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 چكيده

 عيتوز، ديتول، واردات رهيزنج مختلف مراحل در هك است مصرف بر اتيمال ينوع زوده،افارزش بر اتيمال

 از و شوديم اخذ رنديگيم قرار وركمذ رهيزنج طول در هك ياقتصاد يهابنگاه توسط جيتدربه مصرف، و

 آنان توسط و افتهي انتقال يينها نندگانكفمصر به درنهايت تا شوديم منتقل يبعد بنگاه به بنگاه هر

 صادرات و واردات و خدمت ارائه و االك عرضه به هك است يشخص يمؤد ستم،يس نيا در .گردد پرداخت

 عرضه محض به است موظف يو هك چرا ،است ياتيمال زيمم كي با مشابه ،يو ردكعمل و پردازديم آنها

 يرو يپرداخت ديخر اتيمال سرك از پس و نموده افتيدر يمشتر از را فروش اتيمال دمت،خ ارائه اي االك

 .ندك زيوار ياتيمال سازمان شده نييتع يهاحساب به را التفاوتمابه ش،يهانهاده

 است نيكتم متعدد يهانهيهز رشيپذ منزلهبه ياقتصاد فعاالن توسط «يمؤد نقش» نمودن فايا

 استخدام منظوربه ييهانهيهز انجام ،كمدار و اسناد دفاتر، ينگهدار الزام به توانيم آنها نيمهمتر از هك

 از يتخصص خدمات ديخر ،ياتيمال يهااظهارنامه ليمكت و تورهاكفا ضبط و ثبت يبرا ارك يروين

 انجام عدم به مربوط يهامهيجر شدن متحمل از،ين مورد زاتيتجه ديخر ،ياتيمال مشاوران و حسابداران

 مانند بزرگ ياقتصاد فعال كي يبرا است نكمم ييهانهيهز نيچن تحمل .دكر اشاره ... و يقانون فيالكت

 مثالً اما ،نباشد مالحظه قابل ... و يميپتروش يواحدها ،يخودروساز يهاتكشر ،يارهيزنج يهافروشگاه

 ،كوچك يروستا كي در بارفروشخوار كي اي دورافتاده شهر كي در آپارتمان هتل كي صاحب يبرا

 مطالعات جينتا .گردد منجر زين خرد يارهاكوسبك يليتعط به هك است نكمم و بود خواهند گزاف

 شيب خرد يهااركوسبك يبرا درآمد به نيكتم يهانهيهز نسبت هك است تيواقع نيا ديمؤ زين يخارج

 بر اتيمال نظام در كوچك ياقتصاد فعاالن نمودن مشمول لذا است، بزرگ يهااركوسبك برابر 600 از

 .رسدينم نظر به يمنطق يامر افزوده،ارزش

 مترادف افزوده،ارزش بر اتيمال ستميس در ديجد ياقتصاد فعال كي نمودن مشمول گر،يد ازسوي

 بر اتيمال وصول و يمؤد كمدار و اسناد به يدگيرس يبرا سازمان يياجرا يهانهيهز شيافزا با

اجاره  اي ديخر يهانهيار، هزك يروياستخدام ن يهانهيهز است يهيبد .بود خواهد عادالنه افزودهارزش

ان كه امك يكيترونكال يهاسامانه ريو تعم ينگهدار ،ياندازراه يهانهيهز ،ياتيمال يهااستقرار اداره يبرا

را داشته باشد، قابل  كوچكبزرگ، متوسط و  يهااركوسبكفعال در  يمؤد ونيليم سهارائه خدمات به 
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 و متوسط بنگاه و تكشر هزار 300 از اتيمال وصول يبرا ياتيمال سازمان يياجرا يهانهيهز با سهيمقا

 .بود نخواهد ياقتصاد بزرگ

فعاالن  يافزوده، تمامبر ارزش اتينظام مال يمجر يشورهاكمسئله سبب شده است تا  نيهم 

)از  ياري، مع«حد آستانه»به نام  ييامفهوم اجر كيارائه  قينند و از طركن ستميس نيا ريرا درگ ياقتصاد

 فراخوان يبرا را( ...و  تينوع فعال ،ينگي، گردش نقدماهيانه اي ي، فصلساليانهدرآمد  ايفروش  زانيم ليقب

اشد، باالتر ب شده،نييتع آستانه حد زانيماست هر چه  يهيبد .ندينما نيمع مشمول اشخاص نامثبت و

 يموضوع به از دست رفتن درآمدها نيه اكمتر خواهد شد كافزوده بر ارزش اتيتعداد مشموالن قانون مال

 نييتع ترنييدر مقابل، هر چه حد آستانه پا .ديمنجر خواهد گرد ياتيو اختالل در عدالت مال ياتيمال

 خواهد شيافزا يينما صورتبه يمؤد يبرا نيكتم يهانهيهز و ياتيمال سازمان يبرا اجرا يهانهيهز ،شود

مسئله  نيهم .داد نخواهد را وركمذ يهانهيهز فافك شد، خواهد وصول هك ياتيمال درآمد عمالً و افتي

بر  اتيو حساس در نظام مال دهيچيپ يموضوع نه،يحد آستانه به كيسبب شده است تا انتخاب 

 .دينما فايا ينظام، نقش مهم نيست اكو ش تيافزوده باشد و در موفقارزش

ه آنها عموماً كاز آن است  يكافزوده حابر ارزش اتينظام مال يمجر يشورهاك اتيبر تجرب يمرور 

 :نديمانيم استفاده كوچك يهااركوسبكبا  مواجهه براي ريار زكاز سه راه

 يتمام يحد آستانه واحد برا كيشورها، ك نياز ا ياري: در بسقانون در آستانه حد نييتع 

 يبرا يمتفاوت آستانه حد هك شوديم مالحظه موارد، يبرخ در اما ،است شده مشخص هااركوسبك

حد آستانه قرار دارند  يه باالك ييهااركوسبك .دارد وجود خدمت دهندگانارائه و االك نندگانكعرضه

 در هك ييهااركوسبكو تعهدات خواهند بود و  فيالكت يفايافزوده و ابر ارزش اتيمال ستميمشمول س

 .هستند خارج افزودهارزش بر اتيمال شمول رهيدا از دارند، قرار آستانه حد نييپا

 يبرقرار منظوربهشورها كاز  ياريبس در: انيمؤد يبرا يراياخت نامثبت انكام يسازفراهم 

 نظام در يارياخت صورتبه تا دارد وجود ياقتصاد فعاالن و هااركوسبك يان براكام نيا ،ياتيعدالت مال

 و نموده مسترد را شانيهانهاده ديخر اتيمال بتوانند بيترت نيبد و ندينما نامثبت افزودهارزش بر اتيمال

 .ندينما سرك فروش، اتيمال از اي

 يهااركوسبك نيكتم يهانهيه هزك يياز آنجا :شده ساده اتيمال ستميس كي يطراح 

ل و وصو يدگيرس يبرا ييباال يياجرا يهانهيهز متحمل زين ياتيمال سازمان و باالست اريبس كوچك

 يهااركوسبك يساده شده برا ستميس كيانگلستان،  ريشورها نظكاز  يلذا در برخ ،شودياز آنها م اتيمال

 بر اتيمال يمبناه كصورتحساب )ـ  اعتبار وهيش از متفاوت هك است شده گرفته نظر در كوچك

 .باشديم( است افزودهارزش

 زين رانيا افزودهارزش بر اتيمال حهيال( 11) ماده و( 25) ماده «1» تبصره ،(1) ماده «س» بند در
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 گام افزودهارزش بر اتيمال حهيال در مواد نيا الحاق چند هر .است شده ينيبشيپ فوق اركراه سه هر

 در ياماتابه نكل است، يفعل افزودهارزش بر اتيمال قانون يهاياستك و نواقص حذف يراستا در يمهم

 :شوديم مشاهده ريز شرحبه مواد نيا

 ل وبا اص حهي( ال1ماده ) «س» بندارائه شده از حد آستانه در  فيتعر رسديه به نظر مكآن نخست

  .در تضاد باشد يقانون اساس هشتادوپنجمو  ويكمپنجاه

 آن يبرا توانيم ريتفس دو هك رسدينظر م به ي( ابهام11ماده ) ييه، در محدوده اجراكآن دوم 

 يه باالكخواهد بود  يانيمؤدماده صرفاً ناظر بر آن دسته از  نيه اكنخست آن است  ريتفس .نمود ارائه

 ،يحالت نيدر چن .برابر حد آستانه است 5ثر تا كآنها حدا ساليانهحد آستانه قرار دارند و حجم فروش 

دوم  ريتفس .حد آستانه قرار دارند، نخواهد بود نييه پاك يبه اشخاص يقابل تسر شده ساده ياتيالم نظام

برابر حد  5ثر تا كحدا يعنيفروش ) زاني(، صرفاً اشاره به سقف م11ه چون در متن ماده )كهم آن است 

نخست  رياگر تفس .دارد زيحد آستانه را ن رياص واقع در زاشخ ياربرد براك تيلذا قابل ،آستانه( نموده است

حد آستانه قرار دارند نامشخص است و آنها  نييه پاك ييارهاكوسبكآن دسته از  فيلكباشد ت حيصح

 .وندنديبپ شده ساده ياتيقادر نخواهند بود تا به نظام مال

 به مشروط شده ساده ياتيمال ستمياستفاده از س»ه كشده است  دي( ق11ه، در ماده )كآن سوم 

دو برداشت  زيجمله ن نيا درخصوص .«باشد شده پرداخت يقبل يهاحلقه ديخر اتيمال هك است آن

 يجمله نقض غرض است و با فلسفه وجود نيه وجود اكآن است  اول برداشت .استطرح  قابلمتفاوت 

 نيكتم يهانهياهش هزك شده، ساده ياتيمال ستميس يفلسفه معرف رايز .ماده در تضاد است نيا

دفاتر توسط  مي، صورتحساب و تنظكاسناد و مدار يه قادر به نگهداركاست  كوچك يهااركوسبك

 اتيرا منوط به احراز پرداخت مال ستميس نياز ا استفاده ميحال اگر بخواه .ستندين كوچك يهااركوسبك

آن است  زين دوم برداشت .نخواهد بود ريانپذكماده عمالً ام نيشدن ا يياجرا م،يينما يقبل يهارهيدر زنج

ر رده است و قراكه در حلقه آخر قرار دارد، نك يرا منتسب به فعال اتيجمله، عمل پرداخت مال نيه در اك

  .ننده باشدكه در حلقه آخر قرار دارد، خودش پرداختك يه شخصك ستين

 قابل افزودهارزش بر اتيمال حهيال اصالح يبرا مشخص شنهاديپ سه فوق، ابهامات رفع يراستا در

 :هستند ريز قرار به هك است طرح

 .كرد شنهاديپ توانيم اركراه دو باشد قانون بموجبه ديبا آستانه حد نييتع هك ييآنجا از ،اوالً

اال و كنندگان كعرضه يدو رقم )برا ايرقم ثابت و  كيشورها، ك ريه همانند ساكار اول آن است كراه

 متناسب ساليانهر شود و كافزوده ذبر ارزش اتيمال حهي( ال1ماده ) «س» بندخدمات( در  دهندگانارائه

بودجه توسط دولت  حيدر لواساله حد آستانه، همه نييه تعكار دوم آن است كراه .شود ليبا نرخ تورم تعد

 .برسد ياسالم يمجلس شورا بيشده و به تصو شنهاديپ

زم است ، الكوچك يهااركوسبك يبرا شده ساده اتيمال ستمينمودن س ياتيعمل يبرا اً،يثان
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( 11) ماده از «باشد شده پرداخت يقبل مراحل در آنها ديخر اتيمال هكآن بر مشروط» جمله هك

  .گردد حذف

حد آستانه و  نييواقع در باال و پا يارهاكوسبك نيب يريپذحذف اختالالت در رقابت يبرا ثالثاً،

