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 چکیده: 

 
مالیاتها یکی از مهمترین و با ثبات ترین منابع کسب درآمد برا یدولتها می باشد. در بین انواع مالیتها، مالیت بر ارزش افزوده یک     

وده یک نوع مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف نوع مالیات نیز یکی از بهترین انواع هاست. مالیات بر ارزش افز

 زنجیره واردات تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کاالهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد.

در صد در کشورهای  52الی  3ین کشور جهان از این روش مالیاتی استفاده می نمایند که نرخهای آن ب 041در حال حاضر بیش از 

مختلف نوسان دارد. یکی از مهترین مزایای آن شفاف سازی معامالت اقتصادی، گسترش پایه های مالیاتی بر اساس مصرف، افزایش 

نیز  درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی، متکی بر خود اظهاری و ..... می باشد و عمده ترین معایب آن

 مربوط به آثار احتمالی تورمی است . 

در این مقاله مفهوم مالیات بر ارزش افزوده بیان گردیده است. ابتدا تاریخچه آن در جهان و ایران، سپس تعاریف و مزایا و معایب آن 

ینه مالیات بر ارزش افزوده به زبانی ساده و گویا بیان شده برای این منظور پس از بررسی مهمترین مطالعات تجربی انجام شده در زم

 در کشورها و مناطق مختلف با کشور ایران مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. 

 

 
 

 . :مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، آثار درآمدی، آثار تورمی، آثار توزیعیواژگان کلیدی
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 مقدمه:

  

یات مطرح گردیده است در مواردی به مسایل مربوط به در نوشتارها و مباحث متعددی که طی سالهای اخیر پیرامون مال    

گزاران  استراتژی سیاست مالیاتی نیز پرداخته شده است. ساختار مالیاتی هر کشوری علی القاعده بر پایه مالحظات سیاست

 نسبت به اهداف کلی دولت از یک سو و واقعیات زندگی اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر استوار است. 

یر کشورها نیز در این میان می تواند مورد توجه قرار گیرد و منشاء تصمیم گیری پیرامون سیاست و مدیریت مالیاتی تجارت سا

یک کشور واقع شود. همچنین نقش بررسیهای علمی که امروزه در تمام جهان به طور بی سابقه ای رو به گسترش ات را نمی 

ته شاهد نزدیکی و هماهنگی کشورها در زمینه تجارت و اقتصاد هستیم که به توان نادیده گرفت. در دنیای امروز به طور خواس

 تدریج تشابه و تقارن مسائل اجتماعی را نیز به دنبال می آورد. 

بررسی ها در عین حال ما را با کم و کیف وقوع مسائل و نکاتی که در زمینه ساسیت مالیاتی در جهان امروز مطرح می باشد 

رف دیگر پرداختن به ذات و ماهیت مسائل و راه حل های ارائه از سوی صاحب نظران در رابطه با همین آشنا می سازد. از ط

مسائل در سطح جهان است. کسب آگاهی هایی از این دست و آمیختن آن با تجربه کشور در ارتباط با این گونه مسائل، نگرش 

ه ما اعطا می کند. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از عمیق تری را برای تعلیل معضالت و ارائه راه حل های مناسب ب

 محورهای اصلی پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اصالح ساختار مالیاتی کشورهای در حال توسعه است. 

 –کتابخانه سازمان مالیاتی مقاله حاضر که با بهره گیری از مأخذ و منابع معتبر از بین مقاالت و کتب مختلف مالیاتی از جمله 

معاونت مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده است اطالعات مفیدی در رابطه با مفاهیم نظری و مباحث اجرایی مالیات بر ارزش 

 افزوده در اختیر عالقه مندان به مسائل مالیاتی قرار می دهد. 

های احتمالی به عهده نویسندگان این مقاله است و با امید در خاتمه ضمن تذکر به این امر که مسئولیت کلیه ایراد ها و کاستی

 به اینکه مباحث مطروحه در اینجا زمینه ساز مباحث و مطالعات تکمیلی و اصالحی در آینده باشد. 

 تاریخچه: 

ن مالیاتهایی وصول مالیات در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد. مطالعه ایران باستان نشان می دهد که در دوران هخامنشیا    

 بصورت نقدی و یا جنسی اخذ می شده است. پس از این نظام مالیاتی پیشرفتهایی ار تجربه کرد. 

، عمده درآمدهایی مالیاتی شامل تمامی انواع مالیات، بجز مالیات بر درآمد، تحت عنوان مالیت بر شرکتها و  0311تا سال 

به بعد قوانین مالیاتی دچار تحوالت و اصطالحاتی قرار گرفت تا  0311 به تصویب رسید. از سال 0311فروردین  05تجارت در 

اولین و جامع ترین قانون مالیاتی الیتهای مستقیم و غیر مستقیم مورد تصویب قرار گرفت قانون فوق در  0342اینکه در سال 

 سالهای اخیر تغییراتی را تجربه کرده است.  

لت مواردی از قبیل تخصیص منابع، توزیع عادالنه تر درآمد، رشد اقتصادی و از مهمترین اهداف فعالیتهای اقتصادی دو

 گسترش اشتغال، ثبات اقتصاد و حفظ سطح عمومی قیمتها، بهبود تجارت بین المللی و تراز پرداختها است. 

ن مالی این مخارج الزم برای انجام این وظایف دولتها مجبورند مخارج و هزینه های بسیار سنگینی را متحمل شوند و برای تأمی

است منابع درآمدی گوناگونی را مهیا کنند. درآمدهای دولت عمدتاً به دو گروه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می 

شوند. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است به عبارت دیگر 

ن منبع مهم با سایر منابع، حاکی از این است که هرچه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد بهتر است مقایسه ای

و از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی جلوگیری ی کند به همین دلیل در کشورهای پیشرفته بر خالف 

دولت نقش ناچیزی دارند تقریباً در کشورهای پیشرفته اعظم مخارج  کشورهای در حال توسعه که مالیتها در تأمین مخارج

 دولت از این طریق تأمین می شود.
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با مرور عملکرد نظام مالیاتی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی می توان نتیجه گرفت که این نظام مالیاتی کامل نیست و 

 عبارتند از:  دچار ضعف و مشکالتی در داخل سازمان مالیاتی می باشد که

 ( پائین بودن فرهنگ مالیاتی 0

 ( باال بودن وقفه های مالیاتی 5

 ( زیاد بودن معافیت های مالیاتی 3

 ( مدیریت ضعیف نیروی انسانی و ضعف نظام پاداش و تنبیه4

د ذکر شده می اگر چه می توان مشکالت دیگری را نیز در ادامه بیان کرد اما عمده ترین مشکالت نظام مالیاتی کشور موار

 باشد.

