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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
   63 -  90، صفحات 1390، خرداد و تیر 4 و 3های  شماره

  
  

  وه اجرایتجربه کشورها و ش:  آناثرات و افزوده ارزشات بر یمال
  رانی در ا

  
  1یرو فارابیه

  
. دهد های اقتصادی را می رل فعالیتذاری مالی به دولت امکان کنتگمالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست

های خاص آن   ویژگیدلیلهای غیرمستقیم است که به   یکی از انواع مالیات2افزوده نظام مالیات بر ارزش
 و طی چند دهه اخیر در یافتهمانند کارایی و درآمدزایی باال ماهیت خودتنظیمی و شفافیت آن محبوبیت 

ها پیش اجرای این نظام مالیاتی محل مناقشه بوده  یران نیز از سالدر ا. ها اجرا شده است بسیاری از کشور
 یریخأ با تو ابالغ شدو افزوده تصویب   قانون مالیات بر ارزش1387  اما سرانجام در اردیبهشت سال،است
 یمنفتبعات  یا دار آنیایدر کنار مزا یاستی هر سی اجراد توجه کرد کهیبا .ر به اجرا درآمدیچشمگ
 مردم ی و همراهیزان آگاهیاست، می سین تبعات به نحوه اجرایزان ای که مباشد یم  و بلندمدتمدت کوتاه

جاد یلذا ا نبوده و ین قاعده مستثنیز از ای نافزوده ارزشات بر یمال . داردیل بستگین قبی از ایو عوامل
 به نظر ینه ضروریمن زیشتر در ایت بیجاد شفافی و ایتبعات منفرساندن   در جهت به حداقلییها نهیزم
 مختلف آن بر اقتصاد به اختصار مورد آثارح شده و یافزوده تشر ات بر ارزشین راستا، نظام مالیدر ا. رسد یم

 کاهش ی مورد استفاده آنها برایز با ذکر تجربه چند کشور راهکارهایت نیدر نها. بحث قرار گرفته است
  .تان شده اسیافزوده ب ات بر ارزشی مالیتبعات اجرا

  
افزوده، مالیات بر مبنای تولید، مالیات بر مبنای درآمد، مالیات  مالیات بر ارزش: کلیدی های واژه

  .وش اعتبار مالیاتیربر مبنای مصرف، فرار مالیاتی، 
  
  مقدمه .1

به عنوان  دولت با وضع مالیات.  وضع مالیات است،ها مین مالی دولتترین راه های تأ یکی از مهم
 بسیاری از .کند یدا میا پهای اقتصادی ر ای سیاستگذاری مالی امکان کنترل فعالیتیکی از ابزاره

وظایف و تصمیمات اقتصادی دولت از جمله دخالت در توزیع درآمد، تخصیص منابع و امثال آن 

                                                 
  hataw_hero@yahoo.com.                                                                                                               کارشناس ارشد علوم اقتصادی .1

2. Value Added Tax 
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 کارا شدن نظام  و براییا  هر جامعهی اجتماع–یت اقتصادی بنا به وضع.شود با ابزار مالیات اعمال می
 در یاتیمال یها تی معافو ها هیپا جادیا ایحذف چون هم یگوناگون یها استیس اتخاذ ،یتایمال

 از یا نمونه عنوان به ابزار نیا یریارگکب با بتوانند تا نموده کمک نیمسئول به مختلف یها دوره

 جمله از .بردارند یاقتصاد رشد موانع بهبود و رفع جهت در ثرؤم ییها گام یمال یها استیس

استگذاران قرار ی از اقتصاددانان و سبسیاریتوجه    مورداتیه امروزه با استفاده از مالک ییها ستایس
 یاجرا .م استهای غیر مستقی یکی از انواع مالیاتبه عنوان افزوده  نظام مالیات بر ارزش ،گرفته است

 و درآمدزایی های خاص آن مانند کارایی به خاطر ویژگی از کشورها یاریات در بسین نوع مالیا
اما در عمل اجرای  ،استر بوده ییر بسیار چشمگ طی چند دهه اختتنظیمی و شفافی باال، ماهیت خود

به دالیلی مختلف از جمله واکنش اصناف در برابر آن ران یژه در ایبه و افزوده نظام مالیات بر ارزش
مسائلی از این قبیل با مشکل  و  مردمهای احتمالی  و رفع نگرانییدات الزم برای آشناییو عدم تمه
ران یا است درین سی اینکه اجرایبا توجه به ا .اندازد یر می آن را به تأخی و اجراه استمواجه شد

خصوص نحوه   درکه ییکشورهابسیاری از  از تجربه یریگ  بوده است، بهرهیمحل مناقشات مختلف
 برای مهار تورم ناشی از اجرای این های مکمل همراه با آن افزوده و سیاست اجرای مالیات بر ارزش

   . باشدثرؤمتواند مفید و  ، میاند  موفق بودهقانون
 ،در ادامهپرداخته و افزوده  و مالیات بر ارزش مبانی نظری مالیاتبه  ابتدا در مقاله حاضر

 در  تجربه چند کشورشود و سپس یمان ی بافزوده از لحاظ نظری پیامدهای استقرار مالیات بر ارزش
ن نوع ی ایبا اشاره به نحوه اجرا ،تی در نها شده است ویبررس افزوده ارزشمالیات بر  ینه اجرایزم
  . یابد  پایان میمقالهبندی مباحث   با جمعن نظامیات به ایان مالیوه ورود مودیات و شیمال
  
  افزوده ارزشات بر ی مالی نظریمبان. 2

 ه به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج افراد است ک  از درآمد یا داراییبخشیمالیات 

های  اهرم وسیله  به های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور عمومی، اجرای سیاست
های اقتصادی و همچنین نقش  گسترش و تنوع فعالیت. شود اداری و اجرایی دولت وصول می

مین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در أها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، ت فزاینده دولت
های اقتصادی و اجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد،  عرصه

  . ثیرگذار تبدیل کرده استأای مهم و ت لهأپرداخت و دریافت مالیات را به مس
 همچون ی منابعاد اقتصاد کشور بهی زیل وابستگی به دلیاتیها پس از استقرار نظام مال سال
ده است هم یها گرد  تراز پرداختیمت آن که منجر به کسرید قی شدهای  و نوسانی نفتیدرآمدها
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 را یاتیستم مالی سیی را به دنبال داشته و هم ناکارای از استقراض از بانک مرکزید ناشیتورم شد
ند یآ یتصاد به شمار من نواقص که از موانع رشد اقی رفع ابرایلذا . ش آشکار نموده استیش از پیب
 به یاتی دولت و بهبود سازوکار نظام مالی که جهت باال بردن منابع درآمدییها جاد و اعمال روشیا

  . استی ضرورین منابع درآمدی از ایکیعنوان 
 یتوان با اعمال آن تا حد ی از صاحبنظران مبسیاری که به اعتقاد ییها اتی از انواع مالیکی
 ینان برایک منبع درآمد قابل اطمی را برطرف نمود و از آن به عنوان یاتیالستم می سیها یینارسا

ای است که در   نوعی مالیات چند مرحلهاتین مالیا. افزوده است ات بر ارزشی مالد،دولت نام بر
افزوده کاالها و خدمات تولید و ارائه شده   ارزشمراحل مختلف تولید و توزیع بر اساس درصدی از

   .شود یات اخذ و اجرا می مالی سنتیها هوی متفاوت نسبت به شییا وهی با ش مرحلهبنگاه در هر
در نظام سنتی مالیات هر یک از ن است که ی در ای سنتیها وهیات با شین نوع مالیتفاوت ا

  فروشی فروشی و خرده در سطح عمده کنندگان توزیع و کنندگان، واردکنندگان تولید ـ بازاری عاملین
 از یکافزوده هر  اما در نظام مالیات بر ارزش. شوند داگانه مشمول مالیات بر فروش میبه صورت ج

با اجرای  .پردازند عاملین اقتصادی متناسب با سهمی که در خلق ارزش کاالی خود دارند مالیات می
تی مالیا گذاری به حداقل رسیده و درآمدهای مالیات، اختالل در تصمیمات تولیدی و سرمایه این نوع

  ).1383بیگدلی و طهماسبی،  (یابد به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات افزایش می
هایی  کردن این روش به جای روش افزوده جایگزین هدف از اجرای نظام مالیات بر ارزش

اهداف اجرای نظام مالیات بر  سایر .مضاعف مالیات وجود دارد است که طی آن احتساب
  :وان به صورت زیر خالصه کردت افزوده را می ارزش
 1مبادالت بر مالیات مانند فعلی مستقیم غیر های ناکارامد مالیات با نظام کردن به منظور جایگزین −

 2ای های تک مرحله یا مالیات )مالیات بر گردش کاال(

 3) مالیات شناور،بالقوه( کسب درآمد مالیاتی بیشتر  −

 در تصمیمات مصرف 4ثیر انحرافیأ عدم ت،تدر بخش صادرا  دستیابی به کارایی اقتصادی −
در صورت اجرای  (6مالیات مضاعفو  5 آبشاریآثار نداشتن ،)برخالف مالیات بر درآمد(انداز  پس

  .)مالیات بر مصرف است نه مالیات بر درآمد( درآمدهای پایدار ،)صحیح

                                                 
1. Turnover Tax 
2. Single-Stage Taxes 
3. Buoyant Tax 
4. Non-Distortionary Effect 

5 . No Cascading Effectsافتد  شوندگی است و به این معنا است که مالیات بر مالیات در آن اتفاق نمی تشدید حالت منظور اینجا در. 
6. Double Taxation  
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 به اهداف فوق  است که دستیابی1های فوری مزیتبرخی  دارای افزوده ارزشاجرای مالیات بر 
  . کند را آسان می

 است که اشتباهن تصور یت است ایز اهمئافزوده حا ات بر ارزشی که در رابطه با مالیمسئله مهم
قت ین حقیتوان به ا یل میق نمودار ذیاز طر.  استین اقتصادیات بر عاملین نوع مالی در ایاتیبار مال

 با فرض آنکه نرخ مالیات .افتی است دست ییاکننده نه ت به مصرفی در نهایاتیکه اصابت بار مال
افزوده تعلق   درصد مالیات بر ارزش10افزوده در هر مرحله یکسان باشد و در هر مرحله بر ارزش

 ی مصرفی درصد ارزش کاال10کننده نیز معادل گیرد در نهایت مالیات پرداخت شده توسط مصرف
  .خواهد بودعدد  30 یعنی

  

  
A :لیه، تولیدکننده مواد اوB : ،صنعتگرC :فروش،  عمدهD :فروش خرده.  

