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 خالصه مديريتی

های های تمکين مالياتی و در نتيجه کاهش بار مالياتی بنگاهسازی مقررات مالياتی اگرچه با کاهش هزينهساده .1

شود های مختلف و بهبود کارايی و ارتقاء انگيزه تمکين منجر میها دراندازهکوچک، به رفتار مالياتی خنثی با بنگاه

طلبد، زيرا اقداماتی طراحی آن،  دقت نظر زيادی را می  کند، اماو به تبع آن به فعاليت در اقتصاد رسمی کمک می

 .های فرار يا اجتناب مالياتی را برای موديان گسترش دهدتواند فرصتگيرد، میسازی صورت میکه برای ساده

ها به های اقتصادی بزرگتر، بيشتر است، اما اين هزينههای تمکين مالياتی برای فعاليتبه طور کلی گرچه هزينه .2

 .ورت درصدی از فروش، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به طور قابل توجهی باالتر می باشدص

-های تمکين ماليات بر ارزش افزوده استفاده میهای متعددی برای کاهش هزينهکشورهای مختلف از روش .3

سازی واريز ارزش افزوده، سادهمعرفی آستانه وصول ماليات بر ارزش افزوده، استفاده از نرخ واحد ماليات بر : نمايند

های کوچک، اجازه انجام حسابداری نقدی و تعداد دفعات کمتر تکميل و تسليم اظهارنامه ماليات ماليات برای بنگاه

 .توان به آنها اشاره کردبر ارزش افزوده از مواردی هستند که در اين ارتباط می

های تمکين مالياتی، ا، ممکن است عالوه بر کاهش هزينههسازی بسته به نوع طراحی آنبرخی از اقدامات ساده .4

های تمکين مالياتی، کاهش در هزينه. های کوچک به دولت نيز بشوندهای مالياتی بنگاهموجب کاهش پرداخت

صرف نظر از اين که به کاهش وصول ماليات منجر بشود يا نشود، تاسيس کسب و کارهای کوچک و متوسط و 

 .فزايش خواهد دادتمکين مالياتی را ا

 هايی با گردش مالی کمتر از اين آستانه ازتعيين آستانه مشخصی برای ماليات بر ارزش افزوده که طبق آن بنگاه .5

های تمکين مالياتی شوند، اگرچه اقدام موثری برای کاهش هزينهانجام تکاليف ماليات بر ارزش افزوده مستثنی می

  .خود فرار مالياتی را گسترش دهد تواند به نوبهشود، اما میمحسوب می

در برخی موارد ممکن است به دليل عدم امکان درخواست اعتبار ( تر از آستانه پايين) های غير مشمولبنگاه .6

نام داوطلبانه های پايين آستانه، مجوز ثبتاز اين رو در برخی از کشورها برای بنگاه. شوند مالياتی به طور منفی متاثر 

های اداری و اجرايی را يات بر ارزش افزوده صادر شده است، ولی اعطای چنين حق انتخابی هزينهدر سيستم مال

 . دهدافزايش می

سازی مقررات اثرات توان انتظار داشت سادهبا توجه به اين که کسب و کارهای کوچک همگن نيستند، می .2

ستقيماً  باعث ايجاد کسب و کار و ارتقای انگيزه انجام برخی از اقدامات ممکن است م. ها داشته باشدمتفاوتی بر آن



شود از اين رو توصيه می. های کوچک شود، اما ساير اقدامات چنين تاثيراتی را نداشته باشدتمکين مالياتی بنگاه

  .اقدامات متفاوت در اين خصوص بررسی شود

های تمکين را به ميزان قابل زينهدهند که ساختار چند نرخی در ماليات بر ارزش افزوده، همطالعات نشان می .8

های تمکين ماليات بر ارزش افزوده در سوئد ای که در خصوص هزينهبرای مثال  بر اساس مطالعه. بردتوجهی باال می

های تمکين به طور متوسط حدود انجام شده است، با جايگزينی سيستم تک نرخی به جای سيستم چندنرخی، هزينه

  .يابد درصد کاهش می 31

با توجه به مشکالت معرفی سيستم تک نرخی ماليات بر ارزش افزوده و از طرفی مشکالت سيستم چند نرخی،  .3

-و ساده شده،  هزينه "مبتنی بر قرينه "های ماليات بر ارزش افزوده توان از طريق اعطای مجوز محاسبه پرداختمی

ری نقدی که برای کسب و کارهای کوچک و های حسابداسيستم .های تمکين اين گروه از موديان را کاهش داد

های تمکين را به تواند هزينهباشد که میهای نقدی روزانه میشوند، مبتنی بر پرداخت و دريافتمتوسط تعيين می

آوری  اين سيستم تا حدی به اسناد پشتيبان بيشتری نياز ندارد که موديان ملزم به جمع. ميزان قابل توجهی کاهش دهد

( برای مثال، فاکتورهای خريد و فروش، بانک و احتماالً ساير صورتحساب های مالی) ها باشندآنو نگهداری 

  .بستگی دارد

با ) ها استهای تمکين مالياتی که همراه با امتيازاتی برای جريان نقدی بنگاههای کاهش هزينهيکی ديگر از راه .68

جاز به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در های کوچک م، اين است که بنگاه(توجه به ارزش زمانی پول

( بزرگ)هایای است که در آن بنگاهنظام ماليات بر ارزش افزوده در اغلب کشورها به گونه. دفعات کمتر باشند

های کوچک مجاز به تسليم چنانچه بنگاه. ملزم به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه هستند

های ، هزينه(برای مثال به صورت فصلی، شش ماهه يا ساالنه) رنامه و پرداخت ماليات در دفعات کمتری باشنداظها

 .تواند به ميزان قابل توجهی کاهش يابد تمکين می
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 مقدمه

توان آنها را به سهه گهروه    دولت وظايف مختلف اقتصادی تعيين شده است؛ که می عمومی برای بخش دراقتصاد .1

ها به منابع مالی نيازمندند  برای انجام وظايف فوق دولت. اقتصادی تقسيم نمود تثبيتتخصيص منابع، توزيع درآمد و 

ای از  عه يافته بخهش عمهده  درکشورهای توس. باشند ترين منابع تامين مالی مخارج دولت می ها يکی از مهم که ماليات

سهم ماليات از کل در آمدهای عمومی در ميان کشهورها متفهاوت   . شود منابع درآمدی ازطريق اخذ ماليات تأمين می

 . بوده و ميزان آن بستگی به سطح توليد و ساختار اقتصادی آنها دارد

 مهالی مخهارج   تأمين در بااليیبسيار  نقش ها ماليات ،توسعه حال در کشورهای برخالف پيشرفته در کشورهای .2

 ههای  هزينهه  مهالی  تأمين موضوع. شود تأمين می طريق دولت از اين مخارج ای ازعمده بخش دارند و تقريباً دولت

 در کشهورهای  در اخيهر  ههای  که در سال است موضوعاتی از يکی مالياتی درآمدهای طريق درآمدهای از دولت

 .است شده گرفته تاکيد قرار مورد نيز خودمان و کشور توسعه حال

 بهه  توجهه  ماننهد ماليهات بهر ارزش افهزوده بها      جديهد  ههای  ماليهات  معرفهی  مالياتی درآمدهای افزايش زمينه در .3

  نوعی ماليات نوع اين. نمايد کمک دولت جاری های به هزينه ها ماليات نسبت افزايش در تواند آن می مشخصات

 اخهذ  محاسهبه و  و خهدمات  کاالهها  افهزوده  ارزش از درصدی  عنوان به که است ایمرحله چند بر فروش ماليات

 را  ماليهاتی  بهالقوه  های ظرفيت اعظم بخش وصول و امکان دارد تری وسيع مبنای افزوده ارزش بر ماليات. شود می

 درآمهد قابهل   کسهب  تهوان  و آن بهاالی  درآمهدزايی  خاصيت و ماليات اين وسيع سازد، مبنای فراهم می کشور در

 . پول تعبير نمايند به ماشين را ماليات اين که است شده باعث دولت برای توجه

يکهی از  . جايگاه کلی ماليات و نقهش آن در درآمهدهای عمهومی کشهورها و بهويره ايهران بسهيار کليهدی اسهت          .4

رفهی  های اخير مخصوصأ در کشورهای در حال توسعه در سيستم اصالح نظام مالياتی آنها مع هايی که در سال ماليات

ی اين سيستم مالياتی  ی اوليه ی ماليات بر ارزش افزوده، ايده در تاريخچه .باشد شده است، ماليات بر ارزش افزوده می

های دولت آلمان پس از جنگ جهانی اول آن  در جهت تأمين هزينه 1321شود، که در سال مرتبط می 1به ون زيمنس

کشور جههان معرفهی شهده اسهت؛ در ايهن کشهورها        151ر بيش از ماليات بر ارزش افزوده تا کنون د. را مطرح نمود

نيهز بها وجهود     ايهران ايهن ماليهات در   . هسهتند های ماليات و همچنين کهاال و خهدمات مشهمول ماليهات، متفهاوت       نرخ

 . اجرا است در حال به صورت آزمايشی 1382های متعدد از سال  بحث

                                                           
1.Von Siemens 
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 ماليات بر ارزش افزوده(6

 توسط بين ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خريداری شدهارزش افزوده را تفاوت  .5

به عبارت ديگر، افزايش در ارزش پولی يک کاال بر اثر انجام کار . کننديک شخص در يک دوره معين تعريف می

. نامنهد  ده مهی يا خدمتی بر روی آن که سبب تغيير کاربرد، بهبود کيفيت يها تسههيل مصهرف آن شهود را ارزش افهزو     

بهه صهورت تفهاوت ارزش مهواد اوليهه و      ( يها ههر مرحلهه از توليهد    )بنابراين ارزش افزوده ايجاد شده توسط هر بنگاه 

 .شود تعريف میبه شکل زير از ارزش فروش کاال يا خدمات  ،ملزومات به کار رفته در توليد

  ]اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = معامالت واسطه ای - کل معامالت = ارزش افزوده[

سازد تها بها   سازی و تهيه آمار و اطالعات دقيق از اقتصاد کشور را فراهم میماليات بر ارزش افزوده، زمينه شفاف .6

ماليهات بهر ارزش افهزوده، نهوعی     . های اساسی صهورت پهذيرد  گيریها و تصميماتکاء بر اين آمار و اطالعات برنامه

در واقهع، ماليهات   . گيرديه مراحل توليد و توزيع کاال و خدمات تعلق میماليات غيرمستقيم بر مصرف است که بر کل

توزيهع بهر اسهاس     -ی توليهد  ای است که در مراحل مختلف زنجيهره  بر ارزش افزوده بيانگر نوعی ماليات چند مرحله

بر فروش چند اين ماليات نوعی ماليات . شود کاالهای توليدی يا خدمات ارائه شده اخذ می  درصدی از ارزش افزوده

به عبارتی عناصر حاضر در . کند ای را از پرداخت ماليات معاف می ای است که خريد کاالها و خدمات واسطه مرحله

ههای اقتصهادی در    باشند زيرا جمع ارزش افزوده بنگاه نهايی می  زنجيره تنها عامل انتقال اين ماليات به مصرف کننده

بنابراين ماليات بر ارزش افهزوده، برابهر ماليهات بهر توليهد       همان کشور است، برابر توليد ناخالص داخلی   يک کشور،

 .باشدمی GDP ناخالص داخلی است  و در واقع، پايه ماليات بر ارزش افزوده 

در واقهع، در  . شودترين ماليات در دنيای امروز نيز محسوب میاين نوع ماليات، نه تنها نسبتاً ساده است بلکه رايج .2

اضافه متعلقه را بر صورتحساب  يات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کاال و خدمات، مالياتسيستم مال

جها بهه دولهت    اولهين فروشهنده، ماليهات را يهک    . و همراه با قيمت کاال و خدمات از مشتری دريافت می نمايهد  کرده

ماليات دريهافتی پهس از کسهر ماليهاتی کهه      )ت پرداخت کرده و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليا

 .کندرا به حساب سازمان امور مالياتی واريز می( خود قبالً پرداخت نموده
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 انواع ماليات بر ارزش افزوده (6-6

 : 2شود که عبارتند ازبه سه دسته تقسيم مى بر حسب روش محاسبه پايه مالياتی مربوط اين نوع ماليات .8

اين نوع . شود در اين روش، ماليات کلی بر فروش اعمال می: (VATP) 3افزوده از نوع توليديماليات بر ارزش 

ای توسط  گردد؛ يعنی به خريد کاالهای سرمايهای اعمال می ماليات هم بر کاالهای مصرفی و هم کاالهای سرمايه

 .گيرد بنگاه اقتصادی اعتبار مالياتی تعلق نمی

(VATP) = GDP = C + G + I + (X – M)     ارزش افزوده از نوع توليدی پايه مالياتی   :  

شود،  ای نيز مشمول ماليات می از آنجايی که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدی، هزينه کاالهای سرمايه

پايه که اين روش دارای با وجود اين. های آن کاهش يابد گذاری به دليل باال رفتن هزينه ممکن است انگيزه سرمايه

از مالحظات  به دليل برخی  اما آورد،ای است و زمينه ايجاد درآمد بيشتر برای دولت را فراهم می مالياتی گسترده

 . شود، از اين روش صرف نظر میو اقتصادی کارايی نظام مالياتی مالحظات جمله

اين روش در واقع ماليات بر فروش توليد خالص کاالها  (:VATI) 4ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

گذاری خالص مشمول  کسر و سرمايه یاز پايه ماليات( D)در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهالک . باشد می

 . شود ماليات می

(VATI) = GDP – D = C + G + (I – D) + (X– M)    : ارزش افزوده از نوع درآمدی پايه مالياتی   

اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدی، از پايه مالياتی کوچکتری برخوردار است، اما همچنان بار 

 . شود گذاری، تحميل می مالياتی به بخش توليد و سرمايه

اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبنای کاالها و خدمات : (VATC) 5ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی

 .شود از پايه مالياتی حذف می( I)گذاری ناخالص  در اين روش کليه مخارج سرمايه. باشد مصرفی می

(VATP) = GDP – I = C + G + (X – M)     ارزش افزوده از نوع مصرفی پايه مالياتی   :  

