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های اجرایی آن  افزوده و رویه  قانون مالیات بر ارزشدستیابی به نقشه راه جهت اصالح منظور در این مقاله به
 و مقایسه مزبور کشور مجری مالیات 22افزوده در  های اجرایی نظام مالیات بر ارزش لفهؤدر ایران بررسی م

افزوده در ایران  ها حاکی از آن است که مالیات بر ارزش یافته. تطبیقی آن با ایران مدنظر قرار گرفته است
 کشورها اغلبنام در  مالک ثبت. رهای منتخب از نوع مصرفی و مبتنی بر اصل مقصد استهمانند کشو

که در ایران عالوه بر استفاده از این  گردش مالی ساالنه یا گردش مالی مشمول مالیات ساالنه است، در حالی
 در تقریباً افزوده ات بر ارزش مالینرخ استانداردعالوه،  به. رود کار می ههای اقتصادی نیز ب  ماهیت فعالیتهامعیار

در کشورهایی که در ساختار نرخ . باشد صورت واحد می تمام کشورها بجز اتریش و هند همانند ایران به
تر   دامنه کاالها و خدمات دارای معافیت بدون اعتبار گستردههای تخفیفی وجود ندارد معموالً مالیاتی آنها نرخ

  .شود مشاهده می... ن، ارمنستان و است که این موضوع در کشورهای ایرا
  
  JEL: .H2, H20 بندی طبقه
   .های اجرایی لفهؤافزوده، م نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش : کلیدیهای هواژ
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  مقدمه. 1
 1948 بار توسط کشور فرانسه و در سال نخستینافزوده یک نظام مالیاتی جدید است که برای   مالیات بر ارزشسیستم

تدریج در کشورهای  اما به ،با وجود اینکه در آغاز مورد اقبال قرار نگرفتاین نظام مالیاتی . اعمال گردید
عنوان یکی از ارکان اصالحات نظام   و هم اکنون به از آن در سایر کشورها گسترش یافتپسیافته و  توسعه

های  نیاز به معرفی پایهوجود احساس در ایران نیز با . )1390غالمی، ( شود مالیاتی در هر کشوری محسوب می
 1387  سال سرانجام در مهر ماه20 حدودافزوده با سپری شدن   نظام مالیات بر ارزش انقالب اسالمی ازپسجدید 

 ی در راستای ارتقابسیاریهای   سال به اجرا درآمد و در این مدت نیز موفقیت5صورت آزمایشی برای مدت  به
 درصدی نسبت به 94افزوده با تحقق  که در حال حاضر مالیات بر ارزش  به طوری،درآمدهای مالیاتی داشته است

را  در کشور  درصد کل درآمدهای مالیاتی6/28های غیرمستقیم و  درصد از مالیات 84بودجه بیش از  ماهه 6مصوب 
  1.دهد تشکیل می

ت قانونی برای اجرای افزوده در کشور با توجه به اینکه مهل  اجرای نظام مالیات بر ارزشعلیرغم دستاوردهای
گیری در خصوص دائمی شدن قانون مذکور و تسری آن به  آزمایشی آن به اتمام رسیده است هرگونه تصمیم

 در تطابق با نیازهای یک نظام مالیاتی مدرن و هماهنگ با جدیدترین آنزنجیره نهایی نیازمند مهندسی مجدد 
اساس آخرین  افزوده سایر کشورها بر م اجرایی مالیات بر ارزشرو آشنایی با نظا   از این،المللی است تحوالت بین
  . شمار آید افزوده کشور به  جهت گام بر داشتن در مسیر اصالح نظام مالیات بر ارزشیتواند راهنمای مناسب تغییرات می

افزوده برخی کشورها  آخرین تحوالت در طراحی نظام مالیات بر ارزش  شده استتالشمقاله این در 
... های مالیاتی و  گذاری، دوره های نرخ ، روشلچون دامنه شموهمهایی  لفهؤکید بر مأبا تقایسه با ایران و م

  . گرددتشریح 
  

 مبانی نظری . 2

  افزوده تاریخچه نظام مالیات بر ارزش. 2-1
تصاددانان برای رفع تالش اق های مرسوم یک مالیات جدید است که با افزوده در مقایسه با سایر مالیات مالیات بر ارزش

 ).1386 ای، تین آلن(  شکل گرفتها  افزایش درآمد دولتنیز سنتی و های های مالیات یا کاهش اختالل و نارسایی

                                                 
 و کل درآمدهای مالیاتی نیز مجموع مالیات مستقیم و مالیات  استخراج شده است1392 ماهه سال 6مالیاتی های  این اطالعات از داده. 1

 . باشد بر کاالها و خدمات می
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پس .  مطرح گردید1 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس1918ایده اولیه این مالیات نخستین بار در سال 
 مطالعات مکتوب دیگری در این رابطه ارائه شد 1920 در دهه 1918ر از مطرح شدن ایده اولیه این مالیات د

گسترش این سیستم . افزوده شهرت دارد  بود که به پدر مالیات بر ارزش2ترین آنها آثار موریس لوره که مهم
 است و تا 20برانگیزترین مباحث اواخر قرن  شک یکی از جدال های مالیاتی و بی ترین توسعه یکی از مهم

 بار در فرانسه نخستینافزوده برای   اما مالیات بر ارزش،دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفتچند 
این مالیات پس از اصالح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر .  به اجرا درآمد1948و در سال 

 1968برای نخستین بار در سال طور جامع  البته این شکل مالیات به. افزوده از نوع مصرف اعمال گردید ارزش
 به 1962افزوده را از سال  که کمیته مالی اتحادیه اروپا اجرای مالیات بر ارزش  در حالی،در برزیل پیاده شد

های  سازی سیستم  شورای اتحادیه اقتصادی اروپا برای هماهنگسرانجام. نمود کشورهای عضو توصیه می
 این سیستم را در تمام کشورهای 1970 تا از اول ژانویه نمود ملزم مالیاتی و حمایت از تجارت تمام اعضا را

ترین منبع درآمدی در فرانسه،  افزوده عمده در این دوره مالیات بر ارزش. نمایندعضو اتحادیه اروپا اعمال 
 ،گرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت. آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود

