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بررسي تجارب كشورها در زمينه معافيتهاي مالياتي
 .2درباره معافيت ماليات بر درآمد فعاليتهاي هنري

چکيده
كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی كه يکی از راهبردهای ايجاد توسعه و رشد اقتصادی
پايدار محسوب میشود ،مستلزم انجام برخی اصالحات در ساختار غیركارآمد نظام مالیاتی
كنونی است .وجود پايههای مالیاتی محدود و فهرست بلندباالی معافیتهای مالیاتی در
كشور ضمن اينکه عدالت مالیاتی را خدشهدار میكند باعث شده است در عمل نظام
مالیاتی كشور يکی از كاركردهای اصلی خود يعنی بازتوزيع درآمد را بهدرستی انجام ندهد.
در ايران معافیتهای مالیاتی زيادی وجود دارد كه ازجمله آنها میتوان به درآمدهای
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی ،سود سپردههای
بانکی ،صادرات برخی از مواد خام ،فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ،مدارس غیرانتفاعی
و فعالیتهای فرهنگی و هنری اشاره كرد .ويژگی مشترک قريب به اتفاق معافیتهای
اعطايی در قانون مالیاتها در ايران اين است كه عموماً غیرهدفمند ،غیرمشروط و دائمی
هستند .درحالیكه معافیت مالیاتی الزم است در چارچوب مبانی نظری و تجربی تصويب
و اجرايی شود.
بررسی تجارب كشورهای مختلف در زمینه معافیتهای مالیاتی كه در بیشتر موارد
بادقت و وسواس زياد طراحی میشود ،میتواند در اعمال معافیتهای هدفمند و بالتبع
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پرهیز از معافیتهای غیرهدفمند راهگشا باشد.
در اين گزارش ضمن بیان چرايی اعمال معافیت بر درآمد در نظامهای مالیاتی ،به
بررسی تجربه ساير كشورها در اعطای معافیت به فعالیتهای هنری پرداخته شده است.
بررسی داليل نظری وضع معافیت مالیاتی در ساير كشورها در كنار واكاوی تجربه ساير
كشورها در حوزه اعطای معافیت به فعالیتهای هنری نشان میدهد معافیتهای قانونی
اعطا شده به فعالیتهای هنری در كشور با منطق اعطای معافیتهای مالیاتی سازگار
نبوده و سه ويژگی هدفمند بودن ،مشروط بودن و غیردائمی بودن را ندارد .بر اين اساس
پیشنهاد میشود ضمن در نظر گرفتن يک حداقلی از درآمد و اعطای معافیت مالیاتی تا
آن سقف (مانند ساير مشاغل و حقوقبگیران) ،درآمد حاصل از فعالیتهای هنری نیز
همانند درآمد ساير مشاغل ،مشمول پرداخت مالیات قرار گیرد .شايسته ذكر است براساس
مبانی نظری و تجارب ساير كشورها ،حمايت از فعالیتهای گوناگون بهندرت از مسیر
اعطای معافیتهای مالیاتی آنها میگذرد بنابراين حمايت از فعالیتهای هنری نیز میتواند
از مسیرهای ديگری غیر از معافیت مالیاتی انجام شود؛ بهطور مثال میتوان با افزايش
منابع «صندوق اعتباری هنر» به حمايت (توسعهای ،معیشتی ،بیمهای و  )...از فعاالن
عرصه هنر در كشور پرداخت.
مباني نظري اعمال معافيت در ماليات بر درآمد
بررسی قوانین و مقررات مالیاتی ساير كشورها حاكی از آن است كه در هر نظام مالیاتی
مجموعهای از معافیتهای مالیاتی خصوصاً در زمینه مالیات بر درآمد ،وجود دارد كه
بهعنوان عدمالنفع عمومی شناخته شده و در بودجه عمومی كشورها بهصورت شفاف و
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بهعنوان هزينههای مالیاتی منعکس میشود و درواقع از محل منابع متعلق به عموم مردم،
به قشر خاصی به داليل مختلف معافیت داده شده است .بهطوركلی داليل وضع
معافیتهای مالیات بر درآمد را میتوان بهصورت ذيل طبقهبندی

