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 افزودهارزش بر مالياتدرباره 

 فعليافزوده با قانون . بررسي وجوه تمايز اليحه ماليات بر ارزش2
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 چكيده

سنجی اجرای افزوده پس از طی یک دوره طوالنی مطالعات انجام گرفته و امكانقانون ماليات بر ارزش

ورای ی مجلس شقانون اساسی به تصویب کميسيون اقتصاد هشتادوپنجم، مطابق اصل 1387آن در سال 

افزوده، اسالمی رسيد و از نيمه دوم همان سال به اجرا درآمد. پيش از تصویب قانون ماليات بر ارزش

زه امرو «ماليات بر مصرف یا ماليات در حلقه آخر»وجود داشت که با « تجميع عوارض»قانونی موسوم به 

 نتر از اسالف قبلی بود لكض، بسيار پيشرفتههای وصولی از محل تجميع عوارمالياتهرچند  مشابه بود.

شدت هب تبدیل شد که به مالياتی مضاعف توأم با درآمدزایی بسيار اندکبروز پدیده آبشاری، دليل به

 مورد اعتراض قرار گرفت.

ازسوی  و« تجميع عوارض»های مربوط به اجرای قانون ها و نارضایتیسو، تشدید اعتراضاز یک 

گذاری های مالياتی، انتقال بار مالياتی از توليد و سرمایهدیگر، ضرورتِ تعقيبِ اهدافی نظير گسترش پایه

به سمت مصرف، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از کاالها و خدمات و توسعه اطالعات مالياتی از طریق 

ی ریزان و سياستگذاران اقتصادتا برنامهافزوده سبب شد های مشمول ماليات بر ارزشسازی فعاليتشفاف

 2118) 1387در سال ترتيب بدین .کنندافزوده حرکت سازی قانون ماليات بر ارزشکشور، به سمت پياده

الگوی مورد وفاق جهانی ماليات بر سازی به پيادهدهه تأخير نسبت به فرانسه،  6ميالدی( ایران نيز با 

اکنون این قانون هم المللی پولهای صندوق بينطبق گزارش ،استشایان ذکر  .اقدام کرد زودهافارزش

زنجيره مبادالت و کسب درآمد  سازیشفافو اجراست  سازی وپيادهدرحال  کشور جهان 161در بيش از 

توفيقات اجرای این قانون در کشورهای مختلف جهان مهمترین  ، ازکارآمد و قابل قبول توسط دولت

 شود.محسوب می

سازی فرآیندها و زنجيره عرضه سازی این قانون، شفافکه یكی از دستاوردهای اصلی پياده از آنجا 

عتراض اشخاصی قرار کاالها و ارائه خدمات است، لذا طبيعی است که اجرای این قانون، از ابتدا مورد ا

سازی زنجيره، منافع آنها با مخاطره دهند و در صورت شفافهای غيرشفاف انجام میگيرد که فعاليت

های متعدد ایجاد شده بين فعاالن اقتصادی توان چالشالبته در این ميان نمی ،شودجدی روبرو می

گرفته از برخی نواقص یا خألهای قانونی که نشئت حساب با سازمان امور مالياتی کشور نام و خوشخوش

کتمان کرد، لكن  را ميزان مالياتی با مؤدیان بوده استای مخورد سليقهرب وآن  اجراییا اشكاالت در 
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 .استنگاه کارشناسی به دور از قانون  منطق ها بهها و کاستیمنتسب نمودن تمامی این نقص

سال  9باری از تجربه که طی ایم با کولهبازگشتی قرار گرفتهاکنون در مسير بینكته آخر آنكه، هم 

کردن صورت  جای پاکتر است که بهایم. لذا مناسبدست آوردهافزوده بهاجرای قانون ماليات بر ارزش

حكایت از آن دارد که در  هاپژوهشهای انجام شده توسط مرکز مسئله، به فكر اصالح آن باشيم. بررسی

های موجود تمهيد شده است که فزوده، احكام خوبی برای رفع نواقص و کاستیاالیحه ماليات بر ارزش

 موارد عبارتند از:پرداخته شده است. مهمترین در این گزارش، صرفاً به تشریح این اصالحات 

 ویژه صادرکنندگان کاالها و منظور تسریع استرداد اعتبار مالياتی مؤدیان بهارائه احكامی به

 ،خدمات

 آالت خطوط توليدی ای و اعمال نرخ صفر به عرضه ماشينآالت سرمایهمعافيت واردات ماشين

 ،ش نياز واحدهای توليدی به نقدینگیدر داخل کشور در راستای کاه

 های پيشگيری و درمانی )انسانی، گياهی و حيوانی( و اعمال نرخ صفر به ورمعافيت واردات دا

 ،توليد و عرضه دارو در داخل کشور

 ای به مؤدیان )اعم از آالت و تجهيزات سرمایهاسترداد ماليات خرید پرداخت شده روی ماشين

 ،ی معاف و غيرمعاف(کنندگان کاالهاعرضه

 ( قانون ماليات بر13( و )7رفع تناقض ميان مواد ) سازی نحوه برخورد با و یكسان افزودهارزش

 ،کاالها و خدمات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خارج از کشورصادرات 

 برداریپذیرش اعتبار واحدهای توليدی در دوره قبل از بهره، 

  مایت حبر مبتنی سازی اخذ ماليات خرید وسائط نقليهخودرو و منطقی وانتقالنقلحذف ماليات

 ،محيطی اندکاز وسائط نقليه با آلودگی زیست

 سال های مالياتی به مدت یکپذیر نمودن تقسيط بدهیانامك، 

  شدت، مدت،  براساسارائه یک چارچوب منطقی برای اخذ ماليات آالیندگی از واحدهای آالینده

های گذاری در فناوریها به سرمایهنوع و مكان ایجاد آالیندگی و طراحی مكانيسمی برای ترغيب بنگاه

 ،تر و کاهش آالیندگیپاک

 يت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی مجاز کشور با تأکيد خدمات مالی و اعتباری معاف

ای و بيمه اتكایی، خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال ها و مؤسسات مالی، خدمات بيمهبانک

 ،...ها وها و فرابورسدر بورس

 دن کرتر تعلق ماليات و طوالنی ارائه راهكاری برای حل مشكالت پيمانكاران با اصالح تاریخ

 ،مهلت زمانی پرداخت ماليات

 مقابله با پدیده کدفروشی و فاکتورهای جعلیمنظور به طراحی مكانيسمی. 

www.irpublicpolicy.ir



 

   

 

3 

 فعر برای منطقی راهكارهای ارائه و الیحه در مندرج احكام بهبود امكان که نيستمعنا بدین این البته

ر دآنها  که انتشار یگرید هایگزارشدر  .ندارد وجود اقتصادی فعاالن و توليدکنندگان رویپيش هایچالش

 رویيشپ يماندهها و مسائل باقچالش یحقرار دارد، تالش خواهد شد تا با تشر هاپژوهشدستور کار مرکز 

بر  ياتنظام مال یمنتخب مجر یبا کشورها يقیطبو انجام مطالعات ت یفعاالن اقتصاد یرو سا يدکنندگانتول

 .شود ارائه موجود هایکاستی اصالح منظوربه منطقیو  یعلم یو راهكارها يشنهادهاافزوده، پارزش

 

 مقدمه

افزوده، نوعی ماليات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجيره واردات/توليد/توزیع و ماليات بر ارزش

گيرند، اخذ شده و از های اقتصادی که در مراحل مختلف زنجيره قرار می، به تدریج توسط بنگاهمصرف

يات بر مالهرچند  کنندگان منتقل گردد.به مصرف نهایتدریابد تا هر بنگاه به بنگاه بعدی انتقال می

ر مالياتی در این نظام، سبب اما وجود ویژگی اعتبا ،شودافزوده در مراحل مختلف زنجيره اخذ میارزش

 اند، ازهای خود پرداخت نمودهشده است تا مؤدیان و فعاالن اقتصادی بتوانند مالياتی را که روی نهاده

شود تا پدیده افزوده سبب می. این ویژگی ماليات بر ارزشکنندیا استرداد های فروش کسر ماليات

دهد، احتمال وقوع به مراتب کمتری در ماليات ماليات فروش رخ می که حتماً در مورد« آبشاری بودن»

البته تحقق این امر مستلزم دو شرط است، نخست آنكه بایستی کل زنجيره  1افزوده داشته باشد.بر ارزش

افزوده که در افزوده باشند و دوم، مؤدیان مالياتی ارزشعرضه کاالها و خدمات، مشمول ماليات بر ارزش

 افزوده را کامالً مراعات نمایند.های ارزشحضور دارند، ترتيبات مقرر در حلقهزنجيره 

ماليات خرید )که بدان اعتبار افزوده، با استفاده از فرمولی ساده و با کسر محاسبه ماليات بر ارزش 

يرد. گمیشود( صورت شود( از ماليات فروش )که بدان ماليات متعلق گفته میمالياتی خرید اطالق می

شود، در عمده کشورهای مجری این نحوه محاسبه ماليات که از آن به روش تفریقی غيرمستقيم یاد می

هنگام ، مؤدی موظف است روش در این 2 افزوده مورد استفاده قرار گرفته است.نظام ماليات بر ارزش

                                                 

( و ماليات بر گردش كاال و خدمات Sale Taxافزوده، جايگزين ماليات فروش ). در اكثر كشورهاي دنيا ماليات بر ارزش1

(Turnover Taxشده است. ماليات )ي عمده داشتند كه زمينه يهاي فروش و ماليات بر گردش كاالها و خدمات دو نارسا

كه در هر مرحله، ماليات فروش ها است چرااين نوع ماليات« بشاري بودنآ»منسوخ شدن آنها را فراهم كرد. نخست، خاصيت 
هاي اوليه و ماليات فروش مراحل قبلي است( دريافت اي، نهادههاي واسطهاز كل بهاي كاال )كه مشتمل بر ارزش نهاده

گردد. بدين ترتيب در هر مرحله،  اي، مسترداي و كاالهاي سرمايههاي واسطهشود بدون آنكه، ماليات پرداختي بابت نهادهمي
ها موجب بروز اختالالتي اين ماليات همچنينشود. ياد مي« پديده آبشاري بودن»شود كه از آن به ماليات بر ماليات بسته مي

ادغام »ضاعف، به هاي مشود و هر يك از صنايع، براي كاهش شموليت مالياتي و اجتناب از پرداخت مالياتدر فرآيند توليد مي

وري و ايجاد تواند به كاهش بهرهآورند. بديهي است ادغام عمودي در صنايع مي( روي ميVertical Integration« )عمودي

 ها منجر شود.موانعي در راستاي تخصصي شدن فعاليت

 افزوده وجود دارد که عبارتند از:روش برای محاسبه ماليات بر ارزش چهار. به طور کلی 2

شود و نرخ الف( روش تفریقی مستقيم: در این روش، ابتدا تفاضل ميزان خرید و فروش برای هر بنگاه مشخص می

 t =VAT فروش(-شود؛ یعنی )خریدافزوده در آن ضرب میماليات بر ارزش

ی( )اعتبار ماليات افزوده خریدافزوده از تفاضل ماليات بر ارزشب( روش تفریقی غيرمستقيم: در این روش، ماليات بر ارزش

 t  =VAT)فروش( –tآید؛ یعنی )خرید( افزوده فروش )ماليات متعلق( به دست میو ماليات بر ارزش

به عوامل  یهایدر مجموع پرداخت اتيبر ارزش افزوده از ضرب نمودن نرخ مال اتيدر آن، مال که ج( روش تجمعی مستقيم

  t =VAT)استهالک+سود+اجاره+بهره+دستمزد(  یعنی د؛یآیافزوده به دست مارزش جادکنندهیو ا ديتول
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رضه کاال یا ارائه خدمت را از وی اخذ نماید و پس از عرضه کاال یا ارائه خدمت به خریدار، ماليات بر ع

 شده سازمان مالياتی واریز کند.های تعيينهایش، باقيمانده را به حسابکسر ماليات خرید نهاده

 که عبارتند از: کردبندی توان طبقهافزوده را به سه دسته میبه لحاظ نظری، ماليات بر ارزش 

 ماليات کلی بر فروش است و در این روش تمام  :توليدي نوع از افزودهارزش بر ماليات

از ماليات معاف  استهالک آنو  ایسرمایهو کاالهای  شوندکاالهای توليدی و مصرفی مشمول ماليات می

 .شودگذاری میسرمایهنيستند و این موضوع باعث تضعيف انگيزه 

 افزوده از نوع درآمدی، هزینه زشدر ماليات بر ار :درآمدي نوع از افزودهارزش بر ماليات

 پایه. شودگذاری خالص مشمول ماليات میها از پایه مالياتی کسر و مخارج سرمایهاستهالک سرمایه

 دی دولت است.پرداختی به عوامل پس از کسر مخارج دستمز درآمدمالياتی در این روش مجموعه 

 ماليات عمومی بر مصرف است و  این ماليات، نوعی :مصرفي نوع از افزودهارزش بر ماليات

 شود. گذاری خالص مشمول ماليات نمیندارد، زیرا سرمایه گذاریسرمایهبر تصميمات توليدی یا  تأثيری

ف ماليات بر مصرصورت به افزوده، طراحی سيستم مالياتیاز ميان سه نوع مختلف ماليات بر ارزش 

بار  کاهشازجمله  زیرا در این روش تحقق اهدافی ،وده استبا استقبال بيشتری توسط کشورها روبرو ب

 ود. شگذاری تعقيب میمالياتی بر بخش توليد، تشویق صادرات و ایجاد زمينه مساعد برای سرمایه

افزوده در ایران نيز به تبعيت از منطق و رویه جهانشمول فوق، پس از طی قانون ماليات بر ارزش 

آزمایشی به اجرا صورت به به تصویب رسيد و از نيمه دوم همان سال 1387سال  یک دوره طوالنی در

افزوده در ایران نيز همانند بسياری از کشورهای مجری است که نظام ماليات بر ارزششایان ذکر  درآمد.

م ریق روش تفریقی غيرمستقيافزوده، از نوع مصرفی است و محاسبه ماليات نيز از طنظام ماليات بر ارزش

 طبق لذاافزوده بوده است. پذیرد که مورد پذیرش کشورهای مجری نظام ماليات بر ارزشصورت می

منظور به ايسرمايه كاالهاي خريد) گذاريسرمايه ايران، افزودهارزش بر ماليات قانون

 راستاي در جديد ايسرمايه يكاالها خريد يا و شده مستهلک ايسرمايه كاالهاي جايگزيني

 از نيز افزودهارزش بر ماليات و شودنمي افزودهارزش بر ماليات مشمول( وكاركسب توسعه

 .شودمي محاسبه فروش ماليات از خريد ماليات كسر طريق

اتی اليگذرد، این پایه مآزمایشی میصورت به افزودهسالی که از اجرای قانون ماليات بر ارزش 9طی  

ای کاهش دهد و به یكی از اقالم توانسته است وابستگی بودجه دولت را به نفت به ميزان قابل مالحظه

، بانک مرکزی، درآمدهاازسوی  آمارهای رسمی منتشر شده براساس. شودعمده درآمدی دولت تبدیل 

                                                 
و سپس  شودیافزوده ضرب مارزشکننده  جادیاتک عوامل در تک  اتيکه در آن، نرخ مال ميرمستقيغ ید( روش تجمع

  t =VAT+ )دستمزد( t+ )بهره( t+ )اجاره( t+ )سود( t)استهالک(  یعنی شود؛یجمع آنها محاسبه محاصل

 یهانظام از کیچيه)د(،  و)ج(  یهاروش بر یمبتن افزودهارزش بر اتيمال محاسبه یدشوار ليدلبه است ذکر شايان
 .کنندینم استفاده آنها از ا،يدن در افزودهارزش بر اتيمال
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های مالی به ترتيب طبيعی( و واگذاری دارایی خام و گازای )فروش نفتهای سرمایهواگذاری دارایی

به خود اختصاص داده است )نمودار  1395سال درصد از کل منابع مالی دولت را در  9/21، 5/26، 6/51

کل منابع مالی درصدی از  8/35هزار ميليارد ریال، سهم  7/1114، درآمدهای مالياتی با سال (. در این1

های غيرمستقيم دهد که بيش از نيمی از کل درآمدهای مالياتی از طریق مالياتدولت را تشكيل می

بر  شود. بدیهی است در غياب ماليات)ماليات بر واردات و ماليات بر کاالها و خدمات( وصول می

ر درآمد، اقدام به تأمين منابع های بافزوده، دولت مجبور است یا از طریق تشدید فشار روی مالياتارزش

آموزش، بهداشت، امور امنيتی و دفاعی، پرداخت به بازنشستگان ویژه بههای جاری )مالی مورد نياز هزینه

گذاری و توليد، اثر های سرمایهروی انگيزهشدت به های عمرانی نماید که این امرو ...( و اجرای پروژه

ای هیا اینكه باید از طریق افزایش قيمت کاالها و خدمات دولتی )خصوصاً فرآورده ،مخربی خواهد داشت

ش که این امر نيز با افزای کندهای انرژی( و یا افزایش نرخ ارز، اقدام به تأمين کسری منابع نفتی و حامل

دیگری که در غياب های توليد، کشور را وارد مرحله جدیدی از رکود تورمی خواهد کرد. گزینه هزینه

ای و مالی های سرمایهافزوده در مقابل دولت است، کاهش مخارج جاری و تملک داراییماليات بر ارزش

ی بر رفاه خانوارها )اگر مخارج آموزش، یمنفی و سوآثار  ها،دولت است. این گزینه نيز همانند سایر گزینه

اندازی بيشتر به منابع مالی نظام ساز دستاشت و زمينهبهداشت و سالمت کاهش یابد( و توليد خواهد د

ها خواهد شد که تأثير آن بر تورم و تحدید دسترسی بانكی و افزایش استقراض از بانک مرکزی و بانک

 بخش خصوصی به تسهيالت نظام بانكی انكارناپذیر خواهد بود.
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 5331سال  در منابع درآمدي دولتنمودار 

 
 نک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی.بامأخذ: 

 

 افزودهاصالحات محوري در اليحه ماليات بر ارزش

رغم دسترسی به توفيقات نسبی حاصل از اجرای این قانون، سازمان مالياتی و فعاالن اقتصادی با برخی به

ال اجرای موقت و آزمایشی آن، س 9شدند و پس از  ها در مسير اجرایی شدن قانون مذکور مواجهچالش

ها و نواقص عمده این قانون عيان گردید. در این گزارش سعی بر آن است که ضمن تبيين کاستی

افزوده، منطق های اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزشآمده در خالل سالوجود به هایچالش

ایان ش شده است، مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد.ی که در الیحه برای رفع این چالش پيشنهاد هایراهكار

های ارزیابی موضوعات محوری در الیحه ماليات بر های آتی از سلسله گزارشاست در گزارشذکر 

افزوده، به بررسی جزئيات هر یک از اصالحات انجام گرفته در الیحه، الزامات آن و پيشنهادهای ارزش

 اصالحی و تكميلی پرداخته خواهد شد.

 

 

 

منابع درآمدی دولت

هزار ميليارد ریال2831/1

واگذاری دارایی های مالی

هزار ميليارد ریال627/4

ایواگذاری دارایی های سرمایه 

هزار ميليارد ریال742/8

درآمدها

هزار ميليارد ریال1459/9

درآمدهای مالياتی

هزار ميليارد ریال1114/7

ماليات های غيرمستقيم

هزار ميليارد ریال521/9

ماليات بر واردات

هزار ميليارد ریال182/9

ماليات بر کاالها و خدمات

هزار ميليارد ریال337/9

سایر ماليات ها بر کاالها و خدمات

هزار ميليارد ریال113

ماليات بر ارزش افزوده

هزار ميليارد ریال224/9

ماليات های مستقيم

هزار ميليارد ریال493/9

سایر درآمدها

هزار ميليارد ریال445/2
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نحوه برخورد سازي افزوده و يكسان( قانون ماليات بر ارزش53( و )7رفع تناقض ميان ماده ). 5

 صنعتي و ويژه اقتصادي و خارج از كشور - با صادرات كاالها و خدمات به مناطق آزاد تجاري

کشور باید پاسخ شفاف و روشنی برای  افزوده در هرهای مهمی که قانون ماليات بر ارزشیكی از پرسش

آن داشته باشد آن است که آیا باید مناطق آزاد تجاری مانند قلمرو گمرکی کشور مشمول ماليات بر 

که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، ارسال کاال از منطقه گمرکی افزوده باشند یا خير؟ در صورتیارزش

و اگر کاالیی از خارج از کشور وارد منطقه آزاد شد، همانند  به مناطق آزاد، به مثابه صادرات نخواهد بود

کاالهای عرضه  همهافزوده خواهد شد. همچنين ورود کاال به قلمرو گمرکی، مشمول ماليات بر ارزش

شده و خدمات ارائه شده در منطقه آزاد نيز مشمول ماليات خواهد گردید. اما اگر پاسخ به این سوأل 

کاالیی از  آن صورت، معامالت درون منطقه آزاد مشمول ماليات نخواهد شد و چنانچهمنفی باشد، در 

، به منزله صادرات خواهد بود. کاالهای وارد شده از خارج شودداخل قلمرو گمرکی به آن مناطق ارسال 

گمرکی از کشور به مناطق آزاد مشمول ماليات نخواهند شد لكن ورود کاال از مناطق آزاد به قلمرو 

 مستلزم پرداخت ماليات خواهد بود.