ترین رشد را   سریع20که در دو دهه پایانی قرن   به اوج رسید تا جایی1990 و 1980 های ما در نیمه دوم دهها
  ..)1374کمیجانی، (در کشورهای جهان داشت 

ای است که در مراحل مختلف  افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله  مالیات بر ارزشواقع،در 
شده در هر  شده یا خدمات ارائه ساس درصدی از ارزش کاالهای فروختهزنجیره واردات، تولید، توزیع بر ا

توزیع به عنصر مرحله  -تولید- مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره وارداتاماگردد،  مرحله اخذ می
بیگدلی و  ییضیا( کننده نهایی پرداخت گردد  توسط مصرفدر نهایتیابد تا  بعدی زنجیره انتقال می

افزوده در سطح اقتصاد کالن به سه نوع  از دید نظری محاسبه پایه مالیات بر ارزش). 1383اجی، بلد طهماسبی
ها با تبعیت از  بندی از لحاظ اجرایی نیز هر یک از این تقسیم. تولیدی، درآمدی و مصرفی: شود تقسیم می

عبارت دیگر، در  به. تند یا مقصد هسأو روش تفریقی ملزم به رعایت اصل مبد) فاکتور نویسی(روش اعتباری 
 اصول مورد بایست  میها، مبانی نظری و روش اجرایی ها، معافیت افزوده عالوه بر نرخ معرفی مالیات بر ارزش

  . مشخص شود) أمقصد یا مبد(استفاده 
  

                                                 
1. Von Siemens 
2. Maurice Laure 
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 افزوده  مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش. 2-2
 مطالعات جنبه اغلبده حاکی از آن است که در افزو بررسی مطالعات تجربی در زمینه مالیات بر ارزش

درآمدی و آثار اجرای مالیات مذکور در کشورهای مختلف مدنظر بوده است و در تعداد معدودی از 
توان  از جمله این مطالعات می. افزوده پرداخته شده است مطالعات به بررسی نظام اجرایی مالیات بر ارزش

های اجرایی نظام مالیات بر  لفهؤ تطبیقی م جامع وساله به بررسیاشاره نمود که هر ارنت و یانگ  به
های اجرایی  لفهؤمطالعه جامعی در خصوص مدر ایران . پردازد افزوده در کشورهای مختلف می ارزش

افزوده انجام نشده است و در برخی مطالعات به این موضوع اشاره شده است که از آن  مالیات بر ارزش
 که در مطالعه خود ضمن معرفی برخی اشاره نمود) 1383( و همکارانبلداجی  ماسبیطهبه توان  جمله می

افزوده نظیر نرخ، پایه، معافیت و آستان شمول تجربه برخی  های مهم در نظام مالیات بر ارزش لفهؤم
 بر الیاتم"ای تحت عنوان   نیز در مقاله)1390 (فارابیاین،  عالوه بر. کردندرا ارائه کشورها در این زمینه 

لفه نحوه ؤافزوده به تشریح دو م  ضمن بیان سازوکارهای اجرایی مالیات بر ارزش"آن آثار و افزوده ارزش
 کشور 3 وی در این مقاله ،عالوه به. افزوده پرداخت گذاری و معافیت در نظام مالیات بر ارزش نرخ
افزوده در حال  ت مالیات بر ارزش ماهینیزلفه مذکور و ؤجنوبی، ترکیه و اندونزی را از حیث دو م کره

  . های مهار تورم ناشی از اجرای این مالیات با ایران مقایسه نمود اجرا و روش
  

  افزوده در ایران و کشورهای منتخب نظام مالیات بر ارزشطراحی . 3
جه بر و  افزوده در جهان حاکی از این است که عالوه ها و ترتیبات اجرایی مالیات برارزش بررسی رویه

هایی با  های مختلف از بعد اجرایی تفاوترافزوده در کشو تشابه در خصوصیات کلی نظام مالیات برارزش
افزوده  های اجرایی نظام مالیات بر ارزش لفهؤ آخرین تحوالت در برخی مبخشدر این . یکدیگر دارند

آلبانی، فنالند، ز  شایان ذکر است کشورهای مورد بررسی عبارتند ا.گردد کشورهای منتخب ارائه می
اتریش، انگلیس، بلژیک، مکزیک، بلغارستان، استرالیا، آلمان، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، هند، دانمارک، 

  .نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، اسپانیا، ارمنستان، تایلند، سوئد و یونان
  

  دامنه شمولیت. 3-1
 بعد یعنی کاالها و خدمات یا تواند از دو افزوده می دامنه شمولیت در قانون مالیات بر ارزش

  . فعاالن اقتصادی مشمول مورد بررسی قرار گیرد
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   1کاالها و خدمات مشمول) الف
 افزوده از نوع مصرفی در حال اجراست از بعد کاالها و خدمات در کشورهایی که مالیات بر ارزش

ی مختلف بیانگر  بنابراین دامنه شمولیت در کشورها،گردد مالیات بر کاالها و خدمات وضع می
لیستی از کاالها و خدمات است که عرضه یا ارائه آن در داخل کشور یا واردات و صادرات 

 اما نکته قابل ذکر در ،باشد افزوده مشمول مالیات موضوعه  آنها به موجب قانون مالیات بر ارزش
صل مقصد بودن  یا اأافزوده از حیث مبتنی بر اصل مبد این رویکرد ماهیت نظام مالیات برارزش

افزوده بر کاالها و خدماتی که در داخل یک کشور  که اگر مالیات بر ارزش  به طوری،است
در این حالت، .  خواهد بودأنظام مالیاتی مزبور مبتنی بر اصل مبد تولید شود اعمال گردد

ل، در مقاب. باشد افزوده می واردات کاالها و خدمات خارج از دامنه شمولیت مالیات بر ارزش
شود وضع  ور مصرف میافزوده بر کاالها و خدماتی که در داخل یک کش اگر مالیات بر ارزش

در این حالت صادرات خارج از دامنه شمولیت .  خواهد بودأ مبتنی بر اصل مبد مالیاتگردد
  . )2012، ارنت و یانگ( قرار خواهد گرفتمالیات مذکور 
 نیزافزوده عرضه کاالها و ارائه خدمات در داخل و  ون مالیات بر ارزشقان) 1(اساس ماده  در ایران بر نمونه کشوری