كرد1:

 .1معافيت بهدليل فعاليتهاي اجتماعي و خيرخواهانه :معموالً وجوه يا درآمد مؤسساتی
كه صرف فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه میشود از مالیات بر درآمد معاف هستند.
نمونههايی از وجوهی كه در برخی از كشورها بر اين اساس از مالیات معاف هستند عبارتند از:
مستمریهای بهزيستی ،بورسیهها و پرداختهای جبرانی .در ايران نیز كمکها و هدايای
دريافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیريه و عامالمنفعه معاف از پرداخت مالیات است.
 .2معافيت بهدليل توافقنامههاي بينالمللي :برخی معافیتها درنتیجه توافقنامههای
بینالمللی ،قراردادها يا برخی روابط موجود ،اعمال میشود .برای مثال ،كشوری كه
توافقنامه وين در زمینه روابط بینالمللی را امضا كرده است ،موظف خواهد بود برخی از
درآمدها را از مالیات معاف كند.
 .3معافيت بهدليل وجوه ساختاري :برخی درآمدها صرفاً به داليل ساختاری از مالیات
معاف میشود .اين كار بیشتر برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف در مالیات بر درآمد
يا ديگر مصوبات مالیاتی صورت میگیرد .برای مثال برخی از كشورها وجوهی مثل سود
سپرده بانکی را در منبع و به شکل مالیات نهايی نسبت به درآمد ،مشمول كسر مالیات
تکلیفی میكنند و اين وجوه را در درآمد سالیانه منظور نمیكنند بهطوریكه جلوی
احتساب دوگانه گرفته شود.
 .4معافيت بهدليل هزینههاي اجرایي :در مواردی بهدلیل اينکه هزينههای اجرايی
1.

Thuronyi; Victor (1998). Tax Law Design and Drafting, International Monetary
Fund (IMF).
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وصول مالیات بیش از منافع آن است ،برخی از درآمدها از پرداخت مالیات معاف میشوند.
معافیت درآمد حاصل از كشاورزی (بهخصوص كشاورزان خرد) در ايران میتواند از اين
جنس باشد.
 .5معافيت بهدليل انگيزه پيشبرد برخي فعاليتها :در مواردی بهدلیل ايجاد انگیزه
برای پیشبرد برخی فعالیتهايی خاص ،معافیتهايی وضع میشود .برای مثال در برخی از
كشورها درآمد صندوق بازنشستگی برای ترغیب اندوخته بازنشستگی از مالیات معاف است.
معافيت فعاليتهاي هنري از ماليات بر درآمد در قانون مالياتهاي مستقيم
بخش اعظم معافیتهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم ذيل فصلی تحت همین
عنوان مشخص شده است .براساس بند «ل» ماده ( )139قانون مالیاتهای مستقیم برخی
از فعالیتهای فرهنگی و هنری از مالیات بر درآمد معاف هستند .بهموجب اين بند،
«فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دستگاههای ذیربط) ،فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی انجام میشوند ،از پرداخت مالیات معاف است» .شايسته ذكر است كه به موجب
ماده ( )146مکرر قانون مالیات های مستقیم ،معافیت مذكور تحت عنوان مالیات با نرخ
صفر منظور میشود .بنابراين ارائه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و يا اسناد و مدارک 1در موعد
مقرر ،شرط برخورداری از هرگونه معافیت يا مشوق مالیاتی است و در صورت عدم ارائه
اظهارنامه ،دفاتر يا اسناد و مدارک ،مؤدی مطابق احکام و ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم
مشمول مالیات و جريمه میشود .بااينوجود همچنان شفافیت مورد انتظار در اين حوزه
 .1موضوع ماده ( )95قانون مالياتهاي مستقيم.
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وجود ندارد.
براساس «دستورالعمل اجرايی درخصوص فعالیتهای انتشاراتی ،مطبوعاتی ،فرهنگی
و هنری» ،1فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند «ل» فهرست شده است كه
معافیتهای مربوط به فعالیتهای هنری در اين دستورالعمل مطابق جدول ذيل است و
فعالیتهای انتشاراتی ،مطبوعاتی و فرهنگی نیاز به گزارشهای مستقلی دارد:
جدول فعاليتهاي هنري مشمول معافيت
فعاليت مشمول

