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  سازي از طريق نظام مالياتي اختراعاترونق تجاري
 

 

 چکيده

و توسعه اقتصادي  عنوان مهمترين فاكتورهاي رشدهاي اخیر دانش و فناوري بهدر سال

هاي ابزار ،و امکانات خود هاها با توجه به قابلیتدولت در همین راستا اند.مطرح شده

سازي موازات آن، تجاريبه و انددهكرحمايت از توسعه دانش و فناوري ارائه  برايمختلفي 

حمايت از رو، ابزارهاي اينها و اختراعات نیز اهمیت بیشتري يافته است. ازنوآوري

كه در  ـ سازي نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. يکي از اين ابزارهاتجاري

هاي مالیاتي براي درآمدهاي مشوق رفته ـكار هاي اخیر در كشورهاي مختلف بهسال

ها به شکل كاهش يا معافیت مالیاتي براي درآمد حاصل از اختراعات است. اين مشوق

هاي مالیاتي اختراعات و ند. در ايران موضوع معافیتشوارائه ميحاصل از اختراعات 

موجب آن، هاي مستقیم مطرح شده است؛ كه به( قانون مالیات144اكتشافات در ماده )

. عدم استسال از پرداخت مالیات معاف  10درآمد حاصل از اختراعات ثبت شده به مدت 

، ناديده ا حقوقيترعین حقیقي يشفافیت در دامنه شمول قانون يعني عدم تصريح مخ

ها و عالئم تجاري در متن قانون، شفاف نبودن هاي فکري مانند طرحگرفتن انواع دارايي

از ساير درآمدها و عدم توجه هاي پژوهـشي و تحـقیقاتي درآمد ناشي از فعـالیتتعريف 

مدهاي درآ ،و تحقیقاتي يدر كنار مراكز پژوهش كار خصوصي و تعاونيوبه بخش كسب

رج از اهاي تحقیق و توسعه در خ، فعالیتبهره مالکانه و هاي فکريراييحاصل از فروش دا
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و  (144)توان در اصالح ماده كه مي استجمله مواردي از ،و سقف سود شركت كشور

 .مدنظر قرار دادنامه اجرايي آن آيین

 

 مقدمه

به  بسیار پیچیده و همراه با ريسك است كه يفرآيند ،هاي فکريسازي داراييتجاري

هاي اخیر نشان گرفته در سال انجامهاي زمان و هزينه بااليي نیاز دارد. بررسي صرف

درصد پايیني از اختراعات ثبت شده به محصول جديد تبديل و وارد بازار  فقطدهد كه مي

تشويق نوآوري و  (. در همین راستا كشورهاي پیشرفته براي1392 شوند )علیزاده،مي

را  1جمله نظام مالیاتي اختراعاتسازي اختراعات، ابزارهاي سیاستي متنوعي ازتجاري

كاهش و يا حذف مالیات  همچونهاي مالیاتي اند. اين نظام با ارائه مشوقسازي كردهپیاده

 كند.ها و اختراعات كمك ميسازي نوآوريهاي فکري به تجاريبر درآمد حاصل از دارايي

در ايرلند ارائه شد و سپس در  1973نظام مالیاتي اختراعات براي نخستین بار در سال 

 لوكزامبورگ اسپانیا، ،(2007) هلند و بلژيك ،(2012) مجارستان ،(2001) فرانسه

قانون ( 144نیز مطابق با ماده ) ايراناجرايي شد. در ( 2013) انگلستان و (2008)

حق اكتشاف  درآمدي كه بابت حق اختراع يا» 1366مصوب سال  ،هاي مستقیممالیات

هاي طور كلي و نیز درآمد ناشي از فعـالیتهگردد بعايد مخترعین و مکتشفین مي

هاي ذيصالح پژوهـشي و تحـقیقاتي مراكزي كه داراي پـروانه تحـقیق از وزارتخانه

در اين مطالعه ابتدا به «. باشدباشند، به مدت ده سال از تاريخ اجراي مالیات معاف ميمي

                                                 
1. Patent Box Regimeمالياتي اختراعات ترجمه شده است كه با  : در اين گزارش با عنوان نظام

 توسعه متفاوت است.هاي مالياتي تحقيق و مشوق
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شود بررسي نظام مالیاتي اختراعات در تعدادي از كشورهاي پیشگام اين حوزه پرداخته مي

تحلیل شده و  هاي مستقیم( قانون مالیات144ماده ) و نواقص و سپس عملکرد

 د. شوارائه مي آني براي تقويت هايپیشنهاد

 