( افزوده 11ماده ) تيا مساوات، الزم است بر شفافاهداف برخورد عادالنه و توأم ب يدر راستا نيهمچن

 ريز هك داشت خواهد را ياشخاص به يتسر تيقابل شده ساده ياتيمال ستميه سكگردد  حيشود و تصر

 .دارند قرار آستانه حد
 

 مقدمه

 ياريحد آستانه مع .آستانه است حد نييافزوده، تعبر ارزش اتيمال نظام يمهم در طراح ماتياز تصم يكي

افزوده بر ارزش اتيمال ستمينام در س، ملزم به ثبتحد آستانه ياشخاص واقع در باال آن، موجببهه كاست 

 گردش فروش، حجم رينظ ييرهايمتغ عمدتاً .شونديشناخته م ياتيسازمان مال يمؤد عنوانبهشده و 

 البته صد و( خدمت دهندهارائه اي باشد االك نندهكعرضه يمؤد هكنيا از)اعم  تيفعال نوع ،ساليانه يمال

 اريبس حد آستانه نييتع .دارند ييبسزا نقش آستانه حد نييتع در ياتيمال سازمان تيظرف و يتوانمند

 واست  ياتيمال يدرآمدها شيبا هدف افزا ريمغا سوكي از ،باال( اريبس ساليانه)مثالً حجم فروش  باال

در مقابل، انتخاب  .دهديم قرار الشعاعتحت را ياتيمال عدالت مهم، انيمؤد حذف ليدلبه گر،يد ازسوي

در  ياتيلموجب غرق شدن مقامات ما (نييپا اريبس ساليانه)مثل حجم فروش  كاز حد اند شيآستانه ب

وجود  ب،يترت نيبد .شوديم انيبر مؤد نيكتم نيسنگ يهانهيهز ليو تحم ييالت اجراكاز مش يانبوه

تفاوت در نحوه برخورد  جاديحال، موجب ا نياما در ع ،شوديم رمهميغ انيحد آستانه سبب حذف مؤد

 نيا بر .زنديامر بر اختالالت در رقابت دامن م نيه اكحد آستانه خواهد شد  نييباال و پا يهابا بنگاه

و  2(2004 نتز،يو م نيك) است يادهيچيپ اريموضوع بس ،مطلوب و نهيبه آستانه حد كي يطراحاساس 

ده افزوبر ارزش اتيتوسعه دادن مال يه در تالش براكاست  يموضوعات اساس ازجملهسطح مناسب آستانه 

 .شوديمطرح م يفروشو ساخت( به مرحله خرده دي)تول ييباال يهااز حلقه

 ،يغنا، اوگاندا، آلبان ريشورها نظك يناموفق برخ اتيدر تجرب شهيحد آستانه، ر نييضرورت تع 

بر  اتيانون مالق يست اجراكبودن آن، سبب ش نييپا ايه نبود حد آستانه و كدارد  ياسروكگرجستان و 

افزوده در بر ارزش اتيمال ستميس يبيست تقركنمونه، ش يبرا .ديور گردكمذ يشورهاكافزوده در ارزش

شور با ك نيه البته اكبودن حد آستانه داشت  كدر اند شهيشده بود( ر يمعرف 1995ه در سال كاوگاندا )

  .بحران فائق آمد نيماه به ا پنجهزار دالر ظرف مدت  50ر به هزار دال 20حد آستانه از  عيسر شيافزا

 درخصوص ژهيوبهرا  ياتيمال نيكو تم يياجرا يهانهيهز توانديحد آستانه م نييچند تع هر 

                                                 

2. Keen & Mintz (2004) 
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 و باال در اقعو اشخاص انيم يريپذرقابت در را ياختالالت اما ،دهد اهشك كوچك اريبس يارهاكوسبك

 نظام كينام داوطلبانه و استفاده از ان ثبتكشورها، امك يدر برخ رونيازا .ندكيم جاديا آستانه حد نييپا

 زين رانيتجربه ا 3.ردك غلبه فوق، چالش بر بتوان تا شوديم فراهم ثابت و مقطوع نرخ با شده ساده ياتيمال

 كوچك يهااركوسبكحد آستانه و نحوه برخورد با  نييدر حوزه تع يجد يه خأل قانونكاست از آن  يكحا

 يخألها تا حدود نيدولت، ا يشنهاديپ حهيالبته در ال .افزوده وجود داردبر ارزش اتيمال يشيآزما قانون در

 .است يه رفع آنها ضروركهستند  يبهاماتتوأم با ا زين حهياما مواد الحاق شده در ال ،اندمرتفع شده

 هك دارد وجود يمكح افزوده،ارزش بر اتيمال قانون( 18) ماده در هك است يضرور تهكن نيا ركذ 

 ارائه به نسبت دينمايم اعالم شورك ياتيمال امور سازمان هك يبيترت به لفندكم انيمؤد» آن، موجببه

 نيا يمفهوم ضمن .«ندينما نامثبت و اقدام مربوطه يهافرم ليمكت و وركمذ سازمان يدرخواست اطالعات

نام دارند اقدام به ثبت ييباال يه گردش مالك يمهم انياز مؤد ب،يه سازمان به ترتكم آن است كح

 يشورا راديماده در سنوات گذشته مورد ا نيا .مطابقت دارد يتا حدود« حد آستانه»ه با بحث ك دينمايم

 قانون ويكمپنجاهور با اصل كماده مذ رتينگهبان، مغا يشورا راديا ياصل لينگهبان قرار گرفته و دل

 توانديم دولت باشد، دولت دست در آستانه حد نييتع ارياخت اگر هك است مسئله نيا طرح و ياساس

ر است كالزم به ذ .دينما خارج آن، شمول رهيدا از اي و ندك قانون مشمول مجلس اجازه بدون را ياعده

به  راديا نيافزوده ارائه شده است، همچنان ابر ارزش اتيمال حهيه از حد آستانه در الك يفيه در تعرك

 .شود دهيشيآن اند يبرا يار اصالحكراه يستيه باكاست  يقوت خود باق

 .شوديم ليكتش بخش شش از حاضر گزارشابعاد مختلف موضوعات فوق،  ياوكوا يراستا در 

 گزارشافزوده، موضوع بخش نخست از بر ارزش اتيآن در نظام مال نييحد آستانه و ضرورت تع يمعرف

بر وضع حد  ديكه با تأافزودبر ارزش اتينظام مال يمجر يشورهاك ريو سا رانيتجربه ا .بود خواهد حاضر

حد آستانه  نييمالحظات عمده در وضع حد آستانه و نحوه تع .خواهد شد يآستانه در بخش دوم بررس

ه ك ييارهاكدر بخش پنجم، راه .داد خواهد ليكتش را گزارشبخش سوم و چهارم از  يمحورها نه،يبه

قرار خواهد  ياند مورد بررسآستانه اتخاذ نموده وضع حد ياهش تبعات منفك يمختلف برا يشورهاك

شده و  يابيافزوده ارزبر ارزش اتيمال حهيدر ال يشنهادياصالحات پ زين يانيگرفت و در بخش پا

 .موجود ارائه خواهد شد يهاياستكو رفع  حهيال قيتدق منظوربه ييارهاكراه

 

 افزودهبر ارزش اتيمال نظامآن در  نييتانه و ضرورت تعمفهوم حد آس يمعرف .1

از نوع  ياتيه مالكبل ،ستيافزوده نبر خود ارزش ياتيافزوده، مالبر ارزش اتيمال ،يتصور عموم برخالف

 يهابنگاهتوسط  جيتدربهو مصرف،  عيتوز، ديتول، واردات رهيه در مراحل مختلف زنجكمصرف است 

                                                 

 .است گرفته قرار یبررس مورد حاضر گزارش از پنجم قسمت در موضوع نیا. 3
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 يبعد بنگاه به بنگاه هر از و شوديم اخذ رند،يگيم قرار وركمذ رهيزنج مختلف مراحل در هك ياقتصاد

 اتيمال نظامدر  .شود پرداخت آنان توسط و شده منتقل نندگانكمصرف به درنهايت تا گردديم منتقل

 پردازديم آنها صادرات و واردات و خدمت ارائه و االك عرضه به هك است يشخص يمؤد افزوده،ارزش بر

به مثابه  يهر مؤد ستم،يس نيلذا در ا .شوديم افزودهارزش بر اتيمال قانون در مقرر فيالكت مشمول و

 تافيدر يفروش را از مشتر اتياال و ارائه خدمت، مالكو به محض عرضه  ندكيعمل م ياتيمال زيمم كي

 اتيمال»ه به آن، كور را كالتفاوت مذمابه ش،يهانهاده يرو يپرداخت ديخر اتيسر مالكنموده و پس از 

نقش »نمودن  فايه اكاست  يهيبد .ندكيم صاليا ياتيبه سازمان مال شودياطالق م« افزودهبر ارزش

 نيمهمتره كاست  يتوسط فعاالن اقتصاد نيكمتعدد تم يهانهيو تحمل هز رشيمستلزم پذ ،«يمؤد

 آنها عبارتند از:

 ملزم هستند  انيافزوده، مؤدبر ارزش اتيدر نظام مال :كمدار و اسناد دفاتر، ينگهدار به الزام

و اسناد  هيلك نياال و ارائه خدمت و همچنكصادر شده به هنگام عرضه  يهاتورها و صورتحسابكفا يتمام

بر  اتيمال زانيه محاسبه مكاست  يهيبد .ندينما يرا نگهدار ازشانيمورد ن يهانهاده ديمربوط به خر كمدار

 .شوديمثبته انجام م كاسناد و مدار هيپافروش( بر اتياز مال ديخر اتيسر مالك يعنيافزوده )ارزش

 است ثبت و  يهيبد :محوله فيوظا انجام يابر شده صرف زمان و ارك يروين يهانهيهز

بر ي( مبتنباركيم هر سه ماه ك)دست ياتيمال يهااظهارنامه ليمكها، تها و صورتحسابتوركضبط فا

ار و صرف ك يروين يريارگكمستلزم به ل،يقب نياز ا يبنگاه و موارد يهانهيو فروش و هز دياطالعات خر

 .است ياتيو تعهدات مال فيوظا يفايا يسب دانش مناسب براك يرازمان ب

 ين است برخكمم :ياتيمال مشاوران و حسابداران از يتخصص خدمات ديخر يهانهيهز 

به استخدام و استفاده از  ريمحوله ناگز فيو انجام وظا ياتيمال يهااظهارنامه ليمكت يدر راستا انيمؤد

 .شونديارائه م ياتيه توسط حسابداران و مشاوران خبره مالكگردند  يات تخصصخدم

 و  وتريامپك ديموارد مستلزم خر يدر برخ ياتيتعهدات مال يفايا :زاتيتجه ديخر يهانهيهز

 .است ...و موقت و  يدائم ينترنتيا يهابسته ديمربوطه، نصب و استفاده از صندوق فروش، خر يافزارهانرم

 قانون( 22)ماده  موجببه، نمونه يبرا :يقانون فيالكت انجام عدم به مربوط يهامهيجر 

 75 مهيجر مشمول ردكن نامثبت مقرر مهلت در يمؤد يليدل هر به اگر ران،يا افزودهارزش بر اتيمال

 صورتحساب صدور عدم صورت در اي و شد خواهد ييشناسا اي نامثبت خيتار تا متعلق اتيمال يدرصد

 .شد خواهد مهيجر مشمول متعلق اتيمال برابر كي معادل

 ،يميپتروش يمانند واحدها يفعال بزرگ اقتصاد كي ين است براكمم ييهانهيهز نيچن ليتحم

 كي ياما برا ،چندان قابل اعتنا نباشد ...و  ييغذا عيفعال در صنا يهابنگاه ،يخودروساز يهاتكشر

 يگزاف بوده و حت هانهيهز نيا ديبدون ترد ند،كيم تيفعال يادورافتاده يه در روستاك يفروشخواربار
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 انيه بر مؤدك نيكتم يهانهيهز برعالوه .شود منجر زين خرد يهااركوسبك يلياست به تعط نكمم