افزوده، شفاف نبودن نحوه برخورد با مناطق آزاد است. های جدی قانون ماليات بر ارزشیكی از نقص 

از یک سو، عرضه کاال و ارائه خدمت در منطقه آزاد مشمول ماليات نيست و کاالهای وارد شده از خارج 

دیگر، هنگامی که کاال از قلمرو ازسوی  افزوده نيستند. امااليات بر ارزشکشور به مناطق آزاد مشمول م

گردد و صادرکننده، قادر نيست ماليات مثابه صادرات تلقی نمیشود، بهگمرکی به مناطق آزاد ارسال می

 .کندخرید را از سازمان مالياتی مسترد 

و گيری شفاف بين دافزوده انجام شده است، تصميمشیكی از اصالحاتی که در الیحه ماليات بر ارز 

( و 7، تناقض و تضادی که بين ماده )درواقع گزینه موجود و انتخاب عدم شموليت مناطق آزاد است.

( 7ماده )موجب به افزوده وجود دارد، در اصالحيه جدید رفع شده است.( قانون ماليات بر ارزش13)

ن آو انتظار « گردندشوند صادرات تلقی مییی که از داخل کشور به مناطق آزاد ارسال میکاالها»قانون، 

های توليدی آنها نيز مسترد است که از پرداخت ماليات معاف باشند و اعتبار مالياتی مربوط به نهاده

(، 13ماده )موجب به در نقطه مقابل آن قرار دارد.افزوده، ( قانون ماليات بر ارزش13. اما حكم ماده )شود

افزوده معاف است صرفاً اگر کاال از مبادی رسمی به خارج از کشور صادر شود از پرداخت ماليات بر ارزش

گردد، اما اگر همان کاال های مربوط به کاالهای صادراتی مسترد میو ماليات پرداختی بابت خرید نهاده

نين وجود چها نيست. به مناطق آزاد ارسال شود، توليدکننده قادر به بازپس گرفتن ماليات خرید نهاده

 آنها عبارت بودند از:مهمترین  ساز بروز مسائل متعددی گردید کهتناقضی ميان این دو ماده، زمينه

 

 مناطق در خارجی خدمات و کاالها با مقایسه در ایرانی خدمات و هاکاال پذیریرقابت قدرت کاهش 

 قطب. دارد افزودهارزش بر ماليات نظام منطق در ریشه ادعا، این دليل: اقتصادی ویژه و صنعتی-تجاری آزاد
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 هاینهاده به مربوط مالياتی اعتبار و هستند معاف ماليات پرداخت از صادراتی خدمات و کاالها مقصد، اصل

 بر اتمالي مجری که کشورهایی اکثر رو، این از. شود استرداد صادرکننده به باید نيز آنها توليد با مرتبط

 ستا بدیهی فوق، توضيح به عنایت با. اندنموده صفر نرخ مشمول را صادراتی کاالهای هستند، افزودهارزش

 رصاد ایران اقتصادی ویژه و تیصنع-تجاری آزاد مناطق به را خود کاالی خارجی، توليدکننده یک وقتی

 خدمات و کاال ،(اندشده تدوین مقصد اصل برمبتنی که) مالياتی قوانين استناد به وی متبوع دولت کند،می

 وی به را اشتوليدی هاینهاده بابت پرداختی ماليات کل و نموده معاف ماليات پرداخت از را صادراتی

 ماليات استرداد به قادر( 13) ماده موجببه ایرانی توليدکننده که آنجا از یطی،شرا چنين تحت. گرداندبازمی

 يدشتول شده تمام بهای دلِ در را شده پرداخت هایماليات این است ناگزیر باشد،نمی هانهاده بابت پرداختی

 مشابه خدمات و کاالها با ایسهمق در ایرانی خدمات و کاالها قيمت افزایش به مسئله همين و کند لحاظ

 .شودمی منجر اقتصادی ویژه و صنعتی-تجاری آزاد مناطق در وارداتی

 های پيمانكاری مناطق آزاد و های پيمانكار ایرانی و خارجی در مناقصهتبعيض بين شرکت

 هایشرکت آن است که بينافزوده قانون فعلی ماليات بر ارزش ،(13های اجرای ماده ): یكی از چالشویژه

ایرانی  هایهای خارجی برنده و شرکتآورد و در این ماجرا، شرکتمیوجود به داخلی و خارجی تبعيض

شوند. اوالً اگر های پيمانكار ایرانی در این جدال، به دو دليل عمده متضرر میند. اکثر شرکتاهبازند

ات بر بایستی مالير قلمرو گمرکی کشور استفاده کند، میپيمانكار ایرانی از کاالها و خدمات ارائه شده د

( نيز این ماليات پرداختی بابت خرید 13کننده پرداخت نماید و طبق ماده )افزوده را به عرضهارزش

کنند ضرورتاً ها شرکت میهای توليد، قابل استرداد نيست. ثانياً اکثر پيمانكاران ایرانی که در مناقصهنهاده

کثر آنها در قلمرو گمرکی کشور ت ازاد و ویژه اقتصادی استقرار ندارند و مكانِ اصلیِ فعاليدر مناطق آ

های پيمانكاری که های اوليه اجرای آزمایشی قانون، شرکتتا در سال شدهمين موضوع سبب  قرار دارد.

های در دست انجام ژهافزوده برای پروقلمرو گمرکی مستقر بودند مشمول پرداخت ماليات بر ارزشدر 

بودند  انگریببههای پيمانكار ایرانی با آن دستدو چالش مذکوری که شرکت .شونددر مناطق آزاد و ویژه 

 تری را برای حضور پيمانكارانهای ایرانی تنگ نموده و شرایط مناسبعمالً عرصه فعاليت را برای شرکت

 خارجی در مناطق مذکور فراهم کرده بود.

( الیحه، 5ماده ) «الف»بند ( در قالب 13افزوده، دولت با اصالح ماده )در الیحه ماليات بر ارزش 

صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق -یا به مناطق آزاد تجاریبه خارج از کشور صادرات کاالها و خدمات را 

مكلف به استرداد ماليات پرداختی سازمان مالياتی ده و کرمبادی خروجی رسمی، از پرداخت ماليات معاف 

در مقایسه  مشابه و یكسانی توليدکنندگان ایرانی و پيمانكاران، در وضعيتترتيب بدین .ستهابابت نهاده

د کنند قرار خواهنصنعتی و ویژه اقتصادی فعاليت می - با همتایان خارجی خود که در مناطق آزاد تجاری

 پذیری آنها تحكيم خواهد شد.گرفت و قدرت رقابت
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 به ورکش از خارج از کاال ورود هنگام سناریو، این در که است آزاد مناطق مشموليت مقابل، سناریوی البته 

 1 .شود اخذ افزودهارزش بر ماليات کاال، قطعی ترخيص زمان و شود طی گمرکی فرآیند باید مناطق

 

سازي شده براي كارگيري يک سيستم مالياتي ساده. معرفي مفهوم حد آستانه و به2

 وكارهاي كوچکكسب

درآمد خالص افزوده آن است که بين تعداد مؤدیان و یكی از حقایق مهم در سيستم ماليات بر ارزش

افزوده در مبادی ای از ماليات بر ارزشبستان وجود دارد. بخش عمده-فزوده، نوعی بدهاماليات بر ارزش

ا اما ب ،ستا شود و سازمان مالياتی نيز با تعداد کمتری مؤدی روبروورودی و یا درب کارخانه وصول می

مؤدی و های تمكين های آخر، هزینهافزوده به حلقهافزایش تعداد مؤدیان و تسری ماليات بر ارزش

یابد اما عمالً درآمد مالياتی حاصل تصاعدی افزایش میصورت به های اجرا برای سازمان مالياتیهزینه

های تمكين . مطالعات خارجی نيز حاکی از آن است که هزینهیابدمی افزایششده با نرخ کاهنده 

های بزرگ است، لذا در طراحی وکارکسبتمكين های برابر هزینه 611های کوچک بيش از وکارکسب

المللی و تجارب بسياری از کشورها )حتی کشورهای افزوده، توصيه نهادهای بيننظام ماليات بر ارزش

ای موجود هوکارکسبیافته نظير انگلستان، آلمان، فرانسه و ...( حكایت از آن دارد که نباید تمامی توسعه

سازمان مالياتی محسوب کرد و آنها را مكلف به اجرای تكاليف نسبتاً پيچيده  مؤدی عنوانبهدر اقتصاد را 

ای، ماليات در دل قيمت این، برای بسياری از کاالهای کارخانه برعالوهافزوده نمود. قانون ماليات بر ارزش

نيست برای اخذ نيازی  این قبيل کاالهاشود و لذا عمالً در بندی محصول لحاظ میروی بستهمندرج 

 فروشی نيز توسعه داد.ماليات از مصرف، زنجيره را تا سطح خرده

افزوده، با عنایت به توضيحات فوق، یكی از موضوعات بسيار حساس در طراحی نظام ماليات بر ارزش 

ت بر ماليانظام نام در آن حدِ آستانه را ملزم به ثبت ای است که مؤدیان واقع در باالیتعيين حد آستانه

 کند. افزوده میارزش

ت آنكه ؛ نخساستدالیل ذیل بر مبتنی افزوده کشورهاتعيين حد آستانه در قوانين ماليات بر ارزش 

كين های تمافزوده مستلزم پذیرش هزینه اجرایی )توسط سازمان مالياتی( و هزینهوصول ماليات بر ارزش

افزوده های وصول در یک رشته فعاليت، بيشتر از درآمد ماليات بر ارزشهزینه )توسط مؤدیان( است و اگر

افزوده خارج شود. کند که آن رشته فعاليت، از شمول ماليات بر ارزشباشد، منطق اقتصادی حكم می

ها و مؤسسات فعال در هر اقتصاد، سهم دوم، وجود این مشاهده تجربی است که نسبت اندکی از شرکت

های وصول )مجموع البته اگر هزینه 2ند.نکرا ایجاد می افزودهارزش ی از درآمد بالقوه ماليات برتربزرگ

                                                 

 .شد خواهد یبررس افزودهارزش بر اتيمال حهیال یمحور موضوعات یابیارز یهاگزارش سلسله در موضوع نیا مختلف ابعاد. 1

 19 توسط یمعامالت گردش کل درصد 09 کشور، چند در معامالت گردش عیتوز از پول یالمللنيب صندوق گزارشبراساس  .2

 .شودیم جادیا کشورها آن بزرگ یهاشرکت درصد
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افزوده اندک باشد در آن صورت، بهترین حد آستانه صفر های اجرایی و تمكين( ماليات بر ارزشهزینه

رگ های بزتالالت رقابتی ميان شرکتتواند ضمن افزایش درآمدهای مالياتی خود، اخزیرا دولت می ؛است

های وصول ماليات، دهد و هزینهدر دنيای واقعی عمالً چنين فرضی رخ نمی اماد، نکو کوچک را حداقل 

ر جویی دصرفه رایب افزودهبخشی از درآمدهای ماليات بر ارزشاز دست دادن صفر نيست. لذا تمایل به 

 سازد.های وصول، نياز به تعيين حد آستانه را برجسته میهزینه

( 18افزوده، حكم مشخصی برای حد آستانه وجود ندارد و صرفاً در ماده )در قانون ماليات بر ارزش 

نام، ه ثبتنماید نسبت باند به ترتيبی که سازمان امور مالياتی تعيين و اعالم میقانون، مؤدیان مكلف شده

اده م «س»؛ بند حد آستانه()عدم  ها اقدام کنند. در راستای رفع این نقيصهو تكميل فرم ارائه اطالعات

افزوده، به ارائه تعریفی از حد آستانه اختصاص یافته است. در بند مذکور حد ( الیحه ماليات بر ارزش1)

ه شاخص تعيين شمول مؤدیان مؤدیان معرفی شده است کساليانه  آستانه، ميزانی از فروش یا درآمد

این بند، حد آستانه و تغييرات بعدی آن  براساساست که شایان ذکر  برای فراخوان و اجرای قانون است.

 1به پيشنهاد سازمان امور مالياتی و با تأیيد وزیر امور اقتصادی و دارایی تعيين خواهد شد.

سازی شده برای فعاالن نخستين بار یک سازوکار ساده ( الیحه، برای11این، در ماده ) برعالوه 

های شغلی مؤدیان افزوده گروهماده مذکور، ماليات بر ارزشموجب به اقتصادی کوچک تعبيه شده است.

 براساسگيرند، افزوده قرار میاشخاص حقيقی مشمول قانون که در حلقه آخر زنجيره ماليات بر ارزش

 شودافزوده فعاليت مربوطه تعيين میافزوده و اعمال ضریب ارزشماليات بر ارزشميزان فروش و نرخ 

آنها تا ساليانه  مشروط بر آنكه ماليات خرید آنها در مراحل قبلی پرداخت شده باشد و حجم فروش

د تا سبب خواهد ش است که طراحی این مكانيسمشایان ذکر  حداکثر ميزان پنج برابر حد آستانه باشد.

عدالتی و اختالل در رقابت کاهش یابد و سازمان مالياتی بتواند منابع مالی و انسانی خود احتمال بروز بی

 د.نکتر متمرکز را بر مؤدیان بزرگ

 

 افزوده توسط پيمانكاران. تاريخ تعلق ماليات و نحوه پرداخت ماليات بر ارزش3

بند  طبق روازایناصل حسابداری تعهدی است بر مبتنی افزودهماليات بر ارزشام نظبا عنایت به آنكه، 

افزوده، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت بسته به آنكه ( قانون ماليات بر ارزش11ماده ) «ب»

                                                 

 شرح به یديکل مشاهده چند از تیحکا ات،يمالنوع  نیا یکشور مجر 199از  شيافزوده در ببر ارزش اتيمال نيقوان ی. بررس1

 :دارد ریز
 .است شده نييتع قانونگذار توسط و ثابت رقم کی عنوان به آستانه حد کشورها، اکثر در آنکه، نخست -
 نایمؤد آستانه حد از شتريب کاالها ديتول حوزه در فعال یاقتصاد انیمؤد یبرا آستانه حد کشورها، یبرخ در آنکه، دوم -

 .است اتخدم دهنده ارائه
 هک هستند ییکشورها اند،نکرده نييتع آستانه حد افزوده،ارزش بر اتيمال قانون در که ییکشورها معدود آنکه، سوم -

 یهاتيفعال یتمام اجرا، حوزه در شانیطوالن سابقه و تجربه ليدل به و اندبوده افزودهارزش بر اتيمال یمجر دهه، چهار از شيب
 .اندداده قرار افزودهارزش بر اتيمال امنظ پوشش تحت را یاقتصاد

 ارزيابي مطالعات سلسله در فوق مشاهدات ییربنایز منطق نييتب و یقيتطب مطالعات یهاافتهی شتريب اتيجزئ
 .شد خواهد ارائه افزوده ارزش بر ماليات اليحه محوري موضوعات
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گيرد. پذیرش قرار میر نظمد تاریخ تعلق ماليات در مورد ارائه خدمات عنوانبهیک مقدم است، کدام

های اقتصادی عليه ایران )که سو و تشدید تحریمافزوده از یکمبنای تعهدی در قانون ماليات بر ارزش

چالشی ميان شد افزوده بود( سبب های ميانی اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزشمصادف با سال

 یر شكل گيرد:پيمانكاران و نظام مالياتی با محوریت مسائل ز

 آن است که پيمانكاران بسته به  ،نخست آنكه، قاعده و رویه عمومی در هر پيمان بلندمدت

کنند و طبق (، اقدام به شناسایی درآمد می9درصد پيشرفت کار و طبق استاندارد حسابداری شماره )

ا یز بررسی، کل صورت وضعيت نمایند. کارفرما نيز پس ای را برای کارفرما صادر میوضعيت صورتآن 

است  نماید. بدیهیو مبلغ مورد توافق در پيمان را به حساب پيمانكار واریز میکرده را تأیيد آن بخشی از 

ته، های گذشاست. طی سالانجام هر پرداختی توسط کارفرما در وجه پيمانكار در گرو تمكّن مالی کارفرم

های دولتی( قادر به ایفای تعهدات خود حتی در مقابل صورت دولت و شرکتویژه بهکارفرمایان )

ازای همابکه حتی در حالیهای تأیيد شده نبودند. همين موضوع سبب شده بود که پيمانكاران وضعيت

نوز ند که هدشای میافزودهور به ایصال ماليات بر ارزشمجببودند  دریافت نكردهنيز شان را ارائه خدمات

 از طرف کارفرما پرداخت نشده بود. 

 ،لی درصد از منابع ما 75تا  61های بلندمدت به نحوی است که حدود عمده پيمان دوم آنكه

هنگام خرید آنها مجبور است ماليات شود، لذا پيمانكار صرف خرید مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز می

، وی قادر نپرداخته است چون در طرف مقابل؛ کارفرما ماليات فروش را به ویاما د، نکخرید را پرداخت 

 هایش نيست.هبابت نهاد یگيری ماليات پرداختبه وصول و بازپس

 ،صورتالتفاوت درآمد شناسایی شده براساس درصد پيشرفت پيمان و مابه سوم آنكه 

که صدور شد در صورتیافزوده میهای تأیيد شده در آخر دوره مالی مشمول ماليات بر ارزشوضعيت

 .نبودپذیر و مطالبه ماليات از کارفرما امكان وضعيت صورت

افزوده فوق، پيشنهاد پيمانكاران آن است که تاریخ تعلق ماليات بر ارزش مسائلدر راستای حل  

پيمانكاران پس از که طوریبهاز طرف کارفرما باشد  ازادر مورد خدمات پيمانكاری، تاریخ پرداخت مابه

ها را کسر و مابقی را به حساب توانند ماليات خرید نهادهبافزوده از کارفرما، دریافت ماليات بر ارزش

موردی مشكل پيمانكاران را حل کند صورت به توانداین راهكار میهرچند  .کنندسازمان مالياتی واریز 

با حرکت به رود که های مختلف شغلی است و بيم آن میاما به دور از مساوات و برخورد عادالنه با گروه

در الیحه ماليات بر رو ازاینافزوده فرو بپاشد. سمت حسابداری نقدی، شالوده نظام ماليات بر ارزش

های تعلق ماليات در مورد خدمات پيمانكاری یكی از تاریخ عنوانبه« تاریخ شناسایی درآمد»افزوده، ارزش

الحساب و تاریخ تأیيد صورت ، بر تاریخ پرداخت علی( الیحه3ماده ) «هـ»کنار گذاشته شده و در بند 

ماده دیگر نيز در راستای رفع مشكل پيمانكاران و سایر  سهاین اصالح،  برعالوهوضعيت تأکيد شده است. 

 باشند:افزوده ارائه شده است که به قرار زیر میفعاالن اقتصادی در الیحه ماليات بر ارزش
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 ،های ای شرکتهای سرمایههای تملک دارایی( الیحه، در طرح16ده )ماموجب به نخست

شود، کارفرما مكلف است ماليات دولتی که از منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی استفاده می

یا صورت وضعيت یا صورتحساب حسب الحساب فروش را حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ پرداخت علی

های کنندگان کاالهای طرحن مشاور و تأميناد. پيمانكاران و مهندسنکازمان واریز مورد، به حساب س

تبصره های مزبور مسئوليتی نخواهند داشت. همچنين در پرداخت ماليات و جریمه خصوصمذکور در

ات يخصوصی، کارفرمای بخش دولتی باید نسبت به پرداخت مال-های دولتیاین ماده، در مشارکت« 1»

توسط افزوده بر ارزش تماليا، در صورت عدم پرداخت این ماده« 2»تبصره موجب به متعلق اقدام نماید و

داری کل کشور مكلف است نسبت به برداشت ميزان بدهی از حساب دستگاه اجرایی خزانه ،کارفرما

 1ربط در اولين تخصيص اقدام نماید.ذی

 ،( الیحه، تمامی مؤدیان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتی را حداکثر 18ماده )موجب به دوم

افزوده را ظرف مهلت مذکور به و ماليات بر ارزش کردهتا پایان ماه بعد از انقضای دوره مربوط تسليم 

 افزوده در مورد قراردادهایند اما مهلت پرداخت ماليات بر ارزشنکهای تعيين شده واریز حساب

 پيمانكاران، مهلت زمانیترتيب بدین پيمانكاری، تا پایان دوره مالياتی بعد از دوره مربوطه خواهد بود.