 معرفي نظام مالياتي اختراعات. 1

هاي نوآورانه از طريق كاهش موانع مالیاتي براي تحريك فعالیت با هدف هاي مالیاتيمشوق

 :شوندهاي مالیاتي به دو دسته تقسیم ميطور كلي مشوقه. بآيدبه اجرا درمي هاشركت

شوند و از مهمترين  هاي مالیاتي كه در مراحل ابتداي چرخه نوآوري ارائه مينخست، مشوق

هاي مالیاتي تحقیق و هاي مالیاتي تحقیق و توسعه اشاره كرد. مشوقبه مشوق توانمي هاآن

هاي مالیاتي( و يا كاهش توسعه از طريق كاهش درآمد مشمول مالیات )به شکل معافیت

هاي مالیاتي به شوند. معافیتها )به شکل اعتبارهاي مالیاتي( ارائه ميمالیات بر درآمد شركت

هاي بیشتر قبول تحقیق و توسعه را حتي در نرخهاي قابل كه هزينه دهندها اجازه ميشركت

 100تقريباً در همه كشورها  زيرادرصد از درآمد مشمول مالیات شركت كسر كنند،  100از 

عنوان هزينه قابل قبول مالیاتي از درآمد مشمول به 1هاي جاري تحقیق و توسعهدرصد هزينه

 هاي عمومي اجرايي، هزينهاري شامل دستمزدها، هزينههاي جشود. هزينهمالیات كسر مي

نوع ديگري هاي مصرفي در سال، مانند هزينه مواد است. اعتبارهاي مالیاتي اجاره و ديگر هزينه

اعتبارهاي و تفاوت شوند هاي ارائه شده در بخش ابتداي چرخه عمر نوآوري تلقي مياز مشوق

است كه اعتبارهاي مالیاتي، مستقیماً مالیات متعلقه به  هاي مالیاتي در اينبا معافیت مالیاتي

                                                 
1. Current Expenditure 
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 (.1390نه درآمد مشمول مالیات را )علیزاده،  ،دهندشركت را كاهش مي

هاي سازي اختراعات، نوع ديگري از مشوقهاي اخیر و با هدف تشويق تجاريدر سال  

با عنوان نظام مالیاتي مالیاتي مطرح شده كه در مراحل انتهاي چرخه نوآوري كاربرد دارد و 

   1(.2016 شود )فولهابر،اختراعات از آن ياد مي

صورت كاهش نرخ مالیات بر درآمد حاصل از انواع مشخصي نظام مالیاتي اختراعات به 

عبارت ديگر اين نظام سبب كاهش نرخ شود. بهها ارائه مياز حقوق مالکیت فکري شركت

شود. نظام مالیاتي اختراعات هاي فکري ميو داراييها مالیات بر درآمد حاصل از پروانه

اعمال  ]براي كاربردهاي متفاوت[اشاره به نظامي دارد كه الگوهاي مالیاتي متفاوتي را 

مالیاتي تحقیق و توسعه كه  هايتر اشاره شد برخالف مشوقكند و همانطور كه پیشمي

كه به ـ ، انتهاي چرخه عمر نوآوري را توجه دارندهاي ابتداي چرخه عمر نوآوري هزينهبه 

 دهند.مورد هدف قرار مي ـ است نزديك سازيتجاري

ها به نخست، تشويق شركت :دارد سه مزيت مهمطور كلي نظام مالیاتي اختراعات به 

كه ممکن است  2هاي متحركهاي نوآورانه و سپس جذب سرمايهگذاري در فعالیتسرمايه

ثر ؤنهايت افزايش درآمد مدر و خلق دانش پیوند خورده باشند و با مشاغل با مهارت باال 

 (. 2015و همکاران،  3)مريل هاي متحركناشي از نرخ مالیات بر درآمد

بررسي در ادامه تجارب برخي از كشورهاي پیشگام در نظام مالیاتي اختراعات  

 . شودمي

 

                                                 
1. Faulhaber 

2. Mobile Investments 

3. Merrill 
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 بررسي تجارب كشورها در حوزه نظام مالياتي اختراعات. 2

 بلژيك الف(

درآمد حاصل از اختراعات  كسردر قالب  2007نظام مالیاتي اختراعات بلژيك در سال 

هاي بلژيکي و گذاري شد. اين نظام به شركت، پايه]از درآمد مشمول مالیات[ 1هدثبت ش

درصد از درآمد  80دهد ، اجازه مياستكه محل استقرار دائمي آنها بلژيك  يهاييا شركت

درصد  20عبارت ديگر از اختراعات ثبت شده آنها معاف از مالیات باشد. به ناخالص حاصل

. نظام مالیاتي استاز درآمد ناخالص حاصل از اختراعات ثبت شده مشمول پرداخت مالیات 

قابل اجرا  2هاي حفاظت مکملنامهاختراعات بلژيکي براي اختراعات واجد شرايط و گواهی

مندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات در شرط بهره اينکهاما آنچه اهمیت دارد باشد. مي