 يهانهياست هز يهيبد .ستا روبرو يمتعدد يياجرا يهانهيبا هز زين ياتيسازمان مال شود،يمترتب م

ست ا روبرو يت و بنگاه متوسط و بزرگ اقتصادكهزار شر 300ه با ك يدر حالت ،ياتيسازمان مال يياجرا

 كوچك يهااركوسبكفعال در  يمؤد ونيليم 3ه سازمان با كت خواهد داش يبا حالت يتفاوت قابل توجه

 ،ياتيمال يهااستقرار اداره ياجاره برا اي ديخر يهانهيار، هزك يروياستخدام ن يهانهيهز .باشد مواجه

 يمؤد ونيليم 3رائه خدمات به ان اكه امك يكيترونكال يهاسامانه ريو تعم ينگهدار ،ياندازراه يهانهيهز

است  ييعمده اجرا يهانهيهز ازجمله ...و  انيمؤد كبه اسناد و مدار يدگيرس يهانهيرا داشته باشد، هز

 .افتي خواهد يامالحظهقابل شيافزا ،ياتيسازمان مال انيتعداد مؤد شيه با افزاك

 نظام به را نهيهز دو ،ياقتصاد فعاالن از افزودهارزش بر اتيمال وصول ق،فو حاتيتوض به تيعنا با 

 نجاستيدر ا .(ياتيمال)سازمان  اجرا يهانهيهز و( اني)مؤد نيكتم يهانهيهز ند؛كيم ليتحم ياقتصاد

فعال  كي تيمشمول ليدلبهافزوده بر ارزش اتياگر درآمد مال .شوديم انينما هزينه ـ فايدهه اصل ك

 عنوانبه ،يه آن فعال اقتصادك ندكيم جابيا يوصول باشد، منطق اقتصاد يهانهياز هز شيب ،ياقتصاد

اما  .افزوده گرددبر ارزش اتيمقرر در قانون مال فيالكمحسوب شده و مشمول ت ياتيسازمان مال يمؤد

نام از ثبت يفعال اقتصاد تيم بر معافكح يمنطق اقتصاد رد،يبگ يشيوصول از درآمد پ يهاهنياگر هز

 .افزوده خواهد دادبر ارزش اتيمال ستميدر س

 يينما صورتبهه كبل ،يخط صورتبه نهوصول  يهانهي، هزكوچك يارهاكوسبكه در ك ييآنجا از 

 يهاحلقه در افزودهارزش بر اتيمال وضع محل از آمده دست به يدرآمدها مقابل، در و ابدييم شيافزا

 نيقوان در ياآستانه حد افزوده،ارزش بر اتيمال يمجر يشورهاك ثركا در لذا ؛است زيناچ باًيتقر يانيپا

بر  اتياز شمول قانون مال رنديگيآستانه قرار محد  نييه در پاك يفعاالن .گردديم نييتع ياتيمال

 به ملزم شونديم واقع آستانه حد يباال هك ييهااركوسبكاما آن دسته از  ،شونديم اافزوده مستثنارزش

آستانه  اجرا و وصول، حد نهيهز هرگونه ابياست در غ يهيبد .بود خواهند يقانون فيالكت انجام و نامثبت

هر  رونيااز .رسديمحال به نظر م يموضوع، امر نيا ،يواقع ياياما در دن ،همان صفر خواهد بود نهيبه

 شاننيرا در قوان ياشور خود، حد آستانهك اتيافزوده با توجه به مقتضبر ارزش اتينظام مال انياز مجر كي

 .پرداخت مين خواهبدا يه در بخش بعدك نندكيم بيتصو

 

 وضع حد آستانه رامونيافزوده پبر ارزش اتينظام مال يمجر يشورهاك ريو سا رانيتجربه ا .2

 اما ،است نشده فيتعر آستانه حد، 1387 سال مصوب ،رانيا افزودهارزش بر اتيمال قانون در چند هر

 اعالم و نييتع شورك ياتيمال امور سازمان هك يبيترت به اندشده لفكم انيمؤد قانون،( 18) ماده موجببه

 .ندينما نامثبت و اقدام مربوطه يهافرم ليمكت و سازمان يدرخواست اطالعات ارائه به نسبت ندكيم
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 اتيدر نظام مال انيمؤدنام ثبت يفراخوان برا هياطالع 7نون، كتا ياتيسازمان مال ،يماده قانون نيا براساس

ها فراخوان ريحد آستانه و سا براساسه فراخوان مرحله اول، سوم و پنجم كافزوده صادر نموده بر ارزش

ه ك يفعاالن اقتصاد يدر فراخوان مرحله اول، تمام .است بوده انيمؤد يشغل تيبر رشته فعاليمبتن

 يبوده است و تمام شتريب اي الير ارديلي، سه م1386ت آنها در سال االها و ارائه خدماكمجموع فروش 

و  ارديليم كي، 1387 نيماهه آغازاالها و ارائه خدمات آنها در پنجكه مجموع فروش ك يفعاالن اقتصاد

فراخوان مرحله  يبرا نيهمچن .اندنام شدهبوده است مشمول ثبت شتريب اي الير ونيليپنجاه موستيدو

 رمعافياالها و ارائه خدمات )اعم از غكمجموع فروش  يو باالتر رو الير ارديليحد آستانه سه م كيسوم، 

 يتمام زيدر فراخوان مرحله پنجم ن .اعالم شده است يو حقوق يقي( اشخاص حقرمعافيمعاف و غ اي

بر  اتينظام مال ينام، مشمول اجرااول تا چهارم ثبت مراحل طيشرا براساسه ك ياشخاص حقوق

، مجموع فروش 1389و  1388، 1387 يهااز سال كيدر هر  هكيو در صورت انددهيافزوده نگردارزش

  4.اندقانون شده ينام و اجرابوده است مشمول ثبت شتريو ب الير ارديليم كياالها و ارائه خدمات آنها ك

 فعاالن يتمام يبرا ثابت آستانه حد كي وجود نندهكسكمنع شورهاك ريسا اتيتجرب هكيحالدر 

 چنانچه است، تيفعال به مشغول يشغل رسته دامك در ياقتصاد فعال هكآن از نظرصرف و است ياقتصاد

عالوه .سكبالع و شد خواهد ودهافزارزش بر اتيمال نظام در نامثبت مشمول رديگ قرار آستانه حد يباال

در داخل  ليو تحص 5دور راه از فروش يبرا يمتفاوت آستانه حد اروپا، هياتحاد عضو يشورهاك در نيا بر

 عضو يشورهاك يبرا آستانه حد به مربوط ارقام نيآخر ،1ه در جدول ك شودياروپا وضع م هياتحاد

 .است شده ارائه اروپا هياتحاد

  

                                                 

 .است شده ارائه مختلف مرحله هفتهای فراخوان در جزئيات مربوط به اطالعيه ،1. در پيوست 4

 عضو کشور یک ازکننده عرضه توسط کاال ارسال صورتبه فروش کی اروپا، اتحادیه در( Distance Sales) دور راه از فروش. 5

 آنالین صورتبه کاالها فروش معموالا  دور راه از فروش. اندنکرده نامثبت افزودهارزش بر ماليات برای که باشدمی اعضا سایر به
 .شودمی شامل نيز را اینترنت طریق از
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 يهااروپا و آستانه اجرا مربوط به طرح هيعضو اتحاد يشورهاكنام در حد آستانه ثبت .1 جدول

 2017در سال  فروش از راه دور

 شورك نام فيرد
  سرانه درآمد

 2015 سال در
 )دالر(

 يهابنگاه يبرا اجرا آستانه
 (وروي) كوچك

 (ساليانه درآمد اي فروش زانيم)

 يبرا ژهيو يهاطرح ياجرا تانهآس
 (وروي) دور راه از فروش

 (ساليانه درآمد اي فروش زانيم)

  كيبلژ 1

 بلغارستان 2

  ياسروك 3

4 
 يجمهور

 كچ


 كدانمار 5

 آلمان 6

 ياستون 7

  رلنديا 8


 وناني 9

 ندارد  اياسپان 10

 فرانسه 11
 
 
 



 ايتاليا 12

 
 
 





 قبرس 13

 يلتون 14

 يتوانيل 15

 زامبورگكلو 16

 مجارستان 17

 مالت 18
 
 




ندارد  ندله 19

 شياتر 20

 لهستان 21

 پرتغال 22


 يرومان 23

 ياسلوون 24

 يكاسلوا 25

 فنالند 26

 سوئد 27

  انگلستان 28
Source: https://ec.europa.eu/ taxation_customs/ sites/ taxation/ files/ resources/ documents/ taxation /vat 

/traders/vat_ community/vat_in_ec_annexi.pdf World Bank, World Development Indicators (2017). 
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 هياتحاد عضو يشورهاك در 2017 سال در آستانه حد وضع از يلك مشاهده چند ،1جدول  براساس 

 :دارد وجود اروپا

 شده وضع يياروپا يشورهاك در افزودهارزش بر اتيمال يهاآستانه از يمتفاوت سطوح ه،كآن نخست

 فيط گريو در سر د انددهيه حد آستانه صفر را برگزكو هلند قرار دارند  اياسپان ف،يسر ط كيدر  .است

 .است نموده انتخاب را ييوروي 97.808ه آستانه كانگلستان است 

 باًي)تقر وروي هزار 30 از شيب اروپا هياتحاد عضو يشورهاك در آستانه حد ساده نيانگيم ه،كآن دوم

 1مندرج در جدول  يشورهاكبرابر متوسط درآمد سرانه در  3/1ه حدود كهزار دالر( است  39برابر با 

 يمتر از درآمد سرانه و در برخكشورها ك يحد آستانه در برخ شود،يه مشاهده مكهمانطور  6.است

اند، ه حد آستانه صفر را انتخاب نمودهكو هلند  اياسپان ياستثنابه .شورها باالتر از درآمد سرانه استك

 هك است سوئد به متعلق ،1مندرج در جدول  يشورهاكدر  سرانه GDPنسبت حد آستانه به  نيترنييپا

شور ك نيه حد آستانه اكور را داراست كنسبت مذ نيبلغارستان باالتر نيهمچن .باشديم 08/0 حدود

 .اش استبرابر درآمد سرانه 7/4حدود 

شورها ك نيدر ا .دارد وجود آستانه حد كي از شيب اروپا، هياتحاد عضو يشورهاك يبرخ در هكآن سوم

شده  نييدهندگان خدمت تعاال باالتر از حد آستانه ارائهكنندگان كنام عرضهحد آستانه مربوط به ثبت

 عنوانبهدارند  ييورويهزار  75از  شيب ينگيه گردش نقدك يياالكنندگان كعرضه رلند،يمثالً در ا .است

دهندگان خدمت در ارائه ينام براحد آستانه ثبت هكيدر حال شونديشناخته م ياتيسازمان مال يمؤد

 .باشديم وروي 37.500شور ك نيا
 

افزوده بر ارزش اتينظام مال يه مجركجهان  يشورهاك ريسا يحد آستانه برا زين 2جدول  در

 .مشخص شده است هستند

  

                                                 

 است دالر هزار 30 از بيش 1 جدول در مندرج کشورهای در سرانه درآمد ميانگين ميالدی، 2015 سال آمارهای اساسبر. 6

 .بود خواهد یورو هزار 24 معادل تقریباا  که
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 افزودهبر ارزش اتيمال يشور مجرك 50نام در حد آستانه ثبت .2 جدول