   درصد10: افزدوه نرخ مالیات بر ارزش
  . دهند  جهت گردش پول را نشان میاه پیکان* 
   درصد از 10باشد که برابر است با   می30 = 5+5+10+10= های پرداخت شده  جمع مالیات* 

  .کننده شده توسط مصرف  مالیات پرداخت300
  
   افزوده ارزشجرای مالیات بر ساز و کار ا. 3
   محاسبه و دریافت  روش .3-1

 نحوه ش درآمد دولت داردی و افزایاتیستم مالیات در بهبود عملکرد سین مالی که ایتی اهم با توجه به
سه . دهد ی به نحوه عملکرد آن میا ژهی آن اعتبار ویاتی مالیها هیو پاافزوده   ارزشات بری مالمحاسبه

  : افزوده وجود دارد به مالیات بر ارزشروش برای محاس
  
  
  

                                                 
1. Sparkling Advantages 
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  2)میوه مستقیبه ش (1 روش تجمعی)الف
 و جهت های متفاوت مالیاتی را در نظر گرفت  برای سودها و دستمزدها نرختوان  میدر این روش

های  های صورت گرفته به نهاده افزوده بنگاه از طریق کسر کردن جمع تمام پرداخت  ارزشمحاسبه
افزوده  از ارزش محصول محاسبه شده و سپس از ضرب ارزش) دستمزد و سود(الیات غیرمشمول م

  .شود ه میئ محاسبه شده و به دولت اراافزوده ارزشدر نرخ مالیاتی میزان مالیات بر 
  
  3 روش تفریقی)ب
ا ی بنگاه یا  واسطهیدهای ارزش خری منهاافزوده ارزش به صورت تفاضل افزوده ارزشن روش یدر ا
ات یافزوده در نرخ مال  سپس از ضرب ارزش،گردد ی محاسبه می ورودی منهایطالح خروجاصبه 

  .دیآ یافزوده بدست م ات بر ارزشیمقدار مال
  
  4های اعتباری  روش صورتحساب)ج

روش تفریقی  ینوع ( روش اعتباریافزوده، ارزشترین روش برای اجرای مالیات بر  متداول
در  گسترده صورتبار در فرانسه توسعه یافت و پس از آن به  نخستین برای که  است)غیرمستقیم

در این سیستم هر عامل اقتصادی که حجم مبادالت . کار گرفته شدکشورهای بازار مشترک اروپا ب
 الزم است دارای یک حساب اعتباری در اداره امور مالیاتی بیشتر شد) حد آستانه(وی از حد معینی 

 موظف است 5حساب اعتبار مالیاتیکردن   و بازیاتیدر اداره امور مال نام پس از ثبت یلذا مود .باشد
و آن را به صورت  6 از خریدار دریافت کند آن راافزوده ارزش مالیات بر هنگام فروش کاالی خود

اداره مالیات هم به همین میزان و مطابق فاکتورهای . دقیق و مشخص در فاکتور فروش لحاظ کند
همچنین هر مودی باید هنگام خرید کاالهای . گیرد لیاتی در نظر میفروش برای وی بدهی ما

افزوده به فروشنده پرداخت کرده و  ای مورد نیاز خود درصدی از آن را بابت مالیات بر ارزش واسطه
  .  قید شده باشد صریحاًافزوده ارزشاز وی فاکتوری دریافت نماید که در آن میزان مالیات بر 

بابت خرید از  ( یهای پرداخت شده توسط و  به میزان مالیاتیهر مود یاداره مالیات برا
سپس با کسر کردن . گیرد اعتبار مالیاتی در نظر می) مودیانی که دارای حساب اعتبار مالیاتی هستند

                                                 
1. Addition Method  

. ردیگ یات قرار می مالی در هر مرحله محاسبه و مبناافزوده ارزشم کل ین است که در روش مستقیم در ایستقم ریم و غی مستقیها وهیتفاوت ش .2
  .شوند یات می مجزا مشمول مالصورتات به یکننده مال دی تولیم اجزایرمستقیحال آنکه در روش غ

3. Subtraction Method  
4. Credit – Invoice Method  
5. Credit Tax 

  .دی از خریدار دریافت نماافزوده ارزشهای خود را به عنوان مالیات بر  افزوده از کل فروش درصدی برابر با نرخ مالیات بر ارزشیعنی . 6
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د و فروش خالص بدهی مالیاتی که هر ی خریها اعتبار مالیاتی از بدهی مالیاتی بر اساس صورتحساب
 موظف است در مدت زمان هر مودی مالیاتی. گردد  تعیین می،اره مالیات بپردازدمودی باید به اد

به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و پس از ارائه فاکتورهای خرید و ) بار هر دو یا سه ماه یک(معینی 
   .فروش اعتبار مالیاتی خود را تسویه کرده و خالص بدهی مالیاتی خود را بپردازد

ده و به اداره  را از خریدار دریافت کرافزوده ارزشهر عامل اقتصادی مالیات بر به این ترتیب 
مبنای محاسبه مالیات در این روش، تعداد معامالت بنگاه است و بنگاه باید جهت . پردازد مالیات می

ه ئبه صورت جداگانه اراهای فروش و خرید را  افزوده تمام صورتحساب پرداخت مالیات بر ارزش
از فروشندگانی  کاال که است الزم شده خریداری کاالهای بابت مالیاتی اعتبار گرفتن تعلق ایبر .دهد

 آن را افزوده ارزش مالیات بر زد اداره مالیات باشند وخریداری شده باشد که دارای حساب مالیاتی ن
افزوده  ر ارزش نباید از کاالهایی باشد که معاف از مالیات ب،نایعالوه بر . دبه دولت پرداخته باشن

ای مورد   تولید کاالیی دیگر و به عنوان کاالی واسطههمچنین کاالی مذکور باید برای. دهستن
تنها تحت . گیرد بنابراین برای خرید کاالهای نهایی اعتبار مالیاتی تعلق نمی، استفاده قرار گرفته باشد

مند شوند و  ار مالیاتی بهرهتوانند از اعتب ای می این شرایط است که خریداران کاالهای واسطه
 نسبت به دو روش دیگر ن روشیا. ای را بازپس گیرند الهای واسطههای پرداختی بابت کا مالیات

کردن  های تجمعی و تفریقی را ندارد، پیاده از جمله اینکه مشکالت مربوط به روش مزایایی دارد
 لذا ،فاکتورهای خود را نگه دارندکند  تر است و کسبه را ملزم می  در آن آسان1ساختار چند نرخی

 .شود باعث سهولت ممیزی می

  
  یاتی مالیها هیبر اساس پا افزوده ارزش مالیات بر  انواع.3-2

درآمدی و مصرفی  از سه روش تولیدی، افزوده ارزش برای محاسبه پایه مالیاتی مالیات بر معموالً
 نحوه در نظر گرفتن کاالهای نیهمچن و ی کلیبه اجزاتفاوت بین این سه روش . شود استفاده می

  . ای در پایه مالیاتی است سرمایه
  

 2مالیات بر مبنای تولید)الف 

گونه معافیت مالیاتی  هیچ  مشمول مالیات شده و)تولیدی و مصرفی ( کاالهایتمامدر این روش 
الص داخلی به  مخارج در تولید ناختماملذا . شود ای در نظر گرفته نمی برای خرید کاالهای سرمایه

ای اعتبار   برای خرید کاالهای واسطهتنهاها  شود و بنگاه ارج دستمزدی دولت را شامل میاستثنای مخ
                                                 

1. Multi-Rate 
2. GNP Type (Product Type) 
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ت ی عدم معافدلیلپایه مالیاتی است اما به ترین  این روش دارای گسترده. کند مالیاتی دریافت می
 . شود گذاری می ایه تضعیف انگیزه سرم از مالیات منجر بهای و استهالک کاالهای سرمایه

  
  1مالیات بر مبنای درآمد)ب

 گذاری سرمایه مخارج جای به و گیرد نمی بر در را استهالک درآمدی، مبنای بر افزوده ارزش بر مالیات

پایه مالیاتی در این روش مجموعه درآمد . شود گذاری خالص را شامل می کل، مخارج سرمایه
به همین دلیل نیز نام آن مالیات بر . زدی دولت استپرداختی به عوامل پس از کسر مخارج دستم

  .  از نوع درآمدی استافزوده ارزش
 
  2مالیات بر مبنای مصرف) ج

شود و از آن به عنوان ابزار تشویق  های سرمایه در همان سال خرید کسر می  هزینهتمامدر این روش 
توسعه از  حال در کشورهای از یاریبس و اروپا جامعه عضو کشورهای در .شود گذاری استفاده می سرمایه

  .)1380نادران، (شود  استفاده میافزوده ارزشاین روش برای محاسبه پایه مالیات بر 
 و یا هی سرمایها نهیاحتساب هز در یو مصرفتفاوت بین پایه مالیات تولیدی و درآمدی 

 که  استین و رشد اقتصادگذار هیزه سرمایبر انگ یگذار ریو تأث یاتی مالیها هیبه عنوان پااستهالک 
ف ین باعث تضعی وجود ندارد و ایاتیت مالیچگونه معافید هی تولیات بر مبنایمالدر روش 

های مربوط به جبران   پرداخت، درآمدیات بر مبنایدر مال. شود ی میگذار هی سرمایها زهیانگ
 و تا شود ت محسوب می بنابراین معاف از مالیا،استهالک بنگاه از اعتبار مالیاتی برخوردار بوده

 مصرف تمام یات بر مبنایدر روش مال .کاهد یگذاران م هی سرمایها زهیف انگی از تضعیحدود
ن ی برخوردارند و در ایاتی و جبران استهالک از اعتبار مالیا هی سرمایها  بابت کاالیها پرداخت
 استفاده یگذار هیسرماق ی جهت تشوی به عنوان ابزارافزوده ارزشات بر یتوان گفت مال یحالت م

  .شود می
  

  افزوده ارزشهای مرسوم در مالیات بر   و معافیتی نرخ گذار.3-3
ات با آن وصول ی است که مالییها ز بحث نرخی از مسائل بحث برانگیکی یاتی مالیها در اعمال نظام

ات بر یقرارباشد مالاگر . باشد ی نمین بحث مستثنیز از ای نافزوده ارزشات بر ین مالین بی در ا.شود می
 که شود می تبدیل ک موضوع چالشداری وصول شوند به یکسانی ثابت و یها  با نرخافزوده ارزش

                                                 
1. NNP Type (Income Type)  
2. Consumption Type 
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ات اگرچه ین نوع مالیبودن ا ینرخ  که با تکای گونهباشد به  یب خاص خود میا و معای مزایدارا
 اما ممکن است از شود میل ی تبدینیی پایها نهیستم سهل الوصول با هزیک سیه  بیستم جمع آوریس

ات بر ی در بحث مالیگذار ن اساس نرخیبر هم . مناسب نباشدیاتی عدالت مالی و اجرای برابرلحاظ
 یات برخین راستا در مقابل نرخ واحد مالی در ا.ل شده استی تبدی به مسئله مهمافزوده ارزش

کنند  ین مییات را تعی مالیک نرخ عمومی. کنند یساختار نرخ دوگانه را با سه روش اعمال م کشورها
ا در دسته یمانده را یاقالم باق .دهند ی مین نظام جایتر از آن در ا نیی پای اقالم را با نرخیبرخ
ت یدهند که شامل معاف ی قرار می اساسی آن دسته کاالهاءا جزیدهند و  ی صفر قرار میگذار نرخ
  . باشد می یاتیمال

 یاتیا نرخ صفر مالی یاتی مالیها تی معافء جزافزوده زشارات بر ی که در مالییدر شمول کاالها
 و ی از کاهش رفاه عمومیریجلوگیکی .  قرار گرفته استمورد توجهار عمده یل بسیشوند دو دل یم

  .اتی مالیآور  از جمعی ناشیها نهیکاهش هز و دیگری گذاران هیزه سرمایباال بردن انگ
 کاالهای ضروری که توسط توان یم افزوده شارزات بر یت از پرداخت مالیمعافح یدر توض

 مفید دلیل آثاربرخی کاالهای بهداشتی و درمانی به   وشود میآمدی پایین جامعه مصرف طبقات در
 مانند ییها به مثال توان ی میاتیشمول نرخ صفر مال ین برایهمچن. را مثال زدآن بر سالمت جامعه 

 افزوده ارزش های کوچک و دارای بنگاهت یمعاف ،این دستخام و مواد اولیه و مواردی از  تولید مواد
 تمکین مالی صاحبان این صنایع عدمها و  از این بنگاهات ی اخذ مالی باالیبر نهیهز دلیلبه پایین 

  .اشاره کرد
شوند که   خارج میافزوده ارزش برخی کاالها از شمول مالیات بر  معموالً،عالوه بر موارد فوق

ثیر نامناسب مالیات بر امدی و ناکارایی مالیاتی، کاهش تأ ناکاردلیلتوان به  میعمده دالیل آن را 
های باالی اجرا در برخی   بر توزیع درآمد، عدم شفافیت، مشکالت اجرایی و هزینهافزوده ارزش

 مشکالت دلیل در بسیاری کشورها محصوالت کشاورزی به به عنوان مثال،. واحدهای خرد دانست
و یا دالیل ) کننده این بخش کننده و مصرف اقشار تولید(تکنولوژی، تنوع اجتماعات مربوط به تنوع 