 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای ظهور در جهان: 

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طوالنی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طوالنی در اجرا،     

میالدی و توسط یک مدیر آلمانی به نام  0101سال سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته به گونه ای که برای اولین بار در 

فون زیمنس ایده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد. مالیات بر ارزش افزوده برای بیش از سه دهه تا قبل از اجرای آن 

به  0121و  0123مورد بحث قرار گرفت. اما موریس الره فرانسوی که به پدر مالیات بر ارزش افزوده شهرت داشت در سالهای 

پیشرفت و توسعه این مالیات کمکهای فراوانی نمود به گونه ای که امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را 

در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظامهای مالیاتی بکار گرفته اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقالبی نوین در 

فزوده از مزایا و دست آوردهای آن استفاده نمایند. با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی ادبیات بر ارزش ا

به بعد کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، دانمارک به عنوان پیشگامان به کار گیری این  0124نوین می توان گفت که از سال 

ظام فوق بجای سایر مالیاتها اقدام کردند. اما در کشورهای آمریکا التین، برزیل نظام مالیاتی جدید نسبت به جایگزین نمودن ن

اولین کشوری بود که شکل جامع مالیات بر ارزش افزوده را پیاده نمود هم اکنون بیشتر کشورهای دنیا سیستم مالیات بر ارزش 

این نوع  Shoupبعد از جنگ جهانی دوم سوپ  افزوده را اعمال می کنند. در کشورهای آسیایی، ژاپن اولین کشوری بود که 

 . مالیات را برای بازسازی اقتصاد ژاپن پیشنهاد کرد

 

 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران:

برخی از گزارشها و نقل قولهای موجود حکایت از این دارد سعی در برقراری چنین مالیات بر مصرفی در کشورمان نیز شاید      

دهه سابقه دارد. اما اولین اقدام عملی ثبت شده در این مورد تقدیم الیحه مالیات بر ارزش افزوده در سال در حدود چند 

توسط دولت وقت ج.ا.ا به مجلس شورای اسالمی بوده است. با وجود تصویب بخشی از این الیحه در مجلس وقت به  0311

 میلی بود، دولت این الیحه را از مجلس پس گرفت. علت شرایط خاص اقتصادی کشور در آن زمان که ناشی از جنگ تح

اما با توجه به احساس نیاز و نظر کارشناسان و متخصصین داخلی در رابطه با برقراری چنین نظام مالیاتی در کشور و تجارت 

رار گرفت و نهایتاً مجدداً در دستور کار دولت ق 11بین المللی بررسی های مربوط به برقراری چنین نظام مالیاتی در اواخر دهه 

به تصویب هیئت وزیران رسید و در مهر ماه همان سال به مجلس محترم  0310الیحه مربوط به  تدوین و در شهریور ماه 

شورای اسالمی ارائه گردید. بررسی های اولیه این الیحه در مجلس ششم صورت پذیرفت. اما روایتاً موضوع به بررسی توسط 

مجلس هفتم در اولین سال تشکیالت کلیات را در کمسیونهای مرتبط مورد بررسی و تصویب مجلس هفتم موکول گردید. 

 در شوراول در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان محترم رسید.  0314قارداد و کلیات در فروردین ماه 
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 اهداف : 

 

آن در سایر کشورها و استفاده از تجربیات و  هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی مالیات بر ارزش افزوده در ایران با اجرای    

 موفقیت آنهانسبت به بعد اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران پیشنهاداتی ارائه نمود. 

 اهمیت و ضرورت تحقیق: 

الیاتها در مورد آن با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در ایران تقریباً تازه آغاز گردیده است و تا کنون کمتر از سایر م 

 پژوهش گردیده است. لذا تحقیقاتی از این گونه ضروری به نظر می رسد.   

 پژوهشهای انجام شده:

مالیات بر ارزش افزوده بدلیل نداشتن تاریخچه طوالنی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طوالنی در اجرا،     

ت ولی با گذشت زمان از اجرای این سیستم مالیاتی با وجود موفقیت های این نظام سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته اس

مالیاتی در کشورهای پیشرفته ضرورت داشت که پیش از به اجرا درآوردن آن مسایل مربوط کاماًل بررسی و به برخی سواالت و 

ل توسعه و در حال گذار از هم می توانند ابهامات مطرح شده پاسخ داده شود. سواالتی از قبیل اینکه آیا کشورهای در حا

مالیات بر ارزش افزوده را آنقدر خوب اجرا کنند که از نظر درآمدی ارزش اجرای آنرا داشته باشد؟ در جواب به این سوال می 

محمد توان در بررسی کشور مالزی به این نتیجه رسید که می توان به اهداف مالیات بر ارزش افزوده دست پیدا کرد. )دکتر 

 ( 0314ضیایی بیگدلی 

مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده یکی از بررسی های انجام شده است که بطور خالصه مواردی بیان شده است. دالیل 

زیادی جهت اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها بیان می شود از جمله وجود یک منبع درآمد ثابت جهت برآورده 

دولت و اجتناب از پدیده مالیات مضاعف چند مرحله ای عنوان کرده اند و از دیگر دالیل می توان به تسهیل شدن هزینه های 

ورود به پیمان منطقه ای نام برد. در برخی از کشورها نام مالیات بر ارزش افزوده را به دالیلی از جمله فهیم مشکل و معرفی 

( را تحت عنوان مالیات بر کاالها و  VATر کرده مثاًل در کانادا و نیوزلند )مالیات بر ارزش افزوده در میان عامه مردم تغیی

 ( 0314خدمات نام گذاری کرده اند. ) دکتر اکبر کمیجانی 

مقایسه کشورهای دیگر با ایران در اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از بررسی های انجام شده می باشد در این 

مالزی در قاره آسیا، برزیل در قاره آمریکا و کشور غنا در قاره آفرقا استفاده شده است. )دفتر طرح و  مقاله از کشورهای چون

 (  0312برنامه مالیات بر ارزش افزوده 

به طور اساسی در بسیاری از ممالک در حال توسعه یا گذار، مالیات بر ارزش افزوده یک ابزار نوسازی سازمان مالیاتی است 

خالف مالیات بر فروش هیچ نوع ریزش ندارد بدین معنا که موجب انحراف روشها یا فرم تولید نمی شودو موجب بطوری که بر 

 (   5112انحراف در تجارت هم نمی شود بخصوص اگر بر اساس مقصد وضع شود. )دکتر غالمرضا حیدری کرد زنگنه مارس 

 مبانی نظری: 

ت مالیات بر ارزش افزوده در سطح کاالهای تولیدی در اندونزی در اولین اعالم داشته اس 0111گلین جن کینز در سال     

درصد بیشتر از هدف انجامید. جالب توجه است که این کشور به داشتن  42سال عملکرد خود به افزایش درآمد به میزان 

 مدیریت مالیاتی ضعیف معروف بوده است. 