 شورك نام فيرد
 سرانه  درآمد

 )دالر( 2015 سال در

  كوچك يهابنگاه ياجرا برا آستانه

 )دالر( 2017 سال در

 حد آستانه  نسبت

 سرانه درآمد به

 9/10 يآلبان 1

 نيآرژانت 2



3/2

 5/68 ارمنستان 3

15/2 جانيآذربا 4

4/4 باهاماس 5

6/2 بارباداس 6

-.ندارد آستانه حد بالروس 7

-.اردند آستانه حد يويبول 8

-.ندارد آستانه حد ليبرز 9

 5/15 بوتساوانا 10

.ندارد آستانه حد يليش 11

 نيچ 12

 
تا

 ماه در

2/0

6/6 ايلمبك 13

6/7 مصر 14

35/1 السالوادور 15

1/11 گرجستان 16

05/34 غنا 17

.ندارد آستانه حد گوآتماال 18

.ندارد آستانه حد  هندوراس 19

9/107 ياندونز 20

05/19 قزاقستان 21

15/35 اينك 22

.ندارد آستانه حد رهك 23

5/9 وزووك 24

4/12 لبنان 25

4/0 هيمقدون 26

4/158 اركماداگاس 27

 .ندارد آستانه حد كيزكم 28

9/17 يمولداو 29

3/5 مغولستان 30

35/8 ايبينام 31

08/0 نروژ 32

7/2 پاناما 33
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 شورك نام فيرد
 سرانه  درآمد

 )دالر( 2015 سال در

  كوچك يهابنگاه ياجرا برا آستانه

 )دالر( 2017 سال در

 حد آستانه  نسبت

 سرانه درآمد به

6/18 نيپيليف 34

7/34 رواندا 35

 سيلوئ سنت 36

1/14 صربستان 37

7/13 يجنوب يقايآفر 38

3/1 سيسوئ 39

7/11 تونس 40

1/9 لنديتا 41

3/4 توباگو و دادينيتر 42

4/62 اوگاندا 43

2/20 نيراكاو 44

.ندارد آستانه حد اروگوئه 45

.ندارد آستانه حد ونزوئال 46

07/0 ايزامب 47

9/64 مبابوهيز 48

.ندارد آستانه حد شكمرا 49

.ندارد هآستان حد هيجرين 50

Source: EYGM Limited. (2017), “Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide”, Available in 

https://ey.com/GlobalTaxGuides 

World Bank, World Development Indicators (2017) 

 

مختلف وجود  يورهاشكحد آستانه  نيب ياديز يندگكپرا شوديمالحظه م 2ه از جدول ك همانطور 

حد آستانه  نيترنيياند، پاردهكن نييتع يقانون صورتبهرا  ياه حد آستانهك ييشورهاكنظر از صرف .دارد

 .( وضع شده استيدالر 184)با حد آستانه  هي( و مقدونيدالر 86)با حد آستانه  ايزامب يشورهاكدر 

 239.100 آستانه حد)با  ارمنستان و( يدالر 360.904)با حد آستانه  ينزاندو يشورهاكدر مقابل 

مجزا و  يهاشورها، حد آستانهك يدر برخ .اندداده اختصاص خودبه را آستانه حد نيباالتر(، يدالر

نمونه  ياه بركدهندگان خدمت در نظر گرفته شده است اال و ارائهكنندگان كعرضه يبرا ياجداگانه

 يدالر 24.937 و االك نندگانكعرضه يبرا يدالر 37.406ه حد آستانه كاشاره نمود  نيبه آرژانت توانيم

و  ستيعدد مشخص ن كي ن،يشور چكحد آستانه در  .است نموده نييتع خدمت دهندگانارائه يبرا را

 طوربه .است شده نييتع خدمت دهندگانارائه و االك دگانننكعرضه يبرا ماه در دالر 2.937تا  734 نيب

 .دارد قرار يدالر 70.000 تا 30.000شورها در محدوده كثر كحد آستانه ا ،يلك
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 حد آستانه نييمالحظات عمده در تع .3

 ينام عمالً برختانه ثبتحد آس نييشورها با تعكاز  ياريمالحظه شد، بس نيشيه در بخش پك همانطور

 ايحذف و  .سازنديم امستثن افزودهارزش بر اتيمال نظامنام در را از شمول ثبت كوچك يارهاكوسبكاز 

 از را آنها و شوديم ياتيمال نيكتم يهانهيهز اهشك موجب هااركوسبكاز  ليقب نيمعاف نمودن ا

از  رنديگيحد آستانه قرار م نِييه پاك يكوچك يهااركوسبكهر چند  .ديانميم معاف اتيمال پرداخت

 شانيهانهاده يرو يپرداخت اتيو استرداد مال يريگاما قادر به بازپس ،خارج هستند VATشمول  رهيدا

لعات مختلف به آنها اشاره ه در مطاكخواهد داشت  يبيو معا ايوضع حد آستانه، مزا بيترت نيبد .ستندين

 حيبر مطالعات انجام شده، تشريحد آستانه مبتن نييدر تع يدر ادامه سه مالحظه اساس .شده است

 .است دهيگرد

 

 ياقتصاد يهابنگاه انيم رقابت لهمسئ. 3-1

 نيبر رقابت ب ييزان است اثر اختاللكستانه ممحد آ نييتع 7(2012) وريركو  ايفر اليد يادعا براساس

ها و بنگاه رايز .افزوده داشته باشدبر ارزش اتينام نشده در نظام مالنام شده و ثبتثبت يهابنگاه

اال و ارائه خدمت، صورتحساب صادر كبه هنگام عرضه  توانندياند نمردهكنام نه ثبتك ييارهاكوسبك

 اتينام شده در نظام مالثبت انيه مؤدكاست  يدر حال نيا .رنديرا بازپس گ شانيهانهاده اتيمال و ندينما

 يرو يپرداخت ديخر اتينند و در مقابل، مالكصورتحساب صادر  ايتور و كفا تواننديافزوده مبر ارزش

نام شده در ثبت انيمؤد ،يينندگان نهاكمصرف هكيهنگام ن،يبنابرا .نديرا مطالبه نما شانيهانهاده

 افزودهارزش بر اتيمال نظام در هك داشت خواهند ييهااركوسبكبه معامله با  ليتما باشند VAT ستميس

 خواهند احتراز نام،ثبت مشمول عدم يارهاكوسبك با معامله انجام از المقدوريحت و اندردهك نامثبت

نام، قاعده انصاف و مساوات را ه آستانه ثبتكباورند  نيبر ا 8(2001و اولدمن ) كنكاس رونيااز .نمود

 تيمز كيمثابه بهنام، ه وجود آستانه ثبتكمعتقد است  9(1994) ريورنيت گريد ازسوي .ندكينقض م

 قرار آستانه حد يباال هك ييهااركوسبك رايز ندكينام نشده عمل مثبت يارهاكوسبك يبرا يرقابت

 اي و مخارج عنوانبه را هانهيهز نيا بود خواهند مجبور و شونديم نيكتم يهانهيهز متحمل رنديگيم

 .ندينما منظور االك شدهتمام يبها از يجزئ

 

                                                 

7. de la Feria and Krever (2012) 

8. Schenk and Oldman (2001) 

9. Turnier (1994) 
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 اتيمال وصول يهانهيهز و يمال يدرآمدها انيم بستانـ  بده لهئمس. 3-2

 انيم يرقابت اختالالت اهشك يبرا آستانه حد نيبهتر هك معتقدند 10(2001) ارانكهم و ليابر

اند اشاره داشته زيموضوع ن نيالبته آنان به ا .است صفر رقم نام،ثبت رمشموليغ و مشمول يارهاكوسبك

 يهانهيمتحمل هز بيترتبه ياتيو سازمان مال انيه مؤدكاست  ريپذانكام يه وضع حد آستانه صفر زمانك

ه وارد نمودن كباورند  نيبر ا زي( ن2012) وريركو  ايفر اليد .نشوند يياجرا يهانهيو هز نيكتم

خواهد داد و  شيافزا يينما ورتصبهرا  يياجرا يهانهيهز ،VAT ستميدر س كوچك يارهاكوسبك

اختصاص  VAT يآورجمع يهانهيپوشش هز يوصول شده صرفاً برا ياتياز درآمد مال يابخش عمده

 نيه اك شمرديحد آستانه را برم نييتع يمهم برا ياقتصاد ليسه دل زي( ن1994) ريورنيت .افتيخواهد 

 عبارتند از: ليدال

 خرد، يهااركوسبك ينسبتاً باال برا نيكتم يهانهيهز 

 نمودن اجرا يبرا ياتيمال مقامات هك يباالتر يهانهيهز VAT شوند،يم متحمل خرد يهااركوسبك يرو 

 كنسبتاً اند مقدار VAT كوچك يهااركوسبكشده از  وصول. 

در  اتيبه فروش مشمول مال نيكتم يهانهينسبت هزه كاز آن است  يكحا ريورنيمطالعه ت جينتا

 دهديه نشان مكدرصد است  003/0و  94/1برابر با  بيترتبه هااركوسبك نيترو بزرگ نيتركوچك

 ليابر ،نيا برعالوه .است اركوسبك نيتربرابر بزرگ 600از  شيب ،اركوسبك نيخردتر يور براكنسبت مذ

درصد از  10متعلق به  ينگيل فروش و گردش نقدكدرصد  90از  شيه بكمعتقدند  زياران نكو هم

از  ياديه مشمول نمودن شمار زك ندكياشاره م زين 11(2003) يل .بزرگ است اريبس يهابنگاه

 .ساخت هدخوا محدود را يدرآمد منابع خالص ،VATه كخرد در شب يهااركوسبك

 

 يآبشار دهيپد بروز مسئله .3-3

 تيخاص» بروز احتمال ديتشد ،كوچك فروشندگان تيمعاف و آستانه حد وجود يهااختالل از يكي

 يالبته وجود مقررات .است شده نيعج افزودهارزش بر اتيمال يهاتيمعاف با همواره هك است «يآبشار

 .خواهد شد يآبشار تيانه، مانع از بروز خاصنام داوطلبثبت يبرا

 

 نهيحد آستانه به نيينحوه تع .4

 سازمان بر مترتبه ك) يياجرا يهانهيهز و( شوديم ليتحم انيمؤد بره ك) نيكتم يهانهيهز ابيغ در

قانون  ياز اجرا يناش ياتيمال ياوالً درآمدها رايز .است صفر همان نه،يبه آستانه حد(، است ياتيمال

                                                 

10. Ebrill et al (2001) 

11. Le (2003) 
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 ،يواقع ياياما در دن .روديم نياز ب يرقابت يهااختالل اًيو ثان رسديثر مكافزوده به حدابر ارزش اتيمال

 جهينت نيبه ا ياتيو مقامات مال استگذارانيثر سكاست و ا ييهانهيافزوده توأم با هزبر ارزش اتيوصول مال

 .سازند برقرار ياموازنه ،كوچك يهااركوسبكردن كمشمول  يهانهيمنافع و هز نيب ديه باك انددهيرس

است؛  ريدو متغ انيم بده ـ بستاندر انتخاب حد آستانه،  ي(، مالحظه اساس2004) نتزيو م نيك دياز د

 ييو اجرا نيكتم يهانهيهز و دوم روديبردن حد آستانه از دست م باال ليدلبهه ك ياتينخست درآمد مال

قاعده  كي تواني، مبده ـ بستان نيز بر اكبا تمر .شونديمتحمل نم ياتيو مقامات مال يمؤد بيه به ترتك

 12.ردك استخراج نهيبه آستانه حد نييتع يساده را برا

)(.)1(

*

z

CA
z








  

 حيتشر يكاند را آستانه حد «بودن نهيبه» مفهوم هك ستين لطف از يخال فوق، رابطه ريتفس از قبل

اشخاص، از  يبرخ رايز ،از دست خواهد رفت ياتيمال ياز درآمدها يحد آستانه، بخش نييبا تع .ميينما

اجرا و  يهانهيمتحمل هز ياتيمقابل، سازمان مال افزوده خارج خواهند شد، اما دربر ارزش اتيشمول مال

وصولِ  يهانهياز هز شترياز دست رفته ب ياتياگر درآمد مال .نخواهند شد نيكتم يهانهيهز ريدرگ يمؤد

 اهش داد تا به حد آستانهك يستي( انجام نشده، باشد در آن صورت حد آستانه را بانيك)اعم از اجرا و تم