 در بسیاری از کشورها کاالهای مورد ،همچنین. شوند  معاف میافزوده ارزشسیاسی از مالیات بر 
های مالی مانند بیمه و بانکداری از مالیات بر  مصرف عموم مردم و برخی خدمات و بخش

  .شوند  می معافافزوده ارزش
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  آستانه معافیت. 1-3-3
ن یتوان به ا ی مافزوده ارزشات بر ی طرح نظام مالی مجری از کشورهایاریات بسیربجبا مطالعه ت

ن سطح آستانه یتر ن مناسبییآن تع موفق ین عوامل در اجرایتر  از مهمیکیافت که یقت دست یحق
 ایجاد شده توسط افزوده ارزش والًمعم. باشد می آن کشورها یها یژگیط و ویت با شرایمعاف
فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها ناچیز بوده و در نتیجه  های کوچک و فعاالن بخش خرده بنگاه

های اجرایی سازمان وصول   وصولی از آنها با عنایت به گستردگی فعالیتافزوده ارزشمالیات بر 
 پایین در افزوده ارزشسسات اقتصادی با ؤبه این لحاظ معاف نمودن م. مالیات قابل توجیه نیست

تجربه سایر کشورها نشان . جهت افزایش کارایی سازمان مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است
کنند در مراحل اولیه   استفاده میافزوده ارزشدهد که اغلب کشورهایی که از سیستم مالیات بر  می

ای تمکین مودیان از یک سطح آستانه معافیت ه های اجرایی و هزینه اجرای آن برای کاهش هزینه
. اند فروشی استفاده کرده های کوچک و فعاالن بخش خرده برای معاف نمودن تعداد زیادی از بنگاه

دهد که در جهت تحقق اهداف درآمدی  تعیین سطح آستانه معافیت این امکان را به اداره مالیاتی می
از معیارهای متعددی برای . جویی کند های اجرایی صرفه نهتوجهی در هزی نظام مالیاتی به میزان قابل

عبارتند از حجم فروش ساالنه، مقدار ترین آنها  شود که مهم تعیین سطح آستانه معافیت استفاده می
 استفاده، سطح اشتغال حجم خرید سالیانه و نوع تجارت  درآمد سالیانه، مقدار سرمایه مورد

  .)1383طهماسبی و همکاران، (
 
  افزوده ارزش پیامدهای استقرار نظام مالیات .4
 در پی داشته باشد که برخی از  راهای متفاوتی تواند پیامد  میافزوده ارزشکارگیری نظام مالیات بر ب

 تا شود تالش میدر این بخش . گذارند  منفی بر اقتصاد بر جای میآثار مثبت و برخی دیگر آثارآنها 
ترتیب اهمیت مورد بررسی قرار   بهافزوده ارزشقرار نظام مالیات بر ترین پیامدهای است برخی از مهم

  .گیرد
  

  یت اقتصادجاد ثبای در اافزوده ارزشات بر یاثر مال. 1-4
کننده خودکار  تیک به عنوان تثبی بزرگتر از یاتیل دارا بودن کشش مالی به دلی تصاعدیها اتیمال

ستم یحال با انتقال س. ثرندؤار می بسیثبات اقتصادجاد ی و اهای نوسانن بردن یعمل کرده و در از ب
) ثابت ک نرخ داده شده ویبا ( افزوده ارزشات بر ی به سمت مالی تصاعدیها اتین مالی از چنیاتیمال

ن عمل نقش ی و اشود می اقتصاد کالن یها تیر در فعالیی موجب تغیاتی مالیها هیگسترش پا
  .)1374یجانی، کم (دهد یاهش م خودکار را در اقتصاد کیها کننده تیتثب
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  ی بر رشد اقتصادافزوده ارزشت بر ایاثر مال. 4-2
 موجب افزوده ارزشات بر یان مالی درجریگذار هی سرمای کاالخصوص در یاتیازات مالی امتءاعطا
ات به ین نوع مالی ا،نعالوه بر ای. شود می ی رشد اقتصادیها نهیجاد زمیه گذاران و ایق سرمایتشو
 و یاتیستم مالی باعث کارا شدن س شدنها اتیر مالی سانیو جانشها  تیود نرخ صفر و معافل وجیدل

.  را به دنبال خواهد داشتی و در بلندمدت رشد اقتصادشود می یسستم اقتصادی سیی آن کارادر پی
 به کار یروی نشود مید باعث ی را جبران نماین اجتماعیم تأیها مهی بی منفآثار اگر بتواند ،نیهمچن

ز یدات و نیزان تولیب مین ترتیرد و به اید قرار گیند تولی در فراد مجدداًی از عوامل تولیکیعنوان 
  .افتیش خواهد ی افزایرشد اقتصاد

  
  ها متی قاثرگذاری بر سطح. 4-3

.  وجود داردی متفاوتیاه دگاهیها د متی بر سطح قافزوده ارزشات بر ی مالیرگذاریدر رابطه با تأث
ک ی به عنوان افزوده ارزشات بر ی مالین اساس که اجرای را بر اها قیمت کاهش ،ولدگاه اید
 را کاهش ها قیمت سطح ،)با فرض ثبات حجم پول( کلی با کاهش در تقاضایاست انقباضیس
 با باالبردن ،نیهمچن. دهد ی بودجه را کاهش می کسریاتی مالیدهد و با باالبردن درآمدها یم

از . شود می ها قیمتد منجر به کاهش سطح یش تولی مشابه با افزایجاد اثری و ایاتیستم مالی سییکارا
ش داده و با کاهش نرخ بهره منجر به ی را افزایانداز منابع مال ش پسیزا اف بادیش تولی افزاسویی،

ن یگر بر ای دیا عده. شود می ها قیمت کاهش د و مجدداًیش تولی و افزایگذار هیش سرمایافزا
 ها قیمت یش نسبیها و افزا اتیر مالی سایشدن به جا نیگزی جادلیلات به ین نوع مالی ا کهدان دهیعق
 . ثابت بماندها قیمتن ممکن است سطح ی بنابرا،کند میجاد نی اها قیمت ی در سطح عمومیرییتغ
 انتقال بار دلیلمدت و آنهم به   در کوتاهربا کی ها قیمت یش سطح عمومی بر افزا،دگاه سومید
نرخ  با افزوده ارزشات بر یت که مال معتبر اسین نظر تا زمانی ا.کننده استوار است  بر مصرفیاتیالم
ن ی بر ای اعتقاد کلیی اما در حالت چهارم و حالت نها،کسان بر تمام کاالها و خدمات وضع شودی

ت اعمال  کاالها و خدمای برای متفاوتیها  نرخافزوده ارزشات بر یچون در ساختار مالکه است 
سطح و  شود می مواجه افزوده ارزشات بر ی متفاوت مالیها هزینهکننده با  دین تولیگردد بنابرا یم

 ی تقاضاافزوده ارزشات بر یجه اعمال مالیاگر در نت. دهد یش می افزای را به صورت نامتناسبها قیمت
ش سطح یافزا .واهد شدکننده متحمل خ دیات را تولیش مالی با ثبات حجم پول، افزاابدیکل کاهش 

 به ویژه که مردم مبالغ باالتری بابت فروش عوامل تولید به عنوان اجاره و شود می باعث ها قیمت
فشار ناشی از هزینه موج دوم های تولید و   افزایش هزینهدلیل به موضوع لذا این ،دستمزد طلب کنند
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ثر واقع شده ؤیمت عوامل تولید م بر قمجدد خواهد داشت که ممکن است در پیها را  افزایش قیمت
ثیر أ که بیشترین تیگریعامل د . باشدبه دنبال داشتهرا تواند تورم  و به صورت تداوم یک چرخه می

افزوده است  رسانی به مردم در زمینه مالیات بر ارزش  میزان و نحوه اطالع، داردیرا در موج تورم
 و به میزان کافی صورت گیرد، بعد از جهش ای درست رسانی به مردم به شیوه درصورتی که اطالع

 افزایش تورم خصوصگردد و نگرانی در  قیمتی اولیه و ثانویه تورم خیلی زود به حالت عادی بر می
رسانی به مردم در این خصوص کافی نباشد باعث  اما در صورتی که میزان اطالع. رفع خواهد شد

در این حالت ممکن . ای را به وجود آورد افزایش عدم شفافیت شده و ممکن است مشکالت عدیده
کنندگان کاالهایی که معاف از مالیات هستند نیز قیمت محصوالت خود را  ها و تولید است بنگاه

 عدم دلیلتواند به  این امر هم می.  افزایش دهند،شود میمتناسب با مالیاتی که بر دیگر کاالها وضع 
استفاده از ناآگاهی مردم ء سودلیل و هم به افزوده زشارها از ماهیت مالیات بر   بنگاهصحیحدرک 

د منجر به چالش انتظارات آتی توان میرسانی کافی حتی  در این زمینه صورت گیرد عدم اطالع
گذاری و   و بازار شده و از این رهگذر باعث کاهش سرمایهها قیمت خصوصگذاران در  سرمایه

های غیررسمی و تشدید پدیده   باعث افزایش فعالیتتواند  این امر می،به عالوه. بروز رکود شود
ها شده و پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد  اقتصاد زیرزمینی شود که خود باعث افزایش عدم شفافیت

د ی تولیاات بر مبنیاگر مال.  برخوردار استیا ژهیت وی از اهمیاتی مالین مبنایی تع،نی همچن.دارد
 و با شود می یگذار هیرد منجر به کاهش سرمایگ یز در بر میرا ن یا هی سرمایباشد چون تمام کاالها

های ناشی از افزایش قیمت عوامل   باعث تشدید جهش قیمتیا هیآالت سرما نیش اجاره ماشیافزا
 کاالهایی که به منظور تنها هنگامی که پایه مالیاتی به صورت درآمدی باشد .شود تولید می
ای  شوند مشمول مالیات هستند و کاالهای سرمایه داری میگذاری جدید در بنگاه خری سرمایه

شوند و همین امر باعث  خریداری شده بابت سرمایه گذاری جایگزینی از شمول مالیات معاف می
های ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید کمتر از  شود که میزان تشدید موج دوم جهش قیمت می

گذاری از شمول  ی سرمایهها هزینهتی مصرفی باشد کل که پایه مالیا در حالتی. حالت قبلی باشد
 که موج دوم جهش قیمتی شود میعث ، از یک سو با خارج شده و بنابراینافزوده ارزشمالیات بر 

گذاران و افزایش انگیزه   باعث تشویق سرمایه، دیگرسویهای قبلی تشدید نشود و از  همانند حالت
ده اقتصاددانان در خصوص تورمی بودن یا نبودن مالیات بر نظر از عقی صرف. شود میگذاری  سرمایه
های تورمی  نماید در خصوص پیامد  هر کشوری که اقدام به اجرای این نظام مالیاتی میافزوده ارزش

مدت را در اثر اجرای مالیات افزوده  های نظری پیدایش تورم در کوتاه آن نگران است، زیرا تحلیل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 28

https://ejip.ir/article-1-147-fa.html


 3 و 4های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی      

   

 

74

های  توان از روش  میافزوده ارزشهار تورم ناشی از اجرای نظام مالیات بر به منظور م. کنند یید میأت
  : ها عبارتند از برخی از این روش. متفاوتی استفاده نمود

ای   ای و سـرمایه     کاالهای مـصرفی، واسـطه     افزوده  ارزشهای چندگانه بر مالیات بر       ضع نرخ  و -
تری برای این بخـش اسـتفاده        های پایین  نرختوان از     منفی بر بخش تولیدی می     آثاربه منظور کاهش    (

 )نمود
 مل جذب نقدینگی و کاهش عرضه پولهای مک  اتخاذ سیاست-

اتخاذ تمهیـدات الزم در     (  های کنترلی قیمتی و وضع قوانین الزم در این زمینه          اتخاذ سیاست  -
توانـد   دهند مـی   ش می جهت مقابله با متخلفین احتمالی که تمام کاالها را متناسب با نرخ مالیات افزای             

