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 هاي اقتصاديمعاونت پژوهش

 اقتصاد بخش عموميدفتر: مطالعات 

با توجه به اهميت موضوع ماليات بر ارزش افزوده و مباحث پيرامون آن، 
هايي گزارشهاي مجلس شوراي اسالمي اقدام به تهيه مجموعهمركز پژوهش

بر مفاد اليحه دولت( كرده براي تبيين موضوعات مهم و محوري آن )مبتني
ون رامها پياست كه به تدريج منتشر خواهد شد. نظرات نهايي مركز پژوهش

 هاي مستقلي ارائه خواهد شد. اليحه ماليات بر ارزش افزوده در گزارش
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 افزودهدرباره ماليات بر ارزش

 بر فروش در حلقه آخر ياتافزوده و تفاوت آن با مالبر ارزش . ماليات5

 

 

 

 

 
 

 

 

 دهيچك

رآمد و ع ديست بازار، بازتوزكنه بازار، جبران شيرد بهكارك يط مناسب براين شرايتأممنظور ها بهدولت

 منابع،اين  نيتأم ينه براين گزيارآمدتركن و يدارند. اولاز ين يداريف خود به منابع پاير وظايسا

ه يپا نيمهمترشوند. يم ميم تقسيرمستقيم و غيها عموماً به دو دسته مستقاتياست. مال يستاناتيمال

 ات بر مصرف است.يم، ماليرمستقيغ يهااتيات بر درآمد و در ماليم، ماليمستق يهااتيدر مال ياتيمال

زه يف انگيتر است اما باعث تضعمناسب يعياهداف بازتوز ياز درآمد برا يستاناتيمالكه شود ياستدالل م

 يدارتر بوده و به رشد اقتصاديپا ات بر مصرفيدر مقابل، مال شود.يم يگذارهيسرماانداز و پس يبرا

 يته براالبكه شود باعث فشار بر فرودستان  توانديم بودن آن يت تنازليل ماهيدلرد اما بهكخواهد  كمك

چندگانه  يها، اعمال نرخيضرور ياالهاكت بر يمعاف يها از جمله اعطاروش يموضوع، اتخاذ برخاين  حل

اعمال  يبرا يمختلف يها. در عمل روششوديه ميتوصدرآمد مك يهابه خانواده يجبران يهاو پرداخت

 يهاوهين شيمهمترات بر فروش، از جمله يو مالافزوده ارزشات بر يمالكه ات بر مصرف وجود دارد يمال

را افزوده ارزشات بر يدر جهان، مال كشور 512ش از يدر حال حاضر بار است. كاين  يموجود برا

انادا و هند، كاز  ييهااالت متحده و بخشياز جمله ا كياند يهاكشوراند و در مقابل ردهكاجرا 

 نند.كيات بر فروش را اعمال ميمال

داده شده و مشخص شود توضيح  كيبه تفكها روشاين  از يكشده است هر  يگزارش سعاين  در 

وش ن رياوالً بهتركه از آن است  كيگزارش حااين  يهاافتهيدارد.  يبرتر يگرينسبت به د يكدامك

بر  يا روش مبتنيم يرمستقيغ يقي، استفاده از روش تفرافزودهارزشات بر يمال ياجرا يبرا

نسبت به  يقابل توجه يهاتيمزافزوده ارزشات بر يروش مالاً يثاناست. صورتحساب صدور 

 االها وكبودن نسبت به يمتر، خنثك ياجرا يهانهياز: هز عبارتندات بر فروش دارد كه يمال

هولت ، سياتين مالكيتم يمتر براكنه يبهتر، هز ييشتر، درآمدزايبكارآيي ع مختلف، يصنا

 اهشكبودن،  ينترلكره، خوديدر طول زنج ياتيمال يم بدهي، تقسيشتر در حسابرسيب

گانه وبا مصرف د يياالهاكمتر به كت يد، حساسيات بر تولي، عدم وضع مالياتيزه فرار ماليانگ

ت افيدر يمتر براك ياسيشوند(، فشار سيد و هم مصرف استفاده ميهم در تولكه  يياالهاك)
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از  يستاناتيو مال يررسمياز بخش غ يستاناتيتر، مالگسترده ياتيه مالي، پاياتيت ماليمعاف

 بخش خدمات. 

 

 مقدمه

 يط مناسبيشرا بايدابد، يا شود و مصرف تحقق يمه يط زندگين شرايرد و همچنيل گكد شيتولآنكه  يبرا

ات، يرده است. مالكدولت فراهم كه است  يط، محصول خدماتيشرااين  از يوجود داشته باشد. بخش

 يبه نهادها يپرداخت اجبار»ات را يمال ياعدههرچند خدمات است. لذا اين  استفاده از يپرداخت بها

ست آن عبارت ا يتر براف مناسبيتعر يكاند، اما ردهكف يتعر« ميمستق يازاافت مابهي، بدون دريدولت

« پردازديافته ميجامعه سازمان يكت در يعضو ياياز مزا يريگفرد در مقابل بهرهكه  يايبده»از 

 يا خدمات براياالها كاز  ين برخين است بازار آزاد در تأمكمم ي(. از طرف22 :2115، 1)باردوپولوس

 دخالت مؤثر در يد. دولت برايآد ينه ورود و دخالت دولت پديبخورد و لذا زمست كنندگان شكمصرف

ات يمال قياز طر بايداز آن(  يا حداقل بخشيمنابع )اين  كهدارد  ياز به منابعيها نييموارد و رفع نارسااين 

ه دخالت ع درآمد جامعي، در توزيو عدالت اجتماع يعياهداف بازتوز يها بران دولتين شود. همچنيتأم

 .است يستاناتيهدف، مالاين  به يابيدست ين ابزار برايترياصلكه نند كيم

توان به دو روش وضع يات را ميمال يلكطور داده خواهد شد بهتوضيح  زيدر ادامه نكه  طورهمان 

 م مشخصيات در روش مستقيننده مالكپرداختكه م. از آنجا يرمستقيم و غيمستق يهااتيرد: مالك

توان آن را از افراد ثروتمند يم يسادگبهكه تر است؛ چرا مناسب يعيابزار بازتوز يروش برااين  است،

آن  روشاين  م به افراد فرودست انتقال داد. نقطه ضعفيمستق يهاارانهي يق اعطايرد و از طركافت يدر

ن است آ يامدين پيل چنيدارد. دل يگذارهيار و سرماك يهازهيو انگ يبر رشد اقتصاد يآثار منفكه است 

 انداز واز پس يتواند ناشيدرآمد ماين  از يبخشكه شود يم عموماً بر درآمد اعمال ميات مستقيمالكه 

ر عمدتاً بكه م وجود دارد يرمستقيصورت غبه يستاناتيروش، مالاين  باشد. در مقابل يگذارهيسرما

ابد، يش يانداز افزامت مصرف در مقابل پسيشود قيمروش باعث اين  كهشود. ازآنجايمصرف وضع م

ن يرادارد و بناب يت تنازليماهكه ز آن است يروش ناين  است. نقطه ضعف يگذارهيانداز و سرمامشوق پس

داده يح توض مطالعه يبعد يهادر بخش يشتريات بيم با جزئين مفاهيع درآمد دارد )ايبر توز ير منفيتأث

 خواهد شد(.

از يمنابع موردن ياوهيدولت به چه شكه آن است  ياز مباحث مهم اقتصاد يكيان شد يه بآنچ بنابر

 متحمل يترنييپا يهانهي، هزيافكند تا ضمن حصول درآمد كن يتأم يستاناتيق ماليخود را از طر

 ين جهت بررسيابد. به هميدست  يبهترع درآمد يند و به توزكجاد يدر اقتصاد ا يمتركشود، اختالل 

                                                 

1. Bardopoulos, A. M. 
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 كمكدر اقتصاد كارآيي ش يتواند به افزايرا ميدارد؛ ز ييت بسزاياهم يستاناتيمختلف مال يهاروش

 اتياز مصرف، روش مال يستاناتيا و ابعاد مختلف ماليند. در گزارش حاضر با هدف شفاف نمودن زواك

االت متحده، يدر اكه ات بر فروش )يجهان اجرا شده است( و مال يهاكشورثر كدر اكه )افزوده ارزشبر 

 سه شده است.يشود( مقايانادا اجرا مكاز  ييهااز هند و قسمت ييهابخش

ست. از آنها ارائه شده ا يمختصرتوضيح  ات پرداخته ويانواع مال يبندميبعد ابتدا به تقس در بخش

بر مصرف ارائه ات ياز مال ياخچهيات بر مصرف است، تاريات، مالين انواع مالياز مهمتر كه يكياز آنجا 

 وافزوده ارزشات بر يمال يعنيات بر مصرف يوضع مال يهان روشيده و پس از آن، دو نوع از مهمتريگرد

سه و يات بر فروش را مقايو مالافزوده ارزشات بر يف شده است. در ادامه، ماليات بر فروش توصيمال

، يانيتاً در بخش پاياحصا شده است. نهاات بر فروش ينسبت به مالافزوده ارزشات بر يروش مال يهاتيمز

 گزارش ارائه شده است. يبندجمع

 

 هااتيمال يبندمي. تقس5

از  ينوعبه  ميمستق اتينند. مالكيم ميم تقسيرمستقيم و غيها را به دو دسته مستقاتيعموماً مال

 يمؤد تيهو توانيم يسختبهننده آن مشخص است و در مقابل كپرداختكه  شوديها اطالق ماتيمال

شود يو درآمد وضع م ييم بر دارايات مستقيمال رد. معموالًكرا مشخص  ميرمستقيغ اتيدر مال ياتيمال

ها آن يمت بازارياز ق ياالها و خدمات وضع شده و به صورت بخشكم بر يرمستقيات غيو در مقابل، مال

ات بر دستمزد، سود، بهره، يشامل مالم يمستق يهااتي(. مال5 :2115، 1و اولدمن كشود )شنيپرداخت م

 (.6 شوند )همان:يم يقيحق ييت داراكين ماليال درآمد و همچنكر اشيو سا 2ازياجاره، حق امت

 ياهاتير ماليسا»و « بر مصرف اتيمال»توان به انواع يم را ميرمستقيغ يهااتيگر مالياز طرف د  

االها ك يات بر تماميمال»شود، يم ميدو بخش تقسات بر مصرف به ي. مالكرد يبندميتقس« ميرمستقيغ

(. a2116، يو توسعه اقتصاد يارك)سازمان هم« االها و خدمات خاصكات بر يمال»و « و خدمات

ات بر يمال»و  3«ات بر فروشيمال»االها و خدمات شامل كبر  يعموم يهااتين انواع ماليمهمتر

عوارض »، 5«ات بر موارد خاصيمال »محصوالت خاص شامل ات بر ين ماليشود. همچنيم 4«افزودهارزش

شود يم(« يا خدمات ماليمه يات بر خدمات خاص )همچون بيمال»و « يبازرگان يو سودها كيگمر

بر ات تميمال»، «زيات فرانشيمال»ز شامل يم نيرمستقيغ يهااتير ماليسا ي(. از طرفb 2116  ،همان)

                                                 

1. Schenk, A. and Oldman, O. 

2. Royalties  

3. Sales Tax 

4. Value Added Tax (VAT) 

5 :Excise Tax : مالیاتی است که بر برخی کاالهای دارای اثرات نامطلوب همچون مشروبات الکلی، سیگار و غیره وضع

 شود.می
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، («نيزات )سنگيات بر تجهيمال»، «انبار يات بر موجوديمال»، «مستغالت(ات بر نقل و انتقال ي)مال

و  كشن)شود يم يم و عوارض وارداتيمستق يهااتيجز مالگر بهيد يهااتيو تمام مال« يات مرزيمال»

 نشان داده شده است: يبنددستهاين  ريدر نمودار ز 1.(6 :2115اولدمن، 

 

 هااتيمال يبندميتقس نمودار

 
 

م يرمستقيغ يهااتيات بر مصرف در ماليم و ماليمستق يهااتيات بر درآمد، سود و بهره در ماليمال 

 از خود از آحاد جامعه،يل درآمد موردنيتحص يبرا هادولت و دارند يشتريت بيها، اهماتير مالينسبت به سا

ه دوم نيند و گزك يستاناتيافراد مالاز درآمد كه نه اول آن است ي. گزه دارنديتكنه يدو گزاين  برعمدتاً 

 ياز افراد به ازاكه تر آن است عادالنهكه ند كياستدالل م 2رد. توماس هابزيات بگياز مصرف آنها مالآنكه 

از آنها كه نيات گرفت تا ايشود( ماليباً با مصرف آنها اندازه گرفته ميتقركه رند )يگيآنچه از اقتصاد بهره م

)بورمن و  ات ستانديشود( ماليباً با درآمد اندازه گرفته ميتقركه نند )كيد مياقتصاد تول يآنچه برا يبه ازا

                                                 

(؛ مالیات تمبر 0212بارزوزا ، شود )شده در یک حوزه مالیاتی فارغ از درآمد آنها وضع میهای ثبتمالیات فرانشیز بر شرکت. 1

(؛ مالیات موجودی انبار در انتهای سال و بر 1890کرامپتون و اورتون ، شود )هنگام انتقال مالکیت مستغالت دریافت می
شود و آالت )سنگین( تولیدی وضع می(؛ مالیات تجهیزات بر ماشین1891،  یسبمشود )یمانده در انبار وضع مکاالهای باقی

جز آنچه با عنوان عوارض شود، بهمنظور از مالیات مرزی هر نوع مالیاتی است که هنگام تجارت کاالها و خدمات وضع می نهایتا  
 شود.گمرکی دریافت می

2. Thomas Hobbes  

انواع ماليات

مستقيم 

درآمد

ثروت

دستمزد

سود

بهره

اجاره

حق امتياز

مستغالت

غيرمستقيم

مصرف

عموم كاالها و خدمات
ماليات بر فروش

ماليات بر ارزش افزوده

كاالها و خدمات خاص

(موارد خاص)ماليات پنهان 

عوارض بازرگاني و وارداتي

ماليات بر خدمات خاص

ساير

ماليات فرانشيز

ماليات تمبر

ماليات بر موجودي انبار

ماليات بر تجهيزات 

ماليات مرزي
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 (.21 :2113، 1اسلمرود

ش اهكاز درآمد باعث  يستاناتيمالكه نند كياز مصرف استدالل م يستاناتيطرفداران مالن يهمچن 

 (. 11 :2112و اولدمن،  ك)شنشود ياعمال مات يصورت مضاعف بر آن، مالرا بهيشوند؛ زيانداز مل به پسيتما