 افزوده خواهند داشت.بيشتری برای پرداخت ماليات بر ارزش

 ،ی تتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی ماليا( سازمان می28ماده )موجب به سوم

سيط سال تق یكجا نيستند از تاریخ قطعيت ماليات حداکثر به مدت یک طوربهخود اعم از اصل و جریمه 

 باشد.نماید. البته حكم این ماده منحصر به پيمانكاران نيست و قابل تسری به سایر مؤدیان نيز می

 

داخت ماليات بر هاي عرضه كاالها و ارائه خدمات از پر. موسع نمودن دايره معافيت4

 افزودهارزش

روی عرضه کاالها از یک طرف، که  شودافزوده به وضعيتی اطالق میاز شمول ماليات بر ارزش معافيت

                                                 

 انمانکاريپ نکه،یا نخست. باشد روبرو یکاست سه با افزودهزشار بر اتيمال حهیال در شده مطرح راهکار نیا رسدیم نظر به. 1

 فروش اتيمال ،یدولت یکارفرما چون لکن هستند دیخر اتيمال پرداخت به ملزم ،یاواسطه یکاالها و هياول مواد دیخر هنگام
 اتيلما از یپرداخت دیخر اتيمال کسر و هاترت امکان لذا كنند زیوار دیبا سازمان حساب به ميمستق طور به و نپرداخته آنها به را

 یپرداخت دیخر اتيمال استرداد یتقاضا ،یدرخواست ارائه با مانکارانيپ وسته،يپ و مستمر طور به دیبا و ندارد وجود فروش
 بلوکه یزمان مدت کی یبرا مانکارانيپ ینگینقد از یبخش هم باز رديبگ صورت سرعت به اتيمال استرداد آنکه فرض با. ندینما

 امور سازمان انيم مجادالت و هاکشمکش که است( 11) ماده «2» تبصره به مربوط راهکار، نیا یکاست نيدوم. شد خواهد
 ییاجرا یهادستگاه ماده، نیا موجب به نکه،یا سوم. داد خواهد شیافزا را کل یدارخزانه و ییاجرا یهادستگاه ،یاتيمال

 که یصيتخص نينخست از مه،یجر و اتيمال مبالغ ندینما استنکاف کهیصورت در و هستند هامهیجر و اتيمال پرداخت به ملزم
 اما است ینيبشيپ قابل هادستگاه یبرا اتيمال مبلغ چند هر. شد خواهد برداشت رد،يگیم صورت هادستگاه نیا به

 بودجه یهافیرد در و نموده ینيبشيپ را تبمتر یهامهیجر مقدار توانندیم یسميمکان چه با و چگونه ،ییاجرا یهادستگاه
 بگنجانند؟ یسازمان

و آنها  گرفتیصورت م یاهیسرما یهاییبابت تملک دارا ییاجرا یهابه دستگاه یاعتبار صياگر تخصاست گفتني 
 یهابرداشت از حساب دستگاه رسدیبه نظر م ليدل ني. به همشدندیبدهکار نم مانکاريداشتند که به پ اريدر اخت یمنابع مال

با اعتراض مواجه شده و  1901حکم مشابه در بودجه سال  ل،يدل نيو به هم ستيو مناسب ن دهیپسند یاقدام ،ییاجرا
 اليحه محوري موضوعات ارزيابيخصوص در یآت یهاگزارشابعاد مختلف موضوعات فوق در سلسه  ی. واکاودینگرد ییاجرا

 .گرفت خواهد صورت افزوده رزشا بر ماليات
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 های مربوطه نيز قابل استردادماليات خرید نهاده ،و از طرف دیگر دشومیو ارائه خدمات، مالياتی اخذ ن

کند اما اعطای را برطرف مشكالت موجود برخی  ممكن است ها،موسع نمودن معافيتهرچند  1.باشدمین

استثنای به 2کند.این نوع ماليات را مخدوش میکارآیی  ها، زنجيره عرضه را قطع نموده واین معافيت

الیحه پيشنهادی گسترش  براساسها وده معافيتحذف معافيت عرضه داخلی و واردات برخی کاالها، محد

 شود.یافته است که در ادامه به این موارد اشاره می

 دانيم محصوالت : همانطور که میابريشم پيله آبزيان، خوراک كشاورزي، مصارف آب

ا روش آنهبرخورداری از معافيت، بر فموجب به کشاورزی فرآوری نشده از پرداخت ماليات معاف هستند و

رو، منطق افزودن موارد اینشود. ازهایشان نيز مسترد نمیماليات خرید نهادهو گيرد مالياتی تعلق نمی

های مورد نياز بخش کشاورزی نيز از پرداخت المقدور، نهادهها آن است که حتیفوق به فهرست معافيت

 اً حذف شود.ماليات معاف باشد تا بار مالياتی کاالهای کشاورزی تقریب

 قيمت نسبی ماکارونی به برنج اندک است و همين موضوع سبب  :ماست و ماكاروني انواع

رو در الیحه، ایندرآمد را تشكيل دهد. ازهای کمتا ماکارونی یكی از اقالم اصلی مصرفی دهکشده 

ه افزوده شده است تا ( الیح4ماده ) «الف»قسمت  «6»ماکارونی نيز به سبد کاالهای معاف در بند 

همچنين یكی از پيامدهای  3درآمد جامعه کاهش یابد.پذیر و کمالمقدور، بار مالياتی طبقات آسيبحتی

بندی دستمزدها متناسب با آن، کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و ناپذیر تورم و عدم شاخصاجتناب

 محصوالت لبنی )که برخیبه استفاده از ا و همين موضوع سبب شده است تا خانوارهکارمند جامعه بوده 

در رو زاینانباشند. قادر ها دارند( ای باالیشان، تأثير انكارناپذیر بر سالمتی انسانارزش تغذیهدليل به

الیحه، پيشنهاد شده است که ماست به فهرست اقالم معافيت افزوده شود و بدین ترتيب، عرضه شير، 

 توأمان از پرداخت ماليات معاف باشند. طوربهپنير و ماست 

 از وظایف  که حفظ پشتوانه پایه پولیمنظور به :مركزي بانک توسط طال شمش واردات

 الحاق این معافيت به فهرست موارد معاف در الیحه پيشنهاد شده است.خطير بانک مرکزی است 

                                                 

 :از عبارتند که دارد وجود خدمات و کاالها عرضه به هاتيمعاف یاعطا یبرا یاساس منطق چند ،یکل طور به. 1

 وجود یاقتصاد فعال و برداربهره ونيليم 4 حدود رانیا یکشاورز بخش در نمونه، یبرا: نيتمک و ییاجرا یهانهیهز بودن باال -
 ینگهدار)بابت  انیمؤد به نيتمک یهانهیهز شدن ليتحم یمعنا به افزودهارزش بر اتيمال نظام در آنها کردن مشمول و دارد

 نيهم. است یاتيمال سازمان به ییاجرا یهانهیهز و...(  و یاتيمال یهااظهارنامه ارسال و ليتکم دفاتر، و مدارک و اسناد
 .ندینما معاف اتيمال پرداخت از را یکشاورز التمحصو ا،يدن یکشورها اکثر تا است شده سبب موضوع

 تالش ايدن یکشورها اکثر در: جامعه درآمدکم طبقات یاتيمال بار فيتخف و افزودهارزش بر اتيمال بودن یتنازل اثر کاهش -
 یحدود تا و داد کاهش را آنها یاتيمال بار ر،یپذبيآس طبقات یمصرف یکاالها سبد نمودن معاف و ییشناسا با تا شودیم
 .کاست افزودهارزش بر اتيمال بودن یتنازل شدت از
 یمال یگرواسطه خدمات در افزودهارزش محاسبه در یدگيچيپ -
 بر اتيمال پرداخت از کشورها اکثر در یبهداشت خدمات و یآموزش خدمات نمونه یبرا: مثبت یخارج یهاصرفه وجود -

 .هستند معاف افزودهارزش
 موضوعات ارزيابي یهاگزارش هلسلس خصوصدر یآت یهاگزارش از یکی یاصل محور فوق، موارد شتريب اتيجزئ یبررس

 .داد خواهد ليتشک را افزوده ارزش بر ماليات اليحه محوري

 موضوعات یابیارزدر خصوص  یآت یهاگزارشوجود دارد که در سلسله  هاتيمعاف یدر طراح یمتعدد ی. مالحظات عمل2

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد افزودهارزش بر اتيمال حهیال یمحور

 ییروستا و یشهر یدرآمد مختلف یهادهک یاتيمال بار بر یريتأث چه هاتيمعاف رهیدا نمودن موسع که موضوع نیا یبررس. 9

 یکی موضوع رساند، یاری افزودهزشار بر اتيمال بودن یتنازل فيتخف و درآمد عادالنه عیتوز بهبود به تواندیم زانيم چه تا و دارد
 .بود خواهد افزوده ارزش بر ماليات اليحه محوري موضوعات ارزيابي مطالعات هلسلس یهاگزارش از
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 با هدف حمایت از  :گذاريسرمايه هايصندوق از/به مسكوكات و طال ،هادارايي انتقال

 ها افزوده شده است.توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه به فهرست معافيت

 در راستای معافيت کاالهای  :كشاورزي محصوالت كردن خشک و گيريپوست خدمات

ها يد این کاالها نيز به فهرست معافيتای ارائه شده برای تولکشاورزی فرآوری نشده، خدمات واسطه

 المقدور بار مالياتی مربوط به محصوالت کشاورزی حذف شود.افزوده شده است تا حتی

 لدليبه کشورها، از بسياری در :كشاورزي محصوالت بيمه و اتكايي و مستقيم بيمه خدمات 

 الياتم پرداخت از اتكایی هایبيمه همچنين و ندگیغيرز و زندگی ایبيمه خدمات افزوده،ارزش محاسبه پيچيدگی

 .ستا گرفته قرار هامعافيت فهرست در خدمات این نيز الیحه در آنها، از تبعيت به و اندشده معاف افزودهارزش بر

 بر ماليات قانون( 12) ماده «11» بند موجببه (:واسپاري) ليزينگ خدمات و صرافي خدمات 

 الحسنهقرض هایصندوق و اعتباری هایتعاونی و مؤسسات ها،بانک اعتباری و بانكی خدمات افزوده،ارزش

 ماليات پرداخت از بورس از خارج بازارهای و هابورس در کاال و بهادار اوراق تسویه و معامالت خدمات و مجاز

 هارافیص توسط ارز وانتقالنقل خدمات و هاليزینگ اعتباری و مالی خدمات معافيت تصریح عدم. هستند معاف

 شده افزودهارزش بر ماليات قانون اجرای هایسال طی هاصرافی و هاليزینگ گسترده هایاعتراض موجب

 خدمات نوع از آنان توسط شده ارائه خدمات که اندبوده باور این بر هاليزینگ ها،سال این طول در. است

 خرید و انتقال خدمات که هستند معتقد نيز صرافان مچنينه و شوند معافيت مشمول باید و است اعتباری

 مسائل حل در و است مالی خدمات جنس از آنها توسط شده ارائه ایحواله و نقدی صورتبه ارز فروش و

 .اندرسانده یاری کشور به تحریم هایسال در ویژهبه ارز وانتقالنقل

 ( قانون، صرفاً 12ماده ) «12»بند موجب به :ونقلحمل خدمات معافيت شدن ترگسترده

ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ونقلحملخدمات 

ها به ( الیحه، دامنه این معافيت4ماده ) «ب»قسمت  «11»بند موجب به ماليات معاف بودند. لكن

ای و سيمی، خدمات ای، ریلی، هوایی، دریایی و خطوط انتقال لولهالمللی جادهبين ونقلحملخدمات 

 زیت تسری یافته است.نهای نفتی، گازطبيعی و برق و تراخام، فرآوردهسوآپ نفت

 کترافي ترانزيت و كشور داخل به مخابراتي ترافيک انتقال بابت مخابراتي خدمات 

های معافيت :هواپيما هر از مراقبت هايسرويس و مخابراتي و ناوبري خدمات ارائه و مخابراتي

ها افزوده شده است. ( الیحه به فهرست معافيت4ماده ) «ب»قسمت  «13»و  «12»مذکور در بند 

 دارد.« عمل متقابل»المللی است و اعطای معافيت دوم ریشه در توافقات بين دليلمعافيت اول به
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آالت و تجهيزات با استفاده از تلفيق افزوده انواع داروها و ماشينارزش . حذف ماليات بر1

 ها و نرخ صفرمعافيت

مشخص شده است و افزوده الیحه ماليات بر ارزش( 4ماده )موجب به فهرست معافيت کاالها و خدمات

يات بر عرضه کاالها و تر گفته شد، معافيت کاالها و خدمات به معنای عدم تعلق مالهمانطور که پيش

 هزینه عنوانبههای مربوط به این کاالها و خدمات مسترد نشده و ارائه خدمات است و ماليات خرید نهاده

تواند بار اعطای معافيت تا حدی میهرچند  شود.قابل قبول مالياتی در قيمت تمام شده منظور می

ادر قبه حذف کامل بار مالياتی مربوط به آن کاال یا خدمت نيست که  معنابدینمالياتی را کاهش دهد اما 

های مورد شود، ماليات خرید نهادهبرای مثال وقتی عرضه انواع دارو از پرداخت ماليات معاف می است

 سها در بهای تمام شده دارو منعكاستفاده در فرآیند توليد دارو قابل استرداد نخواهد بود و این ماليات

 خواهد شد. با عنایت به این موضوع، در الیحه دو حكم درباره برخی اقالم ارائه شده است؛

  و  ((4)ماده  «الف»قسمت  «14»معافيت واردات داروهای پيشگيری و درمانی )به موجب بند

 «16»ای معدنی، کشاورزی و خطوط توليد صنعتی )به موجب بند آالت و تجهيزات سرمایهماشينواردات 

 ((4)ماده  «الف»سمت ق

 ماده « ب»گيری و درمانی )به موجب بند اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی انواع داروهای پيش

ای معدنی، کشاورزی و خطوط توليد صنعتی )به آالت و تجهيزات سرمایهماشين و عرضه داخلی ((5)

 (.(5)ماده  «ج»موجب بند 

خصوص دارو متفاوت از منطق این رکيب معافيت و نرخ صفر دراست که منطق تشایان ذکر  البته

دارو، ضروری بودن این کاال و لزوم حذف بار  درخصوصآالت و تجهيزات است. ترکيب برای ماشين

اصلی این پيشنهاد در الیحه  علتکنندگان، مالياتی آن برای حمایت از اقشار محروم جامعه و مصرف

 ترینآالت و تجهيزات، اصلیترکيب معافيت و نرخ صفر برای واردات و عرضه ماشيناست. اما در مورد 

 افزوده ازماليات بر ارزش نظامافزوده دارد. کشورهایی که از دليل ریشه در منطق نظام ماليات بر ارزش

. البته ثنی نمایندافزوده مستگذاری را از پایه ماليات بر ارزشکنند باید سرمایهنوع مصرفی استفاده می

دکنندگان، که اگر توليمعنا بدینگيرد اعتبار صورت می-این مستثنی شدن از طریق مكانيسم صورتحساب

ای را خریداری کردند، سازمان مالياتی موظف است ماليات خرید پرداختی آالت و تجهيزات سرمایهماشين

 بپذیرد و بسته به درخواست توليدکننده نسبت به تهاتر،اعتبار مالياتی  عنوانبهاین توليدکنندگان را 

الیحه، دولت فراتر از این رویه رفته است و از  در یا استرداد آن اقدام ورزد. در پيشنهاد ارائه شدهکسر 

همان ابتدا با اعطای معافيت به واردات این کاالها و همچنين منظور کردن نرخ صفر برای عرضه داخلی 

است تا توليدکنندگان نياز به نقدینگی کمتری برای خرید و نصب  کردهتجهيزات، تالش آالت و ماشين

 آالت و تجهيزات داشته باشند.ماشين
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 هاي نقدي از آنها و كمکدن يارانهكرمأخذ محاسبه ماليات و خارج اصالح . 6

أخذ محاسبه ماليات، بهای کاال یا خدمت و تبصره آن، م افزودهماليات بر ارزش ( قانون14به موجب ماده )

کننده های موضوع این قانون که قبالً توسط عرضهی، مالياتیمندرج در صورتحساب است و تخفيفات اعطا

های غيرمستقيم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا کاال یا خدمت پرداخت شده است و سایر ماليات

شود. اجرای این ماده، برخی سبه ماليات محسوب نمیخدمت به آن تعلق گرفته است، جزء مأخذ محا

گرفت و دولت برای مؤدیان مالياتی را که عرضه کاالها و ارائه خدمات آنان به قيمت مصوب صورت می

داد را دچار چالش کرده بود. شده، به آنها یارانه میجبران تمام یا قسمتی از قيمت کاال یا خدمت عرضه

نحوه برخورد با در مورد کرد. همچنين ها، ماليات مطالبه میی روی این یارانهچرا که سازمان ماليات

د نيز شفافيتی شوشود و به حساب درآمد عمومی واریز میسایر قوانين وصول میموجب به وجوهی که

ره قبلی تبصبند در الیحه پيشنهاد شده است تا به بندهای  4وجود نداشت. در راستای رفع موارد مذکور، 

 که عبارتند از:نگردند جزء مأخذ محاسبه ماليات محسوب ترتيب بدین و شدهافزوده 

 گردد.شود و به حساب درآمد عمومی واریز میسایر قوانين وصول میموجب به وجوهی که 

 ال یا خدمت عرضه یا ارائه شده به یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قيمت کا

شود، مشروط به آنكه ماليات اشخاصی که برای عرضه کاال و ارائه خدمات آنان قيمت مصوب تعيين می

 بخشی از آن احتساب نشده باشد. عنوانبهفروش 

 های نقدی یا غيرنقدی و همچنين جبران زیان پرداختی توسط دولت طبق قوانين و کمک

 بخشی از آن احتساب نشده باشد. عنوانبهكه ماليات فروش روط به آنمقررات موضوعه، مش

 نشانی طبق قوانين و مقررات های آتشها به سازمانها و دهياریهای پرداختی شهرداریکمک

 بخشی از آن احتساب نشده باشد. عنوانبهموضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلق 

 

 طال باافزوده بر ارزش الياتم. تغيير رويه در نحوه برخورد 7

، ارائه نرخی متفاوت و کمتر برای طال و پالتين افزودهارزش یكی از وجوه تمایز الیحه با قانون ماليات بر

 ، طال همانند سایر کاالها و خدمات، مشمول نرخ عادی و استاندارد ماليات برافزودهارزش است. در قانون

آنكه نرخ استاندارد رغم بهالیحه، رویه دیگری مطرح شده است و  (9)شد. اما در ماده می افزودهارزش

درصد پيشنهاد شده است.  3درصد است اما نرخ ماليات بر فروش طال،  9ماليات فروش کاالها و خدمات، 

  ماهيت این کاال داشته باشد. درخصوصاهر رسد این تغيير، ریشه در استدالل صنف طال و جومینظر به

کردند که طال اساساً یک کاالی مصرفی نيست استدالل می طال و جواهر در سنوات گذشته، اعضای صنف

مر مست طوربهای است که بدون تغيير ماهيت، که مشمول ماليات بر مصرف شود. طال، کاالیی سرمایه

شود و در هر دور چرخش، صرفاً به ميزان اجرت آب کردن دست میبهتبين خریداران و فروشندگان دس
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شود، از یک که کل طال مشمول ماليات میشود. هنگامیو ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می

مشمول ماليات بر  بایستمی شود. لذا آن چيزی کهمقدار طالی مشخص، بارها و بارها ماليات اخذ می

، سه استداللاین البته در مقابل  1افزوده شود، اجرت طال و مصنوعات است و نه کل ارزش طال.ارزش

درصدی طال، این کاال چندان هم  31 حدود نكته مهم وجود دارد. اوالً اینكه با توجه به سود و کارمزد

کل سرمایه فرد از بين خواهد  جدید، مصنوعاتعمالً با سه بار فروش طال و خرید ای نيست زیرا سرمایه

. ثانياً در کشوری که توليدکنندگانش با مشكل کمبود منابع مالی روبرو هستند آیا بهتر نيست با رفت

ثاً ثال .بلوکه شدن در طال به سمت بازارهای مالی سوق دهيم؟جای هباندازهای مردم را ابزار مالياتی، پس

 در مورد بسياری از کاالهایی که قابل بازیافت هستند مذکور مبنی بر از بين نرفتن اصل طال،ادعای 

 نيز قابل تسری است. )نظير پالستيک، شيشه، آهن و ...(

در کنند به هنگام خرید پرداخت میکه مالياتی را مردم نيز اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند البته  

ریداران به خ یتوانند ماليات قبلی را پس بگيرند و عمالً کل بار ماليات، نمیطالفروشان زمان فروش به

های مالياتی صنف طال مدعی است که ازمان مالياتی نيز با ارجاع به اظهارنامهشود. ستحميل می

 کنند.ستانند اما به دولت پرداخت نمیفروشندگان طال و جواهر عمالً ماليات را از مردم می

 اب طال و است شده مطرح الیحه در که راهكاری نخست، :دارد وجود راهكار دو ،مسئله این رفع راستای در 

 نيز دوم راهكار. است شده افزودهارزش بر ماليات مشمول( خدمات و کاالها عادی نرخ سوم یک) درصد 3 نرخ

 به عنایت اب. باشد نداشته تفاوتی ماليات استاندارد نرخ با آن نرخ که است نحوی به اجرت مأخذ بر ماليات، وضع

 زانمي که رسدمینظر به لذا دهدمی تشكيل را جواهرات و طال کل قيمت از سوم یک حدود سود، و اجرت اینكه

 هر انتخاب اما باشد یكسان گزینه دو این از یک هر در دولت مالياتی درآمدهای و کنندگانمصرف مالياتی بار

 ی،اجرای منطق و اقتصادی اصول منظر از دوم، راهكار انتخاب. دارد مزایایی و معایب راهكار، دو این از یک

