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ویژگی نظام مالیاتی بهینه
دولته��ا همواره انجام وظایف مهم��ی مانند تأمین امنیت ملی، 
تأمین آم��وزش، تأمی��ن اجتماعی و دیگر خدم��ات عمومی را 
به عه��ده دارن��د که انج��ام هزینه های این خدمات مس��تلزم در 
اختیار داش��تن منابع الزم اس��ت؛ همچنی��ن، دولتها در اجرای 
سیاس��تهای اقتص��ادی، اجتماعی و سیاس��ی خود نی��ز نیازمند 
تأمین منابع مالی هس��تند و مالی��ات، بهترین منبع برای تأمین 
درامده��ای عموم��ی، توزی��ع عادالن��ه درامدها، ایج��اد نظم 
اقتص��ادی و مدیریت صحیح اس��ت )س��ازمان ام��ور مالیاتی، 

.)1383
در لغت نام��ه دهخ��دا اصط��اح بهین�ه2، ب��ه گزیده ترین و 
نیکوترین چیز معنی شده است. در اصل، مالیاتها برای دولتها 
اب��زار کنت��رل، هدای��ت اقتصاد و جامعه محس��وب می ش��وند. 
توان اجرای عدالت اجتماع��ی درنظام مالیاتی بهینه باید کارا و 
اثربخ��ش بوده و از هرگونه ابهام و ناکارامدی مبرا باش��د. آدام 
اس�میت (Adam Smith) پدر علم اقتصاد نوین و نویس��نده 
کت��اب ثروت ملل، دی��دگاه ویژه ای در خص��وص مالیات بهینه 

دارد. از دیدگاه او، درامد افراد جامعه از س��ه منبع اصلی اجاره، 
س��ود و دستمزد تأمین می شود. از این رو مالیات باید از این سه 
منبع وصول ش��ده و چهار اصل زیر در خصوص وصول مالیات 

رعایت شود:
ال�ف( اصل عدالت مالیاتی: مالی��ات دریافتی از افراد جامعه، 
باید متناس��ب با توانایی مالیات دهنده باشد، عمومیت داشته و 
تمام افراد در پرداخت آن شرکت کنند و افراد به نسبت درامدی 
که در سایه حمایت دولت کسب می نمایند، در پرداخت مالیات 

سهیم باشند.
ب( اصل مش�خص بودن مالیات: مالیاتی که هر فرد جامعه 
موظ��ف به پرداخت آن اس��ت، باید مش��خص و معین بوده، از 
لح��اظ مبلغ، مح��ل دریافت مالی��ات، زم��ان پرداخت و روش 
پرداخت، معلوم باشد. در واقع، مسئولیت مالیات دهنده نسبت 
ب��ه مالی��ات مق��رر و واضح باش��د و هیچ یک از ام��ور مربوط به 

مالیات به نظر، رأی و تفسیر مأموران مالیات واگذار نشود.
ج( اص�ل س�هل الوصول ب�ودن مالی�ات: مالی��ات بای��د در 
مناسبترین شرایط از مؤدیان دریافت شود و برای پرداخت کننده 

مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی عملکرد مؤدیان

نوروز داداش زاده  	

در دنی��ای کنونی، مالیات به عنوان اب��زار مهم اقتصادی 
بین محققان و کارشناس��ان اقتصادی و مالی مطرح اس��ت. مالیات در کش��ور پهناور 
ایران نیز مش��ابه بس��یاری از کش��ورها، در بودجه عمومی دولتها جایگاهی ویژه دارد. 
مالیات بر ارزش افزوده، از انواع روش مالیات س��تانی در کش��ورهای جهان اس��ت که ابتدا 
از کش��ور آلمان آغاز و س��پس در بیش از150 کشور جهان گسترش یافته است. در ایران نیز 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب رسیده است.
در ای��ن مقال��ه، ابتدا نظ��ام مالیاتی بهینه و کارامد و اصول آن و س��پس پیش��ینه و تعریف 
مالیات بر ارزش افزوده1 و روش��های محاس��به آن ارائه می شود و در ادامه پیامدهای مالی و نیز حسابرسی 
عملکرد مالیات بر ارزش افزوده و ویژگیهای اساسی حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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مالی��ات کمتری��ن مزاحم��ت را ایجاد کن��د. مالی��ات منطبق با 
ای��ن اص��ل، مالی��ات بر مصرف اس��ت ک��ه پرداخ��ت آن برای 
مالیات دهنده، چه از نظر پرداخت و چه از نظر زمان پرداخت و 

وصول آن برای دولت بسیار آسان است.
د( اصل صرفه جویی: منظور از این اصل آنست که هر مالیات 
بای��د چنان باش��د که افزون بر آنچه بر خزان��ه دولت می افزاید، 
کمترین مقدار را از کیس��ه مردم خارج کند. این اصل از یک سو 
ناظ��ر بر س��ازمان وصول��ی دولت ب��وده و از س��وی دیگر، نوع 
مالیاتها را در سیس��تم مالیاتی دولت م��ورد توجه قرار می دهد. 
به ط��ور خاص��ه، مالیات باید طوری وصول ش��ود ک��ه هزینه 
وص��ول آن نس��بت به اص��ل مالیات وصول ش��ده ناچیز باش��د 

.(Smith, 1776)

در قان��ون اساس��ی هم��ه کش��ورها، از جمله قانون اساس��ی 
جمهوری اس��امی ایران، تصریح و تأکید ش��ده است که هیچ 
ن��وع مالیاتی را نمی توان دریافت ک��رد و هیچ وجهی را به هیچ 
عنوان نمی توان مطالبه کرد مگر به حکم قانون. همچنین این 
موضوع در اصل 51 قانون اساس��ی تصریح ش��ده که هیچ نوع 
مالیاتی وضع نمی ش��ود، مگر به موج��ب قانون. موارد معافیت 
و بخش��ودگی و تخفی��ف مالیاتی ب��ه موجب قانون مش��خص 

می شود.

