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1- مبنای نظری مداخالت تنظیم سود در بازار                                                                                           

1-1. انواع روش های مداخله دولت در بازار صنایع و جایگاه روش »تنظیم سود«       

شکل1. روش های مداخله بازاری دولت

بــه صــورت 	  توانــد  مــی  کــه  اســت  بــرای دولــت متصــور  بــازاری  از روش هــای مداخلــه  انواعــی  اقتصــاد  در 

پذیــرد.  انجــام  »غیرمســتقیم«  یــا  و  »مســتقیم« 

در مداخــات بــازاری مســتقیم یــا بــه عبارتــی وضــع مقــررات تنظیمــی، تــاش مــی شــود تــا شــرایط بهینــه 	 

»خصوصــی« و »اجتماعــی« تــا حــد امــکان بــه هــم نزدیــک شــود.

از میــان روش هــای مطــرح در بخــش تنظیــم عملکــرد صنایــع، »تنظیــم ســود« از جملــه مهمتریــن روش هایــی 	 

»حقــوق  از  بنگاه  هــا،  در  »بهینه  ســازی«  و  بهــره  وری«  ارتقــای  »انگیــزه  حفــظ  ضمــن  آن  در  کــه  اســت 

مصرف کننــدگان« نیــز بــا ممانعــت از سوءاســتفاده بنگاه هــا از قــدرت بــازاری خــود، ممانعــت به  عمــل می  آیــد.

کاما متفاوت از روش »وضع مالیات بر سود« است. 	  کارکردی و اهداف اجرا،  روش »تنظیم سود« به لحاظ 
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1-2. انواع روش های تنظیم سود در بازار                                                                                           
مالیــات بــر ســود مــازاد بــرای مالیــات بــر ســود حاصــل از برخــی عوامــل خارجــی نســبت بــه عملکــرد شــرکت، 

طراحــی شــده اســت. 

کم است: دو اصل بر تعیین سود مازاد حا

حالــت یــک کــه بــه عنــوان اصــل ســود جنــگ شــناخته مــی شــود، بــرای بازپــس گیــری افزایــش درآمــد در زمــان 	 

جنــگ )بحــران( نســبت بــه ســود عــادی مالیــات دهنــدگان در زمــان صلــح طراحــی شــده اســت.

کــه بیــش از نــرخ بــازده 	  کــه بــه عنــوان اصــل ســود بــاال شــناخته می شــود، مبتنــی بــر درآمــدی اســت  حالــت دو 

قانونــی ســرمایه ســرمایه گــذاری شــده اســت.

در حالــت ســوم، تــوان بنــگاه در بهره منــدی از قــدرت بــازاری در رابطــه بــا هــر محصــول مبنــای محاســبه قــرار می گیــرد.	 

این امر با مقایسه یکی از دو نسبت زیر از مقدار مجاز آن تعیین می شود: 

حاشیه هزینه )نرخ مارک آپ(  -

حاشیه سود )نرخ مارجین(  -

شکل2. مبنای عمل روش تنظیم سود
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1-3. روش محاسبه          

مبنای محاسبهعنوان روش

مازاد رقم سود شرکتها به نسبت شرایط عادی
wartime increases in income over normal peacetime profits 

مابه التفاوت نرخ سود )بازدهی( حاصله از نرخ متعارف در یک صنعت
income in excess of some statutory rate of return on invested capital

مابه التفاوت نرخ مارک آپ / مارجین حاصله در بازار هر محصول
Profit margin/mark - up in excess of statutory/normal  rate 

الف. تنظیم »سطح سود/درآمد کل«

ب. تنظیم »نرخ سود کل«

ج. تنظیم »سود واحد«

الف. تنظیم »سطح سود/درآمد کل«
در ایــن روش، رگوالتــور یــا مبنــای مداخلــه خــود را مســتقیما »رقــم تحقــق یافتــه ســود« قــرار مــی دهــد و از طریــق 