وصول باشند در آن صورت  يهانهيمتر از هزكاز دست رفته،  ياتيمال ياما چنانچه درآمدها .ديرس نهيبه

 .افتيدست  نهيحد آستانه را باال برد تا به حد آستانه به ديبا

 و باال آستانه حد بانتخا ليدلبه رفته دست از ياتيمال درآمد انيم بده ـ بستان قاًيدق فوق رابطه

دهنده سر نشانكرابطه، صورت  نيدر ا .سازديم سكمنع را اجرا و نيكتم يهانهيهز ليتحم عدم

 بر اتيمال وصول يهانهيهز آنها، مجموع هك است( A) اجرا يهانهيهز و( C) نيكتم يهانهيهز

ه در آن، كاز دست رفته است  ياتيمال يدرآمدها انگريب زيسر نكمخرج  .دهديم نشان را افزودهارزش

( و  يعني) اتيه با ضرب آن در نرخ مالكافزوده به فروش است دهنده نسبت ارزشنشان z)(عبارت 

 زين پارامتر  .ديآيم دست به وصول قابل ياتيمال درآمد مقدار ،z يعنيدر سطح فروش حد آستانه 

 .باشديم كيه همواره بزرگتر از كواحد پول در دست دولت است  كي يننده ارزش اجتماعكسكمنع

 يهانهيهز و دالر 100 حدود را نندهكنامثبت هر يبرا سازمان يياجرا يهانهيهز 13،(1994) ناسنك

افزوده درصد و نسبت ارزش 15 اتيه نرخ مالكبا فرض آن .است نموده برآورد دالر 500 باًيتقر را نيكتم

 3/1با صنعت دارد( و با در نظر گرفتن رقم  يشتريو تطابق ب تيه سنخكدرصد باشد ) 35به فروش 

ه نسبت كبخش خدمات  ياست برا يهيبد .بود خواهد ردال هزار 40 نهيبه آستانه حد ، يبرا

 .شوديم نييهزار دالر تع 20 نهيدرصد(، حد آستانه به 70دارد )مثالً  يافزوده به فروش باالترارزش

                                                 

 .است شده ارائه( ب) پيوست در بهينه آستانه حد محاسبه برای ساده عدهقا استخراج نحوه. 12

13. Cnossen (1994) 
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 :از عبارتند هك سازديم اركآش را يلك و مهم افتهي چند ساده، قاعده نيا

 ًنيا .بود خواهد مترك نهيبه و مطلوب آستانه حد باشد، باالتر فروش در افزودهارزش سهم چه هر اوال 

 آستانه حد اما ،ردك وضع را يمترك آستانه حد ديبا خدمات دهندگانارائه نامثبت يبراه كمعناست  نيبد

 ن،يفرانسه، آرژانت ريا نظشورهك يمهم، از تجربه برخ افتهي نيا 14.باشد باالتر ديبا االك نندگانكعرضه نامثبت

مشمول  يبرا يمتفاوت يهاقاعده، از حد آستانه نيا براساسآنها  رايز ند،كيم ييرمزگشا رلنديو ا ايتاليپرتغال، ا

 .برنديم بهره خدمت ارائه و االك عرضه حوزه در فعال يارهاكوسبك نمودن نامثبت

 گفته  زيه قبالً نكهمانطور  .بود خواهد باالتر نهيبه آستانه حد باشد، باالتر نيكتم يهانهيهز چه هر

 يهانهيهز از شتريب برابر 600 ،كوچك اريبس يارهاكوسبك نيكتم يهانهيهز ر،يورنيشد، طبق مطالعات ت

ه چرا ك ندكيم ييرمزگشا يديلك قتيحق نيموضوع، از ا نيو هم است بزرگ اريبس يارهاكوسبك نيكتم

 .است افتهين يتسر يانيپا يهاافزوده به حلقهبر ارزش اتيمال شرفته،يپ يشورهاكدر  يحت

 ر كذ .شد خواهد نهيبه آستانه حد شيافزا موجب ياتيمال سازمان يبرا باالتر يياجرا يهانهيهز

، كوچك يهااركوسبكردن ك(، با وارد 2012) وريركو  ايفر اليه طبق مطالعه دكست ا يته ضروركن نيا

لذا  افت،يخواهد  شيافزا يينما صورتبه هكبل ،يخط صورتبه نه ،ياتيسازمان مال يياجرا يهانهيهز

 يعقل و يعلم متقن منطق ،كوچك يهااركوسبكو  يانيپا يهاافزوده به حلقهبر ارزش اتيمال يتسر

 يگريد يارهاكبه اصل مساوات، راه يبنديو پا يبردن اختالالت رقابت نياز ب ين براكل .داشت نخواهد

 .افتي ديبا كوچك يهااركوسبكاز  يستاناتيمال يبرا

 

 و حذف يبرا ييارهاكراه ؛يارياخت نامثبت يساز راهمف و شده  ساده  ياتيمال ستم يس  .5

 آستانه حد وجود از يناش يرقابت اختالالت فيتخف اي

افزوده و اتخاذ بر ارزش اتيمال ستمينام در سثبت يبرا ياه قبالً گفته شد، وجود حد آستانهك همانطور

و اختالل در رقابت  يعدالتيحد آستانه، احتمال بروز ب نييمتفاوت در قبال اشخاص باال و پا يبرخوردها

 اتيمال يمجر يشورهاك اتيبر تجرب يمرور .داد خواهد شيافزا را بزرگ و كوچك يهااركوسبك انيم

 متر مورد توجهكاز سطح آستانه،  ترنييبا اشخاص پا ياتيه رفتار مالكاز آن است  يكافزوده حابر ارزش

اند گرفته شيرا در پ ينسبتاً متفاوت يهاهيامر، رو نيشورها با توجه به اك يقرار گرفته است و صرفاً برخ

 .خواهد شد حيآنها تشر نيمهمتره در ادامه، دو مورد از ك

                                                 

 تشکيل عملياتی مازاد و کار نيروی دستمزد هایهزینه را خدمات فروش قيمت از ایعمده بخش دانيممی که همانطور. 14

 ایعمده سهم شود،می پرداخت کاالها سایر توليد یندفرآ در که ایواسطه کاالهای و اوليه مواد هایهزینه مقابل، در. دهدمی
 کاال قيمت از تومان 80 باشند، داشته تومانی 100 فروش قيمت خدمت، یک و کاال یک اگر مثالا . دارد کاالها فروش بهای در

 20 کاال، خصوصدر فروش به افزودهارزش نسبت لذا ،کاالست آن توليد فرآیند در استفاده مورد ایواسطه هاینهاده به متعلق
 هزینه به مربوط هاهزینه اصلی بخش ،...( و بهداشتی آموزشی، خدمات مثالا ) خدمت ارائه فرآیند در اما. بود خواهد درصد

 .بود خواهد باال خدماتی هایبخش در فروش به افزودهارزش نسبت لذا است، دستمزد و حقوق
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 افزودهبر ارزش اتيدر نظام مال يارينام اختثبت. 5-1

 انيانتخاب مؤد يسطح فروش( برا براساسوضع حد آستانه  ري)نظ يمشخص اريه معك ييشورهاك در

مشخص خواهد  اريارزش آن مع ايبه مقدار سطح آستانه و  يبستگ انيمؤد تيمشمول وجود دارد، مشمول

 اتيمال تواننديمهستند و  ينام اجبارملزم به ثبت رنديگيه باالتر از حد آستانه قرار مك يانيمؤد .داشت

حد آستانه واقع  نييه در پاك يانياما مؤد .نديمطالبه نما ياتياعتبار مال عنوانبهها را بابت نهاده يپرداخت

ها نهاده يپرداخت اتيبابت مال ياتياز اعتبار مال تواننديخارج هستند و نم اتياز دامنه شمول مال شونديم

سطح  ريز انيمؤد يها برانهاده ديبابت خر ياتيان مطالبه اعتبار مالكعدم ام ن،يبنابرا .نديمااستفاده ن

ان كشورها را بر آن داشته تا امك يموضوع، برخ نيا .گذارديم يبرجا يمنف اثر ات،يمال شمول آستانه

 رمشموليغ انيمؤد بيترت نيبد .ندينما ينيبشيپ افزودهارزش بر اتيمال نظامرا در  يارينام اختثبت

ه كاست  انيشا .نندك مطالبه را خود ياتيمال اعتبار و ردهك تكمشار وركمذ ياتيمال نظامدر  تواننديم

و  تايمال يياجرا يهانهيهز شيمنجر به افزا ،يرقابت تيحفظ موقع منظوربه يارينام اختحق ثبت

با  تواننديم انيخصوص مؤد نيدر ا .شوديور مكمذ انيمؤد ياتيمال نيكتم يهانهيهز شيافزا نيهمچن

ه در كر است كذ انيشا .ندينما يريگميتصم ،يحق قانون نينسبت به استفاده از ا هزينه ـ فايدهانجام 

 .داده نشده است انيبه مؤد يارينام اختان ثبتكام ران،يافزوده ابر ارزش اتيقانون مال

 نامثبت يبرا زين يمقررات لذا است، نشده فيتعر انيمؤد نامثبت يبرا ياآستانه هك ييشورهاك در 

انگلستان،  رينظ يگريد يشورهاكاما در  .هستند نامثبت به لفكم افراد يتمام رايز ،ندارد وجود يارياخت

حد آستانه  ان،ينام مؤدثبت يه براكو نروژ  يجنوب يقايآفر ن،يپيليقزاقستان، ف رلند،يا ش،يارمنستان، اتر

و نروژ  يجنوب يقايجز آفرب .وجود دارد رمشموليغ انيمؤد يبرا يارينام اختان ثبتكاند امنموده فيتعر

 يبرا يارينام اختان ثبتكشورها امك رياند در ساردهك نييحد آستانه تع زين يارينام اختثبت يه براك

به رغم  ،يفرانسه، فنالند و اندونز ريشورها نظك يدر برخ ن،يا برعالوه .فراهم شده است انيمؤد يتمام

عمالً  رمشموليغ انيمؤد يبرا يارينام اختاما ثبت ،نام مشخص شده استثبت يه حد آستانه براكآن

 .(1394 ر،ي)زا ستين ريپذانكام

 يارياخت نامثبت حق از استفاده انكام هك است آن نمود توجه بدان ديبا نجايا در هك يمهم تهكن 

 شخاصا يبرخ زيآمخدعه اي و موقت نامثبت از هك ينحو به است ياطياحت مقررات و طيشرا به منوط

 نموده نامثبت به اقدام موقت صورتبه ،اركوسبكاز صاحبان  ين است برخكه ممكچرا  .شود يريجلوگ

 از مجدداً نندكيم وصول را فروش اتيمال هك يادوره در و رنديبگ پس را خود ديخر ياتيمال اعتبار و

چند سال(  يم براكنام )دستان لغو ثبتكه امك ستا رونيااز .شوند خارج افزودهارزش بر اتيمال ستميس

نام حق ثبت يه اعطاك ندكياظهار م زي( ن2003) يل ياز طرف .(2001اران، كو هم ليممنوع است )ابر

 .خواهد شد اتيوصول مال يهانهيهز شيارها موجب افزاكوسبكبه  يارياخت
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 انگلستان يمورد مطالعه 15؛«ثابت نرخ با ساده يهاطرح» اي شده ساده ياتيمال يهاز طرحاستفاده ا. 2-5

 نيياشخاص باال و پا نيب يو حذف اختالالت رقابت يو ادار يياجرا يهانهياهش هزك يارهاكاز راه يكي

 ساده يهاطرح نيا .است كوچك يهااركوسبك يبرا «شده دهسا يهاطرح» يريارگكحد آستانه، به

اال و خدمت( كحاصل از فروش  ي)درآمدها يمال گردش لك بر ثابت نرخ با اتيمال كي وضع از عمدتاً شده

 يبرا ياشدهيازسساده ياتيمال يها، برنامه2002نمونه، انگلستان از سال  يبرا .شوديم ليكتش

