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 افزودهارزشماليات بر درباره 
 

 . تاریخ تعلق ماليات5
 

 

 

 چكيده

 تاریخ تعلق ماليات بر عرضه کاالها وافزوده، تعيين یكی از نكات کليدی در طراحی نظام ماليات بر ارزش

ارائه خدمات است. تعيين این تاریخ منوط به انتخاب مبنای حسابداری در ثبت و ضبط رویدادهای مالی 

طور کلی دو مبنای حسابداری برای تعيين تاریخ تعلق مالياتی وجود دارد؛ نخست اصل حسابداری است. به

و  اندعنوان قاعده کلی پذیرفتهبه افزوده، این اصل راارزش تعهدی که عموم کشورهای مجری ماليات بر

شماری از کشورها مبنای کار قرار گرفته و یا صرفاً برای برخی حسابداری نقدی که در تعداد انگشت دوم

های شغلی اعمال شده است. پذیرش اصل حسابداری تعهدی بدین معناست که مؤدی )فروشنده گروه

به هنگام صدور صورتحساب و یا تحویل کاال )و یا ارائه خدمت(، ماليات  دخدمت( بای دهندهکاال و یا ارائه

ده باشد و خواه یک معامله نسيه د، خواه ثمن معامله را دریافت کرنکفروش را محاسبه و از خریدار اخذ 

ه است. عاملحسابداری نقدی، تاریخ دریافت ثمن م براساسانجام داده باشد. در مقابل، تاریخ تعلق ماليات 

افزوده ایران نيز به تبعيت از رویه تعيين تاریخ تعلق ماليات طبق قانون آزمایشی ماليات بر ارزش

 بر حسابداری تعهدی است.شمول موجود، مبتنیجهان

بر یمبتنافزوده، تعيين تاریخ تعلق ماليات های اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزشدر طول سال 

وان تآنها میمهمترین ورد اعتراض طيفی از مؤدیان و فعاالن قرار گرفته است که از حسابداری تعهدی م

 صورت نسيه یادهندگان خدماتی که محصوالت خود را بهکنندگان کاالها و ارائهبه پيمانكاران و عرضه

له زجمادالیل متعددی د. علت اعتراض آنان ریشه در این موضوع دارد که بهکرفروشند، اشاره قسطی می

ای از شرایط اقتصاد کالن جامعه، امكان فروش نقدی تمام کاالها و خدمات وجود ندارد و بخش عمده

 شود که بتوانمدت وجهی دریافت نمیلذا عمالً در کوتاه ،گيردصورت نسيه صورت میمعامالت جامعه به

 افزوده آن را محاسبه و به سازمان مالياتی ایصال کرد.ماليات ارزش

استای حل مسئله فوق دو راهكار وجود دارد. راهكار نخست، برهم زدن اصل تعهدی در نظام ماليات در ر 

افزوده و حرکت به سمت حسابداری نقدی است. اگرچه اتخاذ این راهكار ممكن است که مطلوب و بر ارزش

دالیل لكه بهب ،کندحل نمیمشكل موجود را تنها نهتوان گفت دلخواه بسياری از فعاالن اقتصادی باشد، لكن می

های ميان سازمان مالياتی و مؤدیان دامن خواهد متعددی که در این گزارش تشریح خواهد شد به کشمكش

يط دن تقسامكانپذیر کر زند. راهكار دوم، افزایش مهلتِ زمانیِ پرداخت ماليات متعلق )در مورد پيمانكاران( و

دار افزوده پيشنهاد شده است. در این راهكار، بدون خدشهر ارزشبدهی مالياتی است که در الیحه ماليات ب
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شود تا بخش اعظمی از مشكالت موجود فعاالن اقتصادی )که عمدتاً شدن اصل حسابداری تعهدی، تالش می

 .شودمقطعی اقتصاد کالن دارد( مرتفع  ریشه در شرایط خاص و بعضاً

 

 مقدمه

 زا یافتگی کهبا سطوح مختلف توسعهجهان کشور  160از  شيبدر درحال حاضر  افزودهارزشبر  اتيمال

شود. درجه موفقيت کشورها در اجرای ماليات حضور دارند، اجرا میدر پنج قاره جهان نيز  ییاينظر جغراف

ی هابه عوامل گوناگونی بستگی دارد که یكی از مهمترین آنها، طراحی مناسب مؤلفه افزودهارزشبر 

د توانطراحی مناسب سازوکارهای اجرای قانون، میکه  طوریبهاست،  افزودهارزشليات بر اجرایی نظام ما

 ، داشته باشد. افزودهارزشیی نظام ماليات بر آتأثير قابل توجهی بر عملكرد و کار

هایی شود که البته مباحث و چالشها محسوب میاین مؤلفهازجمله مهمترین « تاریخ تعلق ماليات» 

را ميان مؤدیان و سازمان امور مالياتی ایجاد کرده است. بر این اساس موضوع تاریخ تعلق ماليات در 

و با اصالحاتی نسبت به قانون آزمایشی ارائه  ((3)ای جداگانه )ماده در ماده افزودهارزشالیحه ماليات بر 

 شده است.

شود که مؤدی مالياتی به هنگام فروش کاال و یا ارائه تاریخ تعلق ماليات، به زمانی اطالق می 

لی که مطرح است، آن ؤاد. در اینجا سشوخدمت، ملزم به محاسبه ماليات فروش و اخذ آن از خریدار می

 فتایزمان در دیاب اتيتعلق مال تاریخ ایآچه زمانی است.  افزودهارزشاست که تاریخ تعلق ماليات بر 

ارائه  خیتار ایصدور صورتحساب،  تاریخمثل  یگریزمان د دیبا ایباشد  )از قبيل وجه نقد( معامله یازامابه

 .رديکاال مبنا قرار گ لیتحو خیتار ایخدمت 

های مذکور آثار و تبعات رو دارای اهميت است که تعيين هر یک از تاریخازآن لؤاس نیپاسخ به ا

پاسخ به سؤال متعددی هم برای مؤدیان مالياتی و هم نظام مالياتی کشور به همراه خواهد داشت. اما 

رفته پذی افزودهارزشبر  اتيقانون مال یمبناعنوان به را یما کدام نظام حسابدار در گرو این است کهفوق 

ان زم جهيمبنا قرار گرفته است در نت یتعهد یحسابدار رانی. در ایتعهد ای ینقد یحسابدار باشيم؛

 .تنيس( معامله متيق) ازامابه افتیدرصدور صورتحساب است که لزوماً همزمان با  ، تاریخاتيتعلق مال

هایی را ها و رکود اقتصادی( گالیهاین موضوع با توجه به شرایط اقتصادی ساليان گذشته )تشدید تحریم

 همربوط انیمؤدکه طوریویژه پيمانكاران( به همراه داشته است بههاقتصادی )ب در سطح برخی فعاالن

و خدمات تا زمان  هاشود و عرضه کاال لیتبد یبه نقد یاز تعهد یحسابدار یاند که مبناخواهان آن شده

  نشود. اتيمشمول مال ،افت وجه معاملهیدر

ایی که امروز در معامالت و مبادالت اقتصادی در هدارند که یكی از واقعيتاین قبيل مؤدیان بيان می

کنند شود رواج خرید و فروش نسيه یا اقساطی کاالها و خدمات است. آنها استدالل میایران مشاهده می
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 رسد، در زمان تاریخ تعلق مالياتدار، نسيه یا اقساطی به فروش میمدتصورت به که وقتی کاال یا خدمتی

 شودتعهدی )یعنی صدور صورتحساب( یا همه ثمن مبادله توسط فروشنده وصول نمیحسابداری بر مبتنی

 ه باشيمانتظار داشت که شودیوصول نم یاتيو مال رديگینم رقرا ی )فروشنده(مؤد اريدر اخت یپولو یا اساساً 

ر ای ماليات بلذا کاربست مبنای حسابداری تعهدی در اجر .دنک صالیا یاتيآن را به سازمان امور مال یمؤد

آورد باعث اختالل در عملكرد فعاالن اقتصادی شده و مسائل و مشكالتی را برای آنها بوجود می افزودهارزش

يش از شوند پفعاالن اقتصادی ناگزیر می زیراکه مهمترین آنها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. 

