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 و عوارض در صنعت گردشگري هاي مالیاتيتطبیقي سیاست بررسي 
 

 

 

 دهیچک

دارد؛  کشور توسعه روند بر مؤثری نقش مالياتی نظام و ماليات باورند که بر این قتصادیا خبرگان

های فعاليت بنگاه برتأثير  طریق از دولت، غيرمستقيم هدایت ابزارهای از یكی عنوانبه درواقع ماليات،

 نظامیک  تدوین با دولت کند ومی ایفا کليدی نقش صنعتی توسعه هایسياستگذاری در اقتصادی

 .باشد ای اثرگذاراهداف توسعه هب دستيابی چگونگی بر تواندمی کارآمد مالياتی

ماليات  خصوص اهميتدر رغم اینكه مباحث متعددیطور خاص در حوزه گردشگری، علیبه

تقاضای اما همچنان  ،است مطرح گردشگری آن بر رقابت و جذابيت یک مقصد آثارگردشگری و 

. در این راستا، در این زمينه وجود دارد صحيح و قابل اعتماداطالعات  دنرکفراهم برای  روزافزونی

ها و روندهای گردشگری، ازسوی سازمان همكاری گزارش حاضر که ترجمه فصل سوم گزارش سياست

های فعلی در وضع ماليات و مشی( است، با هدف کمک به بهبود خطOECD) 1و توسعه اقتصادی

های این حوزه در سطح دولت و صنعت، با ارائه ده در درک بهتر دغدغههمچنين توانمندسازی خوانن

پرداخته است. درواقع ماليات و گردشگری ميان به بررسی رابطه درحال تحول اطالعات تطبيقی، 

های ها و عوارضی است که بر فعاليتهای غيرمستقيم، هزینهتمرکز این گزارش بر تشریح انواع ماليات

شرح زیر تشریح مقوله به 6شود. در گزارش حاضر موارد مذکور در قالب ل میصنعت گردشگری اعما

 خواهند شد: 

 ،ها و عوارض مربوط به ورود و خروج از کشورهاها، هزینهماليات .1

 ،ها و عوارض مربوط به سفرهای هواییها، هزینهماليات .2

 ،ها و مراکز اقامتیماليات مربوط به هتل .3

 ،ات بر مصرفکاهش نرخ مالي .4

 ،محيطیهایی با اهداف زیستماليات .2

 های مالياتی.مشوق .6

الملل در حوزه وضع ها و الگوهای موفق بينمندی از آموزهمنظور بهرهدر کنار این مباحث به

شده در مرتبط انجام های و فعاليتمعاصر روندهای های گردشگری، تجربيات دیگر کشورها و ماليات

 مورد تحليل و بررسی قرار گرفته است.  مقاصد مختلف،
                                                 

1. (OECD) Organisation for Economic Co-operation and Development: Tourism Trends and 

Policies 2014. 
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 مقدمه

 یا و حكومتی شكل گرفته که زمانی هر است؛ خورده گره حكومت تشكيل با از منظر تاریخی، ماليات

پدیدار شده است. در حقيقت  نوعی به هم نظام مالياتی ده،کرکار آغاز به اجتماعی مدیریت یک سازمان

که بر آنها  مللی و اقوام یا و خود شهروندان از که یافت را حكومتی تواننمی ای از تاریخهيچ دوره در

 داشته؛ وجود تاریخ در ماليات عبارتی، اصلنگرفته باشد. به ماليات کلمه، کلی مفهوم شدند، بهچيره می

با توجه به  عصر حاضر نيز،در  .است کردهمی آن بسته به اراده حاکمان تغيير وصول نحوه اما

های منابع مالی دولت جهت اجرای طرح عنوان ابزار کليدی تأمينبه ماليات، قتصادیهای اسياست

ی یافته و تدوین اقدامات صحيح در راستای تدوین یک نظام اهميت خاص ملی، صنعتی و عمرانی

 .مالياتی کارآمد در اولویت قرار گرفته است

 هر از بخشی یا و فروش ثروت، درآمد، از بخشی از عبارت است در اصطالح علم اقتصاد، ماليات

 نظام نقش شود. امروزهمیخذ ا حقوقی و حقيقی اشخاص از دولت توسط که دیگر حقوقی پایه نوع

 پوشيده کسی بر دولت ایبودجه و اقتصادی اجتماعی، عمده هدف سهتأمين  در کشورها مالياتی

ابزاری  مثابهبه عصر خردگرایی، در اینخصوص قوانين مالياتی در دوران معاصر و بهنيست؛ در حقيقت، 

کار آبادانی یک جامعه به و عمران و خدمات افزایش اجتماعی، عدالت تحقق ،در جهت رشد اقتصادی

در مهمتر از آن، ، بلكه ها استتنها متضمن ایجاد درآمد دولتنه ،ماليات شوند؛ چراکهگرفته می

شود میوصول و هزینه  ،ات رفاهی و اجتماعیبرای تأمين خدم های مالی و پولی کشورراستای سياست

 .شوداجتماعی محسوب می - و گام مهمی در جهت تحقق عدالت اقتصادی

مالی  حفظ ثباتبا چالش  را بسياری از کشورهااقتصاد جهانی،  ها و تهدیدهای مطرح درضعف

ل ميان اهداف ای که رونق اقتصادی این کشورها مستلزم برقراری تعادگونهده است؛ بهکرمواجه 

است. در ارتباط با این  مخارجکنترل درآمد و  مدیریت اقداماتی در جهتتبع آن، انجام حكومتی و به

های ارزی و کسب درآمد و ، جذب سرمایه خارجیزاییواسطه اشتغالموضوع، صنعت گردشگری به

در  این صنعت، اگرچه وکند ای به اقتصاد جامعه مییندهکمک فزآ محلی -ایمنطقه -افزوده ملیارزش

 نقش بسزاییهای اخير در سالخصوص به، اما کنديت میجهانی فعالرقابتی و درحال تحول بازارهای 

 ده است.کررونق روزافزون اقتصادهای درحال ظهور ایفا  در

ها و ها، هزینهدستخوش ماليات همانند دیگر صنایع، نيز وکارهای گردشگریدر حقيقت، کسب

های گذاریسرمایه از برای حمایت نياز مورد سازد تا بودجهاست که دولت را قادر میخاصی  عوارض

واسطه تخصيص بودجه مورد نياز . درواقع این توسعه بهکنداین صنعت را تأمين  توسعه جهت در عمومی

ت و تأمين امني ،مورد نياز گردشگران تسهيالتسازی خدمات و فراهم گردشگری، بازاریابی و ترویجبه 

 های گردشگری ميسر خواهد شد.و جاذبهطبيعی منابع نگهداری از همچنين و  ایمنی بازدیدکننده
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درآمد از ماليات گردشگری  عطف به اهميت گردشگری در اقتصاد جهانی، موضوعاتی چون سهم

خدمات و ها، زیرساختهای گردشگری بر خدمات عمومی و توسعه و تدارک کلی ماليات، تأثير هزینه

های متعددی را گردشگران، ازجمله مسائل مهمی هستند که مباحث و دیدگاهمورد نياز  سهيالتت

پذیری و دنبال دارند. از منظر سياستگذاری گردشگری نيز تأثير ماليات گردشگری بر جذابيت، رقابتبه

چالش  پایداری گردشگری و همچنين سازوکارهای غيرمالياتی جایگزین برای تأمين بودجه گردشگری،

 گذاران این حوزه است.مشیکليدی پيش روی خط

تصميمات خود را ضمن کسب آگاهی از این مسائل، باید ها با توجه به مسائل فوق، دولت

با این های گردشگری را به حداکثر برسانند. ای اتخاذ کنند که برابری، شفافيت و کارآیی مالياتگونهبه

ای که جزئيات مقایسه اطالعاتآوری در جمع صنعت، همچنان روزافزون دولت و توجهرغم ، علیحال

دقيق نشان طور بر اقتصاد گردشگری را بهآنها  بالقوه آثار و عوارضها، های گردشگری، هزینهماليات

رابطه درحال تحول ميان  اوليه تحليلبه رو، گزارش حاضر ازاین وجود دارد. بسياریهای ، کاستیدهد

 :دنکربا فراهم رداخته و ماليات و گردشگری پ

 ،گردشگری در سطح ملی عوارضها و ها، هزینهای به شكل فهرستی از مالياتاطالعات مقایسه .1

 ،ماليات گردشگری حوزههای اخير در هایی از روندها و فعاليتنمونه .2

 ،های دولت و صنعتو نگرانیها دغدغه ی ازدرک بهتر .3

حل مباحث و  در ، درصدد ایفای نقشی مقدماتیت در طول زمانمعياری برای ارزیابی تغييرا .4

  های گردشگری است.در وضع سياست های موجودچالش

 شامل گردشگری، عوارض وها هزینه ماليات، ذکر است که در گزارش حاضر، فهرست شایان

 OECD عضو کشور 7 یاستثنابه همكار، 31 و OECD عضو کشورهای توسط که است اطالعاتی

 آلمان، فرانسه، فنالند، استونی، مصر، دانمارک، چک، جمهوری کرواسی، شيلی، اتریش، ستراليا،ا)

 لهستان، لند،ینيوز هلند، مكزیک، لتونی، ژاپن، ،گر قدسرژیم اشغال ایرلند، ایسلند، مجارستان، یونان،

 از تصویری هرستف این. است شده تهيه( ترکيه و سوئيس سوئد، اسپانيا، اسلوونی، اسلواکی، پرتغال،

 در OECD گردشگری کميته دهد که البتهمی ارائه 2113 سال اکتبر 31 تاریخ در گردشگری ماليات

 .پرداخت خواهد آن توسعه به آینده

 

 1هاي گردشگري. روندهاي اخیر و موضوعات كلي در حوزه مالیات1

گردشگری که در این گزارش به های گرفته در حوزه ماليات های معاصر صورتو فعاليت روندهای اخير

 .استشده  ارائه 1 کادردر  طور خالصهشوند، بهتفصيل بررسی می

                                                 
1. Tourism Taxation 
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 هاي گردشگري. روندهاي اخیر در مالیات1 كادر

 ها و ها، هزینهسال اخير، شاهد رشد کلی حوزه و تعداد ماليات 12تا  11ها از گذشته، تنها طیرغم وجود مالياتعلی

 یم.اگردشگری بوده عوارض

 هستند و تعداد کشورهایی که سياست  1از کشورها ورود و خروجمربوط به های ویزاها، شكل اصلی دریافت ماليات

طور مثال، در اروپا درحال حاضر اند، رو به افزایش بوده است )بهمدت را اتخاذ کردههای کوتاهویزای مشترک برای اقامت

 تنها هفت کشور بوده است(. 1992يزان در سال کشور عضو ناحيه شنگن وجود دارد که این م 26

 ها در رو به افزایش بوده است که این ماليات سفرهای هواییخصوص ههای مرتبط با سفرها بتعداد ماليات

دنبال ایجاد ها بهگيرند )برخی از این مالياتقرار می 2های ایمنی، خدمات مسافران و پروازهای خروجیزیرمجموعه

 باشند(.ها میتيط زیست از طریق افزایش بهای بلير با محرفتارهای سازگا

 مانند، ماليات بر نرخ اشغال بازدیدکنندگان با اقامت  3ها و مراکز اقامتیهتلهای مربوط به امكانات بيشتر ماليات(

ل سطوح شهری تر از ملی و در درجه اودر سطوح پایين 2(های نرخ اشغالهای مراکز اقامتی یا مالياتماليات 4،شبانه

 ها بود.هایی از سطوح ملی برای این مالياتتوان شاهد نمونهشوند و تنها در پنج کشور میتعيين می

 ها تمرکز داشته ها و رستورانهتل های مرتبط با گردشگری در درجه اول بربرای فعاليت 6کاهش نرخ ماليات بر مصرف

ها بوده است؛ اگرچه برای اولين بار ی حفظ و یا افزایش استاندارد نرختر برادنبال روندی گستردههای اخير بهو در سال

 ها را اعمال کردند.تنها چند کشور کاهش نرخ ماليات بر رستوران

 های گردانندگان تورها و یا منظور تشویق تغيير رفتارمحيطی بهها با اهداف زیستافزایش زیاد در تعداد ماليات

های محيطی فعاليت يه بودجه مورد نياز برای مدیریت آثارازگار با محيط زیست، یا تهگردشگران در جهت رفتارهای س

 گردشگری، صورت گرفته است.

 های تفریحی، ها و دیگر تسهيالت و زیرساختگذاری در هتلمنظور ترویج افزایش سرمایهبه 7های مالياتیمشوق

افزوده/ ماليات کاالها و خدمات( و توسعه گردشگری ارزش افزایش مخارج گردشگران )مانند، طرح بازپرداخت ماليات بر

 اند.داخلی، ایجاد و معرفی شده

 هایی مواجه است، در نتيجه های گردشگری، با کاستیها و مشوقماليات آثارطور کل، نظارت، ارزیابی و تحليل به

پذیری گردشگری الياتی بدون آنكه بر رقابتهای مها و مشوقتوان از دستيابی به اهداف تعيين شده برای این مالياتنمی

 شدیدی بگذارند، اطمينان حاصل کرد. آثار

 

های عمومی در گذاریدرآمدهای مالياتی و حمایت از سرمایهافزایش به گردشگری کمک بر عالوه

های تعيين شده، بسته به انواع ماليات، های ثابت گردشگری در هر کشورگردشگری، اساس ماليات

 شود:ت است، چند موضوع کلی که در این زمينه مشهود هستند شامل موارد زیر میمتفاو

  آثارها برای مدیریت بهتر و توسعه زیرساخت 8مين بودجه برای حفاظت از محيط زیستأت 

های مدیریتی. های تجاری با برنامهگردشگری در مناطق حساس و حصول اطمينان از سازگاری فعاليت

                                                 
1. Arrival and Departure Levies 

2. Security, Passenger Services, and Airport Departures 

3. Hotels and accommodation facilities 

4. Bed night taxes 

5. Accommodation Taxes or Occupancy Taxes 

6. Reduced Rates of Consumption Tax 

7. Tax Incentives 

8. Environmental Protection 
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 صرفها در ایسلند ازجمله موارد معدودی است که در آن درآمد 1مراکز اقامتی اتماليطور مثال، به

شود که تحت مالكيت عمومی بوده ترویج توسعه، نگهداری و حفاظت از مناطق گردشگری طبيعی می

 گيرد.تحت نظارت قرار می 2های گردشگریصندوق حفاظت از مكانو یا توسط 

 بازرسی  2،مهاجرت 4،سافران در نقاط ورودی، که گمرکآمدهای مورفتهای 3جبران هزينه

طور مثال، در آفریقای جنوبی شود. بهرا شامل می 8مدتو صدور ویزای اقامت کوتاه 7قرنطينه 6،امنيتی

شود، از هر ها ارائه میگذاری خدمات متعددی که در فرودگاههای عملياتی و سرمایهبرای پوشش هزینه

 گردد.خذ میا 9فرهزینه خدمات مسا مسافر

 افرادی که به یک مقصد سفر کرده، یا از آن به قصد سفر به مقاصد  12امنیت و ايمنيمين أت

در پروازهای داخلی و نيوزیلند  کنند. برای مثال، دردیگر خارج شده و یا در درون یک مقصد سفر می

خذ اوی از  11ایمنی مسافر ، هزینه قبل از خروج، گيردصورت مینيوزیلند  المللی که از فرودگاهبين

که سازمانی دولتی بوده و مسئول حفظ  12نقل هواییوخدمات امنيتی حملگردد. این مبالغ برای می

 د.شو، هزینه میاستایمنی بخش هوایی 

  اشغالگر  رژیمطور مثال، در به 19.ايجاد شغلدر مقصد و  خرج كردنتشویق بازدیدکنندگان به

تمامی کاالهای خریده شده توسط  14افزودهمصرف بيشتر، ماليات بر ارزش برای تشویق گردشگران به قدس

ها و هتلافزوده ماليات بر ارزش نرخ کاهشکه، در ایرلند  گردشگران، به آنها برگردانده خواهد شد. درحالی

 منظور ترویج گردشگری و ایجاد شغل در این بخش صورت گرفته است.ها بهرستوران

 المللی؛ برای مثال، در داخلی و بين 12بازاريابي و ترويجهای عاليتتخصيص بودجه برای ف

برای آن دسته از افرادی که با  16،مهاجرتیهای غيرمالياتدرصد درآمدهای حاصل شده از  81مكزیک 

یابد، تا با آن شوند، به انجمن گردشگری مكزیک اختصاص میمقاصد گردشگری وارد آن کشور می

 المللی را حمایت کند.یجی داخلی و بينهای تروبتواند فعاليت

                                                 
1. Accommodation Tax 

2. Tourism Site Protection Fund 

3. Cost Recovery 

4. Custom 

5. Immigration 

6. Security 

7. Quarantine 

8. Issuing of Short-Term Visa 

9. Passenger Service Charge 

10. Safety and Security 

11. Passenger Security Charge 

12. Aviation Security Service 

13. Spending and job Creation 

14. VAT (value-added tax) 

15. Marketing and Promotion 

16. Non-Immigrant Tax 
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 31برای مثال، در استراليا نزدیک به  1.های گردشگریگذاری در زیرساختتشویق به سرمایه 

در این بخش را های بيشتر گذاریوجود دارد که سرمایه 2هاهای اعطایی برای هتلمالياتسال است که 

مدت برای مراکز اقامتی، های توسعه کوتاهها و برنامهگذاران در هتلتشویق نماید. با این طرح، سرمایه

های جدید دیگر با اهدافی غير از آنچه ذکر شد، نرخ گذاران در ساخت ساختماندر مقایسه با سرمایه

 نمایند.کمتری پرداخت می 3استهالک

بيت مقاصد پذیری و جذاهای گردشگری بر روی رقابتمختلف ماليات آثارنظرات متفاوتی در رابطه با 

و اینكه سيستم مالياتی چگونه  4های ثابت گردشگریوجود دارد. اگرچه، به احتمال زیاد ترکيبی از ماليات

 بلندمدت خواهد بود. آثار کنندهعنوان یک کل، بر بخش گردشگری اثرگذار است، تعيينبه

ها( در و مشوقها مشخص است، ماليات گردشگری )ماليات هاگونه که از تجربيات دیگر کشورآن

مهمی آثار  رود، زیرا این صنعت معتقد است که مالياتشمار میها همچنان مسئله مهمی بهتمام کشور