از مدل تعادل عمومی به این نتیجه رسیدند که برقراری یک نرخ یکنواخت با استفاده  0111باالرد اسکولز و شووش در سال     

مالیات بر ارزش افزوده در ایاالت متحده، کار آیی اقتصادی را بهبود می بخشد و مالیات بر ارزش افزوده، کمترین هزینه 

 اجتماعی در میان مالیاتها را دارد. 
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 31کشور ) 44ه نرخهای مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی حاصله در در مطالعه ای در زمین 0111آلن تایت در سال     

 0111کشوری که به طور فعال در حال پذیرفتن آن تا ژانویه  1کشور که مالیات بر ارزش افزوده را به کار گرفته اند بعالوه 

صفر که تقریباً همه کشورها برای  کشور، یک نرخ واحد) صرف نظر از نرخ 02بوده اند( به نتایج مهمی دست یافته است. 

درصد( بوده است.  3درصد( و پایئن ترین در ژاپن ) 55صادرات منظور می کنند( داشته اند. باالترین تک نرخی در دانمارک)

برخی از کشورها از مالیات بر ارزش افزوده تک نرخی و به دو نرخی و یا چند نرخی تغییر روش داده اند. در سیستم های چند 

 درصد( بوده است.  0درصد( و پائین ترین نرخ در بلژیک ) 21خی مالیات بر ارزش افزوده باالترین نرخ در سنگال)نر

 روش تحقیق: 

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای است و از کتب و مقاالت معتبر علمی و همچنین جستجو در کتابخانه معاونت مالیات     

 لیاتی کشور و نیز جستجو در سایتهای معتبر می باشد.بر ارزش افزوده سازمان امور ما

 تعاریف: 

 : ارزش افزوده 

از دیدگاه اقتصادی ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده ) محصول( و ارزش داده )مواد اولیه( می باشد. بر این اساس ارزش 

ت خریداری شده یک شخص در یک دوره معیین افزوده را تفاوت بین ارزش کاال و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدما

 تعریف می کنند. 

 : مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به تعریف مذکور مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از یک نوع مالیات چند مرحله ای که در مراحل مختلف زنجیره 

ات ارائه شده اخذ می گردد. این مالیات در واقع تولیدف توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کاالهای تولید شده و یا خدم

 نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کاالها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. 

 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه مورد بحث قرار می گیرد: 

 ( خود کنترلی: 1

م مالیات بر ارزش افزوده است خود کنترلی بودن بدین معناست که پرداخت کنندگان مالیات در از خصیصه های مهم سیست  

 هر مرحله ای از زنجیره تولید، توزیع روی پرداخت مالیات در مراحل پیش از خود نظارت می کنند. 

 ( خنثی بودن: 2

مکانیزم و قیمتهای بازار ایجاد شده مداخله و  یک سیستم مالیاتی زمانی کارا خواهد بود که تخصیص بهینه منابع که توسط  

تأثیری نداشته باشد به هر حال هر سیستم مالیاتی، بد رفتاری اقتصادی تأثیر خواهد داشت. اما خنثی ترین سیستم مالیاتی، 

یستم به گونه سیستمی است که این مداخالت را به حداقل رساند. طرفداران مالیات بر ارزش افزوده بر این اعتقادند که این س

ای است که نسبت به رفتارهای اقتصادی و تخصیص کارایی منابع خنثی می باشد. زیرا معافیت ها و نرخ گذاری های صفر در 

 آن محدود است. 

 ( کارایی: 3

جددًا اجرای مالیات بر ارزش افزوده فرصتی را مهیا می سازد تا با کنار گذاشتن مالیتهای نامناسب قدیمی، نظام مالیاتی م  

سازماندهی می شود. در ضمن همه چیز به نفع مالیات بر ارزش افزوده نیست. فهم مالیات بر ارزش افزوده برای عموم ساده 

نیست. بدین دلیل برخی  کشورها اعم از دیگری بجای مالیات بر ارزش افزوده برگزیده اند. مثاًل کانادا و نیوزلند سیستم مالیات 

 ت بر کاالها و خدمات نامیده اند. بر ارزش افزوده را مالیا

 : ( تنازلی بودن4 

از آنجا که اقتصاد کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف می کنند لذا در این سیستم به طور نسبی فشار مالیات   

ه هنگام اعمال بیشتری را متحمل می شوند. برخی از کشورها برای جبران مالیت های پرداختی توسط خانوار های کم درآمد ب
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مالیات بر ارزش افزوده، از ابزارهایی مانند افزایش حقوق اقشار کم درآمد و افزایش بیمه های اجتماعی استفاده می کنند. البته 

 به عقیده صاحب نظران هر مالیاتی می تواند ایجاد کننده اثر تنازلی باشد. 

 جنبه مورد بررسی قرارداد:  3ن را از آثار اقتصادی اجرای الیحه مالیات بر ارزش افزوده در ایرا

 ( آثار درآمدی0

 ( آثار تورمی5

 ( آثار توزیعی3

 ( آثار درآمدی:0

درصد برای کلیه کاالها و خدمات) اعم از داخلی و وارداتی( در  1در الیحه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیاتی واحدی معادل   

عتباری) فاکتور نویسی( اجرا می شود و نرخ صفر بر صادرات سرمایه گذاری نظر گرفته شده است.مالیات پیشنهادی به روش ا

اعمال می گردد. بنابراین می توان استنتاج کرد که منظور الیحه پیشنهادی دولت، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف است 

 که بر مبنای اصل مقصد اجرا می شود.

 2/1معادل  0311شان داده شده است. مالیاتهای غیر مستقیم داخلی در سال جدول زیر تخمین پایه مالیات بر ارزش افزوده ن

هزار  511میلیارد ریال بوده که اگر این مقدار از پایه ی مالیاتی ناخالص کسر شود پایه خالص مالیات بر ارزش افزوده معادل 

می دهد برای بدست آوردن درآمدهای درصد از تولید ناخالص را تشکیل  2میلیارد ریال بدست می آید این مقدار حدوداً 

درصد ضرب شود. در نهایت درآمدهای مالیاتی  1حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده کافی است که پایه ی مالیات در نرخ 

درصد می  4/3هزار میلیارد ریال می شود. سهم این مقدار از تولید ناخالص داخلی  2/01معادل  0311تخمینی برای سال 

ر شرایطی که قانون بدون هیچ منع اجرای و امکان فرار مالیاتی و به نحو کامل اجرا شود. چنین پایه مالیاتی و درآمدی باشد. د