 ها آن را از خریدار اخذ کنند.دریافت ثمن معامله، ماليات را از جيب خود پرداخت نمایند و بعد از ماه

 بيترت نیو بد نیموضوع تدواین ابعاد مختلف  یچالش فوق و واکاو یابیبا هدف ارز گزارش نیا

ت به اهميت بنيادی موضوع مبنای حسابداری در تعيين با عنایشده است: پس از مقدمه  یسازمانده

ای دو نظام حسابداری نقدی و تعهدی پرداخته شده است. در بخش تاریخ تعلق ماليات، به بررسی مقایسه

ت در این قسمشده است.  حیتشر افزودهارزشبر  اتيمال یمفهوم یالگودر  یتعهد یحسابدار گاهیجا دوم

 زودهافارزشبر  اتيدر نظام مال یتعهد یحسابدار رشیعدم پذ ای رشیمختلف در پذ یکشورها اتيتجرب

گزارش، رویكرد اتخاذ شده در ایران در تعيين تاریخ تعلق ماليات بررسی  سومبحث شده است. در قسمت 

افزوده برای گزارش به تبيين راهكارهای مطرح شده در الیحه ماليات بر ارزش چهارماست. قسمت  شده

و  بندیل مشكل پيمانكاران و سایر مؤدیان اختصاص یافته است. در بخش پایانی گزارش نيز جمعح

 .شده استارائه  گزارشمطالب گيری از نتيجه

 

 . حسابداري نقدي در مقابل حسابداري تعهدي1

الی م ، منوط به انتخاب مبنای حسابداری در ثبت رویدادهایافزودهارزشتعيين تاریخ تعلق ماليات بر 

حسابداری  دفاتر را در هاهزینه و درآمدها ثبت و شناسایی زمان حسابداری، مبانی طور کلیهاست. ب

 یحسابدار مبنای نوعی ها،هزینه و درآمدها ثبت و شناسایی هایروش از یک هر کند و انتخابتعيين می

شده است که از ميان آنها دو شود. در ادبيات مربوطه مبانی حسابداری مختلفی معرفی می محسوب

 آشنایی اجمالی با دوبرای  مبنای نقدی و تعهدی از شيوع بيشتری برخوردار است. لذا در این قسمت و

بنای م هایهر یک از مبانی مذکور، ایراد مبنای حسابداری نقدی و تعهدی، ضمن تعریف و تبيين ویژگی

 ورها مبنای تعهدی را برگزینند، تشریح شده است. نقدی و مزایای مبنای تعهدی که باعث شده، اغلب کش
 

 مبناي نقدي چيست ؟حسابداري بر. 1-1

. در استحسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار 

هرگونه تغيير در وضعيت مالی مؤسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی  نظاماین 

شوند ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت میدریافت شود و هزینهآنها  شوند که وجه نقدو در دفاتر ثبت می
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 ـه در برگيرنده دریافتمعامالتـی ک در حسابداری نقدی صـرفـاً د.شونقد پرداخت صورت بهآنها  که وجه

ت گونه تالشی برای ثب، بدون اینكه طی دوره هيچشونددر دفاتر منعكس می هستندو پرداخت وجه نقد 

 های شرکت صورت گيرد.ها یا مبالغ پرداخت نشده و مطالبات یا بدهیصورتحساب

 

 چيست؟  حسابداري بر مبناي تعهدي. 2-1

که تحصيل  شوندشناسایی و در دفاتر حسابداری منعكس میدر مبنای تعهدی کامل، درآمدها زمانی 

 صورتبه یابند. در این مبنا، زمان تحصيل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمدشده یا تحقق می

. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه شودقطعی مشخص شده یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می

تحصيل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت آن اهميت دارد. همچنين در این گيرد، بلكه زمان قرار نمی

هاست و زمانی که کاالیی تحویل ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینهمبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه

ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی شود، معادل بهای تمام شده کاالمی د یا خدمتی انجامشومی

 شود.پرداخت ایجاد میقابل 

 

 مبناي نقدي و مزایاي مبناي تعهدي هاي. ایراد3-1

ها در منطق حسابداری نقدی و در مقابل مزایایی که در روش تعهدی وجود و نارسایی هابرخی ایراد 

دارد سبب شده است در ایران همگام با بسياری از کشورهای دیگر دنيا، استاندارد حسابداری بر مبنای 

افزوده نيز بر مبنای حسابداری های مالياتی در نظام ارزشحسابداری تعهدی قرار گيرد و محاسبه بدهی

ا استفاده ب هاناسازمها و بنگاهعدم امكان ارزیابی عملكرد مدیریت ریزی شود. اشكاالتی نظير پایهتعهدی 

امكـان ثبـت صحيح و کامل  ،  عدمبا استانداردهای حسابداری نقدیانطباق روش  از مبنای نقدی، عدم

و عدم ثبت کامل  م رعایت اصــل تطابق درآمد و هزینه، عدغيرنقدیهای گذاریتهاترها و سرمایه

نجام های اها و فعاليتدارایی کارگيریبهارتباط منطقی بين منافع حاصل از  ، فقدانمطالبات و تعهدات

عدم هوشمندی سيستم مالی و در نتيحه عدم امكان اعمال مدیریت نقدینگی و مدیریت ، هاشده با هزینه

 مؤثرتر به متقاضيان را با مانـع جـدی مواجهرسانی بهينـه منابع درخدمت کارگيریبههزینه که این امر 

ممانعت از استقرار سيستم کنترل داخلی مناسب و عدم امكان انعكاس واقعی وضعيت مالی و و  ندکمی

ها تا زمان دریافت یا ها و بدهیای از داراییدليل عدم انعكاس بخش عمدههب نتایـج عملكـرد سازمان

 .های حسابداری نقدی استیینارساازجمله مهمترین ا هشهای نقدی در دفاتر و گزارپرداخت

مشخص شدن ، دستيابی سریع به اطالعات جامع، کامل و دقيق از وضع موجود سازماندر مقابل،  

دسترسی به اطالعات ، ریزی برای وصول آنهاميـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امكان برنامه

امكان ایجاد ارتباط بين ،  های هر دوره )اعم از نقدی و غيرنقدی(درآمدها و هزینهتـر از تـر و کاملدقيق
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طـه امكان تعيين نق ها و عملكرد آنها و در نتيجه ایجاد زمينـه برای ورود به بحـث بودجه عملياتی؛هزینه

حاصل از تهاتـر  های هـر دوره و نتایـجسر درآمد و هزینه در هر دوره با مقایسه درآمدها و هزینه سربه

ریزی برنامه برایدسترسی به اطالعات الزم ، های دورههزینهعنوان به امكان محاسبه و ثبت استهالک، هاآن

امكان تعيين قيمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطالعات سيستم  ،های مدیریتیو اعمال کنترل

ای در اختيار سازمان با ثبت و ضبط هها و داراییاطالع از ميزان و ارزش موجودی ،حسابداری

آالت و تجهيــزات در سيستم های ثابـت از قبـيـل امـوال، ماشيـنو دارایــی کاالهای موجودی

هـای سـازمان از نظر امكان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت ،حسابداری

به مدیران تری تر و دقيقهای مالی صحيحعات و گزارشاطال، ارائه ها و خدمات ارائه شدهمنابع، دارایی

های تعيين درآمدهـا و هزینـهبودن امكانپذیر  ،گيری و دیگر عمليات اجراییریزی و تصميمجهت برنامه

های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در نتيجه صحيـح فعاليت کارگيریبهواقعی متعلق بـه دوره مالی و 

های اصلی است که در ادبيات مربوطه مزیتازجمله  پایـان سال در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت

 برای حسابداری تعهدی مطرح شده است.

 

 افزودهارزش. جایگاه مباني حسابداري در الگوي مفهومي ماليات بر 2

های هر یک از ه ثبت درآمد و هزینه در دو مبنای حسابداری نقدی و تعهدی، ویژگیپس از بيان نحو

توان به تبيين جایگاه مبانی حسابداری و آنها و دالیل رجحان مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی می

 پرداخت.  افزودهبر ارزش اتيمالآثار اتخاذ هر یک از رویكردها در اجرای 

بر مصرف است که در مراحل  اتيمال ینوع افزودهارزشتر بيان شد ماليات بر طور که پيشهمان 

که در مراحل  یاقتصاد یهاتوسط بنگاه جیو مصرف، به تدر عیتوز ـ ديتولـ  واردات رهيمختلف زنج

 هريافزوده حاصله در هر مرحله از زنجاز ارزش یدرصد زانيبه م رنديگیمذکور قرار م یهارهيمختلف زنج

وسط کنندگان منتقل شده و تبه مصرف تاًیتا نها دشویمنتقل م یو از هر بنگاه به بنگاه بعد شودیاخذ م

است  یشخص یافزوده، مؤدبر ارزش اتيدر نظام مال .(1385و همكاران،  ی)حداد پرداخت شود شانیا

مقرر در قانون  فيالو مشمول تك پردازدیکه به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها م

 .شودیافزوده مبر ارزش اتيمال

نظام  نیدر ا یاتياعتبار مال یژگیاما و ،شودیاخذ م رهيدر مراحل مختلف زنج اتيمال نیهر چند ا 

اند هدکرخود پرداخت  یهانهاده یرا که رو یاتيبتوانند مال یو فعاالن اقتصاد انیسبب شده است تا مؤد

نده کنمصرف نیا ،یقتصادا یهارهينظر از تعداد مراحل و زنجکه صرف روستنیا. ازرندياز دولت پس بگ

ت، امر مستلزم دو شرط اس نیافزوده را بپردازد. البته تحقق ابر ارزش اتيمال دیبا تاًیاست که نها یینها