پیشینه مالیات بر ارزش افزوده در جهان و ایران 
ای��ن مالیات اولین بار در س��ال 1918 توس��ط ف�ون زیمنس 
(Von Siemens) به منظور تأمین مس��ائل مالی بعد از جنگ، 

طرح ری��زی و به دولت آلمان معرفی و س��پس در س��ال 1921 
توس��ط آدام�ز (Adams) به منظ��ور اس��تفاده در ایاالت متحد 
مطرح شد. منافع گسترده مالیات بر ارزش افزوده در اواخر دهه 
1950 مش��خص شد و کشورهای مختلفی به آن روی آوردند. 
به رغم اظهار عاقه و تمایل کش��ورهای دیگر مانند آرژانتین و 
فرانس��ه در مورد چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده، این 
مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته 
نش��د. برزیل اولین کشوری بود که مالیات بر ارزش افزوده را در 
ش��کل جامع پیاده کرد، این کشور در سال 1967، انواع مالیات 
بر فروش چند مرحله ای را که به مدت 30 سال در برزیل اعمال 
می شد برچید. در سال 1962، مالیات بر ارزش افزوده به وسیله 

کمیته مالی اتحادیه اقتصادی اروپا3 برای کش��ورهای عضو 
اتحادی��ه اروپا توصیه ش��د و بعد از تصویب هیئ��ت وزیران، به 
تصویب اعضای اتحادیه رس��ید. س��پس از اول آوریل 1967، 
مقرر ش��د اعضای ش��ورای اتحادیه اقتص��ادی اروپا در تاش 
ب��رای حمایت از تج��ارت بین اعض��ا از اول ژانویه 1970 نظام 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده را اعم��ال کنن��د. امروزه به دس��تور 
کمیس��یون اتحادیه اروپا، تمامی کشورهای عضو این اتحادیه 
بای��د مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی خود به کار گیرند 
و پذی��رش این مالیات، از پیش نیازهای الزم برای عضویت در 
ای��ن اتحادیه اس��ت. مالیات برارزش افزوده به ط��ور فزاینده ای 
به وس��یله کشورهایی اجرا شده اس��ت که به طور متوسط دارای 
توسعه اقتصادی پایینی هستند. برای نمونه، بیشتر کشورهای 
آفریقایی خود را با نظام مالیات بر ارزش افزوده تطبیق داده اند؛ 
به گونه ای که در آوریل 2001، 123 کش��ور جهان نظام مالیات 

بر ارزش افزوده را داشته اند )سازمان امور مالیاتی، 1383(.
نظام مالیات بر ارزش افزوده، از مهمترین نظامهای اقتصادی 
محسوب ش��ده و به شدت در حال گسترش است. هم اکنون در 
بیش از 150 کش��ور جهان، این نظ��ام مالیاتی کم و بیش اعمال 

می شود. 
در ای��ران، قانون مالی��ات بر ارزش افزوده در راس��تای اصل 
85 قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ایران در مهرماه 1386 
به وس��یله مجل��س ش��ورای اس��امی تصوی��ب و در خردادماه 
1387 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در تیرماه 1387 
توسط رئیس جمهور محترم برای اجرا به وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی اباغ ش��د. با اجرای قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده، 
قانون تجمیع عوارض لغو ش��د؛ قانونی که از اوایل دهه 1380 
در کش��ور ایران اجرا می گردید. براس��اس تبص��ره 2 ماده 117 
قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران، 
ن��رخ مالی��ات بر ارزش اف��زوده کاال و خدمات عمومی در س��ال 
1392، 6 درصد تعیین ش��ده که 3/6 درص��د آن مالیات و 2/4 

درصد مابقی عوارض است. 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ و پرداخت آن به 
عهده کیست؟

همان گون��ه ک��ه در بخش راهنم��ای مؤدیان قان��ون مالیات بر 
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هر واحد اقتصادی تنها به می��زان ارزش افزوده ای که ایجاد 
ک��رده، مالیات واریز می کند و انتق��ال مالیات از مراحل اولیه 
تا مصرف کننده نهایی ادامه یافته و س��رانجام مصرف کننده 
نهای��ی، کل مالیات��ی را ک��ه در مراح��ل مختل��ف به وس��یله 
تولیدکننده و توزیع کننده انباشته شده است، پرداخت می کند 

)سازمان امور مالیاتی، 1383(. 

روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده را می ت��وان از دو روش کلی جمعی و 
تفریقی محاس��به کرد. در روش جمعی از تعریف ارزش افزوده 
به ص��ورت حاصل جمع پرداختیهای بنگاه ب��ه نهاده های تولید 
ی��ا هم��ان حاصل جم��ع دس��تمزد، اج��اره، بهره، س��ود و ... 
اس��تفاده می ش��ود. در حالی که روش تفریقی بر مبنای تعریف 
ارزش اف��زوده به صورت تف��اوت ارزش ف��روش منهای ارزش 
خریده��ای واس��طه ای بنگاه ی��ا در اصطاح خروج��ی منهای 
ورودی، ق��رار دارد. در هر یک از روش��های جمعی و تفریقی، 
می ت��وان مالی��ات بر ارزش اف��زوده را به دو صورت مس��تقیم و 

.(Tait, 1988) غیرمستقیم محاسبه کرد
1- روش جمعی یا روش حسابی

)سود بنگاه + بهره + اجاره + دستمزد( ×  t = بدهی مالیاتی
2- روش جمعی غیرمستقیم

)سود بنگاه( × t + )اجاره + بهره + دستمزد( × t = بدهی مالیاتی

3- روش تفریقی مستقیم یا روش حسابی
) ارزش خریدهای واسطه ای بنگاه – ارزش فروش( × t = بدهی مالیاتی

) ورودی – خروجی( × t = بدهی مالیاتی

4- روش تفریقی غیرمستقیم )روش صورتحساب(
 )ارزش خریدهای واسطه ای بنگاه( × t – )ارزش فروش( × t = بدهی مالیاتی

)ورودی( × t – )خروجی( × t = بدهی مالیاتی

t: نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.  

همان گون��ه ک��ه در رواب��ط ریاض��ی نمای��ان اس��ت، تفاوت 
ش��یوه های مس��تقیم در این اس��ت که در ش��یوه مس��تقیم کل 
ارزش اف��زوده محاس��به می ش��ود و مبن��ای محاس��به مالی��ات 
ق��رار می گی��رد؛ در حالی ک��ه در روش غیرمس��تقیم، اج��زای 
تش��کیل دهنده ارزش اف��زوده به طور جداگانه مش��مول مالیات 
واقع می ش��وند. روش مس��تقیم را روش حسابی نیز می گویند؛ 

ارزش اف��زوده )س��ازمان ام��ور مالیات��ی، 1387( بی��ان ش��ده: 
“ارزش افزوده عبارتس��ت از تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات 
عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده 
در ی��ک دوره معین. مالیات بر ارزش اف��زوده، نوعی مالیات بر 
مصرف اس��ت ک��ه در زنجیره واردات، تولید و توزیع بر حس��ب 
درصدی از ارزش کاالها و خدمات مشمول دریافت می شود.”

کلم��ه مؤدی در لغتنامه دهخدا اداکننده معنی ش��ده اس��ت. 
مالیاتهای��ی ک��ه مؤدی��ان در موقع خری��د کاال و خدم��ات برای 
فعالیتهای اقتصادی خود به اس��تناد صورتحسابهای صادرشده 
موض��وع قان��ون مالیات ب��ر ارزش اف��زوده پرداخ��ت کرده اند، 
حس��ب مورد از مالیاتهای وصول ش��ده توس��ط آنها کسر و یا به 
آنها مسترد می ش��ود. ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید از 
جمله کاالهای مورد اس��تفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی 

محسوب می گردد )سازمان امور مالیاتی، 1387(.
فعاالن اقتصادی اعم از اش��خاص حقیقی و حقوقی که اقدام 
به فروش، صادرات یا واردات کاالها و خدمات مش��مول قانون 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده می کنند، طبق ضوابطی که س��ازمان 
امور مالیاتی اعام می کند و مکلف به ثبت نام ش��ده اند، مؤدی 

محسوب می شوند )سازمان امور مالیاتی، 1387(.
ارزش اف��زوده، تفاوت بین دریافتیهای بنگاه از محل فروش 
محصول تولیدش��ده و پرداختیه��ای آن برای منابع و مواد اولیه 
به کار گرفته ش��ده در فرایند تولید آن محصول اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، ارزش افزوده براب��ر جمع پرداختیهای بن��گاه به عوامل 
تولید، شامل اجاره، دستمزد، بهره و سود است. این پرداختیها 
پای��ه ای را تش��کیل می دهند که مالیات ب��ر ارزش افزوده بر آن 
وضع خواهد ش��د. مالیات بر ارزش اف��زوده همان گونه که از نام 
آن پیداس��ت، مالیاتی اس��ت ک��ه بر ارزش افزوده ایجادش��ده از 
س��وی تولیدکنندگان در هر یک از مراحل تولید، وضع می شود 

)سازمان امور مالیاتی، 1383(.
در نظ��ام مالیات ب��ر ارزش افزوده، بن��گاه اقتصادی نباید 
مالیات��ی پرداخ��ت کند و مالی��ات فقط بای��د از مصرف کننده 
نهای��ی دریاف��ت ش��ود. از این رو واح��د اقتص��ادی، مالیات 
پرداخت��ی باب��ت خرید مواد اولیه و س��ایر کااله��ا را از وجوه 
مالی��ات دریافت��ی از خری��داران کااله��ا و دریافت کنن��دگان 
خدمات خود کسر و مابه التفاوت را به خزانه دولت واریز کند. 
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زیرا در این روش پرداخت کننده مالیات در اظهارنامه خود، پایه 
مالیاتی را محاسبه و مش��خص می کند. به روش غیرمستقیم، 
روش صورتحس��اب نیز می گویند؛ زیرا فروشنده در هر مرحله 
ملزم اس��ت صورتحس��اب صادر کن��د و در آن مبل��غ مالیات بر 
ارزش افزوده ای را مشخص کند که در خرید کاالهای واسطه ای 
پرداخته اس��ت. در این روش فروش��نده با کسب اعتبار مالیاتی 
می توان��د ابتدا ب��ه کل صورتحس��ابهای نوشته ش��ده مربوط به 
فروش، نرخ ثابت مالیاتی را اعمال کرده و سپس مقدار مالیات 
بر ارزش افزوده پرداخت شده در مراحل قبلی را از این مالیات بر 