 صورتبههزار پوند باشد(  150متر از كآنها  رمعافيغ يهاه فروشك ييهابنگاه يعني) كوچك يهابنگاه

نرخ ثابت، اقدام  كيها با با نرخ مقطوع و ثابت، بنگاه اتيطرح مال نيتحت ا .ار گرفته استكبه يارياخت

 شانيهانهاده يرو يپرداخت VATمطالبه  حقِِّ از و نندكيم شانيهافروش لك يرو VATبه پرداخت 

نرخ ثابت بسته به نوع  نيا .رنديگيخود را بازپس نم دياعتبار خر گر،يعبارت دبهو  ندينمايم نظرصرف

 16.(1201اروپا،  ونيسيمكاست ) رييدرصد در تغ 5/14تا  4 نيب ياقتصاد تيفعال

 دينكنمونه فرض  يبرا .بود خواهد نندهككمكشفاف شدن موضوع فوق،  يبرامثال ساده  كي ارائه 

 الير 90ارخانه ذوب آهن اصفهان نموده و كاال از ك ياليواحد ر 1000 ديفروش، اقدام به خرعمده كي

 فروشآهن كي به الير 1500 متيور را به قكمذ ياالكسپس  .ندكيافزوده پرداخت مبر ارزش اتيمال

 الير 90 سرك از پس و نموده مطالبه داريخر از زين اتيمال الير 135 و فروشديم تهران بادشادآ در

 .ندكيم صاليا ياتيمال سازمان حساب به را يالير 45 التفاوتمابه قبل، رهيزنج در شدهپرداخت اتيمال

 نيا .فروشديم الير 1800 متيق به را آهن شوديفروش محسوب مخرده كيه ك بادشادآ فروشآهن

 اما ،باشد آستانه حد از باالتر اشفروش سطح يحت اي و رديگ قرار آستانه حد ريز است نكمم فروشآهن

 قيطر از را انيمؤد ليقب نيا يبده هك نباشد صرفه به ياتيمال سازمان يبرا ،يياجرا يهانهيهز لحاظبه

 .ندك نييتع هاصورتحساب و كمدار و اسناد به يدگيرس

 نيا ياتيمال يبده شده، ساده ياتيدر قالب نظام مال توانديم ياتيموارد، سازمان مال ليقب نيا در

نسبت  صيتشخ ،ياتيتوسط سازمان مال يبده زانيم نييدر تعمؤلفه  نيمهمتر .دينما نييتع را انيمؤد

 6/16 يسرانگشت طوربهافزوده به فروش مثال ساده، نسبت ارزش نيا در .ل فروش استكافزوده به ارزش

( به 1800 يعنيفروش ) زاني( بر م1800-1500=300افزوده )ارزش ميه از تقسكدرصد خواهد بود 

درصد در نظر  9 نجايه در اك) ياتيافزوده به فروش را در نرخ استاندارد مالاگر نسبت ارزش .ديآيدست م

 ياتيسازمان مال اگر بيترت نيبد .درصد به دست خواهد آمد 5/1عدد  م،ييگرفته شده است( ضرب نما

                                                 

15. Simplified Flat-Rate Schemes 

 سازیساده مالياتی سيستم در. است درصد 20 انگلستان در افزودهارزش بر ماليات استاندارد نرخ که است رذک به الزم. 16

 نمودن برآورد با و کنندمی محاسبه را کوچک کارهایوکسب به مربوط خریدهای و هافروش ميان تفاضل مالياتی مقامات شده،
. آورندمی دست به را نمایند دریافت بنگاه از مقطوع ماليات عنوانبه باید که تیماليا مقدار ها،نهاده روی پرداختی ماليات ميزان
 نرخ اگر. است کرده ایجاد وی که است ایافزودهارزش دالر 20 کوچک، بنگاه یک دالری 100 فروش از که نمایيد فرض مثالا 

 نرخ ،100 بر 4 تقسيم با. بود خواهد 4 شود اخذ مرحله این در بایستی که تریاضافه ماليات مقدار باشد درصد 20 ماليات
 .آیدمی دست به( درصد 4 یعنی) کرد اعمال باید فروش روی که ماليات مقطوع
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 ديفروش باه خردهك ياتيمال زانيند مك نييتع شادآباد فروشآهن يبرا يدرصد 5/1نرخ مقطوع  كي

فروش در نظر خرده يبرا زين ديخر ياتياعتبار مال ،طيشرا نيتحت ا .خواهد بود الير 27بپردازد برابر با 

معادل با  ندكيچرخه وصول م نيدر ا ياتيه سازمان مالك ياتيل مالك ب،يترت نيبد .گرفته نخواهد شد

بر استفاده از نظام يوصول شده در مرحله آخر مبتن الير 27ه كخواهد شد  الير 27+45+90=162

مشمول  رهيمراحل زنج يتمام ووجود نداشت  شده ساده ياتيچنانچه نظام مال .است شده ساده ياتيمال

 .بود الير 162 همانشده  وصول اتيل مالك زانيم شد،يافزوده مبر ارزش اتيپرداخت مال

افزوده بر ارزش اتي)نظام مال نظامشده در قالب هر دو  جاديا ياتيمال درآمدمثال فوق،  طبقچند  هر

 ياتيتحت نظام مال .دارند گريدكي با مالحظه قابل تفاوت كي اما ،است سانكي( شده ساده ياتيمالو نظام 

 بخواهد و دينما ديخر يتورهاكفا و دفاتر ينگهدار به اقدام شادآباد فروشآهن هك ستين يازين ده،ش ساده

 يبرا زين ياتيه سازمان مالكندارد  يضرورت نيهمچن .دينما ليمكت را يادهيچيپ نسبتاً يهااظهارنامه

 نيكاجرا و تم يهانهيلذا هز .دينما يطوالن يهايدگيسر ري، خود را درگكاند ياتيدرآمد مال كيوصول 

 نيب يرقابت التكمش ،ياديز حد تا هكآن ضمن ابد،ييم اهشك شدتبه شده ساده ياتيدر قالب نظام مال

 .شوديم مرتفع زين آستانه حد نييپا و آستانه حد يباال انيمؤد

 ماتيتصم بر ياختالالت جاديا سبب هانهاده يرو يپرداخت VATمطالبه  به نسبتزه عدم اجا البته 

 ياقتصاد بخش 55مربوط به  يهانرخ نيب زيتما نيهمچن .شوديم( هاتيمعاف مختلف الكاش)همانند  ديتول

 شوديه مشاهده مكهمانطور  .سازديم جاديآنها ا نيب يرا در مرزبند ياستيمختلف، اختالالت و مسائل س

البته در انگلستان،  .وجود دارد 17«ييخنثا»و « ساده بودن» نيب بده ـ بستان كي زين وهيش نيدر ا

 آنها يراب شده ساده ياتيمال ستميه سك نديدرخواست نما تواننديم يارياخت طوربه كوچك يهااركوسبك

 ياتيمال ستميبه س وستنينمودن پ ياريه اختكوجود دارد آن است  انيم نيه در اك ياتهكاما ن .شود اجرا

اقدام به محاسبه  ديبا يريگميتصم يبرا يو رايز ،دهديم شيافزا يمؤد يرا برا نيكتم نهيهز شده، ساده

 و دينما( افزودهارزش بر اتيمال اي مقطوع نرخ با شده ساده اتي)مال ميدر هر دو رژ خود ياتيمال يبده

 .(2011 ،اروپا ونيسيمك) داشت خواهد دنبال به شيبرا يمترك ياتيمال يبده هك نديبرگز را يميرژ

 

 چتر گسترش و آستانه حد هوممف نمودن وارد يبراشده  شنهاديپ يارهاكراه يابيارز .6

  افزودهارزش بر اتيمال حهيال در كوچك يارهاكوسبك بر اتيمال

 بر اتيمال حهيال در يقانون مكح چند شد، ارائه نيشيپ يهابخش در هك يحاتيتوض به تيعنا با

 ابهاماتدرنهايت  و شده حيتشر آنها از كي هر ادامه، در هك است شده ينيبشيپ راستا نيا در افزودهارزش

 .گرفت خواهد قرار يابيارز مورد ارها،كراه نيا در موجود

                                                 

 .نسازد متأثر را ديتول ماتيتصم که ینحو به است یاقتصاد فعاالن یتمام با کسانی برخورد یعنی ییخنثا از مراد. 17
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 بارنينخست يافزوده، برابر ارزش اتيمال حهي( ال1ماده ) «س» بند: در آستانه حد يبرا فيتعر كي ارائه 

درآمد  اياز فروش  يزانيم»ور، حد آستانه كبند مذ موجببه .استاز حد آستانه پرداخته شده  يفيبه ارائه تعر

حد آستانه  نييتع .باشديقانون م يفراخوان و اجرا يبرا انيشمول مؤد نييه شاخص تعكاست  انيمؤد ساليانه

منطق  .«خواهد بود ييو دارا يمور اقتصادا ريوز دييسازمان و تأ شنهاديآن با پ يبعد راتييو تغ انيمؤد يبرا

 درآمد هك افتاده دور شهر كي در كوچك اركوسبك كيه مثالً صاحب كآن است  حه،يدر ال فيتعر نيارائه ا

 .گردد امستثن افزودهارزش بر اتيمال شمول رهيدا از ندارد زين يامالحظه قابل

 نندگان بدون كنندگان و واركو صادر يبردارقبل از بهره يو معدن يديتول يمحسوب نمودن واحدها يمؤد

سطح فروش »با گره خوردن مفهوم حد آستانه با  (:1ماده ) «س» بند ليتبصره ذ موجببهدر نظر گرفتن حد آستانه 

 عنوانبهه كندارند  يفروش اند،دهينرس يبرداربهره ه هنوز بهك يو معدن يديتول يواحدها ،«انيمؤد ساليانهدرآمد  اي

 يديخر اتيمال رايز ،ور در تنگنا قرار خواهند گرفتكمذ يواحدها ،يطيشرا نيدر چن .سازمان محسوب شوند يمؤد

آنها عمالً در  ينگياز نقد يبخش ب،يترت نيو بد ندياسترداد نما توانندياند نمپرداخت نموده شانيهانهاده يه روكرا 

واحدها بدون در نظر  نيه اكشده است  شنهاديپ حهيرو، در النيااز .ه خواهد شدكبلو ياتيسازمان مال يهاحساب

را بازپس خودشان  ياتياظهارنامه، اعتبار مال ميو تسل ليمكبا ت تواننديشوند و لذا ممحسوب  يگرفتن حد آستانه، مؤد

نندگان كنندگان و واردكه صادرك ندكيم مكح يرقابت يهااختالل هرگونهو حذف  ياتيعدالت مال نيهمچن .رنديبگ

اگر قرار باشد حد آستانه به  .افزوده شوندبر ارزش اتيمشمول مقررات قانون مال ،ياگونه حد آستانهچيبدون ه

است، قادر نخواهند  كه سطح صادراتشان اندك ينندگانكدر آن صورت صادر ابد،ي ينندگان تسركنندگان و واردكصادر

 يمتفاوت ياتيمال يو بزرگ، برخوردها كوچكنندگان كصادر نيصورت، ب نيو در ا رنديخود را پس بگ ياتيبود اعتبار مال

 كوچكنندگان كاگر قرار باشد وارد نيهمچن .خواهد شد داريآنها پد انيدر م يرقابت يهاصورت گرفته و اختالل

توسط آنها،  يواردات ياالهاكصورت  نيشوند در ا اافزوده مستثنبر ارزش اتي، از شمول مالكسطح واردات اند ليدلبه

ه توسط كخواهد بود  يمشابه يداتوار ياالهاكتر از افزوده(، ارزانبر ارزش اتيدرصد )به اندازه نرخ مال 9م كدست

به دور  زيو بزرگ ن كوچكنندگان كوارد نيب ياتيبرخورد متفاوت مال نيا .شوديشور وارد مكنندگان بزرگ به كوارد