بر وجود رویكردی تعاونی یا پذیری گردشگری دارد. اگرچه، شواهدی مبنیبر مشاغل، رشد و رقابت

روی هم رفته، بسيار »جی برای ماليات گردشگری وجود دارد، که در نتيجه منجر به نتای 2مشارکتی

های هم ماليات 6،های متعددبر اینكه مالياتخواهد بود. یک دیدگاه کلی وجود دارد مبنی «خشتبرضای

منفی آثار  تواندوکارهای گردشگری بوده و میهای عمومی، مانعی برای کسبگردشگری و هم ماليات

های صنعت در این زمينه در ایی از نگرانیهالمللی داشته باشد. نمونهپذیری در سطوح بينبر رقابت

 آورده شده است. 2 کادر

های ها و مشوقمالياتآثار  زهای بهتری ابه همين ترتيب، سياست از نظارت، ارزیابی و تحليل

تواند مطمئن باشد که سياستگذاران ابزارهای الزم برای مند خواهد شد و با کمک آنها میموجود بهره

ت پایدار صنعت گردشگری ر اختيار داشته تا از این طریق بتوانند از رشد بلندمدسياستگذاری صحيح د

های گردشگری ترکيب شود، ند. این مطلب اگر با یک رویكرد مشترک نسبت به مالياتکنحمایت 

های ابراز شده توسط این صنعت، ميان لزوم افزایش نگرانیرغم علی تواند به دولت کمک کرده تامی

ی بازدیدکنندگان تعادل گذاری برای تسهيالت و خدمات اصلو سرمایه 7لياتی عمومیدرآمدهای ما

 د.کنایجاد 

 

 

                                                 
1. Investing in Tourism Infrastructure  

2. Concessional Tax Treatment for Hotels 

3. Deprciation Rate 

4. Specific Tourism Levies. 

5. Co-Operative or Participatory Approach. 

6. Multiple Taxes. 

7. General Tax Revenue 
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 هاي گردشگريمالیاتهاي صنعت گردشگري درباره ديدگاه. 0 كادر

صورت ها و دیگر مشكالتی که بههای این صنعت که مربوط به انواع خاصی از مالياتهایی از نگرانینمونه

 شوند در زیر آورده شده است: های گردشگری مربوط میلياتتر به ماگسترده
 پذیری مقاصد و منفی بر جذابيت/ رقابتآثار  های مربوط به سفرهای هوایی را عاملی برایهایی که مالياتدیدگاه

یی بر کاهش تعداد بازدیدکنندگان در مسيرهادانند. این ادعا توسط وجود شواهدی مبنیدست میخصوص مقاصد دوربه

دهند که ها به مشتریان خود پيشنهاد میبرنامه انها بوده و این مطلب که بسياری از مجریکه در برگيرنده اینگونه هزینه

و سپس از آنجا به مقصد نهایی خود سفر کنند، تأیيد  پروازهایی به مقاصد نزدیک برای اجتناب از پرداخت چنين هزینه

 شده است.

 پذیری بر رقابت 2 افزوده و ماليات کاالها و خدمات()مانند ماليات بر ارزش 1ای مصرفیهمنفی بالقوه ماليات آثار

های مالياتی برای خرید کاالها و خدماتی که توسط بازدیدکنندگان خارجی نبود معافيت .1گردشگری در نتيجه: 

ها یا کاهش نبود کاهش در نرخ .2 ،های صادراتی از این مزیت برخوردارندصورت گرفته، آن هم زمانی که دیگر فعاليت

 ها( نسبت به آنچه در مقاصد رقيب وجود دارد.ها و رستورانهای گردشگری )مانند، هتلنرخ باالتر برای فعاليت

 هایی که در رابطه با نبود ها باید پرداخت کنند و نگرانیها و عوارضی که تورگردانها، هزینهافزایش در ميزان ماليات

های خدمات ارائه شده وجود دارد. این دیدگاه وجود داشته که های پرداخت شده و هزینهيان این هزینهرابطه شفافی م

گيرند و نياز به وجود یک رابطه مشخص بين می 3«بيشتری»اهداف تعریف شده برای آنها مبالغ رغم علی هابيشتر ماليات

ونقل هوایی بيش های حملهای ویزا و مالياتایش در هزینهافز گردشگری و نحوه استفاده از آنها های کسب شده ازدرآمد

 از ميزان تورم، ازجمله این موارد هستند.

 های گردشگری )مانند افرادی که در آن شرکت مشغول به کارند( در مقایسه با ها بر شرکتنامناسب ماليات آثار

 شگری.دليل ماهيت نيروی کار انسانی در گردهای دیگر، بهوکارهای بخشکسب

 کلی بر آثار  ها وها و منافع، حساسيت قيمتها، شامل تحليلی از هزینهنياز به وجود درک بهتری از ماهيت ماليات

 ها و عوارض متعدد هستند.ها، هزینهالمللی که مرتبط با مالياتپذیری در سطح بينرقابت

 های موجود جدید یا اصالحاتی در ماليات هایاهميت مشاوره با صنعت گردشگری زمانی که دولت قصد دارد ماليات

 شود.ایجاد کند که پيامدهای آن شامل صنعت گردشگری نيز می

 

 هاي گردشگريمفاهیم و تعاريف موجود براي مالیات. 0

 2بازگشت به دولتهای اجباری بیبرای توصيف پرداخت 4«ماليات»، واژه OECDبندی در طبقه

هایی که عمليات آنها تحت کنترل مؤثر خود آنها است، زی، سازماندولت مرک شامل ،شوداستفاده می

های امنيت اجتماعی و نهادهای دولتی مستقل، های محلی و ایالتی و ادارات آنها، برخی از طرحدولت

ها پایه دو نوع ابتدایی از مالياتهای مالياتی برمهای عمومی. در اغلب کشورها سيستاستثنای شرکتبه

ای توان پایههرچند تمایز ميان این دو هميشه آسان نيست، اما می 6.: مستقيم و غيرمستقيمقرار دارند

                                                 
1. Consumption Taxes 

2. Goods and Srvices Tax (GST) 

3. Over Collect 

4. Tax 

5. Compulsory Unrequited Paymentto General Government 

6. Direct and Indirect 
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صورت های مستقيم را آنهایی بدانيم که بهصورت که اگر مالياتبدین .برای این تمایز تعيين کرد

تقيم آنهایی های غيرمسکه ماليات شوند، درحالیاعمال می 1ها( داراییبر درآمد و )احتماالً «مستقيم»

شود، مانند خرید کاالها و خدمات )مثل ها تأمين میهستند که بر مخارجی که از محل درآمد و دارایی

های مربوط به های مالياتها و ویژگیشوند. اگرچه، ترکيب این گروهافزوده( اعمال میماليات بر ارزش

تواند در آن( می 2ص، معافيت یا کاهشهر کدام )مانند، نرخ یا درصد آن و ميزان یا نوع هرگونه تخصي

 (OECD, 2012) .در هر کشور متفاوت باشد

 ءدهند جزهایی که افراد انجام میتوان تعيين کرد آیا مخارج و هزینهطور، هميشه نمیهمين

ها و مخارج متناسب باور بر این است که هزینه که عموماً درحالی؟ شوند یا خيرها محسوب میماليات

شوند، مانند گردشگری که در آن، ميزان رابطه های خاص انجام گرفته محاسبه میات و فعاليتبا خدم

طور که ميزان رابطه  ميان مبلغ ها و خدمات ارائه شده ممكن است متفاوت باشد، همانبين هزینه

 سازی خدمات ممكن است با هم تفاوت داشته باشند.ها و هزینه فراهمهزینه

هایی دانسته که (، پيش از این ماليات گردشگری را مالياتUNWTOشگری )سازمان جهانی گرد

قابل اطالق به گردشگران و صنعت گردشگری بوده و یا اگر مختص صنعت گردشگری نيست، به  صرفاً»

 «شودهای مختلف اعمال میشود که در مقاصد رقيب به صورتها اطالق میای از مالياتآن دسته

(UNWTO, 1998اگرچ .)و  رسد، تماماًه، تقریباً کاالها و خدماتی که توسط گردشگران به مصرف می

گيرد. در این صورت، ممكن است ای، توسط افرادی غير از گردشگران نيز مورد استفاده قرار مییا تا اندازه

 بلكه هيچ ،گيردهای گردشگری نيستند که به آن ماليات تعلق میاین مطلب مطرح شود که این فعاليت

های گردشگری عاليتتوان به آن نسبت داد و هرگونه مقياس مالی که برای فمبنای مالياتی را نمی

 (Gago et al., 2009). استهای غيرگردشگری نيز اثرگذار د، اغلب بر فعاليتشواستفاده می

قيمی های غيرمستگردشگری را ماليات عوارضها و ها، هزینهدر نتيجه، شاید بهتر باشد تا ماليات

 3های مرتبط با گردشگری اثر گذارند. درآمدهای مالياتی غيرمستقيمبدانيم که در وهله اول بر فعاليت

ماليات  4،مانند عوارض واردات های عمومیمالياتکه در اثر مخارج گردشگران ایجاد شده، یا در نتيجه 

هایی که در وهله اول مرتبط با بر فعاليت خاصهای مالياتیا  ،افزوده هستندیا ماليات بر ارزش 2فروش

های ویزا و ها، هزینهات فرودگاهيها، مالها و رستورانشوند مانند، ماليات هتلگردشگری شناخته می

 (.3کادر ) .ورود و خروجبه های مربوط ماليات

 

                                                 
1. Income and Wealth 

2. Allowance, Exemption, or Reduction 

3. Indirect Tax Receipts 

4. Import Duties 

5. Sales Taxes 
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 هاي عموميمالیات –هاي گردشگري هاي غیرمستقیم فعالیتمالیات. 9كادر

 گردشگري 1صهاي خادر مقابل مالیات

 131های عمومی غيرمستقيم در بيش از افزوده محور مالياتاکنون ماليات بر ارزش 0:هاي عمومي غیرمستقیممالیات

شود، اگرچه، این مورد در ستون بستانكار و مقابل افزوده بر روی معامالت وضع می. ماليات بر ارزشاست کشور

شوند. اگرچه ماليات بر محسوب می 3د، در نهایت ماليات بر مصرفشوهای مالياتی در  ستون فروش ثبت میسررسيد

افتد که در پذیر و در عمل اتفاق میت نرخ معلومی دارد، از نظر تئوری امكاناافزوده اغلب برای بيشتر کاالها و خدمارزش

در بيشتر کشورهای  طور مثال،های مختلفی اعمال شود )مانند، خدمات و کاالهای گردشگری(. بهها، نرخبرخی بخش

درصد کمتر از نرخ عمومی ماليات بر  21تا  41تواند بين ها میافزوده برای هتلاتحادیه اروپا، نرخ ماليات بر ارزش

 افزوده باشد.ارزش

همراه دارد که افزوده، این مزیت را بههای غيرمستقيم عمومی مانند ماليات بر ارزشهای مالياتوجود نرخ

های جدید برای گردشگری را به حداقل برساند. از طرف دیگر، از تای و انطباق را در مقایسه با اجرای ماليهای ادارهزینه

عنوان یک طرح برای ماليات گردشگری کاسته خواهد شد، زمانی که سطح دخالت دولت افزوده بهکارآیی ماليات بر ارزش

های مرتبط با گردشگری وجود دارد، متفاوت است. نگرانیهایی که مشكالت و آوری این ماليات نسبت به مكاندر جمع

آن از مناطق گردشگری آثار  کهاز آنجایی عنوان یک ماليات مرکزی ابزار مناسبی نخواهد بود )ه بهافزودماليات بر ارزش

افزوده اليات بر ارزشمنفی خواهد داشت(، هرچند اگر بتوان مآثار  عنوان یک کل،فراتر رفته و به احتمال زیاد بر اقتصاد به

 ای در آن لحاظ شود، این مورد قابل حل است.ای تنظيم کرد که تمایزات منطقهگونهرا به

در دنيا، ماليات برای  4های غيرمستقيم خاص گردشگریترین مثال برای مالياتمتداول :هاي خاص گردشگريمالیات

ماليات از روی توان با شود، اما میها محاسبه میسات هتلاست. این مورد اغلب با احتساب اقامت در تأسي 2اتاق هتل
در هر شب نيز  7)ماليات بر هر واحد( های اضافیميزان هزینهیا  6ها(صورت درصدی از قيمت)محاسبه نرخ به قيمت

يفيت هایی که برای بهبود کهای بازاریابی مقاصد، یا پروژهها برای کمپينمحاسبه شوند. بعضی اوقات این درآمد

 گيرند.های گردشگران یا حفاظت از محيط زیست، مورد استفاده قرار میفعاليت

 

هایی هدفگذاری باید در مكان 8اصلی در امور مالی وجود دارد که معتقد است، مخارج عمومی

هایی هدفگذاری ها باید در مكانهمراه داشته باشد، درحالی که مالياتشوند که بيشترین منفعت را به

نباید نحوه د که کمترین ضرر را به آن وارد نمایند؛ با در نظر گرفتن این مطلب که نحوه تهيه پول شون

ها و درآمدهای کشورهای ای از هزینهد. در عمل، این مطلب برای بخش عمدهکنمصرف آن را تعيين 

OECD آوری شوندهداف خاصی جمعابرای خاص های کند. اگرچه، شاید گاهی مالياتصدق می ،

 درحالی که درآمدهای حاصله تنها مختص به همان هدف نيست.

همين مطلب برای گردشگری نيز صادق است، زمانی که برخی یا تمام درآمدهای حاصل از 

ها و دیگر تأسيسات مورد نياز برای این صنعت های مرتبط با گردشگری برای تأمين زیرساختماليات

                                                 
1. General Vs Specific Taxes 

2. General Indirect Taxes 

3. Tax On Final Consumption 

4. Specific Indirect Tourism Taxation 

5. Hotel Room Tax 

6. Ad Valorem Tax (With The Rate As A Percentage Of Prices) 

7. Ad Quantum Amount (Unit Tax) 

8. Public Expenditure 
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های ها برای حفاظت از محيطمنابع تجدیدناپذیر، این مالياتگيرد و از منظر مورد استفاده قرار می

های مراکز شدت به آنها وابسته است، استفاده خواهند شد )برای مثال، مالياتطبيعی که گردشگری به

های گردشگری از این طریق صرف تأمين بودجه صندوق حفاظت از مكان 1عایدات –اقامتی در ایسلند 

گردد(. در چنين مواردی، حداقل بخشی از های ملی میدشگری در پارکهای گرو توسعه زیرساخت

 شوند.تلقی می 3عنوان وثيقهیا به 2های وقف شدهماليات

 

 گردشگري عوارضها و ها، هزينهلیست مالیات. 9

غيرمستقيمی است که در سطوح ملی به  عوارضها و ها، هزینهبر روی ماليات ،تمرکز برای تهيه این ليست

 های گردشگری که در این شش مجموعه قرار دارند، اثرگذار است:جرا گذاشته شده و در وهله اول بر فعاليتا

 ،ها و عوارض مربوط به ورود و خروج از کشورهاها، هزینهماليات .1

 ،ها و عوارض مربوط به سفرهای هواییها، هزینهماليات .2

 ،ها و مراکز اقامتیماليات مربوط به هتل .3

 ،کاهش نرخ ماليات بر مصرف .4

 ،محيطیهایی با اهداف زیستماليات .2

 های مالياتی.مشوق .6

 

 ها و عوارض مربوط به ورود و خروج از كشورهاها، هزينهمالیات. 1-9

شود، اما در برخی طور معمول شامل افراد میکه به مربوط است عوارضیها و ها، هزینهماليات بهاین مقوله 

ونقل حمل یا خدمه نيز در حين ورود به یک کشور یا خروج از آن توسط هرگونه وسيله صدیان و/موارد مت

ای که دارنده ویزا اجازه دارد تا به کشور گونهای از این موارد است، بهها نمونهند. ویزاکنباید آن را پرداخت 

د. موارد مورد نياز برای ویزا و يين شده وارد شده، از آن خارج شود و یا برای مدت خاصی در آن بمانتع

 تواند شاملاین عوامل می. توانند با هم تفاوت داشته باشندهای مربوطه، بسته به عوامل متعددی میهزینه

جایی مسافران، جابه ا، عوارضهای دوجانبه مربوط به ویزو سياست أمدت اقامت، هدف از سفر، کشور مبد

های اجرایی مربوط ها اغلب برای پوشش هزینهگونه مالياتاشد. اینخروج یا سوار شدن بعوارض و  ترانزیت

 اً، اما اخيرگيرندقرار میاستفاده  مورد مدتهای کوتاهآمد مسافران و صدور ویزاورفت به گمرک، مهاجرت،

 شوند.های بازاریابی و ترویج نيز استفاده میبرای حمایت از فعاليت

                                                 
1. Proceed 

2. Dedicated Taxes 

3. Hypothecated 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

11 

دهنده، در سطوح ملی یک یا کشور پاسخ 31کشور از  21 ،از کشورها به عمل آمدهدر بررسی 

بسيار »شناسایی کردند. برخی از آنها را ها ها و خروجیهای مرتبط با ورودیماليات ،بيش از یک مورد

وجود آمده بودند؛ اگرچه برخی دیگر نيز از هب 1991و  1981های عبارتی در دههبودند یا به 1«قدیمی

های مرتبط با ویزا بوده که تنها پنج وجود آمدند. اکثریت آنها به شكل هزینه هبه بعد ب 2111سال 

و نيوزیلند  ها یا ترانزیت شناسایی کردند )استراليا، شيلی، مصر،هایی مرتبط با خروجیکشور ماليات

 گردشگری کشورهای مذکور آورده شده است. عوارضها و ها، هزینهجزئيات ماليات ذیلپرتغال(. در 

بررسی )اتریش، جمهوری چک، استونی، فرانسه، مجارستان،  کشورهای موردای دوازده کشور از بر

هلند، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسپانيا، سوئد و سوئيس(، اولين و یا تنها ماليات موجود در این دسته، 

(. درحال 4 درکااست ) 2مدتهای کوتاههایی است که مرتبط با صدور ویزای شينگن برای اقامتهزینه

یعنی زمانی که ناحيه  1992کشور عضو ناحيه شينگن هستند که این ميزان در سال  26حاضر 

شينگن برای اولين بار مطرح شد، تنها هفت کشور بوده است )برای اطالعات بيشتر در زمينه ناحيه 

د شامل، ، که در ناحيه شينگن قرار دارنOECDمراجعه کنيد(. دیگر اعضای  2کادر شينگن، به 

 شوند.بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایسلند، ایتاليا، لوکزامبورگ، نروژ و اسلوونی می

 

 مدتهاي اقامت كوتاههاي مشترک اروپا براي ويزاسیاست. 4كادر 
بار هایی که به مدت سه ماه اعتمدت اتخاذ کرده است، یعنی ویزااتحادیه اروپا سياستی مشترک برای صدور ویزای کوتاه

شود. شهروندان کشورهای دیگر، برای سفر به به افراد اجازه اقامت داده می «ویزای شينگن»دارد و با صدور ویزایی به نام 

منطقه شينگن نياز به ویزا دارند. اتحادیه اروپا ليستی از کشورهایی که شهروندان آنها برای ورود نياز به ویزا داشته و 

ها طی قانونی به شماره ه از داشتن ویزا معاف هستند، در اختيار دارد. این ليستطور ليستی از کشورهایی کهمين

وسيله مدت صادر شده بهاند. عموماً، ویزای کوتاهو اصالحات انجام شده پس از آن، تهيه و تنظيم شده 2111/239

کشور عضو سفر نماید.  26ه تمام ماهه، حداکثر تا سه ماه ب 6دهد تا در مدت کشورهای شينگن، به دارنده خود اجازه می

 صدور ویزا برای مقاصد بازدید و برای مدتی بيش از آنچه ذکر شد، به قوانين ملی بستگی دارد.