ناظر بر اعمال نرخ صفر بر صادرات ) 13( ماده اماواردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مزبور قرار گرفته است، 
بررسی دامنه . )1387 افزوده، شرزقانون مالیات بر ا( دهد باشد که ماهیت اصل مقصد بودن نظام مالیاتی را انعکاس می می

افزوده در سایر کشورها نیز حاکی از تشابه آن با قانون مالیات   ماهیت نظام مالیات بر ارزشنیزشمولیت کاالها و خدمات و 
  .افزوده در ایران است بر ارزش

های  که مشمولیت از بعد کاالها و خدمات مدنظر است معافیت زمانی: معافیت کاالها و خدمات
این اساس دامنه شمولیت مالیاتی محدود   بر،کند ود در قانون نیز به کاالها و خدمات اصابت میموج
 شدند که افزوده کاالها و خدمات معاف مشخص قانون مالیات بر ارزش) 12(در ایران در ماده . گردد می
توان به  ف میاز جمله این کاالها و خدمات معا. محدود شده است) 1( ماده این اساس دامنه شمول بر

وری نشده برخی اقالم مواد خوراکی، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، آانواع محصوالت کشاورزی فر
همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و 

   ریلی، ای، ی جادهخدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهر

                                                 
1. Taxable Supplies 
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، انواع خدمات پژوهشی و ...)زمین، ساختمان و (اموال غیرمنقول  هوایی و دریایی، فرش دستباف و
الحسنه  های قرض های اعتباری و صندوق سسات و تعاونیؤ م ها، آموزشی، خدمات بانکی و اعتباری بانک

  . )1387افزوده،  قانون مالیات بر ارزش (اشاره نمود... مجاز و صندوق تعاون و 
افزوده تمام  ارزش دهد این نوع معافیت مالیاتی در نظام مالیات بر مقایسه کشورهای دیگر نیز نشان می

با این وجود، ارائه خدماتی . است متفاوت یکدیگر فهرست این اقالم با اماکشورهای مجری وجود دارد، 
 کشورها از دامنه شمولیت اغلبیات در کتاب و نشر وی، فرهنگی، بهداشتی و پزشکی، مالیآموزشنظیر 

  .قانون خارج هستند
دلیل دشواری  به)  کشور مورد بررسی22 کشور از 15( کشورها اغلبشایان ذکر است در 

ای این بخش از خدمات در دامنه معافیت بدون  بودن هزینه وصول خدمات بیمه  و باالسبهمحا
 همانند کشورهای آلبانی، ترکیه، مکزیک، هند، که در ایران  در حالی،اعتبار مالیاتی قرار دارد

  .)2012، ارنت و یانگ( ای مشمول مالیات است استرالیا، نیوزلند و تایلند خدمات بیمه
  

  ) دی مالیاتؤم( فعاالن اقتصادی مشمول) ب
 بین سازمان مجری و هکننده مالیات مذکور و واسط وصول) ها بنگاه(با توجه به اینکه فعاالن اقتصادی 

 از این منظر در بردارنده باشند دامنه شمول می) هاییکنندگان ن مصرف(کنندگان اصلی مالیات  رداختپ
دی مالیاتی به آنها ؤ است که وظیفه وصول مالیات و سایر تکالیف بر عهده آنها گذاشته شده و میفعاالن

  . گردد اتالق می
رهایی مانند گردش مالی ساالنه  کشورها معیااغلبکشوری حاکی از این است که در  مقایسه بین

 ،شود و گردش مالی مشمول مالیات ساالنه جهت تعیین شمول مالیاتی فعاالن اقتصادی در نظر گرفته می
در این ارتباط، . اما آنچه در این مورد حائز اهمیت است نحوه تعیین میزان آستانه معیار موردنظر است

 بخش منفعت یک رابطه تبادلی بین اساس برنه سطح آستامعتقد است که المللی پول  صندوق بین
 و در این میان، نقطه بهینه آستانه جایی خواهد شود میو زیان دولت تعیین ) فعاالن اقتصادی( خصوصی

  .)OECD, 2009( باشدبود که ارزش زیان خالص دولت معادل منافع بخش خصوصی 

)  دالریک مثالً(انه را به یک میزان مشخص برای درک نحوه تعیین آستانه بهینه فرض کنید دولت سطح آست
چون در مقابل  اما ، خواهد نمودصرفنظرτvzافزایش دهد با این کار دولت از درآمد مالیاتی به میزان 

مجموع، در . کاهش خواهد یافت A یابند هزینه اجرایی آن نیز معادل دیان کاهش میؤتعداد م
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Aτvzات برای دولت هزینه خالصی معادل افزایش آستانه شمول مالی حال اگر .  ایجاد خواهد نمود−
باشد ارزش زیان خالص دولت معادل  δارزش هر واحد بودجه عمومی برای دولت معادل

A)δ(τvz نظام مالیات بر  هر بنگاهی که در اثر این اقدام دولت از دامنه ،در مقابل.  است−
نماید و  انداز می کند پس  مالیاتی که پرداخت نمیτvzشود به میزان  افزوده خارج می ارزش

 منافع خالص فعال اقتصادی ، بنابراین بابت تمکین متحمل نخواهد شدC ای معادل دیگر هزینه
Cτvzمذکور معادل  قطه بهینه سطح آستانه جایی است که ارزش زیان  بنابراین ن،بود خواهد +

 وارده بر دولت معادل منافع خالص بخش خصوصی باشد، در این صورت سطح بهینه از رابطه
1)τ)C)/(δ(δδz*   . )2001اربیل و همکاران،  (آید دست می  به=+−
 بایست میافزوده  عالوه، برای تعیین سطح بهینه آستانه گردش مالی جهت وصول مالیات بر ارزش به

 سیستم مالیات بر یندادر فر از آنجا که با تعیین آستانه برخی فعاالن اوالً. عوامل دیگری نیز مدنظر قرار گیرد
 مالیات خارج از سیستمد و برخی گیرن قرار می) های دارای گردش مالی باالتر از آستانه بنگاه(افزوده  ارزش
پذیری نسبی این  تواند بر رقابت سیستم مذکور می) تر از آستانه ایینهای دارای گردش مالی پ بنگاه( باشند می
دلیل عدم توانایی برای مطالبه اعتبارات  های غیرمشمول به  بر بنگاهویژه این سیستم به. ثیرگذار باشدأها ت بنگاه