نوع فعاليت

فیلمنامهنويسی -تهیهكنندگی -كارگردانی -صدابرداری -صداگذاری-
فیلمبرداری -طراحی صحنه و لباس -تدوينگری -مديريت تداركات -فیلمبرداری-
جلوههای ويژه -بازيگری -بدلكاری -چهرهپردازی -خدمات البراتوری
تولید ،تکثیر ،توزيع و نمايش
فیلمسازی -عکاسی -گويندگی -منشیگری صحنه -مديريت تولید فیلم-
فیلم
آهنگسازی -دوبلوری -انیمیشنسازی -مستندسازی -مونتاژگری -بازيگردانی-
نورپردازی -دستیاركارگردان و صدابرداری و نمايش فیلم و پخش و فروش آثار
تصويری
تولید ،تکثیر ،توزيع و
اجرای صحنهای موسیقی-
پخش و فروش آثار صوتی و
تصويری

آهنگسازی -تنظیمكننده آهنگ -نوازندگی -شعر -خوانندگی -ضبط و صداگذاری
و تکنوازی -پخش و فروش آثار صوتی

تئاتر و نمايش صحنهای

نمايشنامهنويسی -كارگردانی -تهیهكنندگی -صدابرداری -طراحی صحنه-
نورپردازی -بازيگری -مديريت تداركات -چهرهپردازی -نمايش صحنهای
( ،)sceneروحوضی ،پردهخوانی ،تعزيه ،خیمهشب بازی ،عروسکی ،سیاهبازی و
خیابانی.

هنرهای تجسمی

نقاشی -طراحی -خوشنويسی -مجسمهسازی -نگارگری

 .1دستورالعمل 13963/7040/211
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همانطور كه مشخص است بسیاری از فعالیتها در اين حوزه از پرداخت مالیات بر

درآمد معاف هستند كه ازجمله آنها میتوان به تهیهكنندگی ،كارگردانی ،بازيگری،
گويندگی ،دوبلوری ،پخش و فروش آثار تصويری و صوتی ،آهنگسازی ،نوازندگی،
خوانندگی و  ...اشاره كرد.
بررسي تجارب برخي كشورها در حوزه مالياتستاني از فعاليتهاي هنري
در بسیاری از كشورها بهدلیل وجود پايه مالیات بر مجموع درآمد 1،اكثر فعالیتهای
درآمدزا ازجمله فعالیتهای هنری مشمول مالیات بر درآمد است و افراد متعهد به پرداخت
مالیات هستند.
شايسته ذكر است در بسیاری از كشورها بهدلیل جايگاه خاص هنرمندان تالش شده
است از ظرفیت اجتماعی ايشان استفاده شود بهطوریكه از مالیات پرداختی هنرمندان
بهعنوان يک اهرم انگیزشی برای افزايش مسئولیت شهروندی ساير مردم استفاده میكنند.
در ادامه تجارب برخی از كشورها در اين زمینه (اعم از كشورهای صاحب سبک در
فعالیتهای هنری و كشورهای غیر از آن) مورد بررسی قرار گرفته است.
ـ آمریکا
در آمريکا درآمد هنرمندان 2مانند هر درآمد ديگری با نرخهای تصاعدی  10تا  37درصد
مشمول مالیات بر درآمد سالیانه میشود و مانند هر فعالیت ديگری برای فعالیتهای هنری
نیز مجموعهای از هزينههای قابل قبول (با شرايطی خاص )3مثل هزينه سفر ،اجاره محل
1. Personal Income Tax
2. Performing Artists
 .3هزينهها مرتبط با فعاليت باشد؛ در حد معمول و ضروري باشند؛ اسراف در هزينهها وجود نداشته باشد.
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كار (استوديو) و  ...در نظر گرفته میشود .در آمريکا قوانین سرسختانهای برای جلوگیری از
تخلفات مالیاتی در نظر گرفته شده است بهطوریكه هنرمندان مطرح هالیوود 1نیز از جرائم
سنگین مالیاتی در امان نبودهاند؛ زندان ،مصادره امالک ،جرائم نقدی سنگین ازجمله
جرائمی است كه برخی از هنرمندان بهدلیل فرار مالیاتی با آن روبهرو بودهاند.
در آمريکا عالوه بر اينکه درآمدهای عادی كسب شده توسط هنرمندان مشمول
مالیات قرار میگیرد ،بهطوركلی جايزههای دريافتی آنها نیز بايد جزو درآمدهای مشمول
مالیات قرار گیرد و در اظهارنامه مالیاتی آنها گزارش شود .همچنین حق امتیازهايی كه
بابت حق كپیرايت يک اثر هنری دريافت میشود ،در درآمد اظهاری افراد بايد لحاظ
شود 2.تصوير زير بخشی از اظهارنامه يک هنرمند در نظام مالیاتی آمريکاست:

()https://www.gyst-ink.com/taxes
https://www.theincometaxschool.com/blog/tax-evasion-vs-hollywood-actors/
https://edition.cnn.com/2013/04/05/showbiz/wesley-snipes-released/index.html
https://www.businesstomark.com/10-celebrities-whove-had-tax-issues/
2. Taxable and Nontaxable Income (2018), IRS
1.
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تصویر نمونهاي از یک اظهارنامه مالياتي

ـ انگلستان
در انگلستان نیز درآمد هنرمندان مانند ديگر درآمدها با نرخ تصاعدی  20تا  45درصد
مشمول مالیات بر مجموع درآمد قرار میگیرد بهطوریكه با افزايش درآمد مالیات بیشتری
بايد پرداخت شود 1.بهعنوان مثال هنرمندانی كه در انگلستان بهصورت

خوداشتغالی2

فعالیت میكنند ،معموالً ارزيابی مأخذ مالیات آنها بهصورت خوداظهاری است مگر آنکه
كارفرما پیش از پرداخت حقالزحمه ،مالیات آنها را كسر كرده باشد؛ البته برای برخی از
Income Tax for Professional Athletes and Artists - a Cross Border Story
Self-employed

1.
2.
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آنها تركیبی از اين دو حالت است .در انگلستان برخی از هزينهها بهعنوان هزينههای
قابلقبول در نظر گرفته میشود كه ازجمله آنها میتوان به هزينه حملونقل برای مسافرت
كاری ،هزينه لباس خاص مرتبط با آن فعالیت ،هزينههای اجاره محل كار ،هزينه اشتراک
ژورنال مرتبط با فعالیت و  ...اشاره كرد؛ اگر در اين كشور هزينههای قابلقبول بیشاظهاری
شود حساسیت دستگاه مالیاتستان بر اين افراد زياد میشود و نظارت دقیق آنها را بهدنبال
خواهد

داشت1.