ماهه و حداکثر تا سه ماه، به نواحی  6مدت برای گردشگرانی که در مدت در حال حاضر هزینه صدور ویزاهای کوتاه

(، که این مبلغ برای کودکان 2117یورو در سال  32)افزایش آن از مبلغ  باشدیورو می 61کنند مبلغ شينگن سفر می

ها که در هنگام درخواست برای ویزا باید پرداخت شوند، مربوط به باشد. این هزینهیورو می 32سال  12تا  6بين 

 شود.های مشخص بازبينی میو این مبلغ در طی دوره استهای اداری هزینه

اند )آلبانی، بوسنی و دهکرهای تسهيل ویزا امضا نامه، ولی با آن توافقه اروپا نبودهکشور که عضو اتحادی 9

کراین(، برای ویزاهای یكبار و چندبار وروسيه، صربستان، مولداوی و ا ین، جمهوری سابق یوگسالوی، گرجستان،وهرزگو

 یورو پرداخت نمایند. 32ای به ميزان ورود، باید هزینه

 

شينگن باید مطابق با  دور ویزاهای بلندمدت برای ناحيهباال به آن اشاره شد، ص کادرگونه که در همان

نظر باشد. برای مثال، در جمهوری چک، هزینه  مربوط به ویزاهای بلندمدت و  قوانين ملی کشور مورد

                                                 
1. Long-Standing 

2. Schengen Short-Stay Visa 
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 .استکرون  2811کرون و  2211ترتيب برابر با مدت، بهطور ترکيبی از ویزاهای بلندمدت و کوتاههمين

 12گردد )خذ میاکه از افراد درحال خروج از کشور  1جایی مسافرانعوارض جابه، استرالیادر 

به  1992شد که در سال خذ میا 2عنوان ماليات خروجبه 1978سال به باال(، برای اولين بار در سال 

مرک، مهاجرت و های گمنظور جبران هزینهجایی مسافران تغيير نام داد. این عوارض بهعوارض جابه

جایی شود. عوارض جابهمدت از افراد گرفته میطور صدور ویزاهای کوتاهقرنطينه مسافران و همين

، دولت استراليا 2112مسافران برای استفاده در موارد خاصی در نظر گرفته نشده است. اگرچه در سال 

و مبلغ  3صندوق بازاریابی آسياميليون دالر استراليا ناشی از عوارض، به  2/48د که مبلغ کراعالم 

ای صنعت گردشگری و برای کمک به دیگری به همين مقدار و ناشی از عوارض به توسعه منطقه

افزایش کيفيت خدمات و محصوالت گردشگری این کشور، اختصاص داده خواهد شد. نرخ این عوارض 

 22درحال حاضر این مبلغ  رسيده و 2112دالر در سال  47، به 2118دالر استراليا در سال  38از 

پذیری شود رقابتهای موجود در رابطه با این افزایش اخير که گفته می. در پاسخ به نگرانیاستدالر 

د که کراعالم  2113اکتبر  11ده است، دولت در تاریخ کربخش گردشگری را در استراليا تضعيف 

 تغيير نخواهد کرد. جایی مسافران در طول دوره فعاليت پارلمان فعلیعوارض جابه

این امكان را به بازدیدکنندگان واجد شرایط  2،اجازه سفر الكترونيكیو  4بازدیدکنندهجریان گردشگری 

دهد تا برای مقاصد گردشگری به استراليا سفر کرده و وارد آن کشور شوند. هزینه  فعلی درخواست می

دالر استراليا  21سایت رسمی آن اقدام نمایند،  اجازه سفر الكترونيكی برای افرادی که از طریق اینترنت و

های مسافرتی ای از افرادی که از طریق آژانس)از شهروندان کشورهای واجد شرایط(. دولت هيچ هزینه است

کند، اما ممكن است این یا هواپيمایی برای دریافت اجازه سفر الكترونيكی اقدام نمایند، دریافت نمی

دهند هزینه دریافت کنند. هزینه ویزای جریان گردشگری بازدیدکننده، نجام میها برای کاری که اآژانس

ند و از خارج از استراليا برای دریافت ویزا يستافت اجازه سفر الكترونيكی نبرای افرادی که واجد شرایط دری

رخواست ویزا ( خواهد بود و اگر از داخل کشور د2119دالر در سال  111دالر )از  112کنند، مبلغ اقدام می

 خواهد شد.اخذ  (2119دالر در سال  241دالر )از  291صورت بگيرد، مبلغ 

باشد که هدف آن پرورش هرچه بهتر روابط و یک برنامه دوطرفه می 6،ویزای تعطيالت کاری

کشور( و توجه آن معطوف به  19تبادل فرهنگی ميان استراليا و کشورهای همكار بوده )درحال حاضر 

باشد )از دالر می 362مطرح شد و هزینه کنونی آن  1992. این برنامه در سال استجوان بزرگساالن 

                                                 
1. Passenger Movement Charge (PMC) 

2. Departure Tax 

3. Asia Marketin Fund 

4. Visitor Tourist Stream Visa 

5. Elactronic Travel Authority 

6. Working Holiday Visa 
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نيز به همين صورت یک برنامه دوجانبه برای کار و  1ویزای کار و تعطيالت(. 2119دالر در سال  192

 معرفی شده و 2112کشور همكار منعقد شد. این برنامه در سال  11تعطيالت است که با توافق ميان 

های درخواست هزینه دالر درحال حاضر افزایش یافت. 362به  2119دالر در سال  192مبلغ آن از 

صورت ساليانه، در اول ماه به ای مورد بررسی قرار گرفته و عمدتاًصورت دورهویزا برای استراليا به

 شوند.دهی میجوالی برای احتساب تورم نمایه سازمان

بپردازند: کودکان زیر دو  2ماليات سوار شدنير از موارد زیر باید تمام مسافران به غ شیلي،در 

های کشورهای به رسميت شناخته شده توسط شيلی، نمایندگانی که سال، مسافران ترانزیت، دیپلمات

شروع  2112این ماليات در سال اخذ  کنند و خدمه پرواز.المللی سفر میبرای حضور در جلسات بين

و درآمد حاصل از آن صرف  (2118دالر در سال  26)از  است دالر آمریكا 31ه و مبلغ فعلی آن شد

 شود.نگهداری از تأسيسات فرودگاه می

مدت و با اهداف تفریحی، صورت کوتاه، هر فرد خارجی برای سفر به شيلی به2112از سال 

ویزای اید یک ورزشی، سالمت، تحصيلی، تجارت، دیدار از خانواده، مذهبی و دیگر اهداف مشابه، ب

داشته باشد. نرخ ویزای گردشگری برای کشورهای مختلف تفاوت دارد، البته اتباع  3گردشگری

 کشورهایی که با شيلی قرارداد سفر بدون ویزا دارند، نيازی به تهيه این ویزا ندارند.

نی بود که برای بازدیدکنندگا 4هزینه متقابلمطرح شد،  2112یكی دیگر از مواردی که در سال 

کنند در نظر گرفته شد و که از کشورهای آلبانی، استراليا، کانادا، آمریكا و مكزیک به شيلی سفر می

 گردد، متفاوت است.میاخذ  ای که در آن کشورهامبلغ آن با توجه به هزینه

ویزای ، شهروندان خارجی از کشورهای مشخص شده، برای ورود به این کشور نياز به كرواسيدر 

 استیورو  32مطرح شد، مبلغ  2113دارند. هزینه این ویزا که در تاریخ آوریل  2ت گردشگریمدکوتاه

های های حاصل از آن برای کمک به پوشش هزینههای فوری( و درآمدیورو برای درخواست 69)مبلغ 

 ، سيستم2113جوالی  1شود. در راستای ورود کرواسی به اتحادیه اروپا در تاریخ اجرایی مصرف می

 د.ش هماهنگ ویزای این کشور در این تاریخ با این سيستم در اتحادیه اروپا کامالً

پرداخت  6ویزاهای ورودی این کشور باید هزینه ، هر گردشگر به هنگام ورود از درگاهمصردر کشور 

مربوط به های اداری دالر شروع شده و برای هر کشور بسته به هزینه 12. هزینه  فعلی برای این ویزا از کند

 دالر افزایش یافت. 22به  2113نوامبر  1آن متفاوت خواهد بود. این هزینه در تاریخ 

                                                 
1. Work and Holiday Visa 

2. Boarding Taxes 

3. Tourism Visa 

4. Reciprocity Fee 

5. Short-Term Tourism Visa 

6. Visa Fee 
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شوند، پرداخت نيز باید توسط گردشگرانی که از مصر خارج می 1عوارض خروجبه همين ترتيب، 

به ) باشددالر می 21دالر بوده است، و درحال حاضر  12مبلغ  2113 می 1شود. هزینه آن در تاریخ 

 (.اندهافزایش نرخ داشت 2113نوامبر  1که از تاریخ  2الشيخ و غردقههای شرمغير از شهر

ای های بررسی درخواست ویزا، هزینه، برای پوشش هزینهقدساشغالگر  رژيمدر  2112از سال 

 ءعنوان گردشگر وارد این کشور شده و کشور او جزد. هر فردی که بهشومیاخذ  ویزای گردشگریبرای 

. مبلغ فعلی این ویزا است، ملزم به پرداخت این هزینه يستن 3قدساشغالگر  رژیمتفاهمنامه لغو ویزای 

 گونه افزایشی روبرو نبوده است.، که این مبلغ در طی پنج سال گذشته با هيچاست 4شِكِل 91

، در سال کنندبرای افرادی که با اهداف گردشگری سفر می 2(مهاجرتیماليات غيراجازه مهاجرت )

(، که تمام 1999پزو در سال  237)از  است 6پزو 292مطرح شد. هزینه  فعلی آن  مکزيکدر  1999

استثنای ند، البته بهکنشوند، باید آن را پرداخت می افراد خارجی که برای بازدید از مكزیک وارد آن

دست آمده ههای بد. درآمدشونروز وارد مكزیک می 7آنهایی که از طریق زمينی و برای اقامت کمتر از 

 71و  2112درصد در سال  21درصد آن )از  81شود که برای پرورش گردشگری در مكزیک صرف می

گيرد که صورت مستقيم در اختيار انجمن گردشگری مكزیک قرار می( به2116درصد در سال 

 (2 کادر) .برعهده دارد االمللی رمسئوليت ترویج گردشگری داخلی و بين

                                                 
1. Departure Charge 

2. Sharm El Sheikh and Hurghada 

3. Israel’s Visa Waiver Agreement 

4. NIS 

5. Immigration Permit (Non-Immigrant Tax) 

6. MXN 
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 مهاجرتيدرآمدهاي كسب شده از مالیات غیر استفاده از .2ر كاد

 براي ترويج گردشگري در مکزيک 

د، که این ماليات درواقع نرخ ثابتی به کرمهاجرتی را تصویب ، ماليات غير1998دسامبر  31اریخ در ت 1کنگره مكزیک

های مهاجرتی مورد استفاده قرار فعاليت دالر( بوده و برای نظارت و رسيدگی به 21پزو )تقریباً برابر با  237مبلغ 

 گيرد.می

سسات گردشگری مكزیک با محدودیت بودجه مواجه بودند که بر ترویج مؤثر گردشگری اثرگذار ؤدر همين زمان، م

های ترویجی برای جذب گذاری در فعاليتریزی و سرمایههای جایگزین برای برنامهبود. این وضعيت لزوم وجود راه

های ترویجی، یک المللی را نمایان ساخت. در نتيجه، دولت مكزیک برای تأمين مالی و ایجاد فعاليتبينگردشگران 

 د.کراستراتژی جدید ایجاد 

عنوان یک شرکت دولتی ایجاد کرد. این را به 2، انجمن گردشگری مكزیک1999سال  دولت مكزیک در ماه می

صورت المللی برای ترویج گردشگری بوده که بههای ملی و بينانجمن مسئول هماهنگی، طراحی و توسعه استراتژی

های با کمک درآمدهای ماليات د. دولت مكزیک تصميم گرفت تاکنمحلی و بخش خصوصی همكاری می نزدیک با دولت

ز این ميليون پزو از کل بودجه مورد نيا 33ها مبلغ ، این ماليات2111مهاجرتی این انجمن را حمایت کند. در سال غير

 درصد کل بودجه این انجمن بود. 7/2د که تقریباً برابر با کرانجمن را تأمين 

های بعد، اصالحاتی که در قانون وظایف فدرال اتفاق افتاد، اهميت ترویج گردشگری برای دولت در طی سال

نجمن اختصاص پيدا کرد، به اغيرمهاجرتی  بيشتری از کل درآمدهای ماليات ، درصد2112ا تأیيد نمود. از سال مكزیک ر

درصد  21، بنا بر این شد که تنها 2117درصد برای انجمن گردشگری. در سال  21درصد برای مسائل مهاجرتی و  21

درصد به  11مانده به گردشگری اختصاص یابد. طبق قانون، درصد باقی 81های مهاجرتی و کل این درآمدها به فعاليت

های تحقيقاتی و زیرساختی با هدف بهبود مقاصد ، که برای پروژهیابدص میاختصا 3صندوق ملی توسعه گردشگری

 گردشگری مصرف خواهد شد.

ميليون بود که تقریباً برابر با 2/14649در کل بودجه برابر با غيرمهاجرتی  ، مبلغ مشارکت ماليات2111تا پایان سال 

، بودجه اختصاص یافته برای 2111تا  2111سال  دهد. تنها در یک دهه، ازدرصد از کل بودجه را تشكيل می 7/61

 درصد افزایش داشته است.  2111برند کشور و تقویت تصویر مكزیک در گوشه و کنار جهان، حدوداً ی ارتقا

 

ای برای انجام خدمات های خارجی، نيازمند پرداخت هزینهبرای پاسپورت 4ویزاهای عادیعالوه، هب

شده که در مواردی مطابق را شامل بازدیدکنندگان خارجی از مكزیک است. این هزینه تمام  2کنسولی

 ،طور تبادالت فرهنگیگردشگری و تجارت و همين یهای وزارت امور خارجه برای ارتقابا تفاهمنامه

مطرح شد، برای هر  2112شود. مبلغ قابل پرداخت برای این ویزا که در سال هایی میشامل معافيت

 د بود(.ندرصد کاهش خواه 21ر این خدمات در مكزیک ارائه شوند، شامل پزو است )اگ 232فرد 

 پرداخت نمایند، اگرچه 6کنندهدویزای بازدیای برای باید هزینه نیوزيلندبازدیدکنندگان از 

مدت برای آن کشورها برداشته شده کشور موجود است که نياز به ویزای کوتاه 61برای هایی توافقنامه

                                                 
1. Mexican Congress 

2. Mexico Toruism Board 

3. National Fund for Tourism Development 

4. Ordinary Visa 

5. Consular Services 

6. Visitor Visa 
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دالر نيوزیلند برای متقاضيان از کشور استراليا و جزایر  131رخواست این ویزا، مبلغ است. نرخ فعلی د

، تعيين شده است. ر نيوزیلند و یا خارج از آنداخل کشو دالر برای متقاضيان 162س آرام و اقيانو

ر ساعت و در مسير سفر به مقاصد دیگر د 24برای افرادی که کمتر از  1عالوه، ویزاهای ترانزیتیهب

کشوری که  61بر دالر تعيين شده است )عالوه 141نيوزیلند توقف دارند، الزامی بوده و مبلغ فعلی آن 

کشور دیگر نيز از پرداخت این هزینه معاف هستند(. در هر  22با نيوزیلند توافقنامه لغو روادید دارند، 

تأمين امنيت مرزها مورد  سازی ویزا وهای اداری آمادهها برای پوشش هزینهدو مورد، این هزینه

 گيرند.استفاده قرار می

کنند، ملزم به پرداخت صورت تورهای گروهی به نيوزیلند سفر میبازدیدکنندگانی که از چين و به

هستند. هزینه کنونی این ویزا برای هر فردی که  2ویزای گروه بازدیدکنندگان از چينای برای هزینه

دالر بوده و برای افرادی که  21د، برابر با کنصد تأیيد شده سفر میوضعيت مقاعنوان عضوی از طرح به

. این مبالغ نيز برای پوشش استدالر  81با تور سفر کرده و جزئی از این طرح نيستند، برابر با 

دليل ماهيت گروهی شود که البته بهسازی ویزا و تأمين امنيت مرزها استفاده میهای اداری آمادههزینه

 تورها کمتر خواهد بود. بودن این

دیگری نيز در سال  هایمدت، هزینههای کوتاهنگن برای سفري، به غير از ویزای شپرتغالکشور 

مانند ویزای  ،مطرح کرد که افراد خارجی برای ورود به این کشور ملزم به پرداخت آنها هستند 2112

آن برای سفر با دالیل خاص یا هزینه که  –شود مدتی که در مرزها برای افراد صادر میاقامت کوتاه

ها کشتی درهایی که باید توسط متصدیان برای کنترل مرزها و هزینه استیورو(  82منتظره )غير

های مالياتعنوان  با های دیگریورو(، پرداخت شود. گروهی از ماليات 213ها )یورو( و در فرودگاه 321)

 3شود: عوارض ورود و خروج )به مبلغ وارد زیر میکه شامل م شدمطرح  2112نيز در سال  3،مرزی

یورو برای هر کشتی( و خارج شدن خدمه  81ها )ها از بندرگاهیورو برای هر مسافر(، خارج شدن کشتی

 اند.ها برای پنج سال گذشته تغييری نداشتهیورو(. این هزینه 1از کشتی و ورود به خاک یک کشور )

های دیگر که برای اهداف گردشگری یا تجارت قصد بازدید شور، شهروندان کآفريقاي جنوبيدر 

های نياز دارند. هزینه ویزای بازدیدکنندگانروز یا کمتر(، به  91مدت از این کشور را دارند )کوتاه

طور متوسط( بوده و طی پنج رند )به 422معرفی شد، برابر با  2112اداری صدور این ویزا که در سال 

 در نرخ آن رخ نداده است. سال گذشته تغييری
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 ها و عوارض مربوط به سفرهاي هواييها، هزينهمالیات. 0-9

ای خصوص ماليات مربوط به سفرهای هوایی پدیدههدر بسياری از کشورها، ماليات ورود و خروج ب

در  المللیرود، که درواقع نمایانگر رشد و مقرون به صرفه بودن سفرهای هوایی بينشمار میجدید به

های . در عوض این رشد، منجر به افزایش هزینهاستخصوص با شروع قرن جدید سال گذشته و به 21

آثار  های روزافزون دربارههای الزم، امنيت و خدمات به مسافران و نگرانیمربوط به تأمين زیرساخت

ها و عوارضی را هها، هزینده است. کشورها در پاسخ به این مطلب، مالياتشمحيط زیست، این رشد بر 

مطرح کردند که بتواند در تأمين مخارج روزافزون ارائه خدمات و در مواردی تشویق به رفتارهای 

 سازگار با محيط زیست به آنها کمک کند.