هاي بلژيکي يا اين كشور، توسعه كامل يا بخشي از اختراع ثبت شده توسط شركت

برداري از يك حق بهره اگرباشد. ست كه محل استقرار دائمي آنها بلژيك ا هاييشركت

مندي از مزاياي نظام براي بهره شده باشد، شرط الزم منتقلهاي بلژيکي شركت بهاختراع 

. توسعه و بهبود استمحصول توسط شركت بلژيکي  يايند آبهبود فر ،مالیاتي اختراعات

شود. منجر نبايد به اختراع ديگري  شده توسط شركت بلژيکي لزوماًخريداري اختراع 

 كه مالك آن يك نهاد حقوقي -اختراع بهبود يافته بايد در يك مركز تحقیق و توسعه

گیرد. حتي اگر آن مركز تحقیق و توسعه از لحاظ جغرافیايي خارج  انجام ـ بلژيکي است

 (.32015، )راسنفوس از كشور بلژيك قرار داشته باشد

                                                 
1. Patent Income Deduction (PID) 

2.Supplementary Protection Certificates (SPC) 

3. Rassenfosse 
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 فرانسه ب(

هاي گذاري شد و در سالپايه 2001 نظام مالیاتي اختراعات فرانسه براي اولین بار در سال

 سرمايه عوايد و اين نظام، درآمد طبق. قرار گرفتمورد بازنگري و اصالح  2010و  2005

درصدي مالیات بر درآمد  15مشمول نرخ  1،هاي فکري واجد شرايطحاصل از دارايي

 33/33ها در اين كشور، در صورتي كه نرخ استاندارد مالیات بر درآمد شركت ،هستند

درصد است. نظام مالیاتي اختراعات فرانسه در مورد اختراعاتي كه گواهي آنها توسط اداره 

همچنین . استثبت اختراع اين كشور و يا اداره ثبت اختراع اروپا اعطا شده، قابل اعمال 

ل د مشمونتوانباشند ميقابل ثبت ساير اختراعات خارجي در صورتي كه در فرانسه 

، هاي فکري. داراييقرار گیرندمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات در اين كشور بهره

هاي كه در حساب هستندمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات زماني مشمول بهره فقط

فرانسه  مالیاتي فکري در نظام يهاييد. دارانباش ذكر شده هاجزو سرمايه، شركت 2قانوني

انحصاري يا غیرانحصاري و  ]برداريبهره[هاي از پروانه 3شامل حقوق كسب شده

گونه شرط توسعه  محصول يا فرآيند . در اين نظام هیچاست 4هاي پروانه فرعينامهتموافق

شده باشد،  خريداريها با اين حال در مواردي كه دارايي فکري توسط شركت وجود ندارد.

مزاياي نظام مالیاتي اختراعات، بايد حداقل دو سال در مالکیت شركت  مندي ازبراي بهره

 (.2015 )راسنفوس، قرار داشته باشد

 

                                                 
1. Qualifying IP 

2. Statutory Accounts 

3.Rrights Obtained 

4.Sub-license 
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 زامبورگلوك ج(

 هاي فکريدارايي حاصل از 1نظام مالیاتي اختراعات لوكزامبورگ براي درآمدهاي خالص

. است، قابل اعمال باشد يافته كسب شده يا توسعه 2007دسامبر  31كه پس از تاريخ 

درصد درآمدهاي خالص حاصل از  80 اين كشور،نظام مالیاتي اختراعات در  براساس

ثر در ؤعبارت ديگر نرخ مالیات مند. بهاواجد شرايط معاف از مالیات ،هاي فکريدارايي

هاي باشد )نرخ مالیات بر درآمد شركتدرصد مي 84/5مورد اين بخش از درآمدها 

هاي فکري واجد شرايط شامل اختراعات، است(. در اين نظام، دارايي 22/29زامبورگي لوك

باشد. افزار ميرايت نرمو كپيها، اسرار تجاري، فنون ها، نام دامنه، مدلعالئم تجاري، طرح