نکته قابل توجه اين است كه در اين كشور هنرمندان كودک نیز بايد درآمد خود را
اظهار كنند و مالیات آن را مانند بزرگساالن پرداخت كنند؛ همچنین در انگلیس نیز
همانند آمريکا جوايز هنری بهطوركلی مشمول مالیات قرار میگیرند.
ـ مالزي
نرخهای مالیات بر درآمد در كشور مالزی از  5تا  28درصد بهصورت تصاعدی تغییر
میكند 2و هنرمندانی كه باالی  34هزار رينگیت (معادل  8100دالر) در سال درآمد
دارند ،مشمول مالیات بر درآمد هستند و میبايست اظهارنامه مالیاتی پر كنند .بخشی از
درآمد هنرمندان معاف از مالیات است كه در دستورالعملهای مجزايی اين معافیتها بیان
شده است .بهطور مثال تا سقف  10هزار رينگیت از درآمد ناشی از انتشار كارهای هنری
معاف از مالیات است و هرگونه درآمدی كه از خارج از كشور عايد هنرمندان شود نیز
مشمول پرداخت مالیات نیست .همچنین هزينههايی ازجمله اجاره مکان برای كسبوكار

1.

https://www.backstage.com/uk/magazine/article/the - essential -actors-guide-topaying-tax-in-the-uk-67583/
Income tax for professional athletes and artists - a cross border story, 2015, Tax Law
Commission
2. https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/malaysia/tax-system
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و بهرههای بانکی برای كسبوكارهای هنری معاف از مالیات است .هنرمندان بسته به
اينکه يک كسبوكار راه انداخته باشند يا خیر میبايست دو فرم مجزا و متفاوت پر كنند
كه جزئیات آن در دستورالعملهای اين كشور موجود

است1.

ـ پاكستان
در كشور پاكستان ،همه هنرمندان همچون ساير شهروندان بر درآمدهای داخلی و خارجی
خود با نرخهای تصاعدی بین  5تا  35درصد مشمول مالیات قرار میگیرند 2.با توجه به
الگو بودن اين قشر از جامعه ،در موارد متعددی از ظرفیتهای هنرمندان بهمنظور افزايش
تمکین مالیاتی مردم استفاده میشود .بهطور مثال سازمان مالیاتی اين كشور 3سمینارها
و نشستهايی پیرامون اهمیت پرداخت مالیات و ثبت دارايیهای عموم مردم طبق قوانین
كشور پاكستان برگزار میكند و در آن بهطور خاص از قشر هنرمند دعوت كرده و لزوم
پرداخت مالیات توسط اين قشر بهعنوان يکی از الگوهای جامعه را مطرح میكند 4.در
رسانههای اين كشور نیز در موارد متعدد ،مالیات اين قشر و میزان فرار مالیاتی آنها بهدلیل
اهمیتشان برای مردم مورد بررسی قرار گرفته كه نشان از اهمیت تمکین مالیاتی قشر
هنرمندان بهعنوان يکی از اقشار مورد توجه عموم جامعه

دارد5.

ـ هندوستان
در كشور هندوستان ،هنرمندان يکی از مشموالن مالیات بر درآمد مانند ساير اقشار جامعه
هستند .نرخ نهايی اين مالیات بهصورت تصاعدی از  5تا  30درصد تغییر میكند 6و طبق
https://penangartdistrict.com/income-tax-tips-for-malaysian-artists/
http://taxsummaries.pwc.com/ID/Pakistan-Individual-Taxes-on-personal-income
The Federal Board of Revenue
https://www.globalvillagespace.com/fbr-urges-pakistani-actors-to-pay-taxes/
https://fp.brecorder.com/2012/09/201209041233815/
https://cleartax.in/s/income-tax-slabs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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بررسی صورت گرفته ،يکی از مشهورترين هنرمندان سینمای هند 445 ،میلیون روپیه در
سال  2018مالیات پرداخت كرده است .مالیات پرداختی  6نفر از ديگر هنرمندان مشهور
1

اين كشور نیز در سال  ،2018از  39میلیون تا  295میلیون روپیه گزارش شده است.