 و شودمی گم فروش تا ورود زمان از طال مبادالت رد اما دارد افزودهارزش بر ماليات مفهوم با بيشتری سازگاری

 ات اول راهكار انتخاب لكن. نشود ابراز درستی به آن مقدار و اجرت اخذ دفعات که دارد وجود امكان این البته

 .سازد مرتفع تواندمی را زنجيره شناسایی در ناتوانی مسئله حدودی

 ضهعر زنجيره سازیشفاف افزوده،ارزش بر ماليات قانون اجرای اصلی اهداف از یكی دانيممی که همانطور 

 و طال معامالت شدن روشن برای ضمانتی هيچ فوق، گزینه دو از یک هيچ در لكن است، حقه ماليات اخذ و

 الت،معام سازیشفاف برای کشورها برخی منتخبِ راهكارِ. ندارد وجود فروش ميزان از فروشندگان صحيح ابراز

 پس مردم شيوه، این در. است مردم توسط شده ارسال اطالعات از استفاده و منافع تضاد سيستم یک طراحی

 در و کنندمی ارسال مالياتی سازمان به( ینآنال) برخطصورت به را فاکتور ماليات، پرداخت و طال خرید از

 اب سازمان سپس. نمایدمی واریز آنها حساب به را شده پرداخت ماليات از درصدی مالياتی، سازمان مقابل،

                                                 

 بر ماليات اليحه محوري موضوعات ارزيابيدرباره  یآت یهاگزارشكر است كه ابعاد موضوع فوق در سلسله ذ شايان. 1

 .شد خواهد بررسي و واكاوي افزودهارزش
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 رد اریب و تورش ميزان مؤدیان، اظهارنامه با آن انطباق و شده ارسال فاکتورهای به مربوط اطالعات تجميع

 قابل مالياتی سازمان اطالعات با مؤدیان اظهارات ميان اختالف اگر. کندمی محاسبه را شده اعالم هایفروش

 طوربه و نماید نيز جریمه مشمول را مؤدی تواندمی مربوطه، ماليات وصول ضمن سازمان باشد، مالحظه

 1.سازد شفاف را مبادالت جریان کل سال، چند طی تدریجی

 

آالت خطوط توليد مربوط به استرداد ماليات خريد ماشينمنظور به اي. الحاق حكم جداگانه8

 مؤديان فعال در توليد كاالها و خدمات معاف

، چنانچه مؤدیان به عرضه کاال یا خدمات افزودهيات بر ارزشمال ( قانون17ماده ) « 2»تبصره به موجب 

های پرداخت شده بابت خرید کاال یا تمعاف از ماليات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند، ماليا

خدمات آنها قابل استرداد نيست. همين موضوع سبب شده است تا این دسته از مؤدیان نتوانند ماليات 

آالت و تجهيزات خود را بازپس بگيرند و مجبور باشند تا ماليات پرداختی را خرید پرداختی بابت ماشين

نوبه خود موجب افزایش قيمت کاالها و خدمات . این مسئله نيز بهنندکهای توليد لحاظ هزینه عنوانبه

های چالش برعالوهالشعاع قرار داده و کاهش دهد. پذیری توليد داخل را تحتتواند رقابتشود و میمی

افزوده ماليات بر ارزش»آالت و تجهيزات با منطق حاکم بر فوق، عدم استرداد ماليات پرداختی بابت ماشين

از نوع مصرفی، باید تشكيل سرمایه )یعنی  افزودهارزش در تضاد است. در ماليات بر« از نوع مصرفی

ها و ...( از پایه مالياتی خارج شود و نباید مشمول آالت، تجهيزات، ساختمانگذاری در ماشينسرمایه

افزوده از نوع مصرف را انتخاب ليات بر ارزشبسياری از کشورهایی که نظام مارو ازاینماليات شود. 

کنند ای توسط مؤدیان، تالش میاند، از طریق استرداد ماليات پرداختی بابت خرید کاالهای سرمایهدهکر

 گذاری محدود نمایند.افزوده را صرفاً روی مصرف و نه سرمایهتا دامنه شمول ماليات بر ارزش

( الیحه، حكم شفافی را ارائه نموده است مبنی 11ماده ) «5» در راستای حل مسئله فوق، تبصره 

نظر از آنكه مؤدیان به عرضه کاالها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشند، صرف»بر اینكه 

ه حكم البت«. آالت خطوط توليد آنها قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بودماليات خرید مربوط به ماشين

اعطای نرخ »و « ایآالت و تجهيزات سرمایهاعطای معافيت به واردات ماشين»حدودی با  این تبصره تا

همپوشانی دارد، اما وجود آن برای شفافيت « ایآالت و تجهيزات سرمایهصفر به عرضه داخلی ماشين

 . رسدمینظر بهمناسب  «آالتاسترداد ماليات پرداختی روی خرید ماشين»بخشيدن بيشتر به 

 

 

                                                 

 فعمنا تضاد یبرا یستميس یطراح فروش، زهيمکان صندوق حهیال در شده شنهاديپ مهم مواد از یکی که است ذکر به الزم. 1

 .شود شفاف یانیپا یهاحلقه در مبادالت انیجر است ديام آن، شدن ییاجرا با که است فروشندگان و اراندیخر نيب
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 صادركنندگان و توليدكنندگان مالياتي اعتبار استرداد فرآيند تسريع. 3

 هایطی سال افزودهتوليدکنندگان و صادرکنندگان از اجرای ماليات بر ارزش هاییكی از نارضایتی

ودن دریغ نم باشد. تطویل فرآیند استرداد مالياتی مترادف با، طوالنی بودن زمان استرداد میگذشته

بخشی از نقدینگی توليدکنندگان و صادرکنندگان برای یک مدت زمان طوالنی )حداقل شش ماه( از آنها 

ا توانند به منابع مالی )از طریق نظام بانكی یای که توليدکنندگان به راحتی میاست. در فضای اقتصادی

بع خارجی بنگاه برای آنها اندک است، بازار سرمایه( دسترسی داشته باشند و هزینه تأمين مالی از منا

شاید طوالنی شدن فرآیند استرداد، مشكل حادی برای توليدکنندگان ایجاد نكند، اما شرایط اقتصاد 

، گران وکارکسبهای پایش محيط های اخير، به گونه دیگری است. در گزارشطی سالویژه بهایران 

)یعنی انتشار سهام، دریافت تسهيالت از سيستم بانكی، انتشار بودن تأمين مالی از طریق منابع خارجی 

معضالت اساسی معرفی شده ازجمله  اوراق و ...( و دشوار بودن دسترسی به تسهيالت و اعتبارات بانكی

اتی اند. لذا سرعت بخشيدن به فرآیند استرداد اعتبار ماليگریبان بودهبهتاست که توليدکنندگان با آن دس

 تواند گامی مثبت در راستای حل مسائل توليدکنندگان به حساب آید. مؤدیان می

البته توضيح این نكته نيز خالی از لطف نيست که در اکثر موارد )به استثنای صادرکنندگان و  

ه ب کنند و با توجههنگام فروش کاالها، مالياتی اخذ میبرداری(، مؤدیان واحدهای توليدی قبل از بهره

ها نزد آنها باقی ماه، این ماليات 6تا  3های قانونی مربوط به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات، بين رویه

 ند.نکتوانند از نقدینگی ایجاد شده تا آخر دوره استفاده ماند و میمی

سبت به ، سه اصالح جدی نافزودهماليات بر ارزش ( الیحه11ماده ) «8»در این راستا در تبصره  

 پيشنهاد شده است:فعلی ( قانون 17ماده ) «6»تبصره 

  پس  ماه دوحداکثر ( الیحه مقرر شده است که سازمان مالياتی، 11ماده ) «8»اوالً در تبصره

باید نسبت به استرداد اعتبار مالياتی اقدام نماید. این در حالی است که  استرداد از تاریخ ثبت درخواست

 برای استرداد تصویب شده بود. ان سه ماهدر قانون، مدت زم

  ،عيين ت حداکثر یک ماهثانياً در تبصره مذکور، مدت زمان استرداد اعتبار مالياتی صادرکنندگان

افزوده، تمایزی بين صادرکنندگان و سایر مؤدیان وجود که در قانون ماليات بر ارزششده است. در حالی

كه صادرکنندگان، در ازای صادرات کاالها و خدمات وجه است آننداشت. نكته مهمی که در اینجا قابل ت

های مورد نياز خود، ماليات خرید هنگام خرید نهادهکنند اما خود، ماليات فروش را از خریدار دریافت نمی

جای هبکه اگر همان توليدکننده، اند. در حالیای پرداخت نمودهرا به فروشنده مواد اوليه و کاالهای واسطه

فروخت، به هنگام عرضه کاالها و خدمات داخل کشور میصادرات به خارج از کشور، توليدات خود را 

د و اگر مقدار ماليات فروش، کمتر از ماليات خریدی بود کرخود، ماليات فروش را از خریدار دریافت می

 اعتبار مالياتی برایش لحاظ عنوانبهالتفاوت بههایش پرداخت کرده بود، این ماهنگام خرید نهادهکه وی 

رکننده صادالتفاوت را داشت. بنابراین مقدار اعتبار مالياتی که گيری آن مابهشد و وی اختيار بازپسمی
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از سازمان مالياتی طلب دارد به مراتب بيشتر از توليدکننده مشابهی خواهد بود که در داخل کشور عرضه 

تواند اثر مثبتی بر صادرات کشور ز قائل شدن در مدت زمان استرداد اعتبار مالياتی میکند. لذا تمایمی

 داشته باشد.

  ثالثاً در الیحه تصریح شده است که اگر استرداد اعتبار مالياتی توسط سازمان، حتی یک روز

صد در ماه از در 2مقرر به طول بينجامد سازمان مالياتی باید خسارتی به ميزان  بيشتر از مهلت زمان

متن قانون، اگر سازمان مالياتی ظرف سه ماه نسبت  براساسبه مؤدی بپردازد. حال آنكه تاریخ درخواست 

 مقرر، بسته به مبلغ مورد استرداد به استرداد ماليات اضافه پرداختی اقدام نكند، پس از اتمام مهلت زمان

 د شد.درصدی در ماه خواه 2مشمول پرداخت خسارت  ،و مدت تأخير

 

 هاي جعلي. مقابله با پديده كدفروشي و صورتحساب52

افزوده، این ماليات در زنجيره واردات، توليد، توزیع و مصرف محاسبه های ماليات بر ارزشتئوری براساس

رو، پایه و اساس این ماليات بر امكان کنترل گردش کاالها و خدمات استوار است اینشود و ازو وصول می

سازی زنجيره عرضه منجر شده و در تواند به شفافافزوده میا کنترل این گردش، ماليات بر ارزشو ب

های فعاليتدليل به درآمد یاری رساند. اما متأسفانه در کشور ما این امر مهم ازهای عادالنه وصول ماليات

اعث قطع امكان کنترل گردش کاالها های کاغذی، سوءاستفاده از هویت دیگران و کدفروشی که بشرکت

های کدفروشان نه تنها موجب شوند، با چالش جدی روبرو بوده است. فعاليتو خدمات در اقتصاد می

های اقتصادی به سمت اقتصاد زیرزمينی شده است بلكه با از بين بردن اساس هدایت بخشی از فعاليت

 هکردماليات بر فروش تبدیل  بهماليات را به نوعی افزوده، در برخی موارد این اجرای ماليات بر ارزش

ستانی مضاعف، بار و با ماليات هشد« پدیده آبشاری»چنين رخدادی موجب بروز است. بدیهی است 

 کنندگان و توليدکنندگان آن کاالها و خدمات قرار خواهد گرفت ومالياتی سنگينی بر دوش مصرف

 افزوده را مخدوش خواهد کرد.ماليات بر ارزشنظام کارآیی 

 هایافزوده، حذف فعاليتها برای اجرایی نمودن نظام ماليات بر ارزشگاممهمترین  رو یكی ازاز این 

. کردهای کاغذی و کدفروشان است تا بتوان امكان کنترل گردش کاالها و خدمات را فراهم شرکت

یره مدبضاعت برای تشكيل هيئتالمكان هستند و از هویت اشخاص بیمجهول های کاغذی عموماًشرکت

بضاعت بسيار دشوار است و حتی در صورت دستيابی دسترسی به این افراد بی کنند.شرکت استفاده می

های ی از راهكارعدم تمكن و بضاعت مالی، دولت قادر به وصول ماليات از آنها نيست. یكدليل به به آنها،

های کاغذی و جلوگيری از استرداد اعتبار مالياتی فاکتورهای صوری آن است که مقابله با این شرکت

در زمان خرید تا متناسب با حجم معامله، ماليات را خودشان  نمودطرف معامله با این مؤدیان را مكلف 

ه در صورت اجرایی شدن، جذابيت و توجيه اقتصادی ک ندنکبه نام فروشنده به حساب سازمان واریز 
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 رود.بضاعت از بين میهای کاغذی یا مؤدیان بیاستفاده از نام و هویت شرکت

افزوده، هدف مبارزه با ( الیحه ماليات بر ارزش14ماده ) « 2»تبصره با عنایت به توضيحات فوق،  

تواند مؤدیان را مكلف نماید سازمان می»صره مذکور، تبموجب به کند.پدیده کدفروشی را دنبال می

نماید، در زمان خرید به ماليات فروش کاالها و خدمات مربوط به فروشندگانی را که سازمان اعالم می

نام فروشنده به حساب سازمان واریز نمایند. در این صورت ماليات پرداختی مذکور به حساب بستانكاری 

 «.االها و خدمات( منظور خواهد شدمالياتی مؤدی )فروشنده ک

 

 هاي مالياتي برخي مؤديانكاهش يا افزايش دوره .55

هر سال شمسی به چهار دوره مالياتی سه ماهه تقسيم »افزوده، ( قانون ماليات بر ارزش11طبق ماده )

تی کشور، مدت دوره شود ... و وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پيشنهاد سازمان امور ماليامی

این ماده، وزیر امور اقتصادی  براساس«. مالياتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعيين نماید

ه ها آن بودو دارایی صرفاً اختيار کاهش دوره مالياتی را دارد، حال آنكه خواسته برخی صنایع و فعاليت

سازی( صنایعی )نظير صنعت کشتی. برای نمونه، شاید است که طول دوره مالياتی برای آنها افزایش یابد

شماری کاال )کشتی( توليد کند، ارائه اظهارنامه که ممكن است طی هر سال شمسی، تعداد انگشت

( الیحه، امكان کاهش و یا افزایش 17ماده ) براساسرو اینآید. ازنظر بهمالياتی در هر فصل، نامطلوب 

مدنظر قرار گرفته است منوط به آنكه حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالياتی، این دوره مالياتی 

ار، االنتشهای کثيرتغييرات از طریق سامانه عمليات الكترونيكی سازمان و حداقل در یكی از روزنامه

 رسانی عمومی شود.اطالع

 

 هاي مدنيكاليف مشاركتشفاف نمودن تمنظور به . الحاق حكمي52

، حكم مشخصی درباره انجام تكاليف قانونی ماليات بر 1387مصوب سال افزوده ماليات بر ارزشقانون 

تسهيل فعاليت این دسته از مؤدیان و تمكين منظور به های مدنی ندارد لذاافزوده توسط مشارکتارزش

تا با معرفی یک نماینده جهت انجام تمامی تكاليف مالياتی آنها ضروری است که به نحوی عمل شود 

 مالياتی، نيازی به حضور و مراجعه سایر اعضا نباشد.

های مدنی، اعم از در مشارکت»( الیحه؛ 18ماده ) « 2»تبصره با عنایت به این موضوع، طبق 

نماینده  انعنوبهاختياری و قهری، اشخاص حقوقی در هر واحد شغلی مكلفند از بين خود یک نفر را 

و  نام، تسليم اظهارنامه واحدثبتازجمله  . کليه تكاليف مالياتی واحد شغلی،کنندواحد شغلی انتخاب 

 پرداخت ماليات توسط مشاراليه به نمایندگی شرکا انجام خواهد شد.
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 واحدهاي صنفي تعيين تكليف واحدهاي منحله و انتقالمنظور به . الحاق احكامي53

 تقلمن یا منحل که است واحدهایی درباره مشخص حكمی فقدان افزوده،ارزش بر ماليات قانون هاینقص از یكی

 وصول مسئول و کنندمی عمل مالياتی مأموران همانند مؤدیان افزوده،ارزش بر ماليات سيستم در. شوندمی

 دهش وصول هایماليات کهآنجا از. هستند مالياتی امور سازمان به آن ایصال و خریداران از افزودهارزش بر ماليات

 ماندمی اقیب آنان اختيار در ماليات، پرداخت و اظهارنامه تسليم مهلت سررسيد و مالياتی دوره پایان تا آنان توسط

 یا اندشده نحلم مالياتی دوره طی که مؤدیانی توسط دریافتی ماليات تكليف تعيين به نسبت است ضروری لذا

 مواد ا،راست این در. شود پيشنهاد خصوص این در مشخصی حكم و شده اقدام اند،شده منتقل دیگری شخص به

 :اندشده اضافه افزودهارزش بر ماليات الیحه به زیر شرح به( 21) و( 21)

 قیحقو شخص تصفيه، زمان تا شوندمی منحل که حقوقی اشخاص مورد در الیحه،( 21) ماده طبق 

 .بود خواهند قانون در مقرر تكاليف انجام به مكلف تصفيه مدیران یا مدیر و محسوب مؤدی کماکان

 ( الیحه، در انتقال یک واحد صنفی شخص دارنده واحد صنفی تا زمان انتقال، 21ماده ) براساس

م اظهارنامه، صدور تسليازجمله  های مالياتی مربوطمسئوليت اجرای مقررات و تمامی تكاليف دوره

 صورتحساب و سایر مقررات را بر عهده خواهد داشت.

 

افزوده و مأموران مالياتي به امكان طرح شكايات مؤديان ماليات بر ارزش كردنفراهم  .54

 شوراي عالي مالياتي

حل اختالف  هایقطعی هيئت یدر قانون فعلی امكان طرح شكایت مؤدیان و مأموران مالياتی از آرا

 های موضوعمالياتی به شورای عالی مالياتی وجود نداشته و عمالً موجب طرح شكایت مؤدیان در هيئت

شود و دفاع از حقوق قانونی دولت های مستقيم و دیوان عدالت اداری می( مكرر قانون ماليات251ماده )

تبصره  رو دراین. ازنيستپذیر بود امكان شدههای حل اختالف مالياتی ضایع که به دالیلی توسط هيئت

جلوگيری از طوالنی شدن مدت رسيدگی، اجازه منظور به ( الیحه، این امكان فراهم گردیده و31ماده )

 افزایش شعب به دو برابر تعداد فعلی داده شده است.

 

ع آنها در فصل سوم، ششم و حذف فصل هفتم قانون )عوارض كاالها و خدمات( و تجمي .51

 افزودههفتم اليحه ماليات بر ارزش

 االهاک عوارض) قانون هفتم فصل حذف شود،می مشاهده افزودهارزش بر ماليات الیحه در که تغييراتی از یكی

 صلف مواد از بخشی بلكه اندشده حذف هفتم فصل مواد که نيستمعنا بدین این البته 1.باشدمی( خدمات و

                                                 

 لهسلس در رييتغ نیا با نامخالف و ناموافق یهااستدالل یبررس و افزودهارزش بر اتيمال حهیال در اصالح نیا قيدق یواکاو. 1

 صورت خواهد گرفت. افزودهارزش بر اتيمال حهیال در یمحور موضوعات یابیارز درباره یآت یهاگزارش
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 و( سالمت و سبز هایماليات) الیحه ششم فصل در نيز دیگر بخشی و الیحه سوم فصل( 9) ماده در مذکور

 :دباشنمی زیر شرح به اصالحات اهم. اندشده گنجانده الیحه هفتم فصل در اصالحاتی انجام با نيز برخی

 سوخت و بنزین انواع افزودهارزش بر ماليات نرخ قانون،( 16) ماده تبصره« 2» بند موجب به 

 دو این برای هادهياری و هاشهرداری عوارض نرخ نيز قانون( 38) ماده «ج» بند در و بوده درصد 21 هواپيما

 است شده تجميع یكدیگر با نرخ دو این الیحه،( 9) ماده« 1» بند در. بود شده تعيين درصد 11 انرژی، حامل

 .است شده پيشنهاد هواپيما سوخت و بنزین یبرا درصدی 31 افزودهارزش بر ماليات نرخ و

 درصدی و نفت  11گاز مشمول عوارض ( قانون، نفت سفيد و نفت38ماده )« د»بند  براساس

های ( قانون نيز کاالهای مذکور به نرخ16ماده )موجب به اند ودرصدی بوده 5کوره نيز مشمول عوارض 

اند. اما باشد( بودهدرصد می 6های اخير افزوده )که در سالزشعادی و استاندارد، مشمول ماليات بر ار

باشند درصدی می 15مشمول ماليات گاز ( الیحه، نفت سفيد و نفت 9ماده )« 2»بند موجب به اکنونهم

  1درصدی برای نفت کوره تعيين شده است. 11و ماليات 

 به دخانی محصوالت و سيگار انواع قانون،( 16) ماده« 1» بند و( 38) ماده «ب» بند موجب به 

 برای مجزا حكم دو الیحه، در. شدندمی افزودهارزش بر ماليات و عوارض مشمول درصد 12 و 3 نرخ به ترتيب

 این تمامی الیحه،( 9) ماده «ج» بند موجببه اوالً. است شده گرفته نظر در دخانی محصوالت و سيگار انواع

 ماليات نرخ الیحه،( 36) ماده در ثانياً. هستند افزودهارزش بر ماليات مشمول درصد 9 نرخ به محصوالت

 ماده «الف» بند موجببه کهیطوربه است شده گرفته نظر در دخانی محصوالت و سيگار انواع برای مقطوعی

 با داخل توليد درصد، 21 کمشتر توليد درصد، 11 داخل توليد سيگار پاکت هر برای ماليات نرخ مذکور،

 نرخ الیحه،( 36) ماده «ب» بند در همچنين. است شده تعيين درصد 41 وارداتی درصد، 25 المللیبين نشان

 .است شده اعالم درصد 41 وارداتی و درصد 11 داخل توليد تنباکوی و پيپ توتون انواع ماليات

  زیست و همچنين محيط ( قانون، تمامی واحدهای آالینده38ماده )« 1»تبصره در

پرداخت ماليات و عوارض متعلق، مشمول پرداخت  برعالوههای نفت و واحدهای پتروشيمی، پاالیشگاه

اند اما این ماده با جرح و تعدیل قابل مالحظه، عوارض آالیندگی بوده عنوانبهیک درصد از قيمت فروش 

سبز و سالمت )فصل ششم الیحه( گنجانده  هایدهد که در فصل ماليات( الیحه را تشكيل می32ماده )

 شده است.