یک ماليات یا بيشتر را شناسایی کنند که  کشور موفق شدند 16بررسی، در ميان کشورهای مورد 

عوارض ها به شكل طوح ملی مربوط باشد. بيشتر این مالياتدر س سفرهای هواییطور خاص به به

و  3دادن هواپيما در فرودگاه عوارض قرار 2،های فرود و انتظار هواپيماهابوده )شامل، هزینه 1فرودگاهی

د و درآمدهای این شوالمللی اعمال میهای بيندگاه(، که در اکثر فرو4های هواییعوارض پایانه

های مختلف در یک کشور های فرودگاهی شده و اغلب در فرودگاههزینهها صرف پوشش ماليات

و  امنيتها و عوارض مربوط به ها شامل ماليات، هزینههای اصلی مالياتمتفاوت است. دیگر دسته

و عوارض گمرکی مسافران  7هواپيمابليت  ماليات 6،ونقل هوایی)مانند ماليات حمل 2خروج از فرودگاه

 :، که جزئيات آن در زیر آمده استباشد( می8هوایی

مطرح شد، بدین صورت که هر مسافری که  2111در استراليا در سال  ونقل هواییماليات حمل

شود باید آن را بپردازد، مگر اینكه شامل معافيت شود. از کشور خارج می استرالیاهای توسط فرودگاه

. نرخ استها بليت افزایش قيمتواسطه به هدف از اعمال این ماليات تحریک رفتار سازگار با محيط

باشد، یورو( می 32یورو( و طوالنی ) 12یورو(، متوسط ) 7های کوتاه )فعلی آن برای پروازها در مسافت

نظر، از های کوتاه و متوسط پس از تجدیدتد. نرخ مربوط به پرواز در مسافش اجرا 2113ژانویه  که از

یورو کاهش یافت، درحالی که نرخ مصوب برای  21و  8یعنی  نرخ ابتدایی تعيين شده برای آنها

 شود.بررسی می مجدداً 2114های طوالنی بدون تغيير باقی ماند. این ماليات در تاریخ سپتامبر مسافت

کنند، باید هزینه ها سفر میالمللی که از فرودگاه، هم مسافران داخلی و هم بينكرواسيدر 

                                                 
1. Airport Charges 

2. Aircraft Landing and Waiting Fees 

3. Aircraft Parking Charges 

4. Terminal Charges 

5. Security and Airport Departures 

6. Air Transport Levy 

7. Air Ticket Tax 

8. Air Passenger Duty (APD) 
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و  91و  11با شناسه خدمات هایی بليت ی مسافران ترانزیت، مسافرانی بااستثنابپردازند )به 1خروج

 37/1معرفی شد و هزینه آن از آن زمان تا به حال  2111سال(. این ماليات در سال  2کودکان زیر 

 ههای ب. درآمداستونقل یورو برای پروازهای داخلی و حمل 68/1المللی و یورو برای پروازهای بين

 د.شونقل هوایی کشور کرواسی صرف میوز این طریق برای تأمين مالی آژانس حملدست آمده ا

وجود دارند که تنها مسافرانی که از فرودگاه  2های هواییمالياتدو نوع اصلی از  جمهوري چکدر 

يات مالها هستند. کنند، ملزم به پرداخت هر دو نوع این مالياتشهر پراگ برای خروج یا ترانزیت استفاده می

کرون درحال حاضر رسيده است، درحالی که 262کرون به  222در پنج سال گذشته، مبلغ آن از  خروج

 کرون افزایش یافته است. 212کرون به  191در همين بازه زمانی از  3ماليات ترانزیت

های فرودگاهی تعيين شده که هر منظور پوشش هزینهبه 4عوارض فرودگاهی برای مسافران

ند، باید آن را نکبا پروازهای خارجی سفر می استونيير از مسافران ترانزیت که از مسافری به غ

های فرودگاهی در نظر گرفته شده است، با پرداخت نمایند. هزینه این ماليات که برای پوشش هزینه

درحال حاضر  13/7و مبلغ  2119در سال  93/7به مبلغ  2118در سال  91/9انه از مبلغ يکاهش سال

 ه است.رسيد

، مالياتی است که باید توسط هر حامل هوایی عمومی که فرانسهدر  2ماليات هواپيمایی کشوری

کند، بپردازد. ماليات هواپيمایی کشوری در سال مسافر، بار و/یا بسته پستی را از قلمرو فرانسه سوار می

هر مسافری که به قصد  یورو برای 4/31مبلغ  .1های کنونی آن برابر است با: تصویب شد و نرخ 2116

شود )یا هر سفر در درون فرانسه و یا به مقصد دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سوار هواپيما می

منطقه دیگری که عضو تفاهمنامه منطقه اقتصادی اروپا و یا اتحادیه سوئد هستند(، که این مبلغ در 

سفر به  جهتبرای هر مسافری که  یورو 72/7 مبلغ .2 .یورو بوده است 92/3برابر با  2118سال 

 یورو بوده است. 14/7برابر با  2118شود، که این مبلغ نيز در سال مقاصد دیگر سوار هواپيما می

باید به تعداد مسافرانی که از فرانسه )چه به  6اهواپيم هایبليت ماليات مسئوليت مشترک برای

غير از مسافران  شوند و البته بهيما میقصد سفر در درون فرانسه یا خارج از آن( سوار یک هواپ

د و مبالغ قابل پرداخت برای آن مطابق زیر شمطرح  2116این ماليات در سال شود.  ترانزیت، پرداخت

های ها و سرزمينیورو برای تمام مسافرانی که در درون فرانسه، به مقاصد بخش 1مبلغ  .1: است

)یا هر منطقه دیگری که عضو کنند اروپا سفر می خارجی فرانسه، یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه

                                                 
1. Departure Fee 

2. Air levies 

3. Transit Tax 

4. Airport Passenger Charge 

5. Civil Aviation Tax (CAT) 
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یورو برای مسافرانی که به دیگر  4مبلغ  .2 .نامه منطقه اقتصادی اروپا و یا اتحادیه سوئد هستند(تفاهم

 کنند. نرخ این ماليات طی پنج سال گذشته ثابت بوده است.مناطق سفر می

و هدف از آن ترغيب رفتار سازگار با محيط  معرفی شد 2111در سال  آلمان 1هواپيماییبليت  ماليات

های مختلف تقسيم شده و در زمان رزرو ها به دستهبود. این مالياتها بليت زیست از طریق افزایش قيمت

 (6)کادر  .ندشومیاخذ  های آلمان را دارند،جا برای مسافرانی که قصد خروج از طریق فرودگاه

 

 انهواپیمايي آلمبلیت  مالیات. 1كادر 
گردد و به سه مبلغ قابل پرداخت برای این ماليات با توجه به فاصله مقاصد نهایی از فرودگاه مورد نظر در آلمان تعيين می

شود. کودکان زیر دو سال؛ پروازهای اختصاصی برای مقامات عاليرتبه، اهداف نظامی و پزشكی؛ ساکنان گروه تقسيم می

های زمينی استفاده نمایند و اعضای خدمه، همگی از پرداخت انند از راهتونمیزایر ها که برای سفر به یا از این ججزیره

 این ماليات معاف هستند.

 باشد:( مطابق زیر می2112ژانویه  1نرخ فعلی برای این سه گروه )اعالم شده در تاریخ 

های مشابه یا مناطقی با مسافت برای پروازهایی که در داخل اتحادیه اروپا، مناطق عضو انجمن تجارت آزاد اروپا. 1

 .استیورو  21/7گيرد، مالياتی که برای هر فرد تعيين شده برابر با آن صورت می

 یابد.یورو برای هر فرد افزایش می 43/23کيلومتر، این مبلغ به  6111هایی تا فاصله برای مسافت. 2

 یورو تعيين شده است. 18/42 تر، ماليات قابل پرداخت برای هر فردهای طوالنیبرای مسافت. 3

 جایی صورت گرفته یا بين راه توقف دارند، ماليات را باید تنها برای اولين مقصد محاسبه وبرای پروازهایی که در آنها جابه

ین ماليات باید دوباره ساعت( در آلمان تقسيم شود، ا 24یا  12تر )کرد. اگر یک سفر توسط یک توقف طوالنیاخذ 

 یورو بوده است. 42و  22، 8ترتيب برابر با به 2112ها قبل از سال نرخ هر کدام از این گروهد. پرداخت شو

 

د، که در آن شمطرح  2در یونان، ماليات مسافر )عوارض توسعه و نوسازی فرودگاه( 2111در سال 

ترانزیت و  کند، به غير از مسافرانهای آن کشور سفر میسال سن( که از فرودگاه 2هر مسافری )باالی 

خواهند با وسيله نقليه دیگری سفر کنند، ملزم به پرداخت این ماليات هستند. تمام مسافرانی که می

های ها و هزینههای ناشی از عوارض توسعه و نوسازی فرودگاه برای تأمين مالی عملياتدرآمد

به مصرف خواهند رسيد. تجهيز، نگهداری، بهبود و توسعه  های کشور، شاملگذاری در فرودگاهسرمایه

 22کنند، برابر با اتحادیه اروپا سفر می زدی غير اصنرخ کنونی ماليات مسافر برای افرادی که به مقا

اشتاین( و سوئيس یورو و برای آنهایی که به اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا )نروژ، ایسلند، ليختن

 .استیورو  12کنند، برابر با سفر می

مطرح شد و هر مسافری که این  2119در سال  ايرلنددر  سفرهای هوایی بوط بهمر ماليات

به فاصله مقاصد از  نسبتدر ابتدا،  .استنماید، ملزم به پرداخت آن کشور را از طریق آسمان ترک می

                                                 
1. Air Tichet Tax 

2. Passenger Tax (Airport Development and Modernisation Charge- ADMC) 
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یورو برای هر نفر که به مقاصدی تا فاصله  2فرودگاه دوبلين، دو گروه نرخ برای این ماليات وضع شد: 

کردند. در ماه یورو برای هر مسافری که به دیگر مقاصد پرواز می 11کيلومتری این فرودگاه و  311

اعالم  2113د و در اکتبر سال شیورو برای هر نفر  تعيين  3غ ، نرخ استانداردی به مبل2111مارس 

 نخواهد شد.اخذ  دیگر مبلغی 2114شد که در تاریخ آپریل سال 

های هوایی بخشی از فرآیند تخصيص خطوط هواپيمایی جدید برای سفر مربوط به حذف ماليات

العمل خطوط هواپيمایی به این ایرلند است. زمانی که این مطلب اعالم شد، دولت بيان کرد که عكس

مورد نظر را نداشته باشد، این ماليات مجددا اعمال آثار  تغيير را بررسی خواهد کرد و اگر این کار

و تأیيد ایجاد تعدادی خطوط هوایی جدید  ه خطوط هواپيمایی بسيار مثبت بودخواهد شد. پاسخ اولي

 داشت.همراه به را 2114های ایرلند در سال برای فرودگاه

را  1مسافران هوایی عوارض گمرکیو  ونقل هواییعوارض حملهای ماليات قدساشغالگر  رژيم

د از طریق آسمان وارد این کشور شده یا هر مسافری که قصد دار :کرد معرفیبدین نحو  1994در سال 

 یهایدرآمد اً ایجادها صرفاین ماليات اخذ. هدف از ستا هااین مالياتاز آن خارج شود ملزم به پرداخت 

المللی بوده و نرخ فعلی های بينهای امنيت و رفت و آمدهای مسافران در فرودگاهبرای پوشش هزینه

 نداشته است. یاین نرخ در پنج سال گذشته افزایش دالر برای هر مسافر است که 13آن 

ماليات امنيت ملزم به پرداخت  ،کنندسفر می نیوزيلندتمام مسافرانی که با پرواز از فرودگاه 

، که از درآمدهای آن برای تأمين بودجه برنامه نظارت بر تأمين امنيت هستند 2هواپيمایی کشوری

هایی که در داخل کشور د و این برنامه از امنيت هواپيماشومیسازمان هواپيمایی کشوری استفاده 

دالر  1مطرح شد و نرخ آن از  2112کند. این ماليات در سال اطمينان حاصل می ،کنندپرواز می

 دالر رسيده است. 2/1به نرخ ثابت  2112نيوزیلند در سال 

ه د که این ماليات بش معرفی 1998در سال  3المللیتأمين امنيت مسافران داخلی و بينعوارض 

های نيوزیلند اتفاق المللی که از فرودگاههای داخلی و بينحسب پروازمسافران قبل از خروج آنها و بر

 (7کادر ) .دشومحاسبه میبليت  قيمت باگيرد که درواقع مبلغ آن افتد، تعلق میمی

                                                 
1. Air Transport Charge and Air Passenger Duty 

2. Civil Aviation Safeties Levy 

3. International and Domestic Passenger Security Charges 
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 الملليعوارض تأمین امنیت مسافران داخلي و بین. 7 كادر

که سازمانی  1،المللی نيوزیلند بودجه مورد نياز برای خدمات امنيت هواپيمایین امنيت مسافران داخلی و بينعوارض تأمي

نماید. درحال حاضر، خدمات امنيت هواپيمایی در باشد را تأمين میدولتی و مسئول تأمين امنيت بخش هواپيمایی می

کند: آکلند، رُتروا، ولينگتون، کرایست چرچ، لند فعاليت میهای امنيتی در نيوزیشش فرودگاه تعيين شده برای برنامه

 شود:های امنيتی آن شامل پنج برنامه اصلی میفعاليت 2.دانيدین و کوئين استون

 بررسی مسافران و بارهای دستی آنها، .1

 بررسی بارهای تحویل داده شده، .2

 های دسترسی به فرودگاه،کنترل بر راه .3

 نظارت بر کارکنان فرودگاه، .4

 .در فرودگاه برای مناطقی با دسترسی محدود 3دیریت سيستم کارت شناساییم .2

دالر )به انضمام ماليات کاالها و خدمات( نيوزیلند  98/11حاضر المللی درحال مبلغ عوارض تأمين امنيت مسافران بين

عوارض دالر بوده است.  8برابر با  2113دالر و در سال  22/11برابر با  2111تعيين شده است، که این مبلغ در سال 
دالر و درحال حاضر برابر با  71/3 مبلغ ،2113دالر، در سال  81/2مبلغ ، 2112، در سال تأمين امنيت مسافران داخلی

 باشد.دالر نيوزیلند می 61/4

مه؛ سال؛ خد 2د: کودکان زیر نشوکسانی که از پرداخت عوارض تأمين امنيت مسافران معاف هستند شامل افراد زیر می

د؛ هر مسافری که با نگيرکنند که برای اهداف دفاعی نيوزیلند مورد استفاده قرار میمسافرانی که با هواپيماهایی سفر می

گيرد و مسافران کند که برای اهداف نظامی، دیپلماتيک، یا تشریفاتی دولتی مورد استفاده قرار میهواپيماهایی سفر می

 نمایند.در فرودگاه ترک نمیرا / خروج ترانزیتی که ناحيه ترانزیت/ ورود

 

آن هر مسافری که کشور واسطه به د کهشمطرح  2118 در سال عوارض خدمات به مسافر

متصدیان برای را پرداخت کند و هزینه آن بسته به مقاصد مختلف به  نماید باید آنرا ترک می پرتغال

 فاوت است:های فعلی برای موارد زیر متد. نرخشوپرداخت اعالم می

 ( یورو  22/7یورو از پورتو،  43/7یورو از ليسبون،  42/7پرواز برای مقاصد داخل منطقه شينگن

 از آزورس(.یورو  92/2از فارو و بژا، و 

 ( یورو از  42/9یورو از ليسبون،  21/9پروازهای داخل اتحادیه اروپا و خارج از منطقه شينگن

 از آزورس(. یورو 47/9از فارو و بژا، و یورو  19/9پورتو، 

 از فارو و یورو  32/12یورو از پورتو،  62/12یورو از ليسبون، 66/12المللی )دیگر پروازهای بين

 از آزورس(. یورو 64/12بژا، و 

عوارض برای خدماتی که به مسافران هوایی عرضه کرده،  2118همچنين کشور پرتغال از سال 

های کارمندان و تجهيزات مورد نياز برای به هزینهکند، که هدف از آن کمک دریافت می 4امنيتی

یورو  39/2 . مبلغ1حمایت از بخش امنيت هوایی است. نرخ فعلی آن برای هر مسافر برابر است با: 

                                                 
1. Aviation Security Service (Avsec) 

2. Auckland, Rotorua, Wellington, Christchuch, Dunedin, and Queenstown 

3. Airport Identity Card System 

4. Security Charge 
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یورو برای پروازهای داخل اتحادیه اروپا و خارج از  16/4مبلغ  .2 ،برای پروازهای داخل منطقه شينگن