درواقع با وجود اينکه هنرمند ان كشور هند مبالغ زيادی در طول سال از دستمزد
پرداختی و تبلیغات بهدست میآوردند اما در سايتها و خبرگزاریهای اين كشور مطرح
میشود كه اغلب آنها با پرداخت مالیات خود به دولت ،به مسئولیت شهروندی خود نیز
بهنحو احسن عمل میكنند 2و از اقشاری هستند كه بیشترين مالیات را به دولت پرداخت
میكنند و فرارهای مالیاتی احتمالی آنها سريعاً بررسی و رسانهای میشود 3.بهنظر میرسد
همین مسئله باعث تشويق ساير مردم به پرداخت مالیات شود.
ـ كره جنوبي
نرخ مالیات بر مجموع درآمد در كشور كره جنوبی در سال  2018از  8درصد آغاز شده و
بهصورت تصاعدی تا  42درصد افزايش پیدا میكند 4.اين مالیات بر مجموع درآمدهای
اقشار مختلف جامعه ازجمله هنرمندان ،بازيگران ،خوانندهها و ساير حرفهها و مشاغل
اعمال می شود .با توجه به اهمیت هنرمندان برای مردم ،عموماً مالیات اين قشر از جامعه
در كره جنوبی زير ذرهبین قرار دارد و در رسانهها گزارشهای مختلفی از میزان مالیات
1.

https://m.dailyhunt.in/news/india/english /laughingcolours + english -epaperlaughcole/bollywood+actors+paying+huge+amount+of+tax-newsid-96452199
2. https://www.worldblaze.in/top-10-highest-tax-payers-in-bollywood/
3. https://www.indiatoday.in/movies/regional-cinema/story/i-have-been-religiouslypaying-income-tax-says-puli-actor-vijay-nayanthara-samantha-prabhu-tax-raids266876-2015-10-07
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/3-celebrities-raided-for-taxevasion/articleshow/7357190.cms
4. http://taxsummaries.pwc.com/frmTerritoryPrintPreview? openForm & countryName
=Korea~%20Republic%20of&Type=Individual
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آنها يا اجتناب و فرار مالیاتی آنها مشاهده

میشود1.

ـ ایرلند
در ايرلند برخی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای هنری از پرداخت مالیات معاف است.
درواقع در اين كشور همه فعالیتهای هنری معاف از مالیات نیست بلکه تنها آثار هنری
دارای شايستگی هنری و فرهنگی كه صالحیت آنها توسط كمیسیون درآمد احراز میشود
از پرداخت مالیات معاف است .يک اثر هنری در صورتی شايستگی فرهنگی و هنری دارد
كه از لحاظ ظاهری و محتوايی موجب افزايش چشمگیر يک يا چند جنبه از فرهنگ ملی
و بینالمللی اين كشور شود .فعالیتهايی كه میتوانند از اين معافیت بهره ببرند شامل
موارد ذيل است:
 كتاب
 نمايشنامه
 آهنگهای موسیقی
 نقاشی
 مجسمه
در اين كشور برخی از كارهای هنری نیز بهصورت كامل مشمول مالیات هستند كه
میتوان به موسیقیهای غیرفاخر ،نقاشیهای غیرسودمند و تکراری ،مجسمههايی
كاربردی و  ...اشاره

كرد2.

نکته قابل توجه در مورد اين معافیتها آن است كه معافیتهای مالیاتی در مورد
1.