 )زمینه الزم جهت کنترل قیمت را فراهم آورد

در هـر کـشوری کـه       ( قیمتـی شـدید      آثارهای اقتصادی با     های مالیاتی به بخش     معافیت ءاعطا -
رود جهـش قیمـت    هایی را که احتمال مـی      توان بخش  افزوده را دارد می    قصد اجرای مالیات بر ارزش    
 ) مالیات معاف کرددر آن باال باشد در بدو امر از

 های تکمیلی از بعد تثبیت و تنظیم قیمت سیاست -
 

  اثرگذاری بر توزیع درآمدها. 4-4
گسترش عدالت از اهدافی است که با ابزار مالیاتی و با تالش برای بهبود توزیع درآمد صورت 

یاتی در آن بسیار  یکسان بوده و پایه مالتمام افرادافزوده برای   نرخ مالیات بر ارزشزیرا. گیرد می
 خانوارهای فقیر سهم بیشتری از سوی دیگر،از . باشد گسترده است و از نوع مالیات بر مصرف می

  تحت خانوارهای با درآمد پایین بیش از خانوارهای با درآمد باال.کنند می را مصرف  خوددرآمد
این اثر . یافتاهد  و لذا توزیع درآمد با اجرای این مالیات وضعیت نامناسبی خوهستندفشار 
برای جبران اثر تنازلی مالیات بر . های غیرمستقیم بر توزیع درآمد به اثر تنازلی معروف است مالیات
های دارای  مصرف اقشار کم درآمد و یا بخش   کاالهای اساسی مورد معموالًافزوده ارزش
  .شوند  معاف میافزوده ارزش پایین از پرداخت مالیات بر افزوده ارزش

  
  ها اثر بر تراز پرداخت. 4-5

ها بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا   بر تراز پرداختافزوده ارزشاثرگذاری نظام مالیات بر 
افزوده بر  هنگامی که مالیات بر ارزش.  یا اصل مبداءشود میدر پرداخت مالیات اصل مقصد اجرا 

های گمرکی و حمل و غیره   هزینهمامتاساس اصل مقصد وصول شود کاالهای وارداتی با احتساب 
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 شده و در عوض برای کاالهای صادراتی اعتبار مالیاتی در نظر گرفته افزوده ارزشمشمول مالیات بر 
 ،بنابراین. شوند  است که کاالهای صادراتی از پرداخت مالیات معاف میاشود که به این معن می

نسبی به نفع کاالهای تولید داخل باعث افزایش های  یر قیمتید از طریق تغتوان میاتخاذ اصل مقصد 
 واردات، بهبود قدرت رقابت کاالهای داخلی و بهبود تراز انگیزه انگیزه صادرات و کاهش

شود که کاالهای تولید داخل در   معافیت کاالهای صادراتی باعث می،همچنین. ها شود پرداخت
ها  ند که آن هم به بهبود تراز پرداختبازارهای جهانی نیز ازقدرت رقابتی بهتری برخوردار شو

 لحاظ شود افزوده ارزش هنگامی که اصل مبداء در وصول مالیات بر ،در مقابل. کند کمک می
 شده و افزوده ارزشدر این حالت کاالهای صادراتی مشمول مالیات بر . آید حالت عکس پیش می

با چنین توصیفی طبیعی است . ندشو افزوده معاف می کاالهای وارداتی از شمول مالیات بر ارزش
 با اتخاذ اصل مبداء باعث افزایش قیمت کاالهای تولید داخل و کاهش افزوده ارزشوضع مالیات بر 

خارجی  کاالهای داخلی در مقابل کاالهای با تضعیف قدرت رقابت و شود می وارداتی کاالهای قیمت
  .  خواهد داشتدر پی ها را  بدتر شدن تراز پرداخت وچه در داخل و چه در خارج

شود که  های اعتباری برای مودیان مالیاتی باعث می عالوه بر اصل فوق، در نظر گرفتن حساب
 ها صورت گیرد زیرا  کاهش یافته و از این طریق نیز بهبود تراز پرداختنیزقاچاق کاالهای وارداتی 

  .کنندگیرد خریداری  میای ندارند کاالیی را که اعتبار مالیاتی به آن تعلق ن مردم انگیزه
  

  کاهش فرار مالیاتی . 4-6
بـه دلیـل وجـود سـازوکار کنتـرل متقابـل بـین        ه افـزود  ارزشنظـام مالیـات بـر    ، یاتیـ در کل نظـام مال  

 یدارا )بـه دلیـل گـسترده بـودن پایـه مالیـاتی       (پـایین  کنندگان و نیز به دلیل امکان وضـع نـرخ   مبادله
 روش  ،افـزوده   ارزشهـای مختلـف اجـرای مالیـات بـر            روش در میـان      و  اسـت  یاتیـ ن فرار مال  یکمتر

طرفـدارترین روش در میـان      پرار مالیـاتی    بیشترین کارایی در زمینـه پیـشگیری از فـر          دلیلبه  اعتباری  
ان خـود بـه خـود       یـ  هر کـدام از مود      این روش  در.  است افزوده  ارزشوکارهای اجرای مالیات بر     ساز
کنتـرل فـرار    لـذا    کننـد   مـی  قرار دارند را کنتـرل       یع و ی و توز  دی تول ی قبل یها  را که در حلقه    یانیمود
ات بـه   یـ  باعـث انتقـال مال     یاتیـ  فرار مال  یم اعتبار زیرا در مکان  یرد ز یگ یار راحت صورت م   ی بس یاتیمال
ار توانـد امکـان فـر      کـردن ایـن سیـستم نمـی         البته نباید فراموش کرد که صرف پیاده       .شود  میدار  یخر

 ی خـوددار  همچـون  ییهـا  هویق ش یاز طر  افزوده  ارزش نظام مالیات بر      در .ن ببرد  از بی  مالیاتی را کامالً  
 ی اسـترداد بـا جعـل فاکتورهـا        رابطـه بـا   ز در   یـ آم  اغـراق  ی، اعـالن ادعاهـا    یسیافراد مشمول از نام نو    

 یهـا  ، نـرخ  یاتیـ  مال یزان بده ی با کمتر نشان دادن م     ی، اعالن مقدار فروش کمتر از حد واقع       یساختگ
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 معاف بودن صـادرات     دلیل صادرات به    خصوص در   اشتباه یح، ادعاها یحات ناصح یتوضچندگانه و   
کاالهای خود مصرفی از     ،نی همچن . فرار مالیاتی صورت گیرد     ممکن است  افزوده  ارزشات بر   یاز مال 

معمـوال برخـی از ایـن    . تواند فرار مالیاتی در آن صـورت گیـرد         دیگر مواردی است که به راحتی می      
ن یـی تع ات،های دریافت مالی تجهیز سیستم ای کردن و م زیاد و یا رایانهالیاتی با تعیین جرای انواع فرار م  

ان یـ دنبـال کـردن فرار     ،ینـ یرزمین بـردن اقتـصاد ز     ی، از ب  یاتیکردن نظام مال   ات، ساده ینرخ مناسب مال  
  . تا حدی قابل تقلیل است یاتین مالیجاد ثبات در قوانیا  بزرگ،یاتیمال
  
  یر بر نحوه تخصیص عوامل ثعدم تأ. 4-7

 کاالهـا دارای نـرخ ثـابتی بـوده و           بیـشتر  برای همـه یـا        معموالً افزوده  ارزش مالیات بر     که یدر صورت 
 کاالها به استثنای برخی کاالهای اساسی را شامل         غلبعالوه بر آن دارای پایه مالیاتی وسیع است و ا         

تـصمیم  تأثیری بـر  کند و در نتیجه این مالیات        یر نمی ی لذا قیمت نسبی کاالها چندان دچار تغ       ،شود می
 بـرخالف   ،بنـابراین .  را تغییـر نخواهـد داد       تولیدکننـدگان  تولیدکنندگان نداشته و بهینـه پـارتو بـرای        

زند و کمترین اختالل را در نظام تولید کاالهـا     های دیگر تخصیص منابع را به هم نمی        بسیاری مالیات 
هـایی    امکان فرار مالیاتی در فعالیـت      دلیل به   پیش از این  هایی که    یه سرما ،نعالوه بر ای  . کند  ایجاد می 

کار گرفته شده بود با حداقل شدن امکان فرار مالیاتی ممکـن اسـت بـه صـورت کـاراتری                    مولد ب غیر
  . تخصیص یابد

  
   بودجه و افزایش درآمد مالیاتیی بر کسرافزوده ارزشات بر یاثر مال. 4-8

ش ی و افزای بخش عمومیش درآمدهایفزاا، با افزوده ارزشات بر یاله میل گسترده بودن پایبه دل
ها برای اجرای  ترین انگیزه دولت مهم .دهد ی بودجه را کاهش می کسریگذاران مالاستیقدرت س

 فراگیربودن و دلیل به افزوده ارزشمالیات بر .  افزایش درآمد مالیاتی است،افزوده ارزشمالیات بر 
. ر استیپذ  درآمدزا و انعطافیاتیمال سترده و کاهش امکان فرار مالیاتی در آنداشتن پایه مالیاتی گ

نچه مالیات بر  آامانرخ مالیات افزایش داد توان با افزایش  البته درآمد حاصل از هر نوع مالیاتی را می
 یلدلکند این است که در آن به  های غیرمستقیم متمایز می  را از سایر انواع مالیاتافزوده ارزش

 دست یافت یی باالهای پایین مالیاتی هم به درآمدهای مالیاتی نسبتاً توان با نرخ وسعت پایه مالیاتی می
های مالی یا  با هدف اعمال سیاست(های بعدی نیز برای تغییر دادن درآمدهای مالیاتی  و در زمان

های  سه با سایر مالیات در مقایافزوده ارزشتغییر کوچکتری در نرخ مالیات بر ) تعدیل بودجه دولت
هایی که   برای دولتافزوده ارزشامروزه درآمدهای حاصل از مالیات بر . غیرمستقیم الزم است
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خواهند منبع درآمد  کنند و می مین میبرداری از منابع طبیعی تأ بخشی از بودجه خود را از طریق بهره
  .رای بیشترین اهمیت استهای جهانی نباشد دا ثر از قیمتتری داشته باشند که متأ مطمئن

  
  افزوده ارزش مالیات بر های مختلف در اعمال نظامبررسی تجربه کشور. 5

های رقابتی  مزیت  کشور جهان در حال اجراست و150 امروزه در بیش از افزوده ارزشمالیات بر 
 ر از تجربه کشورهای موفق مجری مالیات ب.های اقتصادی در پی داشته است  نظام برای بسیاری
مطالعات نشان .  ناشی از اجرای این نظام مالیاتی بهره بردتبعات توان در مهار   میافزوده ارزش
اند روش   استفاده کردهافزوده ارزشای که از مالیات بر  توسعه  کشورهای درحالبیشتردهند که  می

الیاتی مصرفی را دهند، پایه م های اجرایی ترجیح می را به سایر روش) روش اعتباری(اعتبار مالیاتی 
 قرار مورد توجهگیرند و همانند کشورهای اروپایی اصل مقصد را  برای اخذ مالیات در نظر می

های اعمال شده از سوی   برخی از سیاست،در ادامه. )1374کمیجانی و همکاران،  (دهند می
  . شده استارائهکشورهای موفق در اجرای این نظام مالیاتی 

  
  کره جنوبی. 5-1

 11، 1978 و 1977 هـای   در سـال )VAT( افـزوده  ارزش از بکارگیری مالیـات بـر   پیشر کره در کشو 
مالیات بر مشاغل، مالیـات     ( مورد از آنها     8 جایگزین   )VAT(نوع مالیات غیرمستقیم وجود داشت که       

هـا   هـا، ورودیـه   بر کاال، مالیات بر تولیدات منسوجات،تولیدات پتروشیمی، الکتریسیته، گاز، مسافرت 
ها کامپیوتری شده بود و      مراحل اجرایی بسیاری از مالیات    پیش از این    . شد) ها و مواد غذایی    پذیرایی