 المللی.برای دیگر مقاصد بينرو یو 17/7 . مبلغ3 ،منطقه شينگن

باید توسط متصدیان برای هر مسافر خروجی در پروازهای  عوارض خدمات به مسافر اسلواكي،در 

 المللیهای بينبندی نشده، پرداخت شود. مبلغ کنونی این عوارض برای پروازبندی شده و زمانزمان

که این مبلغ برای پروازهای داخلی )بدون  ، درحالیاستیورو  26/16افزوده( )بدون ماليات بر ارزش

یورو در  42/11فرودگاه ام.آر. استفانيک و مبلغ  یورو در براتيسالوا/ 31/6افزوده( ماليات بر ارزش

 21کنند، . مبلغ این عوارض برای افرادی که در داخل این کشور سفر میاستفرودگاه کوشيتسه 

 نمایند.یدرصد مبلغی است که مسافران خروجی پرداخت م

است که  آفريقاي جنوبيهمان عوارض خدمات به مسافران در  1ماليات خروج مسافران هوایی

د و بدین وسيله به تأمين کنننده یک هواپيما آن را پرداخت باید توسط دارنده، متصدی و یا نمای

رای هر ند. این هزینه بنهای هوانوردی و خدمات مسافران برای تسهيل خروج کمک کبودجه عمليات

شود و مبلغ آن بسته به نوع پرواز د، محاسبه میکنشور را از طریق آسمان ترک میمسافری که ک

معرفی شد، برای هر  2111المللی(. مبلغ فعلی این عوارض که در سال ای یا بينمتفاوت است )منطقه

 رند است. 191با المللی برابر رند و در پروازهای بين 111ای برابر با فرد در پروازهای منطقه

منظور تأمين منابع الزم برای د بهشوکه برای هر مسافر وضع می عوارض خدمات به مسافران

های ای مربوط به خدمات و تجهيزات مختلف فرودگاهی که در فرودگاهمخارج عملياتی و سرمایه

ض درحال حاضر رسد. نرخ این عوارگيرد، به مصرف میآفریقای جنوبی در اختيار مسافران قرار می

رند برای پروازهای  328ای و رند برای پروازهای منطقه 249رند برای پروازهای داخلی،  121برابر با 

 المللی است.بين

معرفی شد که این عوارض در فرودگاه  2112در سال  عوارض تأمين امنيت مسافران پرواز

های حاصل شده از این عوارض صرف د. درآمدشومیاخذ  از مسافران خروجی آفریقای جنوبی مستقيماً

گردد تا با کمک آن بتواند وظایف قانونی خود را که می 2جنوبی یسازمان هواپيمایی کشوری آفریقا

شود را به ها میشامل تأمين امنيت و ایمنی مسافران با نظارت بر اشخاص و دارندگان گواهينامه/ مجوز

افزوده( برای مسافران رند )بدون ماليات بر ارزش 116انجام برساند. مبلغ این عوارض درحال حاضر 

کشورهای عضو اتحادیه  عازمرند برای هر مسافر  242رند برای مسافران داخلی و  42المللی، بين

 .است 3،اعتباری فدرال سن آنتونيو

                                                 
1. Air Passenger Departure Tax 

2. South African Civil Aviation Authority 

3. SAGU-Member Countries 
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مطرح شد تا به اجاره و  2112در سال  1خدمات هماهنگی پروازدر آفریقای جنوبی عوارض 

از طریق آن اطمينان حاصل شود که ميان مسافری  وات و خدمات امنيتی کمک کرده مدیریت تجهيز

و بارهای تحویل داده شده، کنترل و ارتباط بليت  که درحال سوار شدن به هواپيما است، دارنده

 رند برای هر مسافر است. 21مناسبی وجود دارد. نرخ آن درحال حاضر 

عوارض گمرکی  1994در سال  انگلستانهای هوایی متعدد ذکر شده در باال، در کنار ماليات

د که برای هر مسافر در پروازهای هوایی از فرودگاه این کشور وضع شد. کررا معرفی  مسافران هوایی

بينی هدف از وضع عوارض گمرکی مسافران هوایی کسب درآمد از صنعت هواپيمایی بود، اما پيش

خواهد داشت. نرخ اوليه آن همراه به محيطی مطلوبیزیستآثار  شد که با تأثير بر ترافيک هوایی،می

پوند بود. در سال  11پوند انگليس و برای مقاصد دیگر  2برای پروازهای داخلی و اتحادیه اروپا برابر با 

 (مایل؛ گروه ب 2111-1 (ها تغيير یافت )گروه الفنرخی به گروهی از نرخاین عوارض از تک 2119

 و این مایل( 6111بيش از  (و گروه د مایل 6111 – 4111 (های ب و جمایل؛ گروه 4111 – 2111

کار با توجه به فاصله ميان لندن و شهر پایتخت کشور/ قلمرو مقصد انجام گرفت )مجلس عوام، 

رض گمرکی مسافران های استاندارد برای عوانرخ 2113آپریل  1(. بدین صورت که از تاریخ 2112

پوند برای گروه ب و  166پوند برای گروه ب،  134پوند برای گروه الف،  26هوایی به این گونه است: 

( سفر Economy Classپوند برای گروه د. برای افرادی که با پروازهای درجه اقتصادی ) 188ج، و 

 خواهند شد. درصد نرخ استاندارد مربوطه برخوردار 21کنند از تخفيفی معادل می

 

 ها و مراكز اقامتي. مالیات مختص هتل9-9

ها و دیگر مراکز اقامتی است، هایی است که مختص به هتلاین بخش در رابطه با آن دسته از ماليات

مانند ماليات بر اتاق یا بازدیدکنندگان با اقامت شبانه و ماليات بر نرخ اشغال، اما شامل ماليات بر 

کاهش نرخ شود، بلكه این مورد در ادامه و تحت بخش ها نمیا اقامت در هتلافزوده مرتبط بارزش

 های گردشگری آورده شده است.فعاليت ماليات بر مصرف

تر از سطوح پایين ها و مراکز در سطوحدهنده این مطلب بود که بيشتر این هتلبررسی کشورها نشان

ت فصلی دارند؛ درحالی که تنها پنج کشور )شيلی، ملی و در وهله اول در سطوح شهری اداره شده و ماهي

هایی در سطوح ملی شناسایی کردند. بيشتر این موارد در جمهوری چک، مصر، ایرلند و اسپانيا( مثال

ماليات بر ، یا ماليات بر نرخ اشغال، مراکز اقامتییا  ماليات بر بازدیدکنندگان با اقامت شبانههای زیرمجموعه

هایی که در مراکز اقامتی ها یا توسط گردشگر و مطابق با تعداد شبيرند که این مالياتگ، قرار میگردشگر

شود. در ظرفيت آن مرکز اقامتی و توسط صاحب آن پرداخت میبرحسب  یا یک هتل اقامت دارد و یا

                                                 
1. Aviation Co-Ordination Service Charge 
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ازاریابی ها و مراکز اقامتی، برای اهداف بهتلمربوط به های بسياری از موارد، درآمدهای حاصل از ماليات

 گيرند.گردشگری، ترویج و توسعه آن در سطوح محلی مورد استفاده قرار می

را مطرح کرد که در آن تمام  1فزودهاشارز عوارض ماليات برتوسعه  شیلي، کشور 1974در سال 

، خدمت ارائه شده صورت گرفتههای خارجی و در قبال صورت پولها بههایی که در هتلپرداخت

درصد تعيين شده است،  19های حاصل از این عوارض که درحال حاضر شود. درآمدپوشش داده می

تر معنای گسترده 2«هاتشكيالت هتل»، عبارت 2111رسد. در سال برای توسعه صادرات به مصرف می

 گيرد.های سكونت موقت مورد استفاده قرار میپيدا کرده و برای تمام محل

شود که شامل تمام افرادی می ازدیدکنندگان با اقامت شبانهماليات بر ب، جمهوري چکدر کشور 

دارند. این ماليات از توسعه برخورهای معدنی تفریحی یا چشمه امكانات ازهای اقامت در محل

بر  را هاییهزینه، افزایش بازدیدهمراه دارد. زیرا را بهو تأمين بودجه شهرها  کندحمایت می گردشگری

 12نرخ کنونی ماليات بر بازدیدکنندگان با اقامت شبانه برای هر فرد، روزانه  آنها تحميل کرده است.

که برای هر تخت اشغال  ماليات ظرفيت مراکز اقامتیهای حاصل از کرون تعيين شده است. درآمد

د نيز به همين ترتيب، شومیاخذ  های معدنیهای اقامت با امكانات تفریحی یا چشمهشده در محل

گيرد. نرخ فعلی ماليات ظرفيت مراکز اقامتی برای هر نام برده شده مورد استفاده قرار میبرای اهداف 

 کرون تعيين شده است. 6تخت روزانه 

عوارض درصد  12گيرد باید ها صورت میها و رستورانبرای هر خریدی که در هتل مصردر 

ر مراکزی که ماليات خدمات ها و دیگهتل اسپانیاپرداخت شود، این درحالی است که در  3خدماتی

، تحت مدیریت مشترک دولت و اشخاص محلی هستند. نرخ این ندنکپرداخت می 4برای ميزبانی

کننده خدمات متفاوت است، ولی معرفی شد، بسته به نوع تأسيسات فراهم 1991ماليات که در سال 

کمتر است، از پرداخت این ميليون یورو  1دهندگان که درآمد خالص آنها از اشخاص حقيقی و ماليات

 ماليات معاف هستند.

های مخصوص های روستایی و آپارتمانها، خانهها، مهمانخانهبرای هتل 2ثبتهزینه   ايرلنددر 

های کاروانی و چادر های مخصوص ماشينهای جوانان، پارکرانسروزی، مهماتعطيالت، مراکز شبانه

هایی نيز د. همچنين بازرسیکنز حفظ استانداردها کمک مایت امعرفی شد تا به ح 1939زدن در سال 

ها گيرد تا به جلب اطمينان مشتریان و رقابت عادالنه ميان متصدیان کمک کند. این هزینهصورت می

عالوه هیورو )ب 146بسته به نوع مرکز اقامتی متفاوت بوده و هزینه  ابتدایی برای ثبت وجود دارد که از 

                                                 
1. Charge of VAT 

2. Hotel Enterprise 

3. Service Charge 

4. Hotels and other Facilities Rending Hosting Services Tax 

5. Registration Fee 
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های کاروانی و چادر زدن شروع و تا های مخصوص ماشينكو( برای پارکیورو برای هر س 11/2

 ها ادامه دارد.یورو برای هر اتاق( برای هتل 41/17عالوه مبالغی تا هیورو )ب 93/423

ها وجود داشته که هتل 1هزینه نيروی کار و آموزشکمک، 2113به همين ترتيب، حداقل از سال 

د که در پرداخت هزینه آموزش برای این صنعت همكاری داشته باشند. کنها را ملزم میخانهو مهمان

یورو برای هر اتاق  81/3به تعداد اتاق برای هریک از تأسيسات متفاوت بوده و از  نسبتاین مورد نيز 

تخت( هم رسيده و در  19 – 11های کوچک )یورو برای هتل 13/142شروع شده و تا ها مهمانخانه در

 یابد.تخت یا بيشتر ادامه می 121هایی با یورو برای هتل 32/1371نهایت تا مبلغ 

 

 كاهش نرخ مالیات بر مصرف. 4-9

همچنان  OECDکشور عضو  34کشور از  33و خدمات، در  ماليات کاالهاو افزوده ماليات بر ارزش

يات بر مصرف سوم درآمدهای حاصل از مالروند و دوشمار میات بر مصرف بهعنوان اشكال اصلی ماليبه

سوم باقيمانده را ماليات بر مصارف خاصی مانند ماليات بر کاالهای دهند، درحالی که یکرا تشكيل می

 دهند.داخلی پرمصرف تشكيل می

ال شد که آیا زمانی ؤدر بخشی از بررسی که درباره ماليات گردشگری از کشورها به عمل آمد، از آنها س

هایی که در وهله اول مرتبط با گردشگری هستند اشت، برای فعاليتکه ماليات عمومی بر مصرف وجود د

 ؟ها و غيره(، کاهش نرخی در نظر گرفته شده بود یا خيرنقل، ورودیه برای جاذبهوها، حملها، رستوران)هتل

ی که در و اتحادیه اروپا تكميل شده، در جدول OECDنتایج این بررسی که توسط دیگر منابع 

طور کلی، اطالعات مربوط به کاهش نرخ ماليات بر مصرف نشان داده شده است. به آیدادامه می

 OECDکشور عضو  39ها( برای ها و رستورانهتل –های گردشگری )با تمرکز بر اشكال رایج فعاليت

ماليات بر مصرف رایج، آورده شده است. برای فراهم کردن امكان مقایسه، همراه به و کشورهای همكار

 آورده شده است. 2113و  2119های و ارقام مربوط به سالآمار 

درصد یا  11کشور نرخ ماليات بر مصرف استانداردی برابر با  6کشور(  39، )از 2113در سال 

درصد و بيشتر از آن داشتند. این  21کشور نرخ  24و  درصد 19تا  11کشور نرخی ما بين  9کمتر، 

درصد در مجارستان متغير است. متوسط این نرخ  27و ژاپن، تا درصد در کانادا  2نرخ استاندارد از 

 18یعنی  2119درصد بوده است، که کمی بيش از این مقدار استاندارد در سال  19استاندارد برابر با 

کشور نرخ استاندارد ماليات بر مصرف خود را  21، تعداد 2113و  2119های درصد بود. بين سال

های کاهش یافته نيز از این روند کلی پيروی رسيد نرخنظر میلی بود که بهافزایش دادند و این در حا

 کردند، که البته هميشه اینگونه نبوده است.می
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 26کنيم، خواهيم دید که های ماليات بر مصرف نگاه مینظر گردشگری به نرخکه از نقطه زمانی

اند. این کاهش در را کاهش داده «هاهتل»ها و دیگر اشكال مراکز اقامتی های مرتبط با هتلکشور نرخ

درصد( و مكزیک )نرخ استاندارد  18)در مقابل نرخ استاندارد  قدساشغالگر  رژیمدرصد در  1نرخ از 

 22درصد( متغير بوده است. در مجموع،  27درصد در مجارستان )نرخ استاندارد  18درصد( تا  16

 9اند، درحالی که نرخ متوسط های خود داشتهدرصدی یا کمتر را برای هتل 11کشور کاهش نرخ 

های کاهش یافته خود را افزایش دادند، کشور نرخ 9، 2113و  2119های باشد. بين سالدرصد می

کشور کاهش  سهها اقداماتی را ترتيب دادند و کشور )یونان و ایرلند( برای کاهش نرخ دودرحالی که 

 سی، آلمان و مجارستان(.دند )کرواکرها مطرح برای هتل را هانرخ

 ها، غذا وکشور برای رستوران 16اند، ها کاهش نرخ داشتهکشوری که برای هتل 26از ميان 

تنها کشورهایی که ماليات بر  –اند نيز این کاهش نرخ را در نظر گرفته «هارستوران»و غيره پذیرایی 

ها از نرخ اند.ری کاهش نرخ ترتيب دادههای گردشگافزوده داشتند، عنوان کردند که برای فعاليتارزش

ها( تا درصدی برای هتل 3درصد و کاهش نرخ  12درصد در لوکزامبورگ )در مقابل نرخ استاندارد  3

ها( متغير است. در درصدی برای هتل 8درصد و کاهش نرخ  22درصد در نروژ )نرخ استاندارد  12

درحالی که اند، داشته های خودرای رستوراندرصدی یا کمتر را ب 11کشور کاهش نرخ  11مجموع، 

های کاهش یافته خود را کشور نرخ 6، 2113و  2119های . بين سالاستدرصد  11نرخ متوسط نيز 

دند )فرانسه، یونان، لهستان، پرتغال، اسلوانی و اسپانيا(، درحالی که طی کرافزایش داده و یا حذف 

های خود مطرح یش داده و یا برای اولين بار برای رستورانها را افزاکشور کاهش نرخ پنجهمين دوره 

کشور )استونی، ایتاليا، هلند و رومانی(  چهارعالوه، هدند )کرواسی، فنالند، ایرلند، نروژ و سوئد(. بکر

های گردشگری افزایشی داشته باشند، نرخ های کاهش یافته خود برای فعاليتبدون اینكه در نرخ

ها کاهش نرخ ها و رستورانافزوده خود را افزایش دادند، در نتيجه، برای هتلر ارزشاستاندارد ماليات ب

 ساختند. ثری فراهمؤم
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  1902 –0223  1ها در سطوح مليها و رستورانهاي كاهش يافته براي هتلجدول مالیات بر مصرف و نرخ
 (درصد)

 كشور

 ژانويه( 1) 0219 ژانويه( 1) 0223

نرخ 

 استاندارد

اي كاهش يافته براي هنرخ

بط با ترهاي مفعالیت

 گردشگري

نرخ 

 استاندارد

 براي يافتهكاهش هاينرخ

 با مرتبط هايفعالیت

 گردشگري

 هاهتل هارستوران هاهتل هارستوران

 -- -- 11 -- -- 11 استراليا

 11 11 21 11 11 21 اتریش

 12 6 21 12 6 21 بلژیک

 -- -- 2 -- -- 2 کانادا

 -- -- 19 -- -- 19 يلیش

 11 11 22 -- -- 22 کرواسی

 -- 12 21 -- 9 19 جمهوری چک

 -- -- 22 -- -- 22 دانمارک

 -- -- 11 -- -- 11 مصر

 -- 9 21 -- 9 18 استونی

 14 11 24 -- 8 22 فنالند

 7 7 6/19 2/2 2/2 6/19 فرانسه

 -- 7 19 -- -- 19 آلمان

 313 2/6 23 9 9 19 یونان

 -- 18 27 -- -- 21 جارستانم

 7 7 2/22 7 7 2/22 ایسلند

 9 9 23 2/13 2/13 2/21 ایرلند

 -- 1 18 -- 1 2/12 رژیم اشغالگر قدس

 11 11 21 11 11 21 ایتاليا

 -- -- 2 -- -- 2 ژاپن

 -- -- 11 -- -- 11 کره

 -- 12 21 -- 11 21 لتونی

 -- -- 21 -- -- 19 ليتوانی

 3 3 12 3 3 12 لوکزامبورگ

 -- 1 16 -- 1 12 مكزیک

 6 6 21 6 6 19 هلند

 -- -- 12 -- -- 2/12 لندینيوز

 12 8 22 -- 8 22 نروژ

 8 8 23 7 7 22 لهستان

 -- 6 23 12 2 21 پرتغال
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 كشور