متر كات ينرخ مال يا در عمل به معنايانداز ندارد، بر پس يا اثرياز مصرف  يستاناتيدر مقابل، مال

ن ينده است. بنابرايانداز در دوره حاضر معادل با مصرف دوره آپسكه امر آن است اين  ليبر آن است. دل

 2ات بر مصرف خواهد بود.يمتر از نرخ مالكانداز ات بر پسيهر دوره، نرخ مال، در يل زمانيبا لحاظ اثر تنز

ات بر درآمد ياعمال مال يجااز مصرف به يستاناتيطرفداران مالكه  يلياز دال يبرخ يلكطور به

 :عبارت است ازنند كياقامه م

ارآتر و كن نسبت به درآمد، يدارد و بنابرا 3يمترك كتحركه است  ياتيه ماليپا يكمصرف  .1

 قابل اعتمادتر است؛

 يهارا نسبت به چرخهيشتر است زيب 5متر و ثباتك 4با تالطم يمنبع درآمد يكمصرف  .2

 دارد؛ يمترك تيحساس ياقتصاد

 6؛رفاه است يتر و قابل اعتمادتر براشاخص عادالنه يكمصرف نسبت به درآمد  .3

 ده مربوط بهيچيرا وابسته به قواعد پيتر است، زسادهات بر مصرف يمال يآورت و جمعيريمد .4

 2؛ستيدرآمد ن يبندتحقق و زمان

ت يز ارجحيمصرف نانداز و مات پسيبودن آنها نسبت به تصم يات بر مصرف از جهت خنثيمال .5

 شود؛يوضع نم ياتيچ ماليز هيار نكد و عرضه ين بر توليدارند. همچن

 ط بازار اتخاذ شوند وياساس شرامات بريتصمكه دهد يات بر مصرف اجازه ميبودن مال يخنث .6

 . (21: 2115، مزيج)را بهبود دهد  يو رشد اقتصادكارآيي ، يگذارهيتواند سرمايامر ماين 

هستند )بورمن و اسلمرود،  8يات بر مصرف غالباً تنازلياز نقاط ضعف مال شايان ذكر است كه يكي

                                                 

1. Burman, L., and Slemrod, J. 

صورت ساده بدان معنا است که برای افراد، مصرف در زمان حال بیشتر از مصرف در زمان آینده ارزش دارد. تنزیل زمانی به. 0

واحدی همان کاال در زمان حال  122واحد از یک کاال در زمان آینده کمتر از مصرف  122کننده، مصرف بنابراین از نظر مصرف
 . ارزش دارد

3. Less Mobile  

4. Volatility  

5. Stability  

کنند. برای مثال دو فرد شود افراد چقدر از درآمد خود را صرف رفاه و آسایش میزیرا هنگام مصرف است که مشخص می.  6

کنند. برای ریال از آن را صرف مخارج جاری زندگی خود می 022ریال دارند. هر دو  1222را در نظر بگیرید که درآمد مساوی 
کند. روشن کند و دیگری آن را صرف مداوای بیماری خود میمانده، یکی از آنها آن را صرف مسافرت و تفریح میریال باقی 022

شود است که هر چند این دو فرد درآمد یکسانی دارند اما رفاه یکسانی ندارند. بنابراین هنگام مصرف است که مشخص می
 خواهد برد.  درآمد فرد تا چه حد رفاه فرد را باال

برای مثال آن است.  میزان درآمد افراد و زمان تحقق كردنمشخص  ،ستانیهمواره یکی از مسائل پیچیده در مالیات 7.

. اگر در قرارداد است و مدت قرارداد دو سال ی منعقد نمودهقرارداد ،نظر بگیرید که برای ساخت یک ساختمان پیمانکاری را در
ه در هنگام تحویل کار پرداخت خواهد شد، یکی از مسائل مالیاتی آن است که زمان تحقق درآمد ذکر شده باشد که تمام وجو

که موضوع قرارداد تحویل داده شد. به مواردی از این دست، رارداد بسته شده است یا پس از آنامروز در نظر گرفت که قباید را 
 شود. بندی گفته میمسئله زمان

8. Regressive  
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ان توجه يابد. شايياهش مك يات از درآمد ويدرآمد فرد، سهم مالش يبا افزاكه ن معنا ي(. بد22: 2113

ن آنها يمهمتركه شود يشنهاد ميبودن پ ياهش شدت تنازلكا يرفع و  يارها براكراه يبرخكه است 

د يكات بر مصرف با تأينظام مال يدرآمد، طراحمك يهاخانواده يبرا يجبران يهاعبارتند از: انجام پرداخت

، با ياالها و خدمات ضروركباالتر و  يهاس با نرخكاالها و خدمات لوكه كچندگانه ) يهانرخبر وضع 

 (.1222سل، يكخانوارها )م ياساس يازهايها به نتيمعاف يات شوند( و اعطايتر مشمول مالنييپا يهانرخ

ن يبنا بر همب آن است و يش از معاياز مصرف ب يستاناتيرسد منافع ماليوجود، به نظر ماين  با

خود را بر  ياتينظام مالكه اند ردهكت كسمت حراين  ها بهكشورر، ياخ يهاها در سالاستدالل

ش يخود افزا ياتيمال يات بر مصرف را از درآمدهايج سهم ماليتدرو بهسوق دهند از مصرف  يستاناتيمال

 دهند.

 

 ات بر مصرفياز مال ياخچهي. تار2

ود. شيم ارائه ميرمستقيغ يهااتيژه ماليبه و يستاناتياز تحول مال يوتاهكخچه يدر بخش حاضر، تار

 يبرا ييگذشته، مبنا يدر اقتصادها يستاناتيمرور تحول و توسعه مالكه مسئله در آن است اين  تياهم

 ندكيفراهم مافزوده ارزشات بر يمختلف از جمله مال يهااتيو توسعه مال يل معرفيدال كمطالعه و در

 (. 22: 2115)باردوپولوس، 

ن يزمكه امر آن بود اين  لين اعمال شدند. دليا محصوالت حاصل از زمين ين بار بر زميها اولاتيمال 

 يهاييبودند. در فرمانروا يستاناتيقابل مال يا محصوالت حاصل از آن عموماً ملموس و نسبتاً به راحتي

مان آتن و روم، عالوه كن حايشد. همچنيات اخذ ميبه عنوان مال يشاورزكدهم از محصوالت  يكمصر، 

ق يردند، از طركيافت ميحاصل از آنها( در يعيداران )و منابع طبنيدر قالب اجاره از زمكه  ييهااتيبر مال

د و شيدر بنادر وضع م كيردند. عوارض گمركيسب مكن ياز زم ييز درآمدهايم نيرمستقيغ يهااتيمال

الد، يشد. در قرن سوم پس از ميافت مين دريحاصل از زم ياالهاكبابت  ييهااتيبازارها، مالدر 

ا يرده بود، عوارض )كاالها اعطا كد و فروش يتول يبراكه  يياز(هايا امتيانحصار ) ي، به ازا1انوسيلتكويد

خود به اعمال  وس سزار در دورهين جولي(. همچن2: 2112و اولدمن،  كرد )شنكيافت ميات( دريمال

ر افراد مشخص يسا يدرصد را برا يكبردگان و نرخ  يدرصد را برا 4نرخ  يات فروش پرداخت. ويمال

 (.25: 2115رد )باردوپولوس، ك

 ييايالتيتوسط بازرگانان اكه بر صادرات چوب  ييهااتي، انگلستان ماليالديزدهم ميدر اواخر قرن س 

دا يج توسعه پيتدربه كيعوارض گمراين  ار داشتند( وضع نمود.يشد )و انحصار آن را در اختيانجام م

 ياالهاكر نقاط جهان، يا و سايتالي، در ايرا شامل شد. در اواخر قرون وسط يصادرات ياالهاكرد و تمام ك

                                                 

1. Diocletion 
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گرفت. يقرار م يستاناتيها، مورد مالهيات بر اتحاديق اعمال ماليتوسط صنعتگران از طر يديتول

 دادند.يخود انتقال م يها را به اعضااتيمالاين  ت،يش دادن حق عضويبا افزا زيها نهياتحاد

ع به يتوز يرده و سپس آنها را براكد ياالها را تولكها رد و بنگاهكر ييد تغيساختار تول ،با گذشت زمان 

 (. 3: 2112و اولدمن،  كر نمود )شنييز تغين يستاناتيب نحوه مالين ترتيفروختند. بديفروشان مخرده

اين  ش داد.يها به درآمد را افزااز دولتينكه ل گرفت كش يعيستم وقايهمزمان با آن در قرن ب

ات يم موجود و ماليرمستقيغ يهااتي)مال يسنت يهااتين آن با ماليان تأمكامكه بود  يااندازهش بهيافزا

 (.24: 2115بر درآمد( وجود نداشت )باردوپولوس، 

ن همگام با انتقال يج شد. بنابرايرا يل به امريتبد 1«معامالتات بر يمال»ب در اروپا اعمال يترت نيبد 

 يبشارات آيمال يك، در هر مرحله، ييننده نهاكدن به دست مصرفيتاً تا رسيد و نهايتولفرآيند اال در ك

ات پرداخت شده بود، يمالدر مراحل قبل به عنوان كه ات، آنچه ينوع مالاين  شد. دريبر آن اعمال م

 گذاشت،يد را پشت سر ميدر تول يشترياال مراحل بك يكهرچه كه  يطورنداشت، به 2يان بازستانكام

شد يشتر ميز بيآن ن ياثرات اختاللكه شد و روشن است يتر ممت آن بزرگ و بزرگيدر ق ياتيجزء مال

رده كل ي، چوب را به الوار تبديديارگاه تولك كه يكد ينكفرض  3مثال ي(. برا3: 2112و اولدمن،  ك)شن

درصد باشد، آنگاه  1 يات بر گردش ماليفروشد. چنانچه ماليال به نجار مير 1.111مت يو آنها را به ق

 ز آنها را بهيل الوار به ميز با تبديفروشد. نجار نيال به نجار مير 1.111مت يننده الوار، آنها را با قكديتول

به كه  ياتيال مالير 11ال باشد )شامل ير 5.111 يمت مدنظر ويقآنكه فروشد. با فرض يفروش مخرده

 5.161مت يزها را به قيم بايد ي، ويدرصد 1ات يننده الوار پرداخته است(، آنگاه با اعمال مالكديتول

را با  زهايفروش قصد داشته باشد ماند(. چنانچه خردهند )اعداد گرد شدهكفروش عرضه ال به خردهير

ند و لذا كز به آن اضافه يرا ن يدرصد 1ات يمال بايدبفروشد،  ييننده نهاكال به مصرفير 11.161مت يق

به اندازه  ياتيز ماليت نيفروشد. در نهايال مير 11.161مت يز را به قيمت، ميش قيال افزاير 111با 

ل به يخودش چوب را تبدد نجار ينكحال اگر فرض شود. يب دولت مي( نص111+51+11ال )ير 161

ال بفروشد. با ير 11.111مت يو با قكننده مصرفا را به ماً آنهيز مستقيز نيد ميرده و پس از تولكالوار 

ال ير 111 يات پرداختيل مالكال خواهد بود و ير 11.111زها يمت ميتاً قيات نهايدرصد مال 1اعمال 

 ر نشان داده شده است:يل زكتفاوت در شاين  باشد.يم

 

                                                 

1. Turnover Tax 

2. Reclaim  

 باشد. ( می4-1 :0227مثال برگرفته از شنک و اولدمن )این . 1
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 معامالتات بر يدر مال يوجود اثر آبشار .5ل كش

 
 

نند تا با ادغام كيدا ميزه پيها انگات، بنگاهينوع مالاين  شود با اعماليمشاهده مكه  طورهمان 

 ن روشن استينند. همچنكسب ك يت رقابتيرده و مزك ييجوها صرفهنهيد، در هزيمراحل مختلف تول

 يرشتيب يديمراحل تول يداراكه  يياالهاكشود يدارد و منجر به آن م يات اثر اختاللينوع مالاين  كه

 مواجه شوند.  يشتريمت بيش قيهستند با افزا

اين  افت ويل را دركمشاين  1منسيلهلم وون زيتر وكبه نام د يتاجر آلمان يكبا گذشت زمان،  

ات يمال»ا ي« 2افتهيبهبودمعامالت ات بر يمال»با عنوان  ياتيمال 1218تاً در سال يات را توسعه داد و نهايمال

اقتصاددان  يكز ياالت متحده ني(. در ا4: 2112و اولدمن،  ك)شنشد  يمعرف 3«شدهمعامالت اصالح بر 

با روش افزوده ارزشمفهوم  يبه نوع 1221تا  1211 يهادر فاصله سال 4. اس. آدامزيبه نام ت ييايكآمر

االت متحده يات بر درآمد مشاغل در ايمال يبرا ينيگزيرا به عنوان جا 5بر صورتحساب يسب اعتبار مبتنك

ا االهكات بر فروش يالزم است مالكه ات آن بود ينظراين  در ي(. اصل اساس1: 2115 6،مزيرد )جكمطرح 

ات يالم يسر نمود تا از اثر آبشاركد پرداخت شده است يتول يهانهاده يقبالً براكه  ياتيرا به اندازه مال

                                                 

1. Dr. Wilhelm von Siemens 

2. Improved Turnover Tax 

3. Refined Turnover Tax 

4. Adams 

5. Invoice-Credit Method VAT 

6. James, K. 

5222 5252 1252 1212 52212 52515 

SHOP 

بدهي  ماليات

 مالياتي

 52ريال

 ريال

 12ريال

 ريال

 525ريال

 ريال

 515ريال

 ريال

52222 52522 

SHOP 

 522ريال بدهي مالياتي

 ريال

ريال 522  

 حالت ادغام مراحل توليد

 حالت تفكيک مراحل توليد
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5222 5252 1222 1212 52222 52522 

SHOP

مقدار   52 12 522  

522 

 حالت تفكيک مراحل توليد

 ريال( 12) ريال( 52) - اعتبار مالياتي

 ريال 12 ريال 42 ريال 52 بدهي مالياتي

52222 52522 

SHOP

مقدار ماليات  --  --  522 

 حالت ادغام مراحل توليد

 ريال 522

 2 - - اعتبار مالياتي

 ريال 522 - - بدهي مالياتي

ات در هر يشده، مالروش اصالحاين  ن برد. دريد را از بيمراحل تول يزه ادغام عموديرد و انگكاجتناب 

شود اما خالص يار باشد اعمال مكدر  يامبادلهكه االها و خدمات و هر جا كع يد و توزيمرحله از تول

توسط بنگاه فروشنده در آن مرحله افزوده شده كه ند كياصابت م يتنها به مقدار ارزش ياتيمال يبده

 يرويه و نيتوسط سرماكه است  يد اساساً محدود به مقدار ارزشيدر هر مرحله از تول ياتيه مالياست. پا

ر دكه زان آنچه يدر هر مرحله به م ياتيمال يمؤدكه از آن است  يجه ناشينتاين  ر افزوده شده است.اك

اين  شود. با اعماليسر مك يو ياتيمال يرده است، از بدهكخود پرداخت  يدهايش بابت خريمرحله پ

له چند مرح يچه بنگاهده شد(، ينامافزوده ارزشات بر يبعدها مالكه اصالح شده )معامالت ات بر ينوع مال

ش داده ينما 2شكل مطلب در اين  ندارد. يو يات پرداختيدر مال يريند، تأثكا نيند كد را ادغام يتول

 (.4: 2112 ،و اولدمن كشنشده است )

 

 ياتيمالاعتبار  يبا اعطا يحذف اثر آبشار .2ل كش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال مث يافت. برايسرعت گسترش ل هزاره سوم بهيستم و اوايدر اواخر قرن بافزوده ارزشات بر يمال

ات بر يحاصل از وضع مال يدرآمدها 2112تا  1264 يهان ساليب OECD عضو يهاكشور در حوزه

مز، يده است )جيدرصد رس 2/12به  ياتيمال يل درآمدهاكدرصد از  8/1به طور متوسط از افزوده ارزش
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2115 :3 .) 