تواند اثر منفی داشته   می)ها افزوده پرداختی برای نهاده  اعتبارات مربوط به مالیات بر ارزش، مثالعنوان به(مالیاتی 
ها از  زیادی از بنگاه تعداد نمودنواسطه مستثنی  افزوده به  باال برای مالیات بر ارزش یک آستانه نسبتاًثانیاً. باشد

رسمی های سیاستی برای حضور فعال تمام اشخاص در اقتصاد   مالیات مذکور ممکن است تالشدامنه شمول
ن اقتصادی خارج از سیستم مالیاتی مذکور باشند بعید است که که اگر فعاال ی نماید، به طورمواجهرا با مشکل 

تر  البته این نگرانی ممکن است از طریق معرفی مالیاتی ساده. بیابدتمایلی برای مشارکت کامل در این سیستم 
که در ( سطح آستانه های زیر برای بنگاه) االمتیاز یکجای ساده با کمترین هزینه تمکین حق معرفی  مثال،عنوان به(

  . ها نیز در بخش رسمی فعالیت نمایند  بنابراین این بنگاه،به حداقل برسد) دنسیستم عادی قرار ندار
که مشوقی برای مشارکت تعداد  افزوده در حالی  پایین برای مالیات بر ارزش اینکه آستانه نسبتاًدر نهایت
نماید ممکن   و از ایجاد اختالل در بازار رقابتی جلوگیری میشود ها در سیستم مالیاتی محسوب می زیادی از بنگاه

ها برای مطالبه  های جعلی توسط بنگاه  از طریق ارائه صورتحسابمثالًدیان مالیاتی را ؤاست دامنه تقلب و فرار م
های  هایی در سیستم با این وجود، چنین چالش. ها گسترش دهد ساختگی اعتبارات مالیاتی در خصوص نهاده
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دهد نیز مورد انتظار  نام اختیاری را می دیان زیر سطح آستانه اجازه ثبتؤای باالتر که به م لیاتی دارای ارزش آستانهما
  OECD, 2009(.1( است

افزوده تمام اشخاصی که به عرضه کاالها  قانون مالیات بر ارزش) 8(در ایران مطابق ماده  :نمونه کشوری
در مراحل  ، امادی معرفی شدندؤعنوان م نمایند به آنها مبادرت میو ارائه خدمات و واردات و صادرات 

 در )گردش مالی ساالنه(آستانه فروش نوع فعالیت و شامل معیار دوگانه مختلف اجرای نظام مالیاتی مذکور 
  . در نظر گرفته شد  میلیارد ریال در سال3 تا یکمحدوده 

... انسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، مکزیک، اسپانیا و در کشورهای فنالند، اتریش، بلژیک، بلغارستان، فر
 ملزم به سطح گردش مالیها بدون توجه به  افزوده وجود ندارد و تمام بنگاه آستانه مالیات بر ارزش

  . ها وجود دارد ای مبتنی بر گردش مالی بنگاه  اما در سایر کشورها آستانه،نام هستند ثبت
معیار مشمولیت آنها گردش مالی است سطح آستانه شایان ذکر است در برخی کشورها که 

 کسب و کار متفاوت بوده و بیش از یک آستانه برای 2با توجه به ماهیت فعالیت یا محل استقرار
 فرانسه آستانه مجزایی  و مثال، در انگلیس، فنالند، اتریش، بلژیکعنوان به. نام وجود دارد ثبت

یونان آستانه مجزایی  در .رود کار می ه ب3اه دور از ر فروشصورت   بهیکارهای کسب وبرای 
در خصوص محل استقرار نیز در . شود فروش کاالها و خدمات در نظر گرفته میبرای 

در  و غیرمستقر 4نام برای کسب و کارهای مستقر های ثبت آستانه  اتریش وکشورهای فنالند
های   کانادا ارزش والیا، نروژاین، در برخی کشورها مانند استر عالوه بر. متفاوت استکشور 
کار گرفته  هسسات خیریه بؤهای غیرانتفاعی و م  باالتری برای سازمانای متفاوت و معموالً آستانه
  .)2012، ارنت و یانگ( شود می

                                                 
ختیاری هم وجود دارد کمتر از سیستم شایان ذکر است احتمال فرار مالیاتی در سیستم با آستانه باالتر که امکان ثبت نام ا. 1

کننده در سیستم مالیاتی کمتر بوده  های مشارکت با آستانه پایین خواهد بود، زیرا در سیستم مالیاتی با آستانه باالتر تعداد بنگاه
 .باشند دقت قابل شناسایی می دیانی مشارکت در این سیستم را انتخاب کنند بهؤو به این دلیل اگر م

سیس شده است یا یک ساختمان فیزیکی دائم أر در یک کشور به این معنا است که یا کسب و کار در آن کشور تاستقرا. 2
 . در آن کشور دارد

کننده  صورت ارسال یک کاال توسط عرضه  در اتحادیه اروپا در واقع یک فروش به)Distance Sales(فروش از راه دور . 3
فروش از راه دور معموال فروش . افزوده ثبت نام نکردند د که برای مالیات بر ارزشباش از یک کشور عضو به سایر اعضاء می

  .شود صورت آنالین از طریق اینترنت را شامل می کاالها به
4. Established  
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  1نام اختیاری ثبت .3-2
های دارای گردش مالی   مواقع بر بنگاهبرخیافزوده در  این واقعیت که سیستم مالیات بر ارزش

دلیل عدم توانایی برای مطالبه اعتبارات مالیاتی  افزوده به  مالیات بر ارزششمولر سطح آستانه زی
نام اختیاری در  کند اجازه ثبت گذارد برخی کشورها را تشویق می ها اثری منفی برجای می نهاده

ای  ستانهبا معرفی آ ، ترتیببه این. های مذکور دهند افزوده را به بنگاه سیستم مالیات بر ارزش
سطح های دارای گردش مالی کمتر از  بنگاهنام اجباری در این کشورها  کمتر از آستانه ثبت