 افزوده که ترتيبات تخصيص و انتقال ( قانون ماليات بر ارزش39( و )38های ماده )تبصره

است  کردهها و تمرکز وجوه وزارت کشور را مشخص ها، دهياریدرآمدهای مالياتی به حساب شهرداری

 د.انافزوده با اعمال تغييراتی منعكس شدهیحه ماليات بر ارزش( فصل هفتم ال45( تا )42نيز در مواد )

                                                 

 شده گرفته نظر در حهیال( 0) ماده «9» بند در عیما گاز و یعيگازطب یبرا یدرصد 19 افزودهارزش بر اتيمال که است گفتني. 1

 افزودهارزش بر اتيمال مشمول ،یعاد و رداستاندا یهانرخ با مذکور یکاال دو و بود نشده یااشاره بدان قانون در که است
 .شدندیم
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)حقوق ورودي( و گنجاندن مواد آن در افزوده ماليات بر ارزش. حذف فصل هشتم قانون 56

 فصل دوم، سوم، هفتم و نهم اليحه

 تعریفی ارائه مذکور، ماده صدر. شودمی تشكيل آن ذیل تبصره سه با( 41) ماده از صرفاً قانون، هشتم فصل

 حذف دليل رسدمینظر به. است شده حذف الیحه از کلی طوربه که است ورودی حقوق و گمرکی حقوق از

 1.باشد داشته 1391 مصوب گمرکی امور قانونی( 1) ماده «د» بند با آن همپوشانی در ریشه ماده صدر

 مطرح ورودی حقوق تعيين نحوه برای مالحظاتی افزوده،شارز بر ماليات قانون 2(41) ماده« 1» تبصره

 این رب حاکم منطق که رسدمینظر به البته. است شده حذف کامل طوربه الیحه در نيز تبصره این که نموده

 نمونه، برای. است شده دنبال نيز( 4) ماده در شده مقرر هایمعافيت خصوصاً الیحه مواد برخی در تبصره

 قانون رعایت با ایسرمایه تجهيزات و آالتماشين واردات الیحه،( 4) ماده «الف» قسمت «6» بند موجببه

 معافيت از تجارت و معدن صنعت، وزارت تشخيص و داخلی خدماتی و توليدی توان از استفاده حداکثر

 .است واردات برابر در داخل توليد کاالی و اشتغال از حمایت راستای در که است برخوردار

 و ورودی حقوق هایمعافيت شدن لغو بر تمرکز که افزودهارزش بر ماليات قانون( 41) ماده « 2» تبصره

 کهیطوربه. است شده گنجانده الیحه نهم فصل از( 52) ماده و دوم فصل از( 4) ماده در نيز دارد استثنائات

 پيگيری نيز افزودهارزش بر ماليات الیحه( 4) ماده در گمرکی، امور قانون در شده مقرر هایمعافيت المقدور،حتی

 .اندشده تصریح نام، ذکر با( 52) ماده در شوندنمی لغو که قوانينی همچنين و است شده

 ( از فصل هفتم الیحه مطرح شده است و46( قانون نيز در قالب ماده )41ماده ) «3»تبصره 

در هزار ارزش گمرکی کاالهای وارداتی که حقوق  12ماده، مطابق با رویه قبلی، معادل  اینموجب به

گيرد شود از محل اعتبارات بودجه سنواتی کشور در اختيار وزارت کشور قرار میورودی آنها وصول می

 .دکن آالت خدماتی و عمران شهرها استفادهعمومی و تأمين ماشين ونقلحملتا برای توسعه و بازسازی 

 

ها و عوارض خاص( و درج مواد افزوده )ساير ماليات. حذف فصل نهم قانون ماليات بر ارزش57

 افزودهمرتبط با آن در فصول ششم، هفتم، هشتم و نهم اليحه ماليات بر ارزش

 خودرو وانتقاللنق بر عوارض و ماليات وضع نحوه بر مشتمل افزودهارزش بر ماليات قانون( 49) تا( 42) مواد

 خودرو گذاریشماره و خودرو نگهداری ساليانه عوارض مسافر، شهریبرون ونقلحمل بر عوارض وضع ،(42 ماده)

                                                 

 ارزش( %4) درصد چهار معادل یگمرک حقوق ،یورود حقوق که است شده حیتصر یگمرک امور قانون( 1) ماده «د» بند در. 1

 رکگم ون،قان موجب به که یوجوه عالوه به گرددیم نييتع رانیوز ئتيه توسط که است یبازرگان سود اضافه به کاال یگمرک
 .شودینم خدمات انجام یهانهیهز شامل یول رديگیم تعلق کاال یقطع واردات به و است آن وصول مسئول

 گردد نييتع ینحو به دیبا مقررات و نيقوان ریسا تیرعا بر عالوه یورود حقوق نرخ :است قرار نیبد( 11) ماده« 1» تبصره. 2

 :که
 باشد؛ یواردات یکاال برابر در داخل ساخت ای ديتول یکاال و تغالاش از مؤثر تیحما یراستا در (الف

 نباشد؛ یردولتيغ و یتعاون ،یخصوص یهابخش با یدولت واردکنندگان نيب زيآمضيتبع و یحيترج نرخ رندهيدربرگ (ب
 ای مواد ای اءياش یدبنبسته ای مونتاژ ای ساخت ای یفرآور در مصرف یبرا که یمواد و لوازم قطعات، یورود حقوق نرخ (ج

 .باشد ترنیيپا آماده دستگاه ای ماده ای ءیش ای شده یفرآور محصول یورود حقوق نرخ از گرددیم وارد هادستگاه
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 خروج عوارض ،(44 ماده) مجوزها و هاکارت انواع اصالح و تمدید صدور، بابت وجوهی واریز و دریافت ،(43 ماده)

 شرکت توسط داخلی پروازهای مسافران بليط فروش يمتق از درصد 2 اخذ ،(45 ماده) کشور از مسافر

 ،46 مواد در) فصل این از حاصل منابع توزیع و تخصيص نحوه و اجرایی ترتيبات و( 48 ماده) کشور هایفرودگاه

 تا شمش فصول در اساسی تغييرات برخی با آنها، از یک هر موضوعی بندیطبقه به توجه با که است( 49 و 47

 :هستند زیر شرح به فصل این با مرتبط اصالحات. اندشده حذف آنها از برخی و گرفته رقرا الیحه نهم

 پيشنهاد عمده اصالحات ازجمله است، خودرو وانتقالنقل ماليات به مربوط که قانون( 42) ماده حذف 

 .گرفت خواهد قرار اشاره مورد ادامه در که دارد وجود ماده این حذف برای متعددی دالیل. است الیحه در شده

  ونقلحملدرصدی بر بهای بليط  5( قانون مربوط به وضع عوارض 43ماده ) «الف»بند 

 شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمينی، دریایی و هوایی است که در الیحه حذف شده است.برون

 است دوکابين وانت و سواری ودروهایخ انواع ساليانه عوارض به مربوط که قانون( 43) ماده «ب» بند 

 الیحه ششم فصل( 34) ماده قالب در است حاکم آن بر زیستمحيط از حفاظت منطق که بيشتر جامعيت با

 .است شده مطرح

  است دوکابين گذاری خودروهای سواری و وانت ( قانون که مربوط به شماره43ماده ) «ج»بند

 ( فصل ششم الیحه ارائه شده است.33) نيز اصالح شده و در قالب ماده

 مربوط مجوزهای و هاکارت انواع اصالح یا و تمدید صدور، بابت وجوهی اخذ درباره که قانون( 44) ماده 

 .است شده گنجانده الیحه نهم فصل( 51) ماده تبصره در و گرفته قرار بازنگری مورد ست،هافعاليت برخی به

 است شده حذف الیحه در نيز داشت تمرکز کشور از مسافر خروج عوارض دریافت بر که( 45) ماده. 

 ( قانون که نحوه توزیع منابع حاصل از این فصل را مشخص می46ماده ) کند، با اصالحات

 ( فصل هفتم الیحه درج شده است.44اساسی در ماده )

 ( قانون که تكاليف مؤدیان و سایر دستگاه47بندهای مختلف ماده )در وصول و  های اجرایی را

یا اصالح شده و در فصول مرتبط  است نيز بسته به مورد حذف کردهایصال ماليات و عوارض مشخص 

 ده است.شالیحه منعكس 

 ( قانون که در48ماده )درصد از قيمت فروش بليط مسافران پروازهای داخلی  2با اخذ  خصوص

های نگهداری، بهسازی و امنيت برنامه یتأمين هزینه اجرامنظور به های کشورتوسط شرکت فرودگاه

 ها و ... است نيز در الیحه حذف شده است.پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه

 

 هاي سبز و سالمت. الحاق فصل جديدي با عنوان ماليات58

ن ای مفادرسد اما ردپای جدید مینظر بههای سبز و سالمت هر چند فصل ششم الیحه با عنوان ماليات

 هارچشود که افزوده قابل ردیابی است. این فصل از ده ماده تشكيل میفصل در قانون ماليات بر ارزش
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باشد و مواد زیست و سالمت میرسان به محيطماده از آن مربوط به واحدهای آالینده، کاالهای آسيب

این  با توجه به اهميتدهند. سایر مقررات مترتب بر این فصل را پوشش میباقيمانده مكانيسم اجرایی و 

ه، چارچوب منطقی آالیندواحدهای موضوع در ادامه به طور خالصه به تشریح وضع ماليات سبز بر 

ستانی از وسائط نقليه و اصالح ساختار نحوه برخورد ماليات با محصوالت دخانی پرداخته شده ماليات

 است.

 هاي ايجاد شده توسط واحدهاي آاليندهمنطقي نمودن وضع ماليات سبز بر آاليندگي .5-58

افزوده فعلی، تمامی واحدهای توليدی آالینده و ( قانون ماليات بر ارزش38ماده )« 1»تبصره به موجب 

ند. طبق وشدرصد فروش می 1ها، مشمول عوارض آالیندگی به مقدار ها و پتروشيمیهمچنين پاالیشگاه

ی با امستقر در شهر تهران یا در یک شهر کوچک، واحد آالینده این ماده، هيچ تفاوتی بين واحد آالینده

نتشار با ا مدت آالینده، واحد آالیندهای با انتشار موقت و کوتاهانتشار مستمر آالیندگی یا واحد آالینده

ه ای کزیست و همچنين واحد آالیندهای محيطخطر برزیست یا کمهای پرمخاطره برای محيطآالیندگی

اگر  .ندارد شدت انتشار باالی آالیندگی دارد با واحدی که شدت انتشار آالیندگی آن کمتر است، وجود

 تاسکه واحد توليدی، آالینده است سازمان مالياتی موظف  دهدزیست تشخيص سازمان حفاظت محيط

 .کندخذ فروش، از وی عوارض آالیندگی دریافت درصد روی مأ 1با نرخ 

و همين امر سبب تفسيرهای  داردها وجود نقص فوق، ابهامات جدی نيز در سایر حوزه برعالوه 

. برای نمونه، تكليف واحدهای توليدی که استمتفاوت مميزان مالياتی و مؤدیان از متن قانون شده 

باشد. همچنين با عنایت و برخی از این خطوط آالینده است، نامشخص می ای دارندخطوط توليد جداگانه

افزوده، نحوه برخورد مالياتی با به خارج از شمول بودن مناطق آزاد و ویژه از قانون ماليات بر ارزش

کنند، مسكوت باقی مانده است. یا واحدهایی که در مناطق مذکور واقع هستند و آالیندگی منتشر می

 کنند، حكم مشخصی وجود ندارد.احدهای توليدی که اقدام به توليد کارمزدی میدرباره و

های فوق است، راهكارهایی برای رفع نواقص و چالش کردهای که دولت تقدیم مجلس در الیحه 

نحوه برخورد و وضع ماليات آالیندگی بر  درخصوصاندیشيده شده است. اهم اصالحات انجام شده 

 است: 1ای آالینده، به شرح جدول واحده
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 درباره نحوه برخورد با واحدهاي آاليندهافزوده ماليات بر ارزشهاي متن اليحه و قانون . تفاوت5جدول 
 يليتكم حاتيتوض افزودهبر ارزش اتيقانون مال (38) ماده« 5» تبصره افزودهبر ارزش اتيمال حهيال (32) ماده

سازمان حفاظت  صيکه به تشخ یو خدمات ینمعد ،یصنعت ،یديتول یواحدها

 تیرا رعا ستیزطيحفاظت مح یحد مجاز و استانداردها ست،یزطيمح

به  شود نسبتیم نييآنها تع یکه برا یدر مهلت زمان کهیدر صورت کنند،ینم

شدت، مدت، نوع و  رينظ ییارهايمع براساس ند،یخود اقدام ننما یندگیرفع آال

درآمد  ای( درصد به مأخذ فروش 5/1( و )1(، )5/1) یهانرخبا  ،یندگیمكان آال

 سبز خواهند شد. اتيارائه خدمات حسب مورد مشمول مال

 نيو همچن ستیزطيمح ندهیآال یديتول یواحدها

 درصد از کی دیبا یميپتروش ینفت و واحدها یهاشگاهیپاال

 .ندیپرداخت نما یندگیعوارض آال عنوانبهفروش را  متيق

 كسانی طوربه یهمگ شدندیداده م صيتشخ ندهیکه آال ییواحدها یقانون، تمام. در 1

 ارها،يعاز م یكسریبسته به  یفعل حهیدر ال کهی. در حالشدندیم یندگیآال اتيمشمول مال

 درنظر گرفته شده است. اتيسه نرخ مال
 یصددر 1 اتيمال مشمول هاشگاهیپاال و یميپتروش یواحدها یتمام قانون، طبق. 2

 تیرعا را ستیزطيمح یاستانداردها چنانچه حه،یال در اما شدندیم فروش متيق بر

 .نشوند محسوب ندهیآال واحد است ممكن ندینما
 یدگنیآال مكان و نوع مدت، شدت، به بسته یندگیآال اتيمال نرخ که موضوع نیا. 3

 از ونهنم یبرا. شد خواهد دکنندگانيتول یرفتارها یريگشكل سبب شودیم نييتع

 سبز اتيمال اخذ باالست، کالنشهرها در یندگیآال جادیا یاجتماع یهانهیهز کهآنجا

دوره  کیسبب خواهد شد که در  مناطق، نیدر ا ندهیآال یديتول یواحدها از باالتر

 یهایگذارهیبا سرما ایتر منتقل شوند کوچک یبه شهرها یديتول یبلندمدت، واحدها

 .ندیخود برآ یندگیرفع آال یبرادر تالش  شتر،يب
 و رمعافيغ و معاف خدمات و کاالها دکنندهيتول یواحدها مورد در حكم نیا

 ژهیو مناطق و یصنعت-یتجار آزاد مناطق در مستقر یواحدها و یصادرات

 .است یجار زين یاقتصاد
 زين و واحدها یندگیآال رفع زمان مهلت نييتع نحوه یبرا الزم یارهايمع

 از پس ماه سه ظرف حداکثر شده، ادی یواحدها یندگیآال زانيم یبندسطح

 هيته ستیزطيمح حفاظت سازمان توسط قانون نیا شدن االجراالزم خیتار

 .ديرس خواهد رانیوز ئتيه بیتصو به و شودیم

- 

 کندیصدمه وارد م ستیزطيو به مح کندیم جادیا یندگیکه آال یسبز، واحد اتيمنطق مال براساس

 کنندهديواحد تول نیخواه ا د،یپرداخت نما ات،يمال قیرا از طر یطيمحستیز یهانهیهز یستیبایم

باشد خواه در قلمرو  تيمشغول فعال ژهیخواه در مناطق آزاد و و رمعاف،يمعاف باشد خواه غ یکاالها

 مصرف شود. رانیکند، خواه محصوالتش در ا ديتول یخواه کاالها و خدمات صادرات ،یگمرک
 اعتراضات یريگشكل سبب واحدها ليقب نیا درباره یمشخص حكم نبود و قانون تيشفاف عدم

  .بود شده یديتول مختلف یواحدها گسترده و مستمر

 یديتول خطوط یدارا یصنعت و یديتول یواحدها کهیصورت در -«5» تبصره

 شفرو از مورد حسب و صرفاً سبز اتيمال باشند هم از مستقل محصول با مجزا

 .شد خواهد وصول و مطالبه ندهیآال خطوط خدمات ارائه درآمد ای و
- 

 یدارا که است ییواحدها درباره تيشفاف و صراحت عدم قانون، یهایکاست از یكی

. شودیم داده صيتشخ ندهیآال خطوط، نیا از یكی مثالً و هستند مجزا یديتول خطوط

 کامالً بپردازد اتيمال درصد 1 ش،محصوالت فروش تمام به نسبت بنگاه باشد قرار اگر

 از یكی موضوع، نيهم. شودیم محسوب دکنندهيتول حق در اجحاف و بوده ناعادالنه

 ستا بوده ستیزطيمح حفاظت سازمان و یاتيمال سازمان با دکنندگانيتول یهاچالش

 کل زا اتيمال اخذ یبرا یاتيمال زانيمم دست ،یقانون تيشفاف و صراحت ابيغ در رایز

 .بود خواهد باز یديتول واحد آن فروش

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

28 

 يليتكم حاتيتوض افزودهبر ارزش اتيقانون مال (38) ماده« 5» تبصره افزودهبر ارزش اتيمال حهيال (32) ماده

 یکارمزد ديتول به مبادرت یصنعت و یديتول یواحدها چنانچه -«2» تبصره

 مشمول ماده، نیا یهانرخ برابر پنج با یکارمزد ديتول خدمات درآمد ند،ینما

 ینفت فرآورده پنج ديتول رهيزنج در که ییهاشرکت. شد خواهد سبز اتيمال

 برق و یعيگازطب(، مايهواپ سوخت و گازنفت کوره، نفت د،يسف نفت ن،ی)بنز

 نیا صدر معادل ییهانرخ و ضوابط با آنها یکارمزد ديتول خدمات دارند قرار

 .شد خواهد اتيمال مشمول ماده

- 

 نهيافزوده وجود دارد و زمبر ارزش اتي( قانون مال38) ماده« 1» تبصرهکه در  ییاز خألها یكی

ه است ک یديتول ینبود حكم مشخص درباره واحدها سازدیرا فراهم م یاتياجتناب و فرار مال

ورد که برخ شدیباره سبب م نی. فقدان حكم مشخص در اندینمایم یکارمزد دياقدام به تول

 قداما رأساً که یاندهیآال یواحدها کهیطوربه رديصورت نگ ندهیآال یبا واحدها یاتيعادالنه مال

 یحال رد نیا. شدندیم یشتريب مراتب به اتيمال مشمول نمودندیم هاکاال فروش و ديتول به

همان  دياقدام به تول یکارمزدصورت به ،یصور ای و یواقع یقراردادها قیطر از اگر که بود

د واح کیفروش  متيمثال، اگر ق ی. براشدندیم یکمتر اتيمشمول مال کردندیمحصول م

 یندگیتومان عوارض آال 11 دیبا ندهیواحد آال ،یحكم قانونتومان باشد طبق  1111کاال 

 متيدرصد ق 21و  نمودیم یکارمزد دياقدام به تول ندهیواحد آال نياگر هم کهیبپردازد. در حال

درصد از  1 یستیبایم کردیمطالبه م یکارمزد ديدرآمد تول عنوانبهواحد کاال را  کیفروش 

که  کردیبه دولت پرداخت م یندگیآال اتيمال عنوانبها تومان )درآمد ارائه خدمت( ر 211

 جمپنکی دهدیارائه م ديتول یکه خدمات کارمزد یواحد ب،يترت نیتومان بود. بد 2معادل با 

 .کندیم شیو فروش کاال ديخواهد داد که رأساً اقدام به تول اتيمال یواحد مشابه
 نيمچنو ه ندهیآال یديتول یمنصفانه و عادالنه با واحدها ردبرخومنظور بهترتيب بدین