http://my.castko.com/archives/21277
http://www.koreatimesus.com/actor-jang-geun-suk-under-investigation-for-tax-evasion/
2. https://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax/ artists
_exemption_from_income_tax.html
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اين فعالیتها نمیتواند بیشتر از يک مقدار معین باشد.
توافقنامههاي بينالمللي
يکی از موضوعهايی كه بايد در قوانین و مقررات بینالمللی در نظر گرفته شود ،معاهدات
و توافقنامههای بینالمللی در حوزه مالیاتهاست 1كه جهت جلوگیری از اخذ مالیات
مضاعف تدوين میشود .بهدلیل اينکه فعالیتهای هنری بازيگران و ورزشکاران در
كشورهای غیرمقیم زياد است ،در اين معاهدات به درآمدهای حاصل از اين فعالیتها توجه
ويژهای شده است .يکی از استانداردها درباره اين قراردادها را سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی 2ارائه كرده است.
در تفسیر ماده ( )17استاندارد بهتفصیل ذيل  20بند درباره اخذ مالیات از هنرمندان
و ورزشکاران بحث شده است كه خود حاكی از اهمیت اين موضوع در مجامع بینالمللی
است .در بند « »1اين ماده مقرر شده است كه «هنرمندان و ورزشکاران مقیم يک دولت
متعاهد را میتوان در دولت متعاهد ديگری مشمول مالیات كرد كه فعالیتهای شخصی
آنها در زمینههای هنری و ورزشی در آن صورت میگیرد ،خواه فعالیتهای مزبور دارای
ماهیت شغلی يا استخدامی باشد» .در بند « »3اين استاندارد اشاره میشود كه تنظیم
تعريف دقیقی از هنرمند مشخص نیست اما اصطالح هنرمند مشخصاً شامل بازيگر سینما،
بازيگر تئاتر و بازيگر آگهیهای بازرگانی

میشود3.

1. Tax Treaty
2. OECD
 .3الگوي موافقتنامه نسبت به ماليات بر درآمد و سرمايه (نسخه  2005كميسيون سازمان همكاري و
توسعه اقتصادي در امور مالي) ،معاونت فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور.
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برخي مالحظات درباره وصول ماليات از فعاليتهاي هنري