بدست می آید. اما باید توجه داشت که امکان فرار مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده علیرغم خود کنترلی بودن آن 

 صفر نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الیحه مالیات بر ارزش افزودهاز  01ماده  -0

 از الیحه مالیات بر ارزش افزوده 04ماده  -5

 از الیحه مالیات بر ارزش افزوده 03ماده  -3

 از الیحه مالیات بر ارزش افزوده 01ماده  -4
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 میلیارد ریال      1331تخمین پایه ی مالیات بر ارزش افزوده برای سال 
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 1141 1141 1/5 51541 011 51541 1 51541 زراعت 1

 1221 1221 1/5 50135 011 50135 1 50135 دامپروری 2

 100 100 5/1 0313 011 0313 1 0313 سایر فعالیتها 3

 0 1 -- 1 -- 0 1 0 معدن 4

 4120 1 -- 1 -- 4120 1 4120 تخراج گازنفت و اس 5

صنایع تولید مواد  6

غذایی و آشامیدنیهای 

 و دخانیات

52211 1 52211 14 01131 4/3 01310 01144 

صنایع نساجی،  7

 پوشاک و چرم

01301 1 01301 -- 1 -- 1 01301 

صنایع تولید  8

محصوالت کاغذی و 

 محصوالت چوبی

5121 1 5121 55 111 4/1 0555 3315 

 1453 100 5/1 0131 55 1420 1 1420 صنایع تولید شیمیایی 9

صنایع کانی های غیر  10

 فلزی

0111 1 0111 -- 1 -- 1 0111 

صنایع تولید نظرات  11

 اساسی

1 1 1 -- 1 -- 1 1 

صنایع تولید ماشین  12

 آالت

04112 1 04112 -- 1 -- 1 04112 

 3011 1 -- 1 -- 3011 1 3011 برق 13

 1313 1 -- 1 -- 1313 1 1313 آب 14

 0110 1 -- 1 -- 0110 1 0110 گاز 15

 1 1 -- 1 -- 1 1 1 ساختمان 16

 21421 1 -- 1 -- 21421 1 21421 بازرگانی 17

 5123 1 -- 1 -- 5123 1 5123 رستوران و هتلداری 18

حمل و نقل و  19

 انبارداری

01012 5132 01051 -- 1 -- 1 01051 

 4131 1 -- 1 -- 4131 1 4131 اطاتارتب 20

 001511 1003 -- 34112 -- 044131 11111 14111 سایر 21

51401 جمع 

3 
13112 321111 --- 01135

1 
--- 32425 511150 
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 آثار تورمی: 

مورد تأثیر علیرغم موفقیت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان جایگزین مناسب برای انواع مالیات بر فروش، نگرانی های در     

بالقوه ی اجرای این مالیات بر سطح عمومی قیمتها وجود دارد. درحقیقت آثار تورمی احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده، 

یکی از مهمترین مالحظات اولیه کشورهایی است که اجرای مالیات بر ارزش افزوده را مدنظر دارند. در تحلیل های متعارف 

 ها، بر اساس عوامل بوجود آورنده به چهار دسته تقسیم می شوند:  اقتصاد کالن، انواع تورم

 ( تورم پولی 0

 ( تورم ناشی از فشار هزینه 5

 ( تورم ناشی از فشار تقاضا3

 ( تورم ساختاری 4

. واضح است که تلقی تورم زا بودن مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نظریه ی پولی تورم و نظریه ی ساختاری موضوعیت ندارد

 بدین جهت تورم زا بوده مالیات بر ارزش افزوده، منحصر به تحلیل های فشار هزینه و فشار تقاضا می شود

 اثر وضع تورم بر ارزش افزوده

 

 

در جدول باال مشاهده می شود، وضع مالیات بر ارزش افزوده در مجموع دارای اثر روشنی بر روی تورم نیست دلیل این امر نیز 

ه وضع مالیات بر ارزش افزوده بر روی برخی از متغییرهای ایجاد کننده ی تورم مانند کسری بودجه روشن است، بدین معنی ک

و متغییرهای اعتبارات اثراتی دارد که کاهش دهنده تورم است در حالی که بر روی برخی از متغییرها از قبیل انتظارات اثراتی 

قات انجام شده در ایران نشان می دهند که کسری بودجه و دارد که به افزایش تورم منجر می شود. از طرف دیگر تحقی

گسترش هزینه های دولت و عدم قابلیت انعطاف هزینه های دولت در جهت کاهش یا حتی کنترل رشد آن عامل اصلی ایجاد 

 تورم در ایران محسوب می شوند. 

 

 آثار توزیعی: 

 

 متغییر اثر گذار بر سطح قیمتها

جهت اثر گذاری وضع مالیات 

 بر متغییر

جهت اثر گذاری متغییر 

 بر سطح فیمتها

جهت اثر گذاری وضع 

 طح قیمتهامالیات بر س

 - + - نقدینگی

 عدم تغییر + عدم تغییر هزینه های دولت

 - + - کسری بودجه دولت

 + + - تولید حقیقی

 عدم تغییر + عدم تغییر نرخ ارز

 عدم تغییر + عدم تغییر درآمد نفت و گاز

 عدم تغییر + عدم تغییر دستمزد

 + + + فشار هزینه و حفظ حاشیه سود

 + + + انتظارات تورمی

 - + - تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی

تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به بخش غیر 

 دولتی

 + عدم تغییر

 

 عدم تغییر
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عی در دهه های گذشته از مهمترین مباحثی بوده است که در حوزه تأثیر مالیات بر ارزش افزوده روی نابرابری و رفاه اجتما  

مطالعات مربوط به آثار ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده به چشم می خورد. بدون شک مالیات بر ارزش افزوده که بطور 

لی است. بررسی آثار گسترده و با نرخی واحد روی کاالها و خدمات اعمال شود، موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شودو تناز

توزیعی مالیات بر ارزش افزوده به صورت تغییر قدرت خرید گروههای مختلف درآمدی به دلیل تغییر قیمت کاالها در سبد 

مصرفی خانوار، انجام می شود و تغییر قیمت ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب یک انتقال کوتاه مدت در نرخ 

مالیات بر ارزش افزوده در ف کننده تحلیل می گردد. در پایان می توان به این نتیجه رسید که اعمال رشد شاخص بهاء مصر

ایران اثری قابل تأمل در وضعیت موجود توزیع درآمد نداشته و سیاست گذار اقتصادی می تواند با اطمینان خاطر نسبت به این 

 امر به بررسی سایر موضوعات مربوط به اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. 

 الیات بر ارزش افزوده:  برخی از دالیل رویکرد دولتهابرای اجرای م

( ایجاد منبع درآمدی جدید با ثبات و قابل اعطاف به منظور پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولتها از جمله دالیل اصلی 0

 انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها بوده است. 