ه افزودارزش یِاتيمال انید و دوم، مؤدافزوده باشبر ارزش اتيمشمول مال رهيکل زنج دینخست آنكه با

 .ندنکافزوده را کامالً مراعات ارزش یهامقرر در حلقه باتيترت ره،يحاضر در زنج
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بر  اتيساده و با کسر مال یروش، صرفاً با استفاده از فرمول نیافزوده در ابر ارزش اتيمحاسبه مال 

افزوده فروش )که بدان بر ارزش اتي( از مالشودیاطالق م یاتي)که بدان اعتبار مال دیافزوده خرارزش

 یقیکه از آن به روش تفر اتينحوه محاسبه مال نی. ارديگی( صورت مشودیگفته م زيمتعلق ن اتيمال

 یاست. برا شدهافزوده استفاده بر ارزش اتينظام مال یمجر یدر عمده کشورها شودیم ادی ميرمستقيغ

 ای( موظف است که به هنگام عرضه کاال دهنده خدمت فروشنده کاال یا ارائه) ینظام، مؤد نیدر ا مثال

ا ارائه خدمت ر ایبر عرضه کاال  اتي(، مالیخصوص ای یدولت یمثال کارفرما ی)برا داریارائه خدمت به خر

سازمان  شدهنييتع یهارا به حساب ماندهيباق ش،یهانهاده دیخر اتيو پس از کسر مال دنکاخذ  یاز و

 .کند زیوار یاتيمالامور 

چه هنگام  هانهیو ثبت درآمدها و هز ییزمان شناسا ست کها که در اینجا مطرح است آنسؤالی  

 ای و نهیبه هنگام تحمل هز ای رد؟يمبنا قرار گ دیبا نهیپرداخت هز ایزمان وصول وجه درآمد و  ایاست؟ آ

 الت در مبنایؤااین سپاسخ به  جه؟و افتیدر اینظر از زمان پرداخت وجه درآمد و صرف ليتحص ایتحقق 

 یراب یاز مقاطع زمان کیانتخاب هر اتخاذ شده برای ثبت رویدادهای مالی نهفته است. به بيان دیگر 

 . شودیمحسوب م یحسابدار یمبنا یو ثبت، نوع ییشناسا

افزوده بسياری از کشورها، حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت در نظام ماليات بر ارزش 

نظر از آنكه وجه نقدی دریافت یا پرداخت فته است. این بدین معناست که صرفها قرار گرهزینهدرآمدها و 

ازا، تواند تاریخ عرضه کاال، ارائه خدمت، دریافت مابهشود، درآمدها در زمان تحصيل یا تحقق )که می

 آنها باید شناسایی ها در زمان ایجاد یا تحملصدور صورتحساب و ... هر یک که مقدم است، باشد( و هزینه

روش تعهدی تنظيم بر مبتنی های خود راو ثبت شوند. لذا هر یک از مؤدیان موظف هستند که اظهارنامه

و غير  OECDمبنای دیونات )تعهدی، نقدی و خاص( در برخی کشورهای عضو  1ند. در جدول کن

 ارائه شده است. OECDعضو 
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 افزودهمجري نظام ماليات بر ارزش OECDدر كشورهاي عضو و غيرعضو  هاينمبناي دیو .1جدول

 OECDعضو کشورهای غیر OECDکشورهای عضو 

 :2انه حداکثر ياما روش حسابداری نقدی برای مشاغل تا سقف فروش سال ،مبنای اصلی تعهدی است اتریش 

خرید تنها در صورتی قابل کسر  افزودهارزششود. برای کمتر و مساوی سقف مذکور، ماليات بر ميليون یورو اجرا می

 است که پرداخت شده و مستند به صورتحساب صحيح باشد. 

 فعال در بخش کنندگان عرضه لكن : مبنای اصلی تعهدی است،بلژیکB2C  که حقوقی هستند که عمدتاً به

و ارائه خدمت به شخص به توانند پرداخت ماليات را تا زمان عرضه کاالهای منقول اشخاص حقيقی عرضه دارند، می

 است. یر امكانپذ کنند، حسابداری نقدیدولت عمل میعنوان به ندازند. برای مؤسسات دولتی که طبق قانونتعویق بي

 داند.: تعهدی است و حسابداری نقدی را مجاز نمیچک جمهوري 

 داند. : تعهدی است و حسابداری نقدی را مجاز نمیدانمارک 

 200،000انه آنها از ي: مبنای اصلی تعهدی است. برای آن دسته از اشخاص مشمول ماليات که فروش سالاستوني 

 قدی وجود دارد. یورو بيشتر نشود، امكان استفاده از حسابداری ن

 اما در اظهارنامه کامل  ،تواند در طول سال از حسابداری نقدی استفاده کند: مبنا تعهدی است. مؤدی میفنالند

انه کمتر از يهای خرد با فروش سالوکارکسب، 2017از مبنای تعهدی استفاده کند. از اول ژانویه  بایدسال مالی، 

 ون این تعدیل از حسابداری نقدی استفاده کنند. تواند بدیورو در سال مالی می 500،000

 تعهدی است. تاریخ تعلق ماليات کاال تاریخ انتقال مالكيت کاالست. تاریخ تعلق ماليات خدمات تاریخ فرانسه :

تواند از حسابداری تعهدی استفاده کند: یعنی وقتی خدمت کننده خدمات میكن عرضهی آنهاست. لازامابهدریافت 

 شود یا تاریخ صدور صورتحساب. ارائه می

 یورو در سال  500،000های کوچک با فروش مشمول ماليات کمتر مساوی وکارکسب: تعهدی است اما آلمان

 نقدی استفاده کنند.  توانند در صورت تأیيد اداره مالياتی از حسابداریقبل می

 قانون، مؤدی خرد محسوب  براساسمؤدیانی که در روز اول سال مربوط،  كنل : مبنا تعهدی استمجارستان

شوند، و یک محل فعاليت ثابت داشته باشند، و مجموع درآمد واقعی و درآمدی که انتظار دارند در طی سال مالی 

رآمد كه دی نقدی استفاده کنند. به محض اینتوانند از حسابدارمی یورو بيشتر نشود، 422،000ند از تقریباً کنکسب 

 مبنا تعهدی است. تاریخ تعلق ماليات تاریخ تحویل کاال یا تاریخ صدور آرژانتين :

صورتحساب هر کدام که مقدم باشد. برای خدمات تاریخ ارائه خدمت یا تاریخ تكميل 

 که مقدم باشد.  ، هر کدامازامابهخدمت یا تاریخ پرداخت بخشی از 

 مبنا تعهدی است. تاریخ تعلق ماليات تاریخ تحویل کاال یا تاریخ ارائه ارمنستان :

 خدمت است. 

 12انه آنها در يمؤدیانی که فروش سال كنل: مبنای تعهدی مالک است بلغارستان 

توانند حسابداری نقدی را انتخاب یورو نباشد، می 500،000ماه متوالی گذشته بيش از 

نده کنتوسط عرضه ازامابهدر زمان دریافت  افزودهارزشکنند که در این صورت ماليات بر 

كن کسر ماليات بر خرید هم فقط وقتی مجاز خواهد بود که ماليات شود لقابل پرداخت می

 فروش مربوطه پرداخت شده باشد.  بر

 مستمر قبل از سفارش طور به : اصل تعهدی است. فقط برای مشاغلی کهباهاماس

کاال پيش پرداخت دارند، حسابداری نقدی قابل استفاده است و زمان تعلق و محاسبه 

هم زمان سفارش عرضه مشمول ماليات و تخصيص وجوه به حساب  افزودهارزشماليات بر 

 شود. ه است و تا پيش از آن عرضه محسوب نمیآن عرض

 یورو بيشتر  395،000: کليه مؤدیانی که جمع فروش آنها در سال گذشته از كرواسي

توانند از حسابداری نقدی استفاده کنند. مؤدیانی که از روش نقدی استفاده نشده باشد می

 طه را ندارند. کنند تا زمان پرداخت ماليات فروش، حق کسر ماليات بر خرید مربو

 مبنا تعهدی استچين :. 

 12هایی که فروش آنها در وکارکسب، برای 2013: تعهدی است. از دسامبر قبرس 

 صورتیورو بيشتر نباشد، امكان استفاده از حسابداری نقدی به 25،000ماه آخر از 

 اختياری وجود دارد. 
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 OECDعضو کشورهای غیر OECDکشورهای عضو 

ت صوربه ی تعهدی استفاده کرده و ضمن استفاده از آن مراتب راارآنها از سطح مذکور بيشتر شود، باید از حسابد

 ند. کنمكتوب به سازمان اعالم 

 تعهدی است.ایسلند : 

 توانند از ميليون یورو کمتر باشد می 2انه آنها از يسال : مبنای اصلی تعهدی است. مؤدیانی که فروشایرلند

، نرخ جاری در تاریخ صدور صورتحساب افزودهارزشحسابداری نقدی استفاده کنند. در صورت تغيير نرخ ماليات بر 

 مالک است نه نرخ جاری در تاریخ پرداخت. 