 ياداقتص يپارچگيكش يسمت افزات بهكاساساً مربوط به حر يغرب يات در اروپايمالاين  رشيپذ

ده ننكسكدر حال گذار منع يهاكشوردر افزوده ارزشات بر يرش ماليه اروپا بود. پذياتحاد ين اعضايب

 يمترك ي، آن ابزارها اثرگذاريبا گذار اقتصادكه درآمد بود ) يبرا يمنابع سنت ينيگزياز آنها به جاين

ه يورود به اتحاد يبرا يشرطشيعنوان پات بهيمالاين  ز وضعين يياروپا يهاكشور يداشتند(. در برخ

ات در ينوع مالاين  ييدر حال توسعه درآمدزا يهاكشوراز  ياريبس ين برايشد. همچنياروپا محسوب م

ات بر ي، ماليتجار يآزادساز يش فشارها برايرا با افزايداشت؛ ز يت قابل توجهيرابطه با تجارت اهم

، 1ليشود )ابريآن حفظ م يين درآمدزايشود و بنابراياعمال م يواردات ياالهاكهمچنان بر افزوده ارزش

2111 :6.) 

بر  يامرحلهكاتِ تيمال يها، نوعكشور يابد، برخيگسترش افزوده ارزشات بر يمالآنكه ش از يپ

هنوز هم در  يفروشدر سطح خرده يامرحلهكت يهااتيردند. مالكيات بر فروش( اعمال ميمصرف )مال

از  ييها(. در بخش4: 2112و اولدمن،  كشود )شنيانادا اجرا مك يهاالتياز ا ياالت متحده  و تعداديا

و افزوده ارزشات بر يز مالين وجوه تماييدر ادامه ضمن تب 2شود.يات بر فروش اعمال ميز ماليهند ن

 است. داده شدهتوضيح  ات بر فروش احصا وينسبت به مالافزوده ارزشات بر يمال يايات بر فروش، مزايمال

  

                                                 

1. Ebrill, L. P. 

اعمال مالیات بر فروش در این کشورها تصادفی نیست، چرا که )به ویژه ایاالت متحده و هند( کشورهایی  شودگفته می 0.

 (.09 :0210های ایالتی نقش قدرتمندی در اعمال مالیات فروش دارند )باردوپولوس، فدرال بوده که دولت
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 از مصرف يستاناتيمال يهان روشيمهمتر. 9

ات بر ين روش مالياولات بر مصرف وجود دارد. ياعمال مال يدر حال حاضر دو روش عمده برا

ات بر فروش يگر ماليشود و روش ديجهان اجرا م كشور 512ش از يدر بكه است افزوده ارزش

 يكدر ادامه هر  نظام هستند.اين  يها مجركشوراز  كيصرفاً تعداد اندكه ( است يفروش)خرده

 خواهد شد. دادهتوضيح  دو روشاين  از

 

 افزودهارزشات بر يمال. 5-9

شود يد وضع ميدر مراحل مختلف تولكه از مصرف است  يستاناتيمال يبرا ي، روشافزودهارزشات بر يمال

: 2115مز، يشوند )جيمحاسبه م ياتيمالد به عنوان اعتبار يتول يهاپرداخت شده بابت نهاده يهااتيو مال

ند. كيبت ماصا ييننده نهاكتاً به مصرفينهاكه اين ع منتقل شده تايات در مراحل مختلف توزيمالاين  (.12

 يستاناتيارا مالكو  يبه صورت جامع، خنث ياز مصرف شخصكه آن است افزوده ارزشات بر يهدف از مال

 (. 33: 2112و اولدمن،  كشود )شن

و  كشود )شنياستفاده م 1از اصل مقصدافزوده ارزشات بر ياستفاده از مال يها براكشوردر تمام  

ات بر يمصرف، مشمول مال و خدمات در محلاالها كه كن معناست ي(. اصل مقصد بد35: 2112اولدمن، 

رد، يگياستفاده قرار ممورد شده و ران يا كه وارد خاكياز تر يياالكمثال اگر  يشوند. برايافزوده مارزش

 به نام اصل يگريران اخذ شود. در مقابل اصل مقصد، اصل ديطبق قانون ا بايدافزوده ات بر ارزشيمال

ت دارد. مثالً ياهم يستاناتيدر مال خدمات ارائه و االك ديتول اصل، محلاين  طبقكه وجود دارد  2مبدأ

اهد ران خويافزوده در اات بر ارزشيشود مشمول ماليه صادر مكيد شده و به تريران توليدر ا يياالكاگر 

ران يه بخرد اما قصد داشته باشد در اكيرا در تر يياالكه ك يانندهكشد. بر اساس اصل مقصد، مصرف

بازپرداخت  يپرداخته است به وكه  ياافزودهارزشات بر يه مقدار مالكيند، هنگام خروج از تركمصرف 

شود. يافت ميدرافزوده ارزشات بر يران از آن مالين ايران، مطابق با قوانياال به اكشود و هنگام ورود آن يم

شود يآنها وضع نم يصادرات ياالكبر  ياتينند مالكيخود را صادر م ياالكه ك ينندگانكدين توليهمچن

 ت اصل مقصد موجب گسترش صادراتين رعايشود(.  بنابرايات با نرخ صفر اعمال مي)اصطالحاً مال

زه يافزوده بر اساس اصل مبدأ، صادرات را محدود نموده و انگات بر ارزشينظام مال يشود اما طراحيم

افزوده، اصل ات بر ارزشيمال يمجر يهاكشوردهد، لذا يالشعاع قرار متحت يصادرات را به طور منف

 دهند.يخود قرار م ياتينظام مال يطراح يمقصد را مبنا

ع ع وضيد و توزيمراحل تولهمه در كه است  ياتي، مالافزودهارزشات بر يمال ان شد،يبكه  طورهمان 

                                                 

1. Destination Principle  

2. Origin Principle  
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ه به آنچ يبه بها يد، ارزشيمعموالً در هر مرحله از تولكه داشت توجه بايد امر توضيح اين  يشود. برايم

ارزشِ اين  بركه است  ياتي، مالافزودهارزشات بر يشود. ماليعنوان نهاده وارد شده است افزوده م

 از به دو اقدام محاسبهينافزوده ارزشات بر ين و اعمال مالييتع ين برايشود. بنابرايشده وضع ماضافه

محاسبه  يروش برا چهار. در عمل است ات بر آنيد و اعمال نرخ ماليشده در هر مرحله از تولافزودهارزش

 يقيا روش تفري) 1بر صورتحساب يسب اعتبار مبتنكوجود دارد: روش افزوده ارزشات بر يمقدار مال

: 2111، 3ارانكل و همي)ابر 2يم( و روش تجمعيمستق يقيا روش تفريق فروش )يم(؛ روش تفريرمستقيغ

 يكدر ادامه هر كه رد كم اجرا يرمستقيم و غيتوان به دو صورت مستقيمز ينرا  يروش تجمعكه  (21

 ياتيمال يزان بدهيمكه اينت است يآنچه حائز اهم شود.يداده متوضيح  فوق به همراه مثال يهااز روش

را  ينكسايجه يقاً نتيگر برابر بوده و دقيكديگردد كامالً با يك از چهار روش فوق محاسبه مياز هركه 

 د.كنيحاصل م

 ميرمستقيغ يقيا روش تفريبر صورتحساب  يسب اعتبار مبتنكروش  .5-5-9

ن اي . مطابقنندكين روش استفاده مياند از همردهكرا اجرا افزوده ارزشات بر يمالكه  ييهاكشورثر كا

ر ات بيمال»ران هر سه ماه( برابر با اختالف ي)در ا ياتيها در هر دوره مالبنگاه يبرا ياتيمال يروش، بده

بنگاه بر فروش كه است  ياتيات بر ستانده، مقدار ماليباشد. ماليم« 5نهاده ياتياعتبار مال»و « 4ستانده

ه كاست  ياتينهاده، مقدار مال ياتين اعتبار ماليند. همچنكيافت ميدار دريرده و آن را از خركخود وضع 

ته پرداخ كا هنگام واردات در گمريها به فروشنده پرداخته است ر بنگاهياال از ساكد يبنگاه هنگام خر

 نشان داده شده است:ر يمطلب در رابطه زاين  (.32: 2112و اولدمن،  كاست )شن

 

 (اتيمشمول مال يهااز فروش يافتيدر اتيبر ستانده )مال اتيمال 

 ا واردشده(يشده يداريخر يهانهاده يبرا يات پرداختينهاده )مال ياتياعتبار مال شوديسر مك

 ياتيمال يخالص بده 

 

ات خود را بدست يمالل فروش مشمول كات بر ستانده، ارزش يمحاسبه مال ينجا بنگاه برايدر ا 

 است ييهااتيجمع مالز حاصلينهاده ن ياتيند. مقدار اعتبار مالكيات ضرب ميآورده و آن را در نرخ مال

ذيل خود پرداخته است و در هر صورتحساب مشخص شده است. در رابطه  يدهاياز خر يكدر هر كه 

 (:4: 1288، 6تيان شده است )تيم به صورت خالصه بيمفاهاين 

                                                 

1. Credit-Invoice Vat 

2. Addition Method  

3. Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, and Victoria Summers  

4. Output Tax 

5. Input Credit Tax 

6. Tait, M. A. A. 
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 ياتيمال ي= بده( اتينرخ مال ×اتيات( ـ )فروش مشمول مالينرخ مال ×ات يمشمول مال يدهاي)خر

 

د يز توليبا استفاده از الوار، م يبنگاه دينكم. فرض يپردازيمثال م يكر كروش به ذتوضيح اين  يبرا 

 يداريال خرير 511الوار به ارزش  يار مقداركاين  يبرا يفروشد. ويفروش مرده و آنها را به خردهك

ال به ير 551ن يباشد. بنابرايدرصد م 11افزوده ارزشات بر يد مقدار مالينكن فرض يند. همچنكيم

ال بابت ير 511در آن مشخص شده كه شود يصادر م ينجا صورتحسابيپردازد. در ايننده الوار مكديتول

ال ير 111د ينكن فرض يپرداخت شده است. همچنوده افزارزشات بر يال بابت مالير 51اال و كارزش 

ننده پس كديپردازد. توليات ميال مالير 11آنها  يند و به ازاكيه ميز به صورت واردات تهيگر نيمواد د

، يدرصد 11ات يفروشد. با توجه به نرخ ماليفروش مال به خردهير 2111ز آنها را به ارزش يد مياز تول

( 2111+211)= 2211مت يل محصول را به قكرده و كز اعمال ينافزوده ارزشات بر يال مالير 211 يو

 را ياتيد اظهارنامه ماليز بايننده مكديتولكه دوره اين  يدهد. در انتهايفروش قرار مار خردهيدر اخت

 61 يرده است. از طرفكافت يفروش درات از خردهيال مالير 211كه ند كيمشخص م يند، وكل يمكت

گاه برابر بناين  ياتيمال ين خالص بدهيپرداخت نموده است. بنابرا يقبل يهارهيز به زنجيات نيال مالير

 ر خالصه شده است:ير در جدول زيمساين  ال است.ير 141

 

 صورتحساببر  يدر روش مبتن ياتيمال يمحاسبه بده .5جدول 

 211  (2111×%11) بر ستانده اتيمقدار مال

   نهاده: ياتيمالشود اعتبار يسر مك

  51 (511×%11)هيد مواد اوليهنگام خر يپرداخت اتيمال

  11 (111×%11)وارداتهنگام  يپرداخت اتيمال

 (61)  نهاده ياتيل اعتبار مالك

 141  (211-61) ياتيمال يخالص بده

 

(. بدان 41: 2112و اولدمن،  كباشد )شنيم 1بر مبادله )معامله( يروش فوق، مبتنشايان ذكر است  

 يصورت جداگانه بررسمعامالت به كتكت يعنيرند، يگيروش، مبادالت مورد توجه قرار ماين  دركه معنا 

ه كل است ين دليمحاسبه خواهد بود. به هم ياز آنها مبنا يكدر هر  يافتيا دري يات پرداختيشده و مال

ادره ص يهاصورتحساباز  يكاس هر ات بر اسيرا ماليشود، زيبر صورتحساب گفته م يبه آن روش مبتن

د يخر يگاهاز بن بايدبرخوردار شود  ياتيبتواند از اعتبار مال يبنگاهآنكه  ين برايشود. بنابرايمحاسبه م

                                                 

1. Transaction  
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 يهانگاهها به معامله با بل بنگاهيروش تمااين  ند. لذا دركرده و بتواند صورتحساب صادر كنام ثبتكه ند ك

ل معامالت كبر  يها مبتناز روش يد برخيم ديدر ادامه خواهكه  طورهمانشتر خواهد بود. يب يرسم

 ست.يمعامالت ن كتكت يبه صورتحساب برا يازيهستند و ن

  5م(يمستق يقيق فروش )تفريروش تفر .2-5-9

 

 VATات = ينرخ مال ×فروش(  –د ي)خر

 

به محاس ياتيمال يزان بدهيمات، يمحاسبه شده و با ضرب آن در نرخ مال ياتيه ماليروش پااين  در 

 اتيمشمول مال يهان فروشيعبارت است از تفاوت ب ياتيه مالي(. پا42: 2112و اولدمن،  كشود )شنيم