ــد.  کن ــی  ــبه م ــازاد را محاس ــدار م «، مق ــاز ــود مج ــا »س ــه آن ب مقایس

به منظور محاسبه سود مجاز از یکی از روش های زیر استفاده می شود:

الف-1. میانگین درآمد سال های انتخابی قبل به عنوان پایه مالیاتی در سال جدید 

گرفــت، ضمــن  کــه در آمریــکا و برخــی کشــورهای اروپایــی طــی دوران جنــگ بارهــا مــورد اســتفاده قــرار  در ایــن روش 

کــه ســود مربوطــه را در ســرمایه  توجــه بــه متوســط ســود 5 ســال قبــل، تمهیــدی ایجــاد شــده بــود تــا  بــه جــز کســانی 

کــرده بودنــد، باقــی افــراد تــا 95 درصــد ســود مــازاد بــر رقــم »ســود نرمــال« را در قالــب »مالیــات بــر  گــذاری جدیــد صــرف 

ســود مــازاد« بــه دولــت بپردازنــد. 
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 )sliding scale( الف-2. روش مقیاس انطباقی
گردد.  در این روش با توجه به سود هر سال، نسبت به تنظیم درآمد مجاز سال بعد اقدام می 

درآمد سال جاري تورم مصرف کننده
رشد

بهره وري 

درآمد سال قبل
پارامتر اثر سود 
پارسال بر امسال

تعیین شده توسط (
)رگوالتور

سود سال
قبل 

رقم سود منصفانه 
تعیین شده توسط 
رگوالتور براي 

پارسال

کاربرد دارد این روش به ترتیب مندرج در بخش تجربیات کشوری، به ویژه در صنایع زیرساختی بسیار 
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خ سود  ب. تنظیم نر

برای محاسبه نرخ سود، فرمول های مختلفی وجود دارد به شرح زیر وجود دارد: 

سود ناخالص حاشیه سود 
خالص

درآمد فروش

حاشیه سود سود عملیاتی
عملیاتی

درآمد خالص

درآمد فروش

درآمد فروش
حاشیه سود 

ناخالص

بازدهی 
دارایی

درآمد خالص

ارزش دارایی ها

رقم کل سرمایه گذاري شده
بازدهی سرمایه  

درآمد خالص

از میان روش های برشمرده، معمول ترین روش، عبارت از »بازدهی سرمایه« و »حاشیه سود خالص« است. 

بــه منظــور برخــورد بــا نــرخ ســود حاصلــه نیــز عمدتــا بــا مبنــای پلکانــی عمــل مــی شــود. در واقــع، نــرخ ســود در یــک 

نظــام پلکانــی مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد. بــه طــور نمونــه در آمریــکا در انجــام محاســبات از روش »بازدهــی ســرمایه« 

اســتفاده مــی شــد و در آن مبنــا چنیــن بــود: 

6 درصد 

8 درصد 

5 درصد 

خ بازده منصفانه  نر

5 میلیون دالر اول

5 میلیون دالر دوم

باالی 10 میلیون دالر

رقم سرمایه گذاری شده 

مبنای محاسبه رقم سرمایه گذاری شده: 

جمــع کل وجــوه نقــد و دارایــی سرمایه گذاری شــده در شــرکت و تمــام ســودهای قبــل از ســال مشــمول مالیــات، 

منهــای ســود ســهام توزیــع شــده بــه اضافــه 50 درصــد رقــم بدهــی جــاری
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ج. تنظیم سود واحد

از  مــورد  دو  کــه  دارد  وجــود  مختلفــی  مدلهــای  صنایــع،  بــازاری  قــدرت  از  ای  ســنجه  بــه  دســتیابی  منظــور  بــه 

 : از عبارتنــد  آنهــا  مهمترین هــای 

 :)Mark-up Method( ج - 1. روش مارک آپ

در این روش »سهم سود واحد از هزینه متوسط« در دو مرحله

 قبل و پس از فروش با هم مقایسه می شود. 