 اعتبار توانند در سیستم مالیاتی مذکور مشارکت و در نتیجه افزوده می آستانه وصول مالیات بر ارزش
فاده در کسب های مورد است افزوده پرداختی در خصوص نهاده مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش

اختیاری نام  شایان ذکر است حق ثبت .)2001اربیل و همکاران، ( و کار خود را دریافت نمایند
های مذکور  های تمکین مالیاتی برای بنگاه  افزایش هزینهنیزهای اجرایی مالیات و  منجر به افزایش هزینه

فایده کردن –های اقتصادی با هزینه  بنگاهاین اساس، معموالً بر. شود منظور حفظ موقعیت رقابتی می به
  .)OECD,2009( گیرند تصمیم به استفاده از این حق قانونی می

افزوده  های ابتدایی اجرای نظام مالیات بر ارزش در ایران علیرغم اینکه در سال: نمونه کشوری
که گردش  در فراخوان مرحله سوم به اشخاص حقیقی یا حقوقی امانام اختیاری تعبیه نشده بود،  ثبت

 میلیارد ریال 2 بیش از 1388 یا 1387 های در سال) مجموع فروش کاالها و خدمات غیرمعاف(مالی ساالنه آنها 
در سایر کشورها نیز استرالیا، بلغارستان، . نام اختیاری در نظام مالیاتی مذکور داده شد  اجازه ثبتبود،

این نام اختیاری  برای ثبتیین آستانه گردش مالی هند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، تایلند و انگلیس با تع
  . حق را برای فعاالن اقتصادی واجد شرایط  قائل شدند

  

 دیان مالیاتؤتکالیف م. 3-3
افزوده در هر کشور با توجه به الزامات و مقررات خاص آن  دیان مالیات بر ارزشؤطور کلی م به

نام در سیستم مالیاتی مذکور و انجام تکالیفی مانند وصول مالیات، تکمیل و  کشور ملزم به ثبت
با این وجود، در برخی کشورها . باشند ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر می

 در ، مثالعنوان به.  نباید سایر تکالیف را انجام دهندشوند الزاماً نام می فعاالنی که مکلف به ثبت
های دارای گردش   بنگاهتنهانام وجود ندارد، اما  ای برای ثبت وجود اینکه هیچ آستانهبلژیک با 

                                                 
1. Voluntary Registration  
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های  در استرالیا نیز بنگاه. افزوده هستند  یورو یا بیشتر ملزم به وصول مالیات بر ارزش5580مالی 
ش نام برای گردش مالی بی نام نیستند و ثبت  یورو ملزم به ثبت7500دارای گردش مالی کمتر از 

 یورو معاف از 30000که گردش مالی تا سطح آستانه  از مبلغ مذکور الزامی است، در حالی
اساس سطح آستانه و نوع فعالیت  تمام اشخاصی که بر در این ارتباط در ایران .استمالیات 

شوند مکلف به انجام سایر تکالیف مربوطه  افزوده می نام در نظام مالیات بر ارزش ف به ثبتلمک
   .)2012، ارنت و یانگ( هستند
  

  های مالیاتی دوره. 3-4
که یک سال شمسی  های مالیاتی به صورتی افزوده در ایران دوره قانون مالیات بر ارزش) 10(در ماده 

تواند در صورت درخواست  این دوره میفواصل . است تقسیم شده است تعیین گردیده  ماهه3 دوره 4به 
یید وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش یابد و أیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تدیان مالیاتی با پؤهر گروه از م

تواند در دفعات  دی مالیاتی میؤاساس قانون م عبارت دیگر، بر به.  یا یک ماهه تعیین گردد2صورت  به
  . بیشتری در سال اقدام به تسلیم اظهارنامه و تسویه حساب مالیاتی نماید

 و مشخص ی از این است که در تمام کشورها یک دوره مالیاتی عمومیبررسی سایر کشورها حاک
دوره فواصل وجود دارد، اما در برخی کشورها عالوه بر دوره مالیاتی عمومی امکان تغییر )  ماهانهاغلب(

 دوره مالیاتی در کشورهای آلبانی، ، مثالعنوان به. دیان مالیاتی وجود داردؤاساس گردش مالی م مالیاتی بر
صورت ماهانه است اما در کشورهایی مانند اتریش، استرالیا، بلژیک،   بهتنهازیک، بلغارستان و ترکیه مک

های مالیاتی به   در انگلیس دوره.وجود دارد برحسب سطح گردش مالی چندین دوره مالیاتی... فرانسه و 
  .درخواست کسب و کارها به فصلی و ساالنه قابل تغییر است

اینکه کاهش  های مالیاتی وجود دارد، عالوه بر  که امکان تغییر دورهییکشورهادر شایان ذکر است 
جهت کاهش گیرد  دیان بزرگ و دارای گردش مالی باال مدنظر قرار میؤفواصل دوره مالیاتی برای م
 نیز های تمکین آنها  پایین و کاهش هزینهدیان کوچک دارای گردش مالیؤدفعات تسلیم اظهارنامه برای م

 اما در ایران برای ، از ماهانه به فصلی و ساالنه نیز وجود داردهای مالیاتی مثالً ن افزایش فواصل دورهامکا
  .دیان کوچک تمهیداتی در نظر گرفته نشده استؤم
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  های مالیاتی نرخ. 3-5
زیع  تو و تولید زنجیره ایجاد شده در مراحل مختلفهافزود  درصدی از ارزشافزوده  بر ارزشمالیات  نرخ

گیری و تعیین مسائلی نظیر اندازه و  معنای تصمیم افزوده به گذاری مالیات بر ارزش نرخ. استمشمول مالیات 
 ساختار نرخ مالیات بر  بررسی. باشد ، وجود نرخ صفر و معافیت مالیاتی می استانداردهای مالیاتی تعداد نرخ

  :باشد افزوده در کشورهای منتخب حاوی نکاتی به شرح زیر می ارزش
دهد این نرخ در دامنه  افزوده نشان می بررسی میزان نرخ استاندارد مالیات بر ارزش: میزان نرخ استاندارد