 حساب ل فروش، آن را بهكدست آوردن مقدار به يات نباشد، برايمشمول مال يدها. چنانچه فروشيو خر

مول مش يهال فروشكم. ينكيارائه شد استفاده مقبالً كه  يروش از مثالاين  فيتوص يآورند. براينم

ن ي. بنابرااستال ي( ر111+511=) 611ز برابر يدها نيل خرك يباشد. از طرفيال مير 2111ات برابر يمال

 ياتيمال يبده يدرصد 11ات يبا اعمال نرخ مال ال خواهد بود كهير 1411برابر با  يو يبرا ياتيه ماليپا

 ال خواهد شد. ير 141برابر  يو يبرا

 

 ميق مستقيدر روش تفر ياتيمال يمحاسبه بده .2جدول 

   2111  اتيمقدار فروش مشمول مال

    ديل خركشود يسر مك

   511 هيد مواد اوليخر

   111 هيواردات مواد اول

   (611) دهايخرل ك

(2111-611) ياتيه ماليپا  1411  

 141  (1411×%11) ياتيمال يخالص بده

 

  

                                                 

1. Sales-Subtraction VAT 
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 ميمستق يروش تجمع .9-5-9

 

 VATات = ينرخ مال ×)استهالك + اجاره + سود+ دستمزد( 

 

ن يباشد. بنابرايد ميها به عوامل توليبرابر با جمع پرداختافزوده ارزشكه آن است  ياساس روش تجمع

را  ياتيماله يتوان پايد )شامل دستمزد، استهالك، اجاره و سود( ميبه عوامل تول يبا جمع زدن پرداخت

(. 43-42: همانشود )يمحاسبه م ياتيمال يات، بدهيدر نرخ مال ياتيه ماليبه دست آورد و با ضرب پا

م محاسبه يمستق يات در مثال قبل با روش تجمعيزان ماليروشن شدن روش محاسبه، در ادامه م يبرا

ال بابت بهره و ير 211و ال دستمزد ير 141زان يد ميولتفرآيند شود در يعالوه فرض م)به شده است

 .اجاره پرداخت شده است(

 افزودهارزشات بر ياستفاده در محاسبه مال يمحاسبه سود برا .9جدول 

   2111 اتيمقدار فروش مشمول مال

    شود مخارج يسر مك

   511 هيمواد اول ديخر

   111  هيواردات مواد اول

   141 دستمزد

   211 بهره و اجاره

   (241)   ل مخارجك

  1161  سود

ر يرا به صورت زافزوده ارزشات بر يتوان ماليم 3با توجه به سود محاسبه شده براساس جدول  

 :كردمحاسبه 

 

 ميمستق يدر روش تجمع ياتيمال يمحاسبه بده .4جدول 

 141 دستمزد

 211 اجاره و بهره

 1161 سود

 1411 ياتيه ماليپا

 141 ياتيمال يبده

 

 ميرمستقيغ يروش تجمع. 4-5-9

ه عوامل ب يپس از مشخص شدن پرداختكه تفاوت اين  م است، بايمستق ين روش مشابه با روش تجمعيا

ان زيمكه ن صورت يند. بدكيصورت جدا محاسبه مات را بهيد از مالياز عوامل تول يكد، سهم هر يتول
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هر  يزدن بدهشود و با جمعيضرب مات يد به صورت جدا در نرخ مالياز عوامل تول يكبه هر  يپرداخت

 شود.يل محاسبه مك ياتيمال يد، بدهيعامل تول

 

 ياتيمال ي=بده[سود × اتيمال ]نرخ+ [بهره × اتيمال ]نرخ+[اجاره × اتيمال ]نرخ+ [دستمزد × اتيمال ]نرخ 

 

 ياتيمال يم. مقدار بدهينكيدر روش قبل ارائه شد، استفاده مكه  يروشن شدن مطلب از مثال يبرا 

 ر محاسبه خواهد شد:يبه صورت ز

 

 ميرمستقيغ يدر روش تجمع ياتيمال يمحاسبه بده .1جدول 

  14 (%11×141ات مربوط به دستمزد       )يمال

 21 (%11×211ات مربوط به اجاره و بهره  )يمال

 116 (%11×1161ات مربوط به سود           )يمال

 141 ياتيمال يبده

 

 باشد(.يمافزوده ارزشات بر يانگر نرخ مالي= بt) كردر خالصه يتوان به صورت زيفوق را م يهاتفاوت روش

 

 افزودهارزشات بر يمحاسبه مال يمختلف برا يهاروش .1جدول 

 ياتيمال يمقدار بده روش

 )VAT=t)فروش- tد(ي)خر م(يستقرميغ يقيبر صورتحساب)تفر يسب اعتبار مبتنك

 ق فروش يروش تفر

 م(يمستق يقي)تفر
 )VAT=tفروش-دي)خر

 ) VAT=tدستمزه + اجاره + استهالك + سود( م يمستق يروش تجمع

 ميرمستقيغ يروش تجمع
 t+)استهالك( t)اجاره(- t)دستمزد(

 ) VAT=t+)سود

 

سب اعتبار براساس صدور صورتحساب كروش ان چهار روش فوق، ياز مكه  كردتوان استدالل يم 

 (:22-22 :2115مز، ي)ج كردر اشاره يل زيتوان به داليمنظور م ني. بداستن روش يبهتر

 ل يره را تسهيات در زنجيروش صدور صورتحساب، انتقال مالكه امر آن است اين  لياز دال يكي

قاً يان شده است، دقيبه صراحت بافزوده ارزشات بر يدر روش صورتحساب، مقدار مالكه ند. از آنجا كيم

ات را يتوان مالين ميباشد و بنابرايقبل پرداخت شده است مشخص م يهارهيزنجدر كه  ياتيزان ماليم

 . كرد يابيننده ردكتا اعمال شدن بر مصرف

 است يات و اصطالحاً اثر آبشاريات بر مالياز اعمال مال يريروش جلوگاين  تين مزيدوم .
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 يارات بر آن، اثر آبشياال و مالك يان جداگانه بهايل بيحات قبل مشخص شد، به دليدر توضكه  طورهمان

 رود. ين مياز ب

 رد.كاعمال  ياتين نرخ ماليتوان چنديروش ماين  دركه روش آن است اين  گريت ديمز 

 در هنگام  ژهيرا به و« بر مقصد يمبتن»توان اصل يمكه روش است اين  با استفاده ازكه اين تاًينها

ات را از آن حذف نمود ياال، مالكتوان هنگام صادرات يروش ماين  رد. در واقع مطابق باكتجارت اجرا 

 االكخود را هنگام واردات بر آن افزوده ارزشات بر يمقصد، مال كشوررد( و كات با نرخ صفر اعمال ي)مال

 ند. كوضع 

م. ينكياستفاده م كرديمر كز ذيد و فروش ميقبالً در مورد تولكه  يمفهوم از مثالاين  كدر يبرا 

دار ، مغازهميرمستقيغ يقيفروشد. در روش تفريز ميرا ن يگريز، اقالم ديفروشنده عالوه بر مد ينكفرض 

آن افزوده ارزشات بر يز همراه با ماليم يدر آن بهاكه ند كيصادر م يز صورتحسابيد ميهنگام خر

 ت(. لذات برقرار اسين وضعيز هميدر فروشگاه خود دارد نكه  ير اقالميمشخص شده است )در مورد سا

قاً يره را به عقب برگردد، دقيز چقدر پرداخته است و چنانچه زنجيهر م يبه ازاكه داند يقاً ميفروشنده دق

در روش كه آن است  ياجهين نتيل چنيند. دلك يريآن را ردگ يشده براپرداخت يهااتيتواند ماليم

ن هر ين است. بنابرايمع يپرداخت اتيتور صادر شده و مالكفا يكهر معامله  يصورتحساب، مشخصاً برا

ات را محاسبه يند و سپس مالك 1عيمعامالت را تجم يلكطور دها و بهيها، خرفروش يتمامكه  يروش

 ن شود. كا نامميسخت  يپرداخت يهااتيانتقال مال يابيردكه شود يامد ميپاين  ند منجر بهك

رده و كسر كدها يبنگاه را جمع زده، سپس از خر يهام ابتدا همه فروشيمستق يقيدر روش تفر 

فروشگاه )در مثال مربوط به فروش افزوده ارزشمثال اگر  يم. براينكيرا محاسبه م ياتيمال يسپس بده

ز است. يد و فروش ميرقم مربوط به خراين  چقدر ازكه ست يال شود مشخص نير 11111ز( برابر با يم

ات بر يال مالير 211( يدرصد 11ز باشد آنگاه )با نرخ يمربوط به م افزودهارزشال ير 2111اگر  مثالً

ز حاصل شده يد و فروش ميبا خرافزوده ارزشال ير 5111رده است و اگر كز اصابت يبه مافزوده ارزش

 ز )ها( پرداخت شده است.يات بابت ميال مالير 511باشد آنگاه 

ا هروشاين  را دريز ؛ز صادق استيم نيرمستقيم و غيمستق ين استدالل درمورد روش تجمعيهم 

 را يابيان ردكار، عمالً امكاين  شوند ويها با هم جمع زده مد و فروشيمحاسبه سود، تمام خر يز براين

 يهارهينجات در زيتوان انتقال ماليمكه بر صورتحساب است  ين تنها در روش مبتنيبرد. بنابراين مياز ب

 . كرد يابيد را بادقت باال رديتول

 گر،يد يااز چند بنگاه واسطهكه د يريرا در نظر بگ« الف» يت دوم، بنگاه فرضيمز كدر يبرا 

 ييالهااكواسطه، بر  يهااز آن بنگاه يكند. هر كيد ميرا تول يمشخص ياالكرده و ك يداريرا خر يياالهاك

                                                 

1. Aggregate  
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نگاه نند. بكيافت ميدر يو از و ردهكرا وضع افزوده ارزشات بر يگذارند ماليم« الف»ار بنگاه يدر اختكه 

 بر صورتحساب يند. حال اگر از روش مبتنكيرار مكره بعد از خود تيزنج يار را براكن يز همين« الف»

ر گذاشته ناكدر هر مبادله پرداخت شده است كه  ياتياستفاده شود، ابتدا مال ياتيمال يمحاسبه بده يبرا

 يالتفاوت آنها بدهشود و از مابهيات اعمال مينرخ مال  ات(ي)خالص از مال شود و سپس بر فروشيم

كل معامالت ر بيمبتنكه م با توجه به آنيمستق يقيها ازجمله تفرر روشيدر ساشود. اما ين مييتع ياتيمال

 ات وجود دارد.يات بر مالياحتمال وضع مال گردد،يجلسات صادر نمامالت  صورتتك معتك يبوده و برا

 يبرا« الف»بنگاه اگر حالت اين  م استفاده شود. دريمستق يقيد از روش تفرينكفرض كه آنتوضيح 

ه پرداخته است را به عنوان ارزش يبه دست آوردن مواد اول يد خود، تمام آنچه برايمحاسبه ارزش خر

پنهان است.  يو يدهايره قبل پرداخته است در ارزش خريدر زنجكه  ياتيمقدار مالكند د لحاظ يخر

د و هم در يهم در ارزش خرممكن است ن يز برقرار است. بنابرايارزش فروش ن ين استدالل برايهم

دو عبارت اعمال اين  قيات بر تفريمال يوقتداشته باشد. لذا ات وجود يمال« الف»ارزش فروش بنگاه 

ه تفادچون از روش صورتحساب اسكه د ييات وضع شده است. توجه نمايات بر ماليشود، در واقع ماليم

ين ا د و فروش وجود ندارد )توجه بهيهنگام خر يافتيو در يات پرداختيزان مالين مييان تعكشود، امينم

شود اما يم ياثر خنثاين  از يشود، بخشيسر مكد از ارزش فروش يچون ارزش خركه ته الزم است كن

خواهد ماند و اثر آن  يجزء مثبت باق يكت يمثبت است، در نها يق عدديتفراين  حاصل چون معموالً

 .امل حذف نخواهد شد(كبه طور 

و ماده  Aه، شامل ماده يماده اول 2ب كيبا تر يد بنگاهينكروشن است. فرض  امالًكز يت سوم نيمز 

B ات بر يرده و مالك يداريه را خريمواد اولاين  از يكهر  يند. وكيد ميخود را تول ييمحصول نها

را با  A، ماده يتياهداف حما يد دولت قصد دارد براينكند. اما فرض كيآنها را پرداخت مافزوده ارزش

درصد است(.  11و  5ب يبه ترت Bو  A يات برايد نرخ مالينكند )فرض كات يمشمول مال يترنيينرخ پا

د ينكروبرو خواهد بود. حال فرض  يات متفاوتيمواد، با نرخ مالاين  از يكد هر يپس بنگاه هنگام خر

نون قصد كرساند. ايدرصد به فروش م 11ات يرده و با نرخ مالكد يموردنظر محصول خود را تولبنگاه 

 قاًيود، دقار گرفته شكبر صورتحساب به  يم. اگر روش مبتنينكبنگاه را محاسبه اين  ياتيمال يم بدهيدار

رده است. كت افيدرصد( در 11ات )با نرخ يهر فروش خود چقدر مال يبنگاه به ازااين  كهمشخص است 

د يات بابت خريدرصد( و چقدر مال 5)با نرخ  Aه يماده اول يات برايچقدر مالكه ن مشخص است يهمچن

ات ياز مال يافتيات دريق ماليت با تفريرده است. در نهاكدرصد( پرداخت  11)با نرخ  Bه يماده اول

 شود. يمحاسبه م ياتيمال ي، بدهيپرداخت

د ارزش يام. ابتدا بينكاستفاده  ياتيمال يمحاسبه بده يم برايمستقق يد از روش تفرينكحال فرض  

ات با يند و آن هم مشمول مالكيد مياال تولك يكبنگاه فقط آنكه م. با فرض ينكل فروش را محاسبه ك

اتِ ين مالييتع يم. اما براينكيدرصد ضرب م 11ل ارزش فروش را در نرخ كدرصد است،  11نرخ 
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دها مشخص يل خركروش تنها ارزش اين  را دريز ؛م شديل مواجه خواهكقبل با مشره يبه زنج يپرداخت

درصد پرداخت شده است و  5با نرخ  ياتيآن مال يبراكه شود يم Aد هم شامل ماده ياست. ارزش خر

ل كمشاين  حل يدرصد پرداخت شده است. برا 11با نرخ  ياتيآن مال يبراكه وجود دارد  Bهم ماده 

ورتحساب بر ص يانتقال به روش مبتن يعمالً به معنااين  كهم ينك كيكمختلف را از هم تف يدهايد خريبا

در آن كه  يهر روش يلكو به طور  ميرمستقيو غ ميمستق يروش تجمع يبراچالش  نياست. هم

  صورتحساب صادر نشود وجود خواهد داشت.