 ار مالیاتی گذشته به این مالیات روی آورده اند. ( برخی از کشورها عنوان می کنند که به دلیل عدم رضایت از ساخت5

( برخی از کشورها علت بکار گیری مالیات بر ارزش افزوده را اجتناب از پدیده های مالیات مضاعف چند مرحله ای عنوان 3

گر بروز می کرده اند. مالیات مضاعف چند مرحله ای به هنگام انتقال تولیدات از یک سطح فرایند تولید و توزیع به سطح دی

 کند. 

( برخی از پیمانهای منطقه ای بنابه دالیلی نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتی در مناسبات اقتصادی کشورهای عضو پیمان 4

برقراری یکنواختی فشار مالیاتی، متمایل ساختن انگیزه های کشور عضو به سبب افزایش کارایی گسترش صنعت، استفاده از 

ودن، آسیب نرساندن به کاالهای وارداتی و گسترش رقابت داخلی مالیات بر ارزش افزوده را به مزایای بی طرفی و خنثی ب

 عنوان شرط عضویت برای اعضاء تعیین کرده اند. 

 سواالت تحقیق: 

 * برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده چه باید کرد؟

 * آیا مالیات بر ارزش افزوده به وعده های خود وفا کرده است؟ 

 عالیمی وجود دارد که نشانه تحقق یافتن درآمدهای کار آمد مورد ادعای طرفداران مالیات بر ارزش افزوده باشد؟  * آیا

 * با توجه به اجرای طرح در کشورهای مورد بررسی اعمال چه نرخی باعث موفقیت و بهتر اجرا شدن طرح می باشد؟ 

 مزایا مالیات بر ارزش افزوده: 

شتر کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال گذار) در حال توسعه( مالیات بر ارزش افزوده مالیات کار واضح است که در بی    

آمدی بوده است و اگر از بدیاهای قابل جانشینی با آن بهتر نباشد حداقل به خوبی آنهاست. الزم به ذکر است که وقتی کشوری 

درآمدهایش بالفاصله افزایش خارق العاده و فوق تصوری نشان بدهد اما  مالیات بر ارزش افزوده را معرفی می کنند لزومی ندارد

معرفی آن قطعًا موجب شفاف تر شدن مبادالت اقتصادی خواهد شد و هزینه های وصول مالیات نسبت به درآمدهای دولت 

شرایط بهترین انتخاب است  کاهش خواهد یافت. در مقایسه با مالیات عمومی بر فروش مالیات بر ارزش افزوده تقریباً در تمام

زیرا به گونه ای طراحی شده که بار آن به دوش مصرف کننده نهایی هم باشد نه تنها بر دوش تولید کننده درست است که 

ظاهراً تولید کنندهف عرضه کننده یا بازرگان این مالیات را به حساب دولت واریز می نماید، اما باید توجه داشت که در نهایت 

ات از طریق زنجیره های اقتصادی واردات/ تولید / توزیع / مصرف / به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و این این مالی

مصرف کننده نهایی است که الیات را خواهد پرداخت. به عبارت دیگر ساختار این مالیات به گونه ای است که صرف نظر از 

دمت مورد نظر مجموع مالیاتی که نهایتًا تجمیع گردیده و توسط مصرف تعداد مراحل موجود ما بین تولید تا مصرف کاال یا خ

 کننده نهایی پرداخت می گردد معادل حاصلضرب نرخ مالیاتی اعمال شده در قیمت کاال یا خدمات مورد نظر خواهد بود. 
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ا در آن پیدا نکرده است و علت در واقع خاورمیانه تنها منطقه ای از جهان است که این مالیات هنوز آن طور باید جایگاه خود ر

آن هم وجود منابع نفت و گاز در این منطقه بوده که قسمت عمده ای از منابع مالی دولتهای منطقه را تأمین می نماید. از بین 

و کشورهای واقع حوزه کشور ایران، کشورهای پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان، اردن 

لبنان این نظام مالیاتی را اجرا ننموده اند و اطالعات دریافتی بیانگر این مطلب است که کشورهای دیگری همچون یمن و 

 عربستان و ... نیز مقدمات اجرای این نظام مالیاتی را فراهم آورده اند. 

کمتر به کلیه فروشهای مرتبط با بخشهای به دلیل وسیع بودن مبانی مالیات بر ارزش افزوده می توان این مالیات را با نرخی 

 مختلف تولید و سرمایه گذاری جهت پوشش هزینه های دولت ایجاد می گردد. 

 با اجرای این مالیات به دلیل پایئن بودن نرخ آن در مقایسه با سایر مالیتها با مبنای مورد انگیزه فرار مالیاتی کاهش می یابد. 

لیات بر ارزش افزوده به عنوان یک منبع درآمد با ثبات در عین حال انعطاف پذیر یاد کرده بسیاری از صاحب نظران مالی از ما

 اند دالیل ثبات و انعطاف پذیری بیشتر مالیات بر ارزش افزوده عمدتًا بر اساس موارد زیرعنوان می شود. 

ن بخش عنصر اصلی مبنای مالیات ( مصرف به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی دچار نوسان کمتری می شود و چون ای0

 بر ارزش افزوده می باشد، اعمال این نوع مالیات نوعی درآمد ثابت برای دولت ایجاد می کند.

( چون مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای جاری اعمال می گردد، ایجاد یک تغییر در نرخ آن فوراً به افزایش یا کاهش درآمد 5

ابزار مالی قابل انعطافی است که دست اندرکاران مالی می توانند به هنگام اعمال سیاستهای  می انجامد. لذا این نوع مالیات

 تثبیت اقتصادی به راحتی از آن استفاده نمایند. 

این مالیات می تواند در تغییر الگوی مصرف نقش اساسی ایفا کند. با توجه به این که اکثر کاالهای ضروری و مواد غذایی از 

الیات معاف می باشند و از طرف دیگر بر کاالهای تجملی و لوکس در مراحل مختلف تولید و توزیع مالیات بر پرداخت این م

ارزش افزوده اعمال می گردد، این نوع برخورد باعث بهبود الگوی مصرف جامعه و کاهش میل به مصرف گرایی خصوصاً در 

ش توان پس انداز را در پی خواهد داشت . مالیات بر ارزش افزوده مورد کاالهای لوکس و غیر ضروری می شود  که این امر افزای

مالیاتی خنثی و بی طرف است. اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیتهای غیر مستقیم کمتر است. مالیات بر 

آن است. درک نحوه محاسبه و اخذ ارزش افزوده از لحاظ اجرای کارایی زیادی دارد علت عمده این امر ساده بودن ساختار اخذ 

آن برای مودیان آسان و جمع آوری آن نیز برای مامور وصول سهل است. وصول آن نیز سزیع و هزینه آن نیز ناچیز است زیرا 

که همه مودیان نقش مامور مالیاتی را برای دستگاه مالیاتی ایفا می نماید. یکی دیگر از مزایای مالیات بر ارزش افزوده این است 

در واقع بر اساس روش خود اظهاری اجرا می گردد بدین معنی که خود فرد با در اختیار قرار دادن اطالعات اقتصادی )سود و 

 زیان( مبلغ واقعی مالیات بر درآمد خود را پرداخت می کند. 