 تعهدی است.جنوبيكره : 

 یورو 500،000انه حداکثر يحسابداری نقدی تا سقف فروش سال: مبنای اصلی تعهدی است. لوكزامبورگ 

 است. امكانپذیر 

 كن برخی اشخاص مشمول ماليات مجاز هستند از حسابداری نقدی استفاده : مبنای اصلی تعهدی است. لهلند

حقق قبل از ت تهاتر ماليات بر خریدلكن شود منتقل می ازامابهکنند. در این صورت رویداد مالياتی به زمان دریافت 

 است. امكانپذیر  پرداخت هم

 توانند مبنای پرداخت، مبنای صورتحساب یا مبنای ترکيبی كن مؤدیان می: حسابداری تعهدی است للندنيوز

 استفاده کنند: 

  هر کدام که مقدم باشد ماليات فروش قابل ازامابهتحت مبنای صورتحساب در زمان صدور صورتحساب یا دریافت ،

 آنها دریافت شده قابل تهاتر است . یازامابههای مالياتی که ماليات خرید بر مبنای صورتحسابپرداخت و 

 :ميليون دالر نيوزلند  2ماه قبل فروش آنها کمتر از  12برای اشخاصی قابل اعمال است که در  مبناي پرداخت

که مبلغ هایی ن حالت مؤدی برای عرضهماه آتی این مبلغ بيشتر شود. در ای 12بوده باشد، و انتظار هم نرود که در 

 کند. دالر نيوزلند باشد از روش مبنای پرداخت استفاده می 225،000آنها بيش از 

  ی وابسته باشند، زمان عرضه تاریخ مقدم از بين تاریخ صورتحساب، تاریخ هاشرکتوقتی خریدار و فروشنده

 پرداخت، یا تاریخ تحویل کاال یا تاریخ ارائه خدمت است. 

 مبنا فقط تعهدی است.نروژ : 

 یورو  100،000کمتر از انه آنها يمؤدیانی که فروش سال لكن : مبنا تعهدی استلتوني

توانند از حسابداری نقدی استفاده کنند. برای برخی صنایع خاص مانند می بوده باشد

 یابد. یورو افزایش می 500،000کشاورزی این آستانه تا 

 مبنا تعهدی است. استفاده از حسابداری نقدی فقط در صورتی امكان ماداگاسكار :

صورت به ميليون واحد پول ماداگاسكار باشد. مؤدی 20انه کمتر از يدارد که فروش سال

ثبت نام نكرده باشد )یعنی ملزم  افزودهارزشداوطلبانه و به انتخاب خود برای ماليات بر 

  .به ثبت نام نبوده باشد(

 فزودهاارزشبخش کشاورزی ماليات بر کنندگان : تعهدی است. برای توليدليتواني 

 شود.محاسبه و دریافت می ازامابهپرداخت  عرضه محصوالت کشاورزی، در زمان

 مبنای اصلی تعهدی است و امكان استفاده از حسابداری نقدی وجود ندارد. مالدیو : 

 مبنای اصلی تعهدی است. برخی مشاغل خاص آن هم در صورتی که فروش مالت :

نند با ه کتوانند از حسابداری نقدی استفادمی ميليون یورو بيشتر نشود 2انه آنها از يسال

نهاده های مربوط هم در همان زمانی  افزودهارزشاین تذکر که در این صورت ماليات بر 

 فروش مربوطه پرداخت شود قابل کسر و تهاتر خواهد بود.  افزودهارزشکه ماليات بر 

 مبنای اصلی تعهدی است. اشخاص مشمول ماليات که در سال تقویمی قبل روماني :

توانند متقاضی استفاده از حسابداری نقدی میاند یورو داشته 500،000فروش کمتر از 

 شوند. 

 مبنا تعهدی است.روسيه : 

 كن تاریخ تعلق ماليات تاریخ مقدم از بين : مبنای اصلی تعهدی است لسنگاپور

 های ذیل است: تاریخ

 ر یک ه یازامابه: تاریخ عرضه کاال، تاریخ صدور صورتحساب، تاریخ دریافت كاال براي

 مقدم باشد.
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 است. امكانپذیر  ميليون یورو 2/1انه کمتر از ي: مبنای اصلی تعهدی است. حسابداری نقدی برای فروش ساللهستان 

 شود و فقط تاریخ تعلق ماليات بر مبنای اصلی تعهدی است، حسابداری نقدی به معنای واقعی اجرا نمی: پرتغال

اختياری قابل استفاده است و اشخاص متقاضی صورت به افتد. این طرحبه تعویق می ازامابهتا زمان دریافت  افزودهارزش

 یورو داشته باشند.  500،000انه کمتر از يآن باید شخص حقوقی بوده و فروش سال

 انه يکه فروش سال افزودهارزش، مؤدیان ماليات بر 2016كن از اول ژانویه بنای اصلی تعهدی است. ل: ماسلواكي

داری توانند از حساباند و ورشكسته یا در حال تصفيه نيستند و خارجی هم نيستند، مییورو داشته 200،000کمتر از 

 تواند حسابداری خوده کنند. مؤدی در صورت استفاده از حسابداری نقدی فقط در انتهای سال مالی مینقدی استفاد

ش از بين برود، باید از اول وکارکسبرا از نقدی به تعهدی و بالعكس تغيير دهد. اگر مؤدی عضو یک گروه شود یا 

 دوره بعد از آن استفاده از حسابداری نقدی را قطع کند. 

 ا تعهدی است. تاریخ تعلق ماليات برای کاال تاریخ تحویل کاال یا صدور صورتحساب هر کدام که مقدم : مبنشيلي

 باشد و برای خدمت تاریخ ارائه خدمت یا صدور صورتحساب هر کدام که مقدم باشد. 

 کمتر  ماه گذشته 12انه آنها در ي: مبنای اصلی تعهدی است. اشخاص مشمول ماليات داخلی که فروش سالاسلوني

 دهافزوارزشتوانند تحت شرایط خاص از حسابداری نقدی استفاه کنند. ماليات بر یورو بوده باشد می 400،000از 

 فروش مربوطه پرداخت شده باشد.  افزودهارزشخرید فقط زمانی قابل کسر است که کل ماليات بر 

 شود.اجرا می استثناصورت به : مبنای اصلی تعهدی است و مبنای نقدیاسپانيا 

 شود. یورو اجرا می 350،000: مبنای اصلی تعهدی است. حسابداری نقدی برای آستانه کمتر از سوئد 

 شود.: مبنا تعهدی است و در صورت درخواست، مبنای نقدی و طرح نرخ ثابت برای بازرگانان مشخص استفاده میسوئيس 

 مبنا تعهدی است.تركيه : 

 ميليون پوند  35/1انه کمتر از يهای با فروش مشمول ماليات سالوکارکسباست. : مبنای اصلی تعهدی انگلستان

ميليون پوند بيشتر شود باید از  6/1كن به محض آن که فروش آنها از ز حسابداری نقدی استفاده کنند. لتوانند امی

 حسابداری تعهدی استفاده کنند. 

 ت. توسط خریدار اس ازامابهكن تاریخ تعلق ماليات در اصل تاریخ پرداخت : مبنا حسابداری نقدی است. لمكزیک

 شود. هم بر مبنای گردش وجود نقد محاسبه می افزودهارزشماليات بر 

 یازامابه: تاریخ ارائه خدمت، تاریخ صدور صورتحساب، تاریخ دریافت خدمت براي 

 هر یک مقدم باشد.

 مبنا تعهدی است. جنوبي آفریقاي : 

 مبنا تعهدی است.ایران : 

 ی کوچک هاشرکت، 2013كن از اول ژانویه است ل : مبنای اصلی تعهدیصربستان

ات توانند ماليمی ميليون دینار صربستان باشد 50کمتر از انه آنها يو متوسط که فروش سال

 ند. ی عرضه پرداخت کنازامابهرا در زمان دریافت  افزودهارزشبر 

 مبنا تعهدی است. تاریخ تعلق ماليات تاریخ تحویل کاال یا ارائه خدمت یا پاكستان :

 هر کدام که مقدم باشد.  یازامابهتاریخ پرداخت 

 است. تاریخ تعلق ماليات عبارتست از تاریخ تحویل کاال یا تاریخ  : مبنا تعهدیلبنان

 هر کدام که مقدم باشد.  یازامابهارائه خدمت یا تاریخ صدور صورتحساب یا دریافت 

 مبنا تعهدی است. مالزي : 

 مبنای تعهدی است. تاریخ تعلق ماليات عبارتست از تاریخ صدور صورتحساب، اردن :

، تاریخ عرضه کاال هر کدام که مقدم باشد و برای خدمت، ازامابهتاریخ دریافت بخشی از 

 تاریخ ارائه خدمت، تاریخ صدور صورتحساب، هر کدام که مقدم باشد. 