واقع بار مالياتی از د و در نشوخارج می ارزش افزوده از شمول پايه مالياتی گذاری و استهالک سرمايهدر اين روش، 

همين . شود گذاری و توليد در اقتصاد می يابد و اين امر باعث باال رفتن انگيزه سرمايهتوليد به مصرف انتقال می

ويرگی باعث شده است در حال حاضر اکثر کشورهای اجرا کننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده 

 . نمايند

                                                           
 .1388های اسالمی؛ های اسالمی؛ مجيد حبيبيان نقيبی؛ مجموعه مقاالت دومين همايش مالياتبررسی تطبيقی ماليات بر ارزش افزوده و ماليات: ک.ر . 2

3. Production type of Value-added Tax 

4. Income type of Value-added Tax 

5. Consumption type of Value-added Tax  
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 يات بر ارزش افزودهروشهاي محاسبه مال(6-9

در روش جمعهی از تعريهف   . محاسهبه نمهود   جمعیی و ترريقیی  دو روش کلی  باتوان ارزش افزوده را می ماليات .3

های بنگاه به عوامل توليد يا همان حاصل جمع دستمزد، اجاره، بههره،  ارزش افزوده به صورت حاصل جمع پرداختی

مبنای تعريهف ارزش افهزوده بهه صهورت تفاضهل ارزش فهروش و       در حاليکه روش تفريقی بر . شودسود استفاده می

توان ماليات می اين دو روش در هر يک از. ارزش خريد واسطه های بنگاه يا اصطالحاً ستاده منهای نهاده، قرار دارد

ريهق  نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افهزوده از ط . بر ارزش افزوده را به دو صورت مستقيم و غير مستقيم محاسبه نمود

 :روشهای فوق به شرح ذيل می باشد

 روش جمعی مستقيم يا روش حسابی: 

بدهی مالياتی  =   t ( . سود بنگاه+ بهره+ اجاره+ دستمزد )  

 روش جمعی غير مستقيم: 

بدهی مالياتی=  t ( . بهره+ اجاره+ دستمزد +)  t (سود بنگاه )  

 روش ترريقی مستقيم يا روش حسابی: 

بدهی مالياتی= t ( . ارزش فروش -ای واسطه ای بنگاهارزش خريده)    

بدهی مالياتی= t ( . ستاده -نهاده)   

  (:روش فاکتور)روش ترريقی غير مستقيم 

بدهی مالياتی= t ( . ارزش فروش)-  t (ارزش خريد های واسطه ای بنگاه )  

بدهی مالياتی= t ( . ستاده) -  t (نهاده)  

 ماليات بر ارزش افزوده در ايران ( 9

ههای  بها ههدف گسهترش پايهه     1382شد، ماليات بر ارزش افزوده در ايران از نيمه دوم سهال  همانطوری که اشاره  .11

گذاری به مصرف، اجتناب از اخذ ماليهات ماهاعف از کهاال و خهدمات،     مالياتی، انتقال بار مالياتی از توليد و سرمايه

شمول ماليهات بهر ارزش افهزوده، بهه     افزايش درآمدهای مالياتی، توسعه اطالعات مالياتی از طريق زنجيره فعاليتهای م

ها از سوی  ها و دغدغه ها، مقاومت در همان روزهای اول، اجرای قانون مذکور با برخی از چالش. اجرا درآمده است

نظام فعلی ماليات بر ارزش افزوده کشور با يکسری از چالشها و مشکالت سياستی . ه استفعاالن اقتصادی مواجه شد

اين گروه . يکی از اين چالشها نحوه رفتار مالياتی با واحدهای کسب و کار کوچک می باشد .و اجرايی مواجه است 

از فعاالن اقتصادی به دليل عدم شفافيت فعاليتهای خود و عدم ثبت و نگهداری رکوردهای مالی خهود، در عمهل بهه    

های همين امر ضمن افزايش هزينه قوانين و تکاليف مالياتی و در نهايت تمکين مالياتی با مشکالت زيادی مواجهند و
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همانطوری . تمکين اين گروه، زمينه های نارضايتی آنها را از اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم کرده است

که پيشتر اشاره شد، کشورهای مختلف جهان برای برون رفت از اين مشکل و کهاهش هزينهه ههای تمکهين ماليهاتی      

توان به اجهرای سيسهتم ماليهاتی    اند که از آن جمله میمهيداتی را پيش بينی کردهواحدهای کسب و کار کوچک، ت

در ادامه اين بخش، پهس از مهرور کلهی نظهام ماليهات بهر       . ساده شده برای اين گروه از واحدهای کسب و کار است

افهزوده سهاده    ارزش افوزده ايران و تجارب برخی از کشورهای جهان ، راهکارهای اجرای سيستم ماليات بهر ارزش 

 .شده برای واحدهای کسب و کار کوچک در ايران ارايه خواهد شد

 مشمولين نظام ماليات بر ارزش افزوده(9-6

 کاال و خدمات(9-6-6

قانون ماليات بر ارزش افهزوده، عرضهه کاالهها و ارائهه خهدمات در ايهران و همچنهين واردات و         1بر اساس ماده   .11

عرضه کاال در اين قانون، انتقال کاال از طريهق  . باشد می افزوده ماليات بر ارزش قانونصادرات آنها مشمول مقررات 

آن دسهته از  (. 5مهاده )باشهد   ازاء مهی  و ارائه خدمات، انجام خدمات برای غير در قبال مابه( 4ماده)هر نوع معامله است

اشتغال ( قانون 12بر اساس مفاده ماده )فعاالن اقتصادی که صرفاً به عرضه کاالها و خدمات معاف از اين نظام مالياتی 

باشند، بديهی است فعاالنی که به عرضه تهومم کاالههای    دارند، از ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، معاف می

 . باشند مشمول و معاف اشتغال داشته اند، موظف به ثبت نام در اين مرحله می

و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف  ، عرضه کاالها و ارائه خدمات زير12مطابق ماده

 :باشد می

 محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛ -1

 دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛ -2

 انواع کود، سم، بذر و نهال؛ -3

مخصوص  آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتی و شيرخشک -4

 تغذيه کودکان؛

 کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛ -5

ها، مؤسهسات دولتهی و نهادهای عمومی غيردولتی با تأييهد  کهاالهای اههدايی به صهورت بالعهوض به وزارتهخانه -6

 های علميه با تأيهيد حوزه گيرنده هدايا؛ هيهأت وزيران و حهوزه
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الهايی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کا -2

 مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛. شود کشور می

 اموال غير منقول؛ -8

 و خدمات توانبخشی و حمايتی؛( انسانی، حيوانی و گياهی)انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی  -3

 خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهای مستقيم؛ -11

الحسنه مجاز و صندوق  های قرض های اعتباری و صندوق خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی-11

 تعاون؛

 ای، ريلی، هوايی و دريايی؛ هشهری جاد خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون -12

 فرش دستباف؛ -13

های علوم تحقيقات و  ای که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه نامه انواع خدمات پروهشی و آموزشی طبق آئين -14

فناوری، امور اقتصادی و دارايی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی 

 رسد؛ اريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران میظرف مدت شش ماه از ت

 خوراک دام و طيور؛ -15

رادار و تجهيزات کمک ناوبری هوانوردی ويره فرودگاهها براساس فهرستی که به پيشنهاد مشترک وزارت راه  -16

به تصويب هيأت  و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون

 رسد؛ وزيران می

و امنيتی براساس فهرستی که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و ( نظامی و انتظامی)اقالم با مصارف صرفاً دفاعی  -12

فهرست مذکور . رسد پشتيبانی نيروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و به تصويب هيأت وزيران می

 .پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهدبود از اولين دوره مالياتی

صدور کاال يا خدمت به )، صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادی خروجی رسمی13مطابق ماده

، مشمول ماليات موضوع اين قانون (خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاری ه صنعتی و مناطق ويره اقتصادی

و اسناد و ( درمورد کاال)مالياتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک باشد و  نمی

 .گردد مدارک مثبته، مسترد می
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 موديان مالياتی(9-6-9

نماينهد، بهه عنهوان     بطور کلی اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبهادرت مهی   .12

، سازمان امور ماليهاتی کشهور تهاکنون هفهت مرحلهه فراخهوان       18بنا بر اختيار حاصل از ماده .مؤدی شناخته می شوند

 .جهت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نموده است که بر اساس آن مکلف به ثبت نام در اين نظام بوده اند

 وظايف و تکاليف موديان(9-9

 ثبت نام(9-9-6

ارزش افزوده، مؤديان مکلفند به ترتيبی که سازمان امهور ماليهاتی کشهور تعيهين و     قانون ماليات بر  18مطابق ماده   .13

برای اين .  نمايد نسبت به ارائه اطالعات درخواستی سازمان و تکميل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند اعالم می

جهت ثبت نام موديان اقدام https://www.evat.ir منظور سازمان امور مالياتی کشور  نسبت به راه اندازی سامانه

صهورت گرفتهه   مرحله فراخوان برای مشهمولين   2دوره مالياتی  32تاکنون در  ،جرای اين قانوناز زمان ا. نموده است

برابهر بها    1334ال عداد ثبت نام کنندگان در سامانه ماليات بر ارزش افزوده از ابتدای اجرای قانون تها پايهان سه   ت. است

 .اندنام کردهشخص حقيقی ثبت 328،621شخص حقوقی و  212،232مودی بوده است که از اين تعداد  541،312

 نگهداري اسناد و مدارک(9-9-9

قانون ماليات بر ارزش افهزوده، مؤديهان مشهمول ماليهات مکلفنهد از دفهاتر، صورتحسهابها و سهاير          34مطابق ماده  .14

ماشينهای صندوق و يا ساير وسايل و روشهای نگهداری حسهاب کهه سهازمان امهور ماليهاتی کشهور       فرمهای مربوط، 

مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤديان نگههداری  . کند، استفاده نمايند تعيين می

 .و در صورت مراجعه مأموران مالياتی به آنان ارائه شود

 صدور صورتحساب(9-9-9

، مؤديان مکلفند در قبال عرضه کاال يا خهدمات موضهوع ايهن قهانون، صورتحسهابی بها       13همچنين بر اساس ماده  .15

ترتيبی که توسط سازمان امور مالياتی کشهور    رعايت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملين و مورد معامله به

در مهواردی کهه از   . درج و وصهول نماينهد   شهود، صهادر و ماليهات متعلهق را در سهتون مخصهوص       تعيين و اعالم مهی 

 .شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد  های فروش استفاده می ماشين

 وصول و پرداخت ماليات(9-9-2

عالوه بر صدور مؤديان مکلفند در قبال عرضه کاال يا خدمات، قانون ماليات بر ارزش افزوده،  21در اجرای ماده  .16

اظهارنامهه ههر   و در هنگام تسهليم  ( 13ماده  )را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند ماليات متعلق، صورتحساب

https://www.evat.ir/
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-هايی که در موقع خريد کاال يا خدمت برای فعاليتدوره را پس از کسر مالياتهمان ماليات متعلق به ، دوره مالياتی

ر به حسابی که توسط وزارت اند، در مهلت مقرهای صادره پرداخت نمودههای اقتصادی خود به استناد صورتحساب

گهردد، واريهز   توسط سازمان امور مالياتی کشهور اعهالم مهی    تعيين و( خزانه داری کل کشور)امور اقتصادی ودارايی

 .نمايند

در صورتی که مؤديهان در ههر دوره ماليهاتی اضهافه پرداختهی داشهته باشهند،        ، 12ماده  1همچنين بر اساس تبصره  .12

در صورت تقاضای مؤديهان،   های بعد مؤديان منظور خواهد شد وحساب ماليات دوره ماليات اضافه پرداخت شده به

 .اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولی های جاری، مسترد خواهد شد

يا طبق مقررات ايهن قهانون    در صورتی که مؤديان به عرضه کاال يا خدمت معاف از ماليات اشتغال داشته باشند و .18

( 12مهاده   2 تبصره )مالياتهای پرداخت شده بابت خريد کاال يا خدمت قابل استرداد نمی باشد مشمول ماليات نباشند،

معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً  در صورتی که مؤديان به عرضه تومم کاالها يا خدمات مشمول ماليات وو 

 )د ب ماليهاتی مهؤدی منظهور خواههد شه     مالياتهای پرداخت شده مربوط به کاالها يا خدمات مشمول ماليات در حسها 

آن قسمت از مالياتهای ارزش افزوده پرداختی مؤديان که طبهق مقهررات قابهل کسهر از مالياتههای      (. 12ماده  3 تبصره

 )وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه های قابل قبول موضوع قانون مالياتههای مسهتقيم محسهوب مهی شهود     

 (.12ماده  5 تبصره

که در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده انهد مجهاز بهه وصهول     ( اعم از حقيقی و حقوقی)اشخاصیفقط  .13

ماليات بر ارزش افزوده می باشند و در موقع عرضه کاال و خدمات، ماليات بر ارزش افزوده را از کليه اشخاص اعهم  

ماليات پرداخت شده بابت نهاده ها بهه عنهوان   از اشخاص مشمول يا غير مشمول وصول می نمايند و  تنها در صورتی 

اعتبار مالياتی در نظر گرفته می شود که خريد کاال و خهدمات از مشهمولين نظهام ماليهات بهر ارزش افهزوده صهورت        

 .گرفته باشد

 تکميل و تسليم اظهارنامه(9-9-5

ی که توسهط سهازمان امهور ماليهاتی     مؤديان مالياتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتی را طبق نمونه و دستورالعمل .21

شود، حداکثر ظرف پهانزده روز از تهاريخ انقاهاء ههردوره، بهه ترتيهب مقهرر تسهليم نماينهد           کشور تعيين و اعالم می

 .بر اساس مقررات موجود موديان مکلفند در هر سال چهار مرتبه اظهارنامه تسليم نمايند(. 21ماده)
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 نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده(9-9

ابتدای پياده سازی قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات و عوارض به صورت ساليانه تعيين شهده اسهت و    از .21

 :به شرح جدول ذيل می باشد

 