 .آنها به وجود خواهد آورد نيب ياست و اختالل رقابت ياتياز عدالت مال

 ستميس از ينوع حه،يال( 11) ماده در: كوچك يهااركوسبك يبرا شده ادهس ياتيمال نظام كي يطراح 

 در( است هاآستان حد برابر 5 تا ثركحدا آنها فروش سطح هك) كوچك يارهاكوسبك يبرا شده ساده ياتيمال

 دارند، قرار رهيزنج آخر حلقه در هك فروشسنگ كي اي شادآباد فروشآهن كي مثالً .است شده گرفته نظر

 آهن ذوب نيب هك است آن ماده نيا ياهيپا منطق .گردند شده ساده ياتيمال ستميس نيا مشمول تواننديم

 فيوظا نيب ديبا دارد قرار يفروشخرده يانيپا رهيزنج در هك يفروشآهن كي با است بزرگ يمؤد كي هك اصفهان

 هنگام به يعني ،ييابتدا يهاحلقه در افزودهارزش بر اتيمال ياصل بخش هك ييآنجا از .شد قائل زيتما ياتيمال

 يتررانهيگسهل اصول با را ترنييپا يهاحلقه لذا است، شده وصول واردات زمان در اي اصفهان آهن ذوب در ديتول

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

21 

 امور ريوز دييتأ با توانديم سازمان» حه،يال( 11) ماده طبق .ردك شده ساده اتيمال نظام كي مشمول توانيم

 در هك را قانون نيا مشمول يقيحق اشخاص انيمؤد يشغل يهاگروه افزودهارزش بر اتيمال ،ييدارا و ياقتصاد

 و افزودهارزش بر اتيمال نرخ و فروش زانيم براساس رند،يگيم رارق افزودهارزش بر اتيمال رهيزنج آخر حلقه

 پرداخت يقبل مراحل در آنها ديخر اتيمال هكآن بر مشروط دينما نييتع مربوط تيفعال افزودهارزش بيضر اعمال

 تيفعال هر افزودهارزش بيضر .باشد نهآستا حد برابر پنج زانيم ثركحدا تا آنها ساليانه فروش حجم و باشد شده

 نييتع شورك اصناف اتاق و رانيا ياسالم يجمهور يزكمر كبان سازمان، ندگانينما از لكمتش يارگروهك توسط

 به را اتيمال محاسبه يبرا افزودهارزش بيضرا است لفكم ارگروهك ور،كمذ ماده «1» تبصره براساس .«گردديم

 هر افزودهارزش بيضر .شوند كمدار و اسناد و دفاتر ارائه و ينگهدار به قيتشو انيمؤد هك دينما نييتع ينحو

 انيمؤد يبرا وركمذ روش انتخاب زين «2» تبصره موجببه .گردديم اعالم و نييتع سال هر يبرا تيفعال گروه

 .بود خواهد يارياخت يمال سال كي يبرا سازمان الماع از پس ماده نيا موضوع

 سازمان مجاز » حه،ي( ال25ماده ) «1»تبصره  موجببه :يارياخت نامثبت انكام يسازفراهم

صورت،  نيدر ا .دياند موافقت نماه فراخوان نشدهك يحقوق اي يقياشخاص حق يارينام اختاست با ثبت

 .«افزوده را نخواهند داشتبر ارزش اتيسال حق خروج از نظام مال 5ور حداقل تا كذاشخاص م

 يهاياستك و نواقص حذف يراستا در يمهم گام افزودهارزش بر اتيمال حهيال در مواد نيا الحاق چند هر

 :شوديم مشاهده ريز شرحهب مواد نيا در يابهامات نكل است، يفعل افزودهارزش بر اتيمال قانون

 با اصل  حهي( ال1ماده ) «س» بندارائه شده از حد آستانه در  فيتعر رسديه به نظر مكآن نخست

 چيه» ،ياساس قانون ويكمپنجاهاصل  موجببه .در تضاد باشد يقانون اساس هشتادوپنجمو  ويكمپنجاه

قانون  موجببه ياتيمال فيو تخف يموارد معاف و بخشودگ .قانون موجببه مگر شودينم وضع ياتيمال

 ارياخت توانديمجلس نم ...» زين ياساس قانون هشتادوپنجمطبق اصل  نيهمچن .«شوديمشخص م

 يحد آستانه به معنا نييتع هكنيبه ا تيبا عنا .«... .ديواگذار نما يتئيه ايرا به شخص  يگذارقانون

 نييتع توانيه نمك رسديلذا به نظر م ،ارها خواهد بودكوسبكاز  ي( برختيمعاف ايشدن ) رمشموليغ

البته در  .( سپردييو دارا يامور اقتصاد ريو وز ياتي)سازمان مال يياجرا يهاحد آستانه را به دستگاه

 يرو دولت زكتمر آستانه، حد مفهوم در هكنيا بريمبنوجود دارد  زين يگريمقابل استدالل فوق، نظر د

 .است داده مجلس را مجوزش هك ندكيم مشخص را ياقاعده ثغور و حدود صرفاً و است تيفعال حجم

 ارائه آن يبرا توانيم ريتفس دو هك دارد وجود يابهام( 11) ماده يياجرا محدوده در ه،كآن دوم 

حد  يه باالكخواهد بود  يانيمؤدماده صرفاً ناظر بر آن دسته از  نيه اكنخست آن است  ريتفس .نمود

 ستميس ،يحالت نيدر چن .برابر حد آستانه است 5ثر تا كآنها حدا ساليانهآستانه قرار دارند و حجم فروش 

دوم هم  ريتفس .بود نخواهد دارند، قرار آستانه حد نييپا هك يشخاصا به يتسر قابل شده ساده ياتيمال

برابر حد  5ثر تا كحدا يعنيفروش ) زاني(، صرفاً اشاره به سقف م11ه چون در متن ماده )كآن است 

نخست  ريفساگر ت .دارد زيحد آستانه را ن رياشخاص واقع در ز ياربرد براك تيلذا قابل ،آستانه( نموده است
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حد آستانه قرار دارند نامشخص است و آنها  نييه پاك ييارهاكوسبكآن دسته از  فيلكباشد ت حيصح

 .وندنديبپ شده ساده ياتيقادر نخواهند بود تا به نظام مال

 هك است آنمشروط به  شده ساده ياتيمال ستمياستفاده از س»ه كشده است  دي( ق11ه، در ماده )كآن سوم 

 .دو برداشت متفاوت مطرح شده است زيجمله ن نيا درخصوص .«باشد شده پرداخت يقبل يهاحلقه ديخر اتيمال

ه قبالً كهمانطور  .ماده در تضاد است نيا يجمله نقض غرض است و با فلسفه وجود نيه وجود اكآن است  اول برداشت

واقع در .است كوچك يهااركوسبك نيكتم يهانهياهش هزك شده، ساده ياتيمال ستميس يشد، فلسفه معرف انيب

را به  ينيسنگ نيكتم يهانهي، هزكوچك يهااركوسبكدفاتر توسط  مي، صورتحساب و تنظكاسناد و مدار ينگهدار

 يطراح شده ساده ياتيمال ستميرها نمود، س نيسنگ يهانهيهز نيبتوان، آنها را از دام ا هكنيا يو برا ندكيم ليآنها تحم

 يياجرا م،يينما يقبل يهارهيدر زنج اتيرا منوط به احراز پرداخت مال ستميس نياستفاده از ا ميحال اگر بخواه .شوديم

را منتسب  اتيجمله، عمل پرداخت مال نيه در اكآن است  زين دوم برداشت .نخواهد بود رينپذاكماده عمالً ام نيشدن ا

ننده كه در حلقه آخر قرار دارد، خودش پرداختك يه شخصك ستيرده است و قرار نكه در حلقه آخر قرار دارد، نك يبه فعال

به هنگام ورود حتماً اخذ  كدر گمر ايو  ديارخانه به هنگام تولكدر  رباكي اتيفروشان خرد، مالمثالً درخصوص آهن .باشد

 .گردديمشخص م رهيمجدداً رد زنج يفروشدر مرحله خرده درنهايتتا  شوديرد آن گم م ره،ياما در طول زنج ،شوديم

بر  اتيمنطق مال يعنياعتبار )-صورتحساب روش هب فروشخرده از ستين قرار شده، ساده ياتيدر قالب نظام مال

 .ار قرار خواهد گرفتك يه روش ساده شده، مبناكبل ،وصول شود اتيافزوده(، مالارزش

 قابل افزودهارزش بر اتيمال حهيال اصالح يبرا مشخص شنهاديپ سه فوق، ابهامات رفع يراستا در

 :هستند ريز قرار به هك است طرح

 .نمود شنهاديپ توانيم اركراه دو باشد قانون موجببه ديبا آستانه حد نييتع هك ييآنجا از اوالً

اال و كنندگان كعرضه يدو رقم )برا ايرقم ثابت و  كيشورها، ك ريه همانند ساكار اول آن است كراه

متناسب  ساليانهر شود و كافزوده ذبر ارزش اتيلما حهي( ال1ماده ) «س» بنددهندگان خدمات( در ارائه

بودجه توسط  حيدر لواساله حد آستانه، همه نييه تعكار دوم آن است كراه .شود ليبا نرخ تورم تعد

 .برسد ياسالم يمجلس شورا بيشده و به تصو شنهاديدولت پ

 نيحد آستانه و همچن نييواقع در باال و پا يارهاكوسبك نيب يريپذرقابت در اختالالت حذف يبرا اًيثان

 حي( افزوده شود و تصر11ماده ) تياهداف برخورد عادالنه و توأم با مساوات، الزم است بر شفاف يدر راستا

 .دارند قرار آستانه حد ريز هك داشت خواهد را ياشخاص به يتسر تيقابل شده ساده ياتيمال ستميه سكگردد 

 هك است الزم ،كوچك يارهاكوسبك يبرا شده ساده اتيمال ستمينمودن س ياتيعمل يبرا ثالثاً،

 .گردد حذف( 11) ماده از «باشد شده پرداخت يقبل مراحل در آنها ديخر اتيمال هكآن بر مشروط» جمله

فروش )مثالً آهن يه مؤدكباشد  گونهنيا ياتيمال زيمم رين است تفسكشد ممه قبالً مطرح كهمانطور  رايز

 .رده باشدكپرداخت  يقبل رهيرا در زنج ديخر اتيجزء( خودش مال
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 هاپيوست

 (الف) وستيپ

 افزودهارزش بر اتيمال انيمؤد نامثبت يهافراخوان جدول
 نامثبت نيمشمول مرحله

 اول مرحله

 االجراالزم خي)تار

 مهر 1 شدن

1387) 

 هك ياقتصاد فعاالن يتمام( 3) نندگان؛كصادر يتمام( 2) نندگان؛كوارد يتمام( 1) فراخوان، نيا موجببه

 يتمام (4) است؛ بوده شتريب اي الير ارديليم سه، 1386 سال در آنها خدمات ارائه و االهاك فروش مجموع

ستيو دو ارديليم كي، 1387 نياالها و ارائه خدمات آنها در پنج ماه آغازكه مجموع فروش ك يفعاالن اقتصاد

 .اندشده نامثبتبوده است، مشمول  شتريب اي الير ونيليپنجاه مو

 دوم مرحله

 االجراالزم خي)تار

 مهر 1 شدن

1388) 

 ربطيذ هاز وزارتخان يبرداربهره هپروان و سيتأس جواز آنها يبرا هك يديتول يو واحدها هاارخانهك(1)

 و يحسابدار ،يدهندگان خدمات حسابرسارائه (3برداران معادن؛ )بهره (2) شود؛يم اي شده صادر

عضو جامعه  يحسابرسسات سؤمشاغل و  ي( حسابداران رسم4) ؛يمال خدمات نيهمچن و يدفتردار

دهندگان انواع ارائه (6) ؛يامشاوره و يتيريدهندگان خدمات مدارائه (5) ران؛يا يحسابداران رسم