 مبنا تعهدی است. هند : 
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 OECDعضو کشورهای غیر OECDکشورهای عضو 

 های کوچک با فروش کاال و عرضه خدمات مشمول ماليات در مجموع وکارکسب: مبنای اصلی تعهدی است. یونان

صورت تأیيد اداره مالياتی از حسابداری توانند پس از درخواست از اداره مالياتی و درمیميليون یورو  2کمتر مساوی 

خرید مربوط به هر بخش از عرضه تنها زمانی قابل تهاتر و  افزودهارزشنقدی استفاده کنند. در این صورت ماليات بر 

  فروش متناظر با آن پرداخت شده باشد. افزودهارزشکسر است که ماليات بر 

 ميليون یورو  2صورتی که فروش سال گذشته مؤدی از : مبنای اصلی تعهدی است. تحت شرایط خاص و درایتاليا

در  فروش افزودهارزشتواند از حسابداری نقدی استفاده کند. در این صورت ماليات بر می بيشتر نبوده باشد، مؤدی

 شود. می خریدهای مربوط به آن هم در همان زمان کسر افزودهارزششود، و ماليات بر می پرداخت ازامابهزمان پرداخت 

. 2017 ،گارنست و یان مأخذ:
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الياتی تاریخ تعلق مدرخصوص یافتگی بررسی نحوه عمل کشورهای مختلف با سطوح مختلف توسعه

جز یک مورد استثنا )کشور مكزیک(، سایر حكایت از آن دارد که ب افزودهارزشدر اجرای ماليات بر 

طور اند. البته همانتعهدی برگزیدهکشورها مبنای اصلی و مورد عمل برای تاریخ تعلق مالياتی را مبنای 

اند در راستای افزایش احتمال تمكين شود، کشورهای مختلف تالش کردهمالحظه می 1که در جدول 

رند. تاریخ تعلق مالياتی در نظر بگيدرخصوص های وصول مالياتی، تدابير مكملی را مالياتی و کاهش هزینه

ست این تدابير آن اازجمله جتماعی کشورها متفاوت بوده است. این تدابير بسته به شرایط اقتصادی و ا

افزوده برای برخی از مؤدیان یا برخی از معامالت که در برخی از کشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش

های با اندازه متوسط و شود. ویژگی مشترک این اشخاص آن است که بنگاهاز شيوه نقدی استفاده می

دليل اهميت زیادی که در توسعه اقتصادی اند و بههستند که زیر حد آستانه قرار گرفته 1(SMEکوچک )

 (. 2014)کوليس،  شودای استفاده میا از طرح ویژهدارند، برای آنه

 

 . حسابداري تعهدي؛ مبناي تاریخ تعلق ماليات بر عرضه كاال و ارائه خدمت در ایران3

افزوده انتخاب کرده را در محاسبه ماليات بر ارزش مبناي تعهديران، افزوده در اینظام ماليات بر ارزش

لذا تاریخ تعلق ماليات، زماني نيست كه عرضه كننده كاال یا خدمت، وجه نقدي را دریافت است. 

كند، بلكه زماني است كه كاال را تحویل یا خدمت را ارائه نموده یا صورتحساب را براي مي

ننده کنظر از آنكه عرضهافزوده، صرفانون ماليات بر ارزشبنابراین از منظر ق خریدار صادر كرده است.

دهنده کاال یا خدمت، وجهی را بابت ارائه خدمت دریافت کرده باشد یا خير، به محض تحویل کاال یا ارائه

 اش درجده و در اظهارنامه مالياتیکریا ارائه خدمت یا صدور صورتحساب باید ماليات فروش را محاسبه 

يات مال ددهنده خدمت به هنگام خرید مواد اوليه و تجهيزات، بایسوی دیگر فروشنده کاال یا ارائهند. ازک

هایش را نقدی خریداری اش ثبت نماید، خواه نهادههایش را محاسبه و در اظهارنامه مالياتیخرید نهاده

ياتی های تعيين شده توسط سازمان مالمقدار مالياتی که باید به حساب کرده باشد یا نسيه. بدین ترتيب،

 التفاوت ماليات فروش و ماليات خرید خواهد بود. واریز شود، مابه

های اقتصادی افزوده از یک سو و تشدید تحریمپذیرش مبنای تعهدی در اجرای ماليات بر ارزش

ر، دیگازسوی  بود افزودهارزشمایشی قانون ماليات بر های ميانی اجرای آزعليه ایران که مصادف با سال

ها و مشكالت برای فعاالن اقتصادی به ویژه پيمانكاران و همچنين نظام مالياتی سبب بروز برخی چالش

شرح گردید. عمده مسائل و مشكالتی که فعاالن اقتصادی و پيمانكاران در این دوره با آن روبرو بودند به

 :زیر است

                                                 

1. Small and Medium-Sized Enterprises (SME) 
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 ها، کمبود نقدینگی، کاهش قدرت خرید و ... بسياری از داد و ستدهاوکارکسببا توجه به کسادی  -

گيرد. بدین معنا که همه ثمن معامله در تاریخ تحویل نسيه و در قالب فروش اقساطی انجام میصورت به

ط فروش نيز توس افزودهارزشخریدار پرداخت نشده و در نتيجه ماليات ازسوی  کاال یا صدور صورتحساب

رویه حسابداری تعهدی در قانون ماليات بر  براساسشود. این در حالی است که فروشنده دریافت نمی

 ازای آن را دریافت نكردهمابهتنها نهشود که افزوده، فروشنده کاال امروز مشمول پرداخت مالياتی میارزش

 ند.ککه بخواهند به سازمان مالياتی ایصال  دهبلكه مالياتی نيز از خریدار وصول نكر ،است

اند که انجام آن مورد تأیيد پيمانكاران مشمول پرداخت ماليات برای ارائه خدماتی شده -

ازای آن خدمت نشده است. های اجرایی( موفق به پرداخت مابهاما کارفرما )دولت و دستگاه ،کارفرماست

افزوده، پيمانكاران امروز تعهدی در قانون ماليات بر ارزش دليل حاکم بودن سيستمبه بيان دیگر، به

ياتی بلكه مال ،اندازای ارائه خدماتشان را دریافت نكردهمابهتنها نهشوند که مشمول پرداخت مالياتی می

 ند.هند به سازمان مالياتی ایصال کناند که بخوانيز از کارفرما وصول نكرده

درصد از منابع مالی صرف خرید مواد  75تا  60است که حدود  های بلندمدت به نحویعمده پيمان

، درا پرداخت کنشود، پيمانكار به هنگام خرید آنها مجبور است ماليات خرید می الزماوليه و تجهيزات 

 گيریپردازد، وی قادر به وصول و بازپسلكن چون در طرف مقابل کارفرما ماليات فروش را به وی نمی

 هایش نيست.ابت نهادهماليات پرداختی ب

توان برای برطرف شدن یا حداقل تخفيف این حال این پرسش مطرح است که چه راهكاری را می

مشخص یک راهكار تغيير مبنای حسابداری از تعهدی به نقدی است و راهكار طور به مشكالت برگزید.

بينی برخی تدابير در جهت کمک به دیگر حفظ مبنای تعهدی بودن ثبت رویدادهای مالی در کنار پيش

، راهكار دوم انتخاب شده است. اما اهم دالیل افزودهارزشحل معضالت فوق است. در الیحه ماليات بر 

 توان در موارد ذیل تشریح کرد؟ عدم اتخاذ راهكار اول )تغيير مبنای حسابداری از تعهدی به نقدی( را می
 

 افزایش هزینه وصول مالياتـ 

های اخذ آن کمتر از عایدی یا پذیر و مقرون به صرفه است که هزینهستانی توجيهزمانی مالياتاساساً 

ای باشد که هزینه وصول آن از ماليات همان ماليات اخذ شده باشد. اگر مكانيسم اخذ ماليات به گونه

ز ذ چنين مالياتی اگاه اخداری نسبت به آن نداشته باشد، آنل شده بيشتر بوده و یا تفاوت معناوصو

منظر ماليه عمومی منطقی نخواهد بود. در همين راستا بسياری از کارشناسان مالياتی و نيز مجریان 

عرضه  تاریخ تعلق ماليات در موردعنوان به «تاریخ دریافت وجه نقد»نظام مالياتی بر این باورند که تعيين 

 د. کنبا چالش اساسی مواجه میکاال و  ارائه خدمت، قابليت اجرایی بودن قانون را 

يازمند نبوده و نامكانپذیر  توضيح آنكه ردگيری دریافت وجه نقد بابت یک معامله خاص به راحتی

 ای که در گذشته انجامها معاملهرسيدگی توسط مميزان مالياتی است. طی یک روز ممكن است بابت ده
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 ودشگرفته است، به حساب یک فعال اقتصادی پول واریز شود. حتی ممكن است پولی به حساب واریز 

که اساساً ارتباطی با معامله اقتصادی نداشته باشد. لذا تشخيص اینكه اوالً این پول واریز شده بابت معامله 