 و سنگاپور در رتبه آخر قرار نخستدارد که از این حیث نروژ و سوئد در جایگاه  درصد قرار 7 و 25بین 
اساس قانون برنامه پنجم   براما،  درصد است6  در حال حاضرشایان ذکر است نرخ استاندارد در ایران. دندار

 برنامه نرخ  این که در پایانبه این صورت درصد افزایش یابد، یکمقرر گردید این نرخ ساالنه به میزان 
 درصد مالک قرار گیرد 6 چنانچه نرخ ،این اساس بر.  درصد برسد8افزوده در کشور به  مالیات بر ارزش
  . کشور مورد بررسی است22افزوده در مقایسه با  الیات بر ارزشترین نرخ م ایران دارای پایین

  

  
  .2012ارنت و یانگ، : مأخذ

  

  )درصد( افزوده بر حسب میزان نرخ استاندارد  رتبه بندی کشورهای مجری مالیات بر ارزش.1 نمودار
  

صورت   کشور نرخ استاندار به20 کشور مورد بررسی در 22از بین : تعدد نرخ استاندارد
های دوگانه و چندگانه البته   مورد یعنی هند و اتریش نرخ2شود و تنها در  کار گرفته می هاحد بو

در این ارتباط، . شود های مختلف کاالها و خدمات اعمال می بر حسب مناطق مختلف نه گروه
افزوده نقش زیادی  دهد که ساختار چندگانه برای نرخ مالیات بر ارزش مطالعات تجربی نشان می

های   درخواستعالوه، در سیستم چندگانه معموالً به. های تمکین این مالیات دارد ر افزایش هزینهد
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های مالیاتی کمتر بر برخی محصوالت وجود دارد که این موضوع   برای استفاده از نرخبسیاری
 که لی در حا،های تمکین افزایش دهد تواند اجتناب از پرداخت مالیات را در کنار افزایش هزینه می

تواند اختالالت مالیاتی بر مصرف و تولید را محدود نماید،  ساختار تک نرخی یا ساده نه تنها می
های حاصل از   مثال، یافتهعنوان به. دهد های تمکین را نیز کاهش می بلکه در عین حال هزینه

 که بودافزوده در سوئد حاکی از این  های تمکین مالیات بر ارزش ای در خصوص هزینه مطالعه
 های تمکین تقریباً های چندگانه گردد، آنگاه هزینه اگر سیستم تک نرخی جایگزین سیستم نرخ

  . )1996آقا و هاقتون،  ( درصد کاهش خواهد یافت30تا 
از دامنه شمول مالیات  که استمعنای کاالها و خدماتی  معافیت در کشورهای مختلف به: معافیت

این معافیت در کشورهای . افزوده در مورد آنها نیست یات بر ارزشنیازی به پرداخت مال و استخارج 
 کشورها اغلبدر . است متفاوت خیرگیرد یا  مورد بررسی از حیث اینکه اعتبار مالیاتی به آن تعلق می

 ویژه به(در برخی کشورها  اما نیست، اعتبار مالیاتی قابل مطالبه  گردد هیچ که معافیت اعمال می زمانی
معافیت به دو ... مانند اتریش، انگلیس، بلژیک، دانمارک، فرانسه و ) عضو اتحادیه اروپاکشورهای 

  .شود صورت معافیت با اعتبار مالیاتی و معافیت بدون اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می
 که  به طوری،گردد  اعمال می2 و جزئی1عالوه، در کشور ترکیه معافیت به دو صورت کامل به

های بدون اعتبار مالیاتی هستند و معافیت کامل آن دسته از  آن گروه از معافیتمعافیت جزئی 
  . شوند هایی هستند که مشمول اعتبار مالیاتی می معافیت

که کاالها و خدمات مشمول نرخ صفر  افزوده زمانی در نظام مالیات بر ارزش: مالیاتی نرخ صفر
های  های نهاده رو اعتبار مالیاتی در خصوص هزینه  ینشوند از دامنه شمول قانون خارج نیستند، از ا می

 ،وجود دارد...  کشورها مانند ایران، ارمنستان، آلبانی و اغلبنرخ صفر در . مرتبط با آنها قابل مطالبه است
 نرخ صفر وجود نداشته و معافیت با اعتبار در کشورهایی که برخورد دوگانه با معافیت دارند معموالًاما 

این اساس، صادرات کاالها و خدمات در کشورهایی  بر. شود ترادف نرخ صفر در نظرگرفته میمالیاتی م
که نرخ صفر در ساختار نرخ مالیاتی آنها وجود دارد مشمول نرخ صفر و در کشورهای با معافیت دوگانه 

  . شود در دامنه معافیت با اعتبار در نظر گرفته می

                                                 
1. Fully Exempt   
2. Partially Exempt   
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افزوده در   بر موارد مذکور ساختار نرخ مالیات بر ارزشعالوه 1):یافته کاهش(ی فیفهای تخ نرخ
نیز وجود دارد ) یافته کاهش(ی فیفهای تخ  کشورها نرخاغلبکشورهای منتخب حاکی از این است که در 

کشورهای از جمله . روند کار می هدر جامعه ب  خاصکه برای حمایت از مصرف یکسری کاالها و خدمات
انسه، توان به فنالند، اتریش، آلبانی و انگلیس، بلغارستان، مکزیک، فر  میهای تخفیفی کننده نرخ اعمال

 کاالها و خدماتی شامل برخی اقالم مواد غذایی اساسی، اقالم دارویی و  عمدتاًاشاره نمود که... ترکیه و 
  . گیرند مواردی مشابه در این گروه قرار می

های تخفیفی وجود ندارد  رخ مالیاتی آنها نرخنکته شایان ذکر اینکه در کشورهایی که در ساختار ن
 که این موضوع در تر است  دامنه کاالها و خدمات دارای معافیت بدون اعتبار گستردهمعموالً

  . شود مشاهده می... کشورهای ایران، ارمنستان و 
  

  تایج ن. 4
 افزوده و  بر ارزش  کشور مجری مالیات     22افزوده در    های اجرایی نظام مالیات بر ارزش       لفهؤبررسی م 

  :باشد  به شرح ذیل میهایی یافته ایران بیانگر مقایسه آن با
افزوده از نوع مصرفی و مبتنی بر اصل         کشور منتخب و ایران مالیات بر ارزش       22  تجربه براساس •

