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 توجيهي مقدمه

هاي فعال در شرکت )انگلستان( درصد از کل درآمد ناخالص ۲)در اسپانیا( تا  ۳(، 1)ترکیه ۷.۵ها دولت طبق آمارها،

 اخذهاي فعال در اقتصاد ديجیتالی را به صورت مالیات از شرکتساکن در کشور  از کاربراناقتصاد ديجیتال حاصل 

کاال يا خدمات خود تبلیغ به  خارجیهاي برخط که در سامانه هايیشرکتتوان از یم در همین ارتباط،کنند. می

ست که وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به ا وارض دريافت کرد. الزمه تحقق اين امر اينپردازند، عمی

 یاتی اقدام کند. کنند به سازمان امور مالشناسايی و معرفی کسانی که از تبلیغات اين بسترها استفاده می

ستجو جنحصار ايکی از مصاديق تبلیغ در فضاي مجازي تبلیغ در جويشگرهاي اينترنتی است. در کشور ايران 

صد دود سیحگوگل از هاي به عمل آمده، شرکت مطابق بررسیدر اينترنت در اختیار شرکت آمريکايی گوگل است. 

مشتري  ن هزارچندي بعضاً که کندراي تبلیغات دريافت میهزار تومان تا شصت میلیون تومان از هر کسب و کار ب

یغات يرانی مشتري تبلهزار مورد از کسب وکارها و افراد بخاطر کاربران ا ۳۰۰که بیش از  ه می شودتخمین زددارند. 

ه تنها يکبار ب میلیون تومان عايد شرکت گوگل کند و هر شرکت ۵طور متوسط هر تبلیغ اين شرکت باشند و اگر به

میلیارد  1۵۰۰بالغ بر هاي ايرانی از محل تبلیغات شرکتگوگل تبلیغ سفارش بدهد، میزان درآمد سالیانه گوگل 

 تومان خواهد شد.

 

 پيشنهاد

الحاق  1۳99دجه بواليحه  مصوبه کمیسیون تلفیق «1۵»تبصره  1ابتداي بند الحاقی زير به  عبارتشود پیشنهاد می

 شود:

يال از ر( 1۰غ ده )بر قیمت هر پیامك مبلابراتی، عالوهدهنده خدمات مخکاروران )اپراتورهاي( ارائه -1بند الحاقي 

 اريز کنند.وداري کل کشور نزد خزانه 16۰1۵4کنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومی رديف استفاده

پنجاه  دهند موظفند معادلتی شرکت گوگل انجام میکه تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغانیز اشخاص حقیقی و حقوقی 

داري کل کشور انهنزد خز 16۰1۵4می رديف به حساب درآمد عمو به اين شرکت يا نمايندگان آن را درصد کل مبلغ پرداختی

ن امور ازماها را به سها آنو تهیه فهرست اين شرکت واريز کنند. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است ضمن شناسايی

جهت اجراي مواد ال ( ري۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲.هزارمیلیارد )دو درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف مالیاتی معرفی کند. 

ختیار سازمان بهزيستی و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در ا ۲۰/1۲/1۳96( قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب 8( و )۵)

 .گیردقرار می

 

 

 

                                                                                       

درصد  1تا حداقل  يادرصد افزایش پیدا کند و  1۵تواند به دوبرابر این مقدار یعنی جمهور این کشور مالیات مییه با دستور رئیسدر ترک .1
 کاهش دهد. 

 
 

 اليحه مشخصات

 

 چهارم سال ـدهم  دوره

 

 :ثبت شماره

687 

 

 : چاپ شماره

1712 

 

 :چاپ تاريخ

18/9/1398 

 

 

 هايپژوهش معاونت

 زيربنايي و امور توليدي

انرژي،  مطالعات دفتر

 صنعت و معدن

 

 

 گزارش مشخصات
 

 :مسلسل شماره

31016911 

 

 :انتشار تاريخ

3/12/1398 
 