فروش کسر کند )سازمان امور مالیاتی، 1383(.
در اینج��ا ب��رای نمون��ه، روش تفریقی غیرمس��تقیم )روش 
چهارم( که در ایران اجرا می ش��ود، در قالب مثالی در خصوص 
صنعت ط��ا و جواهرات بی��ان خواهیم کرد؛ زی��را قیمت طا 
نزدیک به نرخ واقعی اس��ت. در این روش، مالیات کل فروش 
در هر مرحله محاس��به و مالیات پرداختی در مراحل قبل از آن 

کم می شود.
در ای��ن فراین��د س��ه مرحل��ه ای )س��ازنده، عم��ده فروش و 
مغ��ازه دار(، یک گرم طای خام تبدیل به محصول می ش��ود. 
به��ای یک گرم طای خ��ام در این مثال فرض��ی معادل 100 
هزار تومان، سود سازنده و عمده فروش گرمی 5 هزار تومان، 
س��ود فروش مغازه دار )فروش نهایی به مصرف کننده( هر گرم 
مع��ادل 7 هزار توم��ان و نرخ مالیات بر ارزش اف��زوده 6 درصد 
 در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این فرایند در جدول 1 نشان داده 

شده است.
ماحظ��ه می ش��ود مالی��ات ب��ر ارزش افزوده ی��ک گرم طا 
در فراین��د تولی��د، توزیع و ف��روش برای دولت مع��ادل817ر7 
تومان اس��ت. ب��ا اندکی توجه خواهیم دید جم��ع کل مالیات بر 

ارزش اف��زوده پرداختی به خزانه دولت معادل مالیاتی اس��ت که 
مصرف کننده نهایی )که همان پرداخت کننده واقعی می باش��د( 
به مغازه دار پرداخت کرده و طی فرایند تولید و توزیع محصول، 
از تولیدکنن��دگان دریاف��ت ش��ده اس��ت؛ ول��ی در نهای��ت این 

مصرف کننده نهایی است که مالیات را می پردازد.

پیامدهای مالی مالیات بر ارزش افزوده 
مالیات ب��ر ارزش افزوده مش��ابه دیگر رویداده��ای اقتصادی، 
پیامده��ای مال��ی گس��ترده ای در عوامل اقتص��ادی دارد که در 
اینجا به آثار تورمی، درامدزا بودن و بهبود تراز پرداختها اش��اره 

شده است.
الف( مالیات بر ارزش افزوده و تورم

از دیدگاه اقتصاددان��ان، از آثار مهم مالیات بر ارزش افزوده، 
ت��ورم زا بودن اس��ت. با وض��ع این مالی��ات، قیمت کاالهای 
مش��مول مالیات و در نتیجه س��طح عموم��ی قیمتها افزایش 
از س��وی  مالی��ات  پرداخ��ت  به دلی��ل  ول��ی  پی��دا می کن��د؛ 
مصرف کنن��دگان و کاه��ش ق��درت خرید ناش��ی از پرداخت 
مالیات، این امکان وجود دارد که فشار تورمی مربوط به این 

مالیات برطرف ش��ود.
در تحقیق��ی که آلن تای�ت (Alan Tait, 1988) در ارتباط 
ب��ا اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر آن بر س��طح عمومی 
قیمته��ا )ژانوی��ه 1998 الی مارس 1990( انج��ام داده، رابطه 
مس��تقیم بین تورم و مالیات بر ارزش افزوده به اثبات نرس��یده 
اس��ت. او در ای��ن تحقیق ش��اخص قیمت کااله��ای مصرفی 
را در 31 کش��ور قب��ل و بع��د از اعمال مالیات ب��ر ارزش افزوده 
مورد مطالعه قرار داد و مش��اهده کرد در 21 مورد )68 درصد(، 
مالی��ات بر ارزش افزوده بر ش��اخص قیم��ت کاالهای مصرفی 

خالص پرداختی به خزانهصورتحسابمبلغ مالیاتمبنای محاسبه مالیاتسودبهای خرید طالشرح فرایند