چه از جانب مودیان و چه از یکی دیگر از مزایای مالیات بر ارزش افزوده در ایران این است که اعمال سالیق و نظرات شخصی 

سوی ممیزیان مالیاتی در محاسبه و اخذ مالیات به حداقل میرسد زیرا از یک سو نرخ های مالیاتی مشخص بوده و از سوی 

 دیگر فاکتورها و مدارک ارائه شده توسط فروشندگان کاالها و خدمات ) با فرض صحت آنها( مبنای محاسبات قرار می گیرند 

وضعیت های متغییرهای کالن اقتصادی کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کنند و کشور هایی که  با مقایسه بین

بر این نوع مالیات را اجرا نمی کنند مشاهده می شود که مالیات بر ارزش افزوده را تا کنون اجرا نکرده اند دارای خصوصیات 

زش افزوده بوده اند که در آمار آرائه شده متوسط ناخالص سرانه کشورهای فاقد کاماًل متفاوتی از کشورهای مجری مالیات بر ار

 مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نکرده اند پایئن تر بوده است . 

یشتر از کشورهایی است که آن را اجرا میزان با سوادی در کشورهایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند ب

 نکرده اند. 

روشهای متعددی برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد اما متداول ترین ابزار برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده روش 

 اعتباری و روش تفریقی است .
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ت، بدون توجه به این که واسطه ای یا نهایی باشند روش اعتباری اولین بار در فرانسه توسعه یافت در این روش تمامی معامال

با نرخ ثابتی موضوع معامالت قرار می گیرند و الزم است مقدار مالیات بر ارزش افزوده برای هر معامله به طور دقیق و مشخص 

اختی روی خریدهای در فاکتور قید شود سپس به مودیان مالیاتی اجزا داده می شود برای تعیین بدهی مالیاتی خود مالیات پرد

 واسطه ای را از مالیاتهای جمع آوری شده روی فروششان کسر کنند. 

در روش تفریقی ابتدا خریدهای بنگاه تجاری از فروشهای آن کسر می شود و سپس نرخ مالیاتی روی مقدار خالص اعمال می 

تعلق می گیرد صرفًا در فاکتور مربوط قید گردد. د رروش تفریقی بر خالف روش اعتباری الزم نیست مالیاتی که به معامله 

 شود. 

مالیات بر ارزش از نوع گسترده ترین و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف محدود ترین پایه ی مالیاتی را ایجاد می کند 

ن کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف از نظر اقتصادی خنثی ترین نوع مالیات می باشد و به طور گسترده در بی

 مالیات بر ارزش افزوده دارن اجرا می شوند. 

 تفاوت های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خورده فروشی عبارتند از : 

( مالیات بر خرده فروشی معموالً بر کاالها )و نه خدمات( وضع می شود و اقالم مصرفی زیادی را حذف می کند برای نمونه 0

 ، خدمات حرفه ای و ساختمان سازی و .... حمل و نقل، ارتباطات

( اگر در مالیات بر فروش برای مالیات پرداختی روی نهادهای تولیدی اعتباری در نظر گرفته نشود مشکل مالیات بندی 5

ود مضاعف اجتناب ناپذیر می گردد و به منظور از پرداخت مالیات بنگاه ها ترجیح می دهند مواد واسطه ای مورد نیازشان را خ

تهیه و تولید کنند. این مسئله دو مشکل در پی خواهد داشت. از یک طرف قدرت انحصاری بنگاه ها را در رابطه با تعیین قیمت 

 افزایش می دهد و از طرف دیگر فرصتهای فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی را بیشتر می کند. 

یستم مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند د رحالی که در سیستم ( شاید به نظر برسد که تعداد تجار کمتری باید در س3

در صد از تجاری که باید در  12تا  12مالیات بر ارزش افزوده الزم است تمام تجار ثبت نام کنند تخمین ها نشان می دهد که 

الیات بر خرده فروشی ثبت نام سیستم مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان و ایاالت متحده ثبت نام کنند باید در سیستم م

 کنند. 

( مالیات بر ارزش افزوده کارا تر از مالیات بر فروش می باشد زیرا در این سیستم احتمال اینکه بر نهادها مالیات وضع شود 4

 کمتر است البته لزوماً به این معنی نیست که مالیات بر ارزش افزوده همه نهاد ها از پرداخت مالیات معاف هستند . 

 ( شاید مهمترین تفاوت میان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی تأثیر گذاری آنها بر فرار مالیاتی باشد  2

 معایب مالیات بر ارزش افزوده: 

روش با وجود مزایای موجود در مالیات بر ارزش افزوده معموالً دولتها و سیاستگذاران مالی به دالیلی نسبت به کارکرد این     

 مالیاتی ابراز نگرانی نموده و عکس العمل منفی نشان می دهند. به طور خالصه به دالیلی اشاره می کنیم: 

 ( پیچیدگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در قیاس با سایر انواع مالیات های فروش0

 ( فهم و مشکل و معرفی مالیات بر ارزش افزوده: 5

فزوده را فوراً درک نمی کنند. مشکل فهم این روش بخصوص در کشور های در حال توسعه عامه مردم مفهوم مالیات بر ارزش ا

بیشتر از کشورهای پیشرفته است. در این راستا ترجیح داده می شود که به جای مالیات بر ارزش افزوده از نامی مملوس تر 

 می کنند.  استفاده شود به همین دلیل است که بسیاری از کشورها از نامی دیگر استفاده

 ( را تحت عنوان مالیات بر کاالها و خدمات نام گذاری کرده اند.  VATبرای مثال کانادا و نیوزیلند مالیات بر ارزش افزوده )

 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف با نرخهای مختلفی اجرا می شود. 

 صورت می باشد:  2مالیات بر ارزش افزوده به 

 ( تک نرخی 0
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 نرخی  ( دو5

 ( سه نرخی3

 ( چهار نرخی4

 ( پنج نرخی2
 

 
 

در جدول زیر به طور مجزا و کلی تعداد کشورهایی که از نرخهای مختلف در اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده استفاده 

 کرده اند نشان داده می شود.