( به متن ماده مرتبط با 32ماده ) « 2» تبصره ،یاتيممانعت از اجتناب و فرار مال یبرا

 افزوده شده است. ندهیآال یسبز بر واحدها اتيوضع مال
 شش ظرف حداکثر است مكلف ستیز طيمح حفاظت سازمان -«3» تبصره

 هندیآال یواحدها یاطالعات گاهیپا قانون، نیا شدن االجراالزم خیارت از پس ماه

 ازمانس یبرا را( نی)آنال برخط یدسترس امكان و جادیا را آنها یندگیآال سطح و

 عالما خیتار از بعد یاتيمال دوره یابتدا از سبز اتيمال شمول خیتار. کند فراهم

 سطح کاهش صورت در. بود اهدخو مذکور گاهیپا در ندهیآال یواحدها نام درج و

 و اعالم خیتار یاتيمال دوره یابتدا از مذکور یواحدها ،یندگیآال کامل رفع ای

 و ماعال خیتار از بعد یاتيمال دوره یابتدا از یندگیآال سطح شیافزا صورت در

 سطح با متناسب سبز اتيمال مشمول بيترت به شده ادی گاهیپا در مراتب درج

 .بود خواهند ماده نیا اتيمال شمول از خروج ای و یندگیآال دیجد
 خیتار از ماهکی ظرف حداکثر است موظف ستیزطيمح حفاظت سازمان

 ار خود نظر ،یندگیآال رفع ای و سطح کاهش بر یمبن نده،یآال واحد درخواست

 ندیانم اقدام یندگیآال رفع به نسبت سال یط در که ییواحدها

 ستیزطيمح حفاظت سازمان دیيتأ و مزبور واحد درخواست با

 صورت، نیا در. گردندیم خارج ندهیآال یواحدها فهرست از

 توسط اعالم خیتار از بعد یاتيمال دوره اول از شده ادی یواحدها

 پرداخت مشمول کشور، یاتيمال امور سازمان به مزبور سازمان

 .بود نخواهند یندگیآال عوارض
 سازمان اعالم و صيتشخ به بنا سال یط در که ییواحدها

 ندهیآال یواحدها فهرست به ستیزطيمح حفاظت

 خیتار از بعد یاتيمال دوره اول از گردندیم اضافه ستیزطيمح

 تپرداخ مشمول ستیزطيمح حفاظت سازمان توسط اعالم

 .بود خواهند یندگیآال عوارض

 نرخ سه ،یندگیآال جادیا محل و نوع مدت، شدت، به بسته حه،یال در کهآنجا از. 1

 کاهش، امكان لذا است شده گرفته نظر در ندهیآال یواحدها یبرا درصد 5/1 و 1، 5/1

 دهاواح نیا آن تبعبه و داشت خواهد وجود یندگیآال کامل نمودن برطرف ای شیافزا

 یالح در نیا. گردند سبز اتيمال شمول از خروج ای و باالتر کمتر، یهانرخ مشمول دیبا

 .ستا سريم یندگیآال اتيمال شمول از خروج ای و شمول امكان صرفاً قانون در که است
 هب اقدام ندهیآال واحد اگر که است شده گفته د،يتول از تیحمامنظور به حهیال در. 2

 خیارت از بعد یاتيمال دوره یابتدا از نمود یندگیآال سطح کاهش ای و یندگیآال رفع

 سازمان اگر مثالً. شودیم سبز اتيمال شمول از خروج ای و کمتر یهانرخ مشمول اعالم

 کامل رفع به موفق ماهآبان در یديتول واحد که کرد اعالم ستیزطيمح حفاظت

 شمول از واحد نیا مهرماه، از یعنی یاتيمال دوره یابتدا از است، شده خود یندگیآال

 ماهید از ،یفعل قانونموجب به که است یحال در نیا. شد خواهد خارج سبز اتيمال
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 يليتكم حاتيتوض افزودهبر ارزش اتيقانون مال (38) ماده« 5» تبصره افزودهبر ارزش اتيمال حهيال (32) ماده
 به رالذکفوق بيترتبه را مراتب ر،ييتغ صورت در و نموده اعالم ندهیآال واحد به

 .دینما عالما سازمان
 اتيمال مشمول( داشت خواهد وجود اعالم خیتار از بعد که یاتيمال دوره نياول یعنی)

 .شد نخواهد یندگیآال
 را خود نظر تا است شده مكلف ستیزطيمح حفاظت ازمانس حه،یالموجب به .3

 است، نموده رفع ای کاهش را یندگیآال که یاندهیآال واحد به ماهکی ظرف حداکثر

 وجود آن یبرا یمشخص حكم چيه قانون، در قبالً که است یحال در نیا. دهد ارائه

 نممك ست،یزطيمح ظتحفا سازمان یبررس ندیفرآ شدن یطوالن ليدلبه و نداشت

 کی در یندگیآال یهااتيمال مشمول ناعادالنهصورت به دکنندگانيتول از یبرخ که بود

 یمانز مهلت تیرعا یبرا ییاجرا ضمانت اصالح، نیا در البته. شوند یطوالن یزمان دوره

 .است نشده مشخص ستیزطيمح حفاظت سازمان توسط

 یواحدها یندگیکاهش آال ای رفعمنظور به که یگذارهیسرما -«4» تبصره

کاهش  ایرفع  دیيدر صورت تأ شودیانجام م ستیزطيمخرب مح ایو  ندهیآال

بعد  یهاسال ایدر سال اول و  ست،یزطيتوسط سازمان حفاظت مح یندگیآال

کاهش  ایانجام شده بابت رفع  یهانهیهز ریقابل استهالک خواهد بود. سا

 خواهد شد. یتلق یاتيقابل قبول مال نهیهز عنوانبه یندگیآال

- 

انجام  نهیکاهش آن دو نوع هز ای یندگیآال یسازبرطرف یبرا ندهیآال یواحدها

 صورت دیجد آالتنيماش ای زاتيتجه دیکه مثالً با خر یاهیسرما یهانهی. هزدهندیم

. شودیار و ... را شامل مک یروينمونه آموزش ن یکه برا یجار یهانهیو هز ردیپذیم

 ایسال اول  یقابل مستهلک شدن برا یاهیسرما یهانهیتبصره، هز نیدر حكم ا

کاهش  یظاهر طوربه اتيمشمول مال یدرآمدها ب،يترتنیبعد خواهد بود. بد یهاسال

 خواهد پرداخت. یاتيرا به سازمان مال یبر درآمد کمتر اتيمال ،یو مؤد افتهی
 یاتيقابل قبول مال نهیهز عنوانبه( ستين یاهیانجام شده )که سرما یهانهیهز ریسا

را  اتيمال زانيشده و م اتيمشمول مال یکه موجب کاهش درآمدها شودیم یتلق

 کاهش خواهد داد.

 با سال از یخاص مقاطع در برق ديتول یهاروگاهين کهیصورت در -«5» تبصره

 ازمانس شوند، گازنفت و کوره نفت ختسو از استفاده به بورجم دولت، درخواست

 احتساب در را موضوع نیا مذکور، مقاطع در است موظف ستیزطيمح حفاظت

 .دینما لحاظ هاروگاهين یندگیآال نوع و مدت شدت،

- 

 تشرک ،ییوهواآب اتيمقتض و طیشرا به بسته است ممكن سال، از مقاطع یبرخ در

 یبرخ و هاروگاهين یبرخ به یعيطب گاز عرضه کاهش ای قطع از ریناگز گاز یمل

 از است ممكن ،یديتول یواحدها و هاروگاهين ط،یشرا نیا تحت. شود دکنندگانيتول

 یهایندگیآال ،یعيگازطب با سهیمقا در که ندینما استفاده نیگزیجا یهاسوخت

 یبرا یمتفاوت برخورد تبصره، نیا حكم در. کنندیم منتشر را یشتريب یطيمحستیز

 از ادهاستف به مجبور که یدکنندگانيتول ریسا و است شده گرفته نظر در هاروگاهين

 .اندگرفته قرار غفلت مورد شوند،یم یعيطب گازجای به کوره نفت و گازنفت
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 هاي جهانيبا رويه منطبق ستاني از وسائط نقليهمالياتچارچوب منطقي ارائه . 2-58

يات در الیحه مال اصالحات صورت گرفته در فصل ماليات سبزمهمترین  واحدهای آالینده، یكی از برعالوه

زمينی در ایران با اصول  ونقلحملسازی وضع و نحوه اخذ ماليات سبز از بخش ، هماهنگافزودهبر ارزش

طی دو دهه اخير، برخی کشورها اصالحاتی در ماليات  ست.ستانی از وسائط نقليه در دنياو مبانی ماليات

هی اند. بدیانجام داده ونقلحملزیستی و اهداف سياستی ای با تمرکز بر موضوعات محيطجاده ونقلحمل

تواند بر تكنولوژی وسائط نقليه، نوع سوختی که توسط زمينی می ونقلحملاست که وضع ماليات بر 

 راساسبجایی با وسائط نقليه مختلف اثرگذار باشد. هوخت و تقاضا برای جابشود، اقتصاد سآنها مصرف می

مطالعات موجود، کشورها از سه نوع ماليات مختلف برای اثرگذاری بر انتخاب وسائط نقليه و نوع سوخت 

. این ار دهدالشعاع قرتواند ميزان انتشار آالیندگی را نيز تحتآن میتبع بهند که نکآنها استفاده می

 ها به قرار زیر هستند:ماليات

 های خودروهای فناوری از ترویج استفادهمنظور به در برخی کشورها، :خودرو خريد بر ماليات

 خودروهایی خریدِ به طور مثالتر، قوانين مالياتی بازنگری و اصالح شده است. با انتشار کربن کمتر و پاک

يت معاف خرید سازند از پرداخت مالياتِزیست را کمتر آلوده میانتشار کربن کمتری دارند و محيط که

گيری رفتار خریداران و ای سبب شكلشوند. چنين قاعدههای کمتر مشمول ماليات مییا با نرخدارند 

د و توليدکنندگان تر خواهند بوشود زیرا خریداران، متقاضی خودروهای پاککنندگان خودرو میعرضه

کنند که آالیندگی کمتری را ایجاد میبا اصالح خطوط توليد به سمت توليد خودروهایی حرکت نيز 

 کند.می

 ای را بر دارندگان بسياری از کشورها، ماليات ساليانه :خودرو نگهداري ساليانه ماليات

کند و طی یک ارندگان خودرو را دنبال میدهی به رفتار دند که عمدتاً هدف جهتنکخودرو وضع می

غيرمستقيم مجاب به تعویض خودروهای فرسوده با خودروهای  طوربهتنبيهی، آنان را -فرآیند تشویقی

قرار است که خودروهایی که کمترین آالیندگی را د. منطق این ماليات بدینننمایتر میجدید و پاک

 با آالیندگی باال پرداخت کمتری در مقایسه با خودروهای ماليات به مراتببایست میکنند منتشر می

ات بر مثابه مكملی برای مالياین، وضع ماليات ساليانه، یک کارکرد مهم دیگر نيز دارد و به برعالوهکنند. 

گيری برای خرید خودرو، ماليات هنگام تصميمشود افراد شود چرا که سبب میخرید خودرو تلقی می

قرار دهند و از خرید خودروهایی که آالیندگی باالتری دارند به مد نظر  آن را نيز در محاسبات ساليانه

 الياتم دليلماليات خرید باالیی که باید بپردازند و دوم، به دليلدو دليل خودداری کنند؛ نخست به

 شود.خودرو بر آنها تحميل می استفاده ازبرای  باالیی کهساليانه 

 ماليات اصلی عنوانبهها ابزاری است که در اکثر کشورها این نوع ماليات :سوخت بر ماليات 

تواند هم روی ميزان استفاده از وسائط نقليه ها میشود. اخذ این نوع مالياتبر مصرف خودرو دریافت می
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این تجربيات کشورهای  برعالوهاثرگذار باشد.  شهریشهری و برونشخصی و هم بر تعداد سفرهای درون

، درواقع افزوده تمایز قائل شد.دنيا حاکی از آن است که باید بين ماليات بر سوخت با ماليات ارزش

 افزوده، مشمول یک مالياتماليات بر ارزش برعالوهکننده آن است که سوخت، تجربيات کشورها منعكس

کند. در راستای تعقيب هدف مذکور، منطق زیستی را پيگيری میاف محيطاضافی خواهد شد که اهد

وند شتر محسوب میهای پاکهایی نظير گازطبيعی که سوختکلی ماليات سوخت آن است که سوخت

 گاز و بنزین برخوردار باشند.از نرخ ماليات بر سوخت کمتری در مقایسه با نفت

نخست آنكه آیا در قانون  :شودبه ذهن متبادر می با عنایت به توضيحات فوق، دو پرسش مهم

ایم؟ دوم آنكه، اگر ابزارهای مالياتی مذکور در افزوده، از ابزارهای مالياتی فوق بهره گرفتهماليات بر ارزش

های سبز بر استفاده افزوده ما وجود دارد آیا از همان چارچوب منطقی وضع مالياتقانون ماليات بر ارزش

، کند یا خير؟ در پاسخ به پرسش نخستسازی شده است، تبعيت میقليه که در کشورها پيادهاز وسائط ن

افزوده، چهار نوع ماليات بر همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، در قانون فعلی ماليات بر ارزش

ساساً متناظر و خودرو ا وانتقالنقلزمينی در نظر گرفته شده است که از ميان آنها، ماليات  ونقلحمل

ر شایان ذک پرسش دوم نيز درخصوصافزوده کشورهای دیگر ندارد. مشابهی در قوانين ماليات بر ارزش

 کند و بهمحيطی پيروی نمیهای زیستاست که متأسفانه، مواد قانونی موجود از منطق وضع ماليات

فتار خریداران و توليدکنندگان خودرو، تأثير مثبتی دهی و اصالح رهمين دليل، نتوانسته است در شكل

 داشته باشد.
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 افزوده درباره وسائط نقليه. اصالحات محوري اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش2جدول 
  يليتكم حاتيتوض در قانون  هيمرتبط با وسائط نقل مواد حهيال در هينقل وسائط با مرتبط مواد

 ــــــــ

 انواع وانتقالنقل اتيمال قانون،( 42) مادهموجب به :خودرو وانتقالنقل اتيمال

 شناورها، ،یکشاورز ،یمعدن ،یکارگاه ،یراهساز یهانيماش یاستثنا به خودرو

 مورد حسب ،یواردات ای داخل ديتول از اعم یموتور چرخهسه و كلتيموتورس

 ارزش مجموع درصد کی ای و( ی)داخل کارخانه فروش متيق درصد کی معادل

 هب ات،يمال نیا محاسبه یمبنا. است شده نييتع آنها یورود حقوق و یگمرک

 زانيم به سال شش تا حداکثر و خودرو مدل سال از سال هر شدن یسپر یازا

 .ابدییم ليتقل درصد شصت تا حداکثر و درصد دهساليانه 

 یحكممست یمنطق نظر از یاتيمال هیپا نيآنكه چن ليدل به

 در لذا گرددیاخذ نم زينکشورها  ریسا درو  ستيبرخوردار ن

 .است شده حذف زين رانیا افزودهارزش بر اتيمال حهیال

( كلتيموتورس و نيسنگ)سبک،  هينقل وسائط انواع یگذارشماره(: 33) ماده

 ش،یاميپ لومتريک هر یازا به دکربنياکسید انتشار زانيم اساسبر مورد حسب

 ذمأخ به(، رانیا استاندارد یمل سازمان فیتعر)طبق  یانرژ برچسب در شده درج

 حقوق و یگمرک ارزش مجموع ای یداخل ديتول مورد در کارخانه فروش متيق

 مشمول ریز جداول در مندرج یهانرخ طبق یواردات یخودروها یبرا یورود

 .است اتيمال
 

 شرح
 وانت و یسوار

 نيکابدو

 و نيکابتک وانت

 یسوار یخودرو

 یگذارشماره با

 یعموم

 هينقل وسائط

 نيسنگ
 كلتيموتورس

 رتبه

 یانرژ

 ديتول

 داخل
 یواردات

 ديتول

 داخل
 یارداتو

 ديتول

 داخل
 یواردات

 ديتول

 داخل
 یواردات

A 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 5/1 1 2/1 4/1 1 1 25/1 5/1 

(، 43) ماده «ج» بندموجب به (:دیخر اتي)مال خودروها انواع یگذارشماره

 و داخل ديتول از اعم نيدوکاب وانت و یسوار یخودروها انواع یذارگشماره

 یشهربرون ای یشهردرون یعموم یسوار یخودروها یاستثنا به یواردات

 حقوق و یگمرکارزش مجموع ای و کارخانه فروش متيق درصد سه مورد حسب

 (.عوارض درصد کی و اتيمال درصد)دو  آنها یورود

حكم، نحوه برخورد  نیدر ا شودی. همانطور که مالحظه م1

ندارد که  یاست و تفاوت كسانیبا انواع خودرو  یاتيمال

 اندک.  ایداشته باشد  ییباال یندگیخودرو، آال
 وانت و یسوار یخودروها شامل صرفاً هينقل وسائط. 2

 ،نيسنگ هينقل وسائط شامل بلكه ستين نيکابدو

. باشدیم زين یعموم یسوار یخودروها و كلتيسموتور

 توسط شده جادیا یندگیآال زانيم که است یهیبد

 مراتببه یعموم یسوار یخودروها و هاكلتيموتورس

 که چرا است یشخص یسوار یخودروها از ترمالحظهقابل

 یهاشیمايپ یعموم یسوار یخودروها و هاتلكيموتورس

 انامك تهران، رينظ ییکالنشهرها در خصوصاً و دارند ییباال

 استیحال در نیا. دارند را کيتراف طرح محدوده رد تردد

 هينقل وسائط نوع نیا توسط شده جادیا یهایندگیآال که

 .است شده گرفته دهیناد یکل طوربه
 درخصوص یجد اصالح سه فوق، مطالب به توجه با

 خستن. است شده ینيبشيپ حهیال در یاتيمال برخورد نحوه

 از هينقل وسائط بر دیخر اتيمال شمول دامنه آنكه،
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  يليتكم حاتيتوض در قانون  هيمرتبط با وسائط نقل مواد حهيال در هينقل وسائط با مرتبط مواد

D 1 3 4/1 8/1 1/1 2/1 5/1 5/1 

E 2 5 8/1 6/1 2/1 4/1 1 5/2 

F 3 7 2/1 4/2 4/1 6/1 5/1 5/3 

G 5 9 5/1 3 6/1 8/1 5/2 5 

 
 الياتم محاسبه مبنای که وارداتی و داخل ديتول هينقل ائطوس انواع فروش قيمت

 با و مدل نیآخر اساسبر ماهید انیپا تا سال هر گيرد،می قرار ماده این موضوع

 دخواه اعالم بعد سال در اجرا یبرا و نييتع سازمان توسط مذکور، مأخذ به توجه

 این. دباشیم اجرا قابل ابالغ خیتار از یواردات هينقل وسائط یبرا مذکور مأخذ. شد

 نهاآ توليد مذکور تاریخ از بعد که دییجد هينقل وسائط انواع برای زمانی مهلت

 .باشدنمی الرعایهالزم شودیم وارد کشور به یا شروع

 دیبريه)فول(  تمام( كلتيموتورس و نيسنگ)سبک،  هينقل وسائط انواع -«5» تبصره

 عموضو اتيمال مشمول تجارت و معدن صنعت، رتوزا صيتشخ به یبرق و نيپالگ

 .باشدینم ماده نیا

سازمان حفاظت  یوزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكار ـ«2» تبصره

را  یداخل و واردات ديتول هيفهرست وسائط نقل ران،یاستاندارد ا یو سازمان مل ستیزطيمح

اه و ظرف سه م هيته ،یبرچسب انرژ مندرج در دکربن،ياکسیانتشار د زانيبا توجه به م

و به اطالع عموم برساند.  دیبرخط به سازمان اعالم نماصورت به قانون نیپس از ابالغ ا

 سازمان به برخطصورت به را فوق فهرست راتييتغ است موظفوزارت مذکور  نيهمچن

 .برساند عموم اطالع به و کند اعالم

ماده  نیموضوع ا هيچند نوع وسائط نقل ای کی یبرا کهیدر صورت -«3» تبصره

مذکور حسب مورد با نرخ  هيو اعالم نشده باشد، وسائط نقل نييتع یبرچسب انرژ

 یگذارشماره اتيماده و به مأخذ صدر ماده مشمول مال نیجدول موضوع ا G فیرد

 .شوندیم

 دوم. است رفته فراتر نيدوکاب یهاوانت و یسوار یخودروها

 در یمتفاوت اتيمال یهانرخ ه،ينقل وسائط انواع یبرا نكهیا

 رييتغ آنها، یانرژ برچسب به بسته که است شده گرفته نظر

 ر،بهت یانرژ رتبه با هينقل وسائط کهیطوربه. کرد خواهد

 رتبه هرچه و داشت خواهند یکمتر یگذارشماره اتيمال

 ولمشم باالتر یهانرخ با باشد، بدتر هينقل وسائط یانرژ

 دیخر اتيمال وضع درخصوص آنكه، سوم. شد خواهد اتيمال

 یهاوانت و یعموم یگذارشماره با یسوار یخودروها بر

 است نیا هم آن و دارد وجود یجد مالحظه کی نيکابتک

 نسبتاً اقشار درآمد کسب لهيوس روها،خود نیا عمدتاً که

 یهانرخ لذا شوندیم محسوب جامعه ریپذبيآس و درآمدکم

 یهاوانت و یراسو یخودروها از کمتر مراتب به آنها یاتيمال

 نیا دارانیخر رفتار به یدهشكل یبرا البته. است نيدوکاب

 و یپلكان یهانرخ از که است یعيطب خودروها، ليقب

 .است شده ادهاستف یصعود
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  يليتكم حاتيتوض در قانون  هيمرتبط با وسائط نقل مواد حهيال در هينقل وسائط با مرتبط مواد