 ژانويه( 1) 0219 ژانويه( 1) 0223

نرخ 

 استاندارد

اي كاهش يافته براي هنرخ

بط با ترهاي مفعالیت

 گردشگري

نرخ 

 استاندارد

 براي يافتهكاهش هاينرخ

 با مرتبط هايفعالیت

 گردشگري

 هاهتل هارستوران هاهتل هارستوران

 -- 9 24 -- 9 19 رومانی

 -- -- 21 -- -- 19 اسلواکی

 2/9 2/9 22 2/8 2/8 21 اسلونی

 -- -- 14 -- -- 14 آفریقای جنوبی

 11 11 21 7 7 16 اسپانيا

 12 12 22 -- 12 22 سوئد

 -- 8/3 8 -- 6/3 6/7 سوئيس

 -- -- 18 -- -- 18 ترکيه

 -- -- 21 -- -- 12 انگلستان

 

طور خاص عنوان نشده، اما این امكان وجود دارد که در پاسخ کشورها به این بررسی به درحالی

ها و پذیرایی اتفاق برای مراکز اقامتی نسبت به آنچه برای رستورانها که علت برتری این کاهش نرخ

افتاده است، درواقع حداقل بخشی از آن در نتيجه وجود چارچوب اتحادیه اروپا برای ماليات بر 

 باشد. 1افزودهارزش

کار  ای اینافزوده دارند. برهای عضو یک چارچوب مشترک برای ماليات بر ارزشدر اتحادیه اروپا، تمام کشور

ای های کاهش یافتهطور باید نرخدرصد تعيين کنند و همين 22تا  12ها نرخ استانداردی بين الزم است تا دولت

 ها )حداکثر دو مورد( مشخص نمایند.درصد و تنها برای تعداد محدودی از فعاليت 12تا  2بين 

يين کرده بودند در همان ميزان حفظ تع قبالًکه های کمتر از این مقدار را توانند نرخها میدولت

های جدید توانند نرختعيين شد، اما نمی 1991ژانویه  1های صفری که در تاریخ نمایند، مانند نرخ

نوامبر  28به تاریخ  EC/2116/112افزوده های ماليات بر ارزشدرصد وضع نمایند. رهنمود 2کمتر از 

های ماليات بر ( چارچوب قانونی برای کاربرد نرخIIIو ضميمه  131تا  93)در مقاالت  2116سال 

های پيشنهادی این چارچوب های عضو از فرصتافزوده در کشورهای عضو فراهم کرد. دولتارزش

های فراوان کرده و خواهند کرد؛ در نتيجه، وضعيت در عمل پيچيده و نابرابر است. قوانين استفاده

 اساسی آن ساده هستند:

 افزوده رخ استاندارد موجودی کاالها و خدماتی که مشمول ماليات بر ارزشطور معمول، نهب

 شود.درصد تعيين می 12شوند، حداقل می
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 های عضو اجازه دارند تا یک یا دو مورد از کاالها و خدماتی که در فهرست خاص ذکر دولت

 درصد انتخاب نمایند. 2شده را برای اعمال کاهش نرخ تا 

، اتحادیه اروپا اجازه کاهش نرخ 1991افزوده اروپا در سال ماليات بر ارزش سازیاز زمان هماهنگ

های )رهنمود 2119را صادر کرد. اگرچه، تنها از سال  –ها هتل –برای مراکز اقامتی پولی 

2119/47/ECدهندگان در ای ميان خدمات( و پس از تشخيص این مطلب که هيچ رقابت غيرعادالنه

به وجود نخواهد آمد، استفاده اختياری از کاهش نرخ برای برخی از خدمات  های مختلف عضودولت

ها و خدمات پذیرایی، به اجرا درآمد. پيش از این، محلی با نياز به نيروی کار زیاد شامل رستوران

حادیه یا در تاریخی پيش از ورود به ات 1991سازی سال کشورهای عضو ملزم بودند تا پيش از هماهنگ

ند. شاید این توسعه اخير بتواند تا حدودی علت محدودیت گسترش کاهش کنها را مطرح نرخاروپا، 

 را توضيح دهد.پذیرایی  ها و خدماتهای رستوراننرخ

های ها در تشریح علت اجرای کاهش نرخ ماليات بر مصرف برای فعاليتبسياری از کشور

و رشد صنعت گردشگری عنوان کردند  گردشگری، هدف اوليه آن را حمایت از توسعه، ایجاد شغل

)مانند اتریش، فرانسه، آلمان، ایسلند، لتونی، پرتغال و سوئد(. اگرچه در کل، پس از اجرای این کاهش 

ها یا ارزیابی آنها برای تشخيص دستيابی به اهداف بر ادامه نظارت اصولی کشورای مبنینرخ، هيچ نشانه

ها هایی از این ارزیابیهای بعدی، وجود ندارد. هرچند، نمونههشمورد نظر این کاهش یا هر افزایش/ کا

ناشی از کاهش در نرخ آثار  و پس از تحليل مقدماتی 2112وجود دارد که برای مثال سوئد در سال 

های کاری، کننده، تقاضا و ساعتبر قيمت مصرفپذیرایی  ها و خدماتافزوده رستورانماليات بر ارزش

درصدی در  4درصدی در تقاضا و افزایش  3ها، موجب افزایش درصدی قيمت 4 نشان داد که کاهش

به »هایی که توسط سازمان توسعه گردشگری ملی ایرلند شود. درحالی که ارزیابیهای کاری میساعت

کاهش نرخ ماليات بر آثار  در مورد 2113( در سال Fáilte Ireland) «ایرلند خوش آمدید

مستقيم برخی از آثار  د که مشكالتی برای تعيينکریرلند انجام شد، مشخص افزوده گردشگری اارزش

 (.8کادر ها وجود دارد )ماليات

ها، ها و رستورانافزوده هتلها نشان دادند که افزون بر کاهش نرخ ماليات بر ارزشبرخی از کشور

ونقل رد. خدمات حملهای خاص گردشگری نيز اعمال کتوان این کاهش نرخ را برای دیگر فعاليتمی

ها و دیگر اشكال مسافران )اتریش، جمهوری چک، فرانسه، یونان و لهستان( و ورودیه تئاترها، موزه

مجموعه اصلی در این مورد هستند. کاهش نرخ (، دو زیرها )اتریش، جمهوری چک، فرانسه و یونانجاذبه

 .2 ،درصد 2/6اجرای تئاتر با نرخ  .1: استصد در 13 ،ذیلها در یونان به غير از موارد برای ورودیه جاذبه

 افزوده معاف هستند.ها، بناهای تاریخی و اماکن باستانی که از پرداخت ماليات بر ارزشموزه
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 افزوده گردشگري ايرلندكاهش نرخ مالیات بر ارزشآثار  .8كادر 
کاهشی جدید و  1،ایجاد مشاغل جهتدولت  ای از اقدامات برای حمایت از گردشگری در غالب برنامهعنوان مجموعهبه

در  2د. وزیر داراییدرصد(، مطرح ش 9درصد به  2/13افزوده کاالها و خدمات گردشگری از )موقتی در ماليات بر ارزش

افزوده را منظور ارتقای گردشگری و ایجاد شغل در این بخش، کاهش نرخ ماليات بر ارزشبه 2111تاریخ جوالی سال 

 مطرح کرد.

د که ایجاد ارتباط مستقيم کرکاهش نرخ صورت گرفت. این ارزیابی مشخص آثار  ، تحليلی برای سنجش2113ر سال د

افزوده با آمار و مشاغل گردشگری کار بسيار دشواری است، زیرا عوامل متعددی بر ميان کاهش ماليات بر ارزش

توانند بر عملكرد کلی این ار است؛ که تمام این عوامل مینوازی تأثيرگذکنندگان مراکز اقامتی و مهمانگردشگران و تأمين

گردشگر، تغيير در نرخ تبدیل ارز یا  جای بگذارند )مانند شرایط اقتصادی کشور مبدأمثبت و منفی برآثار  بخش

 های مقاصد رقيب در بازار(.فعاليت

ها و زمان محدود از وقتی ف، وقفه در ارائه دادههای مختلدليل دشواری همتراز کردن داده)بهآثار  از ارزیابی استداللییک 

تواند با هزینه کمتری از آنچه افزوده میدهد که کاهش نرخ ماليات بر ارزشها اعمال شده است( نشان میکه این کاهش

شامل  های مثبتی که اتفاق افتادهرفت به اهداف خود یعنی ایجاد اشتغال و فعاليت در این بخش برسد. توسعهانتظار می

 موارد زیر است:

 شوند،ها پس از کاهش نرخ به مشتری اعالم میها، قيمتتقریباً در تمام دسته 

  ها،مشاغل در تمام دسته 11111افزایش تقریبی 

 ،رشد مجدد تعداد گردشگری خارجی و درآمدهای حاصل از آن 

 12درصد رشد در  16دهنده افزوده نشانارزیابی ماليات بر ارزش –های صنعت افزایش در سطوح فعاليت 

 باشد،ماه قبل از این کاهش، می 12افزوده نسبت به ماهه اول پس از کاهش نرخ ماليات بر ارزش

  3ارزش در برابر پول.بهبود نگرش تمام بازدیدکنندگان نسبت به 

 

 محیطيهايي با اهداف زيست. مالیات2-9

های محيطی، سبز و محيط ماليات OECD شواهد حاکی از آن است که در بسياری از کشورهای عضو

ها و افرادی که در گيرد و برای نوآوری شرکتها مورد استفاده قرار میدر بسياری از بخش 4زیست

در نظر  مالياتیهای های پاک هستند، مشوقحلدنبال راهپاسخ به بهایی که برای آلودگی وجود دارد به

های تحقيقاتی و توسعه در زمينه تكنولوژی توانند فعاليتها میطور این مشوقگرفته شده است. همين

و محصوالت مصرفی سازگار با محيط که اهميت بيشتری برای گردشگری دارند را برای 

 ند.کنتر های تجاری جذابگذاریایهسرم

توانند برای تشویق مالی گردشگری می یهاهای مالياتی و اعطای کمکتر، سياستطور واضحبه

های مالی )یارانه( گيرند. کمکها مورد استفاده قرار و زیرساختدر مقاصد  2های سبزگذاریسرمایه

توانند ضایعات را کاهش داده، استفاده مؤثر از هایی که میتوانند برای خرید تجهيزات یا تكنولوژیمی

                                                 
1. Government’s Job Initiative 

2. The Minister for Finance 

3. Value-for-Money 

4. Environmental, Green, or Eco-Taxes 

5. Green Investments 
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)پرداخت برای خدمات  ده یا منجر به حفظ تنوع زیستی شوندکرانرژی و آب را تشویق 

های اجتماعی وکارهای محلی و سازمانمحيطی(، مورد استفاده قرار گرفته و ارتباط ميان کسبستزی

 (UNEP and UNWTO, 2011). را تقویت نماید

محيطی ها خواسته شد تا هرگونه ماليات، هزینه و عوارض زیست، از کشورهدر بررسی صورت گرفت

ی گردشگری را هدف قرار داده، شناسایی کنند. هاهایی که فعاليتخصوص آن دسته از مالياتو به

و به مناطق حفاظت  وضع شده بود 2111ها پس از سال رهای اعالم شده از طرف کشوبيشتر ماليات

ها از تأمين بودجه برای حفاظت از . اهداف این مالياتمربوط استمحيطی شده یا حساس از نظر زیست

های گردشگران و حصول ناشی از فعاليتآثار  بهتر ها تا مدیریتمحيط زیست و توسعه زیرساخت

 های مدیریتی موجود، متغير بودند.های تجاری با برنامهراستا بودن فعاليتاز هماطمينان 

 استرالیادر  ،1993در سال  1،محيطی پارک دریایی دیواره بزرگ مرجانیعوارض مدیریت زیست

نندگان از این پارک دریایی ملزم به پرداخت این های گردشگری، بازدیدکد. در بيشتر فعاليتشمطرح 

محيطی پارک دریایی ها هستند که این مبالغ در نهایت به مقامات مدیریت زیستگردانض به تورعوار

های صورت گرفته در این پارک نظير کرایه شود. دیگر فعاليتدیواره بزرگ مرجانی تحویل داده می

های های زیر آب، دفع فاضالب و فعاليتگردشگری، رصدخانهتجهيزات، نصب و استفاده از امكانات 

محيطی پارک دریایی ماهه به مقامات مدیریت زیستصورت سههمگی باید عوارض خود را به ،فروش

به مدیریت پارک  محيطی مستقيماًدیواره بزرگ مرجانی پرداخت نمایند. تمام عوارض مدیریت زیست

ریزی برای محل جاذبه، های نظارتی، برنامهزش، تحقيقات، گشتصورت آمودریایی تعلق گرفته و به

ها به مصرف ها، تابلوهای اطالعاتی و نقشههایی برای حفاظت از صخرهها، نشانگرحضور کشتی

رسند. در همين حال، اطالعات فراهم شده برای بازدیدکنندگان زمانی که عوارض مدیریت می

دیریت توسعه برای استفاده پایدار از پارک دریایی کمک محيطی مطرح باشد، به مقدمات مزیست

ند، اگرچه، محدوده قيمت هستهای گردشگری متغير فعاليت به نوع نسبتکند. عوارض شایانی می

دالر استراليا برای هر بازدیدکننده )در  72/1درحال حاضر از  2عوارض استاندارد برنامه گردشگری

 .استرای هر فرد )گشت تمام روز( دالر ب 21/3روزی( تا های نيمگشت

های گردشگری و انات و فعاليتهای تجاری موجود در پارک دریایی، که شامل امكبيشتر فعاليت

این پارک که توسط مقامات  است 3نامه پارک دریایی دیواره بزرگ مرجانیاجازهگردشگری بوده، نيازمند غير

محيطی پارک به مقامات مدیریت زیست ،دارد که برای صدور مجوز وجود شود. این سيستمصادر می

مصرف را کاهش دهند، ا آثار وارد بر مناطق حساس یا پرکند تدریایی دیواره بزرگ مرجانی کمک می

                                                 
1. Great Barrier Reef Marine Park Environmental Management Charge 

2. Current Standard Tourism Tourism Programme Charge 

3. Great Barrier Reef Marine Park Permit 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

32 

کنندگان از این پارک هایی که با هم همخوانی ندارند را از یكدیگر مجزا کنند، در تمام استفادهفعاليت

های دریایی را گردآوری ریزی برای پارکبرنامه جهتد، اطالعات الزم رفتارهای مسئوالنه را تقویت نماین

نظارت داشته باشند. فرآیند صدور مجوز  ،نداآميزهای دریایی مخاطرههایی که برای پارککنند و بر فعاليت

مدت که در نهایت دارد نظير صدور مجوزهای طوالنیهمراه به منافعی برای متصدیان معتبر گردشگری

بسته به  1،به بهبود کيفيت تجربيات گردشگر خواهد شد. عوارض فرآیند ارزیابی درخواست مجوزمنجر 

 فعاليت و/ یا تعداد مسافران موجود در هر فعاليت متفاوت است.

های ایاالت و نواحی ها و مناطق حفاظت شده در سراسر استراليا توسط دولتشمار زیادی از پارک

شود، چه، از ميان شش پارکی که توسط دولت استراليا مدیریت میشوند. اگراستراليا اداره می

های گردانندگان تورها برای پارک نامهاجازهو ها مجوزو  های ورود بازدیدکنندگان پارک ملیهزینه

 شوند:موارد زیر استفاده می در 2ملی

 منظور حفظ ک بهپارهای دارایی ها ومين بودجه برای نگهداری و بهسازی امكانات، زیرساختأت

 .های ملی و فرهنگی پارکارزش

 های مدیریت پارک و تشویق برای های تجاری با برنامهبودن فعاليتهمسو  حصول اطمينان از

 هایی برای اعطای اعتبار به متصدیان.تعيين استانداردهای عملكرد باالتر از طریق ایجاد فرصت

بازدید و مدت اجازه ورود صادر شده برای  سطوح های هر مكان بسته به عواملی نظيرورودیه

ها بسته به نوع و مجوزها نامهاجازه های صدوربازدیدکنندگان با مكان دیگر متفاوت است. هزینه

 شود، متفاوت هستند.فعاليت، مدت اعتبار مجوز و تعداد سفرهایی که در یک سال انجام می

معرفی گردید:  مصرهای عمده گردشگری در در برخی از مكان 3بازدید هایبليت ،2111در سال 

های راس محمد جزیره .3و  2منطقه حفاظت شده سنت کاترین .2 4،والی ال ریان در یلال هيتان وا .1

ها، بليت درآمد حاصل از فروش این 7.در سينای جنوبی و دره کمل در منطقه دریای سرخ 6و تيران

به مصرف  8یست توسط وزارت امور محيط زیستبرای تأمين بودجه الزم برای حفاظت از محيط ز

پوند مصر برای بازدیدکنندگان مصری  پنجها تفاوت داشته و از بسته به جاذبهها بليت رسد. قيمتمی

 باشد.پوند برای گردشگران خارجی متغير می 81تا  

ظت شده منطقه حفا چهارشهر که در درون  12نيز در   9عوارض اکوتوریسمای از عالوه، دستههب

                                                 
1. Permit Application Assessment Charges 

2. National Park Visitor Entry Fees Nad National Park Tour Operator Licences 

3.Visit Tickets 

4. El Hitan Valley in El Rayan Valley 

5. Saint Catherine 

6. Ras Mohamed and Tiran Islands 

7. Camel’s Valley in Red Sea 

8. Ministry of Environmental Affairs 

9. Eco-Tourism Charges 
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و دریای سرخ( قرار دارند، وجود دارد. اولين مورد از این  ر مصر )مرکزی، سينای جنوبی، غربیدر سراس

تدریج به بعد به 2112مورد دیگر از سال  9د و ش مطرح 1993ل عوارض در راس محمد و در سا

، تاسمحيطی مصر معرفی گردیدند. هدف از وضع این عوارض کسب درآمد از گردشگری زیست

ای که هم درآمدهای ملی و هم ارز خارجی را افزایش دهد. عوارض در شهرهای مختلف و بسته گونهبه

 ند.ی یا خارجی( با هم متفاوتبه مليت بازدیدکنندگان )مصر

د که نهادهای عمومی یا شوضع  1صدای هواپيما، مالياتی برای فرانسهدر  2113در سال 

ج سال گذشته تعداد حرکت هواپيماها )فرود یا بلند شدن هایی که در پنخصوصی متصدی فرودگاه