زامبورگي بايد مالکیت هاي لوكمندي از نظام مالیاتي اختراعات، شركتمنظور بهرهبه

را در اختیار داشته باشند. در اين كشور در مورد محصوالت يا  هاي فکرياقتصادي دارايي

د نتوانهاي فکري ميوجود ندارد. دارايي يشرايط خاص فرآيندهاي توسعه داده شده

د. مالکیت فکري خريداري شده توسط نيافته يا خريداري شده باشصورت توسعههب

 (. 2015 )راسنفوس، یستن هامستلزم توسعه توسط خود شركت ،هاي لوكزامبورگيشركت

 

 هلند د(

تنها براي در ابتدا نظام مالیاتي  اينشد.  اجرا 2007سال  ازنظام مالیاتي نوآوري هلند 

درصد از مالیات بر درآمد حاصل از  10 فقطاختراعات ثبت شده قابل اعمال بود و 

، 2010داد. از ابتداي سال هاي مالکیت فکري واجد شرايط را تحت پوشش قرار ميدارايي

اساس نظام جديد، دامنه وسیعي از بر. يافتنظام مالیاتي نوآوري در هلند تغییراتي 

                                                 
1. Net Income 
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، ندشدهاي تحقیق و توسعه منتج ميكه از فعالیت هاي فکريدرآمدهاي حاصل از دارايي

بر درآمد . در اين نظام، حداكثر نرخ مالیات ندتحت پوشش نظام مالیاتي نوآوري قرار گرفت

( كاهش يافت. استدرصد  25ها در اين كشور درصد )نرخ مالیات بر درآمد شركت 5به 

هاي خارجي كه محل استقرار هاي هلندي و شركتنظام مالیاتي نوآوري براي شركت

شود. كنند، اعمال ميو در اين كشور اقدام به پرداخت مالیات مي استاصلي آنها هلند 

دهنده تمامي اختراعات در سراسر دنیا كه توسط يك مالیاتهمچنین اين نظام براي 

اين هرگونه دارايي فکري حاصل از  بر. عالوهاستشود، قابل اعمال هلندي انجام مي

گیرد، تحت پوشش اين دهندگان هلندي صورت ميتوسط مالیات كه هاي فناورانهفعالیت

ها كه يافته شركتصوالت توسعهد. نظام مالیاتي نوآوري هلند براي محگیرنظام قرار مي

باشد. )از قبیل اسرار تجاري(، نیز قابل اعمال مي نیستتحت قانون اتحاديه اروپا قابل ثبت 

فني و حق تکثیر هاي غیرعالئم تجاري، حقوق طرح ،در نظام مالیاتي نوآوري اين كشور

مندي براي بهره. همچنین، شرط الزم یستمندي از مزاياي مالیاتي نمشمول بهره 1،ادبي

مالك  ،كنندگان مالیات هلنديپرداختكه مزاياي نظام مالیاتي نوآوري، اين است  از

از طريق  ،هاي فکري واجد شرايطعبارت ديگر، داراييباشند. بهاقتصادي دارايي فکري 

البته يافته باشند. توسعه ،كنندگان مالیات در اين كشورتحقیق و توسعه توسط پرداخت

د در داخل هلند يا نتوانهاي تحقیق و توسعه ميفعالیت (ر كه پیشتر اشاره شدهمانطو)

 (.2015 خارج از اين كشور انجام شوند )راسنفوس،
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 انگلستان  هـ(

و  هاي انگلیسيبراي شركت 2013از ابتداي آوريل در انگلستان نظام مالیاتي اختراعات 

باشد، به اجرا درآمد. در اين نظام مي لستانهايي كه محل استقرار اصلي آنها در انگشركت

 10 هاي فکريحاصل از اختراعات و ساير اشکال داراييمالیاتي، نرخ مالیات بر درآمد 

د يا نهاي انگلیسي توسعه يابوسیله شركتهب هاي فکريو در اين كه داراييدرصد است 

هاي گواهینامه ،. اين نظامباشند، الزامي وجود نداردقرار داشته  هاشركتاين تحت مالکیت 

اختراع اعطا شده توسط اداره مالکیت فکري انگلستان يا اداره ثبت اختراع اروپا را پوشش 

مربوط به  يهاهاي ثبت اختراع تکمیلي، قوانین حفاظت از دادهگواهيهمچنین دهد. مي

مندي مشمول بهره هي تحت حمايت و حقوق ارقام گیاهي،داروها، محصوالت دامي و گیا

افزار هاي نرمرايتبر اين فنون، اسرار تجاري و كپي. عالوههستنداز مزاياي اين نظام مالیاتي 

مندي از مزاياي نظام مشمول بهره نیز كه ارتباط تنگاتنگي با اختراعات واجد شرايط دارند،

 در انگلستانهاي ثبت شده هستند. عالئم تجاري و طرح انگلستانمالیاتي اختراعات در 

هاي مشمول مندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات نیستند. شركتمشمول بهره