 ز بر اساسيحالت تمااين  دركه ت تفاواين  چندگانه است با يهااعمال نرخ ينوعز بهيت آخر نيمز 

ه محصوالت خود را ب يبرخ يبنگاه يبودن است. وقت يو خارج يبر اساس مصرف داخلكه ست بلياال نك

را با نرخ  يصادرات ياالهاكبه فروش برساند،  يداخل يرا در بازارها يرده و برخكصادر  كشورخارج از 

 ير از روش مبتنيغ يرد. اما در هر موردكات يمال د مشموليرا با نرخ مصوب با يداخل ياالهاكصفر و 

 داده شد. توضيح  ل آن در پاراگراف قبليدالكه ل شد يز را قايتمااين  توانيبر صورتحساب نم

ر يانسبت به س يشتريار بيت بسيبر صورتحساب هم شفاف يروش مبتنآنكه در مجموع  

وجود  ياتيمال يهااستينسبت به اتخاذ س يار باالتريها دارد و هم در آن انعطاف بسروش

ار گرفته شده است كبهافزوده ارزشات بر يمال يمجر يهاكشورباً در تمام يروش تقراين  دارد.

 (.2223نبرگ، ي)گر

 افزودهارزشات بر ينه ماليرد بهكارك يبرا ياصول اساس. 1-5-9

د سه اصل در يموردانتظار خود را داشته باشد با يردهاكاركبتواند افزوده ارزشات بر يمالآنكه  يبرا

 1(:41-41: 2115مز، ياز )ج عبارتندكه ت شود يآن رعا يو اجرا يطراح

 سان و حداقل يكنرخ  يك را با ياالها و خدمات مصرفكاز  ياد دامنه گستردهيبا ياتيه ماليپا

 پوشش دهد؛ها تيا معافي اتاستثنائ

 د از روش صدور صورتحساب انجام شود؛يباافزوده ارزشات بر يمال يمحاسبه بده 

 رد.يد بر اساس اصل مقصد صورت پذيباافزوده ارزشات بر ياعمال مال 

 شدهسادهافزوده ارزشات بر يمال. 1-5-9

متوسل  يرديكرسند، به رويمافزوده ارزشات بر يمال يبه مرحله اجرا يجهان وقت يهاكشور يبرخ

ات در سطح ي، مالييروش اجرااين  د. دريشده نامسادهافزوده ارزشات بر يرا مال توان آنيمكه شوند يم

ب يترت نينند. بدكير نميفروشان را درگخرده يعنيع يره توزين زنجيشود و آخريافت ميدر يفروشعمده

برو فروش روعمده كيفروش مواجه باشد، با تعداد اندخرده ياديبا تعداد زآنكه  يبه جا ياتيدستگاه مال

                                                 

های معنای آن نخواهد بود که تمام دستاوردها و مزیتطور کامل اجرا نشوند، بهذکر است که چنانچه این مالحظات به شايان1. 

 آل فاصله گرفته شده است.مالیات بر ارزش افزوده از بین خواهد رفت، بلکه بدان معناست که از حالت ایده
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ننده منتقل كفروش و سپس مصرفات عمالً به خردهيات بر محصوالت آنها، ماليبا اعمال مالاست و 

 يرمتكنه يشتر و هزياز آنها با سهولت ب يستاناتيان و ماليرد، آموزش به مؤديكرواين  خواهد شد. با

ننده، كمصرفكه آن است افزوده ارزشات بر ياز مال ييان شد هدف نهايبكه  طورهمانانجام خواهد شد. 

 شيات افزاياندازه مالخود را به ياالكمت يق يفروش اعمال شود، وات بر عمدهيمال يآن را بپردازد. وقت

مت آن گنجانده يات در قيمالكه اال را )كز آن يفروش ندهد. خردهيفروش قرار مار خردهيداده و در اخت

فروش وضع شده است، ات بر عمدهيمالهرچند ن يرساند. بنابراننده خواهد كدست مصرفشده است( به 

ات بر يمالكه شود يب استدالل مين ترتيند. بدكيات را پرداخت ميمالكه ننده است كمصرف تاًياما نها

 ات بر مصرف را برآورده سازد.يمال يلكتواند اهداف يشده مادهسافزوده ارزش

د ادامه يره تولين زنجيات را تا آخري، اعمال مالياتيسازمان مالچرا كه سؤال اين  لذا در پاسخ به

 ن استدالليشود؟ اوليره( متوقف مين زنجيگام قبل از آخر يك يعنيفروش )دهد و در مرحله عمدهينم

شود يرد باعث ميكرواين  شود. در واقع اتخاذيفروشان مطرح مخرده يهانهيو هزكارآيي نظر از نقطه

ل يمكت يبراكه  ينه و زمانيفروشان، هزثر خردهكا يرا برايابد، زياهش ك يفروشان تا حدخرده يهانهيهز

 دهد. يل مكيآنها را تش ياتيعمل يهانهياز هز يشود، نسبتاً بخش بزرگترياظهارنامه صرف م

سطح  يهاشود. بنگاهيممربوط  ياتيسازمان مال يهانهيهز ين استدالل به اثربخشيدوم 

ا فروش رخرده يهاندارد تمام بنگاهرا اين  ييتوانا ل ويتما ياتيمال يسازمانكه دانند يم يفروشخرده

ار كاين  انجامكه است  يااندازهبه ينه حسابرسيآنها نسبت به هز ياتيمال يل بدهكرا يند زك يحسابرس

 1لطِمس يقبل، استراتژ ها ازبنگاهكه ست بدان معنااين  ست.يصرفه نمقرون به ياتيسازمان مال يبرا

كه ند كيز اشاره مي( ن1222ل )يرد. گكخواهند  يص داده و متناسب با آن بازيرا تشخ ياتيسازمان مال

 است. كوچك يهاا مربوط به بنگاهيتانيدر بر ياتيشتر فرار ماليب

مرحله تا افزوده ارزشات بر يمالكه آل آن بود دهيداشت، حالت ايدو مسئله وجود نماين  اگر 

 در سطحافزوده ارزشات بر يردن مالكمسائل وجود دارد متوقف اين  يافت اما وقتييادامه م يفروشخرده

 باشد. ياتيدستگاه مال يها و هم برابنگاه يهم برا يتواند همراه با منافعيم يفروشعمده

اند ردهكاجرا افزوده ارزشات بر يمالكه  ييهاكشور يپول برا يالمللنيصندوق بآنكه ته مهم كن

 3ن حد آستانهييها تعهيتوصاين  از يكي 2رده است.كات ارائه ينوع مالاين  يبهبود اجرا يبرا ييهاهيتوص

چنانچه كه است  4ياست. منظور از حد آستانه، مقدار گردش مالافزوده ارزشات بر ياعمال مال يبرا

ت ل اظهارنامه و پرداخيمكت ينام براداشته باشد، ملزم به ثبت يمقدار گردش مالاين  متر ازك يبنگاه

                                                 

1. Dominant Strategy  

المللی پول توسط صندوق بینو منتشر  ،(0221مدرن نوشته ابریل و همکاران ) افزودهبر ارزش مالیاتها در کتاب این توصیه. 0

 آورده شده است. 

3. Threshold  

4. Turnover  
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 ياتيالدر سازمان م بايدمقدار باشد، اين  ش ازيبنگاه ب يست و چنانچه گردش مالينافزوده ارزشات بر يمال

ها اهاز بنگ كيبخش اندكه ار آن است كاين  ند. منطقكپرداخت افزوده ارزشات بر يرده و مالكنام ثبت

از  كه ياتينند. در واقع آن مقدار درآمد مالكين ميرا تأم ياتياز درآمد مال ياديقسمت ز)بنگاه بزرگ( 

 از آنها را جبران يافتيدر يشده براصرف يهانهيهزكه ست ين يد در حديآيدست مبه كوچك يهابنگاه

توسط افزوده ارزشبخش اعظم كه از آن است  كيحا ي(. شواهد تجرب112: 2111اران، كل و هميند )ابرك

ل گردش كدرصد از  21 يقاعده سرانگشت يكبر اساس كه  يطورشود بهيجاد ميا كياند نسبتاً يهابنگاه

 شود )همان(. يدرصد بنگاه بزرگ انجام م 11در اقتصاد توسط  يمال

را تا سطح افزوده ارزشات بر يها بخواهند مالكشوراگر  يحتآنكه  ييج نهاينتا

ل ها را مشموتمام بنگاهكه صرفه است بهآنها مقرون يز، نه برايگسترش دهند ن يفروشخرده

 کوچك يهااز بنگاه يد بخشيباكه شود. بليارآمد محسوب مك ياقدام ينند و نه از نظر تئورك

اجرا افزوده ارزشات بر ياز مال يات نسخهين در نهاينند. بنابراكات خارج يرا از شمول مال

 شده دارد. ساده افزودهارزشات بر يبه مال ياديتشابه زكه خواهد شد 

 

  9(يامرحلهکات بر مصرفِ تيمال 2،يفروشات خردهي)مال 5ات بر فروشيمال .2-9

شود )بورمن و اسلمرود، يفروش وضع مخرده يهابر فروش بنگاهكه است  ياتيات بر فروش، ماليمال

از  ياز هند و در بعض ييهادر بخش 4،التيجز پنج ا ايكآمر يهاالتياهمه ات در يمالاين  (.24: 2113

آن  نيانگياست و م متفاوتكا يمختلف آمراالت يات در ايمالاين  . نرخستانادا در حال اجراك يهاالتيا

 ياالها و خدمات مصرفكاز  يات بر فروش ابتدا فهرستيدر مال(. 1222سل، يكدرصد است )م 18/5

االها و خدمات كاين  به فروشكه  ي. سپس فروشندگان(همانشود )يمشخص و اعالم م ات،يمشمول مال

 به داري. پس از مراجعه خرنندك افتيدر ياتيد مالكو نام ثبت ،مراجعه ياتيمالسازمان به  بايد پردازنديم

 يدر موعدها ند وكيم افتيدر داريخررا از  اتيمال ،مصوب يهامطابق با نرخ فروشنده شندگان،فرواين 

 .هستند ياتيبه اداره مال اتياظهارنامه و پرداخت مال ليمكموظف به ت فروشندگان يمشخص

وند، مند شبهره ديتول يهانهاده تيبتوانند از معافآنكه  يشده برانام ثبت يهاتكروش شراين  در 

افت يرا در يتيمعاف يمراحل آن، گواه يرده و پس از طك ميتسل ياتيسازمان مالدرخواست خود را به  بايد

ود را خ ازين مورد ياالك تواننديم يينها ياالهاكبا ارائه آن به فروشندگان  يگواهاين  دارندگان .كنند

و شماره  داريهنگام فروش، مشخصات خر زينند. فروشنده نك يداريخر ،فروش اتيمالپرداخت بدون 

                                                 

1. Sales Tax 

2. Retail Sales Tax 

3. Single-Stage Taxation  

 Alaska, Delaware, Montana, Oregon, andهمپشیر )ها عبارتنداز: آالسکا، دلویر، مانتانا، اریگون و نیو این ایالت. 4

New Hampshire.) 
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  ار نخواهد بود.كبده اتيبابت آن مال ،ياتياظهارنامه مال ليمكو در زمان ت كردهمربوطه را ثبت  يگواه

نام ثبت ديبا ييهاتنها بنگاهكه نند. بلكنام ثبتنندگان كديهمه تولكه ندارد  يروش لزوماين  در 

 يمثال نمونه در يات بپردازند. برايمشمول مال ياالهاكد يا توليد يبه خركه نند كافت يدر يرده و گواهك

ات يول مالمشم ياالكز را به عنوان ي، مياتير شد، ابتدا دستگاه مالكذافزوده ارزشات بر يمال يبراقبالً كه 

خود  يهاز در فروشگاهيبه عرضه مكه ( يفروشان)خرده ييند. سپس فروشندگان نهاكيم يمعرف

از مراجعه  نند. پسكيافت ميدر ياتيد مالكو كرده نام ثبتو مراجعه  ياتيپردازند به اداره ماليم

 شود. يافت ميآنها اعمال شده و در يات بر بهايز، نرخ ماليم يدارينندگان و خركمصرف

د يولتفرآيند ا استفاده در يفروش مجدد  يز را برايقصد داشته باشد م يگر اگر بنگاهياز طرف د 

 كبا مدار ايدبنام . پس از ثبتكندنام رده و ثبتكمراجعه  ياتيد به دستگاه ماليند ابتدا باك يداريخود خر

ب ين ترتيرد. بدكا بازفروش استفاده خواهد يد يز به عنوان نهاده تولياز مكه ند كاثبات  يافكو مستندات 

ر وكمذ يز، گواهيد ميرد. بنگاه موردنظر هنگام خركاعطا خواهد  ياعتبار به و يگواه يك ياتياداره مال

قرار  يار ويات در اختياال را بدون اعمال مالكز با ثبت مشخصات، ينرده و فروشنده كرا به فروشنده ارائه 

 خواهد گذاشت. 

ضاعف م يستاناتياز مال يريجلوگ يات بر فروش برايدر مالات بر فروش: يفهرست اقالم معاف از مال

ته دسموارد شامل پنج اين  نيمهمتراند. شدهمستثنا ات يموارد از پرداخت مال يبرخ ،يو حذف اثر آبشار

 (:2118، 1ايكابالتكاز ) عبارتندكه شود يم فروش

 ياواسطه يهاتيتوان به فعاليمثال م يشوند. برايفروش مجدد انجام م يبراكه  ييهافروش 

 شود؛يناً فروخته مياال عكشده و همان يداريخر يياالك در آنها صرفاًكه رد كاشاره 

 ؛رديگيمونتاژ انجام مبا هدف كه  ييهادوفروشيها و خرتيفعال 

  توان به مواد يمثال م يشود. برايمصرف م يگريد ياالهاكد يا توليدر ساخت كه فروش آنچه

 رد؛كاشاره  ييايميش

 را نام برد؛ يشاورزكآالت نيا ماشيل يتوان جرثقيآالت و ابزارها. از جمله آنها منيفروش ماش 

  يبندل بستهينر و وسايانتكفروش. 