فراتر رفته است، ملزم به پرداخت آن هستند. عایدات این  21111انه يهواپيما( در آنها از مرز سال

اند تا از این هایی اختصاص دارد که برای بلند شدن هر هواپيما ماليات پرداخت کردهماليات به فرودگاه

ده و تالش کنند تا این صداها را کراند کمک تحت تأثير این حرکات قرار گرفتهطریق به ساکنانی که 

شود و درحال حاضر ها و نرخ هر ماليات توسط قانون تعيين میکاهش دهند. فهرست این فرودگاه

شروع و به  2یورو در فرودگاه استراسبورگ 3تا  21/1ها وجود داشته که از چهار گروه از این نرخ

 رسد.می 4و بالنياک در تولوز 3یورو در فرودگاه اورلی در پاریس 68تا  31حداکثر 

که به مناطق طبيعی حفاظت شده  2سوار شدن برای مسافران دریاییماليات  1992در سال 

های کشتيرانی که با دریافت مبلغی افراد را به این مناطق در ، معرفی شد که باید توسط شرکتروندمی

برند، پرداخت شود. ميزان این ماليات به تعداد ین کشور در مناطق دیگر میهای افرانسه و قلمرو

درصد  7برابر با  2113شوند، بستگی دارد. این نرخ در سال مسافرانی که وارد منطقه حفاظت شده می

 2111یورو تعيين شده است )در سال  61/1باشد که حداکثر قانونی آن قبل از ماليات میبليت  قيمت

شود. زمانی که یورو بوده است( و به قيمتی که مسافران باید پرداخت نمایند اضافه می 22/1 این مبلغ

شوند، نرخ ماليات به نصف مقداری که مسافران در یک روز به چندین منطقه حفاظت شده برده می

 یابد.برای اولين سفر پرداخته شده، کاهش می

شد که هدف از آن حمایت از توسعه مطرح  ماليات محل اقامت 2111در سال  ايسلنددر 

(. نرخ فعلی 9کادر بود ) 6،صندوق حفاظت از مناطق گردشگریگردشگری در سطوح محلی و از طریق 

 .استو غيره در هر شب  کرون ایسلند برای هر اتاق، چادر 111این ماليات برابر با 

 

 

                                                 
1. Tax on Airport Noise 

2. Strasbourg Airport 

3. Paris-Orly  

4. Toulouse- Blagnac 

5. Maritime Passenger Boarding  

6. Tourist Site Protection Fund 
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 صندوق حفاظت از مناطق گردشگري ايسلند. 3كادر 
( برای ترویج توسعه، نگهداری و حفاظت از 72/2111 )قانون شماره 2111ردشگری در سال طق گصندوق حفاظت از منا

های گردشگری طبيعی که تحت مالكيت یا نظارت دولت هستند، تأسيس شد. سرمایه این صندوق برای حصول اطمينان جاذبه

ست که تعداد مناطق مورد بازدید گردشگران را دنبال آن ارسد و بهاز امنيت گردشگر و حفاظت از طبيعت ایسلند به مصرف می

 گيرد، بكاهد.طور مكرر مورد بازدید قرار میبر مقاصدی که به هافزایش داده تا از این طریق از فشار وارد

( و بودجه دولتی به 87/2111 ط ماليات محل اقامت )قانون شمارهتأمين مالی صندوق حفاظت از مناطق گردشگری توس

، انجمن گردشگری ایسلند 2111گيرد. قبل از سال ، صورت می2112ليون کرون طی سه سال و تا سال مي  1211ميزان 

 ميليون کرون( برای اهداف ذکر شده، اعالم کرد. 21حمایت خود را )با پرداخت ساليانه 

شوند. دو ای است که توسط وزیر صنعت منصوب مینماینده چهاراعضای صندوق حفاظت از مناطق گردشگری متشكل از 

های انجمن مقامات محلی در های انجمن صنعت مسافرت ایسلند، یک نفر از ميان کاندیدنفر از این افراد از ميان کاندید

شوند. مدیریت این صندوق برعهده انجمن گردشگری عنوان رئيس، منصوب میایسلند و یک نفر نيز بدون کاندید شدن به

های سرمایه موجود در اختيار آژانس محيط زیست بوده که برای توسعه پارک درصد از 41. درحال حاضر است ایسلند

 نماید.ملی و دیگر مناطق حفاظت شده از آن استفاده می

های پيشنهادی، اعضای صندوق، پس از بررسی نظرات مقامات محيط زیست و دیگر سهامداران در رابطه با مزایای توسعه

 دهند.صيص بودجه در اختيار وزیر قرار میهای خود را در رابطه با تخپيشنهاد

 

و  2111در سال  در مناطق حفاظت شده 1های آبیهای ورودی برای فعاليتهزینه، مکزيکدر 

مطرح شدند. هدف  2112در سال  2های زمينی در مناطق حفاظت شدههای ورودی برای فعاليتهزینه

باشد و تمام درآمدهای های محيطی میبرنامهاز وضع این دو ماليات، ایجاد منابع مالی برای اجرای 

ها برابر با یابد. نرخ فعلی این مالياتحاصل از آنها به کميسيون ملی مناطق حفاظت شده اختصاص می

پزو برای ورود به دیگر  99/26تراکم و پزو برای هر ورود به مناطق محافظت شده طبيعی کم 97/23

پزو، ورود  64/281ای برابر با ست. با پرداخت هزینه ساليانهمناطق محافظت شده طبيعی، تعيين شده ا

 سازد.نامحدود به هر دو گروه از این مناطق حفاظت شده طبيعی را فراهم می

در مكزیک مطرح شد، که  2113در سال  3هاپشتهزینه ورود به مراکز حفظ و نگهداری الک

شود. نرخ فعلی این ها میپشتظت از الکهای آتی این مراکز حفادرآمدهای حاصل از آن صرف توسعه

. برای هر سه استسال  پزو برای هر فرد در یک 64/281پزو برای هر فرد در هر روز یا  99/26ماليات 

محيطی در مكزیک، کودکان زیر شش سال و افراد دارای معلوليت از های زیستمورد این ماليات

طور منظم مورد بازبينی قرار ها بهنرخ این مالياتها معاف هستند، درحالی که پرداخت این ماليات

 گيرد تا تورم و رشد اقتصادی برای آنها لحاظ شود.می

 تابر بازار طراحی شده است عنوان رویكردی مبتنیبه4 طرح مبادله ميزان انتشار نیوزيلنددر 

                                                 
1. Entrance Fees for Water Ativities 

2. Entrance Fees for Land Activities in Natural Protected Areas 

3. Entrance Fees to Centers for Land Activities in Natural Protected Areas 

4. Emmisions Trading Scheme (ETS) 
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نجام رسانيده و به در قبال کاهش انتشار گاز دی اکسيد کربن به ارا المللی نيوزیلند تعهدات بين

مطرح  2111جوالی  1تغييرات آب و هوایی کمک کند. این سيستم که در تاریخ آثار  معكوس کردن

اوليه آن بر صنعت گردشگری از آثار  کنندگان برق و سوخت اثر گذاشت، کههای تأمينشد، بر فعاليت

دله ميزان انتشار نيوزیلند در کنندگان تحميل شد، اتفاق افتاد. مباطریق افزایش قيمتی که به تأمين

ای بزرگی بود که بر خطوط هوایی اثر گذاشت، اگرچه این طرح زمان مطرح شدن آن اولين طرح مبادله

المللی از تنها برای سفرهای هوایی داخلی صدق کرده و سوخت موتور مورد استفاده در پروازهای بين

 این طرح معاف هستند.

ونقل هوایی شد؛ های حمل، شامل فعاليت2112در سال  ديه اروپااتحا طرح مبادله ميزان انتشار

بيليون پوند در سال خواهد  8/2ای معادل با کار برای این بخش هزینه که تخمين زده شد که این طوریبه

کند، خطوط هوایی ملزم به داشت، زیرا با کمک سيستمی که ميزان کربن مجاز توليد شده را تعيين می

ای منتشر شده توسط آنها هستند. زمانی که خطوط هواپيمایی از حد برای گازهای گلخانهپرداخت مبلغی 

مجاز ملی تعيين شده بگذرند، باید اعتبار کربن خریداری کنند )یعنی با پرداخت مبلغ بيشتری اجازه ادامه 

 (OECD and UNEP, 2011) .فعاليت و انتشار گاز کربن را خریداری نمایند(

که به اتحادیه اروپا پرواز  را تمام خطوط هواپيمایی، طرح مبادله ميزان انتشار بود قرار در ابتدا

در نيز را های کشورهایی غير از اروپا شوند، شامل شود، که این مورد حاملکرده و یا از آن خارج می

للی این المهای بين، اتحادیه اروپا تصميم گرفت که جنبه2112؛ اگرچه، در تاریخ نوامبر گرفتبرمی

 کار را با به تعویق انداختن تعهد پرداخت سهم انتشار برای یک طرح را به حالت تعليق درآورد و این

دهد. هدف از این تعليق، شوند، انجام هایی که به اتحادیه اروپا آمده یا از آن خارج میسال و برای پرواز

ه قانونی برای انتشار این گازها توسط رسيدن ب در المللیحلی بينایجاد فرصتی برای پيدا کردن راه

 (2112)کميسيون اروپا،  .استصنعت هواپيمایی 

که برای اولين  1های گردشگریوری انرژی و کيفيت هوا برای نهادماليات برای صدور گواهی بهره

های الزم برای ساخت، بازسازی، کرایه و اجاره مطرح شد، هزینه پرتغالدر کشور  2114بار در سال 

دهد. هدف این سيستم صدور گواهی فراهم کردن اطالعاتی درباره سيسات گردشگری پوشش میتأ

وری انرژی و کيفيت مناسب هوا اطمينان ها است تا از این طریق از بهرههای حرارتی ساختمانویژگی

ورو ی 21/317گذرد، برابر با حاصل شود. نرخ کنونی این ماليات که بيش از ده سال از اجرای آن می

 .استبرای هر مجوز 

د، که شتغال مطرح در پر 2111برای اولين بار در سال  2محيطیزیستآثار  ماليات صدور گواهی

هدف از آن ترویج توسعه پایدار گردشگری با اتخاذ رویكردی متعادل برای مدیریت منابع طبيعی 

                                                 
1. Tax for Energy Efficiency Cetification and Air Quality for Tourism Enterprises  

2. Environmental Impact Certificate Tax 
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 .2 ،تخت 211ی با بيش از هایهتل .1باشد. این ماليات شامل: منظور حفظ کيفيت محيط زیست میبه

هكتار، یا  22های( گردشگری با مساحتی بيش از ها و روستاها و دیگر تأسيسات )استراحتگاهآپارتمان

یورو  1211 . مبلغ1: ند ازعبارتهای مربوط به هر کدام شود. نرخسكنه برای هر هكتار، می 21بيش از 

درصد از ارزش سرمایه تا سقف  12/1 .2ورو؛ و ميليون ی 3های با ارزش بيش از گذاریبرای سرمایه

 ميليون یورو. 111هایی با ارزش بيش از گذارییورو برای سرمایه 111111

 

 هاي مالیاتيمشوق. 1-9

های صورت تعریف کرد: هرگونه قانون و/ یا مقرراتی که موجب بخششاین  توان بهمشوق مالياتی را می

عنوان به مالياتیهای شوند. مشوقها میبخش خاصی از فعاليت مالياتی )یعنی فشار مالياتی کمتر(

کمک مالی تعلق بگيرد که  1«مضاعف»های گذاریکنند که در وهله اول به سرمایهمی عمل میسمكاني

های مالی هایی از مشوقهای مالياتی اتفاق نخواهند افتاد. در ادامه نمونهدر صورت عدم وجود بخشش

ها(، کاهش نرخ ماليات بر درآمد )کاهش یا بخشش موقت ماليات 2يالت مالياتیآورده شده است: تعط

هایی براساس گذاری مجدد در شرکت(، مشوق)برای سرمایه 4گذاریاعتبار مالياتی سرمایه 3،شرکت

در  7.های غيرمستقيم و مناطق اقتصادی خاصمعافيت از ماليات 6،های مقدماتیکاهش هزینه 2،مكان

های ( مشوق11ها )سوم کشورباره ماليات گردشگری کشورها صورت گرفت، تقریباً یکبررسی که در

های گردشگری )مانند های دیگر/ بيشتر در نهادگذاریتنها عاملی برای ترویج سرمایهمالياتی فعلی را نه

 هایگذاری/ مخارج توسط مسئوالن فعاليتها( دانسته، بلكه آنها را باعث افزایش سرمایههتل

 افزوده/ ماليات کاالها و خدمات(.د )مانند طرح بازپرداخت ماليات بر ارزشندانگردشگری می

وجود دارد که هدف از آن ها ی برای هتلیهای اعطامالياتسال است که  31 حدود، استرالیادر 

های اقامت گذاران در توسعه محلها است. سرمایههای بيشتر در بخش هتلگذاریتشویق سرمایه

هایی برای دیگر مقاصد، تحت این گذاران در ساخت ساختمانها، در مقایسه با سرمایهمدت و هتلکوتاه

انه و يتوانند سالها میکنند. هتلکاهش نرخ باالتری دریافت می )نرخ استهالک( مالياتیهای مشوق

ی مثالی از کاربرد )برا ندکنوساز خود را حذف های ساختنهدرصد از بهای هزی 4سال،  22برای مدت 

 مراجعه کنيد(. 11کادر به مالياتی مشوق نوع این 

 

                                                 
1. “Additional” Investments 

2. Tax Holidays 

3. Reduced Corporate Income Tax 

4. Investment Tax Credit 

5. Location-Based Incentives 

6. Edduction for Qualifying Expenses 

7. Exemptions from Indirect Taxes and Special  
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 ها در استرالیاي براي هتلهاي اعطايیاتمال. 12كادر 
دهد تا ها( اجازه میها و سازهای درآمدزا هستند )ساختماندهندگانی که صاحب کارهای سرمایهسيستم مالياتی استراليا به ماليات

هایی که های درآمدزا و سازههای ساخت داشته باشند. برای سازهتمان و کاربری آن تقاضای کاهش هزینهبراساس زمان ساخت ساخ

 سال ادامه دارد. 41درصد بوده و برای مدت  2/2انه يگيرند، نرخ این کاهش سالبرای تحقيقات و توسعه مورد استفاده قرار می

مدت و های اقامت کوتاهبه توسعه محلاعطایی  هایشگری، مالياتهای بيشتر در بخش گردگذاریمنظور تشویق سرمایهبه

به آن اضافه گردید. طی این اصالحيه که در  1984( در سال 4ها در اصالحيه قانون ارزیابی ماليات بر درآمد )شماره هتل

 یش یافت.سال افزا 22درصد و در طی  4به اجرا درآمد، حد مجاز کاهش ثابت ساليانه  1984آگوست  21تاریخ 

ها در زیر نشان داده شده مدت و هتلهای اقامت کوتاهبه توسعه محلاعطایی  هاینمونه عملی چگونگی کاربرد ماليات

اختصاص  1المللی سيدنیميليون دالر استراليا برای ساخت هتل چهار ستاره پارادایز در فرودگاه بين 111است، که در آن 

 داده شده است.

 میلیون دالر در ساخت هتل پارادايز  122زان گذاري به میسرمايه

 فروشيدر برابر توسعه ديگر امالک تجاري يا خرده

 سرمايه كاهش سالیانه
كاهش سالیانه 

 0مالیات

سود ناشي از 

 9كاهش مالیات

سود در پايان 

 سال 02

سود در پايان 

 سال 42

 براي درصد 4

 پارادايز هتل
 ميليون 31 ليونمي 31 ميليون 2/1 ميليون 4 ميليون 111

 برايدرصد  2/0

هاي محل ديگر

 يا تجاري

 فروشيخرده

 ميليون 31 ميليون 72/18 هزار 721 ميليون 2/2 ميليون 111

 سود

گذاران سرمايه

 پارادايز هتل در

 1 ميليون 22/11 هزار 421 ميليون 2/1 

های درصد از بهای هزینه 4سال،  22و برای مدت انه يتوانند سالگذاران در هتل پارادایز میبا کمک این ماليات، سرمایه

درصد در سال و  2/2های جدید این ميزان برابر وساز خود را حذف نمایند و این درحالی است که برای دیگر سازهساخت

 .باشدسال می 41برای مدت 

 

خدمات یا دهد تا ماليات کاالها و به آنها این امكان را می 4به گردشگر طرح بازپرداخت ماليات

ماليات برابری ارزش مشروب را در برخی موارد خاص پس بگيرند. درصورتی یک گردشگر واجد شرایط 

دالر خرج کرده باشد )با  311فروشی )فروشگاه( بيش از تنها در یک خرده .1این طرح است که: 

این ميزان  2113 میتاریخ ماه  احتساب ماليات کاالها و خدمات( و فاکتور آن را دریافت نماید )قبل از

نباید در زمان خروج از کشور بيش از  .2، شد(دالر، باید طی یک خرید صورت گرفته می 311حداقل 

روز تعيين  31، 2113 روز از خرید کاالهای مربوطه گذشته باشد )این زمان قبل از تاریخ ماه می 61

                                                 
1. Paradise Hotel at Sydney International Airport 

2. Annual Tax Deduction 

3. Tax Benefit from Deduction 

4. Torist Refund Scheme (TRS) 
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ی خریداری شده قبل از خروج( و یا هااستفاده از کاالی خریداری شده )پوشيدن لباس .3شده بود( و 

 1مور گمرکأداشتن اصل فاکتور و ارائه آن به مهمراه به بردن آنها به داخل هواپيما یا کشتی، ضمن

 مستقر در محل طرح بازپرداخت ماليات به گردشگر به هنگام ترک استراليا.