: ذيل را دارا باشندبايد يکي از شروط چهارگانه  ،نظام در انگلستان اين مندي از مزايايبهره

كسب مجوز  .2هاي فکري واجد شرايط، مالکیت مادي اختراعات يا ساير دارايي .1

هاي فکري صادر شده يا محدود تنها براي بخشي از داراييانحصاري )مجوزها ممکن است 

 همالکیت انتفاعي بر تمام حقوق مربوط ب .3خاص باشند(،  يو يا مناطق جغرافیاي موردبه 

هاي واجد شرايط، اكتساب دارايي فکري از طريق پرداخت بخشي از هزينه .4 دارايي فکري،

كه زماني كنند. دارايي فکري مشاركت ميهاي انگلیسي در توسعه در مواردي كه شركت

بايد برخي  هاشركتاين شود، سي انجام نميیهاي انگلهاي توسعه توسط شركتفعالیت
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برداري از حقوق هاي بعدي و يا بهرهگیري درخصوص توسعهبراي تصمیم را هااز مسئولیت

 (.2015 )راسنفوس، مالکیت فکري برعهده بگیرد

 

 مجارستانو( 

گذاري شد. اين نظام براي درآمدهاي پايه 2012مجارستان در سال  1یاتي دارايينظام مال

، اختراعات ثبت شده، فنون، عالئم، هاپروانه شاملحاصل از انواع مختلف از مالکیت فکري 

نظام مالیاتي  براساس. سازدفراهم مي درصدي 50كاهش رايت اسرار تجاري و كپي

نظام قرار اين مندي از خريداري شده نیز مشمول بهرههاي فکري دارايي ،مجارستان

هاي نظام مشوقاز هاي فکري درآمدهاي حاصل از فروش دارايي عالوهبهخواهند گرفت. 

درصد  19ها در مجارستان )نرخ مالیات بر درآمد شركت شوندمالیاتي دارايي برخوردار مي

  .(2015 )راسنفوس، (است

 

 اسپانيا ز(

هاي خالص اين نظام، درآمد طبقگذاري شد. پايه 2008اختراعات اسپانیا در سال نظام مالیاتي 

برخوردار مالیات بر درآمد درصدي  60از معافیت  ،هاي فکري واجد شرايطحاصل از دارايي

)نرخ مالیات  استدرصد  12ثر در مورد آنها ؤمبر درآمد عبارت ديگر نرخ مالیات ند. بهشومي

هاي باشد(. در نظام مالیاتي اختراع اسپانیا، داراييدرصد مي 30ر اسپانیا ها دبر درآمد شركت

ها، ها، مدليندها، طرحآيا فر 2هاي سريشامل اختراعات ثبت شده، فرمول ،فکري واجد شرايط

                                                 
1. property Box 

2. Secret Formula 
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دست آمده از ه. بهره مالکانه باستصنايع، تجهیزات علمي و تجاري  بارهگیاهان يا اطالعات در

افزار( تحت پوشش نظام مالیاتي قرار عالئم تجاري يا نرم جملهفکري )از هايساير دارايي

 (.2015راسنفوس، ) گیردنمي

 