  

                                                 

1. Cabaltica, Benedict C. 
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 ات بر فروشيو مالافزوده ارزشات بر ين ماليسه بي. مقا4

 2. در جدول كردسه يات بر فروش مقايرا با مالافزوده ارزشات بر يتوان ماليان شد، ميمطابق آنچه ب

 (:همانات به صورت خالصه ارائه شده است )يدو نوع مالاين  سهيمقا

 

 فروشات بر يو مالافزوده ارزشات بر ين ماليسه بيمقا .7جدول 

 ات بر فروشيمال افزودهارزشات بر يمال

فرآيند در هر مرحله از كه است  ياات چند مرحلهيمال يك

 شود.يم يآورد جمعيتول

فروش از  ييره نهايدر زنجكه است  يامرحلهكات تيمال يك

 شود.يم يآورننده جمعكمصرف

ات يمال يآوربه جمعكه  فروشنده يهاتكها و شربنگاه

دار خود )از نظر يت خريستند ماهيپردازند مجبور نيم

 ند.نكن ييتعرا ننده بودن( كديا تولي ييننده نهاكمصرف

 ييكننده نهاا مصرفيآكه بدانند خود را  يت مشتريد ماهيها بابنگاه

 ر؟يا خياست 

ع يو توزد يدر هر مرحله تولافزوده ارزشه يات بر پايمال

 شود.يمحاسبه م

ننده كتوسط مصرف يمت فروش( پرداختيل )قكه ارزش يات بر پايمال

 شود.ين مييتع

جمله  ها ازباً تمام فروشيدارد و تقر ياگسترده ياتيه ماليپا

 رد.يگيفروش خدمات را دربرم

 يملموس است و تنها خدمات يشخص يهاييمعموالً محدود به دارا ياتيه ماليپا

 ر شده باشد.كآنها ذمشخصاً نام كه شوند يات ميمشمول مال

هر معامله  يبرا يات پرداختيتوانند ماليها مبنگاه

نهاده( و  يبرا ياتيرند )اعتبار ماليگرا بازپس ياواسطه

افت. يل خواهد يتقل يب، احتمال بروز اثر آبشارين ترتيبد

ضاعف م يستاناتيسته شود، مالكره شيوجود اگر زنجاين  با

 رخ خواهد داد.

ات معاف ياز پرداخت مال ياتمام معامالت واسطه يدر تئورهرچند 

معاف خواهند بود  يخاص ياهستند اما در عمل تنها معامالت واسطه

صورت به ين است اثر آبشاركات هستند. مميمشمول مال يو مابق

 ات آنها پرداخت شده است، رخ دهد.يقبالً مالكه  يبالقوه بر اقالم

 ياتيبنگاه، مالكه آن است  يبه معنا افزودهارزشات بر يت از ماليمعاف

د يخر يبراكه  ييهااتيرد، اما مالكخود وضع نخواهد  ياالكبر 

عتبار تواند ايرد )نميتواند بازپس گيز نميها پرداخته است را ننهاده

 ند(.كافت يدر ياتيمال

 معاملهكه ن معناست يات بر فروش صرفاً بديبودن از مالمستثنا 

 ات است. يحوزه مالموردنظر خارج از 

ات بر يبنگاه، مالكه بدان معناست  ياتينرخ صفر مال

 يتواند به ازايند اما مكيبا نرخ صفر وضع مافزوده ارزش

د نهاده پرداخته است اعتبار يهنگام خركه  ييهااتيمال

 ند.كافت يدر ياتيمال

آن معامله در حوزه كه ات بر فروش بدان معناست يت از ماليمعاف

ات قرار يمعاف از مال ياالهاكد اما مشخصاً در فهرست رقرار دا ياتيمال

ت بر ات اسيآن معامله معاف از مالكه اين ت اثباتيگرفته است. مسئول

كه ند كياعتبار اثبات م يبا ارائه گواه يدؤاست. م يعهده مؤد

 شود.يت ميمشمول معاف

ات، معاف از يمشمول مال يهان فروشيد بيها بابنگاه

 ز قائل شوند.يات و نرخ صفر تمايمال

ز يات تمايات و معاف از ماليمشمول مال يهان فروشيد بيها بابنگاه

 قائل شوند.

ه ات استفاديمال« بودن ينترلكخود» يبراصورتحساب از 

 شود.يتر مسخت ياتيشود و لذا فرار ماليم

استفاده از  ين است به صورت مؤثركمم ياتيمال يهااعتبارنامه

ا يرش يدر پذ ياديفروشان تا حد زنند. خردهكنترل نكها را تيمعاف

ا عدم يرش ين چنانچه پذيار دارند بنابرايها اخترش اعتبارنامهيعدم پذ

ند ار را انجام نخواهكاين  رش اعتبارنامه با منافع آنها در تضاد باشديپذ

 داد.

ش از يا بهد نهادهيخر يبرا يات پرداختياگر ارزش مال

ان بازپرداخت كاز ستانده باشد، ام يافتيات دريمال

 التفاوت وجود دارد.مابه

ت ايمالكه محدود شده است  يات معموالً تنها به موارديبازپرداخت مال

 ش از حد مقرر پرداخت شده باشد.يب
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 ات بر فروشينسبت به مالافزوده ارزشات بر يمال يهاتي. مز1

ده افزوارزشات بر يباعث شده است مالكه دارند  ييهايژگيات بر فروش ويو مالافزوده ارزشات بر يمال

 ها عبارتند از:تيمزاين  باشد. يو عمل يكيتئور يهاتيمز يات بر فروش داراينسبت به مال

 يشتريمنافع ب يداراافزوده ارزشات بر يمال يو اجرا يطراحكه شود ياستدالل منه اجرا: يهز .5

 ياتيدستگاه مال يبرا يمترك يهانهيآن هز ي( و اجرا24: 2115مز، يات فروش است )جينسبت به مال

رد كيگر آن استفاده از رويل ديو دل ياتياعتبار مال يجه، نحوه اعطاينتاين  ل حصولياز دال يكيدارد. 

ات بر ياز مال يوعتوان نيان شد، در عمل ميبكه  طورهمانشده است. سادهافزوده ارزشات بر يمال

رد منجر به يكرواين  انجام داد. يفروشات را تا مرحله عمدهيدر آن اخذ مالكه  كردرا اجرا افزوده ارزش

 اتيدر مالكه است  يدر حالاين  شود.يمافزوده ارزشات بر يمال ياجرا يهانهيدر هز ياهش قابل توجهك

 و يز جهت بررسين ياتياظهارنامه هستند و سازمان مالل يمكفروشان ملزم به تبر فروش، تمام خرده

 خواهد شد. ييباال يهانهيآنها متحمل هز يسنجصحت

ها اتير مالينسبت به ساكه آن است افزوده ارزشات بر يمال يهايژگياز و يكي: 5بودن يخنث .2

 يترشيو خدمات ب االهاكها اتير ماليات نسبت به سايمالاين  كهامر آن است اين  ليتر است. دليخنث

درمورد مصرف،  يمات بازاريها تصماتير ماليمتر از ساكات يمالاين  گريدهد. به عبارت ديرا پوشش م

 يردن برخكمستثنا است گفتني  (.22: 2115مز، يدهد )جير قرار ميانداز را تحت تأثا پسيد يتول

اما  ابدياهش كات يبودن مال يخنثكه شود يات باعث ميا معامالت از پرداخت ماليها بخش

ن يخواهد داشت. بنابرا يشتريات موردنظر بروز بيدر مال يژگيواين  معاف باشند، يمترك يهابخشهرچه 

ها مورد پوشش قرار داده )و اتير ماليرا نسبت به سا يشتريب يهابخشافزوده ارزشات بر يمالكه ازآنجا

ها اتير ماليات از ساينوع مالاين  كهشود يرند( گفته ميگيخارج از آن قرار م يمترك يهان بخشيبنابرا

تعدد و هرچه  رود.يار مكع بهيهمه صنا يسان برايكن استدالل در مورد اعمال نرخ يتر است. هميخنث

ش يات افزايبودن مال يات شوند، خنثيمشمول مال يسانيكها با نرخ شتر بخشيمتر باشد و بكها تنوع نرخ

 ابد. ييم

تا  دنكيفراهم م داريبنگاه خر يرا برا زهيانگاين  افزودهارزشبر  اتيمال: بودن ينترلكخود .9

ارائه  يالاقل صورتحساب ايخود را پرداخته است ) اتيقبل( مال رهيبنگاه فروشنده )زنجكه مطمئن شود 

 يگژيواين  كهاند ردهك اللاستد يخود را پرداخته است(. برخ اتينشان دهد در مرحله قبل مالكه ند ك

 يتاحدافزوده ارزشبر  اتيمال شوديباعث مكه است  ديآنچنان مفافزوده ارزشر ب اتيمال

                                                 

( آن است که با وضع مالیات، همه صنایع با نرخ یکسانی مواجه خواهند بود. برای مثال Neutralityمنظور از خنثی بودن ).  1

ود این نوع شاگر مالیات باعث شود، صنایعی که تعداد مراحل بیشتری برای تولید دارند، مالیات بیشتری نیز بپردازند گفته می
تفاده از یک نهاده خاص، در نهایت مالیات کمتر )یا مالیات خنثی نیست. یا اگر مالیات باعث شود برخی صنایع به دلیل اس

 بیشتری( بپردازند این نوع مالیات خنثی نخواهد بود. 
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 ياتيلها، اعتبار مانهاده يبرا يپرداخت يهااتيمالكه جاآناز. شود« ينترلكخود » اتيمال يکبه  ليتبد

اظهار  يمتر از حد واقعكارزش معامالت را كه ل ندارد يتما يچ بنگاهيشود، هيم يدار تلقيبنگاه خر يبرا

ن يفروشند(. به هميم يينندگان نهاكو به مصرف رنديگيدر حلقه آخر قرار مكه  ييهامگر بنگاهند )ك

ت نشده پرداخ ياتيره قبل ماليرا در زنجينشده ندارند زثبت يهاد از بنگاهيبه خر يليها تمال بنگاهيدل

 توانيفروش نم اتيرا در مال ياثر نيچنات مربوط به آن را خودش بپردازد. يد تمام مالياست و بنگاه با

  شود.يپرداخته نم يفروشتا قبل از مرحله خرده ياتيمال چيهكه رد چرا كمشاهده 

ات االها و خدمكفرض تمام شيصورت پبهافزوده ارزشات بر يدر مالتر: گسترده ياتيه ماليپا .4

شوند. ياستگذار از آن معاف ميا خدمات مدنظر سياالها ك يبرخات هستند و سپس يمشمول مال

 يشخص ياالهاكات )عموماً يمشمول مال ياالهاكد فهرست اقالم يات بر فروش بايدر مالكه يحالدر

افزوده ارزشات بر ين مالي(. بنابرا1222 1،سليكن و اعالم شود )مييتع ينشيخدمات گز يملموس( و برخ

در كه ند كي( اشاره م1222) 2ناسنين سيرد. همچنيگيالها و خدمات را در برماكاز  يترگستره جامع

دهد ياز خدمات را پوشش م يترات بر فروش، دامنه جامعينسبت به مالافزوده ارزشات بر يعمل مال

 (. 1222)زودرو، 

 «پولن يماش»به كه ست آنچنان باالافزوده ارزشات بر يمال ييت درآمدزايظرف :ييدرآمدزا .1

افزوده ارزشات بر يمالكه ند كي( اشاره م1222) 3ليمثال گ ي(. . برا25: 2115مز، يجمعروف شده است )

كه  آن است يمعنابهاين  ند.كياالت متحده حاصل ميات بر فروش در ايدو برابر مال يا، درآمديتانيدر بر

ن يبراند و بناكدر اقتصاد وضع  يمتركات يخود، نرخ مال ياتيتواند بدون از دست دادن درآمد ماليدولت م

 مند شود. ت بهرهيمزاين  از يهمه عوامل اقتصاد

ت ايمالاين  است. يفنكارآيي و هم  ياقتصادكارآيي  يهم داراافزوده ارزشات بر يمال 4:ييآكار .1

ناسن، يارد )سد يشتريب يفنكارآيي ها اتير ماليشتر نسبت به سايمتر و حصول درآمد بكنه يل هزيبه دل

مات يدهد افراد تصميست و اجازه مين يمات بازاريات مانع تصميمالاين  گري(. از طرف د312: 1228

رات دارد اث يتره گستردهيات پايمالاين  كهآنجان ازينند. همچنكبازار اتخاذ  يهامتيق يخود را بر مبنا

 متر است. كمراتب ها بهاتير ماليآن نسبت به سا ياختالل

 يرا بدهيمتر است، زكافزوده ارزشات بر يدر مال ياتين مالكينه تميهز: ياتين مالكينه تميهز .7

اهش ك يالهبرداركزه فرار و يگر است و انگيبنگاه د يك يبرا ياتيبنگاه، اعتبار مال يك يبرا ياتيمال

                                                 

1. JOHN L. MIKESELL 

2. Cnossen, Sijbren 

3. William Gale 

ختالل نشود. ( آن است که با اتخاذ یک سیاست، نظم بازار و تصمیمات افراد دچار اefficiencyیی اقتصادی )منطور از کارآ . 4

ر شود آن مالیات از نظعنوان مثال اگر مالیات باعث شود یک کاال نسبت به کاالی دیگر قیمت باالتری پیدا کند گفته میبه
یی فنی نیز بدان معناست که بتوان با کمترین هزینه بیشترین خروجی آزایی، نامطلوب است. از طرف دیگر کاریی و اختاللآکار

 را حاصل کرد. 
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شود يگفته مكه ل است ين دلياست و به هم يزميانكن ميات فروش فاقد چنيمالكه يابد، درحالييم

 يها( و در نرخ24: 2115مز، يت اجرا دارد )جيدرصد قابل 11تا  5ن يب ييهاات بر فروش تنها در نرخيمال

( اشاره 1222ل )يشود. گيمد مارآكستم نايسكه ابد ييش ميافزا يبه حد ياتيباالتر از آن، فرار مال

ن و در يياپ ا نسبتاًيتانيدر برافزوده ارزشات بر يمطالعه، نرخ فرار از مال يكج يبر اساس نتاكه ند كيم

 يهامربوط به بخش ز عمدتاًين ياتيزان فرار مالين ميسنده، هميدرصد است. بر اساس استدالل نو 5حدود 

تر هستند اما اندازه كوچكها ر بنگاهيارها از ساكوسبكاين  است. كوچك يارهاكوسبكاز جمله  كياند

شده  فيتعرافزوده ارزشات بر يت از ماليمعاف يدر قانون براكه است  ياآستانه[ بزرگتر از كيآنها ]اند

 (.1222ل، ياست )گ

اجرا  تيقابل يراحتبهافزوده ارزشات بر ي، مالياتينظر سازمان مالاز نقطه :يسهولت حسابرس .8

 ديآيم ديپداز اسناد  يادنباله شود،يصورتحساب صادر مافزوده ارزشبر  اتيدر مالآنكه  ليدلهدارد. ب

 ياستانداردهاكه  ييهاكشورد در ينك(. تصور 1222 ،ند )زودروكيم ليتسهرا  يحسابرسفرآيند كه 

ا يندارند  ياداقتص يهاتيدر پهنه فعال يت قابل قبوليشفافكه  ييهاكشورندارند،  ياشرفتهيپ يحسابرس

ين ا ها را ندارد،بنگاه يو حسابرس يبررس يت الزم برايآنها قدرت و ظرف ياتيسازمان مالكه  ييهاكشور

 ند. كفا يا ياتيو مال يشبرد اهداف ماليدر پ يتواند نقش قابل توجهيم يژگيو

 ديدر هر مرحله از تولافزوده ارزشبر  اتيمال ره:يدر طول زنج ياتيمال يم بدهيتقس .3

اين  .شوديم افتيننده دركمصرف از ييفروش در زمان فروش نها اتيمالكه يحالدر شوديم يآورجمع

 ايدر هر مبادله ) كسيدر معرض ر ياتيمال ي، مقدار بدهافزودهارزشبر  اتيدر مالكه بدان معناست 

 يبرا زهياهش انگكامر هم باعث اين  .شودياال بسته مكبر آن كه است  ياتيل مالكاز  يمعامله( تنها بخش

 نيياز دست رفته پا ياتيانجام شود، مقدار درآمد مال ياتيچنانچه فرار مال و هم شوديم ياتيفرار مال

( ييها)ن يفروشدر مرحله خرده ياتيل تعهد مالكبر فروش،  اتيدر مالكه است  يدر حالاين  خواهد بود.