صورت اعمال نـرخ صـفر یـا         که برخورد مالیاتی با کاالها و خدمات صادراتی به          به طوری  ،مقصد است 
 .باشد می)  در کشورهای عضو اتحادیه اروپاعموماً(اعتبار مالیاتی معافیت با 

افـزوده از معیـار گـردش        نام فعاالن اقتصادی در نظام مالیات بـرارزش         کشورها برای ثبت   اغلبدر   •
در برخی دیگر از کشورها مانند فنالند،       . شود  مالی ساالنه یا گردش مالی مشمول مالیات ساالنه استفاده می         

ای وجود نـدارد و   هیچ آستانه... یک، بلغارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، مکزیک، اسپانیا و   اتریش، بلژ 
نـام فعـاالن     در ایـران مـالک ثبـت      . نام هستند  تمام اشخاص بدون توجه به آستانه گردش مالی ملزم به ثبت          

 .باشد اقتصادی عالوه بر آستانه گردش مالی نوع فعالیت نیز می

ـتقرار کـسب و کـار         ها سطح آستانه گردش مالی برای ثبت      در برخی کشور   •  نام با توجه به محل اس
های غیرانتفـاعی و      یا برای سازمان  ) یونان( به تفکیک عرضه کاالها و خدمات     ) فنالند و اتریش  (
ـیس، فنالنـد، اتـریش، بلژیـک، فرانـسه        ( و فـروش از راه دور     ) استرالیا، نروژ، کانادا  (سسات خیریه   ؤم  )انگل

                                                 
گردند ممکن است در موارد  اساس قوانین مختلف مالیاتی اعمال می تی که برهای معمولی مالیا  در بسیاری از کشورها نرخ.1

  . گویند می) Reduced(یافته  های تخفیفی یا کاهش خاصی قابل تقلیل شناخته شوند که به آنها نرخ
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این در حالی است که تعیین سطح آسـتانه گـردش مـالی در ایـران بـرای تمـام            . باشد  ت می متفاو
 .شود فعاالن اقتصادی یکسان در نظر گرفته می

 فعالیت و سطح گـردش مـالی        نوعاساس معیارهای    در ایران چنانچه یک فعال اقتصادی بر       •
ود مکلـف بـه انجـام سـایر     افزوده شـناخته شـ   نام در نظام مالیات بر ارزش      واجد شرایط برای ثبت   

نـام در سیـستم     اما در برخی کشورها مانند بلژیک و استرالیا ثبت    ،تکالیف مربوطه نیز خواهد بود    
 عبارت دیگر در ایـن کـشورها عـالوه بـر      به،ها نیست  مالیاتی مذکور الزامی برای انجام سایر تکالیف      

ای مجزا   تسلیم اظهارنامه نیز آستانه   نام برای انجام سایر تکالیف مثالً      تعیین سطح آستانه برای ثبت    
 .استنام  بیشتر از آستانه ثبتوجود دارد که 

 در کشورهای استرالیا، بلغارستان، هند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، تایلند و انگلیس عالوه بر             •
 بـرای   ینام اجباری فعاالن اقتصادی وجود دارد آسـتانه مجـزا و کمتـر             ای برای ثبت    اینکه آستانه 

 فعاالن اقتصادی با گردش مـالی پـایین         ، ترتیب به این . شود  نام اختیاری نیز در نظر گرفته می       ثبت
اسـاس   توانند بـر    گیرند می   افزوده قرار نمی   اساس آستانه اجباری در دامنه مالیات بر ارزش        که بر 
. ها برخوردار گردند    ادهنام و از امکان مطالبه اعتبارات مالیاتی نه        نام اختیاری در این نظام ثبت       ثبت  آستانه

 کـه   1388 و   1387 هـای   کـه در سـال     نام اختیاری وجود دارد، بـه طـوری        در ایران نیز امکان ثبت    
  میلیارد ریـال   2 میلیارد ریال و بیشتر تعیین شده بود فعاالن اقتصادی دارای گردش مالی              3نام   آستانه ثبت 

 .دنام کنن طور داوطلبانه ثبت توانستند به و بیشتر نیز می

 امـا در برخـی      ،در تمام کشورها یک دوره مالیاتی عمومی برای تمام اشخاص وجود دارد            •
دیان مالیاتی در دامنـه ماهانـه      ؤاساس گردش مالی م    کشورها امکان تغییر فواصل دوره مالیاتی بر      

 دوره مالیاتی در کـشورهای آلبـانی، مکزیـک، بلغارسـتان و             ، مثال عنوان  به.  ساالنه وجود دارد   تا
...  اما در کشورهایی مانند اتریش، استرالیا، بلژیـک، فرانـسه و             ،صورت ماهانه است    به تنهایه  ترک
در ایـران نیـز یـک دوره مالیـاتی          . حسب سطح گردش مالی چندین دوره مالیاتی وجود دارد         بر

 .  ماهه و ماهانه وجود دارد2مشخص فصلی برای تمام اشخاص و امکان تغییر آن به 

های مالیاتی حاکی از این است کـه در کـشورهایی ماننـد      یر فواصل دوره  بررسی امکان تغی   •
هـای مالیـاتی      تنها کاهش فواصـل دوره     های مالیاتی همانند ایران فصلی است نه        انگلیس که دوره  

پذیر است، بلکه جهت کـاهش دفعـات تـسلیم اظهارنامـه             دیان با گردش مالی باال امکان     ؤبرای م 
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امکـان  هـای تمکـین آنهـا نیـز      ش مالی پـایین و کـاهش هزینـه   دیان کوچک دارای گرد ؤبرای م 
هـای    از حیث دورهی خاص در ایران هیچ تمهید   ، اما وجود دارد های مالیاتی      فواصل دوره  افزایش
 . دیان کوچک در نظر گرفته نشده استؤ برای ممالیاتی

افـزوده   رزشمالیـات بـر ا     در تمام کشورها بجز اتریش و هند ساختار نرخ اسـتاندارد             تقریباً •
  .نرخی است تکصورت  همانند ایران به