 وضوعم هينقل وسائط انواع دکنندگانيتول و کننده وارد یحقوق اشخاص -«4» تبصره

 اراندیخر از فروش اسناد در درج با فروش خیتار در را مذکور اتيمال مكلفند ماده نیا

 قيدق مشخصات نيهمچن و یگذارشماره اتيمال به مربوط اظهارنامه و ندینما افتیدر

 نمونه فرم مطابق بعد ماه پانزدهم تا حداکثر را ماه هر شده فروخته هينقل وسائط

 پرداخت ار مذکور اتيمال و ميتسل سازمان یكيالكترون اتيعمل سامانه قیطر از سازمان

 مقرر مهلت در مذکور اتيمال پرداخت عدم صورت در ماده نیا موضوع انیمؤد. ندینما

( 21) زانيم به یبخشودگ رقابليغ مهیجر مشمول ات،يمال اصل پرداخت بر عالوه

 یهامهیجر مشمول آن، پرداخت در ريتأخ صورت در و ماده نیا موضوع اتيمال درصد

 .بود خواهند( 48) ماده موضوع

 یذارگشماره از قبل مكلفند هينقل وسائط واردکننده یقيحق اشخاص -«1» تبصره

 نييتع سازمان که یبيترت به را متعلق اتيمال ربطیذ یاتيمال امور ادارات به مراجعه با

 اختپرد به منوط مذکور یواردات هينقل طوسائ یگذارشماره. کنند پرداخت دینمایم

 .بود خواهد یگذارشماره اتيمال

 زين (یو انتظام ینظام یروهاي)ن یاختصاص هيوسائط نقل یگذارشماره ـ«6» تبصره

 .باشدیم ماده نیا مشمول

نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی(  -«7» تبصره

 ،یقيشده توسط اشخاص حق وارد هينقل وسائطگذاری شمارهمكلف است قبل از 

 اهکه ماليات آن یاهينقل وسائطگذاری را کنترل و از شماره اتيگواهی پرداخت مال

 نشده است، خودداری نماید. اختپرد
ساليانه  اتيمال مشمول لیذ شرح به( كلتيموتورس و نيسنگ)سبک،  هينقل وسائط

 :باشندیم یندگیآال
( 33) ماده در مذکور مأخذ ه،ينقل وسائط یندگیآالساليانه  اتيمال محاسبه مأخذ (الف

 شيپ سال( 5) آنها مدل سال که یاهينقل وسائط یبرا محاسبه مأخذ. باشدیم قانون نیا

 مورد در. بود خواهد مذکور مأخذ( %61) درصد شصت باشد، قانون نیا یاجرا سال از

 عوارض قانون، (43) ماده «ب» بندموجب به :خودرو ینگهدارساليانه  اتيمال

 یواردات ای یداخل ديتول از اعم نيدوکاب وانت و یسوار یخودروها انواع انهيسال

 هزار در کی ای و( ی)داخل کارخانه فروش متيق هزار در کی معادل مورد حسب

 تبصره نيهمچن. است شده نييتع آنها یورود حقوق و یگمرک زشار مجموع

 ده از شيب عمر با یخودروها مورد در که است نموده مقرر بند نیا به مربوط

 در یاساس اريبس نقش که هينقل وسائطساليانه  اتيمال. 1

 هيقلن وسائط با فرسوده و یمیقد هينقل وسائط ینیگزیجا

 یدهشكل بر ییبسزا ريتأث تواندیم و کندیم فایا دیجد

 مالحظات از باشد داشته هينقل وسائط دارانیخر رفتار

 .کندینم تيتبع یستیزطيحم
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  يليتكم حاتيتوض در قانون  هيمرتبط با وسائط نقل مواد حهيال در هينقل وسائط با مرتبط مواد
 اب متناسب و سازمان توسط محاسبه مأخذ شود،یم متوقف آنها ديتول که ییخودروها

 .گرددیم نييتع شده ساخته مدل نیآخر
 لهيوس مدل سال از بعد سال( 11) تا هيقلن وسائط یندگیآالساليانه  اتيمال نرخ (ب

 سال از پس. بود خواهد( 33) ماده جدول در مندرج نرخ دهمکی معادل مذکور هينقل

 هينقل وسائط یندگیآال اتيمال هیپا نرخ به( %11) درصد ده زانيم به سال، هر دهم

 .ابدییم شیافزا یندگیآال اتيمال هیپا نرخ برابر دو به حداکثر و شودیم اضافه مذکور

( صفر 33ماده ) لیآنها در جداول ذ اتيکه نرخ مال یاهيوسائط نقل -«5» تبصره

ه ساليان اتيمال پرداختاز  هينقل وسائط( سال از سال مدل 5شدن ) یتا سپر باشد،یم

دهم  کیمعادل  یبا نرخ نيسنگ هيو پس از آن، وسائط نقل باشندیمعاف م یندگیآال

معادل  یبا نرخ هيوسائط نقل ری( و سا33جدول ماده ) D فیمندرج در رد یهانرخ

 یندگیآالساليانه  اتيجدول مذکور مشمول مال C فیمندرج در رد یهادهم نرخ کی

 . باشندیم

 د،ینما رييتغ مدل سال از پس مذکور هينقل وسائط تيمالك چنانچه -«2» تبصره

 دیدج مالک عهدهبر انتقال سال از ماده نیا موضوع یندگیآالساليانه  اتيمال پرداخت

 .بود خواهد

 مشمول مربوط سال در دارند، اسقاط یگواه که یاهينقل وسائط -«3» تبصره

 .باشندینم ماده نیا موضوع اتيمال

 یگذارشماره قانون نیا شدن االجراالزم از قبل که یاهينقل وسائط -«4» تبصره

 .باشندیم ماده نیا موضوع مقررات مشمول زين اندشده

 تا را الس هر یندگیآالساليانه  اتيمال مكلفند هينقل وسائط مالكان -«1» تبصره

 .ندینما پرداخت سال همان انیپا

( كلتيسموتور و نيگسن)سبک،  هينقل وسائط به نسبت خدمات هئارا -«6» تبصره

 یمرس اسناد دفاتر توسط و پالک، ضیتعو مراکز ،یرانندگ و ییراهنما ادارات توسط

 ده مدت)تا  سال هر شدن یسپر یازا به( گازسوز یخودروها یاستثنا)به سال

 بند موضوع عوارض درصد صد تا حداکثر و درصد دهساليانه  زانيم به( سال

 .ابدییم شیافزا ماده نیا مزبور

 افزودهارزش بر اتيمال قانون در که یاساالنه یهااتيمال. 2

 یهاوانت و یسوار یخودروها به محدود صرفاً دارد وجود

 ائطوس ریسا سال، هر طول در که یندگیآال و استدوکابين 

 .تاس مانده یباق مغفول یکل طوربه کنندیم جادیا هينقل
 در یمحور اصالح سه مذکور موارد به تیعنا با

 آنكه نخست. است گرفته قرار حهیال( 34) ماده کار دستور

 و نموده جادیا را یشتريب یندگیآال که یاهينقل وسائط

 را یباالترساليانه  اتيمال دارند، ینامناسب یانرژ برچسب

 از هک یسالکی هر یازا به دوم،. ندینما پرداخت یستیبایم

 ابدییم شیافزا آنها یندگیآال گذرد،یم هينقل وسائط مرع

 اتيمال که کندیم حكم یستیزطيمح یهااتيمال منطق لذا

 شیزااف ه،ينقل وسائط عمر طول شیافزا با متناسبساليانه 

 ابزار حه،یال( 34) هدما یاجرا ضمانت ميتحك یبرا سوم. ابدی

 رداختپ اگر کهیطوربه است شده یمعرف یهيبنت-یقیتشو

 مشمول شود انجام سال همان انیپا تاساليانه  اتيمال

 پس اگر اما بود خواهد یدرصد 21 فيتخف از یبرخوردار

 رقابليغ مهیجر مشمول شود پرداخت اتيمال مقرر، موعد از

 کی از شيب ريتأخ صورت در و شده یدرصد 21 یبخشودگ

 به یدرصد 2 مهیجر مشمول مذکور، مهیجر برعالوه ماه،

 تیتقو یراستا در نيهمچن. شد خواهد ريتأخ ماه هر یازا

 پرداخت از سال 5 مدت به خودرو مالک اگر اجرا، ضمانت

 شيب مهیجر و اتيمال کل مبلغ ای و دینما یخوددار اتيمال

 یاتيمال سازمان باشد کوچک معامالت نصاب درصد 5 از

 پرداخت اتسنو اتيمال یقطع مطالبه به نسبت تواندیم

 .دینما اقدام نشده
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  يليتكم حاتيتوض در قانون  هيمرتبط با وسائط نقل مواد حهيال در هينقل وسائط با مرتبط مواد
 هيقلن وسائط به نسبت مالكان یبده هيتصف به منوط ،یرسم اسناد ميتنظ مورد در

 .ودب خواهد آنان هينقل وسائط ریسا یبده پرداخت به نسبت نيهمچن و معامله مورد
 اتيپرداخت مال یصدور گواه کيسامانه الكترون جادیمكلف است با ا یاتيامور مال سازمان

 یرا برا هينقل وسائطساليانه  حساب یمفاصا یكيامكان صدور الكترون ه،ينقل وسائطساليانه 

 جادیا هب منوط مالكان هينقل وسائط ریسا یبده هيتصف. دیمجامع مذکور و مالكان فراهم نما

 .بود خواهد سازمان توسط مذکور سامانه

 موجب سال همان انیپا تا حداکثر سال هر اتيمال پرداخت -«7» تبصره

 خواهد یندگیآالساليانه  اتيمال( %21) درصد ستيب زانيم به فيتخف از یبرخوردار

 .شد

 یبخشودگ رقابليغ مهیجر ولمشم مقرر موعد از پس اتيمال پرداخت -«8» تبصره

 ريتأخ صورت در و بود خواهد یندگیآالساليانه  اتيمال( %21) درصد ستيب معادل

( %2) درصد دو معادل یامهیجر مشمول مذکور مهیجر بر عالوه ماه، کی از شيب

 .بود خواهد ريتأخ مدت به نسبت ماه هر یازا به یندگیآالساليانه  اتيمال

( يكلتموتورس و نيسنگ)سبک،  هينقل وسائط نيمالك ای مالک چنانچه -«3» تبصره

 ندینما یخوددار تيمالك سال از سال( 5) مدت به ماده نیا موضوع اتيمال پرداخت از

 شتريب کوچک معامالت نصاب( %5) درصد پنج از آنها متعلق مهیجر و اتيمال مبلغ ای و

 نواتس اتيمال یقطع مطالبه به نسبت تواندیم کشور یاتيالم امور سازمان باشد،

 ميمستق یهااتيمال قانون چهارم باب نهم فصل حسببر آن وصول و نشده پرداخت

 .دینما اقدام

 مشمول فصل نیا موضوع اتيمال وصول از حاصل یدرآمدها یتمام -«52» تبصره

 .بود اهدخو قانون نیا( 45) ماده تبصره موضوع وجوه کسر

مكلفند امكان  هایو شهردار یاسالم یجمهور یانتظام یروين -«55» تبصره

راهم ف سازمان یخود را برا هياطالعات وسائط نقل گاهی( به پانیبرخط )آنال یدسترس

 . ندینما
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  يليتكم حاتيتوض در قانون  هيمرتبط با وسائط نقل مواد حهيال در هينقل وسائط با مرتبط مواد

 و فیوظا درخصوص یرساناطالع به نسبت است موظف سازمان -«52» تبصره

 امکيپ لارسا قیطر ازازجمله  یمقتض طرق به هينقل وسائط نيمالك ای کمال فيتكال

 .دینما اقدام

 نیا بیتصو خیتار از ماه شش مدت ظرف ماده نیا ییاجرا نامهنیيآ -«53» تبصره

 هب کشور وزارت یهمكار و)سازمان(  ییدارا و یاقتصاد امور وزارت شنهاديپ با قانون

  .ديرس خواهد رانیزو ئتيه بیتصو
 

 اتيمال نرخ مشمول مايهواپ سوخت و نیبنز انواع، (16) ماده تبصره موجب به

 انواع عوارض نرخ(، 38) ماده «ج» بند در و اندشده یدرصد 21 افزودهارزش بر

 11 عوارض زين گازنفت یبرا و شده نييتع درصد 11 مايهواپ سوخت و نیبنز

 .است شده گرفته نظر در یدرصد

 قیمصاد از سوخت بر اتيمال شد، ذکر قبالً که همانطور. 1

بر  اتيکه از نرخ مال شودیمحسوب م 1خاص یهااتيمال

 و اتيمشمول مال نیبنز ران،یافزوده منفک است. لكن در اارزش

درصد عوارض( و  11و  اتيدرصد مال 21) یدرصد 31عوارض 

 و اتيمال درصد 5) یدرصد 15و عوارض  اتيگاز مشمول مالنفت

 نیا عوارض و اتيمال نرخهرچند  .شودیم( عوارض درصد 11

 نیا اما است افزودهارزش بر اتيمال یعاد یهانرخ از باالتر هاسوخت

 .شودینم اخذ سوخت خاص اتيمال عنوان تحت التفاوت،مابه
 مصوب متيق که است ییکاالهاازجمله  سوخت، کهآنجا از. 2

 اندشده پنهان مصوب متيق درون عوارض، و هااتيمال لذا دارد

 مصرف با که ندارد یقيدق اطالع کنندهمصرف جهت، نیا از و

 رسدیمنظر به. پردازدیم اتيمال زانيم چه ن،یبنز تريل هر

 لحاظ مصوب متيق داخل در سوخت بر یهااتيمال کهیمادام

 انکنندگمصرف ماتيتصم رييتغ در یمهم نقش باشند، شده

 .کرد نخواهند فایا

                                                 

1. Excise Tax 
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 . اصالح ساختار نحوه برخورد مالياتي با سيگار و محصوالت دخاني3-58

از دیگر اصالحاتی که در الیحه انجام شده و ذیل فصل ماليات سبز ارائه شده است، اصالح ساختار ماليات 

ماليات بر  ( قانون38ماده ) «ب»بند ( و 16تبصره ماده ) موجببه بر سيگار و محصوالت دخانی است.

 12درصد ) 15، مجموع نرخ ماليات و عوارض وضع شده بر انواع سيگار و محصوالت دخانی، افزودهارزش

فروشی محصوالت دخانی درصدی، بر قيمت خرده 15درصد عوارض( است. اما این نرخ  3درصد ماليات و 

وده افزفروشی( مبنای محاسبه و وصول ماليات بر ارزشرخانه )قيمت عمدهشود و قيمت درب کاوضع نمی

فروشی محصوالت فروشی و خردههای عمدهای بين قيمتکه اختالف قابل مالحظهاآنجگيرد. ازقرار می

دخانی وجود دارد لذا برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی ماليات وضع شده بر سيگار بسيار 

 يز است.ناچ

ز مختلف در سایر قوانين )ا انحابهشود و جا ختم نمیالبته داستان وضع ماليات بر سيگار به همين 

های مختلف و ...(، جمله قانون انحصار دخانيات، قانون مقررات صادرات و واردات، قوانين بودجه سال

درصدی  2توان به وضع آنها میازجمله  کهاند سيگار و محصوالت دخانی مشمول ماليات و عوارض شده

، اخذ ماليات مقطوع از «حق انحصار» عنوانبهروی بهای درب کارخانه کاالهای دخانی توليد داخل 

ع ، وض«هالوگرام»ت سرفصل حتنباکو معسل و سنتی توليد داخلی و کاالهای دخانی توليد داخل ت

درصد ارزش سيف،  41کاالهای دخانی حدود  های متعدد در قوانين بودجه، اخذ عوارض ورودعوارض

. بدیهی است وضع اقسام مختلف ماليات و عوارض در قوانين کرددرصد عوارض گمرکی و ... اشاره  4وضع 

آورده د وجوبه سامانی و سردرگمی را برای توليدکنندگان و فعاالن اقتصادی در این حوزهمذکور، یک نابه

سازی برای پياده 1دامن زدن به قاچاق محصوالت دخانی، انگيزه برندهای خارجی که ضمنیطوربهاست 

 الشعاع قرار داده است.های توليدی مشارکتی در داخل کشور را تحتطرح

( الیحه، صراحتاً ذکر شده است که برقراری هرگونه 51ماده )موجب به اوالً هصبرای رفع این نقي 

ر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی، توليدی و ارائه خدمات که در این قانون تعيين تكليف عوارض و سای

نرخ ماليات بر  برعالوه( الیحه، سيگار و محصوالت دخانی 36ماده )موجب به اند، ممنوع است. ثانياًشده

 :2ستاند که به قرار زیر اهای مقطوع دیگری شدهافزوده، مشمول مالياتارزش

                                                 

 قیطر از)چه  گاريس واردات کاهش یبرا یابرنامه یسازادهيپ حال در تجارت، و معدن صنعت، وزارت است ذکر به الزم. 1

 یخارج یبرندها با ارتباط و تعامل یبرقرار وزارتخانه، نیا یراهبرد اقدامات از یکی. است( قاچاق صورت به چه و یرسم یمباد
 اب اندرفتهیپذ آنها که ینحو به است بوده( است داشته اختصاص آنها به کشور در قاچاق نیباالتر که ییبرندها آن ژهیو)به 

 ديولت قیطر از اقدام، نیا با گاريس واردات از یبخش بيترتنیبد و کنند یاندازراه را یديتول شعب ران،یا در یگذارهیسرما انجام
 خروج از تواندیم آنکه ضمن نه،يزم نیا در تجارت و معدن صنعت، وزارت با یهمکار است یهیبد. است شده نيتأم یداخل

 یتعداد اشتغال نهيزم بکاهد، یدخان محصوالت( یررسميغ چه و یرسم)چه  واردات ليدل به کشور یارز منابع دالر هاونيليم
 لیتبد کشور آورارز عیصنا از یکی به منطقه، یبازارها در نفوذ با تواندیم زين بلندمدت در و کرد خواهد فراهم را کاريب جوانان از

 .گردد

 ریو سا گاريس و عوارض از اتيذ مالناظر بر نحوه اخ توسعه ششم برنامه قانون (39) ادهم حکمذکر است که  شايان. 2

 :است ریز شرح به یمحصوالت دخان
 موضوع عوارض و اتيمال بر عالوه یدخان محصوالت و گاريس انواع واردات و ديتولبرتامه  نقانو یاجرا یاز ابتدا الف -(39) ماده

 ریز شرح به اتيمال مشمول ،13/2/1933ه مصوب بر ارزش افزود اتيو قانون مال9/12/1911مصوب  ميمستق یهااتيقانون مال

 : است

www.irpublicpolicy.ir



 

   

 

33 

  درصد، توليد داخل  21درصد، توليد مشترک  11نرخ ماليات هر پاکت انواع سيگار توليد داخل

 درصد ارزش گمرکی. 41درصد حسب مورد به قيمت درب کارخانه و وارداتی  25المللی با نشان بين

  ه درصد قيمت درب کارخان 11نرخ ماليات انواع توتون پيپ و تنباکوی آماده مصرف توليد داخل

 درصد ارزش گمرکی. 41و وارداتی 

 

سازي احكام مربوط به تخصيص، انتقال و توزيع ماليات ذيل فصل هفتم اليحه و . يكپارچه53

 هاها و ساير دستگاهتغيير در نحوه توزيع منابع بين دولت، شهرداري

ی ا توزیع درآمدهای مالياتافزوده، پراکنده بودن احكام مرتبط بهای قانون ماليات بر ارزشیكی از کاستی

ای از منابع درآمدی و شود که تصویر یكپارچهحاصل از اجرای قانون است و همين مسئله موجب می

مربوطه از فصول مختلف قانون، ذیل فصل هفتم  رو تمامی احكامایننحوه تخصيص آنها ترسيم نشود. از

 اند.الیحه تجميع شده

های سبز و در الیحه و همچنين تغيير در منطق اخذ ماليات هابا عنایت به حذف برخی ماليات 

 .سالمت، توزیع درآمدهای مالياتی نيز دستخوش تغييرات جدی شده است

های های مالياتی و نحوه توزیع منابع حاصل از اجرای قانون بين دستگاهاهم تحوالت مربوط به پایه 