      300ر3006ر300111ر0006ر000105ر0005ر100سازنده طا

678 = )300ر6 - 978ر6(278ر978123ر3006ر000116ر3005ر111عمده فروش

839 = )978ر6 - 817ر7(095ر817138ر2787ر000130ر2787ر123مغازه دار

      817ر7    جمع کل

جدول 1- روش تفریقی غیرمستقیم مالیات بر ارزش افزوده درخصوص طال )مبالغ به تومان(
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اث��ری نداش��ته و یا اثر آن بس��یار ناچیز بوده اس��ت. در ش��ش 
م��ورد )20 درصد( ش��اخص قیم��ت کاالهای مصرف��ی بعد از 
اعمال مالیات بر ارزش افزوده، تغییری کامًا مشخص و یکبار 
و برای همیش��ه در ش��اخص قیم��ت مصرف کنن��ده روی داده 
اس��ت و در چهار م��ورد هرچند پس از اج��رای قیمتها افزایش 
نس��بی پیدا کرده، ولی قابل انتس��اب به مالی��ات ارزش افزوده 
نبوده اس��ت. بدی��ن ترتیب از کل کش��ورهای م��ورد مطالعه، 
در 25 کش��ور )81 درص��د( معرف��ی مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
تغیی��ری در قیم��ت کااله��ای مصرف��ی ایج��اد نکرده اس��ت 

.(Weidenbaum et al., 1990)

در کش��ور ای��ران مالیات ب��ر ارزش افزوده از نیمه دوم س��ال 
1387 به صورت عملی اجرا شد و در خصوص تأثیر آن بر سطح 
عموم�ی قیمتها و تورم، ش��واهد و مستندات کافی در دسترس 

نیست.

ب( آثار مالیات بر ارزش افزوده بر درامد دولت
از مهمتری��ن دالیل معرفی این مالیات در کش��ورهای مختلف 
جه��ان، خاصیت بالق��وه درامدزایی آن می باش��د؛ به طوری که 
به عل��ت وس��عت پایه مالی��ات می تواند با نرخ به نس��بت پایینی 

درامد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند.
عملکرد مالیات بر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی5 از 
ابت��دای اجرای قانون در ایران از پایی��ز 1387 لغایت 1391 در 

جدول 2 ارائه شده است.
درامد مالیات بر ارزش افزوده دولت در سال 1391 در مقایسه 
با س��ال 1388 بیش از سه برابر افزایش یافته است که حاکی از 

مزیت درامدزایی این نوع مالیات است.
ج��دول مقایس��ه مالی��ات بر ارزش اف��زوده و تولی��د ناخالص 
داخلی و نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی 

چند کشور به شرح جدول 3 است.

جدول 2- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده روی تولید ناخالص داخلی ایران )ارقام به میلیارد ریال(

نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلیمالیات بر ارزش افزودهتولید ناخالص داخلیسال

  23524490/0007ر333ر13873

574161540/004ر543ر13883

531208970/004ر300ر13894

124327020/005ر951ر13905

000541290/008ر583ر13916

مأخ��ذ: اداره بررس��یها و سیاس��تهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اس��امی ای��ران، فروردین ماه 1392 صفح��ات 48و 73 و آمار س��نوات 1390 و 1391 مرکز 
اطاع رسانی اینترنتی صندوق بین المللی پول4

شرح
200920102011

VATGDPVAT/GDPVATGDPVAT/GDPVATGDPVAT/GDP

159314018620/001225314665690/001219715161530/001انگلیس )پوند(

10947515670070/0711649216627570/0712269717600110/07کانادا )دالر کانادا(

120364711390/02127434823840/02127874706320/03ژاپن )ین(

101751622840/0698621580970/0695881626000/06ایرلند )یورو(

  http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ04-eng.htm :ماخذ تولید ناخالص داخلی

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a21:مأخذ مالیات بر ارزش افزوده

جدول 3- جدول مقایسه ای تأثیر مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی 4 کشور جهان )ارقام به میلیون(
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نس��بت مالیات ب��ر ارزش افزوده به تولی��د ناخالص داخلی در 
س��الهای 1388 و 1389 مقدار 0/004 )چهار هزارم( و در سال 
1391 عدد 0/008 )هش��ت هزارم( بوده است . این نسبت در 
خصوص کش��ورهای کانادا، ژاپن و ایرلند برای س��ال 2011 به 
ترتی��ب، 0/07 ، 0/03 و 0/06 اس��ت ک��ه به مرات��ب بزرگتر از 
نس��بت مربوط به ایران و نش��ان دهنده س��هم ناچیز مالیات بر 
ارزش افزوده در اقتصاد ایران اس��ت. دولت انگلس��تان در سال 
2010 میادی مبلغ 2253 میلیون پوند و در س��ال 2011 بالغ 
ب��ر 2197 میلی��ون پوند مالیات بر ارزش افزوده کس��ب کرده که 
ای��ن ارقام حاک��ی از اهمیت ای��ن مالیات در می��زان درامدهای 

کشورهای اروپایی است.
ج( تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز پرداختها

در اصل هر نوع افزایش درامد مالیاتی می تواند کس��ری در تراز 
جاری را نیز تقلیل داده و به کاهش کس��ری بودجه دولت منجر 
شود. اس��تقراض دولت از بازارهای مالی کاهش می یابد و این 
امر موجب کاهش نرخ بهره و در نتیجه جریان خروج س��رمایه 
از کشور با فرض ثابت بودن دیگر عوامل تشویق می شود. این 
کار، به دنب��ال خ��ود باعث کاهش تقاضا برای پول ملی نس��بت 
به پولهای خارج��ی و در نتیجه کاهش ارزش خارجی پول ملی 
خواهد ش��د که موجب تش��ویق صادرات، کاه��ش واردات و در 
نتیجه کاهش کس��ری تراز تجاری می ش��ود. ل��ذا از آثار مثبت 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده، بهبود ت��راز پرداختهای کش��ورهای 
اجراکنن��ده این مالیات اس��ت و طب��ق نظر اقتصاددان��ان در اثر 
اجرای سیاس��ت اقتصادی مذکور، حجم مب��ادالت بین المللی 
به طور گس��ترده ای افزایش یافته و تراز پرداختها مثبت می  شود 