 مقايسه نظام مالياتي اختراعات در كشورهاي مختلف جدول

 كشور
سال 

 تصويب

هاي دارايي

فکري واجد 

 شرايط

قابل اعمال 

براي 

هاي دارايي

 فکري موجود

قابل اعمال 

براي 

هاي دارايي

 فکري

خريداري 

 شده

قابل 

اجرا 

براي 

بهره 

 مالکانه

تحقيق و 

توسعه در 

خارج 

 انجام شود

درآمدهاي 

واجد 

 شرايط

فروش 

هاي دارايي

فکري 

واجد 

 شرايط

سقف 

سود 

 شركت

نرخ 

معافيت 

ماليات بر 

درآمد 

حاصل از 

اختراعات 

 )درصد(

 2007 بلژيك

اختراعات و 

هاي گواهي

ثبت اختراع 

 تمديد شده

هاي دارايي

فکري اعطا 

يا استفاده شده 

شده براي 

اولین بار در 

يا  1/1/2007

 بعد از آن

بله، اگر 

بیشتر توسعه 

 داده شوند

 بله

بله، اگر 

مركز 

تحقیق و 

توسعه 

واجد 

شرايط 

 باشد

درآمد 

حاصل از 

اختراع بايد 

كمتر از 

هزينه خريد 

 اختراع باشد

 خیر

تخفیف 

محدود به 

100 

درصد 

درآمد 

 قبل از

كسر 

 مالیات

80 

 فرانسه

2001 ،

و  2005

2010 

اختراعات، 

گواهي ثبت 

اختراع تمديد 

شده، اختراعات 

قابل ثبت و 

فرآيندهاي 

 تولید صنعتي

 بله

بله، با توجه 

به شرايط 

 خاص

 بله خیر

 خالص بهره

مالکانه از 

هاي هزينه

مديريت 

هاي دارايي

 فکري

 85 خیر بله
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 كشور
سال 

 تصويب

هاي دارايي

فکري واجد 

 شرايط

قابل اعمال 

براي 

هاي دارايي

 فکري موجود

قابل اعمال 

براي 

هاي دارايي

 فکري

خريداري 

 شده

قابل 

اجرا 

براي 

بهره 

 مالکانه

تحقيق و 

توسعه در 

خارج 

 انجام شود

درآمدهاي 

واجد 

 شرايط

فروش 

هاي دارايي

فکري 

واجد 

 شرايط

سقف 

سود 

 شركت

نرخ 

معافيت 

ماليات بر 

درآمد 

حاصل از 

اختراعات 

 )درصد(

 2012 مجارستان

اختراعات، 

عالئم فنون، 

تجاري، 

هاي نام

تجاري، اسرار 

تجاري و 

 رايتكپي

 بله مالکانه بهره بله خیر بله بله

تخفیف 

محدود 

 50به 

درصد 

درآمد 

قبل از 

كسر 

 مالیات

50 

 2008 لوكزامبورگ

اختراعات، 

عالئم تجاري، 

ها، نام طرح

ها دامنه، مدل

رايت و كپي

 افزارنرم

هاي دارايي

فکري 

يافته يا توسعه

 خريداري شده 

بعد از تاريخ 

31/12/2007 

بله، اگر 

طور به

مستقیم غیر

با شركت 

 مشاركت كند

 80 خیر بله مالکانه  بهره بله بله

 هلند
و  2007

2010 

اختراعات و 

هاي دارايي

فکري مشتق 

شده از 

هاي فعالیت

تحقیق و 

توسعه 

 فناورانه

 هاييداراي

فکري بعد از 

تاريخ 

31/12/2006 

بله، اگر 

بیشتر توسط 

خودشان 

 توسعه يابند

 بله

بله، 

هاي دارايي

فکري ثبت 

 شده

درآمدهاي 

خالص از 

هاي دارايي

فکري واجد 

 شرايط

 90 خیر بله

 اسپانیا
و  2008

2013 

اختراعات، 

هاي فرمول

، محرمانه

ها، يندآفر

، هابرنامه

ها، مدل

ها و طرح

 فنون

 خیر خیر بله

بله، اما بايد 

توسط 

دهنده پروانه

توسعه داده 

 شود

درآمدهاي 

خالص از 

هاي دارايي

فکري واجد 

 شرايط

 60 خیر بله
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 كشور
سال 

 تصويب

هاي دارايي

فکري واجد 

 شرايط

قابل اعمال 

براي 

هاي دارايي

 فکري موجود

قابل اعمال 

براي 

هاي دارايي

 فکري

خريداري 

 شده

قابل 

اجرا 

براي 

بهره 

 مالکانه

تحقيق و 

توسعه در 

خارج 

 انجام شود

درآمدهاي 

واجد 

 شرايط

فروش 

هاي دارايي

فکري 

واجد 

 شرايط

سقف 

سود 

 شركت

نرخ 

معافيت 

ماليات بر 

درآمد 

حاصل از 

اختراعات 

 )درصد(

 2013 انگلستان

اختراعات، 

گواهي ثبت 

اختراع 

تکمیلي، 

حفاظت از 

هاي داده

قانوني و 

 نژادبه حقوق

 گران گیاه

 بله

بله، اگر 

بیشتر توسعه 

طور يابد و به

اي فعاالنه

مديريت شده 

 باشد

 بله بله

درآمدهاي 

خالص از 

هاي دارايي

فکري واجد 

 شرايط

 90 خیر بله

 

 نظام مالياتي اختراعات در ايران. 3

درآمدي كه بابت حق »، 1366مصوب  ،هاي مستقیمقانون مالیات( 144ماده ) براساس

طور كلي و نیز درآمد ناشي هگردد بحق اكتشاف عايد مخترعین و مکتشفین مي اختراع يا

هاي هاي پژوهـشي و تحـقیقاتي مراكزي كه داراي پـروانه تحـقیق از وزارتخانهاز فعـالیت