کمـک   های کامپیوتری پیـشرفته نیـاز دارد        که به سیستم   افزوده  ارزشاین برای اجرای نظام مالیات بر       
 از   پـیش  افـزوده   شارز اقتصادی نظام مالیات بـر       آثاردولت کره برای بررسی بیشتر      . قابل توجهی بود  

المللی پول مشورت کرده و به دنبـال آن مطالعـاتی در          اجرا با کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین       
  . این زمینه انجام شد

 در کره بود؛ نظـام      افزوده  ارزشسنجی مالیات بر     که در مورد امکان   )1972(طبق مطالعه دیگنان    
 در ایـن    پـیش از ایـن     بسیار ضروری اسـت      فزودها  ارزشدفترداری مناسب که برای اجرای مالیات بر        
  . کند کشور وجود داشته و اجرای آن را تسهیل می

هـای    در سال  افزوده  ارزش احتمالی مالیات بر     خصوص آثار تیت در    دو مطالعه دیگر توسط آلن    
 تنـازلی مالیـات بـر    آثـار کنـد بـرای جبـران زیـان ناشـی از        پیشنهاد مـی یو.  انجام شد  1976 و   1975
 مالیات جدید تحت عنوان     ی یا باید مالیات بر کاال در کنار این مالیات حفظ شود یا نوع             افزوده  شارز
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 افزوده  ارزشنتایج این مطالعات نقش مهمی در پذیرش مالیات بر          .  وضع گردد  مالیات بر فروش ویژه   
بـار اضـافی    را یـک مالیـات پیچیـده و دارای    افـزوده  ارزشدر ابتدا مودیان مالیات بر    . در کره داشت  

برای از بین بردن این توهمات و کـاهش جـو عـدم اطمینـان دولـت مجبـور بـه آمـوزش                       . دانستند می
 های اجرایی شد و برای این مانسیستم جدید مالیاتی برای عموم ازجمله مودیان بالقوه و بالفعل و ساز

 پرسـش و پاسـخ،      های اقتصادی مرتبط را بسیج کرد و بـا ارائـه مقـاالت، جلـسات               بسیاری از سازمان  
 در زمینـه  صـحیح رسـانی   سخنرانی، همایش، فیلم و نمایشنامه و توزیع جزوات و بروشورها به اطـالع       

 افـزوده   ارزش قبـل از اجـرای کامـل مالیـات بـر             ،سـپس .  اقـدام کـرد    افـزوده   ارزشمعرفی مالیات بـر     
 مـردم بـه مـشارکت در مالیـات بـر      هـا و عالقـه   هایی برای میـزان بـازده و کـارایی ایـن برنامـه          آزمون
از دیگر دالیل پذیرش این نظام مالیاتی توسط . داد  انجام شد که نتایج خوبی را نشان میافزوده ارزش

پیامدهای ناشـی   .  اشاره نمود  افزایش توان صادراتی   و   ساده کردن نظام مالیاتی   توان به    کشور کره می  
  :ت ازاز برقراری این نظام مالیاتی در کره عبارت اس

 کنندگان مالیات افزایش تعداد پرداخت −

  افزوده ارزش درصد درآمد ناشی از مالیات بر 6/12نرخ رشد ساالنه  −

 افزایش چشمگیر پایه مالیاتی −

 مالیات بر درآمد   سهم برافزوده ارزشسهم مالیات بر فائق آمدن  −

ل مقـصد از کاالهـای       پایه مالیاتی مصرفی دارد و بر اساس اصـ         افزوده  ارزش مالیات بر    ،در کره 
 مقامـات    همچنـین  .گیرد وارداتی مالیات اخذ شده و برای کاالهای صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق می            

هایی را همزمـان بـه        سیاست افزوده  ارزشاین کشور به منظور مقابله با تورم ناشی از اجرای مالیات بر             
  :شاره کردتوان به موارد زیر ا مرحله اجرا درآوردندکه از آن جمله می

  قلم کاال251اقدام به تعیین سقف قیمت مشخص برای کنترل قیمت  −

  قلم کاال  851رسانی دولت در خصوص قیمت  اطالع −

 معافیت مالیاتی برای کاالهای استراتژیک مورد استفاده مردم کره −

مـد  اکار جنوبی به توسعه یـک نظـام مالیـاتی نـوین و             در کره  افزوده  ارزشکارگیری مالیات بر    ب
 65حـدود   ) افـزوده   ارزششـامل مالیـات بـر       ( در حال حاضر، مالیات غیرمـستقیم     . کمک کرده است  

 در کنـار افـزایش   افـزوده  ارزش مالیـات بـر   .دهـد  درصد از کل درآمد مالیات داخلی را تـشکیل مـی        
  .درآمدهای مالیاتی باعث بدتر شدن عدالت عمودی شده است
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  اندونزی. 5-2
 درصـد و در کنـار       10 با تعیین نـرخ عمـومی      1985 در کشور اندونزی از سال       افزوده  ارزشمالیات بر   

.  درصدی برای کاالهای لوکس به نظام مالیاتی آن اضـافه شـد            50 تا   10قانون مالیات بر فروش ویژه      
خواری فراوان برخـوردار     ای همراه با فرار مالیاتی و رشوه        اندونزی از نظام مالیاتی پیچیده     پیش از این  

 در راستای اصالحات نظام مالیاتی انـدونزی صـورت گرفـت کـه              افزوده  ارزشرفی مالیات بر    مع. بود
ها بر تخصیص منابع را  اهدافی مانند توزیع بهتر درآمد، کسب درآمد مالیاتی و خنثی بودن اثر مالیات

یی سسات و نهادهـا   ؤدر ابتدا به دلیل فقدان مدارک و دفاتر جهت اجرای این روش، م            . کرد دنبال می 
 بـه صـندوق دولـت واریـز         ریافت کرده و به صورت مستقیم     برای دریافت تعیین شدند که وجوه را د       

ای اسـت کـه معافیـت تولیـدات محلـی و       اندونزی از معـدود کـشورهای در حـال توسـعه          . کردند می
واحـدهای تولیـدی کـوچکتر از یـک         . داند  را مجاز نمی   افزوده  ارزشکاالهای وارداتی از مالیات بر      

شـوند و کاالهـای مـشمول معافیـت نیـز       ازه معین بر اساس عایدی و سرمایه، از مالیات معـاف مـی            اند
شامل موارد معدودی از جمله مواد غذایی اساسی از قبیل برنج، غله، نمک و خدماتی مانند خـدمات                  

  . باشند پزشکی، مذهبی، اجتماعی می
ی ایـن وکالـت      وزیـر دارایـ     اما بـه   ،هالیاتی متفاوت را منع کرد    های م  قوانین جدید اندونزی نرخ   

د افـزایش یـا کـاهش       درصـ 15 تـا    5های یکنواخـت را از       داده شده که بسته به نیازهای درآمدی نرخ       
 گـذرد   از سه مجرای زیر مـی      ی در اندونز  افزوده  ارزش درصد پایه مالیاتی مالیات بر       60 بیش از    .دهد

هـای نفتـی دولتـی و        شده توسـط شـرکت      اداره گمرک، فروش تولیدات نفتی پاالیش      که عبارتند از  
 باعــث شــده اســت کــه موضــوعایــن .  واحــد تولیــدی بــزرگ دارای مالکیــت دولتــی200بــیش از 

از . آوری بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی بالقوه با هزینه اجرایـی انـدکی قابـل وصـول باشـد            جمع
ماننـد مالیـات    (زای قبلی    ی تورم ها  جایگزین مالیات  ن کشور ی در ا  افزوده  ارزشمالیات بر    که   ییآنجا

 تورمی آن کم بوده و تورم مشاهده شـده در آن هنگـام              آثارشده بود   ) ای قبلی  بر فروش چند مرحله   
  . بوده استافزوده ارزشهای پولی انبساطی در کنار معرفی مالیات بر  بیشتر ناشی از اعمال سیاست

 بـه آن اشـاره شـد درآمـد          از ایـن  پـیش   وضع قانون مالیات بر فروش ویژه کاالهای لوکس که          
ز جانـب مـردم     افـزوده ا    بـر پـذیرش مالیـات بـر ارزش         بـسیاری ثیر  کند اما تأ    چندانی عاید دولت نمی   

افزوده از درآمدهای حاصل از مالیات بر        درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش     . اندونزی داشته است  
ای مالیـاتی دولـت انـدونزی        درآمـده  لیات باعث افزایش چـشمگیر    درآمد بیشتر بوده و اعمال این ما      

  .  داشته استدر پی کاهش کسری بودجه این کشور را موضوعشده است و همین 
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  ترکیه. 5-3
 در اقتـصاد    افـزوده   ارزش اقدام به اجرای نظام مالیات بر        1985 بار در سال     نخستینکشور ترکیه برای    

 بایـست  ها می  وضع گردیده و اظهارنامه انهه صورت ماه   در ترکیه ب   افزوده  ارزشمالیات بر   . خود نمود 
ه فـاکتور صـورت     ئـ  همـراه بـا ارا     بایـست   میتمام مراحل نیز    .  شود تکمیلدی   هر ماه توسط مو    25در  

مالیات قابل پرداخت برای هر فروشنده برابـر اسـت بـا مالیـات بـر کاالهـای فـروش رفتـه وی          . پذیرد
اگـر کـاالیی بـرای تکمیـل مراحـل          . ته اسـت   بابت خریداری کاالها پرداخ    تر  پیشمنهای مالیاتی که    

و کـسب اجـازه   ) نامه بـانکی (یید مراجع ذیصالح    به خارج صادر شود، با تأ      موقتبه صورت   ساخت  
 ایـن   .هـای گمرکـی معـاف خواهـد بـود           و مالیات  افزوده  ارزشالزم هنگام ورود مجدد از مالیات بر        

ه بخـشی از فراینـد تولیـد آنهـا در آن     ـ کاالهـایی کـ  سـاخته    ورود موقت کاالهای نیمه برای موضوع
  . شود ـ نیز صادق است شود و سپس به خارج عودت داده می کشور انجام می

متکـی اسـت و صـادرات از        )  واردات( بر اصل مقـصد    افزوده  ارزشدر ترکیه اجرای مالیات بر      
 برخوردارنـد   هافـزود   ارزشالبته کاالهایی که در داخل از معافیت مالیات بـر           . تمالیات معاف اس  ن  یا

 در ترکیـه از ابتـدا سـه         افـزوده   ارزشطبق قانون مالیات بر     . هنگام واردات هم از مالیات معاف هستند      
 سـال مالیـات     10فروشـان بودنـد کـه قـرار شـد تـا               خـرده  ،گـروه اول  . گروه از مالیات معـاف شـدند      

سب وکـار جزئـی بـوده و        ها و ک   گروه دوم شامل فعالیت   . جایگزینی با نام مالیات جبرانی را بپردازند      
گـروه  مقرر گردید که ایـن      . هایی است که نیازی به نگهداری دفاتر حسابداری ندارند         منظور فعالیت 

 اغلـب پا بودند که   کشاورزان خرده،گروه سوم. درصد پرداخت نمایند  12مالیات جبرانی بودجه نرخ     
 صفر بر فـروش مـواد غـذایی هـیچ     دلیل برقراری نرخه  بوده و ب افزوده  ارزشخارج از نظام مالیات بر      

  .شود مالیات جبرانی نیز از آنها اخذ نمی
گردشـگران خـارجی از     ر نوع کاال و خدمات به خارجیـان و        عالوه بر موارد ذکر شده عرضه ه      

پرداخت مالیات معاف بوده و بسیاری از خدمات مانند حمل و نقل و خدمات آموزشی و تحصیالت                 
الت و تجهیزات با هدف     آ  خرید ماشین  ،همچنین. باشند   می  معاف ودهافز  ارزشاز پرداخت مالیات بر     

 به  افزوده  ارزشگذاری توسط مودیان از پرداخت مالیات معاف است و بنابراین پایه مالیات بر               سرمایه
 درصد بود که    10 در ابتدا    افزوده  ارزشطبق قانون نرخ استاندارد مالیات بر       . باشد صورت مصرفی می  