 سال ماليات عوارض نرخ ساليانه

3% 1.5% 1.5% 1382 

3% 1.5% 1.5% 1388 

3% 1.5% 1.5% 1383 

4% 1.8% 2.2% 1331 

5% 2.1% 2.3% 1331 

6% 2.4% 3.6% 1332 

8% 2.2% 5.3% 1333 

3% 3% 6% 1334 

3% 3% 6% 1335 

 

 :گرددماليات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زير تعيين مینرخ  16ماده تبصره مطابق  .22

 %( .12)محصوالت دخانی، دوازده درصد  انواع سيگار و -1

 %(.21)سوخت هواپيما بيست درصد  انواع بنزين و -2

نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کاال و خدمات مشمول ايهن قهانون، عهالوه بهر نهرخ       38مادهمطابق  .23

 :اين قانون، به شرح زير تعيين می گردد( 16)ماليات موضوع ماده 

 ؛%( 5/1)اين قانون، يک و نيم درصد( 16)کليه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده -الف

 ؛%(3)ت دخانی، سه درصدانواع سيگار و محصوال -ب

 ؛%(11)انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد  -ج
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 %(.5)و نفت کوره پنج درصد%( 11)نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد  -د

 از مشکالت نظام فعلی ماليات بر ارزش افزوده بررسی برخی ( 9-2

 :شدبرخی از مهمترين مشکالت نظام ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير می با .24

کندی نظام مالياتی نيز . دليل اصلی ايجاد اين مشکل، کندی سيستم مالياتی است: فاکتورهای صوری صدور .1

در صورتی که نظهام ماليهاتی تحهت سيسهتم     . ستانی استمحصول عدم الکترونيکی کردن فرايندهای ماليات

اندازی شهود از  شود، راهای عمل کند و حسابرسی مبتنی بر ريسک، که با سرعت بيشتری انجام میيکپارچه

 . شودصدور فاکتورهای صوری جلوگيری می

 .عدم اعمال ماليات بر عموم موديانبدليل افزوده برخی از موديان ماليات بر ارزشناقص برای  رقابتوجود  .2

ماهيت بعای از کسب و کارها علی الخصوص کسب : افزودهخی از موديان ماليات بر ارزشرعدم تمکين ب .3

اشخاص حقيقی به نحوی است که موديهان قهادر بهه نگههداری و تنظهيم فهاکتور نيسهتند و لهذا از         وکارهای 

 . شوندافزوده خارج میزنجيره پرداخت ماليات بر ارزش

  .که هم با تاخير صورت می گيرد و هم امکان تقلب در آن زياد است افزودهاسترداد ماليات بر ارزش .4

کهه اسهتقرار     دههد مهی تجارب جهانی نشهان  : زوده و مالياتهای مستقيمجدا بودن مديريت ماليات بر ارزش اف .5

يک واحد يا تشکيالت اداری مستقل برای ماليات بر ارزش افزوده منجر به جهدايی و تجزيهه ايهن بخهش از     

ههای اداری و تمکهين   سازمان وصول ماليات و به تبع آن ايجاد مشکالتی برای نظام مالياتی و افزايش هزينهه 

سازی نظام ماليات بر ارزش افزوده، افزايش شهفافيت فعاليتههای   عالوه بر اين، يکی از اهداف پياده. شودمی

باالخص ماليات بهر درآمهد اسهت و شهايد يکهی از داليهل        ،اقتصادی و کمک به فرايند وصول ساير مالياتها

ادغام امور اجرايی ماليات  رسد بنابراين به نظر می. مقاومت برخی از موديان ريشه در همين مسئله داشته باشد

بر ارزش افزوده با مالياتهای مستقيم در داخل سازمان تصميم معقولی باشد، اگرچه اين امهر در ابتهدا ممکهن    

. اما هم اکنون اين تفکهر، يهک تفکهر غالهب در همهه کشورهاسهت      . است مشکالتی را به همراه داشته باشد

ا، اين نوع ماليات را توسط تشکيالتی که مسئول وصهول  درصد کشوره 31دهد که بالغ بر بررسيها نشان می

البته شايان ذکر است در بسياری از کشورها در سالهای اوليهه اجهرا و   . کنندمالياتهای مستقيم است، اجرا می

افزوده، به منظور تسهيل امور اجرايی، آن را در يک اداره مستقل پياده کهرده و   پياده سازی ماليات بر ارزش

سهازی سهاختار اداری و اجرايهی آن بها     ا و گذر از دوره آزمايشی، نسهبت بهه ادغهام  و يکپارچهه    پس از اجر

 .اندمالياتهای مستقيم اقدام کرده
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 یمالياتنظام ساده سازي (9

. های تمکين اسهت بار مالياتی از دو جزء تشکيل شده است که جزء اول آن تعهدات مالياتی و جزء دوم آن هزينه .25

، لذا به نسبت، بهار بيشهتری بهر کسهب و کارههای      ارتباطی ندارد به اندازه بنگاه بوده و معموالً ثابتهای تمکين  هزينه

ههای کوچهک، نسهبت    تمکين به انهدازه بنگهاه بهرای بنگهاه     هایشود، زيرا نسبت هزينهکوچک و متوسط تحميل می

بهرای مثهال   . مختلهف افهراد باشهد   تصهميمات   بهر تواند عامهل تاثيرگهذاری   های تمکين ماليات میهزينه. بزرگی است

ههای تمکهين   تواند متهأثر از هزينهه  تصميم شخص برای فعاليت خويش فرمايی يا فعاليت در بخش رسمی اقتصاد، می

 .          6باشد

اعطای اختيار ، های کوچکسازی تکاليف بنگاههای تمکين، مقرراتی مختلفی همانند سادهکاهش هزينه با هدف .26

برای پرداخت  )شودحسابداری ساده، محاسبات مالياتی ساده، تکميل اظهارنامه به دفعات کمتر اجرا میبه انجام 

سازی بسته به برخی از اقدامات ساده. (ماليات معينی، به وقت و منابع کمتری برای تمکين در سيستم مالياتی نياز باشد

های های مالياتی بنگاه، موجب کاهش پرداختهای تمکينها، ممکن است عالوه بر کاهش هزينهنوع طراحی آن

های تمکين، صرف نظر از اين که به کاهش وصول ماليات منجر شود کاهش در هزينه. کوچک به دولت نيز شوند

 . يا نشود، تاسيس کسب و کارهای کوچک و متوسط و تمکين مالياتی را افزايش خواهد داد

 منطق ساده سازي نظام مالياتی (9-6

هايی که فعال اقتصادی ملزم به پرداخت آن است و همچنين با ی تمکين مالياتی با افزايش تعداد مالياتها هزينه .22

پيچيدگی مقررات مالياتی، تعداد دفعات ارائه اظهارنامه و تعداد سطوح دولت که درگير اعمال و وصول ماليات 

تصادی با سيستم ماليات بر ارزش افزوده سروکار های اقبرای مثال، در اغلب کشورها، فعاليت. يابدهستند، افزايش می

در حالی که يک کارمند  با چنين سيستمی ( هايی که از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند به غير از بنگاه)دارند 

کند که به مستخدمينی که فقط پرداخت هايی را ايجاد میماليات بر درآمد کسب و کار نيز پيچيدگی. مواجه نيست

چنانچه بيش .  هستند ارتباطی ندارد( غير از طريق کسب و کار )گذاريها ی ماليات بر درآمد حقوق و سرمايهکننده

                                                           
مبلغ پولی که موديان مکلف به پرداخت ( الف: گيرددر دو دسته قرار می، (هزينه منابع)کنندوکارها در يک نظام مالياتی معين صرف میکل منابعی که کسب -  

شود ولی برای تعيين، ثبت و نگهداری منابع اداری که گرچه به دولت پرداخت نمی مقدار( گويند و بمی« بار قانونی ماليات » هستند،که در معنای وسيع به اين 

های با عنوان هزينه( ها و غيرهها، محاسبه و تکميل اظهارنامهشامل ثبت معامالت، نگهداری حساب) هااسناد و پرداخت مالياتی ضرورت دارد، که از اين هزينه

های داماتی از قبيل تکميل اظهارنامه و پرداخت ماليات به دفعات کمتر برای مبلغ معينی از ماليات قابل پرداخت که هزينهممکن است اق. شودتمکين مالياتی ياد می

دهند، بعالوه اقداماتی که ماليات قانونی و يا نوع روشی که محاسبه بار مالياتی را تغيير می. دهند، ماليات پرداختی به دولت را نيز کاهش دهندتمکين را کاهش می

به اين معنا که چگونه اين  ;ها می باشدموضوع ديگر، تجزيه و تحليل اقتصادی وقوع اين هزينه. دهند( يا افزايش) های تمکين مالياتی را کاهشتواند هزينهمی

 .          دشون ها برای مصرف کننده، کاهش بازدهی کل نيروی کار و کاهش بازدهی کل سرمايه میها منجر به افزايش قيمتهزينه
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های اجرا با يکديگر  از يک سطح دولت در اعمال و اجرا و وصول ماليات درگير باشد و به تبع آن مقررات و رويه

 . شوندها چند برابر نيز میهماهنگ نباشند، پيچيدگی

ها به های اقتصادی بزرگتر، بيشتر است، ولی اين هزينههای تمکين مالياتی برای فعاليتکلی گرچه هزينهبه طور  .28

نتيجه . يابدافزايش میصورت درصدی از فروش، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به طور قابل توجهی 

های تمکين را تری از کل هزينهريزی مالياتی نسبت بزرگهای بزرگ، برنامهجالب ديگر اين است که در بنگاه

 .    دهدتشکيل می

های کوچک، های تمکين مالياتی و در نتيجه کاهش بار مالياتی بنگاهکاهش هزينه از طريق سازی مقرراتساده .23

 شود و به تبعهای مختلف و بهبود کارايی و ارتقا انگيزه تمکين منجر میها با اندازهبه برخورد مالياتی خنثی با بنگاه

در عين حال طراحی دقيق به . 8و 2کندکمک می آن به فعاليت در اقتصاد رسمی به جای فعاليت در اقتصاد غير رسمی

-گيرد، میسازی صورت میعنوان يکی از تدابير ساده سازی بسيار حايز اهميت است، زيرا اقداماتی که برای ساده

های مربوط به ادغام نظام  مالياتی و عدالت افقی و دغدغهتواند باعث گسترش فرصت فرار يا اجتناب مالياتی گرديده 

های بالقوه را با منافعی که از خنثايی بيشتر و افزايش تمکين مالياتی در الزم خواهد بود اين دغدغه. دهد را افزايش 

 . شود مورد سنجش قرار گيردهای هدف ايجاد میگروه

 قدرهای تمکين مالياتی اين است که هرابت هزينهنگرانی اصلی در خصوص کارايی حذف يا کاهش بخش ث .31

 های ثابت به نرخ بازدهی سرمايهتر باشند، استفاده از مزيت کاهش هزينه کوچک ها از لحاظ اندازه سرمايه بنگاه

های کوچک نسبت اين اثر به همراه عدم مزيت رقابتی بنگاه. باالتری نياز خواهد داشت( بازدهی قبل از کسر ماليات)

                                                           
های مختلف است، مشکل فعاليت در بخش در حالی که کمتر ابرازی مبالغ فروش مشمول ماليات و سود، چالشی در مواجهه با کسب و کارهای خاص با اندازه -  

ها در مطرح است زيرا حفظ و کنترل آنهای کوچک چالشی است که بيشتر برای بنگاه –ها در بيرون از کنترل نظام مالياتیمنظور فعاليت بنگاه  –غيررسمی

کند، اما های کوچک بيشتری را به فعاليت در اقتصاد رسمی تشويق میکاهش هزينه های تمکين احتماالً بنگاه. محدوده نظارت سازمان مالياتی کمی مشکل است

شود به صورت کامل سود خود را ابراز کند، نداشته د رسمی میابرازی مودی را کاهش ندهد و يا تامينی برای اين که بنگاهی که وارد اقتصاممکن است کم

 .   باشد

ابرازی يعنی افزايش مشارکت در اقتصاد رسمی و کاهش موارد کم) گيری اينکه ساده سازی به چه ميزان به افزايش تمکين به نظام مالياتیمشکالت اندازه -  

شود امکان پذير است، ولی تخمين تاثير های ساده نصيب مودی میين تقريبی صرفه منابعی که از رويهدر حالی که تخم. منجر می شود، مرتفع شده است(  درآمد

عموماً ناشناخته هستند و احتماالً بين موديان و ( از جمله پارامتر شهرت) صرفه اين منابع بر روی رفتار وی بسيار مشکل است، زيرا عوامل موثر بر تصميمات موديان

پارامتر ديگری که نامعلوم است اندازه اقتصاد غيررسمی قبل از اجرای اصالحات است و آمار و ارقام برای تخمين درصد تغييرات در آن در . ستکشورها متفاوت ا

مالحظه کنند و ببينند  اندسازی گسترده را تعريف کردهشايد بهترين راه برای سياستگذاران اين باشد که تجارب ساير کشورها را که اقدامات ساده. باشداختيار نمی

 (.  تواند درآمدها را تحت تأثير قرار دهدالبته با لحاظ ساير اصالحات و عواملی که می) که آيا درآمدهای مالياتی به طور قابل توجهی متاثر شده اند يا خير
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های کوچک گذاری کمتری در بنگاههای بزرگتر منجر به تخصيص ناکارای سرمايه شده و در نتيجه سرمايهبنگاهبه 

 مالحظه دوم در مورد کارايی اين است که اگر افزايش تمکين در نهايت منجر به افزايش. گيردصورت می

های مالياتی که احتماالً ً پايه) ايه مالياتیتوان نرخ موثر مالياتی را برای يک يا چند پدرآمدهای مالياتی شود، می

مالحظه سوم عکس دو مورد قبل . کاهش داد که اين امر عايدی کارايی را در پی خواهد داشت( تری هستندباکشش

) گذاری برخی از کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش دهداست، نظام مالياتی ساده ممکن است سرمايه

های سرمايه مبتنی بر قرينه درآمد ناخالص و عدم اعطای معافيت مالياتی برای هزينه برای مثال تشخيص ماليات

 .    تواند منجر به زيان کارايی گردد ، که اين امر می(گذاری

های توسعه اقتصادی و اجتماعی را در نظر چنانچه منافع جامعه ناشی از مشارکت همه افراد در تأمين مالی برنامه .31