 :)margin Method( ج-2. روش مارجین

در این روش »سهم سود واحد از قیمت فروش« در دو مرحله

 قبل و پس از فروش با هم مقایسه می شود. 

گیرد.  هر دو روش فوق، در مالزی مورد استفاده قرار می 

 : )Unit Price Method(ج-3. روش قیمت واحد

در ایــن روش »قیمــت واحــد یــا بــه عبارتــی حاصــل جمــع هزینــه متوســط و حاشــیه ســود« قبــل و پــس از تعلــق مالیــات 

گیــری  گیــرد. بــا بهــره  بــر ارزش افــزوده مــورد مقایســه قــرار مــی 

ــع  ــد از وض ــل و بع ــه قب ــت در مرحل ــرل قیم کنت ــن روش،  از ای

ــر ارزش افــزوده بســادگی انجــام می شــود.  مالیــات ب

گیرد.  روش فوق در استرالیا مورد استفاده قرار می 
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2- مروری اجمالی بر تاریخچه مداخالت تنظیم سود در کشورهای مختلف                  

ایــده مالیــات بــر »ســود مــازاد« از حــدود یــک قــرن پیــش و از زمــان جنگ جهانی اول در بســیاری از کشــورهای 	 

اروپایــی و آمریــکا شــکل گرفت.

در آن زمــان، ســودهای کان و غیرعــادی در میــان صادرکننــدگان بــه کشــورهای طــرف جنــگ، حــادث شــد و 	 

گردیــد. در آن زمــان بــه دلیــل دشــواری تفکیــک »ســودهای جنــگ« از »ســودهای عــادی«،  مشــمول مالیــات 

ســود جنــگ بــا ســود مــازاد ادغــام شــد و مبنــای عمــل بــه »ســود مــازاد« تبدیــل شــد. 

این طرح به سرعت گسترش یافت و تا سال 1917، حدود هفده کشور این ایده را پذیرفته بودند. 	 

کرونــا، مالیــات بــر ســود مــازاد بــرای ممانعــت از 	  گســترش مشــکات ناشــی از بیمــاری  در حــال حاضــر و بــا 

گرفتــه اســت.  کشــورها، مــورد توجــه جــدی قــرار  گســترش نابرابــری و همچنیــن تامیــن مالــی بهبــود اقتصــادی 
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2-1. تاریخچه تجربیات مربوط به مالیات بر سود مازاد در شرایط بحران                      

الف. آمریکا 

کردنــد. امــا 	  در آمریــکا طــی ســال 1863، در ایالــت جورجیــا مالیــات بــر ســود مــازاد را بــرای یــک دوره آزمایــش 

اولیــن مالیــات بــر ســود مــازاد موثــر آمریــکا در ســال 1917 تصویــب شــد. ایــن مالیــات بــا نــرخ هــای متغیــر از 20 

تــا 60 درصــد بــر ســود مــازاد همــه مشــاغل )بــه نســبت دوران قبــل از جنــگ(، قــرار داشــت. 

که نرخ ها را افزایش داد. 	  در سال 1918، یک قانون ملی به تصویب رسید 

در ســال 1921، مالیــات بــر ســود مــازاد علیرغــم تــاش هــای قدرتمنــد بــرای دائمــی کــردن آن لغــو شــد. در ســال 	 

هــای 1933 و 1935، کنگــره مجــدد مالیــات بــر ســود مــازاد را بــه عنــوان مکمــل مالیــات بــر ســهام تصویــب کــرد. 

مالیــات بــر ســود مــازاد بارهــا توســط دولــت فــدرال در طــول دوره هــای جنــگ )جنــگ جهانــی دوم و جنــگ 	 

کــره  1953-1950( و حتــی ســایر بحــران هــا اعمــال شــده اســت. 