ار يک از آنها تعلق داشته است، کای بوده است به کداماقتصادی بوده یا خير و ثانياً اگر مرتبط با معامله

های شود جز با رسيدگیتر بيان شد، این تشخيص حاصل نمیطور که پيشبسيار دشواری است. همان

هایی اوالً در عمل غيرممكن است و ثانياً در صورت امكان مالياتی. تأمين نيرو برای انجام چنين رسيدگی

 د.کنهد داد که عمالً وصول آن را مقرون به صرفه نمینيز هزینه وصول ماليات را چنان افزایش خوا

 

 افزایش احتمال فرار مالياتيـ 

تاریخ تعلق ماليات در مورد عرضه کاال و ارائه خدمت، عنوان به «تاریخ دریافت وجه نقد»در صورت تعيين 

 نقد کاال و خدمته منوط به اظهار فروشنده به دریافت وج افزودهارزشبا توجه به اینكه پرداخت ماليات 

ر خواهد بنظام مالياتی بسيار دشوار و زمانو در مقابل قابليت رصد و پيگيری آن برای  عرضه شده بوده

لذا این پدیده بستر بسيار مناسبی برای فرار یا کتمان مالياتی و یا حداقل به تعویق انداختن پرداخت  ،بود

بسترهای مناسب برای  نبوددعا کرد که با توجه به توان اماليات فراهم خواهد آورد. به بيان دیگر می

 افزوده به معنایاطالعات اقتصادی در ایران، نقدی کردن مبنای حسابداری در ماليات بر ارزش شفافيت

جز  نيست و نتيجه آن چيزیامكانپذیر  باز شدن باب فرار مالياتی گسترده است که جلوگيری آن اساساً

افزوده ست سازمان مالياتی و خدشه وارد شدن بر بنيان نظام ماليات بر ارزشخارج شدن کنترل اوضاع از د

 نخواهد بود. 

 

 خرید نسيه در مقابل فروش نسيهـ 

ریال  700ای به مؤدی ب با قيمت واسطه نهادهعنوان به نيد که مؤدی الف محصوالت خود راکفرض 

ریال به  1000ها، محصولی را به قيمت فروشد و مؤدی ب، پس از انجام پردازش روی این نهادهمی

متفاوتی برای انجام معامالت در اقتصاد برای فعاالن اقتصادی  هایگونهفروشد. کننده نهایی میمصرف

 ستند:د که به قرار زیر هکرتوان تصور می

های توليد را از گيرد یعنی مؤدی ب، نهادهنقدی صورت صورت به خرید و فروش حالت نخست:

نقد بفروشد. تحت چنين شرایطی، مؤدی صورت به ده و محصوالتش راکرنقد خریداری طور به مؤدی الف

ان مالياتی ریالی را دریافت و به سازم 63الف به هنگام فروش محصول به مؤدی ب، باید ماليات فروش 

 اشریالی را دریافت و پس از کسر اعتبار مالياتی 90ایصال نماید. مؤدی ب نيز به هنگام فروش باید ماليات 

افزوده( را به حساب سازمان ریالی )یعنی ماليات ارزش 27التفاوت ریالی(، مابه 63)یا ماليات خرید 

در نظر گرفته شده است(. درصدی  9مطابق با نرخ عمومی  افزودهارزش)نرخ ماليات بر  ندکمالياتی واریز 

یک از فعاالن اقتصادی به وجود  هيچدر این حالت، تعهدی بودن مبنای حسابداری، هيچ مشكلی برای 
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ریال برای مؤدی ب، برای یک دوره  90ریالی برای مؤدی الف و ماليات  63آورد، ضمن آنكه ماليات نمی

 شوند.اند و آنها از این موضوع منتفع میباقی مآنها  زمانی در حساب

 ده و محصول خود را نيزکرنسيه خریداری صورت به های توليد خود رامؤدی ب نهاده :حالت دوم

اش محسوب ریالی که اعتبار مالياتی 63نسيه بفروشد. تحت این شرایط، مؤدی ب، ماليات خرید صورت به

دليل ریالی )که به 90پرداخت نشده است( را باید از ماليات فروش دليل خرید نسيه، هنوز شود )و بهمی

افزوده تحت عنوان ریالی ماليات بر ارزش 27التفاوت فروش نسيه دریافت نشده است( کسر نماید و مابه

بدهی مالياتی به حساب سازمان مالياتی واریز کند. بدیهی است اگر شرایط اقتصادی جامعه به نحوی 

های نسيه، حجم زیادی از معامالت را به خود اختصاص دهد و مدت آن بيش رید و فروشباشد که این خ

زیرا مجبور به واریز ماليات بر  ،ماه باشد، فعاالن اقتصادی تحت فشار قرار خواهد گرفتند 3از 

 اند.ای هستند که هنوز آن را از خریدار دریافت نكردهافزودهارزش

 ده و محصول خود راکرنسيه خریداری صورت به های توليد خود رامؤدی ب نهاده :حالت سوم

ریال اعتبار مالياتی خرید )که  63نقد بفروشد. تحت این شرایط، طبق اصل حسابداری تعهدی، صورت به

ز اتواند این مبلغ را شود و وی میها هنوز نپرداخته است( برای وی منظور میدليل خرید نسيه نهادهبه

 ریالی را به سازمان مالياتی ایصال کند. 27التفاوت ریال کسر نموده و مابه 90

صورت به اما محصولش را ،کندنقد خریداری میصورت به های خود رامؤدی ب نهاده :حالت چهارم

اعتبار مالياتی وی عنوان به ریال ماليات خرید پرداختی مؤدی ب 63فروشد. در این حالت، نسيه می

دليل فروش نسيه هنوز دریافت ریال ماليات فروش )که به 90شود و وی باید با کسر این رقم از ظ میلحا

ریالی را به حساب سازمان مالياتی واریز نماید. در چنين وضعيتی که  27التفاوت نكرده است(، مابه

ا خواهد شد تبلوکه  شود بخش قابل توجهی از نقدینگی بنگاهبدترین حالت برای مؤدی محسوب می

 ند.ککه خریدار نهایی، بهای کاالی فروخته شده و ماليات متعلق را به مؤدی ب پرداخت زمانی

مدت نقدی و یا نسيه کوتاهصورت به در شرایط عادی و رونق اقتصادی، انتظار بر آن است که معامالت

نان بلكه آ ،نخواهد بود آفرینبرای فعاالن اقتصادی مشكلتنها نهصورت گيرد لذا حسابداری تعهدی، 

( التفاوت ماليات فروش از ماليات خریدافزوده )یعنی مابهتوانند از نقدینگی ایجاد شده ماليات بر ارزشمی

اما در رکود و کسادی اقتصادی که  ،ندی یک مدت زمانی مشخص استفاده کنهایشان برادر حساب

شود، اوضاع مدت و بلندمدت انجام میکوتاهنسيه صورت به بخشی از معامالت )بسته به عمق رکود(

 متفاوت بوده و به ضرر برخی از فعاالن اقتصادی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که خرید خود را

فروشند در تنگنای نقدینگی بيشتری قرار خواهند گرفت، اما اما نسيه می ،دهندنقدی انجام میصورت به

تمام مؤدیان صادق است؟ به زعم بسياری از کارشناسان، ص درخصول آن است که آیا این موضوع ؤاس

خرند زیرا در شرایط رکود اقتصادی، بخش کثيری از مؤدیان هم نسيه می ،پاسخ این پرسش منفی است
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 دليل گيرافتادن در شرایطفروشند. به همين دليل نباید مبنای حسابداری تعهدی را بهو هم نسيه می

برای حل مشكل بخشی از مؤدیان بر هم زد و باید به فكر راه چاره دیگری مدت رکود اقتصادی و کوتاه

های تواند درگيریبلكه می ،کندمشكلی را حل نمیتنها نهبود. زیرا برهم زدن مبنای حسابداری تعهدی 

وه عالبه ميان مؤدی و سازمان مالياتی را در تشخيص ميزان فروش و اعتبار مالياتی خرید افزایش دهد.

 شود.زیر تغيير مبنای حسابداری از تعهدی به نقدی مناسب ارزیابی نمیدالیل به

 

 افزایش مشكالت سازمان امور مالياتي و مؤدیان در پي به تعویق افتادن تشخيص و رسيدگي مالياتيـ 

رفته گتاریخ تعلق ماليات در مورد عرضه کاال و خدمت، در نظر عنوان به «تاریخ دریافت وجه نقد»چنانچه 

یند رسيدگی به آای در سال بعد از انجام معامله پرداخت گردد، عمالً فرشود، در صورتی که وجه معامله

پرونده مالياتی سال انجام معامله منوط به بررسی اظهارنامه مالياتی سال بعد خواهد شد. موضوعی که 

در فرآیند قطعی شدن ماليات أخير تنيز از درحال حاضر هم سازمان مالياتی و هم مؤدیان مالياتی را که 

 مند هستند، با مشكل مواجه خواهد ساخت. خود گالیه

 

 افزودهتشدید دوگانگي ميان محاسبه ماليات بر درآمد و ماليات ارزشـ 

دولتی حسابداری فاتر و اسناد و مدارک در بخش غيرها در د، مبنای ثبت درآمدها و هزینهدرحال حاضر

اساس در محاسبه و حسابرسی ماليات عملكرد، دفاتر و اسناد و مدارکی مطمح نظر تعهدی است. بر این 

 اند. در چنين شرایطی تعيين تاریخ تعلقحسابداری تعهدی ثبت و ضبط شده براساسگيرند که قرار می

 بر مبنای حسابداری نقدی، اوالً بر خالف استانداردهای حسابداری مورد عمل و افزودهارزشماليات بر 

حسابداری تعهدی انجام  براساسها ثبت هزینهدرحال حاضر طور که بيان شد، همان زیراجاری است. 