های کوچک های تمکينی که بنگاهدر واقع، سعی در کاهش هزينه. کين امری مطلوب خواهد بودبگيريم، ارتقای تم

در استانبول در  OECDبا آن مواجه هستند، استراتری کليدی برای تقويت توسعه اقتصادی است و در بيانيه وزيران 

برای تأمين "ست که خصوص افزايش رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط بر آن تأکيد شده و ذکر گرديده ا

ها را در بخش يک چارچوب قانونی که نيازهای کسب و کارهای کوچک و متوسط را درنظر بگيرد و مشارکت آن

  .    "های تمکين پايين نياز می باشدرسمی تسهيل کند، به سيستم مالياتی با هزينه

سازی مقررات اثرات شت سادهتوان انتظار دابا توجه به اين که کسب و کارهای کوچک همگن نيستند، می .32

انجام برخی از اقدامات ممکن است مستقيماً  باعث ايجاد کسب و کار و ارتقای انگيزه . ها داشته باشدمتفاوتی بر آن

شود از اين رو توصيه می. های کوچک شود، اما ساير اقدامات چنين تاثيراتی را نداشته باشدتمکين مالياتی بنگاه

ها مجاز به انجام حسابداری ساده يا ارائه اظهارنامه برای مثال بنگاه. ين خصوص بررسی شوداقدامات متفاوت در ا

ای ممکن است نتايج عملی چندانی برای کسب و کارهای مالياتی به دفعات کمتر باشند، ولی اعطای چنين اجازه

-ت بار تمکين مالياتی بنگاهحتی ممکن اس. نداشته باشد( برای مثال دستفروشان) کوچک با گردش مالی بسيار کم

های کوچکتر در سيستم متعارف نسبتاً ساده عامل ضد انگيزشی برای مشارکت در اقتصاد رسمی باشد، ولی همين 

 .         های کوچک با مقياس بزرگتر باشندای برای تاسيس و تمکين بنگاهتوانند انگيزهاقدامات می

ها پايين که حسابداری و اظهارنامه ساده تأثيری بر رفتار تمکين آنبرای کسب وکارهای با گردش مالی بسيار  .33

توان از تشخيص ماليات مبتنی بر قرينه گردش برای مثال می. توان ماليات ساده جايگزينی را معرفی کردندارد، می

خرد که کمتر  مالی به عنوان جايگزين ماليات بر درآمد متعارف و يا ماليات بر ارزش افزوده برای کسب و کارهای

در اين موارد نکته اصلی که بايد مدنظر قرار گيرد، مشکالت ناشی از حالت . از آستانه مشخصی هستند، استفاده نمود
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کرده و مکلف به انجام تکاليف سيستم مالياتی متعارف ( عبور) خاصی که در آن مودی از آستانه مشموليت تجاوز

  (.  سيستم جايگزين) مبتنی بر قرينهاست و نيز تعيين بار مالياتی نظام تشخيص 

 مزاياي ساده  سازي نظام مالياتی (9-9

-اول اينکه هزينه موديان را از نظر زمان، پول و نگرانی .نظام مالياتی ساده شده، از ابعاد مختلف مفيد خواهد بود .34

وم، به احتمال زياد مقررات د. با کاهش اين هزينه ها، بار کلی ماليات نيز کاهش می يابد. دهدهای روانی کاهش می

از اين رو اگر مردم نتوانند مقررات را درک کنند، چگونه  .شودتر، بيشتر از طرف موديان رعايت میمالياتی ساده

تر احتماالً نرخ تمکين را افزايش سوم، نظام مالياتی ساده .توان انتظار داشت که به درستی آن را رعايت نمايندمی

برخی از موديان ماليات به دليل عدم درک قوانين ، (. مثال، کاهش اجتناب از پرداخت مالياتبه عنوان )خواهد داد

شفاف سازی و ساده سازی قوانين مالياتی می تواند به درک موديان از قوانين  . کنندماليات خود  را پرداخت نمی

کند و در نتيجه بايد يک جلب میدر نهايت، نظام مالياتی ساده تر حمايت عمومی بيشتری . مالياتی کمک نمايد

بيشترين شکايت در مورد سيستم مالياتی  .بخش ضروری از هر گونه تالش برای بهبود ارائه خدمات دولتی باشد

برای بسياری از مردم، ميزان ماليات پرداختی نيست، بلکه پيچيدگی های غير ضروری است که هر روزه در نظام 

 .های مالياتی مشاهده می شود

 و معافيت مجاز، کسورات ، ماليات نرخ مالياتی، پايه همانند ساختاری هایتحت تاثير مولفه پيچيدگی سطح .35

 پيچيدگی واجد هاپايه ساير از بيش درآمد، مالياتی پايه. دارد قرار مالياتی، مقررات های ويرگی همچنين و اعتبار

 کمتری تمکين هایهزينه تواند،می يکنواخت يا مقطوع مالياتی نرخ. هستند ایطبقه معموالً مالياتی های نرخ .است

 تعريف مستلزم که  مالياتی اعتبار و کسورات ها،معافيت به مربوط مقررات. باشد داشته ایطبقه ماليات نرخ به نسبت

 مديريت مالياتی مختلف هایروش نهايت، در .گردد پيچيدگی ايجاد سبب تواندمی هاست،فعاليت و موديان دقيق

 تواندمی مالياتی اظهارنامه حذف يا منبع در ماليات وصول مثال، عنوان به. گذارد تاثير پيچيدگی بر است ممکن

 .دهد کاهش افراد برای را تمکين هایهزينه

 ساده سازي مقررات ماليات بر ارزش افزوده ( 9-9

بر ارزش افزوده استفاده  های تمکين مالياتهای مختلفی برای کاهش هزينهاز روشجهان کشورهای مختلف  .36

. دهندمیدر بخش رسمی ارتقا را  انگيزه تاسيس کسب و کارهای کوچک و مشارکت آنها  ،هااين روش. نمايندمی

، (IMF) المللی پولمبتکرانه خاصی در کشورهای در حال توسعه و عمدتاً با همکاری صندوق بين هایتکنيک

 : های اصلی در اين خصوص عبارتند ازبه طور کلی گزينه.  استبانک جهانی و سايرين به کار گرفته شده 
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 ؛آستانه وصول ماليات بر ارزش افزوده تعيين 

  ؛استفاده از نرخ واحد ماليات بر ارزش افزوده 

  ؛های کوچکماليات برای بنگاه پرداختسازی ساده 

  ؛اجازه انجام حسابداری نقدی 

  ه ماليات بر ارزش افزودهتعداد دفعات کمتر تکميل و تسليم اظهارنام  . 

 ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده. 

 تعيين آستانه ماليات بر ارزش افزوده(9-9-6

 هايی با گردش مالی کمتر از اين آستانه ازتعيين آستانه مشخصی برای ماليات بر ارزش افزوده که طبق آن بنگاه .32

های تمکين مالياتی تواند اقدام موثری برای کاهش هزينه، میشوندمیانجام تکاليف ماليات بر ارزش افزوده مستثنی 

اين روش به خصوص در . های اداری برای سازمان مالياتی خواهد داشت ای هزينهگرچه اجرای چنين رويه. باشد

کنند و های کوچک، ماليات بر ارزش افزوده بسيار کمی وصول و پرداخت میکشورهای در حال توسعه که بنگاه

 .        تواند از اهميت بيشتری برخوردار باشد عين حال چالش زيادی برای سازمان مالياتی دارند، می در

کند برای تعيين آستانه ماليات بر ارزش افزوده، مقادير به صورت توصيه می ) (IMFصندوق بين المللی پول .38

های نهايی تمکين برای مودی و هزينهبدين صورت که اگر منافع نهايی کاهش پرداخت ماليات . نهايی بررسی شود

های مالياتی و هزينه های اجرايی و اداری باشد، آستانه بيشتر از هزينه نهايی خالص دولت در قالب کاهش وصولی

 .   بايستی افزايش يابد

ها هاوالً، از آنجا که برخی بنگا. بهينه، عوامل ديگری نيز بايستی مدنظر قرار گيرند آستانهبرای تعيين سطح  .33

( های کمتر از آستانهبنگاه)و برخی غير مشمول ( های باالی آستانهبنگاه) مشمول سيستم ماليات بر ارزش افزوده

به . ها را تحت تاثير قرار دهدتوان رقابت نسبی بنگاه ،هستند، می توان انتظار داشت که سيستم ماليات بر ارزش افزوده

به معنی اعتبار به )ها به خاطر عدم امکان درخواست اعتبار مالياتی نهاده های غيرمشمول ممکن استويره، برای بنگاه

های غيرمشمولی که برای مثال بنگاه. اثر منفی داشته باشد( دليل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده برای خريد نهاده ها

در به درخواست اعتبار فروشند و قاهای مشمول میای هستند و محصوالت خود را به بنگاهتوليدکنندگان واسطه

های غيرمشمول، که محصوالت خود را به از سوی ديگر بنگاه. مالياتی بابت خريد از عرضه کنندگان مشمول نيستند

. های مشمول، به مصرف کنندگان نهايی می فروشند، ممکن است از نوعی مزيت رقابتی نيز بهره ببرندقيمت بنگاه

-ی نهايی از مصرف کننده مطالبه میای را که به عنوان ارزش افزودهزش افزودهزيرا بنگاه غير مشمول، ماليات بر ار
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کند و از اين رو نسبت به مبلغ ياد شده از کند، در قيمت گنجانده است و در عين حال آن را به دولت پرداخت نمی

 .         شوندمزيت رقابتی برخوردار می

شوند که اين امر ها مستثنا میاحتماالً تعداد زيادی از بنگاه، سبتاً باالی ديگر اين است که با تعيين آستانه نمالحظه .41

توان اين دغدغه را تا البته می. های سياستی برای مشارکت همگان در اقتصاد رسمی را بی اثر کندممکن است تالش

ا ماليات ديگری را به شکل شود  تهای پايين تر از حد آستانه خواسته حدودی تقليل داد، به اين ترتيب که از بنگاه

و به اين ترتيب در بخش رسمی ( برای مثال پرداخت مبلغ معين و يکجا با حداقل هزينه تمکين) ساده پرداخت نموده

 .    اقتصاد فعاليت کنند

ايجاد ها را در سيستم مالياتی متعارف در نهايت آستانه نسبتاً پايين، گرچه انگيزه مشارکت تعداد بيشتری از بنگاه .41

تواند فرار مالياتی را گسترش دهد، برای مثال ممکن ها نيز ندارد، اما میکند و در ضمن تاثير منفی بر رقابت بنگاهمی

چنانچه در . ها اقدام کنندها نسبت به صدور فاکتورهای صوری برای درخواست اعتبار مالياتی نهادهاست بنگاه

تواند به  های سازمان مالياتی نيز میای رشد کند، چالشصورت فزاينده سيستمی با آستانه پايين، تعداد موديان به

های با آستانه باال که مجوز مشارکت داوطلبانه هايی در سيستمالبته انتظار چنين چالش. صورت فزاينده گسترش يابد

 . داده شده است نيز وجود دارد آستانههای زير به بنگاه

توانند درخواست عدم ثبت نام کنند و افزوده، موديان مشمول نرخ صفر، میسازی ماليات بر ارزش برای ساده .42

توانند بصورت برخی از موديان که دارای معافيت هستند و از ميزان درآمد مشمول تعيين شده پايين می باشند، می

اين . ثبت کننداما کسب وکارهايی که دارای مقر اصلی در داخل کشور نيستند، بايستی . داوطلبانه ثبت نام کنند

 .کسب وکارها يا کااليشان در داخل کشور مصرف می شود، يا خدمات آنها 

 شواهدي از کشورها

( کشور  16) ساير کشورهادر ی برای ماليات بر ارزش افزوده ندارند، ولی امکزيک، اسپانيا و سوئد آستانه .43

های پايين آستانه اين اغلب کشورها به بنگاه .که عموماً بر پايه گردش مالی است آستانه مالياتی مذکور وجود دارد

در نظام ماليات بر ارزش افزوده مشارکت کرده و بنابراين بتوانند درخواست اعتبار مالياتی  تااند  حق انتخاب را داده

 .    ها را داشته باشندبابت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نهاده

، ملزم به ثبت و تسليم اظهارنامه ماليات بر آنها ن توجه به اندازهها بدوبنگاه همهدر مکزيک، اسپانيا و سوئد  .44

 .  نسبت به ديگر کشورهاست( پوند 61111)دالر 113،511بريتانيا دارای آستانه باالتری يعنی . ارزش افزوده هستند
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های از فروشبرای مثال در بريتانيا، برای . برخی از کشورها بسته به نوع کسب و کار بيش از يک آستانه دارند .45

در يونان بين فروش . شوداعمال می( پوند 21،111)دالر 132،144آستانه ماليات بر ارزش افزوده باالتری  3راه دور

( يورو 11،111)دالر 12،333گردش مالی  آستانهگيرد، از اين رو کاالها و خدمات برخورد متفاوتی صورت می

اينکه گردش مالی خدمات بيش  رشود، مشروط بو خدمت اعمال میهای فروشنده کاال يا فروشنده کاال برای بنگاه

هايی که صرفاً در ارائه خدمات فعال هستند، آستانه گردش مالی برای بنگاه. نباشد( پوند 5،111)دالر 6،511از 

ه به است ک( يورو 35،111-21،111)دالر 31،333و  45،432در ايرلند بين  آستانه مبالغ. شوددالر اعمال می 6،511

همانند ) شودمتفاوتی اعمال می آستانهبرای سفارشات پستی نيز . بستگی دارد( کاال، خدمات)نوع کسب و کار 

 (.  خاصی تعيين شده است آستانههای از راه دور انگليس که برای فروش

برای مثال در . شودها اعمال میهای غيرانتفاعی و خيريهدر بعای کشورها، مبلغ آستانه متفاوتی برای سازمان .46

 آستانهو در نروژ نيز ( دالر استراليا 111،111)دالر آمريکا 28،361استراليا برای موسسات غير انتفاعی آستانه باالتر از 

 42،531در کانادا، آستانه گردش مالی باالتراز  . شوداعمال می( NOK 141،111)دالر آمريکا 21،384باالتر از 