 مختلف عبارتند از:

  آن، اشخاصی که مبادرت موجب به که افزودهماليات بر ارزش ( قانون43ماده ) «الف»بند حذف

كلف نمایند مشهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقليه زمينی، دریایی و هوایی میبرون ونقلحملبه 

                                                 
 ستيب مشترک ديتول و کارخانه درب متيق( %19) درصد ده زانيم به یداخل ديتول گاريس انواع پاکت هر اتيمال ـ1

 چهل زانيم به یتواردا و کارخانه درب متيق( %2۲)درصد پنج و ستيب)برند(  یالمللنيب نشان با داخل ديتول ،(%29)درصد

 .گرددیم نييتع ) Cifفي)س مقصد بندر تا هیکرا و مهيب کاال، متيق( %19) درصد

 به یواردات و کارخانه درب متيق( %19) درصد ده زانيم به یداخل ديتول مصرف آماده یتنباکو و پيپ توتون انواع اتيمال ـ2

 .گرددیم نييتع ) Cifفي)س مقصد بندر تا هیکرا و مهيب کاال، متيق( %19) درصد چهل زانيم

بر  اتيمال قانون( ۲2) ماده بر رتیمغا یهابخش دربرنامه  قانون یاجرا طول در( 39) ماده «الف» بند( 2) و( 1) یهاجزء

 .حاکم هستند 13/2/1933افزوده مصوب ارزش

 :ظف استمو 1901سال  یوزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدا (ب

 درج یبرا و ربطیذ مراجع به را ماده نیا موضوع اتيمال محاسبه مأخذ یدخان محصوالت و گاريس انواع یفروشخرده متيق .1

 .دینما اعالم محصول پاکت یرو بر

 نواعا و گاريس عیتوز و ديتول واردات، یاطالعات( ستمي)س سامانه به کشور یاتيمال امور سازمان برخط یدسترس امکان .2

 .دینما فراهم را یدخان محصوالت

 .است حاکم مواد ریسا بر رتیمغا موارد در قانون نیا( 39) ماده «ب» بند حکم

 ماده نیا اتيمال مضاعف نرخ ياستثنابه افزودهارزش بر اتيمال قانون در مقرر احکام هيکل تابع ماده نیا موضوع اتيمال( پ
 یدارخزانه نزد یدرآمد فیرد به را آن و وصول را ماده نیا موضوع اتيمال است مکلف کشور یتايمال امور سازمان. بود خواهد

 .دینما زیوار کشور کل

 حقوق افزوده، ارزش بر اتيمال عملکرد، اتيمال ماده، نیا «الف» بند موضوع عوارض بر عالوه قانون، نیا شدن االجراالزم با (ت
 به زين( 2)دولت یمال مقررات از یبخش ميتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق قانون( 10) ماده «ب» بند و انحصار حق ،یورود

 .گرددیم اعمال یدخان محصوالت

 مشخص یسنوات یهابودجه در که ییهافیرد یط ماده نیا «الف» بند یاجرا از حاصل یدرآمدها( %199) صددرصد ـ تبصره
 از حاصله عوارض درمان و یبازتوان آن، از یناش یهایماريب درمان و یريشگيپ ات،يدخان مصرف کاهش جهت در شودیم

 دولت یمال مقررات از یبخش ميتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق قانون( 10) ماده «ب» بند موضوع ورزش توسعه و آن مصرف
قرار  یش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکورزش و جوانان، آموزش و پرور یهاوزارتخانه اريدر اخت 1/12/1909 مصوب( 2)

 .رديگیم

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

42 

(، این عوارض 47ماده ) «الف»بند عوارض وصول نموده و طبق  عنوانبهدرصد بهای بليط را  5 هستند

 های محل فروش بليط واریز نمایند.شهرداریرا تا پانزدهم ماه بعد به حساب 

 ( قانون 45حذف ماده )هکه تمرکز بر عوارض خروج مسافر از کشور داشت افزودهماليات بر ارزش 

 د.وشداری کل( واریز بایستی به حساب درآمد عمومی دولت )نزد خزانهو می

 ( قانون 42حذف ماده )خودرو  وانتقالنقليات روی که ناظر بر وضع مال افزودهماليات بر ارزش

 د.وشبایستی به حساب درآمد عمومی واریز ( قانون می46ماده ) «الف»بند  براساسکه  است

 :قانون، نرخ استاندارد ماليات بر موجب به تحوالت در نحوه توزیع ماليات بر کاالها و خدمات

 عنوانبهدرصد  3درآمد عمومی،  عنوانبهآن  درصد 5درصد است که  9افزوده کاالها و خدمات ارزش

شود. در الیحه، ظاهراً سهم درصد سهم وزارت بهداشت توزیع می 1ها و ها و دهياریسهم شهرداری

درصد بين  33درصد و  67ها تغيير نكرده است چرا که به نسبت ها و دهياریدرآمد عمومی و شهرداری

 11، مقرر شده است که افزودهالیحه ماليات بر ارزش (42)ماده « 1»صره تب. اما در خواهد شدآنها توزیع 

ها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود تا صرف توانمندسازی و ارتقای درصد از سهم شهرداری

موجب به یافته نماید. همچنينهای خدمات شهری و روستایی با اولویت مناطق کمتر توسعهشاخص

ها برای تأمين منابع درصد از سهم شهرداری 2نيز  افزودهالیحه ماليات بر ارزش( 43ماده ) «3» تبصره

 ها و نواحی صنعتی، بينهای مربوط به مدیریت پسماند و فاضالب شهرکمالی مورد نياز ایجاد زیرساخت

 ها و نواحی مربوطه توزیع خواهد شد.شهرک

 تبصرهموجب به وضع ماليات سبز بر واحدهای آالینده: تغيير نحوه توزیع درآمدهای حاصل از 

د که در محل استقرار وشهایی توزیع میها و دهياری( قانون، این درآمدها بين شهرداری38ماده )« 1»

مقرر شده است که  افزودهماليات بر ارزش( الیحه 44. اما طبق ماده )دارند واحدهای آالینده حضور

درصد بين حساب  21و  41، 41های ی حاصل از اخذ ماليات از واحدهای آالینده به نسبتدرآمدها

شود و هر یک از این زیست توزیع تمرکز وجوه وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق محيط

ت آالعمومی و تأمين ماشين ونقلحملها موظف هستند منابع مذکور را برای توسعه و بازسازی دستگاه

بين شهری مشتمل بر  ونقلحملهای ساختخدماتی و عمران شهرها )توسط وزارت کشور(، توسعه زیر

زیست )توسط صندوق حفظ محيطمنظور به ای و ریلی )توسط وزارت راه و شهرسازی( و اقداماتیجاده

 زیست در چارچوب اساسنامه( اختصاص دهند.ملی محيط

 ای حاصل از ماليات سيگار و محصوالت دخانی: همانطور که قبالً تغيير نحوه توزیع درآمده

درصد آن  12درصد است که  15قانون موجب به تشریح شد نرخ ماليات بر سيگار و محصوالت دخانی

درصد آن، نرخ  3شود و افزوده بوده که به حساب درآمد عمومی واریز میمربوط به ماليات بر ارزش

گردد. اما در الیحه ست که به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میهاا و دهياریهعوارض شهرداری
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 عنوانبهدرصد  33و  67مقرر شده است که منابع حاصل از ماليات سيگار و محصوالت دخانی به نسبت 

 ها توزیع گردد.ها و دهياریدرآمد عمومی و سهم شهرداری

 ند بموجب به گذاری وسائط نقليه:ز وضع ماليات شمارهتغيير در نحوه توزیع درآمدهای حاصل ا

بين  1به  2، درآمدهای حاصل از این پایه مالياتی به نسبت  افزودهماليات بر ارزش ( قانون47ماده ) «ج»

های ( الیحه به نسبت44ماده ) براساسد اما وشدرآمد عمومی دولت و تمرکز وجوه وزارت کشور توزیع می

زیست درصد بين حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق محيط 21و  41، 41

 .خواهد شد توزیع

 ند ب براساسنگهداری وسائط نقليه: ساليانه  تغيير در نحوه توزیع درآمدهای حاصل از ماليات

های محل واریز حساب شهرداری کامل به طوربه( قانون، درآمدهای حاصل از این پایه 47ماده ) «ب»

درصد بين حساب تمرکز وجوه وزارت  21و  41، 41های ( الیحه به نسبت44شد اما طبق ماده )می

 شود.زیست توزیع میکشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق محيط

 ماليات بر های انرژی: در قانونتغيير در نحوه توزیع درآمدهای حاصل از وضع ماليات بر حامل 

های انرژی وجود نداشت و های نفتی و سایر حامل، رویه واحدی برای اخذ ماليات از فرآوردهافزودهارزش

( 42شد. اما به موحب ماده )ها توزیع میبسته به نوع سوخت، درآمدهای مالياتی بين دولت و شهرداری

درآمد عمومی کشور  عنوانبهدرصد  67به نسبت های انرژی درآمدهای حاصل از ماليات بر حاملالیحه، 

تبصره موجب به است کهشایان ذکر  ها توزیع خواهد شد. البتهها و دهياریدرصد سهم شهرداری 33و 

ها با رعایت ترتيبات قانونی به حساب تمرکز ها و دهياریدرصد از سهم شهرداری 11(، 42ماده )« 1»

 .وجوه وزارت کشور واریز خواهد شد

 

 هاي مالياتيهاي اجراي قانون با تأكيد بر جريمه. تدقيق ضمانت22

نوان با ع افزوده،ماليات بر ارزش ای از تخلفات مالياتی در فصل هشتم الیحهفهرست منسجم و یكپارچه

. محورهای ندارد های مالياتی ارائه شده است که در قانون، حكم مشخصی درباره برخی از آنها وجودجریمه

 :استهای مالياتی به شرح جدول اصلی اصالحات مرتبط با جریمه
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 افزودههاي مالياتي در اليحه و قانون ماليات بر ارزش. مقايسه نوع تخلفات و جريمه3جدول 
 قانون اليحه

 مالياتی تخلف نوع
جریمه وضع شده در ماده  مقدار

 الیحه (47)
 مالياتی تخلف نوع

ریمه ج مقدار

وضع شده در 

 قانون (22)ماده 

 مقرر مهلت در نامثبت عدم
 درصد 21 یا ریال ميليون یک

 بيشتر که یک هر فروش ماليات

 باشد

 مهلت در نامثبت عدم

 مقرر
 درصد 75

 متعلق ماليات

 یا نامثبت تاریخ از اظهارنامه تسليم عدم

 شناسایی

 درصد 21 یا ریال ميليون یک

 که یک هر افزودهشارز بر ماليات

 باشد بيشتر

 از اظهارنامه تسليم عدم

 یا نامثبت تاریخ

 شناسایی

 درصد 51

 متعلق ماليات

 )فروش( مدارک و اسناد ارائه عدم
 به نسبت فروش ماليات درصد 11

 و اسناد ارائه عدم نشده ارائه مدارک و اسناد

 دفاتر و مدارک
 درصد 25

 به مكلف مؤدیان سطتو دفاتر ارائه عدم متعلق ماليات

 دفاتر داشتن
 فروش ماليات درصد 15

 یا فروشنده اقتصادی شماره درج عدم

 خریدار
 همان فروش ماليات درصد 11

 صورتحساب

 اطالعات تكميل عدم

 نمونه طبق صورتحساب

 شده اعمال

 درصد 25

 متعلق ماليات

 معامله صورتحساب به استناد یا صدور

 غيرواقعی
 همان فروش ماليات درصد 111

 صورتحساب
- - 

 ارائه و کاال عرضه از بخشی یا تمام کتمان

 خدمات
 معامله فروش ماليات درصد 51

 شده کتمان

 صورتحساب صدور عدم
 درصد 111

 متعلق ماليات
 قيمت صحيح درج عدم

 صورتحساب در
 درصد 25

 متعلق ماليات

 هایصورتحساب و مدارک و اسناد به استناد

 استرداد به منجر غيرواقعی

درصد وجوه استرداد شده به  25

الیحه  (48)های ماده اضافه جریمه

 درصد جریمه به ازای هر ماه(2)
- - 

 خدمات و کاالها از فروش ماليات دریافت

 اشخاص توسط فروش ماليات وصول و معاف

 قانون اجرای هایفراخوان غيرمشمول

اضافه درصد ماليات فروش به 111

الیحه  (48)های ماده جریمه

 ازای هر ماه(درصد جریمه به2)
- - 

 

ماليات بر  تخلفات مالياتی که در قانونشود برخی طور که در جدول فوق مالحظه میهمان 

سه بند مجزا به فهرست تخلفات  عنوانبه در الیحه،  استصورت نگرفته  به آنهاای اشاره افزودهارزش

ل پرداخت ماليات، مشمو برعالوه صدور و استناد به صورتحساب معامله غيرواقعی،اند. ده شدهمالياتی افزو

مؤدی به اسناد و درصدی ماليات فروش همان صورتحساب خواهد شد. همچنين چنانچه  111جریمه 

از  لياتیو پس از مدتی، سازمان ماشود منجر به استرداد ماليات خرید مدارک غيرواقعی استناد کند که 

درصدی وجوه استرداد شده خواهد شد و بسته به مدت زمانی  25این امر آگاهی یابد مشمول جریمه 

( الیحه خواهد 48درصدی مشمول جریمه ماده ) 2هر ماه به نرخ که این وجوه نزد وی باقی مانده است 

را برای برخورد با فاکتورهای جعلی و پدیده های اجضمانتازجمله  رسد که این دو بند،مینظر بهشد. 
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 کدفروشی در اقتصاد است.

اند و همچنين برخی از اشخاصی که مشمول فراخوان نبودهاین، در سنوات قبل، برخی  برعالوه 

ند نمودپرداختند، اقدام به دریافت ماليات فروش میمؤدیانی که به عرضه کاالها و ارائه خدمات معاف می

نشده  بينیشد اما حكم مشخصی برای اعمال جریمه بر آنها در قانون پيشمالياتی محسوب میکه تخلف 

وصول ماليات و جریمه تأخير ایصال  برعالوهبود. لكن در الیحه، مطرح شده است که سازمان مالياتی 

 .درصد ماليات فروش خواهد کرد 111ای معادل ها، این قبيل اشخاص را مشمول جریمهماليات

افزوده (، چند اصالح دیگر در الیحه ماليات بر ارزش47های مندرج در ماده )جریمه برعالوه 

 تواند موجب تقویت ضمانت اجرای این قانون باشد:بينی شده است که میپيش

  (، سازمان موظف شده است که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت 11ماده ) «8»اوالً در تبصره

حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست صادرکننده برای استرداد اضافه ماليات  درخواست مؤدی و

 از تاریخ درخواستدرصد در ماه  2صورت مشمول خساراتی به ميزان پرداختی اقدام نماید. در غير این

 نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخير خواهد بود.

 ًًرد. است شده اضافه افزودهارزش بر ماليات الیحه در مستقيم هایماليات قانون( 251) ماده حكم ثانيا 

 و ایتشك و مراجعه مالياتی عالی شورای به توانستنمی مالياتی امور اداره یا مؤدی افزوده،ارزش بر ماليات قانون

 ذکر صراحت به افزودهارزش بر ماليات قانون( 33) ماده در زیرا نماید را رسيدگی تجدید و رأی نقض درخواست

 جاری( افزودهارزش بر ماليات یعنی) قانون این مورد در مستقيم هایماليات قانون( 251) ماده حكم که بود شده

 هایماليات قانون( 251) ماده حكم افزوده،ارزش بر ماليات الیحه( 31) ماده موجببه اکنونهم اما. نيست

 ضوعمو این پيرو. است شده اضافه است، جاری افزودهارزش بر الياتم بر که احكامی فهرست به نيز مستقيم

 رهتبص قالب در است مالياتی عالی شورای وظایف درخصوص که مستقيم هایماليات قانون( 252) ماده حكم

 دوجو شكایات هایپرونده به مالياتی عالی یارشو رسيدگی درباره حكمی قبالً. است آمده الیحه( 31) ماده

 شكایت مورد مالياتی اختالف حل هایهيئت قطعی آرای اگر که است شده داده اجازه الیحه در لكن نداشت،

 رد نقص یا و موضوعه مقررات و قوانين رعایت عدم لحاظ از مالياتی عالی شورای باشد، مالياتی اداره یا مؤدی

 .نماید بررسی را هاپرونده تواندمی رسيدگی،

 ًافزوده نيز به ماليات بر ارزش های مستقيمقانون ماليات( 243( و )239(، )238حكم ماده ) ثالثا

های تشخيص مالياتی اعتراض نموده و تواند به برگهمؤدی میاحكام این موجب به تسری یافته است.

رخواست استرداد اضافه ماليات ( نيز اگر مؤدی د243ماده )موجب به . همچنينکنددرخواست رسيدگی 

های حل اختالف تواند به هيئتپرداختی داشته باشد و اداره امور مالياتی آن را وارد نداند، مؤدی می

 مالياتی مراجعه کند.
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 گيريبندي و نتيجهجمع

ایران ، قانونی موسوم به تجميع عوارض در 1387افزوده در سال پيش از تصویب قانون ماليات بر ارزش

شد که نوعی ماليات بر مصرف در حلقه آخر بود. لكن اجرای این قانون نه تنها کمكی به شفافيت اجرا می

ه زمينه بدل گردید ک ماليات ناکارآمدبروز پيامدهای آبشاری، به یک دليل به زنجيره مبادالت نكرد بلكه

سو و درآمدهای بسيار ناچيزی کها از یمالياتاعتراض بسياری از اشخاص را فراهم کرد. ناکارآمدی این 

تا ایران به سمت پایه مالياتی حرکت شد آمد سبب دست میکه از محل اجرای قانون تجميع عوارض به

. این پایه ماليات، است دست آوردههآميزی در اجرا بکند که در اکثر کشورهای جهان، تجربه موفقيت

که در طول زنجيره عرضه کاالها و ارائه  استنام داشت که مالياتی بر مصرف « افزودهماليات بر ارزش»

د د. کارکرگردکننده نهایی منتقل د تا نهایتاً به مصرفوشمرحله به مرحله اخذ میصورت به خدمات و

رلی است مكانيسم خودکنتبر مبتنی این ماليات، نه تنها کسب درآمد پایدار مالياتی است بلكه طراحی آن

سازی زنجيره، ميزان درآمد واقعی فعاالن اقتصادی را نمایان سازد و امكان تواند ضمن شفافکه می

ها، روست که عموماً اجرای این نوع مالياتاینبرقراری عدالت افقی و عمودی مالياتی را فراهم نماید. از

های خود سازی فعاليتشود که تمایلی به شفافمواجه می اشخاصدر سرتاسر جهان با اعتراض برخی 

های غيرشفاف است. ایران نيز از این موضوع ندارند و ابقای حداکثری منافع آنان مستلزم تداوم فعاليت

ون، قانهای اوليه اجرای آزمایشی این در سالویژه بهها برخی اعتراضرسد مینظر بهمستثنی نيست و 

 ریشه در انگيزه مذکور دارد.

 ميان فعاالن اقتصادی ییهاچالشدر اجرا نيز به بروز  هاابهامات قانونی و کاستی برخی البته وجود 

رسد که در الیحه فعلی، دولت در تالش بوده است مینظر بهسازمان امور مالياتی کشور منجر گردید و و 

ویژه به، تمهيدات و راهكارهایی را برای حمایت از فعاالن اقتصادی تا ضمن رفع نواقص موجود

. در این گزارش تالش شد تا ضمن تبيين برخی کندتوليدکنندگان کاالها و صادرکنندگان ارائه 

شایان ذکر  مورد واکاوی و ارزیابی قرار گيرد. ،های موجود، منطق اصالحات صورت گرفته در الیحهچالش

 ابعادقرار دارد،  هاپژوهشهای تكميلی که تدوین آنها در دستور کار مرکز گزارش سلسله است که در

مورد بررسی قرار خواهند گرفت و همچنين  یبا جزئيات بيشترافزوده مختلف الیحه ماليات بر ارزش

است اما در الیحه، پيشنهاد کرده برای فعاالن اقتصادی ایجاد  هایی راموضوعات دیگری که چالش

های جداگانه مورد مطالعه و واکاوی قرار خواهند گرفت مشخصی برای آنها وجود ندارد نيز طی گزارش

 مرتبط با آنها ارائه خواهد شد. اصالحات پيشنهادی و
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 خذآمنابع و م

نامه اجرایی آن، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقيح و مرکی و آیين. مجموعه قانون امور گ1

 .1395انتشار قوانين و مقررات، چاپ پنجم، ویرایش سوم، مهر ماه 

. مجموعه برگزیده قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، معاونت حقوقی ریاست 2

 .1395تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، چاپ دوم، ویرایش اول، بهمن ماه  جمهوری، معاونت تدوین،

 .31/4/1394های مستقيم با آخرین اصالحات مصوب . مجموعه قوانين ماليات3

 .1387افزوده مصوب . قانون ماليات بر ارزش4

 افزوده.. الیحه اصالح قانون ماليات بر ارزش5

 .1395های آماری، تراز مالی دولت در بهمن ماه (، گزیده1396) . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران6
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