 «تاریخ دریافت وجه نقد»نيز مالياتی از جنس هزینه است، لذا تعيين  افزودهارزشپذیرد و ماليات می

 شود. ثانياً به تشدیدتاریخ تعلق ماليات در مورد عرضه کاال و خدمت، یک تناقض محسوب میعنوان به

 انجامد. سردرگمی مؤدیان و مميزان مالياتی می

دن حسابداری کرحتی مدیریت بخش عمومی نيز به سمت تعهدی درحال حاضر شایان ذکر است، 

خود است، لذا عدول از این مبنا و حرکت به سمت حسابداری نقدی برای تعيين تاریخ تعلق ماليات 

 به عقب خواهد بود. به معنای برگشت افزودهارزش

 موقع مطالبات خود به ازاي هر معاملهحق قانوني دولت براي وصول بهـ 

داللت بر آن دارد که در زمان خرید کاال یا خدمت مشمول ماليات،  افزودهارزشمنطق اخذ ماليات بر 

قانون، به دولت تعلق  براساسماليات به دولت پرداخت شود. این سهم عنوان به باید سهمی از ارزش آن

د. به بيان دیگر، در زمان فروش کاال، فروشنده مختار شووصول و ایصال  بایددارد و در زمان انجام معامله 

 ،های آتی وصول کنداست تمام یا بخشی از ارزش کاال یا خدمت را که به او تعلق دارد، در روزها یا ماه
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سهيم است و به تعویق افتادن این سهم و یا  افزودهارزشيات بر اما در این معامله، دولت نيز به اندازه مال

در پرداخت آن به منزله این است که دولت از ایفای وظایف خود به ویژه در حوزه بهداشت، آموزش، تأخير 

 امور دفاعی و ... باز ماند.

 تجربه سایر كشورها در تعيين تاریخ تعلق مالياتـ 

گزارش بيان شد، مروری بر تجربه کشورهایی که دارای نظام ماليات بر وم این دطور که در بخش همان

افزوده هستند حاکی از آن است که قریب به اتفاق آنها، روش صورتحساب را که مترادف با ارزش

افزوده، اند. در واقع مبنای اصلی نظام ماليات بر ارزشحسابداری تعهدی است مبنای کار خود قرار داده

 که صنف خاصی از این قاعده مستثنا شودی است و در قوانين کشورها مشاهده نمیحسابداری تعهد

 شده باشد و مبنای نقدی برای آن صنف به کار گرفته شود.

های اجرایی و با عنایت توان بيان داشت که با توجه به مسائل و چالشبا عنایت به موارد فوق می

، عمالً امكان تغيير مبنای حسابداری از تعهدی افزودهارزشبه تجربه کشورهای دیگر در اجرای ماليات بر 

ط با های مرتببينی برخی تهميدات و تسهيالت برای برطرف شدن چالشبه نقدی وجود ندارد. لذا پيش

تاریخ تعلق ماليات و ایصال آن به سازمان امور مالياتی راهكار عملياتی است که البته در الیحه نيز همين 

 شود. رفته شده که در ادامه به آن راهكارها اشاره میمسير در پيش گ

 

ــده در الیحه ماليات بر    . تمهيدات پيش 4 ــكل مؤدیان    افزودهارزشبيني ش  براي حل مش

 تعلق مالياتي درخصوص تاریخ

افزوده، حفظ های قبلی گزارش تشریح شد منطق حاکم بر الیحه ماليات ارزشطور که در بخشهمان

همزمان سعی شده است تا راهكارهایی برای حل مسئله مؤدیان طور به اما ،تعهدی استاصل حسابداری 

 پردازیم. ویژه پيمانكاران اندیشيده شود که در ادامه به بررسی آنها میبه

 

تاریخ تعلق ماليات در مورد خدمات پيمانكاري و راهكار پيشنهادي در الیحه براي حل  .1-4

 مشكل پيمانكاران

افزوده، تاریخ تعلق ماليات در مورد ارائه ( قانون آزمایشی ماليات بر ارزش11ماده )« ب»موجب بند به

در این قانون بين خدمات  .یک که مقدم باشد خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت است هر

دی شرایط رکو پيمانكاری و سایر خدمات تمایزی گذاشته نشده است. این درحالی است که با توجه به

به قاعده  یدليل پایبندهای گذشته در عمل بهحاکم بر کشور و توان مالی پایين دولت طی سال

اند های سنگينی شدهحسابداری تعهدی در مورد خدمات پيمانكاری پيمانكاران موظف به ایصال ماليات

چند ماده در الیحه ماليات بر  منظور حل این مسئله،اند. بهکه آن را هنوز از کارفرما دریافت نكرده
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ای از مشكل طيف وسيعی از بينی شده است که اجرایی شدن آنها، بخش عمدهافزوده پيشارزش

 پيمانكاران را حل خواهد کرد. این مواد به قرار زیر هستند.

 رسد سهم بسزایی در حل مشكل پيمانكاران داشته باشد، تصریح نظر مینخستين راهكاری که به

افزوده است. به موجب ( الیحه ماليات بر ارزش3ماده )« هـ»بند تعلق ماليات برای پيمانكاران در تاریخ 

وضعيت هر کدام که مقدم باشد الحساب و یا تأیيد صورت بند مذکور، پيمانكار در زمان دریافت علی

 شود.افزوده میمشمول ماليات بر ارزش

  ( الیحه 18کند ماده )پيمانكاران ایفا میدومين راهكاری که نقش مكملی برای حل مشكل

افزوده برای قراردادهای پيمانكاری تا پایان دوره است که به موجب آن، مهلت پرداخت ماليات بر ارزش

مالياتی بعد افزایش یافته است. این راهكار بدین معناست که پيمانكاران، مهلت زمانی قانونی بيشتری 

 افزوده دارند.ات بر ارزش)حداقل سه ماه( برای پرداخت مالي

 ،( الیحه برای کل مؤدیان 28های مالياتی در ماده )بودن تقسيط بدهیامكانپذیر  سومين راهكار

 1سال است.پيمانكاران، حداکثر به مدت یکازجمله 

  یهاشرکتچهارمين راهكار، پایان بخشيدن به مشكل آن دسته از پيمانكارانی است که با 

ای روبرو هستند و قادر به وصول ماليات و ایصال آن به سازمان های سرمایهمای طرحکارفرعنوان به دولتی

 2 ( الیحه، تمهيداتی برای آن اندیشيده شده است.16باشند که در ماده )نمی

  پيمانكاران مطرح شده است، ازجمله پنجمين راهكار که در راستای حل مشكل تمام مؤدیان

افزوده است که به موجب این ماده، اگر مؤدی به موجب اسناد و مدارک ( الیحه ماليات بر ارزش15ماده )

مثبته نتواند ماليات را از خریدار )کارفرما و فعال اقتصادی( دریافت کند، سازمان مالياتی از طریق عمليات 

 اجرایی نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد.

 

بيني شده براي حل مشكل سایر فعاالن اقتصادي در رابطه با تاریخ تعلق تهميدات پيش. 4ـ2

  افزودهارزشماليات در الیحه ماليات بر 

سازی و رفع برخی ابهامات در زمينه تاریخ تعلق ماليات و ارائه تمهيداتی برای حل مشكل برای شفاف

 شنهاد شده است.شرح زیر پيافزوده بهمؤدیان، اصالحاتی در الیحه ماليات بر ارزش

 افزوده، تاریخ تعلق ماليات ( قانون آزمایشی ماليات بر ارزش11ماده ) «ج»موجب بند ، بهاول

در مورد صادرات )اعم از کاال و خدمت(، هنگام صدور )از حيث استرداد( و در مورد واردات تاریخ ترخيص 

                                                 

افزوده، حكم ماده ( قانون ماليات بر ارزش41زیرا طبق ماده ) ،افزوده وجود داردالبته امكان تقسيط ماليات در قانون ماليات بر ارزش. 1

 افزوده قابل تسری است.های مستقيم در مورد قانون ماليات بر ارزش( قانون ماليات167)

ازمند ولی ني ،یيد استأد و کليت آن قابل تشو( الیحه ارزش افزوده یكی از مواد مترقی الیحه ارزیابی می16که ماده ) . شایان ذکر است2

 برخی اصالحات جزئی است که در گزارش مجزایی به آن پرداخته خواهد شد.
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، «ز»، «و»است. این در حالی است که بندهای  ازاخدمت، تاریخ پرداخت مابهدرخصوص کاال از گمرک و 

 دن تاریخ تعلق ماليات دربارهکرترتيب به شفاف افزوده به( در الیحه ماليات بر ارزش3ماده ) «ط»و  «ح»

 صادرات کاال، واردات کاال، واردات خدمت و صادرات خدمت اختصاص یافته است.