. شودها اعمال میدهنده خدمات عمومی از جمله خيريههای ارائهبرای سازمان( ا دالر کاناد 51،111)دالر آمريکا

( دالر کانادا 251،111)دالر آمريکا 212،351بيشتر از ( شامل هدايا ) ها عالوه بر اين، چنانچه درآمد ناخالص خيريه

-ملزم به وصول ماليات بر ارزشدالر آمريکا باشد،  42،531نباشد، با وجود اين که گردش مالی متجاوز از آستانه 

 .    افزوده نخواهند بود

 (  واحد)ساختار نرخ ماليات بر ارزش افزوده ساده(9-9-9

های تمکين را به ميزان قابل دهند که ساختار چند نرخی در ماليات بر ارزش افزوده، هزينهمطالعات نشان می .42

های تمکين ماليات بر ارزش افزوده در سوئد خصوص هزينهدر که ای مطالعه بر اساس برای مثال. بردتوجهی باال می

های تمکين به طور متوسط حدود با جايگزينی سيستم تک نرخی به جای سيستم چندنرخی، هزينه انجام شده است،

های توان به تقاضای مردم در خصوص اعمال نرخدر حالی که در سيستم چند نرخی می. يابد درصد کاهش می 31

تواند هم الهای خاصی جواب داد، ولی بنا به داليل خاصی استفاده از ساختار تک نرخی يا ساده میکمتر برای کا

. های تمکين را کاهش دهدمالياتی مصرف و توليد را محدود کند و در عين حال هزينه( آثار منفی ) هایاختالل

باشد و ز توضيح آن برای عموم مشکل میگيری اين مزايا از جمله کاهش اندازه اقتصاد غيررسمی و نيالبته اندازه

 .    های تمکين باشندهای ديگری برای کاهش هزينهالزم است که سياستگذاران به دنبال راه

                                                           
9.distance sales 
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 شواهدي از کشورها

و نرخ  % 5، نرخ تخفيفی %  21نرخ استاندارد : شود در انگليس سه نر خ متفاوت بر کاال و خدمات اعمال می .48

مواد خوراکی  و . می باشد% 5کودکان مشمول نرخ  صفر بوده و مصرف انرژی و برق و برای مثال لباس .  صفر

باشند،  بغير از برخی از آنها از جمله نوشيدنی های الکلی  و اسنکها  و بستنی  نوشيدنی  معموالً دارای نرخ  صفر می

 (.ورزشی) و نو شيدنی های انرژ ی زا 

، در 2112ژانويه  1از تاريخ  .اعمال می شود% 21ات بر ارزش افزوده در جمهوری اسلواکی نرخ استاندارد مالي .11

 1همچنين اين کشور از تاريخ. کاهش داد ٪11مورد محصوالت دارويی و خدمات پزشکی منتخب اين نرخ را تا 

ته های انتشاريافطور خاص نرخ اعمال شده برای کتاب ها، روزنامه ها، مجالت و جزوات و کتاب،  به2118ژانويه 

نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در مورد عرضه تمام کاالها يا خدمات اعمال . برای کودکان را کاهش داد

شود، مگر اينکه بر اساس قانون، ماليات بر ارزش افزوده برای فعاليتی خاص با نرخ صفر يا معاف در نظر گرفته می

 :11نرخ صفرمحاسبه می شوندنمونه هايی از عرضه کاالها و خدماتی که با . 11شود

 کاالهای صادراتی 

 عرضه و تامين کاالهای داخلی اتحاديه 

 خدمات مربوط به صادرات کاالها 

 حمل و نقل بين المللی افراد 

 ای ارائه شده به مشتری که در اتحاديه اروپا مقری نداردخدمات مالی و بيمه. 

 :12نمونه هايی از عرضه کاالها و خدمات معاف

 خدمات پستی 

 (های مراقبت بهداشتیبه جز عرضه خدمات درمانی و کمک)دمات بهداشت و درمان خ 

 خدمات مددکاری اجتماعی و خدمات مرتبط با نگهداری کودکان و جوانان 

 به جز برای آگهی های بازرگانی و برنامه های پشتيبانی )های دولتی های راديو و تلويزيونخدمات شبکه

 (شده توسط حامی ورزشی

 موزش و پرورشخدمات آ 

                                                           
10. Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2015, EY. 

11. Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2015, EY. 
12. Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2015, EY. 
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 خدمات مالی 

 خدمات مربوط به ورزش و تربيت بدنی 

 خدمات فرهنگی 

 آوری اعانهجمع 

 رفاه اجتماعی 

 عمليات بخت آزمايی و مسابقات مشابه ديگر 

 (به جز موارد مشمول ماليات در قانون برای هر دو)واگذاری و اجاره امالک و مستغالت 

  (درمانی و خدمات بيمه اجتماعیاز جمله بيمه )بيمه و خدمات بيمه اتکايی 

  خدمات ارائه شده توسط يک شخص حقوقی به اعاای خود 

  خريد  و فروش اوراق تمبر و تمبرهای مالياتی 

 هاي کوچک  براي بنگاه( ماليات مبتنی بر قرينه )محاسبه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ساده(9-9-9

توان از می ،سيستم نرخ چندگانه همچنين با توجه به مشکالت سيستم تک نرخی ماليات بر ارزش افزوده و  .43

های بين و ساده، برای بنگاه "مبتنی بر قرينه "های ماليات بر ارزش افزوده طريق اعطای مجوز محاسبه پرداخت

برای مثال، برخی . ای تمکين را کاهش دادههای کوچک، هزينهگردش مالی بنگاه آستانهآستانه وصول ماليات و 

توانند از نرخ يکنواخت واحدی نسبت به های کوچک برای تعيين مبالغ پرداختی ماليات بر ارزش افزوده ، میبنگاه

های يکنواخت ممکن است متفاوت نرخ ،در برخی کشورها، با توجه به بخش فعاليت. گردش مالی استفاده کنند

در . گيردای صورت میها به شکل سادهنيز وجود دارد که در آن محاسبه اعتبار مالياتی نهادهروش جايگزينی . باشند

-ها همانگونه که در سيستم متعارف دريافت میبر روی فروش ، اين سيستم محاسبه و مطالبه ماليات بر ارزش افزوده

 . شودماند، ولی مبلغ پرداختی به دولت به طور متفاوتی محاسبه میشد باقی می

 شواهدي از کشورها

های کوچک واجد شرايط مجاز به محاسبه مبلغ ماليات برارزش در بريتانيا بنگاه عبرای مثال جدول نرخ مقطو .51

. باشندافزوده قابل پرداخت به دولت به صورت درصدی از گردش مالی با احتساب ماليات بر ارزش افزوده خود می

فروش مشمول ماليات بدون احتساب ) آنها گردش مالی مشمول مالياتکه کسب و کارواحدهای اين جدول برای 

با احتساب ماليات ) و کل درآمد کسب و کار( پوند 151،111)دالر آمريکا 233،881زير ( ماليات بر ارزش افزوده

يات بر نظام نرخ مقطوع مال. قابل استفاده است است، (پوند 182،511)دالر 362،351کمتر از  آنها (بر ارزش افزوده
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های ماليات بر دهد تا پرداختی خدمات مالياتی امکان میکسب و کارارائه دهنده واحدهای ارزش افزوده لهستان به

 .   کنددرصد گردش مالی تعيين  3ارزش افزوده را  بر حسب  

برای مثال، . کند، اعمال شودتواند با توجه به بخشی که بنگاه در آن فعاليت میهای مشخص اما متفاوتی مینرخ .51

 121،361کمتر از ( فروش مشمول ماليات) آنها گردش مالیی که هايدر کانادا، بنگاه 13تحت سيستم روش سريع

توانند تعهدات ماليات بر ارزش افزوده خود را با اعمال نرخ تخفيفی برای میاست، ( دالر کانادا 211،111)دالر

های متفاوت با توجه به نوع اعمال نرخ تخفيفی با نرخ. يز کنندکاالها و خدمات مشمول ماليات در دوره گزارش وار

هايی که عمدتاً به ارائه خدمات خرند، بنگاههايی که کاالها را برای فروش مجدد میبرای مثال بنگاه) فعاليت تجاری

 .دشوها احتساب می، می تواند جايگزين محاسبات مفصل شود که در اعتبار مالياتی نهاده(می پردازند

به شکل ( ميليون ين 51)دالر  415،111های با گردش مالی کمتر از در ژاپن ماليات بر ارزش افزوده برای بنگاه .52

به صورت درصدی از ماليات بر  ، در اين روش ساده، اعتبار مالياتی نهاده نسبت داده شده. شودساده محاسبه می

که بنگاه در آن فعال است،  یاين درصد به نوع صنعت .14گرددارزش افزوده قابل پرداخت فروش مشمول محاسبه می

 285،328های با گردش مالی کمتر از در اتريش، برای بنگاه. باشددرصد می 31تا  51 بينبستگی دارد و دامنه آن 

صورت ( درصد نهاده  1.8) محاسبه ماليات نهاده بر خريدها به استثنای کاالها به شکل ساده( يورو 221،111)دالر

هايی که با افراد خصوصی سروکار نهايتاً در بلريک مطابق سيستم نرخ يکنواخت، گردش مالی ساالنه بنگاه. گيردمی

 324،325که گردش مالی آنها بيشتر از ( برای مثال نانوايی، قصابی، آرايشگاه) های خاصیدارند و نيز فعال در بخش

ها شود ولی مبلغ کسورات ماليات بر ارزش افزوده نهادهینباشد، تحت مقررات خاصی تعيين م(  يورو 251،111)دالر

 .  گرددبا توجه به مقررات عادی تعيين می

 هاي کوچک حسابداري نقدي براي بنگاه(9-9-2

های ماليات بر ارزش افزوده، تعهدی هستند که در آن الزم است ماليات بر ارزش افزوده برای معموالً سيستم .53

تحت سيستم حسابداری نقدی، . نيز واريز شود( حسابهای دريافتنی ) آن دريافت نشدههای مشمولی که وجه فروش

گردد و به طور مشابه، درخواست اعتبار ماليات بر ارزش افزوده واريز می ،شودصرفاً زمانی که وجه نقد دريافت می

های حسابداری نقدی که برای سيستم. گيرد که وجه نقد پرداخت شده باشدمالياتی نهاده نيز صرفاً زمانی صورت می

-باشد که میهای نقدی روزانه میمبتنی بر پرداخت و دريافت ،شوندکسب و کارهای کوچک و متوسط تعيين می

                                                           

13.Quick Method  
 .فروش، دو سال قبل از امسال می باشد( گردش مالی)سال پايه برای آستانه  - 14
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اين سيستم تا حدی به اسناد پشتيبان بيشتری نياز دارد که . های تمکين را به ميزان قابل توجهی کاهش دهدتواند هزينه

برای مثال، فاکتورهای خريد و فروش، بانک و احتماالً ساير ) ها هستندو نگهداری آنآوری  موديان ملزم به جمع

 . بستگی دارد( صورتحساب های مالی

 شواهدي از کشورها

های خود توانند حسابيا کمتر می( ميليون دالر استراليا 1)دالر  283،611های با گردش مالی در استراليا بنگاه .54

يا ( ميليون دالر استراليا 2)دالر  1،562،211های واجد گردش مالی همچنين برای بنگاه. دهندرا بر مبنای نقدی انجام 

ها با گردش مالی ، بنگاه2112در ايرلند از اول مارس . های حسابداری ساده نيز قابل استفاده استکمتر، ساير روش

ی ماليات بر ارزش افزوده را براساس نقدی هاتوانند حسابمی( ميليون يورو 1)دالر  1،233،311برابر يا کمتر از 

 .تنظيم کنند

دالر  131کند، اخيراً از در آلمان آستانه فاکتور کوچک، که تکليف نگهداری فاکتورهای کوچک را تعيين می .55

 121پيش بينی شده است که اين تغيير، الزامات گزارشدهی . افزايش يافته است( يورو 151)دالر  135به ( يورو 111)

 .  دهدون فاکتور را تحت تاثير قرار میميلي

 هاي کوچک  تسليم اظهارنامه به تعداد دفعات کمتر براي بنگاه(9-9-5

با توجه ) ها استهای تمکين مالياتی که همراه با امتيازاتی برای جريان نقدی بنگاههای کاهش هزينهيکی از راه .56

به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در دفعات  های کوچک مجاز، اين است که بنگاه(به ارزش زمانی پول

ملزم به ( بزرگ)هایای است که در آن بنگاهنظام ماليات بر ارزش افزوده در اغلب کشورها به گونه. کمتر باشند

مه های کوچک مجاز به تسليم اظهارناچنانچه بنگاه. تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه هستند

های تمکين ، هزينه(برای مثال به صورت فصلی، شش ماهه يا ساالنه) و پرداخت ماليات در دفعات کمتری باشند

-صرفه جريان نقدی ناشی از پرداخت ماليات به تعداد دفعات کمتر، می. تواند به ميزان قابل توجهی کاهش يابد می

در برخی موارد الزام به تسليم اظهارنامه در . سوب شودهای تمکين محتواند نوعی يارانه برای کمک به کاهش هزينه

در حالی که در اين مورد خاص نيز شاهد کاهش هزينه تمکين . همراه استمنظم دوره ايهای دفعات کمتر با پرداخت

 .      هستيم، اما مزايای جريان نقدی خيلی کم خواهد بود

 شواهدي از کشورها 

ها ملزم به ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده به ، بنگاهOECDای طبق مقررات مربوطه در بيشتر کشوره .52

ها اين رويه به صورت دوماهه هستند، موارد استثناء ايرلند و نروژ هستند که در آن( ابراز و پرداخت ) صورت ماهانه
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تر از به ترتيب پايينهای با گردش مالی در اسلواکی، لهستان، بلريک، جمهوری چک و اسپانيا بنگاه. باشدمی

دالر آمريکا، مجاز به ارائه اظهارنامه ماليات بر  2،233،411و  1،822،111، 1،233،311، 1،133،321، 324،111

 5،111،811های کانادايی با گردش مالی کمتر از بنگاه. باشندمی( به جای ماهانه ) ارزش افزوده به صورت فصلی