 اما به منظور بر قراری عدالت مالیاتی برای برخی کاالهای           ، درصد افزایش یافت   18  به 2001در سال   
هـای چندگانـه مالیـات بـر       نـرخ  (شـود   مـی  اعمال   نیزهای یک درصدی و هشت درصدی        خاص نرخ 

ج دولـت در بلندمـدت و   ت وزیران مجاز است برای تنظیم توازن درآمدها و مخارأهی). افزوده  ارزش
  . یر دهدیها را برای مدت محدودی تغ  این نرخگذاری،اهداف سیاست
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ز اقـدام بـه     یـ  از هـر چ    پـیش  افـزوده   ارزشات بـر    یـ  مال ی از معرفـ   ی ناشـ  یمتی ق آثار کاهش   یبرا
 ی اساسی کاالهای کرده و براافزوده ارزشات بر یها و کاالها از نظام مال تی از فعالیکردن برخ خارج

 از  ی ناشـ  ی انقباض آثار آنکه   ی برا ، ترکیه نیهمچن. ر گرفت تر در نظ   نیی پا افزوده  ارزشات بر   ینرخ مال 
ک شود اقدام به کاهش ارزش پـول     ی تحر ی جبران شده و اقتصاد داخل     افزوده  ارزشات بر   ی مال یاجرا

 پوشاندن شکاف یک صادرات و بهبود تراز تجاریق عالوه بر تحرین طریکرد و از ا) لیره(ملی خود 
  .دمیان تورم داخل و شرکای تجاری ش

 لحـاظ   افـزوده   ارزشات بـر    یـ  مال یه مـصرف  یگر اصل مقصد و پا    ی د ی از کشورها  یاریهمانند بس 
 یهـا  ر نـرخ ییـ ار تغیـ ز در نظر گرفته و به دولت اختی را نیگری دیها تیشد، عالوه بر موارد فوق معاف     

اف ه در اهـد   یـ ن مـوارد باعـث شـد ترک       یـ ا.  موارد خاص به دولت داد     ی را برا  افزوده  ارزشات بر   یمال
 آن را متناسب با یها  نرخافزوده ارزشات بر ی موفق باشد و پس از جا افتادن کامل مالی و تورمیمتیق

  . ش دادیط خود افزایشرا
 ی اتخـاذ شـده توسـط آنـان بـرا          یها استی تجربه کشورها و س     خصوص مطالعات ارائه شده در   

کـره جنـوبی،    (رد مطالعـه    مقایسه تطبیقی کشورهای مو   . ص شده است  ی تلخ )1(مهار تورم در جدول     
 کنتـرل  یهـا  استی از بروز تورم سیری جلوگیدهد که اغلب کشورها برا ینشان م) اندونزی و ترکیه 

 افــزوده ارزشات بــر یــنــه مالی کامــل در زمیرســان ش گرفتــه و بــه اطــالعی را در پــیمــت و نظــارتیق
  .و مانع بروز تورم شده است را به دنبال داشته مطلوبیج ی مذکور اغلب نتایها استیس. اند پرداخته
  

   افزوده ارزش مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر .1جدول
  

سال اجرای مالیات بر   نام کشورردیف
  افزوده ارزشسیاست اتخاذ شده برای مهار تورم ناشی از مالیات بر   افزوده ارزش

  1977  جنوبی کره  1
  قلم کاال251مت مشخص برای کنترل تعیین سقف قی 
  قلم کاال851رسانی در خصوص قیمت  اطالع 
  معافیت مالیاتی برای کاالهای استراتژیک 

  سیاست پولی انبساطی                 1985  اندونزی  2

  1985  ترکیه  3
 کنترل قیمت کاالهای اساسی توسط دولت 
 .کند را تولید میکنترل مستقیم قیمت کاالهایی که دولت منحصراً آنها  
  )لیره(تضعیف پول ملی 

  استفاده از ابزار کنترل قیمتی   1969  سوئد  4
  گذاری مقطوع کاالها برای فروش توسط وزارت بازرگانی تایلند قیمت    تایلند  4

  
  

 .نتایج تحقیق: مأخذ
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   در ایران افزوده ارزشمالیات بر . 6
  سابقه اجرا. 6-1

اولین بار در سال .  بار مطرح شدنخستینی  سال پیش برا20 در ایران حدود افزوده ارزشمالیات بر 
 به مجلس شورای اسالمی تقدیم و در دو شور مورد تصویب افزوده ارزش الیحه مالیات بر 1366

دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی اجرای آن ه  اما ب،مجلس قرار گرفت
المللی  لی وابسته به صندوق بین دپارتمان ما1370 سال در سال 4پس از گذشت . عملی نشد

اما علیرغم مطالعات متعددی که وزارت . اجرای این سیستم را به ایران پیشنهاد کرد) IMF(پول
سنجی این نظام مالیاتی انجام داد بار دیگر در صحنه عمل  اقتصاد و دارایی وقت در خصوص امکان

  . ناکام ماند
قدیم مجلس شد تا مراحل قانونی تصویب آن  تافزوده ارزش الیحه مالیات بر 1381در سال 
ها و عوارض از  منظور رفع بخشی از مشکالت حاکم بر اخذ مالیات به 1382در سال . سپری گردد

  قانون موسومافزوده ارزشخدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر  کاالها و

 افزوده ارزش مالیات بر 1383ماه سال   ذرآ در .به تجمیع عوارض تصویب و به اجرا گذاشته شد
سپس . م تصویب شدکالن نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظای ها عنوان بخشی از سیاست به

 مطرح و سرانجام  در صحن علنی مجلسافزوده ارزش الیحه مالیات بر 1384  ماه سالفروردیندر 
بخشنامه  1387 در مهر ماه سالواحل قانونی مورد تصویب قرار گرفت پس از طی مربهشت یدر ارد

 مشکالت بر سر برخی وجود دلیل به. های اجرایی ابالغ کرد مربوط به اجرای آن را به دستگاه
، شده های مشکالت مطرح منظور بررسی ریشهبه  .ق افتادی آن به تعوی اجرا،ن قانونی ایاجرا
 برای استقرار این نظام در کشور  و شرایط الزمافزوده ارزش اجرای قانون مالیات بر آثاربایست  می

 نیازمند افزوده ارزشمورد بررسی قرار گیرد زیرا همانند هر نظام دیگر برقراری نظام مالیات بر 
  . بسترسازی الزم برای اجرای آن است

  
   در ایرانافزوده ارزش اجرای قانون مالیات بر نوع. 6-2

شده در قانون مالیات  ران با استفاده از مواد مطرح در ایافزوده ارزش مالیات بر آثاربرای بررسی بیشتر 
با توجه به مواد فصل دهم . شود های مختلف آن پرداخته می  کشور به بررسی جنبهافزوده ارزشبر 

های قبلی به سیستم   به جای برخی مالیاتافزوده ارزش دریافت که مالیات بر توان میاین قانون 
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ات بر ین مالی اخذ ا،نی عالوه بر ا1.های قبلی نیست ضافه بر مالیاتی امالیاتی کشور راه یافته و مالیات
  . 2باشد می ی صورتحساب و به روش اعتباریمبنا

بر  یاتیچگونه مالی ه3.باشد می بر اساس اصل مقصد افزوده ارزشات بر ی وصول مالیمبنا
ن ی موفق ای اجرابرای 4.ت اسی از نوع مصرفیاتیه مالین پایها بسته نشده و بنابرا  بنگاهیگذار هیسرما

ها و ساز و  ق رسانهی از طریاتیج فرهنگ مالیآموزش و تروآن،  ی منفآثار از یریات و جلوگینوع مال
   5. استیاتیزمان امور مالف سای وظاء مناسب جزیکارها

 که در رشد یی کاالها ازژه آن دستهی کاال به وی تعدادافزوده ارزشات بر ی مالیدر برقرار
بسیاری ها  این معافیت 6. برخوردارندیاتیت مالیرگذارند از معافیها تأث و بهبود تراز پرداخت یاقتصاد

 خدمات و برخی کاالها را نیز که به اغلب ه واز کاالهای ضروری و مورد نیاز اقشار کم درآمد جامع
کمتر )  درآمد اقشار کمبه ویژه(فشار مالیاتی بر مودیان مالیاتی شود و  حمایت نیاز دارند شامل می

رسانی درست ـ   جهش قیمتی کاالهای اساسی را ـ در صورت اطالع خصوصشده و نگرانی آنان در
  . دهد یمتا حد زیادی کاهش 

                                                 
 و سایر وجوه از کاالها و خدمات مشمول این قانون توسط شوراهای اسالمی و سایر شود که برقراری هرگونه عوارض  اشاره می50در ماده  .1

االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  از تاریخ الزم 52همچنین طبق ماده . مراجع ممنوع است
دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی  یر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائهاجتماعی و فرهنگی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سا

 و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر 1381مصوب 
نه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگو

  .باشد دهندگان خدمات ممنوع می واردکنندگان کاالها و ارائه
خرید کاال یا های پرداخت شده توسط مودیان بابت   این قانون مستقیما به استرداد مالیات17افزوده، ماده  فصل سوم قانون مالیات بر ارزش .2

دهد که دولت برای مودیان مالیاتی حساب  کند و نشان می  اشاره میی اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادرهها خدمت برای فعالیت
  .افزوده است گیرد که داللت بر انتخاب روش اعتباری در اجرای مالیات بر ارزش اعتباری در نظر می

 به اخذ مالیات از کاالهای نیز 20 ماده 2کند و در تبصره  ه اشاره میهای پرداختی بابت کاالهای صادر شد  به استرداد مالیات13در ماده . 3
  .کند وارداتی اشاره می

های اقتصادی مؤدی  آالت و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالی مورد استفاده برای فعالیت  بیان شده است که ماشین17 ماده 3 در فصل .4
 12به عالوه در ماده . گردد کسر و یا به وی مسترد می) از حساب مالیاتی مودی(شده بابت آنها گردد و بنابراین مالیات های وصول  محسوب می

 .اشاره  شده است) مانند زمین و ساختمان(به معافیت اموال غیرمنقول 

 طول یک دوره زمانی ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در  این قانون، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه35 در ماده .5
 . وظایف سازمان امور مالیاتی قرار داده استءحداکثر پنجساله را جز

عسل و  نواع دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور، اهای کشاورزی محصوالت و نهاده: های زیر مشمول مالیات نیستند  این قانون فعالیت12طبق ماده . 6
نباتی و شیر خشک  روغن نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر،(خانوار ضروری سبد مصرفی  اقالم عمده و، کرم ابریشم

خدمات ، خدمات پژوهشی و آموزشی،بخشی و حمایتی خدمات توان، درمانی - انواع دارو و خدمات بهداشتی، )مخصوص تغذیه کودکان
 ،ونقل عمومی خدمات حملالحسنه مجاز و صندوق تعاون،  ی قرضها های اعتباری و صندوق ها، مؤسسات و تعاونی  و اعتباری بانکبانکی

انواع کاغذ چاپ، تحریر و  قالم فرهنگی مانند کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و، اریلی، هوایی و دریایی ای، مسافری درون و برون شهری جاده
  .فرش دستباف )زمین و ساختمان( خرید، فروش و اجاره اموال غیرمنقول، مطبوعات
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ها هیچ توجهی به صنایع   که در اینجا حائز اهمیت است این است که در میان معافیتموضوعی
 به عدالت مالیاتی سو از یک موضوعاین .  پایین نشده استافزوده ارزشهای دارای  کم بازده و بنگاه

توجهی به  شود که کارایی مالیاتی پایین آمده و بی  باعث می، دیگرسوی از اماتر است  نزدیک
شده در این  با توجه به موارد ذکر. ها و قدرت رقابتی آنان صورت گرفته باشد تمکین مالی بنگاه