مرحله  ،كوچكفروشان خرده يحداقل برا رايباشد، ز نيآفرلكمش توانديمسئله ماين  ز شده است.كمتمر

 . (همان) اردد عيو توز ديتول رهيارتباط را با زنج نيمترك ،ياتيمال نيكو تم تيريمد دگاهياز د يفروشخرده

. دبريم نيرا از ب ياتيفرار مال زهيانگافزوده ارزشبر  اتيمال: ياتيزه فرار مالياهش انگك .52

 يهااتيداده و مال قيتطب گريديكرا با  ياتيمربوط به اعتبار مال يادعاها تواننديم ياتيمال ينهادها

 نييتع زيهر بنگاه را ن ياتيآن اعتبار مال قينند و از طركهر مرحله را مشخص  رها دتوسط بنگاه يپرداخت

ن آ دهدياهش مكرا افزوده ارزشبر  اتيدر روش مال ياتياز فرار مال يمنافع ناشكه  يگري. عامل دندينما

مند بهره ياتياز اعتبار مال تواننديآنها نم دارانيخر نند،كيفرار م اتيالاز پرداخت مكه  ييهابنگاهكه است 

 ياتيافت اعتبار ماليها هنگام در. بنگاهنند(كخود را مخدوش  يهاصورتحساب زيآنها نكه اين شوند )مگر

 ياتيارائه دهند و سازمان مال ياتيبابت آنها را به سازمان مال يپرداخت يهااتيدها و ماليفهرست خر بايد
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 يبنگاه يقتو عتاًيرد. طبيپذيبه بنگاه موردنظر را م ياتيص اعتبار ماليد آنها، تخصييأو ت يز با بررسين

 صورت يدهايتوانند خريدارد نم ياتيفرار مالكه ند ك يداريخر يااز خود را از فروشندهيموردن ياالهاك

 نند. كعرضه  ياتيبه سازمان مال ياتيافت اعتبار ماليدر يگرفته از آن بنگاه را برا

حال مؤثر نيعساده و در يابزارافزوده ارزشبر  اتيمال رديكرود: يات بر توليعدم وضع مال .55

تمام  ديخر يها براوضع نخواهد شد. بنگاه اتيمال ديتول يهاد بر نهادهومطمئن شكه آن است  يبرا

 ياالهاك يينها يدهايخر يتنها برا اتيمالاين  ني. بنابرانندكيم افتيدر ياتيخود اعتبار مال يهانهاده

در  ديتول يهانهاده تياست. در طرف مقابل معاف« بر مصرف اتيمال» يك قاًيو دق شوديم مالاع يمصرف

ا اجازه به آنه يدر تئور و نندكيم افتيدر تيمعاف يها گواهاست. بنگاه ريپذبيآس امالًكفروش  اتيمال

 مملو از رديكرواين  دوجواين  نند. باك يداريخر اتيرا به صورت معاف از مال ديتول يهانهادهكه  دهديم

از ( بيتكشر يدهايدر قالب خر يسوءاستفاده گسترده )مصرف شخص يراه را برا رايالت است زكمش

ستحق م يياالهاكچه كه اين نييدر تع ياتيمال هياهش پاكاز  يريجلوگ يبرا ها(دولت اي) هاالتي. اندكيم

از كه  ييهاالتيامر ااين  جهينند. در نتكيعمل م رانهيگسخت اريهستند بس تيمعاف ياستفاده از گواه

 اتيدر معرض مال ياهيو سرما يانهاده ياالهاك شتريبكه اين نيدر تضم نندكيفروش استفاده م اتيمال

درآمد درصد از  41به طور متوسط كه  زنديم ني( تخم1222) نگيمثال ر ياند. براام ماندهكنا ستندين

 يدهايات بر خريل ماليحاصل از تحم نندكيفروش اعمال م اتيمالكه  ييهاالتياات بر فروش در يمال

 د.خواهد ش انينما هااتيمال ياثر آبشار يطيشرا ني. در چناست يديتول يهاتكشر

نها را آكه هستند  يياالهاكدوگانه  ياالهاك با مصرف دوگانه: يياالهاكمتر به كت يحساس .52

ت د محصواليد، در توليمورد استفاده  قرار داد و هم به عنوان عامل تول يينها ياالكتوان به عنوان يهم م

را آنچه يز ؛دوگانه دارد ياالهاكنسبت به  يمترك تيحساسافزوده ارزشبر  اتيمالزم يانكار گرفت. مكبه 

د يار باديات بر فروش، بنگاه خريند. اما در مالكيسر مك ييبه عنوان نهاده استفاده شده را از ستانده نها

د. از ركگر استفاده خواهد يد محصوالت ديتول يدوگانه را برا ياالهاكه كند كبا ارائه مستندات ثابت 

 يديعنوان نهاده تولرا به يياالكرده و كبخواهد تقلب  يچنانچه بنگاهافزوده ارزشبر  اتيدر مال يطرف

ات بر مصرف نپردازد(، با دستگاه يق ماليطراين  ند )تا ازكمصرف  يينها ياالكرده و در قالب ك يداريخر

ات فروش، يدر مالكه يحالاست در ياتيآن بر عهده دستگاه مال يمواجه خواهد بود و بررس ياتيمال

خواهد  ييمصرف نها يشده برامحصوالت فروختهكه ند كد يياعتبار تا يد با استفاده از گواهيفروشنده با

 چياال هكفروشنده كه  است يدر حالاين  ب دهد( ويد فروشنده را فريدار باين بنگاه خريبود )و بنابرا

 1،ابد )زودروياهش ك ين است فروش وكار ممكاين  با رايندارد ز داريخر قيدق يبررس يبرا يازهيانگ

1222 .) 

                                                 

1. Zodrow, G. R. 
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 ات بر فروش دريمال يان شد، اجرايمطابق آنچه ب :يوقوع اثر آبشار يمتر براكاحتمال  .59

 يات بر فروش بدون اثر آبشاريمال يشود. اجرا يتواند منجر به اثر آبشاريم يشتريعمل با احتمال ب

ه و هنگام ردكافت يدر ياتياعتبارنامه مال يچ مانعينندگان بتوانند بدون هكديتولكه مستلزم آن است 

رند. اما تجربه يار گكبه ينه و زمان اضافيو بدون تحمل هز يراحتاز خود، آن را بهيموردن ياالهاكد يخر

ز ا يشود و بخش قابل توجهيمشاهده نم يواقع يايدر دن ين رونديچنكه دهد ياالت متحده نشان ميا

 ي، اثر آبشارافزودهارزشات بر يدر روش مالكه است  يدر حالاين  شود.يات ميها مشمول مالد بنگاهيخر

 ديخر يهاصورتحسابو ارائه  ياتيثبت در سامانه مالها با را بنگاهيز ؛رخ خواهد داد يمتركبا احتمال 

 برخوردار شوند.  ياتيتوانند از اعتبار ماليم يراحتبه

متر ك زهيانگافزوده ارزشبر  اتيدر مال :ياتيت ماليافت معافيدر يمتر براك ياسيفشار س  .54

معاف  اتياز مال ييكاال يوقت رايز ؛وجود دارد ياتيمال يهاتيمعاف يبرا يمترك ياسيفشار س نيو بنابرا

قبل  رهياندوخته خود در زنج ياتيگر قادر نخواهد بود از اعتبار ماليكاال داين  فروشندهشده باشد، بنگاه 

روش بر ف اتيمالبا متضاد  امالًكامر اين  .كندشده خود لحاظ مت تماميآنها را در قبايد استفاده كرده و 

 .شوديها مبنگاه ريدر مقابل سا يرقابت تيمز يكمنجر به  اتيآنها از مال تيمعافكه است 

ه نسبت بافزوده ارزشبر  اتيمال ان شديبكه  طورهمان: يررسمياز بخش غ يستاناتيمال  .51

كه از آن است  يمسئله ناشاين  .ندكيم اتياز خدمات را مشمول مال يترفروش دامنه جامع اتيمال

معاف  اتياز مال ديتول يهااستفاده به عنوان نهاده خدمات موردكه  ندكيم نيتضمافزوده ارزشروش 

 كوچك يهابنگاه يحتكه  ندكيم نيتضم ديتولفرآيند در هر مرحله از  اتيمال يآورجمعهستند و 

ل از حداق زين نندكيم تيفعال ياتيمال ستميدر خارج از س يرقانونيبه صورت غكه خدمات  هدهندارائه

 تواننديبودن خود نم يررسميت غيل ماهيبه دل عتاًيطبكه شوند يم اتيمشمول مال ديتول يهانظر نهاده

 (.1222رند )زودرو، ي، باز پس گياتيها را به صورت اعتبار مالاتيمالاين 

كه د ننكاستدالل  ين است برخكمم نندگان:كنامش قابل توجه در تعداد ثبتيعدم افزا .51

حلقه آخر را شامل  يهاتنها بنگاهكه ت دارد يمزافزوده ارزشات يجهت بر مالاين  ات فروش ازيمال

ات يالدر م اوالًكه د گفت ير آن خواهند شد. در پاسخ بايدرگ يمترك يهاجه تعداد بنگاهيشود و در نتيم

بر  اتيت از پرداخت ماليو معاف ياتيافت اعتبارنامه ماليدر يبرا يديتول يهار بنگاهيز سايفروش ن

شده تنها ساده افزودهارزشات بر يدر روش مالاً يثانخواهند شد. فرآيند اين  ريدرگ يديتول يهانهاده

 رخ نخواهد داد. يان مسئلهير خواهند شد و چنيفروش درگعمده يهابنگاه

 ياهرهيزنج ييبه شناساافزوده ارزشات بر يمالكه ازآنجا: ياتيمال ير درآمدهايش سايافزا .57

 يآورهمچون بهبود جمع ياتيمال يهار جنبهيند، باعث بهبود در ساكيم كمك يديتول يهاد و بنگاهيتول
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 (.2112 1،نبرگيشود )گريات بر درآمد مشاغل ميمال

از خدمات آن است  يستاناتيمهم در مال يهااز چالش يكي از بخش خدمات: يستاناتيمال .58

 يخصصار تيها غالباً بسبنگاهاين  هستند. كوچك يهادهند عموماً بنگاهيخدمات ارائه مكه  ييهابنگاهكه 

ار از ارزش محصول قابل توجه است. ك يرويرا سهم نياس در آنها وجود ندارد زيمق يهاهستند و صرفه

و  كوچك ييهاتوسط بنگاه بايدز ين نكيتر و تملكمش ياتيمال يهات آن توسط ادارهيريجه مديدر نت

توانند به يل مكمشاين  حل يبرا ياتيمال يهاانجام شود. ادارهنه يزماين  م دركمهارت  يدارا

ات يم ماليرمستقيصورت غان بهيمشتركه ها بپردازند و لذا اجازه دهند بنگاهاين  يدهاياز خر يستاناتيمال

در اين  (.1222سل، يكشود )مياستفاده مافزوده ارزشات بر يدر مالكه است  يهمان روشاين  بپردازند.