واجد شرايط ارائه اظهارنامه و پرداخت ( دالر کانادا 511،111)دالر 425،311ر از و بيشت( ميليون دالر کانادا 6)دالر

های دالر واجد شرايط ارائه اظهارنامه ساالنه و پرداخت 425،311های با گردش مالی کمتر از فصلی هستند؛ و بنگاه

 1،511)دالر آمريکا 1،228از پرداخت ساالنه کمتر های با خالص ماليات قابلقسطی فصلی را دارند؛ همچنين بنگاه

های با گردش مالی کمتر در دانمارک، برای بنگاه. توانند تنها يک بار در سال آن را پرداخت کنندمی( دالر کانادا 

های با گردش مالی کمتر از تسليم فصلی مجاز است، در حالی که بنگاه( DKKميليون  15)دالر 2،616،111از 

در نيوزلند نيز در صورتی . ملزم به تسليم اظهارنامه به تعداد دو بار در سال هستند( DKKميليون  1)دالر  124،383

باشد و يا اينکه در سال گذشته بيش از اين ( دالر نيوزلند 251،111)دالر 123،811ها کمتر از که گردش مالی بنگاه

د اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را به تواننماه آتی بيشتر از اين حدنصاب نشود، می 12مبلغ بوده ولی احتماالً در 

ميليون دالر  24)دالر 16،684،811برای گردش مالی بيشتر از اين مبلغ و کمتر از . صورت شش ماهه تسليم کنند

 .  تسليم گردد( به جای يک ماهه) تواند به صورت دو ماهه، اظهارنامه می(نيوزلند

 143،211و ( يورو 111،111)دالر 123،331ی به ترتيب کمتر از های با گردش مالدر اتريش و سوئد نيز بنگاه .58

در نروژ تسليم اظهارنامه به . مجاز به تسليم اظهارنامه به صورت ساالنه به جای ماهانه هستند( SEKميليون  1)دالر

ه در مجاز است، در حالی ک( NOKميليون  1)دالر 152،131های با گردش مالی کمتر از صورت ساالنه برای بنگاه

( پوند 1،351،111)دالر 2،644،321های با گردش مالی مشمول ماليات تا بريتانيا ارائه ساالنه اظهارنامه برای بنگاه

در استراليا اشخاصی که به صورت داوطلبانه به ثبت نام در ماليات بر ارزش افزوده اقدام نموده اند، مخير . مجاز است

 .   ارزش افزوده به صورت ساالنه هستندماليات بر ( ابراز و پرداخت) به تسليم

ماليات بر ارزش افزوده ( تخمين) تعيين آستانه برای تسليم اظهارنامه به دفعات کمتر در ايرلند بر مبنای برآورد .53

و ( يورو 3،111)دالر 3،311 های با ماليات بر ارزش افزوده متعلق ساالنه، بنگاه2112از ژوئيه . گيردمتعلق صورت می

چنانچه ماليات بر ارزش افزوده متعلق باالی آستانه . توانند اظهارنامه خود را به صورت شش ماهه ارائه کنندکمتر می

برآورد . تواند اظهارنامه را به صورت چهار ماهه تسليم نمودباشد، مودی می( يورو 14،411)دالر 18،213و کمتر از 

 . شوندد میتاجر مشمول دستورالعمل جدي 26،111شده است که بيش از 
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 ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده (9-9-1

در برخی موارد ممکن است به دليل عدم امکان درخواست اعتبار ( تر از آستانهپايين) های غير مشمولبنگاه .12

داوطلبانه  نامهای پايين آستانه، مجوز ثبتاز اين رو در برخی از کشورها برای بنگاه. شوند مالياتی به طور منفی متاثر 

های اداری و اجرايی را در سيستم ماليات بر ارزش افزوده صادر شده است، ولی اعطای چنين حق انتخابی هزينه

ها اين يابد، اما ممکن است خود بنگاهنام داوطلبانه افزايش میها با ثبتهای تمکين بنگاهگرچه هزينه. دهدافزايش می

 .      بستان را ضروری بدانند-بده

 شواهدي از کشورها 

برای مثال، در بلريک چنانچه گردش . شودنام متفاوتی نيز در کشورها اعمال میاز سوی ديگر الزامات ثبت .13

يا کمتر باشد، ملزم به وصول ماليات بر ارزش افزوده نيست، با اين حال کل ( يورو 5،581)دالری 2،253ها مالی بنگاه

دارند ملزم ( يورو 2،511)دالر  3،242هايی که گردش مالی کمتر از اتريش، بنگاهدر . ها ملزم به ثبت نام هستندبنگاه

چنانچه گردش مالی . هايی با گردش مالی بيش از اين مبلغ، ثبت نام الزامی استبه ثبت نام نيستند ولی برای بنگاه

 .  نام کندانه ثبتتواند به صورت داوطلبباشد، می( يورو 31،111)دالر آمريکا  38،332بنگاهی کمتر از 

به استثنای نروژ همه کشورهايی که آستانه برای ماليات بر ارزش افزوده دارند، مجاز به ثبت نام داوطلبانه ماليات  .14

های کوچک که ها در بريتانيا، استراليا و زالندنو توسط بنگاه نامبيش از يک سوم ثبت. باشندبر ارزش افزوده می

-درصد از کل ثبت نام 44درصد و  33درصد،  36به ترتيب حدود ) شودارند، انجام مینام داوطلبانه داختيار ثبت

، برآورد شده است (ميليون ين 11دالر،  83،111)در خصوص ژاپن عليرغم اين که آستانه نسبتاً باالست(.  کنندگان

. اندور داوطلبانه ثبت نام کردهبه ط( بنگاه 81،111حدود )کنندگان ماليات بر ارزش افزودهنامدرصد از ثبت 2که تنها 

 .  درصد تخمين زده شده است 26و  11نام داوطلبانه در بلريک و اسلواکی نيز به ترتيب نسبت ثبت

 الزامات طراحی نظام مالياتی بر حسب قراين(9-2

در يک . شودبرای شرکتهای خرد و کوچک اغلب کم اهميت ارزيابی می چالش طراحی نظام مالياتی ساده  .61

 :ظام مالياتی خوب که بر حسب قراين طراحی شده است بايد به موارد زير توجه شودن

  الزم است نظام مالياتی بر حسب قراين بخوبی با نظام مالياتی استاندارد هماهنگ باشد تا از وجود احکام

بر حسب قراين به نظام  متناقض و يا ايجاد موانع برای انتقال از يک نظام به نظام ديگر بويره انتقال از نظام مبتنی

 مالياتی استاندارد اجتناب شود؛
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  نظام مالياتی بر حسب قراين بايد مبتنی بر تحليل صحيح داده ها باشد تا در اخذ ماليات از شرکتهای خرد و

 کوچک دچار اشتباه نشود؛

  و ضمناً از نظام مالياتی بر حسب قراين بايد شفاف و منصف باشد تا کسب و کارهای کوچک آن را بپذيرند

 .بروز اختالف  بر سر ماليات قابل پرداخت بين سازمان مالياتی و کسب و کارهای کوچک اجتناب شود

   بمنظور داشتن ثبات و دوام  الزم است نظام مالياتی بر حسب قراين از سوی ذينفعان بخش دولتی پذيرفته شده

 .باشد

  های قابل توجهی از سازمان نداشته باشدظرفيتبايد اجرای نظام مورد بحث آسان باشد تا نيازی به جذب. 

 های آموزشی و اطالع رسانی پشتيبانی شود تا به شکلی واقعی به نظام مالياتی بر حسب قراين بايد بواسطه برنامه

 .ی کسب و کار خرد و کوچک دسترسی داشته باشدجامعه

و برخی کشورهای توسعه )توسعه و گذر های مالياتی بر حسب قراين در بين کشورهای در حال طرفداران نظام .61

البته با در نظر داشتن چالشهای طراحی که در شکل زير به آن اشاره شد عجيب . به شدت افزايش يافته است( يافته

 .های مناسب هم با نقاط ضعف عمده و دشواريهای اجرا مواجه باشندنيست که بسياری از نظام

 و پيشنهادات نتيجه گيري(2

 سازي مقررات ماليات بر ارزش افزودهساده (2-6 

و  (IMF) المللی پولمبتکرانه خاصی در کشورهای در حال توسعه و عمدتاً با همکاری صندوق بينروش های  .62

-به طور کلی گزينه .های تمکين ماليات بر ارزش افزوده به کار گرفته شده استبانک جهانی برای کاهش هزينه

 : زهای اصلی در اين خصوص عبارتند ا

 معرفی آستانه وصول ماليات بر ارزش افزوده، -

 استفاده از نرخ واحد ماليات بر ارزش افزوده،   -

 های کوچک، سازی واريز ماليات برای بنگاهساده -

 ،های کوچکبرای بنگاه( ماليات مبتنی بر قرينه  )محاسبه ماليات بر ارزش افزوده ساده -

 اجازه انجام حسابداری نقدی و  -

  .تعداد دفعات کمتر تکميل و تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده  -

اگر چه برخی از مشمولين ماليات بر ) در مقررات ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما به استثنای تعريف آستانه .63

ر ارزش افزوده ارزش افزوده بر اساس نوع فعاليت و بدون توجه به سطح درآمد، ملزم به ثبت نام در نظام ماليات ب
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به عبارت ديگر نحوه انجام . شودها استفاده نمیو نرخ واحد ماليات بر ارزش افزوده از ساير روش( اندشده

تکاليف اين قانون برای کليه موديان يکسان بوده و هيچ گونه تفاوتی بين موديان کوچک و بزرگ در نظام 

 .  ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد

 ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده انه تعيين آست(2-9

در برخی موارد ممکن است به دليل عدم امکان درخواست اعتبار ( تر از آستانهپايين) های غير مشمولبنگاه .64

های پايين تر از سطح آستانه، مجوز از اين رو در برخی از کشورها برای بنگاه. شوند مالياتی به طور منفی متاثر 

های ولی اعطای چنين حق انتخابی هزينه. طلبانه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده صادر می کنندنام داوثبت

به استثنای نروژ همه کشورهايی که آستانه برای ماليات بر ارزش افزوده . دهداداری و اجرايی را افزايش می

 يران بر اساس فراخوان مرحله دو، امکانا در. باشنددارند، مجاز به ثبت نام داوطلبانه ماليات بر ارزش افزوده می

دارد، اما عالوه بر اينکه آمار و اطالعاتی دقيقی در خصوص تعداد ثبت نام های  وجود اختياری نام ثبت

وجود ندارد، در خصوص اينکه آيا ثبت نام اختياری صرفاً محدود به زمان ...داوطلبانه، ماليات پرداختی آنها و 

باشد يا اينکه همه موديان در هر زمانی می توانند به صورت اختياری در اين نظام ثبت نام فراخوان مرحله دوم می 

 .نمايند، دارای ابهام است و شرايط خروج از اين نظام در صورت ثبت نام داوطلبانه مشخص نشده است

ا و سوئد آستانه مکزيک، اسپاني. شود می استفاده گردش مالی معيار از نام موديان ثبت برای در اغلب کشورها .65

ها بدون توجه به اندازه بنگاه، ملزم به ثبت و تسليم اظهارنامه ای برای ماليات بر ارزش افزوده ندارند و کل بنگاه

در بعای . برخی از کشورها بسته به نوع کسب و کار بيش از يک آستانه دارند. ماليات بر ارزش افزوده هستند

در يونان بين فروش کاالها . شودها اعمال میهای غيرانتفاعی و خيريهازمانکشورها، مبلغ آستانه متفاوتی برای س

بر  با اين حال بر اساس فراخوان های انجام شده در ايران، عالوه. گيردو خدمات برخورد متفاوتی صورت می

به عنوان اقتصادی موديان نيز  فعاليت و نوع شخصيت مالی به عنوان آستانه مشمول ماليات، نوع گردش معيار

 .معيار شموليت در نظام مالياتی تعريف شده است

برای مثال، در بلريک چنانچه گردش مالی . موديان ثبت نام شده متفاوت است در برخی از کشور ها تکاليف .66

ها ملزم به ثبت نام کمتر از سطح آستانه باشد، ملزم به وصول ماليات بر ارزش افزوده نيستد، با اين حال کل بنگاه

 . کل بنگاه های ثبت نام شده تکاليف يکسانی دارند  در ايران. ندهست
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 هاي کوچک  تسليم اظهارنامه به تعداد دفعات کمتر براي بنگاه(2-9

ها ملزم به ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده به ، بنگاهOECDطبق مقررات مربوطه در بيشتر کشورهای  .62

عالوه بر اين در اغلب کشورها، موديانی که پايين تر از سطح آستانه . هستند( ابراز و پرداخت ) صورت ماهانه

در برخی موارد تسليم . افزوده می باشند ارزش بر اظهارنامه ماليات تسليمقرار دارند، به دفعات کمتری ملزم به 

به عبارت ديگر پرداخت ماليات يکبار در  . ظهارنامه به دفعات بيشتری نسبت به دفعات پرداخت صورت می گيردا

 .آخرين دوره صورت می گيرد و تسليم اظهارنامه به دفعات و طی هر دوره

و می شود  به چهار دوره مالياتی سه ماهه، تقسيمقانون ماليات بر ارزش افزوده، دوره های مالياتی  11ماده طبق  .68

با پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور مدت دوره مالياتی را برای هر گروه می تواند وزير امور اقتصادی ودارائی 

به عبارتی ديگر امکان افزايش طول دوره ها خصوصاً برای موديان  .از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد

 .کوچک در اين ماده پيش بينی نشده است

 سازي نرخ ماليات بر ارزش افزودهساده ( 2-2

کشور ايران . عمده کشورها دارای يک نرخ استاندارد و يک يا دو نرخ تعديل شده برای کاالهای خاص دارند .63

دارای يک نرخ استاندارد می باشد که در مرحله شروع اجرای اين نظام جهت کاهش پيچيدگی نظام ارزش 

 . افزوده اقدام منطقی بوده است

 هاي کوچکماليات مبتنی بر قرينه براي بنگاهو حسابداري نقدي (2-5

اگرچه در مقررات ماليات های مستقيم موديان کوچک می توانند بر مبنای حسابداری نقدی مالياتشان را  .21

پرداخت نمايند اما در مقررات ماليات بر ارزش افزوده انعطافی از اين نظر مشاهده نمی شود و کليه موديان ثبت 

 . شده بر مبنای حسابداری تعهدی ماليات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می نمايندنام 

به گونه  ماليات مبتنی بر قرينهدر نظام ماليات بر ارزش افزوده اگرچه تشخيص علی الراس پيش بينی شده است اما  .21

 .ای که در ساير کشورها استفاده می شود، در کشور ما وجود ندارد

 

  



 28                                                                                                                                      ماليات بر ارزش افزوده ساده سازی نظام 

 مآخذفهرست منابع و 

ماليات ستانی از »گزارش منتشر نشده (. 1334)معاونت پروهش، برنامه ريزی و امور بين الملل –سازمان امور مالياتی کشور -1

 .«کسب و کارهای کوچک و متوسط

 1328قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب -2

، «تجارب برخی کشورها و ارائه راهکار برای ايرانمروری بر : استرداد ماليات بر ارزش افزوده»(. 1383. )سبزرو، محبوبه-3

 .143-165، 3فصلنانه پروهشنامه ماليات، سال هجدهم، شماره 

شباهت ها و تفاوت های قانون و سازوکار اجرای ماليات بر ارزش افزوده در »(. 1333. )رفعتی، ليال. شهنازی، روح اهلل-4

 .همايش سياست های مالی و مالياتی ايران، سازمان امور مالياتی کشور ، مجموعه مقاالت هشتمين«ايران با کشورهای منتخب

سازمان امور مالياتی : مورد مطالعه-آسيب شناسی اجرای سيستم ماليات بر ارزش افزوده»(. 1333. )موسوی، سيدمحسن-5

 .دانشگاه آزاد قائمشهر. ، پايان نامه کارشناسی ارشد«مازندران

 .رسازمان امور مالياتی کشو "مروری بر ادبيات موضوع و تجربيات:ماليات بر ارزش افزوده".  (1383)طيب نيا، علی-6

7-EY(2015).Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide. 