شود این قانون به   در ایران مالحظه میافزوده شارزهای قانون مالیات بر  نوشتار و مقایسه ویژگی
المقدور به  حتی و ثمر رسانده به نحوی تنظیم شده که کمترین کاهش رفاه را برای مودیان مالیاتی
البته نباید . انداز شود گذاری و پس عدالت نزدیکتر باشد و با اتخاذ پایه مصرفی موجب تشویق سرمایه

نظری قوی در این زمینه است و اشکاالت وارد به   منطبق با مبانیفراموش کرد که اگرچه این قانون
 اما واقعیت این است که میزان کارایی و سودمندی اجرای این ،آن جزئی و قابل اغماض است

ن ایجانبه نیاز دارد و عالوه بر  رسانی درست و قوی و همه سیاست جدا از قوانین مناسب به اطالع
های مناسبِ مورد نیاز  افزاری زیرساخت افزاری و نرم و تجهیز سختبدیهی است که ایجاد، توسعه 

توسط سازمان امور مالیاتی نه تنها الزمه دستیابی به کارایی در اجرای این قانون است بلکه این امر 
 افزوده ارزش آن را شرط اجرای درست قانون مالیات بر توان میتاحدی اهمیت دارد که حتی 

   .دانست
 نه ی نفتیران به درآمدهای اقتصاد ای وابستگن نگرش کهیجاد ایا( یتعددعلل و عوامل م

 اقتصاد از یریرپذیات توسط مردم، تأثیفتادن فرهنگ پرداخت مالیجا ن ،یاتی مالیدرآمدها
شتر ی پرداخت بی دولتیها گان اری باالمخارجن تصور که با وجود یجاد ای، ای خارجهای نوسان

انگیزه کافی برای پرداخت باعث شده است مردم  )شود میشتر دولت یب ییها باعث ناکارا اتیمال
در چنین شرایطی دولت . مالیات نداشته باشند و حتی برخی فرار مالیاتی را یک ارزش بدانند

د و لحاظ کردن بعد اقتصادی  از طریق توجیه مردم و بازنگری در شیوه انجام مخارج خوبایست می
م از راه تبلیغاتی و فکری سعی در همراه کردن مردم با خود داشته ها هم به شیوه عملی و هدر آن
د درآمدهای خود را افزایش داده و هم با توان میدولت با کاهش امکان فرار مالیاتی هم . باشد

تواند   میافزوده ارزشاگرچه مالیات بر . شدن به عدالت باعث افزایش انگیزه مودیان شود نزدیک
 اما این امر مستلزم بهبود کارایی سازمانی اداره امور مالیاتی ،مالیاتی شودباعث کاهش چشمگیر فرار 

و افزایش قدرت، سرعت و توان این سازمان در شناسایی صحیح و مناسب مودیان، ارزیابی و 
  . های مالیاتی آنان است حسابرسی به موقع حساب

تا از فرار  رورت داردایجاد بانک اطالعاتی گسترده از مشخصات و جریان درآمدی مودیان ض
ه عنوان ب. مودیان انجام گیرد موقع نیز باید بهه رسانی مناسب و ب مالیاتی جلوگیری شود و البته اطالع
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ترین زمان ممکن اطالعات مالیاتی   امور مالیاتی باید این توانایی را داشته باشد که در کوتاه،مثال
سم وی در اختیار متقاضیان قرار دهد و افراد به مربوط به یک مودی را با توجه به کد اقتصادی یا ا

ن بنگاه دارای حساب مالیاتی هست یا نه و آیا با خرید از وی ا آراحتی بتوانند تشخیص دهند که آی
   ؟شوند یا خیر مشمول اعتبار مالیاتی می

د توان میتوجهی به آن   اما در صورت بی،رسد این مسائل گرچه به ظاهر چندان مهم به نظر نمی
 در قانون مالیات بر ،از سوی دیگر.  تحت تاثیر قرار دهد را شدیداًافزوده ارزشنظام مالیات بر 

تشویق قرار گرفته و انگیزه فرار از مالیات با تعیین   باید انگیزه تمکین مالیاتی موردافزوده ارزش
ارهای مقابله با فساد گیرد و در همین حال در داخل نظام مالیاتی راهک جرائم مناسب مورد تنبیه قرار

 این است که عملکرد سازمان امور  در این زمینهآخرین نکته مهم. و اجرا گردد بینی اداری پیش
 .سازمان در مقابل افکارعمومی پاسخگو باشد مالیاتی باید شفاف بوده و این

از  اما ، یک سیاست انقباضی استافزوده ارزشسخن آخر اینکه اگرچه وضع مالیات بر 
اگر منابع . داشته باشد تواند اثر مثبتی بر تولید  منبع درآمد جدیدی برای دولت است میی کهآنجای

ابد دولت دیگر مجبور نیست برای ر یی تغیافزوده ارزشمالی دولت از دالرهای نفتی به مالیات بر 
فزایش های اقتصادی خود دالرهای نفتی را به بانک مرکزی تحمیل کند و از طریق ا مین مالی طرحتأ

این جلوگیری از افزایش تورم بستر مناسبی را برای افزایش . پایه پولی باعث دامن زدن به تورم شود
تر از انقباضی بودن مالیات  مدت تر و بلند  که اثر آن به مراتب قویکند میگذاری و تولید مهیا  سرمایه

  .  استافزوده ارزشبر 
  
  وه اجرایمراحل و ش. 6-3

 ینام به موقع و حاو ، ثبتافزوده ارزشات بر یز نظام مالیآم تی موفقی اجرا که الزمهییاز آنجا
ان که یه مودینام، کل ن الزم است به منظور دستورالعمل ثبتی، بنابرا استیح مودیاطالعات صح

که ( افزوده ارزشات بر یت در مالیحد آستانه مشمولدمات آنها به اندازه مجموع فروش کاالها و خ
ا ی و باشد)  در سال در نظر گرفته شده استالی راردیلیک می رانی اافزوده ارزشات بر یحه مالیدر ال

افت یا در صورت عدم درینامه و  افت دعوتیزان را دارند در صورت درین میش از ایانتظار فروش ب
 ندی اقدام نماافزوده ارزشات بر ی مالینام مود خ ممکن راسا نسبت به ثبتین تاریاول نامه در دعوت

 که به عرضه کاالها و خدمات و صادرات و شود می گفته ین نظام به اشخاصی در ایمود. )18ماده (
زان یمه خدمات ئا ارای موظف است در زمان فروش کاال یمود. ندینما یواردات آنها مبادرت م

صورتحساب فروش با مشخصات افت و ی مورد معامله را محاسبه و درافزوده ارزشات بر یمال
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 است یسند 1صورتحسابن یا. )19ماده  (دی صادر نماافزوده ارزشات بر ی در نظام مالیتدرخواس
ات بر یمال و مت معاملهیزان و قیدار، مورد معامله، می در مورد فروشنده، خریکه شامل اطالعات اصل

 که از طرف سازمان ی مودییسان شماره شنایده و همچنی که بابت آن محاسبه گردیا افزوده ارزش
ست که ین نی چن.باشد می ، اختصاص داده شده استافزوده ارزشات بر یان مالی مودی برایاتی مالورام

 یاتی را به سازمان امور مالافزوده ارزشات بر ید و فروش افراد مجبور باشند بالفاصله مالیدر هر خر
 فروش د ویج در دفاتر خرر ماهه بر اساس اطالعات مند2ک دوره یپس از  پرداخت کنند بلکه

 کشور یاتی که توسط سازمان امور مالیا طبق نمونه یاتیمه مالاظهارنا، )ها استفاده از صورتحساب(
د و فروش ی خریا تنها در صورت لزوم فاکتورهیاتی و سازمان امور مالل گرددی تکم،شود مین ییتع

م و یب مقرر تسلیترت هر دوره به یخ انقضای روز از تار15حداکثر ظرف اظهارنامه . کنند میرا کنترل 
 اند به ن قانون پرداخت کردهی که طبق مقررات اییها اتیات متعلق به هر دوره را پس از کسر مالیمال

ل یان تکمیاظهارنامه در سه نسخه توسط مود 2.ندیز نمای کشور واریاتیحساب سازمان امور مال
  . ماند ی می باقیک نسخه به عنوان سند نزد مودی د توسط بانکیی پس از تأ کهگردد یم

ن نسخه یآخر. گردد ی کشور ارسال میاتی سازمان امور مالینسخه دوم توسط بانک برا
 ی و سهولت اجرایدگیچی از پیری جلوگبرای .ماند ی می نزد بانک باقیات بانکی عملیاظهارنامه برا

ها و  تی از فعالی موارد.ل را در بر داردی موارد ذافزوده ارزشات بر یحه مالی ال،اتین نوع مالیا
م ید تسلیگر را اقتضا نمایا چند محل دیک یا فروشگاه در یجاد دفتر یت آنها ایمشاغل که نوع فعال

رسد  ی کشور میاتیب سازمان امورمالی که به تصویالعمل  مطابق دستوری مودیاظهارنامه واحد از سو
ن قانون که ین ای مشمولوصخصدر  .)3، تبصره 21ماده  (باشد میمنوط به موافقت سازمان مذکور 

م اظهارنامه و پرداخت ی، محل سکونت آنان از لحاظ تسلباشد می شغل نی محل ثابت برایدارا
 ماموران یاتیجهت عملکرد بهتر سازمان مال .)4، تبصره 21ماده  (شود می یات محل شغل تلقیمال
ماده  ( قرار دهندیریگیا را مورد پدارن مراجعه و دفاتر و اسناد آنهیان و خریند به مودتوان می یاتیمال
 رفع ی روز از ابالغ برا20 تا مدت ی ابالغ شود مودیات اضافه به مودی که مالی در موارد).27
ات ید پرداخت مالید و اگر در موعد مقرر اقدام ننمای مراجعه نمایاتی به سازمان مالبایست میختالف ا

ان نزد ی و مدارک مربوط به عرضه و خدمت مود که اسنادیدر موارد .)28ماده  ( استی قطعیاضاف

                                                 
های نگهداری حساب که سازمان  های صندوق و یا سایر وسایل و روش های مربوط به ماشین ها و سایر فرم مودیان مالیاتی مکلفند صورتحساب .1

کند استفاده نماید و این مدارک باید تا ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت  امور مالیاتی کشور تعیین می
  .ه شودئأموران مالیاتی به آنان ارامراجعه م

 21به موجب ماده  .2
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ن قانون اسناد و ی ای مأموران اجرایبور مکلفند با درخواست کتبزاشخاص ثالث باشد، اشخاص م
 ، ممکن است سازمانیدر موارد. )33ماده  (ه دهندی و هرگونه اطالعات الزم را ارامدارک مربوط

داران و فروشندگان ین خریالث که واسط بان را بر عهده اشخاص ثی از مودیات برخیوصول مال
ا اخذ و ظرف یات را کسر و ی مال،صیا تخصی پرداخت هنگامن اشخاص در یا. دیهستند محول نما

 ید آن را به مودیز و رسی مربوط واریاتیص به حساب مالیا تخصیخ پرداخت ی روز از تار10مدت 
خ صورتحساب یا تاریخ معامله یرضه کاال، تارات در مورد عیخ تعلق مالی تار.)35ماده  (ندیم نمایتسل
د به یا تولید ی خردر مورد. ردیگ ی مورد استفاده قرار م مقدم باشدیکل کاال هر یخ تحویا تاریو 

  معوضهیدر مورد کاال. ات استیخ تعلق مالی تار،ا شروع استفادهیخ ثبت در دفتر یتار، ییعنوان دارا
ص از گمرک، در خصوص یا ترخیدات هنگام صدور و ض، در مورد صادرات و واریخ تعویتار

 نیمله در ماشخ ثبت معایتار ثبت، نیخدمت هنگام پرداخت مابه ازاء، در صورت استفاده از ماش
  .)11ماده  (ردیگ یمورد استفاده قرار م

  
  بندی  جمع. 7
م و یرابطه مستقاد، ی زیی از جمله درآمدزایادی زیایمزادارا بودن ل یبه دل افزوده ارزشات بر یمال
 همواره به عنوان تی و شفافیی، کارای قویمیت خودتنظی کشور و خاصیک با درآمد ملیک به ی
ات بر ی مالی اجرایسه روش برا .م شناخته شده استیرمستقیات غی مالیها ن نظامی از بهتریکی