 يهاها و هتلمتل (7) ستم؛يس يطراح و يافزارنرم ،يافزارسختاعم از  ياانهيرا ،كيخدمات انفورمات

 عيتوز ندگانينما ،يمال يهابزرگ، واسطه يهافروشگاهها، فروشعمدهداران، كبن (8سه ستاره و باالتر؛ )

 يداخل از اعم ،يصنعت و يتجار يهاسسهؤم ندگانينما (9) انبارها؛ صاحبان و يواردات و يداخل ياالهاك

 و ييايدر ،ينيزم ربط،يمجوز از مراجع ذ يدارا يو باربر ينقل موتوروحملمؤسسات  (10) ؛يخارج و

 (؛ دارند اشتغال مسافر نقلوحمل امر به صرفاً هك ييواحدها ياستثنابه) يباربر ييهوا

 يابيبازار و يغاتيمؤسسات تبل (12) مشاور؛ يو مهندس يمؤسسات مهندس (11)

 سوم مرحله

 االجراالزم خي)تار

 نيفرورد 1 شدن

1389) 

 يمشمول اجرا ،نامثبتمراحل اول و دوم  طيه براساس شراك يو حقوق يقياشخاص حق يتمام (1)

االها كمجموع فروش  1388 اي 1387ه در سال ك يدر صورت ،اندهدينگرد افزودهارزشبر  اتينظام مال

  .باشديو باالتر م الير ارديلي( آنها سه مرمعافيمعاف و غ اي رمعافيو ارائه خدمات )غ

 افزودهارزشبر  اتيقانون مال( 12صرفاً معاف موضوع ماده ) يهاتيفعاله شاغل به ك ياشخاص :ركتذ

 يهااتيمالقانون  (96)ماده  «ج»و  «ب» يبندها نيمشمول يقياشخاص حق نيباشند و همچن يم

مرحله  نيدر ا نامثبتاز  ،هستند شورك اصناف يشورا تابع و تيفعال يصنف صورتبه هك ميمستق

 .هستند امستثن

 چهارم مرحله

 االجراالزم خي)تار

 مهر 1 شدن

1389) 

 ي، مشمول اجرانامثبتدوم و سوم  ،اولمراحل  طيشرا براساسه ك يو حقوق يقياشخاص حق يتمام

ماده « ب»موضوع بند  يهاتيفعاله شاغل به ك يدر صورت اند،دهينگرد افزودهارزشبر  اتينظام مال

 مرحله شمولم درآمد اي فروش زانيم هر با باشند، ليذ شرحبه ميمستق يهااتيمالقانون  (96)

و  ي)اعم از صنف يصنعت يهاارگاهكصاحبان  .1 .بود خواهند قانون ياجرا و آموزش ،نامثبت چهارم

 فلزات ريو سا فروشندگان طال و جواهر .2 ،(آمپر باشد 50حداقل برق سه فاز  يه داراك يصنفريغ

 ييرايپذ يصاحبان تاالرها .4 ،فلزات ريآالت و ساگان آهنفروشند .3 ،(نقره و نيپالت)شامل  ينتيز

 هاشگاهيصاحبان نما .6 ،آپارتمان هتل و ستاره دو و كي يهاصاحبان متل و هتل .5 ،هارستوران و

 .8 ،خودرو مجاز يهارگاهيصاحبان تعم .7 ،كخودرو و بنگاه معامالت امال يهافروشگاهو 

 خدمات دفاتر ،ياانهيز ارتباطات راكصاحبان مرا .10 ،ياسناد رسم صاحبان دفاتر .9 ،دارانچاپخانه

 كيترونكال دولت خدمات دفاتر و( يپست يهاآژانس و همراه تلفن نيكمشتر خدمات)دفتر  يارتباط

 ،يو جهانگرد يخدمات مسافرت حبان دفاترصا .11 ،شهر كيترونكو دفاتر خدمات ال (10+سي)پل

 .يورزش و يحيتفر يهاانكمو  هاتماشاخانه نماها،يصاحبان س .12
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 نامثبت نيمشمول مرحله

 پنجم مرحله

 االجراالزم خي)تار

 مهر 1 شدن

1390) 

، نامثبت دوم، سوم و چهارم ،مراحل اول طيشرا براساسنون و كه تاك ياشخاص حقوق هيلك .1

، 1387 يهااز سال كيهر  ه درك يدر صورت اند،دهينگرد افزودهارزشبر  اتينظام مال يمشمول اجرا

 ارديليم كي( آنها رمعافيمعاف و غ اي رمعافياالها و ارائه خدمات )غكمجموع فروش  1389 اي 1388

 .بود خواهند قانون ياجرا و نامثبت پنجم مرحله مشمول باشد شتريب و الير

و  رسنديم اي دهيو به ثبت رس سيتأس جاد،يا 1390بعد از سال  ايه قبل ك ياشخاص حقوق هيلك .2

معاف  ايمعاف  رياال و ارائه خدمات )غكه مجموع فروش ك يدر صورت اند،دهيور نگردكمذ طيحائز شرا

دوره  نيبرسد، از اول شتريو ب الير ارديليم كيبعد، به  يهاسال اي 1390آنها در سال  معاف(ريو غ

 .قانون خواهند شد يو اجرا نامثبتور، مشمول مرحله پنجم كبه آستانه مذ دنيبعد از رس ياتيمال

 ششم مرحله

 االجراالزم خي)تار

 نيفرورد 1 شدن

1394) 

با  يارهيزنج يهايفروش هياغذ .4 ،يسنت يهاخانهسفره .3 ،يغذاخور يهاسالن .2 ها،يبباكچلو .1

 و نوع مجوز اركوسبكواحد فارغ از مساحت محل  ينام و نشان و عنوان تجار ايواحد و  تيكمال

 هفتم مرحله

 شدن االجراالزم خي)تار

 (1395 مهر 1

اشخاص  ياستثنابهاال و خدمت( كدرآمد ) ايفعال با هر حجم از فروش و  يخاص حقوقاش هيلك

 موجببه هك افزودهارزش بر اتيمال قانون (12) ماده موضوع معاف صرفاً يهاتيفعالبا  يحقوق

 .شد خواهند قانون ياجرا مشمول اند،هنشد فراخوان قانون ياجرا يبرا نونكتا يقبل يهافراخوان

 .ياتيمال سازمان نامثبت فراخوان يهاهياطالع از مستخرج: مأخذ
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 )ب(  وستيپ

 ساده قاعده كي از استفاده با نهيبه آستانه حد استخراج نحوه

 اتيفروش مشمول مال .هستند وتمتفا گريدكي با اتيمال مشمول فروش در صرفاً هابنگاه هك ديينما فرض

Hh' يبا چگال H (Y) يتجمع عيتابع توز يه داراك شودينشان داده م Yبا    ه در دامنه كاست

را به مقامات  A يياجرا نهيهز ،ياتيمال ستميبه س ياضافه نمودن هر مؤد .مثبت است داًيكمرتبط با خود ا

ه فرض ك) ندكيم جاديا يمؤد يبرا زيرا ن C نيكتم يهانهيهز نيو همچن سازديترتب مم ياتيمال

 اي) يوجوه عموم يينها نهيهز .دارند( Y ازهاند هب يثابت بوده و صرفاً بستگ هانهيهز نيا هر دو شوديم

است  كيثابت و بزرگتر از  يمقدار ه ك مينكيشان داده و فرض من وجوه( را با  يارزش اجتماع

 ،ياستيفروض، هدف س نيتحت ا .(ارزديم يواحد پول 1از  شيدر دست دولت، ب يواحد پول 1 راي)ز

سر شده است( وزن داده شده كاز آن  يياجرا يهانهيهزه درآمد )ك ياست به نحو zانتخاب حد آستانه 

و  اتياز پرداخت مال يناش ميمستق امدي)پ يشده بر بخش خصوص ليتحم انيز يمنها  لهيوسبه

 ؛يعني .شوديثر مك( حدانيكتم يهانهيهز

(1)        



zz

zHCYdHYYzHAYdHYY )}(1[)(.)({)}(1[)(.)({  

 يثرسازكشرط مرتبه اول حدا .ها استبنگاه يهاافزوده در فروشننده سهم ارزشكسكمنع Y)( هك

 خواهد بود: ريز صورتبه

CAzz   ).(.)1(                                         )2( 

ردن هر كه از قِبَلِ وارد ك zz).(. ياز درآمدها يناش يه ارزش اجتماعك دهدي( نشان م2) رابطه

 يهانهيمعادل با هز قاًيدق ديبا ديآياهش حد آستانه به دست مك يافزوده در پبر ارزش اتيمال ستميبنگاه به س

مجدد  يسيبا بازنو بيترت نيبد .شوديم ليتحم يو مؤد ياتيه بر مقامات مالكباشد  ياضاف نيكتمو  يياجرا

 .(2004 نتز،يو م نيك) شوديمشخص م ريقاعده ساده ز قياز طر نهي(، حد آستانه به2رابطه )

)(.)1(

*

z

CA
z








                                              )3( 

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

26 

 و مآخذ منابع

 .شوركل ك ياتيسازمان مال نامثبتفراخوان  يهاهياطالع .1

 يپژوهش طرح ،«انيو مجر انيده از نگاه مؤدافزوبر ارزش اتيقانون مال يياجرا يهاچالش يبررس» .تيآ ر،يزا .2

 .1394، رانيا ياسالم يشورا مجلس يهاپژوهش زكمر در شده انجام

 .1387مصوب  ،افزودهبر ارزش اتيقانون مال .3
4. Cnossen, S., (1994), “Administrative and Compliance Costs of the VAT: A Review of 

the Evidence”, Tax Notes International 20, PP: 1649– 1668. 

5. de la Feria, R. and Krever, R. (2012), "Ending VAT exemptions: Towards a post-modern 

VAT", Oxford University, Centre for Business Taxation. 

6. Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J., and Summers, V. (2001), The Modern VAT, International 

Monetary Fund, Washington, D.C. 

7. European Commission (2011), “A Retrospective Evaluation of Elements of the EU VAT 

System”, No. TAXUD/2010/CC/104. 

8. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation

/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf 

9. Keen, M. and Mintz, J. (2004), “The Optimal Threshold for a Value-Added Tax”, 

Journal of Public Economic, No. 88, PP: 559-576. 

10. EYGM Limited. (2017), “Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide”, Available in 

https://ey.com/GlobalTaxGuides. 

11. Le, T. M. (2003), "Value added taxation: Mechanism, design, and policy issues", 

Course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries, Washington D.C., 

April 28-May 1, 2003. 

12. Turnier, W. (1994), "Accommodating to the Small Business Problem under a VAT", 

47, Tax Law 963. 

 

www.irpublicpolicy.ir

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf


 

 

 

 

 15612شماره مسلسل:   گزارش شناسنامه
 چتر گسترش و آستانه حد نييضرورت و مالحظات تع .4 افزودهارزشماليات بر  دربارهگزارش:  عنوان

 شده ساده ياتيمال ستميس قياز طر كوچك يارهاكوسبكبر  يستاناتيمال

 

 

 

 (يعموم هيمال گروه) عمومي بخش اقتصاد مطالعات :دفتر نام

 يمهاجر سايپر :تدوين و تهيه

 غالمپور يمهد چمن، بهيط: ارانكهم

 يقاسم محمد ان،يسبحان يمحمدهاد ديس اقدم،يرينص يعل علمي: انناظر

 سالميا شوراي مجلس اقتصادي كميسيون: متقاضي

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ :ادبي ويراستار

 

 

 

 :كليدي هايواژه

  آستانه حد .1

 شده ساده ياتيمال نظام .2

 انيمؤد نيكتم نهيهز  .3

 ياتيمال سازمان يياجرا نهيهز .4

 اتيمال وصول نهيهز .5

 افزودهارزش بر اتيمال قانون  .6

 

 

 

 28/9/1396 :انتشار تاريخ

 

 

www.irpublicpolicy.ir