 

  

javascript:void(0)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/ مقررات مربوط به موارد قابل کسر: فصل دوم

عرضه با تاکید بر ) افزوده مالیات بر ارزشتهاتر 

 (کاال به خود



 31                                                  (با تاکيد بر عرضه کاال به خود)تهاتر ماليات بر ارزش افزوده/مقررات مربوط به موارد قابل کسر

 مقدمه

هايی را ، چالشمالياتی تجربه اجرای ماليات بر ارزش افزوده در بسياری از کشورها، حاکی از آن است که استرداد

موارد  ها،در اکثر کشور .ايجاد نموده که نيازمند اتخاذ رويکردهای متفاوت استبرای نظام مالياتی اين کشورها 

های تقلب در استرداد برخی از زمينه. لياتی شده استموجب واکنش دستگاه ما یمختلف تقلّب در استرداد ماليات

سه گروه کاال وجود دارد که نحوه رفتار مالياتی با  .ها می باشدنظام ماليات بر ارزش افزوده مربوط به اعطای معافيت

 :آنها در واحدهای کسب و کار از حيث تعلق يا عدم تعلق اعتبار مالياتی دارای شرايط خاصی هستند

يی که به طور مستقيم در توليد کاالی قابل عرضه به عنوان نهاده مورد استفاده قرار می گيرند،که می تواند کاالها (1

نهاده مشمولی که در توليد کاالی معاف مورد استفاده قرار می گيرد و نهاده مشمولی که در توليد : به دو شکل باشد

 ؛ (کاالی مشمول مورد استفاده قرار می گيرد

که به عنوان نهاده در توليد کاالی قابل عرضه از آنها استفاده نمی شود بلکه به طور غيرمستقيم در واحد  کاالهايی( 2

 (کاالها و لوازم مصرفی اعم از مصرفی بی دوام و با داوام) گيرندکسب و کار مورد استفاده قرار می

 .گيرندمی ای که در توليد کاالها مورد استفاده قرارسرانجام کاالهای سرمايه( 3 

با  عرضه کاال به خودموضوع  با برخی از کشورهای منتخب و ايران گزارش به طور مختصر رفتار مالياتی در اين

به طور غير  های اقتصادیتوسط بنگاه کنيم ويی که تحت عنوان کاالهای مصرفی از آنها ياد میکاالهاتاکيد بر 

نکته قابل ذکر اينکه در برخی . خواهد شدبررسی گيرند، مستقيم در فرآيند توليد و عرضه کاال مورد استفاده قرار می

تهاتر بوده و /قابل کسر( اعم از بی داوم و با دوام) از کشورها ماليات پرداختی بابت خريد برخی از کاالهای مصرفی

تهاتر /باشند، اما در برخی موارد، اين نوع هزينه ها غير قابل کسری قابل پذيرش میاصطالحاً به عنوان اعتبار ماليات

شود و در اين ارتباط قاعده و فرمول واحدی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن بوده و اعتباری بابت آنها اعطا نمی

همه کشورها، ماليات پرداختی همچنين در ارتباط با خريدهای سرمايه ای بايستی گفت که تقريباً در . عمل نمود

 .استرداد مالياتی می شوند/تهاتر بوده و مشمول اعتبار/بابت اين نوع کاالها قابل کسر
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 ايراندر قوانين  مقررات عرضه به خود (6

 کاال هاي مصرفی -الف

فروش و تجميع  در قانون ماليات بر ارزش افزوده، به مقررات ماليات بر( عرضه به خود)ظاهراً ذکر اين مقررات

برخی از توليد کنندگان همانند کارخانه های فوالد بخشی از محصوالت توليدی خود را در . عوارض بر می گردد

کارخانه استفاده می کردند و هنگام مطالبه ماليات و عوارض فروش، اختالف نظرهايی بين اداره امور مالياتی و 

 .ابهام، اين موضوع  در اين قانون پيش بينی شده استبه همين منظور جهت رفع . موديان بوجود می آمد

و کاالهايی  شوداطالق میانتقال کاال از طريق هر نوع معامله  به ، عرضه کاالقانون ماليات بر ارزش افزوده 4وفق ماده

تر ی در دفايد در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارانشوکه توسط مؤدی خريداری، تحصيل يا توليد می

مطابق و  د بودند، عرضه به خود محسوب و مشمول ماليات خواهند يا برای مصارف شخصی برداشته شونثبت گرد

ی در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر ي، تاريخ تعلق ماليات در مورد عرضه کاال به خود، تاريخ ثبت دارا11ماده 

  .کدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت خواهد بود

 :گيرند به شرح زير می باشدی منشاءکاالهايی که در يک کسب و کار مورد استفاده شخصی قرار میبطور کل

 .کاال برای فروش، توليد شده  باشد( 1

 .کاال برای فروش خريداری شده باشد( 2

 .خريداری شده باشد ،برای توليد( مواد)کاال( 3

 .همانند ملزومات اداری. برای استفاده خريداری شده باشدکاالهايی که مستقيماً در فرآيند توليد قرار ندارند و (4

 .کاالهای خريداری شده ارتباطی با فعاليت های اقتصادی مؤدی ندارد(5

و ( بادوام و کم دوام)از طرف ديگر نوع کاالهايی که برای مصارف شخصی خريداری می شود، به کاالهای مصرفی

 . سرمايه ای تقسيم می شود

برای  4با توجه به اينکه کاالهای رديف . مورد پذيرش نخواهند بود 5بت کاالهای موضوع بند اعتبار مالياتی با

کاالهای ماليات پرداختی مؤديان بابت  ،(12)به استناد مفاد مادهفعاليت های اقتصادی مودی خريداری می شوند، 

آن ها قابل کسر و يا تهاتر از ماليات و عوارض متعلقه بابت عرضه کاالها و خدمات غير معاف توسط  ،مذکور

گيرد، پذيرش و يا عدم پذيرش اعتبار مالياتی کاالهای موضوع اما آنچه که همواره مورد بحث قرار می .خواهد بود

 . است که با فعاليت اقتصادی مودی ارتباط دارند 3و 2، 1بند

 :ت استاز چند جنبه حائز اهمي  3و 2، 1پذيرش يا عدم پذيرش اعتبار مالياتی بندهای 
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در صورت پذيرش اعتبار مالياتی کاالهای مذکور، برخی از موديان ممکن است کااليی را بفروش : فرار مالياتی-1

کاالی مذکور را عرضه به خود نشان دهند که عالوه بر عدم واريز ماليات  ،برسانند اما در اسناد و مدارک ارائه شده

 .کاالی عرضه شده، ماليات خريد را نيز می توانند از اداره امور مالياتی مسترد نمايند

در صورت پذيرش اعتبار مالياتی کاالهای مذکور، موديان مالياتی می توانند اعتبار : کاهش درآمدهای دولت -2

 .ابت خريد کاالهای مذکور را از ماليات فروش کسر و يا در خواست استرداد نمايندمالياتی ب

يکی از اهداف طراحی نظام ماليات بر ارزش افزوده تالش جهت عدم انتقال بار : افزايش بار مالياتی موديان-3

رف کننده دريافت و به مالياتی به موديان مالياتی است و موديان صرفاً به عنوان واسطه، ماليات مذکور را از مص

در صورت عدم پذيرش اعتبار مالياتی، بخش مهمی از ماليات پرداخت شده بر عهده . حساب دولت واريز می نمايند

 . موديان خواهد بود و اين موجب نارضايتی و مقاومت در برابر اجرای اين قانون خواهد شد

ال يا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد؛ مورد اعتبار منظورشده بابت خريد کا ،4ماده با توجه به مقررات 

 :اما دارای اشکاالت و ابهاماتی اساسی به شرح زير می باشد .گيردپذيرش قرار نمی

خريد کاال برای »با مفهوم عبارت « ( 4ماده)کاال برای استفاده شغلی  خريداری، تحصيل يا توليد »مفهوم عبارت -1

 .های متفاوتی برای آنها پيش بينی شده استوشانی دارد، ولی کارکردهمپ« (12ماده )فعاليت های اقتصادی

چنانچه کاالی خريداری شده برای مصرف شخصی مورد استفاده قرار گيرد و مشمول ماليات باشد، در صورت -2

سط هنگام استفاده کاال توچگونه بايد با آن برخورد شود؟ به عبارتی ديگر (بعد از دوره استفاده)فروش آن کاال 

به صورت عدم پذيرش اعتبار )مودی، ماليات آن هم توسط مودی به عنوان مصرف کننده نهايی پرداخت می گردد

، اما در صورت فروش اين کاال بعد از استفاده، آيا می بايست از خريدار کاال، ماليات بر ارزش افزوده مطالبه (مالياتی

و يا بابت ماليات پرداخت شده در هنگام استفاده شخصی  شود؟ آيا ماليات وصول شده بايد به دولت مسترد گردد

 نزد مودی باقی بماند؟

 ، آيا موديان هنگام عرضه کاال به خود بايد صورتحساب صادر نمايند؟12و  13، 14با توجه به مفاد ماده -3

به عنوان  چنانچه تمام کاالهايی که توسط مؤدی خريداری، تحصيل يا توليد می شود و برای استفاده شغلی -4

گردند، مشمول ماليات باشند، اعتبار مالياتی اکثر کاالهای خريداری شده توسط اشخاص را دارايی در دفاتر ثبت می

 .نبايد پذيرفت

-مفهوم عرضه کاال به خود بسيار وسيع تعريف شده است و به دليل عدم وجود شفافيت در تبصره مذکور، رويه -5

 .های متفاوتی اعمال می شود
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توسط موديان برای مصارف ( شوندشوند و يا برای فروش خريداری میبرای فروش توليد می)قدار کااليی که م -6

گيرد و با فعاليت اقتصادی مودی ارتباط دارند عمدتاً بسيار کم خواهد بود و لذا قانون شخصی مورد استفاده قرار می

 .با ديد تنگ نظرانه نوشته شده است

 خطوط توليد ماشين آالت وتجهيزات-ب

های  مالياتهايی که مؤديان در موقع خريد کاال يا خدمت برای فعاليت قانون ماليات بر ارزش افزوده، 12مطابق ماده 

اند، حسب مورد از مالياتهای وصول اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده

ن در هر دوره مالياتی اضافه پرداختی داشته باشند، ماليات اضافه شده توسط آنها کسر و در صورتی که مؤديا

پرداخت شده به حساب ماليات دوره های بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤديان، اضافه ماليات 

آن قسمت از مالياتهای ارزش افزوده . های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شدپرداخت شده از محل وصولی

های قابل قبول رداختی مؤديان که طبق مقررات قابل کسر از مالياتهای وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينهپ

 .شودموضوع قانون مالياتهای مستقيم محسوب می

ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کاالی مورد استفاده برای فعاليت های اقتصادی مؤدی محسوب 

هايی که مؤديان در موقع خريد ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد برای فعاليتهای بر اين اساس ماليات .گرددمی

و در صورتی که مؤديان در  است کسرقابل نمايند، از مالياتهای وصول شده توسط آنها اقتصادی خود پرداخت می

های بعد انتقال و يا  شده به حساب ماليات دوره هر دوره مالياتی اضافه پرداختی داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت

 . مسترد خواهد شد
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 ساير کشورهاتجربه (9

 کاالهاي سرمايه اي -الف

 ،هزارکرون  دانمارک باشد 111آالت و تجهيزاتی که هزينه خريدشان بيش ازبرای ماشين دانمارکدر کشور       

بر اساس کسری از کل ماليات ، برای  هر سالتسويه . در نظر گرفته شده است تسويه يک دوره زمانی پنج ساله برای

اگر . گيردآالت و تجهيزات صورت میماشيناز  بعد از استفاده و (م  برای کاالهای سرمايه هایجيک پن)پرداختی 

باشد، ممکن است استرداد  (ماليات ارزش افزوده)ميزان ماليات نهاده در يک بازه زمانی بيشتر از ميزان ماليات ستانده 

 . درخواست گردد ،ماليات با ارسال فرم مخصوص

يک دوره  ،هزارکرون  سوئد باشد 211بيش از  خريد آنها برای ماشين آالت و تجهيزاتی که هزينه سوئددر کشور 

ت پرداختی بر اساس کسری از کل ماليا، برای  هر سالتسويه . در نظرگرفته شده است تسويهزمانی پنج ساله برای 