لزوم حمایت از فعاليتهاي هنري از طرقي به غير از معافيت مالياتي
براساس مبانی نظری و تجارب ساير كشورها ،حمايت از فعالیتهای گوناگون بهندرت از
مسیر اعطای معافیت مالیاتی آن فعالیتها میگذرد و يکی از مهمترين داليل اين مهم
آن است كه وجود چنین معافیتهای غیرهدفمندی موجب بروز پديده خزش معافیتهای
مالیاتی (تالش برای معاف شدن گروههای مختلف) و نیز افزايش عدم شفافیت در
فعالیتهای مذكور میشود؛ مسائلی كه هماكنون بهدلیل دامنه گسترده معافیتها در
قانون مالیاتی ايران شاهد آن هستیم .درواقع از يک طرف فعالیتهای مختلف اقتصادی با
استناد به معافیت ساير فعالیتها بهدنبال معاف نمودن خود از پرداخت مالیات هستند و
از طرف ديگر به اذعان فعاالن عرصه فرهنگ و هنر كشور ،جريان وجوه در اين عرصه
غیرشفاف و نامعلوم است .با توجه به آسیبهای فراوان معافیتهای مالیاتی ،كشورها تالش
كردهاند از مسیرهای ديگری به بخشهايی كه الزم است از آنها حمايت شود ،اقدام كنند.
بهطور مثال میتوان با افزايش منابع «صندوق اعتباری هنر» به حمايت (توسعهای،
معیشتی ،بیمهای و  )...از فعاالن عرصه هنر در كشور پرداخت.
در نظر گرفتن معافيت پایه
هرچند اخذ مالیات معموالً باعث افزايش شفافیت میشود اما از لحاظ اجرايی بايد طوری
برنامهريزی شود كه هم مالیات قانونی بهطور مطلوب اخذ شده و فرار از پرداخت مالیات
صورت نگیرد و همچنین كمترين آسیب در اين حوزه را به دنبال داشته باشد .برای مثال
نبايد همه هنرمندان مشمول مالیات قرار گیرند ،بلکه همانطوركه برای ساير مؤديان
مالیاتی (كاركنان دولت ،اصناف و  )...يک معافیت پايه در نظر گرفته میشود برای
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هنرمندان نیز بايد اين معافیت لحاظ شود بهطوریكه صرفاً افراد با بیش از يک درآمد
معین (سالیانه) مشمول مالیات شوند.
جمعبندي و نتيجهگيري
 طی سالیان متمادی بیماری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی موجب شده است كه
اقتصاد كشور و در نتیجه آن رفاه عمومی جامعه از نوسانات درآمدهای نفتی كه به تورم و
نوسانات شديد نرخ ارز منجر میشود ،آسیب ببیند .اصلیترين راه برای جلوگیری از اين
نوسانات و ايجاد رشد پايدار كه به افزايش درآمد سرانه و رفاه عمومی منجر میشود ،تأمین
درآمد پايدار مالیاتی است .قط عاً يکی از راهکارهای افزايش درآمدهای مالیاتی مشاركت
عمومی اقشار مختلف در كاهش معافیتهای مالیاتی است كه بهنظر میرسد معافیت
درآمد حاصل از فعالیتهای هنری از اين دسته باشد.
 براساس مبانی نظری و تجارب ساير كشورها ،حمايت از فعالیتهای گوناگون بهندرت
از مسیر اعطای معافیت مالیاتی آن فعالیتها میگذرد و يکی از مهمترين داليل اين مهم
آن است كه وجود چنین معافیت های غیرهدفمندی موجب كاهش شفافیت در هر نوع
فعالیتی میشود ،مسئلهای كه هماكنون بهدلیل دامنه گسترده معافیتها در قانون مالیاتی
ايران شاهد آن هستیم .با توجه به آسیبهای فراوان معافیتهای مالیاتی ،كشورها تالش
كردهاند از مسیرهای ديگری به بخشهايی كه الزم است از آنها حمايت شود ،اقدام كنند.
بهطور مثال میتوان با افزايش منابع «صندوق اعتباری هنر» به حمايت (توسعهای،
معیشتی ،بیمهای و  )...از فعاالن عرصه هنر در كشور پرداخت.
 اگرچه اعطای معافیت بدون هیچ قیدی به فعالیتهای هنری از منظر عدالت اقتصادی
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چندان قابل توجیه بهنظر نمیرسد ،اما اگر به هر دلیل قرار است از برخی فعالیتهای
هنری در كشور حمايتهايی از جنس حمايتهای مالیاتی صورت پذيرد ،با توجه به اصول
مالیاتی اين حمايتها بايد محدود ،مشروط و موقتی باشد كه معافیتهای كنونی حوزه
هنر هیچكدام از اين شرايط را ندارد.
 همانطور كه بیان شد در بسیاری از كشورها ،نهتنها فعالیتهای هنری از پرداخت
مالیات معاف نیستند بلکه با توجه به جايگاه و مقبولیت اجتماعی هنرمندان ،از ظرفیت
هنرمندان برای تشويق مردم برای پرداخت مالیات استفاده میشود .متأسفانه در ايران از
اين ظرفیت هنرمندان بهدلیل معافیت بیقید و شرط فعالیتهای هنری استفاده بهینه
انجام نگرفته است.
 ابزار مالیاتی بهعنوان يکی از اركان ايجاد شفافیت اقتصادی در كشورهای مختلف مورد
استفاده قرار میگیرد عدم شفافیت مالی در حوزه فعالیتهای هنری كه بخشی از آن
نشئت گرفته از معافیت مالیاتی اين حوزه است مورد انتقاد اصحاب فرهنگ و هنر هم قرار
گرفته است.
 بررسی تجربه ساير كشورها نشان میدهد هنرمندان در اغلب كشورها بهعنوان عضوی
از جامعه با پرداخت مالیات در تأمین هزينههای عمومی مشاركت میكنند و بهدلیل نقش
اين قشر در الگوسازی و ايجاد فرهنگ عمومی ،فعالیتهای آنها و مالیاتشان بیشتر زير
ذرهبین قرار دارد.
 همانطور كه هرساله برای همه صاحبان درآمد ازجمله كاركنان دولت ،معلمان،
پزشکان و پرستاران و ساير صنوف يک معافیت پايه مالیاتی در نظر گرفته میشود برای
هنرمندان نیز بايد اين معافیت لحاظ شود بهطوریكه صرفاً صاحبان درآمد بیش از مقدار
تعیین شده (سالیانه) مشمول مالیات شوند.
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