 یاتیه مالیپا. دنباش ی می و اعتباریقی، تفری تجمعیها  وجود دارد که شامل روشافزوده ارزش
 .شود ی در نظر گرفته میا مصرفی و ی، درآمدیدی از سه صورت تولیکی به افزوده ارزشات بر یمال

ات بر ی از شمول مالیا هی سرمای کاالها،ی به سمت روش مصرفیدیبا حرکت از روش تول
ات یر مال د،اتیر انواع مالیمانند سا. مانند ی می باقی مصرفی کاالهاتنها خارج شده و افزوده ارزش

 یتوان به برخ ی از آن جمله مشود ی در نظر گرفته می خاصیاتی مالیها تی معافزی نافزوده ارزشبر 
 یک آستانه برای معموالً.  اشاره کردی اساسیهاا کاالیه و ی، مواد اولی و درمانی بهداشتیکاالها
ت یت باشد از معافیآستانه معافت آنها کمتر از ی که سطح فعالییها بنگاهها وجود دارد و   بنگاه تیفعال
  . شوند ی برخوردار میاتیمال

ن نظام به ی ای، معرفافزوده ارزشات بر ی مالی اجرایها وهی و شی ذاتیها یژگیما گذشته از وا
ش یل منجر به افزائن مسایکه توجه به ا است یامدها و آثار متعددی پی دارایاقتصاد هر کشور

ش ی، افزاافزوده ارزشات بر یر وضع مالیثن تأی اول.شود می اتینوع مالن ی ای در اجراییکارا
 با شود که اوالً ی مین امر ناشیافزوده از ا ات بر ارزشیت مالی مز. دولت استیاتی مالیدرآمدها
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افزوده هم  ات بر ارزشی مالیاتیه مالید پای جدیها تی ظهور فعالی و حتی اقتصادیها تیگسترش فعال
ن امکان را یافزوده ا ات بر ارزشی مالیاتیه مالی پای گستردگاًیابد و ثانی یش میخود به خود افزا

ش ی افزایزان قابل توجهی را به میاتی مالیات، درآمدهای نرخ مالیش دادن جزئیدهد که با افزا یم
  . داد

 است که در آغاز ییها دغدغهن یتر  از مهمیکی افزوده ارزشات بر ی مالی و تورمیمتیآثار ق
ات بر ی مالیک مربوطه، معرفی تئوریبر اساس مبان. شود ی بدان توجه مافزوده ارزشات بر ی مالیمعرف

 کاالها و خدمات تمام در افزوده ارزشات بر ی برابر با نرخ مالیمتی باعث جهش قافزوده ارزش
ذ ات اخیها را به اندازه مال متی سطح قی در صورتتنهان یشود و ا ی مافزوده ارزشات بر یمشمول مال
ه ی موارد پاغلب که در اییات شده باشند، اما از آنجایبرد که تمام کاالها مشمول مال یشده باال م

 وجود خواهد داشت، نیز ییها تیو معافشود  ی در نظر گرفته نمافزوده ارزشات بر ی مالی برایدیتول
ها به  متیش سطح قیزا باعث افافزوده ارزشات بر یم اعمال مالین است که اثر مستقین انتظار ایبنابرا

 آثاردهد که  ینه نشان مین زمی مختلف در ایتجربه کشورها. ات وضع شده باشدی کمتر از مالیزانیم
 ی اقتصادیها استیم و سیرمستقی غآثارم به یش از اثر مستقی بافزوده ارزشات بر ی مالی و تورمیمتیق

ات بر ی از وضع مالیم ناشیرمستقی غرآثا.  وابسته استافزوده ارزشات بر یاعمال شده در کنار مال
ه یمت اولی از جهش قی ناشیش دستمزدهایجاد شده و افزای ایمتیشتر به انتظارات قی بافزوده ارزش

 کامل و یرسان اطالع. ابد و باعث تورم شودیتواند شدت  یکنترل معدم گردد که در صورت  یبرم
 یها اتیر مالین سایگزیات به عنوان جای مالی ومعرفافزوده ارزشات بر ی مالینه اجرایمناسب در زم

 یادیتواند تا حد ز ی از بروز اختالل در بازارها میریها و جلوگ متیو نظارت و کنترل قم یرمستقیغ
  . ها را به اقتصاد برگرداند متی ثبات قین ببرد و پس از مدتین کانال را ازبیتورم برآمده از ا
شود باعث  ی ظاهر مافزوده ارزشات بر ینبال اعمال مال که به دییها متیجهش ق ،نیعالوه بر ا

حال اگر . کند ی را محدود می اقتصادیها تیق فعالین طری پول شده و از ایقیکاهش عرضه حق
ند باعث بروز تورم شده و ممکن است یش عرضه پول نماین مسئله اقدام به افزای رفع ایها برا دولت

 کاهش یبرا. ش عرضه پول ادامه داشته باشدید و افزامت و دستمزیش قیک چرخه افزایبه صورت 
ا ی افزوده ارزشات بر ی از شمول مالی اساسی از کاالهای خارج کردن برخ،فشار بر اقشار کم درآمد

ها و  تی باعث کاهش حساسی و تورمیمتی قآثارات به آنها عالوه بر کاهش یتعلق نرخ کمتر مال
  .  خواهد شدافزوده زشارات بر یها نسبت به اعمال مال واکنش
 .ر خالصه کردیتوان به شرح ز ی را مافزوده ارزشات بر ی مالی اقتصادیامدهایر آثار و پیسا

ات بر مصرف ی مالینکه اعمال آن نوعی به علت ای اثر تنازلدلیلافزوده به  ات بر ارزشی مالیاجرا
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 بر نحوه افزوده ارزشبر ات یر مالیثتأ. ع درآمد جامعه شودیتواند باعث بدترشدن توز ی ماست
 است و ی خنثباًیتقر دارد ی نسبیها قیمت که بر یزی اثر ناچدلیلبه د یص منابع و عوامل تولیتخص

 .شود یات محسوب میر انواع مالی نسبت به ساافزوده ارزشات بر ی مالیت برایک مزین به عنوان یا
 اصل مقصد باعث بهبود تراز  دادنمبنا قراربا توجه به افزوده  ات بر ارزشیر مالیث، تأنیهمچن

 روش یریکارگب 1.دهد یش می را هم افزای داخلیها کشور شده و قدرت رقابت کاالها پرداخت
 زهید انگی منجر به کاهش شدافزوده ات بر ارزشیات در مالیتر بودن نرخ مال نیی و پایاتیاعتبار مال

   .دشو میات ها ی انواع مالریسه با سایمقادر  یاتیرار مالف
 آثار  مقابلهینها برا آیها استیه و سی و ترکی، اندونزیجنوب  کرهی تجربه کشورهایبررس

 نشان از آن دارد که ها قیمت یش سطح عمومیژه افزایات به وین نوع مالی ای از اجرای ناشیمنف
ه ات، بیه مالی پایزان گستردگیات و میها و احتمال بروز تورم جدا از نرخ مال متیزان جهش قیم
ات بر ی درست و کامل مالی اجرای مناسب برایها رساختیمردم و وجود زو شناخت  یزان آمادگیم

ن یها در تمام ا متیمت و نظارت بر قی کنترل قیها استیس از یریگ بهره.  داردی بستگافزوده ارزش
   .باشدشته ات داین نوع مالی ای از اجرای ناشی تورمآثار در کاهش ییبسزانقش د توان می کشورها

 مردم و یزان آمادگی و مافزوده ارزشات بر ی قانون مالیران نحوه اجرایرسد که در ا یبه نظر م
ات بر ی مالیت اجراین نقش را در موفقیشتری الزم بیافزار  و نرمیافزار  سختیوجود بسترها

 یها اتی مالیاات به جین مالیران، ای اافزوده ارزشات بر یطبق قانون مال. کند یفا می اافزوده ارزش
 استفاده ی آن از روش اعتباری اجرای دارد و برایه مصرفین است بر اساس اصل مقصد بوده، پایشیپ
 قانون ی از لحاظ اقتصادرسد و ظاهراً ی مناسب به نظر مران نسبتاًی ایبرا آن یاجرا ،نیبنابرا. شود یم
 یامد اجراین پیتر مهم. ارد ندی نقص جدق،ی دقیرسان  در صورت اطالعافزوده ارزشات بر یمال
.  دولت استیاتی مالیش درآمدهایران مورد توجه است، افزایافزوده که در ا ات بر ارزشیمال

ن یکند و ا ی دولت به نفت فراهم می کاهش وابستگینه را برایران زمی دولت در ایاتی مالیدرآمدها
ر قرار یثران را تحت تأی اقتصاد اماًی بازار نفت نتواند مستقیالملل نی بهای نوسان که شود میباعث 

 یابد و بسترها برای خرج کردن در داخل کاهش ی برای نفتیکردن دالرها یالی از ریدهد، تورم ناش
  . دار را به دنبال خواهد داشتیمدت رشد پا د آماده تر شود که دربلندی و تولیگذار هیرشد سرما

  

                                                 
تواند  المللی می  کمک به شفافیت مالیاتی و مطابقت با برخی قواعد بیندلیلافزوده به  عالوه بر اتخاذ اصل مبداء یا مقصد، نظام مالیات بر ارزش .1

ثیر ن امر تأهای خارجی را افزایش دهد که ای گذاری سایر شرایط سرمایهالمللی شده و با فراهم بودن  های بین باعث تسهیل امکان ورود به پیمان
 .های کشور دارد مثبتی بر تراز پرداخت
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 دفتر ،"ر کشورهاید بر تجارب سایکران با تأیافزوده و الزامات آن در ا ات بر ارزشیمال"،)1386 (دی سع،یملک یتوتونچ
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  . مجلسیها  مرکز پژوهشیاقتصاد

ات بر یحه مالی درباره الیرات اقتصادیثأب و تیا، معایمزا: افزوده ارزشات بر یمال" ،)1382 ( مسعود،دپوری مجیصوف
  .مجلس یها  مرکز پژوهشی دفتر مطالعات اقتصاد،"افزوده ارزش

 .ر، چاپ اولی انتشارات عصر تدب،افزوده ارزشدرآمدی بر مالیات بر ، )1382 (ماصیامی نمینی، سی

 انتشارات :، تهران، مالیاتی مدرنافزوده ارزشمالیات بر ، )1383 (طهماسبیفرهاد  و ی محمدتق،بیگدلی یائیض
 .، چاپ اولیپژوهشکده امور اقتصاد

 و چگونگی اجرای آن افزوده ارزشنگرشی بر مالیات بر ، )1383 (ی و رضا بوستاناسماعیل، ی افضل، بلداجی،طهماسبی
 . چاپ اول،در ایران

 ی دفتر مطالعات اقتصاد،"ی و آثار اقتصادمزایا، معایب:افزوده ارزشگزارش مالیات بر " ،)1384 ( فاطمه،یزخانیعز
 . مجلسیها مرکز پژوهش

 آن در اقتصاد ی امکان اجرای مقدماتیبررس و افزوده ارزشات بر ی بر مالیلیتحل" ،)1374 (کمیجانی و همکاران
 .، چاپ اولیی و دارای وزارت امور اقتصادیمعاونت امور اقتصاد ،"رانیا

 معاونت ،"رانی آن در ای امکان اجرای مقدماتی و بررسافزوده ارزشات بر یل بر مالیتحل" ،)1374 ( اکبر،یجانیکم
 .271ص ،یی و اموردارای وزارت اقتصادیاقتصاد

 .در بخش بازرگانی افزوده ارزشمالیات بر ، )1387( برنامه ریزی و امور اقتصادی معاونت

  17/2/1387 مصوب  در ایرانافزوده ارزش قانون مالیات بر متن
  .یاقتصاد پژوهشنامه ،"ها و آثار ، روشافزوده ارزشات بر یمال" ،)1380 (الیاس ،نادران
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