 .(Weidenbaum et al., 1990)

مالی��ات بر ارزش اف��زوده، تخفیفهای کاف��ی را روی صادرات 
اعم��ال می کن��د؛ اما دیگ��ر مالیاته��ا مانند مالیات ب��ر فروش و 
مالیاتهای مس��تقیم مناس��ب این کار نیس��تند. از این رو بیشتر 
اوقات پیش��نهاد می ش��ود که برای بهبود ت��راز پرداختها به ویژه 
در ارتب��اط با حس��اب ج��اری و تش��ویق ص��ادرات از مالیات بر 
ارزش افزوده به جای مالیاتهای مذکور اس��تفاده شود. البته این 
دو، بدون در نظر گرفتن س��ایر ش��رایط، خالی از خطا نیستند و 
باید پیامدهای جانشین سازی این مالیات به جای دیگر مالیاتها 

.(Dve, 1980)  به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد

حسابرسی عملکرد مؤدیان 
طب��ق مفاد م��اده 27 قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده، مؤدیان 
می توانند تنظیم گزارش��های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده 
خ��ود را ب��ه س��ازمان حسابرس��ی یا مؤسس��ه های حسابرس��ی 
عضو جامعه حس��ابداران رس��می ارجاع کنند. اشخاص مذکور 
در ص��ورت قب��ول درخواس��ت م��ؤدی، وظیفه دارن��د گزارش 
حسابرس��ی مالیات ب��ر اررش افزوده را با رعایت ش��رایط زیر و 
طبق نمونه دس��تورالعملی تنظیم کنند که سازمان امور مالیاتی 
کشور تعیین می کند و برای تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، 

در اختیار مؤدی قرار دهند.
الف( اظهارنظر نسبت به کافی بودن اسناد و مدارک حسابداری 
برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و 

مقررات و استانداردهای حسابداری، و
ب( تعیی��ن مأخذ مش��مول مالی��ات و مالیات متعل��ق هر دوره 

مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
براساس تبصره 1 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرس��ی مالیاتی را که با رعایت 
ش��رایط ذکرش��ده در این ماده تنظیم ش��ود، بدون رسیدگی 
قب��ول و مطابق مقررات مربوط برگ��ه مطالبه صادر می کند. 
قب��ول گزارش حسابرس��ی مالیاتی ه��ر دوره مالیاتی موکول 
به آن اس��ت که مؤدی گزارش مزبور را ب��ه همراه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده

ابزاری برای نیل به

هدفهای اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی

شامل توزیع عادالنه

درامد و ثروت است
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مالیات��ی دوره مزبور یا حداکثر ظرف م��دت یک ماه از تاریخ 
انقضای مهلت تس��لیم اظهارنامه، تس��لیم اداره امور مالیاتی 

مربوط کرده باشد.
اگر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده به قدر کافی کارا نباشد، 
عملک��رد تش��کیات مالیاتی بی اثر خواهد ش��د. تش��کیات 
مالیات��ی مجموع��ه ای از حلقه ه��ای زنجی��ر اس��ت و توان کل 
زنجی��ر با قدرت ضعیف ترین حلقه مش��خص می ش��ود. وقتی 
حسابرس��ی مالیاتی ضعیف باش��د، عملکرد کل تشکیات نیز 
ضعیف خواهد بود. اگر دیگر سیستمهای اجرایی مانند سیستم 
شناس��ایی افراد ب��دون پرونده و کنترل مؤدی��ان خاطی کارایی 
خوبی داش��ته باش��ند، در ص��ورت ضعف حسابرس��ی، تمکین 
نکردن به فرار مالیاتی تبدیل می ش��ود )س��ازمان امور مالیاتی 
کشور، دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 

بر ارزش افزوده، 1386(.
تقلب6 عبارتست از هرگونه اقدام عمومی یا فریبکارانه یک یا 
چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورداری 
از یک مزیت ناروا یا غیرقانونی )سازمان حسابرسی، 1388(.

تقلب کنن��دگان مالیاتی، به اقدامهایی از قبیل دخل و تصرف 
و جعل اس��ناد و ساختن حسابهای جعلی می پردازند. بنابراین، 
کار آنها فراتر از تمکین نکردن مالیاتی و در واقع نوعی ارتکاب 
جرم اس��ت. تقلب مالیاتی باید با پیگ��رد قانونی مورد مجازات 
قرار گیرد؛ حتی در صورتی که هدررفت درامدی برای سازمان 

مالیات��ی ایج��اد نکند. ب��رای مقابله ب��ا تقلب بای��د برنامه های 
حسابرس��ی خاص��ی ب��رای نمونه ه��ای تصادفی کوچ��ک اجرا 
شود. حس��اب مؤدیانی که براساس نتایج کنترل اولیه مشکوک 
به تقلب هس��تند، باید مورد رس��یدگی قرار گرفته و برای موارد 
تقلب از جریمه های س��نگین )مانند مج��ازات حبس و زندان( 
اس��تفاده ش��ود. هدف اصلی از مج��ازات متقلب��ان، آگاه کردن 
همگان و دور کردن آنها از این جرایم اس��ت؛ بنابراین مجازات 
و اعمال جریمه آنها باید به طور کامل آشکار باشد )سازمان امور 