  درصد تعیین شـده اسـت کـه        8 معادل   1393در سال   افزوده در ایران     نرخ استاندارد مالیات بر ارزش     •
  .باالتر است)  درصد7( در مقایسه با کشور سنگاپور تنها کشور مورد بررسی 22این نرخ بین 

 خیـر گیـرد یـا       تبار مالیاتی به آن تعلـق مـی       معافیت در کشورهای مختلف از حیث اینکه اع        •
 اعتبار مالیاتی قابل مطالبه  گردد هیچ که معافیت اعمال می  کشورها زمانیاغلبدر . استمتفاوت 
ماننـد اتـریش، انگلـیس،    )  کشورهای عـضو اتحادیـه اروپـا   ویژه به( اما در برخی کشورها   نیست،

 معافیت با اعتبـار مالیـاتی و معافیـت بـدون            معافیت به دو صورت   ... بلژیک، دانمارک، فرانسه و     
  .گردد اعطا میاعتبار مالیاتی و در ترکیه معافیت به دو شکل جزئی و کامل 

 کشورها خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و پزشکی، اجاره امالک و مستغالت جزء کاالها و اغلبدر  •
 . شود  صورت عمل میاینیز به  که در ایران نبرخوردارند بدون اعتبار مالیاتی یت معاف ازخدمات

ای این    دلیل دشواری در محاسبات و باالبودن هزینه وصول خدمات بیمه           کشور به  22 کشور از    15در   •
کـه در ایـران هماننـد کـشورهایی           در حالی  ،بخش از خدمات در دامنه معافیت بدون اعتبار مالیاتی قرار دارد          

 .ای مشمول مالیات است یوزلند و تایلند خدمات بیمهمانند آلبانی، ترکیه، مکزیک، هند، استرالیا، ن

نیز وجود  ) یافته کاهش(در تعداد زیادی از کشورها عالوه بر نرخ استاندارد نرخ با تخفیف              •
از . رونـد  کار مـی  هدارد که برای حمایت از مصرف یکسری کاالها و خدمات خاص در جامعه ب           

 فنالند، اتریش، آلبانی و انگلیس، بلغارستان، توان به  های تخفیفی می    کننده نرخ  کشورهای اعمال 
  کاالها و خدماتی شامل برخی اقالم مواد غـذایی         اشاره نمود که عمدتاً   ... مکزیک، فرانسه، ترکیه و     

  . گیرند اساسی، اقالم دارویی و مواردی مشابه در این گروه قرار می
 دامنـه   جود ندارد معموالً  های تخفیفی و    در کشورهایی که در ساختار نرخ مالیاتی آنها نرخ         •

تـر اسـت کـه ایـن موضـوع در کـشورهای               کاالها و خدمات دارای معافیت بدون اعتبار گسترده       
 .شود مشاهده می... ایران، ارمنستان و 
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  های سیاستی توصیه. 5
 کشور منتخب 22 با های اجرایی در ایران لفهؤ برخی ممقایسه تطبیقیدست آمده از   بهنتایجبا توجه به 

های اجرایی مالیات بر  های سیاستی زیر برای اصالح قانون و رویه  توصیهافزوده ری مالیات بر ارزشمج
  : گردد پیشنهاد میافزوده در ایران  ارزش
صورت واحد است هنگام دائمی شدن قانون مالیات   کشورها بهاغلباز آنجا که نرخ استاندارد در  -

معنای آن نیست که در سیستم   به، اماردد این ساختار حفظ شودگ افزوده در ایران نیز توصیه می بر ارزش
 .تر از نرخ استاندار وجود نداشته باشد های کمتر یا پایین افزوده نرخ مالیات بر ارزش

 در برخی  سیاست تعیین ارزش آستانه گردش مالی بر حسب نوع فعالیتنمودنبا توجه به دنبال  -
ستفاده از دو معیار گردش مالی و نوع فعالیت این دو معیار با یکدیگر جای ا بهتر است در ایران بهکشورها 

 . های مجزایی تعیین گردد های مختلف فعالیت آستانه ادغام شود و برای گروه

بدون اعتبار معافیت صورت  افزوده ایران به از آنجا که معافیت در قانون مالیات بر ارزش -
 فعاالن اقتصادی که در حوزه تولید و عرضه کاالهای تواند انگیزه مالیاتی است این موضوع می

معاف مشغول به فعالیت هستند را کاهش دهد یا اینکه آنها برای جبران ضرر اقدام به لحاظ 
شده این کاالها نمایند که  در قیمت تمامطور کامل  بهافزوده پرداختی بابت نهاده  مالیات بر ارزش

که هدف  رو، زمانی  از این. گردد یتی دولت میخود منجر به خنثی شدن آثار سیاست حما
در کشور است بهتر ... دولت حمایت از مصرف برخی از کاالهای اساسی مانند شیر، گوشت و 

گیری از   ترتیب امکان بهرهبه اینهای تخفیفی استفاده شود تا  است از معافیت با اعتبار و یا نرخ
 . دگردن مذکور فراهم اعتبار مالیاتی برای فعاال

  
  
  
  منابع

  .افزوده، فصل اول  دفتر طرح مالیات بر ارزش،مالیات بر ارزش افزوده مسائل مربوط به سیاستگذاری و اجرا، )1386( تیت، آلن ای
های مستقیم و مالیات بر کاال  گزارش آمار وصولی مالیات" ،های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور دفتر حساب

 ".1392ل  ماهه نخست سا6و خدمات طی 

، چاپ اول، مالیاتی مدرن: افزوده مالیات بر ارزش، )1383(بلداجی   طهماسبیفرهاد بیگدلی، محمدتقی و ییضیا
  .23-46  انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، صص:تهران
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 افزوده و چگونگی نگرشی بر مالیات بر ارزش، )1383( رضا بوستانیو ، فرهاد، افضلی، اسماعیل بلداجی طهماسبی
  . افزوده، چاپ اول ، معاونت مالیات بر ارزشاجرای آن در ایران

فصلنامه اقتصاد ، "افزوده ارزش ها بر درآمدهای مالیات بر بررسی اثر هدفمند شدن یارانه"، )1390(غالمی، الهام 
 . ، شماره دوم) پژوهشی-علمی(کاربردی 
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