 دركه  يشود. خدماتيز مكملموس متمر يشخص يهاييات بر فروش عموماً بر دارايمالكه است  يحال

ها )هتل، مسافرخانه، متل و امثال آن(، گاهرند عموماً شامل اقامتيگيات مورد پوشش قرار مينوع مالاين 

افزوده ارزشات بر يلن در ماي(. بنابراهمانشود )يگر ميموارد د يملموس و برخ يشخص يهاييدارا اجاره

 رند. يگياز خدمات تحت پوشش قرار م يتردامنه گسترده

 

ا يافزوده ارزشات بر يكنند. ماليات بر مصرف استفاده ميها از كدام نوع مالكشورر ي. سا1

 ات بر فروش در حلقه آخريمال

 يحلقه آخر مورد بررسات بر فروش در ينسبت به مالافزوده ارزشات بر يمال يل برتريقبل دالدر قسمت 

روش ا فيافزوده ارزشات بر مصرف و انتخاب نوع آن )يها در استفاده از مالكشورر يقرار گرفت. تجربه سا

 8در جدول  .دو روش را هموارتر سازداين  انيدر انتخاب م يريگمير تصميتواند مسيدر حلقه آخر( م

وسط ن متيچنات و همينند، نرخ مالكياده ماستف مختلف از آن يهاكه كشور يميرمستقيات غينوع مال

ب به اتفاق ياغلب قراست، جدول مشخص اين  دركه  طورهمانآمده است. آنها  ات بر درآمدينرخ مال

ا يزوده افارزشات بر يمال ات بر مصرف را به صورتي، ماليافتگيا با سطوح مختلف توسعهيدن يهاكشور

 يهاكشوركنند و تنها ياخذ م 3استافزوده ارزشات بر يمال ينوعكه  GST)2( االها و خدماتكات بر يمال

  كنند. يات فروش در حلقه آخر استفاده مياز جمله از مال يشمارانگشت

  

                                                 

1. Grinberg 

2. Goods and Services Tax 

كه است اغلب كاالها و خدمات  يافزوده اخذشده روبر ارزش اتيمالماليات بر كاالها و خدمات،  Investopediaبر اساس تعريف  .3

 . شونديفروخته م يمصرف داخل يبرا
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 مختلف يهاكشورات بر درآمد يات مصرف مورد استفاده و متوسط نرخ مالينوع و نرخ مال .8جدول 

 ميرمستقيات غينوع مال كشورنام 
 ميمستقريات غينرخ مال

(٪) 

 ات بر درآمديمتوسط نرخ مال

(٪) 

 VAT 21 55 شياتر

 VAT 16 21 اردن

 VAT 21 36 ارمنستان

 VAT 22 31 اروگوئه

 VAT 21 23 ستانكازب

 VAT 21 45 اياسپان

 GST 11 45 اياسترال

 VAT 21 21 ياستون

 VAT 21 25 كياسلوا

 VAT 22 51 ياسلوون

 VAT 11 21 افغانستان

 VAT 12 35 وادوركا

 VAT 12 35 ريالجزا

 VAT 13 21 السالوادور

)VAT امارات 2118از  ) 5 1 

 GST 11 31 ياندونز

 VAT 21 18 نيراكاو

 VAT 18 41 اوگاندا

 VAT 22 48.8 ايتاليا

 VAT 2 25 رانيا

 VAT 23 48 رلنديا

 VAT 24 46.3 سلنديا

 VAT 18 25 جانيآذربا

 VAT 21 35 نيآرژانت

 VAT 14 45 يجنوب يقايآفر

 VAT 12 51 يزكمر يقايآفر

 VAT 21 23 يآلبان

VAT 12 5/42 آلمان  

 state-level sales ايكآمر
tax 

2.5-2.2  6/32  

 VAT 4.5 11 آندورا

 VAT 11 12 آنگوال

VAT 22 5/33 باربادوس  

 VAT 2.5 1 باهاما

 VAT 3 1 (2253ن*)از يبحر

VAT 12 5/22 ليبرز  

 GST 5 1 برمودا
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 ميرمستقيات غينوع مال كشورنام 
 ميمستقريات غينرخ مال

(٪) 

 ات بر درآمديمتوسط نرخ مال

(٪) 

 1  ندارد يبرونئ

 VAT 21 45 ايتانيبر

 VAT 21 13 بالروس

 VAT 21 53.2 يکبلژ

 VAT 21 11 بلغارستان

 GST 12.5 25 زيبل

 VAT 15 31 بنگالدش

 VAT 18 35 نيبن

 sales tax 51 25 بوتان

 VAT 12 12.5 بوتسوانا

 VAT 18 12.5 نافاسوكيبور

 VAT 18 12.5 يبوروند

 VAT 12 11 يبوسن

 VAT 13 13 يويبول

 VAT 11 11 پاراگوئه

 sales tax1 12 21 ستانكپا

 VAT 2 25 پاناما

 VAT 23 56.5 پرتغال

 VAT 18 31 پرو

 VAT 11.5 33 ويكپورتور

 VAT 21 13 ستانيكتاج

 VAT 18 31 ايتانزان

 VAT 2 35 لنديتا

 VAT 5 45 وانيتا

 VAT 15 11 منستانكتر

 VAT 18 35 هكيتر

 VAT 12.5 25 داد و توباگوينيتر

 VAT 18 31 توگو

 VAT 18 35 تونس

 VAT 16.5 25 ايكئجاما

 VAT 21 22 کچ يجمهور

 يکراتكدمو يجمهور

 نگوك
VAT 16 41 

 VAT 18 25 نيكنيدوم يجمهور

 VAT 11 16 يبوتيج

 VAT 18 61 چاد

                                                 

 افزوده است و تنها نام آن با ساير كشورها متفاوت است. اين ماليات مانند ماليات بر ارزشكاركرد  .1
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 ميرمستقيات غينوع مال كشورنام 
 ميمستقريات غينرخ مال

(٪) 

 ات بر درآمديمتوسط نرخ مال

(٪) 

 VAT 12 45 نيچ

 VAT 25 55.8 كدانمار

 VAT 15 25 نيكنيدوم

 VAT 12 51 يستيونيم صهيرژ

 VAT 18 31 رواندا

 VAT 18 13 هيروس

 VAT 12 16 يرومان

 VAT 16 35 ايزامب

 VAT 15 51 وهبمبايز

 VAT 8 55.25 ژاپن

 VAT 18 61 ساحل عاج

 VAT 15 15 اكالنيسر

  VAT 12.5 سييسنت لو

 GST 2 22 سنگاپور

 VAT 18 41 سنگال

 VAT 12 15 سودان

 VAT 5 11 يسودان جنوب

 VAT 11 38 ناميسور

 VAT 8 41 سيئسو

 VAT 25 52.1 سوئد

 GST 15 31 رالئونيس

 VAT 15 15 شليس

 VAT 12 35 يليش

 VAT 21 15 صربستان

) VAT يعربستان سعود 2118از  ) 5 1 

) VAT عمان 2112از  ) 5 1 

 VAT 15 25 غنا

 VAT 21 51.2 فرانسه

 VAT 24 51.6 فنالند

 VAT 2 21 يجيف

 VAT 18 32 نيپيليف

 VAT 12 35 قبرس

 VAT 12 11 زستانيقرق

 VAT 12 11 قزاقستان

) VAT قطر 2112از  ) 5 1 

 VAT 13 15 ايكاستارك

 VAT 11 21 امبوجك

 VAT 12.25 35 امرونك
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 ميرمستقيات غينوع مال كشورنام 
 ميمستقريات غينرخ مال

(٪) 

 ات بر درآمديمتوسط نرخ مال

(٪) 

 GST 15 33 اناداك

 VAT 11 45 يره جنوبك

 VAT 25 42.2 يرواسك

 VAT 12 33 ايلمبك

 VAT 18.2 31 نگوك

 VAT 16 31 اينك

 VAT 18 11 وزوووك

) VAT تيوك 2112از  ) 5 1 

 VAT 15 25 پ وردكي

 VAT 18 35 گابون

 VAT 15 31 ايگامب

 VAT 18 21 گرجستان

 VAT 15 21 گرنادا

 VAT 12 2 گواتماال

 VAT 14 28 انيگو

 VAT 18 41 نهيگ

 VAT 11 42 نه نو پاپوايگ

 VAT 11 21 لبنان

 VAT 21 23 يلتون

 VAT 14 31 لسوتو

 VAT 23 32 لهستان

 VAT 12 43.6 زامبورگكلو

 GST 11 25 ايبريل

 VAT 21 15 يتوانيل

 VAT 8 24 نيختن اشتايل

 VAT 21 21 اركماداگاس

 VAT 16.5 31 يماالو

 VAT 18 35 مالت

 GST 6 15 ويمالد

 GST 6 28 يمالز

 31ا ي VAT 18 3 يمال

 VAT 22 15 مجارستان

 VAT 21 38 شكمرا

 VAT 14 22.5 مصر

 VAT 11 11 مغولستان

 VAT 18 11 هيمقدون

 VAT 16 35 يکزكم

 VAT 16 41 يتانيمور
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 ميرمستقيات غينوع مال كشورنام 
 ميمستقريات غينرخ مال

(٪) 

 ات بر درآمديمتوسط نرخ مال

(٪) 

 VAT 15 15 سيمور

 VAT 12 32 يکموزامب

 VAT 21 18 يمولداو

 VAT 12 2 نگرومونته

commercial tax 3-5 انماريم  3-51  

 VAT 15 32 ايبينام

 VAT 13 25 نپال

 VAT 25 38.52 نروژ

 VAT 5 24 هيجرين

 VAT 15 31 اراگوئهيكن

 GST 15 33 لنديوزين

 VAT 21 52 هلند

 VAT 15 25 هندوراس

 35.54 ايGST 12 18 هندوستان

 VAT 12.5 1 وانوتو

 VAT 15 34 ونزوئال

 VAT 11 35 تناميو

 VAT 24 48 وناني

 1.انگيارنست و و  vatlive.com ، tradingeconomics.comخذ: أم

 

 

 يبندجمع

اين  از يوجود داشته باشد. بخش يط مناسبيشرا بايدابد، يرد و مصرف تحقق يل گكد شيتولآنكه  يبرا

. خدمات استاين  ديتول يات، پرداخت بهايرده است. مالكدولت فراهم كه است  يط محصول خدماتيشرا

ات يالتر از اخذ منهيبه يانهيند گزكن يف خود را تأمياز انجام وظايموردن دولت بتواند منابعكه اين يبرا

از درآمد  يستاناتير قابل انتخاب است: ماليدو مس جامعه عموماً يات از اعضاياخذ مال يوجود ندارد. برا

، است ات مشخصيننده مالكات بر درآمد پرداختيدر مالكه از مصرف آنها. ازآنجا يستاناتيا ماليافراد 

ار مناسب يبس يعياهداف بازتوز ين براير داد و بنابراييتوان آن را متناسب با درآمد افراد تغيم يسادگبه

زه يرده و انگكانداز دلسرد افراد را از پستواند يمكه ات آن است ينوع مالاين  است. نقطه ضعف

از اندو پس يگذارهيمات سرمايبر تصم يا اثريات بر مصرف يمال يدهد. از طرفاهش كرا  يگذارهيسرما

ع درآمد يبر بازتوز ياثر منفكه است اين  ند؛ اما نقطه ضعف آنكيق ميانداز تشوا افراد را به پسيندارد 

 نند. دركيات مياز درآمد خود را صرف مال يشتريمتر سهم بكبا درآمد  يهاخانوادهكه معنا اين  بهدارد 

                                                 

5. Ernest and Young 
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سبت ن يشترياز مصرف منافع ب يستاناتيگزارش ارائه شد، مالاين  دره ك ييهامجموع مطابق استدالل

به  يپرداخت جبران ،آن يتوان همراه با اجراي، ميحذف اثرات منف يات بر درآمد دارد اما برايبه مال

 ات را انجام داد. ياز مال يضرور ياالهاكت يچندگانه و معاف يهانرخاعمال درآمد، مك يهاخانواده

 ات بريران است: ماليگميتصم يروشيپ ينه اصليات بر مصرف دو گزيمال ياجرا يبرا در عمل 

شود و ياعمال مع يو توزد يدر تمام مراحل تولافزوده ارزشات بر يات بر فروش. ماليو مالافزوده ارزش

سر كگاه بن ياتيمال يمحسوب شده و از بده ياتيره قبل به عنوان اعتبار ماليبه زنج يپرداخت يهااتيمال

نده نكبرسد. چون مصرف يينهاننده كدست مصرفاال بهكه كابد يير تا آنجا ادامه ميمساين  شود.يم

بر كه  ياتيتواند مالين نميند، بنابراكافت يدر ياتيد مالكرده و كنام ثبت ياتيتواند در سازمان مالينم

اين  با ند.كياصابت م ييننده نهاكبر مصرفات يرد و لذا ماليموردنظر پرداخته است را بازپس گ ياالك

بر  يم )روش مبتنيرمستقيق غيوجود دارد: روش تفرروش ز چهار يه نين رويهم ياجرا يوجود برا

اضر م. در گزارش حيرمستقيغ يم و روش تجمعيمستق يم، روش تجمعيق مستقيصورتحساب(، روش تفر

بت به نس يشتريب يهاتيمز ،صورتحساببر يمبتنروش كه نشان داده شد  و يبررسها روشاين  يژگيو

 ن دارد. يريسا

 يمامتات در يمالاين  شود.يد وضع ميتول ييره نهايات بر فروش تنها بر زنجيگر روش مالياز طرف د 

ات بر فروش يدر مال. انادا در حال اجراستكاز هند و  ييهاالت و در بخشيبجز پنج ا ايكآمر يهاالتيا

 يسپس فروشندگان ؛شوديمشخص و اعالم م ات،يمشمول مال ياالها و خدمات مصرفكاز  يابتدا فهرست

 ياتيد مالكو نام ثبتو مراجعه  ياتيمالسازمان به  بايد پردازندياالها و خدمات مكاين  به فروشكه 

ها را از آن اتيمال ،مصوب يهاآنها مطابق با نرخ شندگان،فرواين  به داري. پس از مراجعه خرنندك افتيدر

 ياتيبه اداره مال اتياظهارنامه و پرداخت مال ليمكآنها موظف به ت يمشخصفواصل در  نند وكيم افتيدر

 .هستند

وند، مند شبهره ديتول يهانهاده تيبتوانند از معافآنكه  يشده برانام ثبت يهاتكروش شراين  در 

افت يت را دريمعاف يمراحل آن، گواه يپس از ط رده وك ميتسل ياتيسازمان مالدرخواست خود را به  بايد

د را خو ازيموردن ياالك تواننديم يينها ياالهاكبا ارائه آن به فروشندگان  يگواهاين  دارندگان نند.ك

و شماره  داريهنگام فروش، مشخصات خر زينند. فروشنده نك يداريخر ،فروش اتيمالپرداخت بدون 

 رد ار نخواهد بود.كبده اتيبابت آن مال ،ياتياظهارنامه مال ليمكزمان تده و در كرمربوطه را ثبت  يگواه

رده و كنام ثبتد يبا ييهاتنها بنگاهكه بل ؛نندكنام ثبتنندگان كديهمه تولكه ندارد  يروش لزوماين 

 ات بپردازند.يمشمول مال ياالهاكد يا توليد يبه خركه نند كافت يدر يگواه

در حلقه آخر ات بر فروش ينسبت به مالافزوده ارزشات بر يمال يهاتيمزگزارش حاضر عالوه در به 

 يااالهكبودن نسبت به يمتر، خنثك ياجرا يهانهيهزاز:  طور خالصه عبارتندها بهتيمزاين  احصا شد.

شتر در ي، سهولت بياتين مالكيمت يمتر براكنه يبهتر، هز ييشتر، درآمدزايبكارآيي ع مختلف، يو صنا
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، عدم ياتيزه فرار مالياهش انگكبودن،  ينترلكره، خوديدر طول زنج ياتيمال يم بدهي، تقسيحسابرس

و هم  ديهم در تولكه  يياالهاكبا مصرف دوگانه ) يياالهاكمتر به كت يد، حساسيات بر توليوضع مال

تر، ستردهگ ياتيه مالي، پاياتيت ماليافت معافيدر يمتر براك ياسيشوند(، فشار سيمصرف استفاده م

 از بخش خدمات. يستاناتيو مال يررسمياز بخش غ يستاناتيمال
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بر فروش  اتيو تفاوت آن با مالافزوده ارزشبر  اتي. مال1افزوده ارزشات بر يدرباره مال عنوان گزارش:

 در حلقه آخر
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