مالیاتی، 1386(.
حسابرس��ی مالیات ب��ر ارزش افزوده معروف به حسابرس��ی 
تأییدی، حسابرس��ی کنترلی یا حسابرس��ی رایج کنترل اس��ت. 
این نوع حسابرس��ی به علت سادگی و محدودیت، با حسابرسی 
مالیات بر درامد متفاوت بوده و مس��تلزم موارد خاصی از پرونده 
مؤدی��ان اس��ت و هدف آن ک��م کردن ف��رار مالیات��ی از طریق 
کنترلهای مکرر اس��ت که در نتیجه آن فرار مالیاتی به س��رعت 

شناسایی و جریمه آن تعیین می شود.

 ویژگیهای اساسی حسابرسی
در مالیات بر ارزش افزوده

برخی از ویژگیهای اساس��ی حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده 
عبارتند از )سازمان امور مالیاتی، 1386(:

• پرونده مؤدیان براس��اس می��زان احتمال ارتکاب تخلف برای 
حسابرسی مالیاتی انتخاب می شود.

• در مالی��ات بر ارزش افزوده، تعداد دفعات حسابرس��ی بس��یار 
بیشتر از مالیات بر درامد است.

• حوزه فعالیت حسابرسی در مالیات بر ارزش افزوده، به طور کامل 
متف��اوت از حوزه فعالیت حسابرس��ی در مالیات بر درامد اس��ت. 
حسابرس��ی مالیات بر ارزش افزوده مس��تلزم انج��ام بازدیدهای 
کوتاه برای شناسایی فرارهای مالیاتی است. این گونه حسابرسی 

به معنای حسابرسی تفصیلی و بسیار دقیق نیست.
• تقلبهای مالیاتی به وس��یله حسابرس��انی رس��یدگی می شود که 
آموزش��های خاصی دیده اند. اگرچه در خصوص آمار و اطاعات 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده ش��واهد قاب��ل اتکایی وج��ود ندارد، 
ولی به نظر می رس��د مث��ل دیگر مالیاتها، امکان ف��رار مالیات بر 

ارزش افزوده نیز وجود دارد.

مالیاتها برای دولتها

ابزار کنترل

هدایت اقتصاد و جامعه

محسوب می شوند
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 وضعیت فعلی حسابرسی 
مالیات بر ارزش افزوده در ایران

ب��ا گذش��ت بیش از 5 س��ال از ش��روع اجرای قان��ون مالیات بر 
ارزش اف��روده مصوب س��ال 1387، اقدامه��ای قابل قبولی در 
خصوص حسابرس��ی عملکرد مؤدیان مالی��ات بر ارزش افزوده 
به عمل نیامده اس��ت. با در نظر گرفتن عواملی چون س��نتهای 
نادرس��ت اداری، س��طح پایین حقوق و مزایای کارکنان دولت، 
ضعفهای نظارتی، ش��فاف نب��ودن قوانین و مق��ررات و فقدان 
امنیت ش��غلی کارکن��ان که در ظهور و بروز تقل��ب مالیاتی مؤثر 
هس��تند، حسابرس��ی عملک��رد مؤدیان امری ض��روری به نظر 

می رسد.
در اس��فند م��اه 1391 از س��وی س��ازمان ام��ور مالیات��ی، 
ف��رم گزارش رس��یدگی ب��ه عملکرد مؤدی��ان نظ��ام مالیات بر 
ارزش افزوده برای س��ازمان حسابرس��ی و مؤسس��ه های عضو 

جامعه حسابداران رسمی اباغ شده است.

 روشهای اساسی حسابرسی 
مالیات بر ارزش افزوده

مهمترین روشهای اساس��ی حسابرسی مالیات بر ارزش افروده 
عبارتند از )سازمان امور مالیاتی، 1386(:

1- کنت��رل داده های اش��خاص ثالث ک��ه در اداره مالیاتی با نام 
مؤدی در اسناد حسابداری نگهداری می شود؛ شامل اطاعات 
برگرفته از س��ایر حسابرس��یها، اطاعات مربوط ب��ه مالیات یا 

اطاعات به دست آمده از مشتریان یا شرکتهای تابعه؛
2- بررس��ی اسناد و مدارک حسابداری در ارتباط با دوره مالیاتی 
اظهارنامه انتخاب شده و یا دیگر اسناد تجاری برای اطمینان از 

قابل قبول بودن آنها و شناسایی نقاط ضعف احتمالی؛
3- تأیید درس��تی محاسبات عددی مالیاتهای نهاده و ستانده و 

بررسی بازگشتی از اظهارنامه تا کاربرگها و اسناد حسابداری؛
4- بررس��ی نمونه ای از اسناد مرجع مثبت محاسبات مالیات بر 
نهاده و مالیات بر س��تانده )گزارش��های بانک، صورتحس��ابها، 

برگه های واریز وجه، نوارهای صندوق و نظایر آن(؛
5- بررس��ی اصاحات برای نقدینگی یا کاالی برداشت شده از 