( 144ماده )«. باشدباشند، به مدت ده سال از تاريخ اجراي مالیات معاف ميذيصالح مي

معافیت درآمد ناشي از  ،صورت مستقیمهاست كه ب تنها قانوني ،هاي مستقیمقانون مالیات

داراي  آن نامه اجراييآيین و يقانونماده دهد. اما اين ار ميقر اختراعات را تحت پوشش

 . استنواقصي 
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دارد. اصول كلي براي طراحي  بستگي آنها طراحي به مالیاتي هايمشوق اثربخشي 

در طراحي  بايد كه استاطمینان و پايداري  شامل سادگي، قابلیت ،مالیاتي هايمشوق

هاي برنامهمنظور از سادگي اين است كه د. كرهاي مالیاتي به اين موارد توجه مشوق

 .(1390ها قابل استفاده باشند )علیزاده،راحتي براي شركتمالیاتي بايد شفاف بوده و به

 دارد و مشخص نیست كهواژه مخترعین ابهام  ،هاي مستقیم( قانون مالیات144ماده )در 

گیرند يا مزاياي اين ماده قرار ميمندي از آيا افراد حقیقي و حقوقي هر دو مشمول بهره

ت ئهی 1373)مصوب  (144) نامه اجرايي ماده( آيین1ماده ) براساسسوي ديگر خیر. از

مشمول برخورداري از  تحقيقاتي و پژوهشي رسمي و مجاز مراكز فقط، وزيران(

 هاييمهمترين تصمیم ازجملههدف، . انتخاب گروه اين ماده هستندهاي مالیاتي معافیت

هاي مالیاتي اتخاذ شود. بنابراين اگر هدف قانونگذار در هنگام طراحي مشوقبايد كه  است

هاي شركت طور مثالكارها، بهوهاي مشخصي از كسبگروه ،سازي استرونق تجاري

هايي فعالیت همچنین ها استفاده كنند.بايد بتوانند از مزاياي معافیت ،كوچك و متوسط

ها يا اين مسئله كه چه نوع شركتند. شوبايد تعريف ، شوندميها كه شامل اين مشوق

ها دولتهاي مالیاتي مورد حمايت قرار گیرند، براي واسطه مشوقهايي( بايد به)فعالیت

هاي شركت ،نامه اجرايي آنبا توجه به متن قانون و آيین كننده است.بسیار تعیین

، در نهايتگیرند. مينانون فوق قرار مندي از مزاياي قخصوصي و تعاوني مشمول بهره

منتج  هاي تحقیقاتي و پژوهشيهاي فکري كه از فعالیتمشخص نیست كه آيا ساير دارايي

هاي فکري مالکانه حاصل از دارايي ین درآمدهاي حاصل از فروش و بهرهنشوند و همچمي

 ؟خیر هاي مالیاتي موضوع اين ماده هستند يامندي از معافیتنیز مشمول بهره
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 بندي و پيشنهادهاجمع

هاي مالیاتي در مراحل انتهاي چرخه عمر نظام مالیاتي اختراعات از طريق ارائه مشوق

هاي مالیاتي . اين مشوقكندمي كمك سازي اختراعاتتوسعه نوآوري و تجاري بهنوآوري، 

جمله اختراعات هاي فکري ازهاي حاصل از داراييمالیاتي درآمد شامل كاهش يا معافیت

شد و سپس  اجراايرلند  در 1973د. نظام مالیاتي اختراعات نخستین بار در سال شومي

 ،(2007) هلند و بلژيك ،(2012) مجارستان ،(2001) جمله فرانسهكشورها از ساير در

  اجرايي شد. (2013) انگلستان و (2008) لوكزامبورگ اسپانیا،

درآمدي كه بابت حق هاي مستقیم، قانون مالیات (144اساس ماده )بر ايران نیزدر  

سال از پرداخت  10شود طي مي عايد مخترعین و مکتشفین ،حق اكتشاف اختراع يا

براساس نتايج حاصل از مطالعه نظام مالیاتي اختراعات در كشورهاي . استمالیات معاف 

 ،نامه اجرايي آنهاي مستقیم و آيین( قانون مالیات144با بررسي متن ماده )پیشگام و 

هاي مالیاتي جهت اصالح و تقويت مشوق ذيل را هايپیشنهاد مالحظات و توانمي

 اختراعات در ايران مطرح كرد:

كه بايد مورد توجه قرار  استجمله مواردي از اتپوشش زماني نظام مالیاتي اختراعـ  

تاريخ از  قبلآيا اختراعات ثبت شده گذار بايد مشخص كند كه سیاستعبارت ديگر . بهگیرد

 گیرد يا خیر؟قرار مي نیز تحت پوشش نظام مالیاتي اختراعات ياجرا

ها و عالئم تجاري كه در جمله طرحي فکري ازهادرآمدهاي حاصل از ساير داراييـ  

( قانون 144) ، در مادهگرفتههاي مالیاتي قرار مشوقبرخي از كشورها تحت پوشش 
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توان مي هانشده است. براي گسترش دامنه شمول مشوق پوشش دادهمستقیم  هايمالیات

 .لحاظ كردبه نحو مناسب در قانون بر اختراعات، عالوههاي فکري را اين نوع دارايي

مندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات، توسعه كشورها، شرط بهرهاز در برخي ـ  

توسط  ،فکري كسب شده در يك دوره زماني مشخصاختراع يا مالکیت اقتصادي بر دارايي 

عبارت ديگر در برخي از كشورها نظام مالیاتي اختراعات امکاني را به. استشركت هدف 

شرط توسعه به نیزاختراعات خريداري شده  براي دنكه بتوان آوردهها فراهم براي شركت

 .مند شوندبهرههاي مالیاتي مشوق ، ازآن

جمله بهره مالکانه در برخي از كشورها درآمدهاي حاصل از حقوق مالکیت فکري ازـ  

قانون  (144)گیرد. در حالي كه در متن ماده تحت پوشش نظام مالیاتي اختراعات قرار مي

 است. مغفول ماندهمالکانه  موضوع بهره ،آن نامه اجراييهاي مستقیم و آيینمالیات

نظام مالیاتي  خارج از كشور از مزاياي تحقیق و توسعههاي برخورداري فعالیتـ  

دامنه شمول قانون  تواند براي تکمیل و تدقیقمياست كه  موضوعاتياختراعات نیز از 

 مورد توجه قرار گیرد. 

ايد مورد توجه قرار نیز ب اتدرآمدهاي واجد شرايط در نظام مالیاتي اختراعتعريف ـ  

فاف اشاره شود كه كدام بخش از درآمدهاي حاصل از طور شعبارت ديگر بهد. بهگیر

درآمدهاي واجد  .است اتمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعمشمول بهره ،اختراعات

هاي فکري واجد از دارايي حاصل درآمدهاي خالص و تواند شامل بهره مالکانهشرايط مي

 باشند.  شرايط

موضوعاتي است كه در برخي از كشورها ها از ديگر سود شركتبراي سقف تعريف ـ  

 مورد توجه قرار گرفته است.



 

 ______________________________________________  
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هاي حاصل از درآمد ،گلوكزامبور و كشورها ازجمله فرانسه، مجارستاندر برخي ـ  

 .ستامالیاتي اختراع هاي مندي از مشوقمشمول بهره هاي فکريفروش دارايي

بیشتر  ،سازي اختراعاتكاهش و معافیت مالیاتي براي تشويق نوآوري و تجاريـ  

. در حالي كه در متن ماده استدهنده دارايي فکري هاي مالك يا توسعهمتوجه شركت

به واژه مخترعین اشاره شده است. البته بررسي  فقطهاي مستقیم ( قانون مالیات144)

مراكز مجاز و رسمي  دهد تلقي قانونگذار از مخترعین، صرفاًنامه اجرايي نشان ميآيین

 ( آن تصريح شده است.1و تحقیقاتي است كه در ماده ) يهشپژو

كه محل استقرار دائمي آنها در  يهايدر برخي از كشورهاي مورد مطالعه، شركت ـ 

تواند مي اين امرند. شواز مزاياي نظام مالیاتي اختراعات برخوردار مي استكشور مقصد 

چنین  د.شوهاي غیربومي جهت ثبت اختراع در كشور مقصد موجب افزايش تمايل شركت

حال توسعه بايد با مالحظات كافي و سنجش مزايا و معايب در رويکردي در كشورهاي در

 ابعاد مختلف اتخاذ شود.

عنوان يك رويکرد جديد در مبحث همالیاتي اختراعات بموضوع نظام شايان ذكر است،  

باشد. در نتیجه كشورهاي درحال توسعه مي مطرح هاي فکريسازي داراييتجاري

 سازي اختراعات گامتجاري جهتتوانند با الگوبرداري مناسب از چنین نظامي در مي

 بردارند. 

 چند كشور نظام مالیاتي اختراعات در محدود به بررسي، نتايج اين گزارش 

هاي مالیاتي اختراعات يا ساير ابزارهاي سیاستي بررسي وضعیت مشوق .استيافته توسعه

تواند به تکمیل مي ،كشورهاي درحال توسعه سازي اختراعات درحمايت از تجاري براي

 كمك كند. مطالعههاي اين يافته



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________ 
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