ای به مشترکينکه خدمات مستمر و پيوسته دوم، در مورد آب، برق، گازطبيعی و خدمات مخابراتی 

افزوده تصریح شده است که تاریخ تعلق ماليات، ( الیحه ماليات بر ارزش3ماده ) «ی»شود، در بند ارائه می

 تاریخ صدور قبوض )صورتحساب( است که به مفهوم اعمال ماليات در حلقه آخرِ زنجيره است.

 ،( الیحه برای کل مؤدیان حداکثر 28ياتی در ماده )های مالبودن تقسيط بدهیامكانپذیر  سوم

ورت صبه هایشان راتواند در حل مشكل مؤدیانی که فروشسال. بدیهی است که این ماده میبه مدت یک

 .دیكجا نيستند، نقش مهمی ایفا کنطور به افزودهدهند و قادر به پرداخت ماليات بر ارزشنسيه انجام می

  افزوده، اگر مؤدی به موجب اسناد و مدارک ( الیحه ماليات بر ارزش15)چهارم، به موجب ماده

مثبته نتواند ماليات را از خریدار )کارفرما و فعال اقتصادی( دریافت کند، سازمان مالياتی از طریق عمليات 

 اجرایی نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد.

 ( الیحه ماليات 18ه به موجب ماده )افزودپنجم، افزایش مهلت زمانی پرداخت ماليات بر ارزش

ان حداکثر تا پای»افزوده، تكميل اظهارنامه مالياتی و پرداخت ماليات بر ارزشکه  طوریبهافزوده بر ارزش

افزوده، ( قانون آزمایشی ماليات بر ارزش21است که در مقایسه با ماده )« ماه بعد از انقضای دوره مالياتی

 است.پانزده روز افزایش یافته 

توان با افزایش حداكثر زمان تقسيط در نظر گرفته شده در ماده رسد مينظر ميالبته به 

هاي مستقيم( و یا افزایش مهلت قانون ماليات (167)ماه )وفق ماده  36ماه به  12( مثالً از 28)

 يماه بعد از انقضا انیحداكثر تا پا»( از (18))موضوع ماده  افزودهارزشپرداخت ماليات بر 

كمک بيشتري به  «مربوطدوره  يبعد از انقضاشصت روز )دو ماه( حداكثر تا »به  «مربوطدوره 

 این قبيل مؤدیان مبذول داشت.

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

یی مناسبی برخوردار باشد و ضمن ایجاد آافزوده از نوع مصرف بتواند از کاربرای آنكه ماليات بر ارزش

درآمدهای باثبات و پایدار برای دولت، شفافيت معامالت اقتصادی را افزایش دهد و مشوق توليد و صادرات 

افزوده رعایت شود. نخست آنكه اعمال ماليات باشد باید سه اصل اساسی در طراحی نظام ماليات بر ارزش

ی از اقصد صورت پذیرد. دوم آنكه پایه مالياتی باید دامنه گستردهاصل م براساسافزوده باید بر ارزش

ها پرهيز شود. سوم آنكه محاسبه بدهی مالياتی برگيرد و از اعطای معافيتکاالها و خدمات مصرفی را در

 (.2015باید از روش صدور صورتحساب انجام شود )جيمز، 
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زوده افدر طراحی نظام ماليات بر ارزشاصل سوم یعنی صدور صورتحساب که یكی از اصول مبنایی  

 طور که در این گزارشاست و همان« حسابداری تعهدی»، مترادف با استبه شيوه تفریقی غيرمستقيم 

افزوده قائل به این اصل اساسی مبسوط تشریح شد، تمامی کشورهای مجری ماليات بر ارزشطور به نيز

تعلق ماليات هنگامی خواهد بود که صورتحساب صادر مبنای اصل حسابداری تعهدی، تاریخ هستند. بر

 گردد.شود نه اینكه چه زمانی، ثمن معامله دریافت میمی

 )طی سویی اتخاذ این مبنای حسابداری در کشور سبب شده است تا در مقطع رکود اقتصادیاز 

ماليات بر  که معامالت نسيه رواج یافته است، فعاالن اقتصادی موظف به واریز چند سال گذشته(

اند. به تبع آن، مشكالت ای شوند که هنوز موفق به وصول آن از خریدار کاال و خدمت نشدهافزودهارزش

رو ممكن است این  پيشنهاد مطرح شود که تاریخ اینن اقتصادی افزایش یافته است. ازنقدینگی فعاال

 کنند.ریدار دریافت میازا و ماليات فروش را از ختعلق ماليات زمانی باشد که آنها مابه

 روست: گزینه اول عملياتیدر راستای حل مسئله منبعث از تاریخ تعلق مالياتی ، دو گزینه پيش 

 و گزینه دوم برهم« حسابداری نقدی»بر حرکت به سمت دن پيشنهاد احتمالی برخی مؤدیان مبنیکر

که برای یک دوره زمانی نزدن اصل اساسی حسابداری تعهدی و ارائه تمهيداتی برای حل مشكلی 

دليل و بهسمدت، گریبانگير فعاالن اقتصادی کشور شده است. در این گزارش تبيين شد که از یککوتاه

ت دليل مشكالدیگر بهازسوی  های فراوان حسابداری نقدی ومزایای متعدد حسابداری تعهدی و نارسایی

ن مالياتی و مؤدیان را تشدید کند، سناریو های ميان سازماها و کشمكشاجرایی که ممكن است درگيری

ائه های اررسد و بهتر است روی گزینه دوم و بهبود پيشنهادنظر نمیاول، گزینه مناسب و مطلوبی به

 د.شده در الیحه تمرکز کر

مشخص، سه پيشنهاد اساسی برای طور به افزوده حاکی از آن است کهبررسی الیحه ماليات بر ارزش 

ماده  «هـ»رو بودند( در بند ق مالياتی با مشكالت فراوانی روبپيمانكاران )در رابطه با تاریخ تعلحل مسئله 

ای از مشكالت بخش رسد که بخش عمدهنظر می( ارائه شده است و به16( و ماده )18(، ماده )3)

 دنرف کربرطدرخصوص پيمانكاری کشور در این رابطه با اجرایی شدن مواد مذکور مرتفع خواهد شد. 

( الیحه ماليات 28( و )18(، )16(، )15اصالحات پيشنهادی در مواد )مهمترین مسائل سایر مؤدیان نيز 

شود. تردیدی نيست که منطق حاکم بر موارد مذکور، حمایت از فعاالن افزوده مشاهده میبر ارزش

یش توان با افزارسد مینظر میبه. اقتصادی و کاهش بار سنگينی است که بر دوش آنها نهاده شده است

( 167)ماه )وفق ماده  36ماه به  12( الیحه مثالً از 28حداکثر زمان تقسيط در نظر گرفته شده در ماده )

( 18الیحه  )موضوع ماده افزودهارزشهای مستقيم( و یا افزایش مهلت پرداخت ماليات بر قانون ماليات

 یبعد از انقضاشصت روز )دو ماه( حداکثر تا »به  «مربوطدوره  یماه بعد از انقضا انیحداکثر تا پا»از 

 کمک بيشتری به این قبيل مؤدیان مبذول داشت. «مربوطدوره 
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 خذآمنابع و م

ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش  باباجانی، جعفر. .1

 .1385 ،4نور، سال پنجم، ش عمومی ایران، پيک

افزوده، سازمان امور مالياتی کشور، آشنایی با کشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش و دیگران. حدادی، مریم .2

 .1385ن، چاپ اول، تهرا

و  5/3/94مورخ  29/93/200، شماره 26/5/1388مورخ  54409های شماره الياتی، بخشنامهسازمان امور م .3

 .26/1/1394مورخ  6/94/200شماره 

 .4/9/1392مورخ  619-612دیوان عدالت اداری، رأی هيئت عمومی، دادنامه شماره  .4

 وآنها در امر صادرات قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور و تقویت  .5

 .16/5/1391، مورخ 26060/22های مستقيم، شماره ( قانون ماليات104اصالح ماده )

 .17/2/1387افزوده، مصوب قانون ماليات بر ارزش .6

 .1392های بلندمدت، دانشنامه حسابداری مالی، حسابداری پيمان .قنبریان، رضا .7
8. Ernest and Young (2017), “Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide”, 

available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2017-worldwide-

VAT-GST-and-sales-tax-guide/$FILE/2013-worldwide-VAT-GST-and-sales-

tax-guide.pdf. 
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