 تعداد کشورها تعداد نرخها

 تک  نرخی

 خیدو نر

 سه نرخی

 چهار نرخی

 پنج نرخی

 

 

11 
40 
01 
1 
0 

 031 جمع کل کشورهای مورد بررسی

در نظر گرفته شده بود ولی برخی از صاحب نظران اقتصادی و  %1در الیحه مالیات بر ارزش افزوده ایران در ابتدا نرخ مالیات 

برای اجرای این نظام  %3حتی در مواردی نرخی مانند فعاالن اقتصادی این نرخ را باال دانسته و معتقد به برخی پائین تر و 

 مالیاتی می دانستند. 

  30% 
  13% 
  5% 
  1% 
  51% 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

را به عنوان نرخ اصلی مالیات بر ارزش افزوده برای خود  %51الی  %02کشورهای نرخ  %50بیشترین تعداد کشورهای جهان 

انتخاب کرده اند کمترین تعداد  %01انتخاب و این در حالی است که کشورهایی که نرخ اصلی مالیات بر ارزش افزوده یا کمتر 

 استفاده می نمایند.  %01کشورهای جهان از نرخهای کمتر از  %1کشورهای جهان بوده و تنها 

می باشد بیش از مجموعه کشورها بوده و این کشور  %51حتی کشورهایی که نرخ اصلی مالیات بر ارزش افزوده در آنها بیش از 

کشورهای جهانی را تشکیل می دهد هم اکنون نرخ  %53وده را بسیار باال انتخاب نموده اند که نرخ اصلی مالیات بر ارزش افز

 می باشد.  %3مالیات بر ارزش افزوده در ایران 

 از جمله دالیلی که ایران قیمت تک نرخی را انتخاب نموده است به شرح زیر می باشد. 

مت کاالهایی به نرخ پائین تر و باالتر به آنها ثابت می کنند ( دو نظام چند نرخی مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و قی0

 مشکالتی را به دنبال دارد .

( اجرای چند نرخی مالیت بر ارزش افزوده خنثی بودن این نظام مالیاتی را از بین برده و تناسخ قیمتی کاالها را تغییر می 5

 دهد.

 مالیاتی بسیار ساده تر می باشد. ( اجرای مالیات بر ارزش به صورت تک نرخی برای مودیان 3

( مدیریت و وصول درآمدهای این نوع مالیات در صورت اجرای تک نرخی مالیات بر ارزش افزوده برای تشکیالت وصول 4

 مالیات بسیار ساده تر بوده و با هزینه پائین تری صورت می پذیرد. 

کشورهایی که تاکنون این سیستم به تصویب رسیده  %11 کارشناسان مالیاتی یک نرخ واحد را ترجیح می دهند و در بیش از

 تک نرخی بوده است. 

 در جدول زیر آماری از چند کشور اروپایی در مورد نرخهای اعمال شده مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است:

 فرانسه آلمان دانمارک سوئد هلند اروپا

سال شروع به کار 

 گیری

1191 1191 1193 1191 44-1143 

 اعتبار مالیاتی اعتبار مالیاتی اعتبار مالیاتی اعتبار مالیاتی اعتبار مالیاتی روش

 

 تخفیفات عمده

خوارو بار اساسی، 

مراقبت های 

 پزشکی

نیازمندی های 

 اساسی

خیلی محدود 

 برخی خواروبار

 

 خیلی محدود

 خوارو بار اساسی

 

 

 پوشش خدماتی

بیشترین پوشش 

صورت گرفته بجز 

ات استادان و خدم

 بیمه

خدمات بسار زیاد 

به طور مشخص 

 پوشش داده شده

خدمات مشخص 

مالیاتی خیلی زیاد 

 پوشش داده شده

کاال با تخفیفات 

اندک )بانکداری، 

تجارت و برخی 

 استادان(

به طور متماری 

مالیات به تفکیک 

حاال بیشتر پوشش 

 داده شده

رویه رفتار با 

 کشاورزان

 معاف پوشش داده شده دهپوشش داده ش پوشش داده شده معاف

حاال شامل می  پوشش داده شده پوشش داده شده پوشش داده شده پوشش داده شده رفتار با خرده فروشان

شود ولی در آغاز 

 چنین نبود

 معاف پوشش داده شده پوشش داده شده پوشش داده شده پوشش داده شده رفتار با صنعتگران

بنگاههای کوچک 

 معمولی

تا فروش ساالنه 

 دالر معاف 333

بنگاههای خیلی 

 کوچک معاف

تا فروش ساالنه 

 دالر معاف 993

 43تا سقف فروش 

 دالر معاف

مسثنی با جریمه 

 قبلی
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 24 11 4/12 1/11 12 نرخ پایه

 23/3- 94/13 44 - - - نرخهای پائین

نرخها یاعمال شده بر 

 کاالی لوکس

- - - - 33 

 مقایسه: 

اندونزی از یک جنبه بسیار مهم با کشورهای دیگر بجز ) بولیوی( فرق می کرد و آن هم این بود  مالیات بر ارزش افزوده در   

که قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت و نرخ بندی صفر را بر تولیدات محلی و کاالهای مصرف شده داخلی مجاز نمی 

دات محلی و کاالهای مصرف شده داخلی مجاز می داند و این دانست ولی در ایران اعمال معافیت و نرخ بندی صفر را بر تولی

 یکی از نکات مثبت در اجرای این سیستم مالیاتی در ایران می باشد. 

اندونزی از آن جمله کشورهایی است که ابتدا مالیات بر ازرش افزوده را بر کاالها اعمال کرد و خدمات را بعداً مد نظر قرار داد 

دالیلی می بایست خدمات هم از همان ابتدا مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردیدو این یکی از  ولی از لحاظ تئوریک به

 معایب اجرای طرح در کشور اندونزی بود. 

در اندونزی بر خالف پیش بینی اکثر تجار و اقتصاددانان که مدعی بودند مصرف مالیات بر ارزش افزوده تورم را شتاب خواهد 

مالیاتی تأثیر ناچیزی بر سطح عمومی قیمتها داشت از این چند، تجربه اندونزی با پذیرش مالیات بر بخشید اجرای چنین 

کشور دیگر که بر اثر قیمتی این نوع مالیات در آنها توسط آلن تیت مطالعه شد سازگاری نداشت در  31ارزش افزوده با تجربه 

ل مالحظه ای بر سطح عمومی نداشته است و زمان معرفی این حقیقت معرفی مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل آن اثر قاب

( در ماههای آوریل و دی همراه بوده است . عالوه بر  CPIبا کاهش در شاخص قیمت مصرف کننده )  0112مالیات در آوریل 

اجرای این طرح نمی ماه بعدی نیز کمتر از سال قبل بوده است. اما در ایران بدلیل اینکه زمان زیادی از  05آن تورم داخلی 

گذرد نمی توان در مورد تورم به طور دقیق اظهار نظر کرد ولی در ابتدای اجرای طرح افزایش قیمت برخی از کاالها و خدمات 

 ملموس بود بطوری که دولت با اجرای برخی از سیاست ها کنترل بازار را تا حدودی توانست بدست بگیرد. 