اعتبــار 	  بــرای  جایگزیــن  گزینــه  دو  هــا  شــرکت  بــه  کنگــره 

مالیــات بــر ســود مــازاد داد: یــا 95 درصــد از میانگیــن درآمد 

بــرای ســال هــای 1936-1939 مبنــای محاســبه باشــد و یــا 

گــذاری شــده بــه عنــوان  ــا 8 درصــد از ســرمایه ســرمایه  5 ت

اعتبــار مالیاتــی در نظــر قــرار گیــرد و مابقــی بــه عنوان »ســود 

مــازاد« مشــمول »مالیــات ســود مــازاد« شــود.

چهــار 	  کنگــره  شــد  باعــث  دوم  جهانــی  جنــگ  بحــران 

 1943 و   1940 ســال های  بیــن  را  اضافــی  ســود  قانــون 

تصویــب کنــد. نرخ هــای ســال 1940 از 25 تــا 50 درصــد و 

نرخ هــای ســال 1941 از 35 تــا 60 درصــد متغیــر بودنــد. 

بــا بازپرداخــت 	  در ســال 1942، نــرخ ثابــت 90 درصــد 

پــس از جنــگ 10 درصــد بــه تصویــب رســید. در ســال 

 95 بــه  درصــدی   10 بازپرداخــت  بــا  نــرخ  ایــن   1943

یافــت.  افزایــش  درصــد 

در ســال 2020، در ســال 2020، مالیــات بــر ســود مــازاد فدرال 	 

مجــدداً در طــول شــیوع ویروس کرونا پیشــنهاد شــد.

“COVID-19 Pandemic-Profits Tax”
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ب. کشورهای اروپایی: 

کــرد. 	  انگســتان بــه عنــوان اولیــن کشــور در طــول جنــگ جهانــی اول و تحــت عنــوان »windfall tax« اقــدام 

کارگــر مــی  در ایــن دوره، وزارت خزانــه داری پیشــنهادات مربــوط بــه مالیــات ســنگین بــر ســرمایه را )کــه حــزب 

ــر ســود مــازاد، 50  ــرد. در عــوض، مالیــات ب ک کنــد(، رد  ــرای تضعیــف ســرمایه داران اســتفاده  خواســت از آن ب

ــه 80 درصــد  ــرخ در ســال 1917 ب ــر از ســطح عــادی قبــل از جنــگ وجــود داشــت. ایــن ن درصــد از ســود باالت

افزایــش یافــت. مالیــات بــر واردات کاالهــای لوکــس ماننــد خــودرو، ســاعت و ســاعت اضافــه شــد. در ایــن زمــان 

ــر ارزش افــزوده وجــود نداشــت. ایــن کشــور از ترکیبــی از ســالهای  ــا مالیــات ب ــر فــروش ی در بریتانیــا مالیــات ب

کــرد. اختیــاری قبــل از جنــگ و درصــد قانونــی ســرمایه در پایــان آخریــن ســال قبــل از جنــگ اســتفاده 

در فرانســه، در طــول جنــگ جهانــی اول 50 درصــد مالیــات بــر ســود مــازاد اعمــال میشــد. از ایــن وجــه تحــت 	 

عنــوان crisis levy یــاد مــی شــود. 

 	 »stew tax« کشــورهای اســکاندیناوی )دانمــارک و ســوئد( بــه عنــوان بخشــی از ســاختار مالیاتــی تحــت عنــوان

کــه در خصــوص صادرکننــدگان مــواد غذایــی بــه آلمــان وضــع شــد. 

کــرد و ســه ســال باقــی مانــده 	  آلمــان. آلمــان بهتریــن و بدتریــن ســال هــا را از پنــج ســال قبــل از جنــگ حــذف 

گرفــت.  را میانگیــن 

کردنــد.  ســودهای 	  برخــی دیگــر از کشــورهای اروپایــی از »میانگیــن درآمــد ســال هــای انتخابــی« اســتفاده 

بیــش از 8 درصــد بــازده ســرمایه بــا نــرخ هــای تصاعــدی تــا 80 درصــد مشــمول مالیــات مــی شــدند.

کانادا  ج. 