رش ميزان درآمد ، در صورت گزادانمارکدر کشور  2های تعطيالتیخانهمالكان  2112از سال 

کرون از معافيت )کاهش(  21111گيرد، تا سقف  حاصل از اجاره ملک خود که به آن ماليات تعلق می

. سقف استها به گردشگران برخوردار خواهند شد. هدف از این معافيت، تشویق افراد به اجاره این خانه

فت. مشوق ماليات بر کرون افزایش یا 21111به  2111کرون در سال  11111این معافيت از 

های دانمارک طراحی گردید، به برای افزایش رقابت ميان هتل 1978ها، که از سال افزوده هتلارزش

ها از درصدی کاهش در ماليات دهد تا در صورت باقی ماندن در تأسيسات هتلها اجازه میوکارکسب

درصد در  21تا  22افزوده از ر ارزشافزوده برخوردار شوند. ميزان کاهش مجاز در ماليات ببر ارزش

  افزایش خواهد یافت. 2114درصد در سال  72، به 2111سال 

معرفی  3گذاری در امالک فراغتیهای مالی برای سرمایهکمک، مشوق فرانسهدر  1998از سال 

پذیرد: کاهش در ماليات بر درآمد های مالی به شكل زیر صورت میشد. درحال حاضر این کمک

که مقيم فرانسه بوده و صاحب تأسيسات جدید و یا رو به اتمام هستند، یا  4کنندگان مالياتیتپرداخ

گذرد که بازسازی شده یا خواهند شد. زمانی که تأسيساتی که حداقل پانزده سال از ساخت آنها می

 باشی های مربوط به آن در بخبندی شده است، مالياتعنوان محل اقامت گردشگری طبقهای بهخانه

یورو تعيين شده و با  311111ذکر شده است. سقف این کاهش  2«مزایای صنعتی و تجاری»عنوان 

شود. مالک، باید بپذیرد یورو برای یک سال مالی ترکيب می 11111های مالياتی تا حد دیگر کاهش

اره دهد. که تأسيسات خود را برای مدت حداقل نه سال به متصدی تأسيسات یا محل اقامت فراغتی اج

باشد. نرخ کنونی آن از قابل اجرا می 2116دسامبر  31تا تاریخ  2119ژانویه سال  1این قانون از تاریخ 

 درصد کاهش یافته است. 11درصد در زمان معرفی آن به  22

کارهایی ومعرفی شد. این ماليات مربوط به کسب 6آشپزرسماليات اعتباری در فرانسه  2116در سال 

، مناسب با درآمدهای واقعی خود ماليات 2113دسامبر  31تا تاریخ  2116نوامبر  12تاریخ  است که بين

شود از پرداخت ماليات معاف هستند. این ل مییکه مدیر اجرایی آنها به مقام سرآشپز نا پردازند یا زمانیمی

 .است «آشپزسر»درصد مخارج مربوطه در موارد  21اعتبار مالياتی برابر با 

                                                 
1. Custom Officer 

2. Holiday Homes 

3. Aid for Investment in Leisure Real Estate 

4. Taxpayers 

5. Industrial and Commercial Benefits 

6. Credic Tax for Maitres Restaurateurs 
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های گذاریمحيط مناسبی برای انجام سرمایه 1گذاریسرمایههای مشوق، قانون انيوندر 

های گردشگری، فراهم ساخت. هدف این قانون، های خاص زیرساختها و پروژهخصوصی نظير هتل

. این قانون چارچوب استگذاری و ایجاد شفافيت در این زمينه سرعت بخشيدن به فرآیند سرمایه

گذاری های سرمایهسازد و پروسه تأیيد نهایی پروژهگذاران فراهم میتمام سرمایه ثری برایؤحقوقی م

 بخشد.در انتظار تأیيد را سرعت می

صورت های مالياتی هستند که بهمعرفی شد، بخشش 2111گذاری که در سال قانون سرمایه

رکتی که قبل از وضع های شهای ناشی از فعاليتهای درآمدی برای سودمعافيت از پرداخت ماليات

شود:  های زیر محاسبه میافتد. مبلغ این بخشش مالياتی به صورتاند، اتفاق میماليات کسب شده

آالت جدید و دیگر گيرد و یا ارزش ماشيندرصدی از ارزش مخارج یک پروژه که به آن یارانه تعلق می

ليات تعلق نگرفته است. اشكال تجهيزاتی که اجاره شده و شامل معادل موجودی است که به آن ما

صورت هم به 3 های مربوط به اجاره(هزینه و/ یا یارانهکمک 2،های مالياتیها )بخششمختلف این کمک

درصد هزینه  21شود که نباید بيش از  صورت ترکيبی از آنها و تا حد معينی ارائه میمجزا و هم به

 گذاری باشد.سرمایه

Széchenyi Recreation Card  در  2111مشوقی برمبنای مزایای شغلی است که در سال

اجتماعی و اقتصادی مهم و صنعت گردشگری و  ،معرفی شد تا برای اهداف سياسی مجارستان

درصد مبلغ مزایای شغلی  119(. مبنای ماليات 11 کادرپذیرایی منابع الزم و اضافی را فراهم سازد )

 باشد.پرداخت شده می

                                                 
1. Investment Incentives 

2. Tax Relief 

3. Grant and/ or Leasing Subides 
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 – Szechenyi Recreation Card. 11 كادر

 در كشور مجارستان 1مبناي مزاياي شغليمشوق مالیاتي بر
باشد. دولت ها میناپذیر از سيستم پاداش کارفرمامدت زیادی است که مزایای شغلی بخشی جدایی در کشور مجارستان،

این دستمزد اعطا کنند،  غير از د تا به کارمندان خود مزایاییکنها را تشویق می، کارفرماهای مالياتیاز طریق سيستم

د. مبنای حقوقی برای این سيستم مزایای کنتمزد برای کارمندان فراهم میتری نسبت به دسمزایا شرایط مالياتی مطلوب

ی مرتبط ، که تعریفی از اقالم این مزایا، شرایط استفاده از آنها و قوانين مالياتاست 2شغلی، قانون ماليات بر درآمد شخصی

فورینت برای کارفرما در بر دارد، درحالی  196ای برابر با فورینت هزینه 111د. دستمزد خالص برابر کنها را ارائه میبا آن

دهنده این فورینت برای آنها هزینه دارد. همچنين این مطلب نشان 2/137فورینت تنها  111که مزایای شغلی خالص 

پوشی کند از درآمدهای مالياتی قابل توجهی چشممیاخذ  مزایا این است که دولت در نتيجه ماليات کمتری که از

دارد، از آنجایی که این سيستم منابع دیگری همراه به مزیتی نيز ،کند. اگرچه از دیدگاه دولت، استفاده از این سيستممی

 3،کارت تخفيف غذا های آن شامل موارد زیر است:سازد. مثالاجتماعی و اقتصادی مهم، فراهم می ،برای اهداف سياسی

 2آمدوهایی برای رفتکمک 4،د، ذخيره بازنشستگیکرتوان آنها را برای خدمات بهداشتی و سالمت مصرف مزایایی که می

اعطای این مزایای شغلی اجباری نبوده و با رضایت کارفرما صورت  6.های تعطيالتی و تفریحیو مزایایی برای فعاليت

 گيرد.می

عنوان بخشی از طرح مزایای شغلی به حمایت از گردشگری به 7،م کارت تخفيف برای تعطيالت، سيست1997از سال 

بر کارت تنیجای کارت تخفيف کاغذی، سيستمی نوین مب، دولت تصميم گرفت تا به2111پرداخته است. در سال 

باشد. می Széchenyi Recreation Card (SzRC)د. نام این سيستم جدید کارت الكترونيک الكترونيک معرفی کن

د، که تنها برای کریورو در سال تعریف  1111عنوان کارتی الكترونيک با سقف مبلغ یا ارزش را به SzRCدر ابتدا، قانون 

، 2112گرفت. اگرچه، در سال های اقامتی از پيش پرداخت شده مورد استفاده قرار میخدمات مرتبط با اقامت در مكان

 .2 ،های مسافرتی داخلیخدمات اقامتی و بسته .1د: کرتوان از سه حساب مجزا )جيب( خرید این قانون اصالح شد تا ب

خدمات تفریحی )مانند  .3و  شود(ستوران و هم در محل کار میخدمات پذیرایی )که هم شامل غذا خوردن در ر

ای برای دوره هایبليت فریحی،های توحش و پارکهای آب معدنی و استخرها، باغها/ تئاتر، چشمهها، کنسرتجشنواره

 های ورزشی و کرایه کردن تجهيزات ورزشی(.باشگاه

یورو افزایش یافت. حداکثر مبلغ  1211پس از این تغييراتی که اخيراً صورت گرفت، سقف مجاز برای مبلغ این کارت به 

 :استترتيب زیر توان به هر جيب انتقال داد، با در نظر گرفتن ترجيحات مالياتی بهساليانه که می

  یورو. 721تا سقف  –اقامتی 

  یورو. 211تا سقف  –پذیرایی 

  یورو.  221تا سقف  –تفریحی 
شرکت قابليت استفاده از این مزایا را برای کارمندان خود فراهم  22111کار این سيستم جدید، بيش از  از زمان شروع به

 SzRCميليون یورو به  431، مبلغ 2113ماه اکتبر سال کارت صادر شده است. در پایان  886111دند و بيش از کر

 ميليون یورو از این مبلغ، برای خدمات داخلی به مصرف رسيده است.  341منتقل شده که 

 

 

                                                 
1. A fringe Benefits Tax Incentive 

2. Law on Personal Income Tax 

3. Food Vouchers 

4. Retirement Saving Contributions  

5. Commuting Assistance 

6. Benefits for Holiday Activities and Recreation 

7. Holiday Voucher System 
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های زیادی در رابطه با گردشگری دارد. مشوقمالياتی های ، مشوققدساشغالگر  رژيمکشور 

است که بر روی  1هاییافزودهماليات بر ارزش ندنبازگرداافزوده، شامل مربوط به ماليات بر ارزش

درصد(، تا از این طریق  18کاالهای خریداری شده توسط گردشگران وجود دارد )با نرخ کنونی 

کاالهای بيشتری  قدساشغالگر  رژیمدر طول مدت زمان اقامت خود در  کهگردشگران را ترغيب نموده 

نيز وجود دارد  2افزوده خدمات گروه گردشگرانات بر ارزشبر این، معافيت ماليخریداری کنند. عالوه

یابد که برای اجاره توسط تورها دارای مجوز بوده و توسط ای اختصاص میکه به وسایل نقليه

 باشد.نيز ترغيب صنعت گردشگری می مالياتی شوند و هدف از این مشوقگردشگران کرایه می

عنوان و به 1982اولين بار در سال  3گردشگری معافيت از پرداخت ماليات گمرکی خودروهای

ها معرفی شد، تا با گردشگران کار کنند. وسایل نقليه، مشوقی برای راهنمایان گردشگری و شرکت

سال  2برای برخورداری از این معافيت باید توسط یک راهنمای تور دارای مجوز یا شرکتی با بيش از 

سال از این مدت زمان را در حوزه  3 ه به این شرط که حداقلسابقه فعاليت خریداری شده باشند، البت

روز کاری داشته باشد. وسيله نقليه باید تنها با هدف  121گردشگری فعاليت کرده و در سال حداقل 

  راهنمایی تور مورد استفاده قرار گيرد.

 از کشور ماليات گمرکی کاالهایی که از خارجهای واجد شرایط از پرداخت ، هتل2111از سال 

، دارای اشندها باید ثبت شده بمعاف هستند. برای برخورداری از این معافيت، هتل 4،کنندمی خریداری

 ،درصد از مسافران آن 11روز بوده و مطابق با قوانين وزارت گردشگری، باید حداقل کار بهومجوز کسب

 گردشگران باشند.

نيز  2های گردشگریها و جاذبهالياتی برای هتلها و مزایای مهزینهکمکای از عالوه، دستههب

 قدساشغالگر  رژیمها در کشور وجود دارند که هدف از وضع آنها افزایش ظرفيت و کيفيت اتاق هتل

 محدود به موارد زیر هستند: مالياتیهای . این مشوقاست

 ،هاساخت/ توسعه هتل .1

 ،هاها برای استفاده هتلمرمت/ تبدیل ساختمان .2

 ،هاهتل یارتقا .3

 های گردشگری.ساخت/ توسعه و تغيير جاذبه .4

در سال  6ها در مناطق روستاییهمانت بر درآمد برای اجاره اتاق به ممعافيت ماليا، لهستاندر 

ها به های حاصل از اجاره اتاقکند که درآمدمشوق، عنوان مینوع (. این 12 کادر) شدمطرح  1992

                                                 
1. Return of VAT 

2. Tourist Group Services VAT Exemption 

3. Exemption From Customs’ Tax on Tourist Vehicles 

4. Customs Tax of Purchased Goods From Abroad 

5. Grants and Tax Benefits for Hotels and Tourists Attractions  

6. Income Tax Exemption for Renting Guest Rooms in Rural Areas 
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به شرطی که  –تفریحی در مناطق روستایی از ماليات بر درآمد معاف هستند ها و برای اهداف همانم

اتاق بيشتر نباشد. هدف این قانون تشویق به توسعه گردشگری  پنجهای اجاره داده شده از تعداد اتاق

د که جدا از نهای کشاورزی را قادر سازکشاورزی در مناطق روستایی بوده تا از این طریق مالكان زمين

امالک  های کشاورزی خود، درآمد اندکی از پذیرایی و اسكان افرادی که اوقات فراغت خود را دريتفعال

 ند.کنگذرانند، کسب آنها می

 

 ها در مناطق روستايي در كشور لهستانهمانت بر درآمد براي اجاره اتاق به ممعافیت مالیا. 10  كادر
، تدارکاتی اتخاذ شد تا افرادی که 1991جوالی  26ر درآمد شخصی به تاریخ مبنای قانون ماليات ب، بر1992ژانویه  1در تاریخ 

دهند و اند، کرایه میخود را به افرادی که برای مقاصد تفریحی به مناطق روستایی در اطراف امالک کشاورزی آمدهمهمان  هایاتاق

 ت بر درآمد معاف شوند.نمایند، از پرداخت ماليادر قبال ارائه خدمات به این افراد درآمد کسب می

 این مورد بر این مطلب اشاره دارد که برای برخورداری از این معافيت، باید شرایط زیر رعایت شود:

 .خدمات ارائه شده باید در رابطه با کرایه اتاق باشند 

 کند، صورت پذیرد.باید فرآیند اجاره دادن توسط همان افرادی که امالک کشاورزی را اداره می 

 شوند باید در مناطق روستایی در امالک کشاورزی واقع شده و مسكونی باشند.های آن کرایه داده مینی که اتاقساختما 

 کند باید اوقات فراغت خود را در آنجا سپری نماید.فردی که اتاقی را کرایه می 

 اتاق باشد. پنجهای قابل اجاره نباید بيش از تعداد اتاق 

ماليات بر درآمد خود را پرداخت  ،کور رعایت نشوند، فرد باید مطابق با قوانين عمومیدرصورتی که هریک از شرایط مذ

 نماید. هيچ سقفی برای معافيت تعيين نشده است.

د نيازی ندارد تا در رابطه با کنه امالک کشاورزی را اداره میدرصورتی که تمام شرایط ذکر شده رعایت شوند، فردی ک

ات مالياتی گزارش دهد و همچنين ملزم به ثبت درآمد کسب شده از این طریق و ارائه های خود به اداراجاره اتاق

 .يستاطالعات مرتبط با آن به ادارات مالياتی ن

 

های معرفی شد که به آن دسته از سازمان پرتغالدر  1992در سال  1امكانات گردشگری

ها ساخت، تجهيز، خدمات برای هتلسازی، گيرد که الزامات مورد نياز برای محلیگردشگری تعلق می

های حرارتی( را ها، تجهيزات فراغتی و امكانات حرارتی )مانند آبگرمو دیگر مراکز اقامتی، رستوران

حمایت از بخش  .1هستند:  مالياتی مشوق نوع سازند. موارد زیر اهداف عنوان شده برای اینمرتفع می

 .3 ،مشارکت به جذب گردشگران ملی یا خارجی .2، گردشگری با دریافت پيشنهاد و بررسی مجدد آن

حصول اطمينان از سازگاری  .2و  ترویج هنر طبخ غذای پرتغالی .4 ،ایمشارکت در توسعه منطقه

های های دولتی، یعنی طرح راهبردی ملی برای گردشگری. مشوقتأسيسات گردشگری با سياست

 شوند:ها به چندین صورت ارائه میشرکتمالياتی 

                                                 
1. Tourist Utility  
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ها یا زمانی که خرید ساختمان 1،. معافيت از ماليات شهری وضع شده بر روی انتقال امالک1

 گيرد.گردشگری صورت می ها )تسهيالت(بندی برای مصارف سازمانبخش

 ها.ها یا بخشدرصدی( برای خرید ساختمان 21)کسر  2. کاهش در نرخ تمبر مالياتی2

 سال. 7برای مدت  3روی امالک و مستغالت. معافيت از ماليات شهری وضع شده بر 3

 4.های فرهنگیهای ناشی از بازرسی کل فعاليت. معافيت ماليات4

معرفی شد تا این  2افزودهطرح بازگرداندن ماليات بر ارزش، 1991، از سال آفريقاي جنوبيدر 

و این کار در قبال  اند، برگردانده شودراند خرید کرده 221شده به گردشگرانی که بيش از اخذ  ماليات

گيرد. طرح بازگرداندن ماليات بر ارائه رسيد خرید در دفاتری که به این منظور وجود دارند، صورت می

طرح کنون تغييری نكرده است. به همين ترتيب، تا 1993درصدی از سال  14ا ذخيره افزوده بارزش

د تا گردشگران را به شمكزیک مطرح  در 2116ویه سال در ماه ژانافزوده بازگرداندن ماليات بر ارزش

درصد در مخارج گردشگران  16د. این طرح کننده و به صنعت گردشگری کمک کرخرج کردن تشویق 

 سال گذشته بدون تغيير باقی مانده است. پنجمبلغی که در  –کند جویی میصرفه

 

 خذأبع و ممن

 کتاب زیر است:فصل سوم ای از این گزارش ترجمه
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Tourism 

Trends and Policies 2014. 
 

 

                                                 
1. Exemption of Municipal tax on Real Estate Transfer 

2. Reduction on Stamp Duty 

3. Exemption of Municipal tax on Real Property 

4. Exemption of Taxes due to General Inspection for Cultural Activities 

5. VAT Refund Scheme 
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 12701 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

 و عوارض در صنعت گردشگری های مالياتیتطبيقی سياستبررسی عنوان گزارش: 

 

 

 

 (ميراث فرهنگی و گردشگری )گروه فرهنگیمطالعات  :نام دفتر

 اصغر شالبافيانعلی :مترجم

 مينا بلوچی ،: زهرا رحمانیهمکاران

 های فرهنگی و اجتماعیمعاونت پژوهش: يمتقاض

 ـــــــ :يتخصص راستاريو

 ـــــــ :يراستار ادبيو
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