باشد رزیل اجرای طرح بصورت تک نرخی میدرآمد ایالتها را تشکیل می دهد. در ب %11قریباً مالیات بر ارزش افزوده در برزیل ت

بر انواع سیگار اعمال می شود. مالیات بر انواع سیگار و نوشیدنی ها و  %312بر سیمان تا %4بطوری که با نرخهای متفاوتی از 

ده را تشکیل می دهد و روش جمع آوری مالیات روش کل درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزو %11اتومبیل ها در حدود 

 اعتاری است. 

بر انواع سیگار و مشروبات الکلی می باشد که این خود نیز  %312یکی از نکات مثبت اجرای طرح در برزیل اعمال نرخهایی تا 

برای تمام کاال  %3نرخ سبب می شود تا مصرف این نوع کاالها کم شده و کمکی به حوزه سالمت کند. ولی در ایران اعمال 

صورت می گیرد. بجز مواردی از جمله مشروبات الکلی که با دین ما هم سوئی ندارد و آنرا حرام می دانیم مالیات اخذ نمی 

 شود. در ایران همچون برزیل جمع آوری مالیات به روش اعتباری می باشد. 

ین ایالتها بسته می شود و این رشته شامل مواردی است که یک رشته از مافعیت ها در کشور برزیل به دالیل معاهداتی که ب

قانون اساسی مطرح شده است . از آن جمله کتاب، مجالت، کاغذهای چاپ و همچنین صادرات کاالهای تولیدی، تعداد 

از این موارد  محدودی از کاالهای فرآوری نشده و برخی تولیدات کشاورزی نیز از پرداخت معافند و این امر در ایران برای برخی

 اعمال می شود. مثاًل کاالهای صادراتی در ایران از مالیات معاف می باشند. 

 

و یک نرخ صفر برای کاالهای  % 2/1کشور غنا در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نرخهای چندگانه مالیات بر فروش تنها یک نرخ 

ت آن شد. این نرخ باال تا حدودی ناشی از وضعیت وخیم در ابتدای اجرای طرح باعث شکس %01صادراتی شدند که این نرخ 

می شد. کشور غنا در شروع اجرا طرح به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و دقیق  0112اقتصاد کالن غناو کسری بودجه سال 
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شکست  دچار مشکالتی شد که در همان ابتدای امر با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و بیشتر شدن هزینه های دولت با

 مواجه شد. 

 یافته های تحقیق:

در کشور های مورد بررسی، نکات مثبت و نکاتی منفی به چشم می خورد که می توان از آنها برای بهتر اجرا شدن مالیات بر     

 ارزش افزوده در ایران استفاده کرد: 

 ( تک نرخی بودن مالیات بر ارزش افزوده 0

 رح( برنامه ریزی صحیح قبل از اجرای ط5

 ( پائین بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده3

 نتیجه گیری :

مشاهداتی که در رابطه با توان درآمدی الیحه مالیات بر ارزش افزوده اندیشه مصرفی مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به     

اتی بین المللی نشأت گرفته هدف عام و کلی، مدرنیزه کردن نظام مالیاتی و تطبیق هر چه بیشتر آن با اصول و عملکرد مالی

است. هدف خاص آن افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی از کل درآمدهای مالی است. این مالیات سیاست مالی را از افت و 

خیزهای درآمدهای نفتی نیز رها می سزد و در نتیجه کشور ایران به سیاستهای اقتصادی کالن خود کنترل بیشتری خواهد 

به این معناست که مالیات بر ارزش افزوده مقادیر قابل توجهی درآمد مالی ایجاد می کند. بطور متوسط  داشت. این امر تلویحاً

کل درآمدهای مالی از محل این نظام مالیاتی ایجاد می شود. هر  %51در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده دارند نزدیک به 

ن درآمدی بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را به میزان قابل مالحظه ای کاهش ویژگی از مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی که بتوا

 دهد حصول اهداف پیش بینس شده آن نیز خواهد بود. 

 دو ویژگی الیحه مالیات بر ارزش افزوده مستلزم توجه است: 

 ( نرخهای مالیات بر ارزش افزوده: 0

کشور که  053الیات بر ارزش افزوده صورت گرفته نشان می دهد که از مطالعه ای که در مورد تجربیات بین المللی مربوط به م

و در  %01کشور نرخ آن  01کمتر است. در  %1کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده از  1مالیات بر ارزش افزوده دارند تنها در 

 است %01باقی کشورها نرخ مالیات بر ارزش افزوده باالی 

 ( میزان معافیتها: 5

یت ها یک مسئله بسیار حساس سیاسی است چون مشخص می نماید چه سهمی از سبد مصرف کننده در پایه میزان معاف

مالیاتی خواهد بود و بار مالیاتی چقدر است. استداللی که بیشتر در دفاع از افزایش معافیتها  بیان می شود این است که مالیات 

قایسه با مودیان پر درآمد سهم بیشتری از درآمد پس انداز بیشتری بر ارزش افزوده نوعی مالیات تنازلی بر مصرف است در م

دارند . گرچه این مطالب در تئوری صحت دارد اما تحلیل آماری نشان می دهد که اگر پایه مالیات بر ارزش افزوده معافیتهای 

مالیات بر ارزش افزوده بسیار عادی داشته باشد خاصیت تنازلی آن کاهش خواهد یافت. معافیت های پیش بینی شده در الیحه 

 سبد مصرف را پوشش می داهد.  %41زیاد است و نزدیک به 

در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده پائین و معافیت های آن زیاد باشد درآمدی که عایدی دولت می شود به زحمت 

 همه رنج و زحمت را نخواهد داشت. ارزش هزینه های انجام شده را خواهد داشت. به عبارتی درآمد حاصله ارزش این 

 در خاتمه باید گفت: تازه شروع کرده ایم 

 

 مالیات بر ارزش افزوده هنوز جوان است و چالشهایی در مقابل آن است:   

 * مقابله با احتمال نیاز به افزایش درآمد، جبران اثر آزادی تجارت و رقابت فشرده مالیات بین المللی

 مکانات مالیات بر ارزش افزوده * بهره بردای کامل از ا
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 * تعامل با مصرفهای بسیار و بدون مکان

 * ضرورت فزاینده همکار بین المللی 

 * رسیدن به بخشهای اقتصادی سخت مالیات ده.
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