کــه 50000 دالر یــا بیشــتر 	  کانادایــی  قانــون مالیــات جنــگ بــر ســود کســب وکار در ســال 1916 همــه شــرکت های 

کــه  ــر درآمــد شــخصی  کننــد. مالیــات ب کــه اظهارنامــه مالیاتــی ســاالنه ارائــه  ســرمایه داشــتند را ملــزم می کــرد 

تحــت قانــون مالیــات بــر درآمــد جنــگ در ســال 1917 معرفــی شــد - ماننــد ســایر مالیــات هــای زمــان جنــگ 

گرفتــه شــد. ایــن قانــون هــم دامنــه مالیــات جنــگ بــر ســود تجــاری را  - بــه عنــوان یــک اقــدام موقــت در نظــر 

ــه از  ک ــرد. افــرادی  ک کانادایــی هــا معرفــی  ــر  کث ــرای ا ــر اســاس درآمــد ســاالنه ب ــی را ب گســترش داد و هــم مالیات

کــه در خــارج از کشــور  ایــن مالیــات معــاف بودنــد شــامل فرمانــدار کل، کنســول هــای خارجــی و کســانی بودنــد 

مشــغول بــه خدمــت بودنــد.

ــرای بازگشــت 	  ــًا همــه کشــورها مبنــای جایگزینــی ب ــود و تقریب ــذاری متکــی ب گ ــار ســرمایه  ــر معی ــًا ب ــادا صرف کان

ــد.  کردن ــم  ــتند فراه ــی داش ــود پایین ــه س ــول دوره پای ــه در ط ک ــاغلی  ــرای مش ــرمایه ب س
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2-2 تاریخچه تجربیات تنظیم سود در زنجیره 

الف( انگلستان

کــه در ســال 1915 رســما مقابلــه بــا ســودهای مــازاد را از طریــق وضــع مقــررات تنظیمــی در  اولیــن اقتصــادی بــود 

کار قــرار داد و از آن تحــت عنــوان عــوارض بــر ســود مــازاد )Excess Profit Duty: EPD( یــاد شــد. ایــن  دســتور 

کار دو هــدف داشــت: ایجــاد درآمدهــای اضافــی بــرای کمــک بــه تأمیــن مالــی افزایــش چشــمگیر مخــارج دولــت در 

کــرد و طراحــی  زمــان جنــگ و مهــار »ســودجویی«. علیرغــم همــه ایراداتــش، درآمدهــای بســیار قابــل توجهــی ایجــاد 

و مدیریــت آن انعطــاف پذیــر و قابــل انعطــاف بــود. در حــال حاضــر نیــز مقــرر شــده اســت تــا مالیــات بــر ســود بــادآورده 

)Windfall tax( بــر شــرکت هــای انــرژی بریتانیــا بــرای کمــک بــه خانــواده هــای در حــال مشــکل اســتفاده شــود.

کار قرار دارد. )Excess Profits Tax( در دستور 
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ب( اتحادیه اروپا

کــه بــر ســود  در اتحادیــه اروپــا نیــز مالیــات بــر ســودهای مــازاد بــا عنــوان مالیــات بــر ســود مــازاد مالیــات اضافــی اســت 

کار در ســطحی باالتــر از یــک نــرخ معیــن اعمــال مــی شــود. تنظیــم ســود مــازاد مــی توانــد موقــت یــا دائمــی  کســب و 

گرفتــه مــی شــود.  باشــد و معمــوًال بــرای جبــران نابرابــری درآمــد، بــه ویــژه ناشــی از ســودهای بــادآورده، در نظــر 

Excess Profits In EU / سود مازاد در اتحادیه اروپا

سود مازاد در اتحادیه اروپا به روش رویکرد میانگین به شیوه زیر محاسبه میشود:

که:

 Ei: سود مازاد شرکت i؛	 

Yi: درآمد شرکتi  در سال2020؛	 

 Yi 2014-2019 : متوسط درآمد شرکتi در سالهای 2014-2019 	

 EXCESS PROFITS TAX ESTIMATING THE POTENTIAL TAX REVENUE GAINS FOR THE EUROPEAN UNION
Evgeniya Dubinina, Javier Garcia-bernardo, Petr Janský ,2020.
B-1047 Brussels, Belgium +32 (0)2 283 23 01 guengl-communications@europarl.europa.eu www.left.eu

2-3 مبارزه با سودجویی در قوانین جدید) مالیات( 

ج( مالزی

امــروزه در کشــورهایی نظیــر مالــزی نیــز برخــورد بــا ســودهای مــازاد مــورد توجــه اســت و در قالــب یــک قانــون مــدون 

بــر  و مالیــات   )GST( کاالهــا وخدماتــت  بــر  تحــت عنــوان »ant profiteering act« مبتنــی بــر سیســتم مالیــات 

گرفتــه اســت و بــا داشــتن مکانیــزم تعریــف شــده مــدون از ســوی نهــاد ذیصــاح در  کار قــرار  فــروش)SST( در دســتور 

صــورت بــروز ســودجویی بــا وضــع جریمــه بــا آن مقابلــه مــی شــود.  

د( هندوستان

و  کاالهــا  بــر  قانــون مالیــات  براســاس  کشــور مالــزی  مــازاد ماننــد  بــا ســودهای  برخــورد  نیــز  کشورهندوســتان  در 

کاالیــی  گــروه هــای  خدمــات)GST( مــدون شــده اســت و طــی آن بایــد منافــع تبییــن شــده در ایــن قانــون براســاس 

کننــدگان منتقــل شــده و در صــورت عــدم انتقــال منافــع و بــروز ســودجویی بــا متخلفــان برخــورد قانونــی  بــه مصــرف 

ــود. ــام میش انج
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رویکردهای اصلی تاریخی در مالیات بر سود مازاد                                                                            
رویکــرد درآمــد متوســط و رویکــرد ســرمایه ســرمایه گذاری شــده دو رویکــرد اصلــی بــرای محاســبه ســود مــازاد در 

ادبیــات موجــود هســتند: 

رویکــرد درآمــد متوســط شــامل محاســبه پایــه مالیــات بــر ســود مــازاد بــه عنــوان کل درآمــد خالــص در طــول 	 

گیــری یــا دوره بحــران منهــای میانگیــن درآمــد در چنــد ســال گذشــته اســت.  همــه 

رویکــرد میانگیــن درآمــد را بــرای محاســبه مالیــات بــر ســود مــازاد بــه روشــی متفــاوت در نظــر می گیــرد و ادعــا 	 

گرفتــن  کــه مبنــای مالیــات بــر ســود مــازاد را می تــوان بــا اســتفاده از روش میانگیــن درآمــد بــا در نظــر  می کنــد 

کل درآمــد در طــول همه گیــری منهــای 95 درصــد از میانگیــن محاســبه کــرد؛ متوســط درآمــد دوره پایــه )یعنــی 

گیــری( بــه اضافــه 8 درصــد از ســرمایه خالــص شــرکت هــا )یــا منهــای 6 درصــد  طــی چنــد ســال قبــل از همــه 

Avi-Yonah )2020(.)کاهــش ســرمایه خالــص

کــه باالتــر از نــرخ بــازده مشــخص ســرمایه بــه 	  کــه رویکــرد ســرمایه ســرمایه گذاری شــده هــر چیــزی را  در حالــی 

)Christians and Magalhaes, 2020( دســت مــی آورد، بیــش از حــد و مشــمول مالیــات بــر ســود مــازاد می دانــد



www.itsr.ir

  
نام گروه:

گروه پژوهش های لجستیک و زنجیره ارزش

تهیه کنندگان:
افسانه شفیعی

فائزه هدایت نظری

ناظر علمی:
احمد تشکینی
الناز میاندوآبچی

تاریخ انتشار:
آبان ماه 1401