سوی مالک یا برای محاسبه فروش نقدی؛
6- مقایس��ه اطاعات خارج��ی )مانند ج��دول پرداخت مالیات 

از س��وی خریداران( با اطاعات مندرج در دفاتر حس��ابداری و 
اظهارنامه های مؤدی؛

7- کنت��رل م��وارد اس��تثنایی مانند صورتحس��اب خری��د برای 
»عرضه ب��ه خود« یا صدور صورتحس��اب خرید برای کاالهای 

مستعمل )به منظور دریافت اعتبار مالیات بر خرید(؛
8- کنترل صورتحس��ابهای خرید برای کشف موارد درخواست 

اعتبار مالیات بر نهاده برای خریدهای شخصی؛
9- بررس��ی اس��ناد تولید برای کمک به ارزیابی درس��تی میزان 
مواد اولیه مصرفی ادعاش��ده و اعتبار درخواس��تی برای مالیات 
ب��ر نه��اده و همچنی��ن ارزیاب��ی درس��تی مالی��ات ب��ر فروش 

محاسبه شده. 

خالصه و نتیجه گیری 
بررس��یها و شواهد موجود نشانگر آنس��ت که تنها منبع مالی 
ایران در طول س��الهای گذش��ته و حال حاضر، به طور عمده 
ف��روش نفت، م��واد اولی��ه و منابع طبیعی اس��ت. مالیات بر 
ارزش افزوده، ابزاری برای دس��تیابی به هدفهای اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی ش��امل توزیع عادالن��ه درامد و ثروت 
اس��ت؛ ولی ضعف عمده نظام مالیاتی در ایران، وابس��تگی 
درام��د دولت به درامد نفت اس��ت؛ از این رو اصاح س��اختار 
مالیات��ی و قطع وابس��تگی بودج��ه دولت به درام��د نفت که 
قیمت آن پیوسته در نوسان می باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اس��ت. وصول مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها 
به وی��ژه کش��ورهای توس��عه یافته، نش��ان دهنده مقبولیت و 
کارای��ی این نظام مالیاتی اس��ت که منبع مال��ی قابل اتکایی 

برزیل

اولین کشوری بود که

مالیات بر ارزش افزوده را

در شکل جامع 

پیاده کرد
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برای دولتهاست.
ف��رار مالیاتی در ایران به پدیده ای ش��وم اقتصادی تبدیل 
ش��ده و حجم معام��ات زیر زمینی روزب��ه روز افزایش یافته 
اس��ت. اگر مردم تص��ور کنند که دیگ��ران از پرداخت مالیات 
س��رباز می زنند، آنان نیز راه ف��رار مالیاتی را در پیش خواهند 
گرف��ت. در واقع، ش��روع رفتار فرار از مالیات از س��وی گروه 
خاصی از عوامل اقتصادی مثل بعضی از اصناف، ش��رکتها و 
صنایع، موجب می ش��ود که ای��ن رفتار به تدریج ترویج یافته 
و به رفتار ضدفرهنگ مالیاتی تبدیل  ش��ود. راه حل منطقی، 
شناس��ایی بنگاههایی اس��ت که از پرداخت مالیات خودداری 
می کنند. با افزایش جرایم مالیات��ی، مالیات گریزان با هزینه 
بیشتری مواجه خواهند شد و تمایل آنان برای فرار از مالیات 
کاهش می یابد. الزام به حسابرس��ی مستمر و دائمی، به ویژه 
حسابرس��ی مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به فروش��ندگان 
کاالها و خدمات، موجب پیروی بیشتر بنگاههای اقتصادی 
از قانون مالیات بر ارزش افزوده شده و در نهایت سهم درامد 
مالیات بر ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا 

می کند.
از ای��ن رو در خص��وص اجرای��ی ش��دن قان��ون مالیات بر 
ارزش اف��زوده فرهنگ مالیاتی باید متحول ش��ود؛ به گونه ای 
که گس��ترش فرهن��گ مالیاتی نیاز به عزم مل��ی دارد. از آثار 
مثب��ت اجرای مالی��ات بر ارزش افزوده، تأمی��ن منابع مالی و 
بهب��ود تراز پرداختهاس��ت. در ضمن، همه اقش��ار جامعه به 
نسبت درامدی که به دست می آورند، بدون هیچ تبعیضی در 
پرداخت مالیات مش��ارکت می کنند. اگر حسابرسی مالیات بر 
ارزش افزوده کارامد نباشد، عملکرد تشکیات مالیاتی بی اثر 
خواهد ش��د. برای به کاهش رساندن اختاف میزان مالیات 
گزارش شده از س��وی مؤدیان و مالیات براورده شده به وسیله 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی و نیز کاه��ش اعتراضه��ای مؤدیان 
نس��بت به برگهای تشخیص صادرشده و جلوگیری از اعمال 
نظرهای ش��خصی، باید حسابرس��ی مالیات بر ارزش افزوده 
در حجم گس��ترده ای اجرا ش��ود و تعداد بیش��تری از مؤدیان 
)اعم از بنگاههای کوچک و بزرگ( در پوش��ش حسابرس��ی 

قرار گیرند.

پانوشتها:
1- Value Added Tax (VAT)
2- Optimum
3- European Economic Community (EEC)
4- International Monetary Fund (IMF)
5- Grass Domestic Product (GDP)
6- Fraud
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