اگر ميزان  .گيردآالت و تجهيزات صورت میماشيناز  بعد از استفاده و (م  برای کاالهای سرمايه هایجيک پن)

اين ماليات نهاده در يک ماه بيشتر از مقدار ماليات ستانده باشد، فرد مشمول ماليات دارای اعتبار مالياتی می باشد و 

 . شوداسترداد می ( برگشت ماليات) از طريق ارسال فرمهای مربوطه  بطور خودکار مبلغ

متفاوتی وجود دارد برای مثال تجهيزات  تسويهآالت و تجهيزات مختلف دوره برای ماشين انگلستاندر کشور 

 .می شود تسويهساله  5در يک دوره  ،پوند و يا باالتر 51111رايانه ای با قيمت 

ماليات قابل پرداخت، موديان می توانند ماليات ستانده را از مالياتی که قبالً بابت  هنگام محاسبه مصرکشور  در

ماشين آالت و تجهيزات جانبی مورد استفاده برای ساخت کاالهای مشمول ماليات يا انجام خدمات مشمول ماليات 

و . داخت کرده اند، کسر کنندپر( غير از وسايط نقليه مورد استفاده در حمل و نقل مرتبط با فعاليتهای کسب وکار)

اگر همه ماليات ماشين آالت و تجهيزات بطور کامل قابل کسر نباشد، مقدار اضافی به دوره بعدی منتقل می شود تا 

 .زمانيکه بطور کامل تسويه  شود

 آالت و تجهيزاتماشين پرداختی بابت خريد ماليات استرداد برای امکان شرکتهايی که در خصوص آن دسته از

سه سال اول . آالت پرداخت نمايندماشينسال از زمان نصب  11در طول مربوط را ماليات  توانندوجود ندارد، می

پنج درصد از  .شودمی سويهسال بعدی ت 2 در یمالياتبدهی شود و مانده ارفاق محسوب می برای آنها سال، 11اين 

خواهد سال قابل پرداخت  2درصد در طول  35مابقی  پرداخت شود و یماليات بهنگام ترخيص کاال از گمرک بايست

 .بود
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 تهاتر با ماليات دريافتی/برخی از کاالهاي مصرفی غير قابل کسر-ب

پرداختی بابت خريد برخی کاالها توسط واحدهای کسب و کار، غير قابل کسر يا  ماليات نهاده چين در کشور

 :تهاتر است

 ؛عمومی بکار برده می شوند برای مصرف شخصی يا رفاهکاالهايی که ( 1 

هايی که بصورت مشترک بغير از دارايی)کاالهايی که از آنها در ساخت کاالهای غير مشمول، استفاده می شود(  2 

 ؛(گيرندبرای کاالهای مشمول ماليات و غيرمشمول مورد استفاده قرار می

 .افزوده های حمل و نقل اقالم ويره و يا معاف از ماليات بر ارزشهزينه( 3 

مبلغ ماليات نهاده مربوط به هزينه پذيرايی و موارد مشابه و خريد، اجاره و نگهداری  کره جنوبیدر کشور 

.  باشدگيرد، از ماليات ستانده قابل کسر نمیخودروهای کوچک که در فعاليت غير اقتصادی مورد استفاده قرار می

پرداختی بابت خريد و  شود، ماليات نهادهت اقتصادی مرتبط نمیای که بصورت مستقيم به فعاليهمچنين ماليات نهاده

روند،  ماليات نهاده پرداختی بابت عرضه کاالها نگهداری خودروهای کوچک که برای استفاده عام المنفعه بکار می

ای که برای دهتاريخ ثبت نام و نيز ماليات نها روز قبل از 21ای که بيش از و خدمات معاف از ماليات، ماليات نهاده

 .تهاتر نمی باشند/تفريحات پرداخت شده اند، از جمله مواردی هستند که از ماليات ستانده قابل کسر

توزيع کاالهای نهايی و خدمات توسط  و که برای توليد ماليات نهاده برای کاالها و خدماتی کاستاريکادر کشور 

هزينه های سربار : از جمله  .بابت آنها اعتباری تعلق نمی گيردبوده و  تهاتر/غيرقابل کسرشود، مودی بکار برده نمی

 .برای يک کسب وکار

کاالها و خدمات مصرفی توسط خود شخص يا شرکت غير پرداختی بابت خريد نيز ماليات  هندوراسدر کشور 

 . رمندانخريد هديه و کادو برای کا: از جمله . کندايجاد نمی اعتبار مالياتی و   بوده تهاتر/قابل کسر

کند برای هم ماليات پرداختی بابت خريد کاالها و خدمات ذيل  اعتبار مالياتی ايجاد نمی هندوستانکشور  در

 : مثال

 .بکار روند کاالهای معاف کاالهايی که در توليد  (1

 شوند، که بصورت مجانی يا نمونه توزيع  کاالهايی (2

 وسايل دفاتر کار، (3
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 سوخت مورد استفاده وساطی نقليه؛ (4

 :نيز کانادادر کشور 

 کاال و خدمات معاف، پرداختی بابت ماليات  (1

 شود، استفاده... کااليی که برای مصرف شخصی و کارمندان و از جمله کاالهای مصرفی (2

اعتبار مالياتی ايجاد  مصرف شود، کسب و کاردر فرآيند و هدف درصد  11کمتر از  يی که حتیکاالها  (3

 .کندنمی

های تفريحی و مواد ماليات نهاده پرداختی برای هزينه به( مالياتی)بطور کلی هيچ اعتبار آذربايجان در کشور

 :از جمله. گيردتعلق نمی ............( بجز موارد خاص مثال سالمت و غذاهای رژيمی و)  غذايی

 .اعی دارندهزينه هايی که ماهيت اجتم( 3های کارمندان  تفريحات و سرگرمی( 2اياب ذهاب کارمندان  ( 1 

 : تهاتر است برای مثال /ماليات نهاده درموارد ذيل غيرقابل کسر نيز انگلستان در کشور

 ی کسب وکاری هابرای تفريحات و ميهمان (1

 (بجز موارديکه ماشين تنها در اختيار کسب وکار باشد) خريد ماشين  (2

 هزينه های شخصی   (3

 ميهمان نوازی و سرگرمی های کسب وکار (4

تهاتر می /غير قابل کسرهای کارمندان ماليات نهاده برای اقالم  تفريحات و سرگرمی آفريقاي جنوبی در کشور

 : ازجمله . باشد و همچنين کاال و خدماتی که برای استفاده شخصی باشد

 خريد و اجاره ماشينهای موتوری (1

 سرگرمی های کارمندان و کسب وکار (2

 هدايای کسب وکار  (3

 عاويت در باشگاهها (4

شوند ای که برای کاالها و خدماتی که مستقيماً در کسب وکار استفاده نمیاگر ماليات نهاده اسپانيا کشوردر 

 :از جمله. تواند بعنوان اعتبار مالياتی در نظر گرفته شودپرداخت شود، نمی

  ،های کسب وکارسرگرمی  (1

 هديه ها،  (2
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   .الکل و تنباکو (3

ی خريد کاالها و خدماتی که درکسب وکار استفاده نمی شوند بعنوان ماليات نهاده پرداختی برا سوئددر کشور 

همچنين  (.که برای مصرف شخصی خريداری می شود برای مثال کاالهايی)شودماليات قابل کسر محسوب نمی

 .هزينه های شخصیو ( تفريحات)های کسب وکار سرگرمی اقالمی مانند

شود بعنوان ماليات نهاده پرداختی برای خريد کاالها و خدماتی که درکسب وکار استفاده نمی سوئيسدر کشور 

 . که برای مصرف شخصی باشد کاالهايی:از جمله  ماليات قابل کسر محسوب نمی شود

ت شود بعنوان مالياکسب وکار استفاده نمی که در ماليات نهاده پرداختی برای خريد کاالهايی تايواندر کشور 

 :ازجملهقابل کسر محسوب نمی شود 

 که در فرآيند کسب وکار نيستند، کاالهايی (1

 ،کاالها و خدمات مرتبط با روابط اجتماعی و يا کاالها وخدمات مرتبط با خود کارمندان  (2

 .روندخودروهايی که برای استفاده شخصی بکار می (3

اگر ماليات پرداختی بابت خريد کاالها و خدمات خريداری شده مورد استفاده برای اهداف شغلی  ترکيه در کشور

از . واحد کسب و کار نباشد و يا در توليد کاالی معاف مورد استفاده قرار گيرد، قابل قابل کسر يا تهاتر نخواهد بود

 :جمله 

 اماليات نهاده هزينه های غيرقابل کسر در قانون تجارت شرکته (1

 های مربوط به سال مالی قبلهزينه (2

نيز ماليات پرداختی بابت خريد کاالها و خدماتی که در راستای اهداف شغلی واحدکسب و کار  مالزيدر کشور 

 :اين کاالها و خدمات عبارتند از. نباشد، قابل کسر يا تهاتر از مالياتهای دريافتی نخواهد بود

 حمل مسافرخريد ، اجاره و يا نگهداری ماشين های  -1

 شهريه عاويت باشگاهها -2

 های دارويی معينهزينه -3

 (هايی که مرتبط با کسب و کار می باشدبجزسرگرمی) های مرتبط با سرگرميها برای کارمندان موجودهزينه -4
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ماليات نهاده برای کاالها و خدماتی که بخاطر فعاليتهای کسب وکار خريداری نشده باشند  بلغارستان در کشور

نمونه هايی از اقالم (. برای مثال کاالهاييکه برای استفاده شخصی توسط کارآفرين بکار برده شود) يستندقابل کسرن

تفريحات و سرگرميهای کسب وکار، هدايای کسب وکار، هزينه های خريد ماشين و : غير قابل کسر عبارتند از

،  هزينه های تلفن (و کار استفاده شودبحز در موارديکه  ماشين در فعاليت اصلی کسب )پارکينگ و نگهداری آنها

 .منازل

چنانچه شخص مشمول ماليات و يا کارکنان وی بخشی از دارايی تجاری خود را برای استفاده  اسلوونی در کشور 

شخصی و مقاصد غير تجاری مصرف نمايند و يا کاال را بصورت رايگان در دسترس ديگران قرار دهند، عرضه 

اياب و ذهاب، غذا و ) ازجمله هزينه های پذيرايی . اليات بر ارزش افزوده خواهد بودمحسوب می شود و مشمول م

بجز مواردی که برای  سرويس مدارس ) ، خريد، اجاره، سوخت و نگهداری ماشينها و قايقها (نوشيدنی  و تفريحات

 (.و حمل و نقل عمومی بکار می روند

 تهاتر با ماليات دريافتی/کسربرخی از کاالهاي مصرفی و لوازم  قابل -ت

های مرتبط با کارمندان مربوط به کسب وکار باشد بعنوان ماليات قابل کسر محسوب اگر سرگرمی مالزيدر کشور 

اگر ماليات نهاده به منظور ساخت کاالی قابل عرضه مشمول ماليات و برای پيشبرد کسب وکار پرداخت . می شود

پرداختی را بعنوان ماليات نهاده ( ماليات کاال و خدمات )  GSTاست شده باشد شخص مشمول ماليات ممکن 

 . تهاتر نمايد/کسر

-های تبليغات برای فعاليت کسب وکار  که بصورت مستقيم و غير مستقيم صورت میکليه هزينه ترکيهدر کشور 

ات نهاده را وقتی که برای فرد مشمول ماليات ممکن است مالي. تواند بعنوان ماليات قابل کسر محسوب شودگيرد، می

زمانيکه ماليات ارزش افزوده برای . کاالها و خدماتی که  به منظور فعاليت کسب وکار عرضه شده باشند، تهاتر نمايد

ساخته شده مطالبه می شود، فرد مشمول ماليات، ماليات نهاده را عموماً با کسرکردن آن از ماليات ( کاالهای)عرضه 

ماليات نهاده شامل ماليات ارزش افزوده ای است که برای کاالها و خدمات عرضه شده در . ستاده تهاتر می کند

اگر ماليات نهاده بيشتر از . ماليات ارزش افزوده بر ای واردات کاالها نيز پرداخت می شود. ترکيه مطالبه می شود

 .ی مالياتی بعدی منتقل می شودماليات ستاده باشد مقدار اضافی معموالً قابل استرداد نبوده بلکه به دوره ها

ماليات نهاده برای  خدمات و مواد غذايی غير قابل کسر است، اما برای مواد غذايی رژيمی و  آذربايجاندر کشور 

اگر ماليات ارزش افزوده از . مواد غذايی مورد استفاد افراد شاغل در بخش حمل و نقل دريايی قابل کسر می باشد
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تقيم از يک حساب سپرده  و يا حساب بانکی پرداخت کننده به حساب سپرده ماليات بر طريق الکترونيکی بطور مس

ارزش افزوده مطابق فاکتور ماليات بر ارزش افزوده الکترونيکی پرداخت شود، اين ماليات ارزش افزوده الکترونيکی 

ده پرداختی واردات مطابق اسناد عالوه بر اين ميزان ماليات بر ارزش افزو. بعنوان اعتبار مالياتی محسوب خواهد شد

 .صادر شده از طرف مقامات گمرک، بدون توجه به شکل پرداخت، بعنوان  اعتبار مالياتی محسوب می شود

 عرضه توام يا معافيت جزيی براي کاالهاي قابل عرضه ( ج

ماليات نهاده برای کاالهی که دارای  ويرگيهای معاف  باشند غير قابل  مالزيعرضه توام در کشور  در خصوص

 :کسر است اما برای برخی از فعاليت ها استثناهايی وجود دارد از جمله

 هايی که برای کارمندان از طريق شرکت مادر داده می شود وام (1

 هاصرافی (2

رند غير قابل کسر است فقط بخشی از توليد که ماليات نهاده برای  کسب وکارهاييکه عرضه توام دا ترکيهدرکشور 

 .مربوط به کاالهای مشمول ماليات می شود  مالياتش می تواند قابل کسر باشد

يک کسب و کار اگر کاالها را  هم  برای توليد کاالی مشمول ماليات و هم غير مشمول بکار ببرد  هنددر کشور 

اگر حساب جداگانه نداشته باشد، ارائه کننده . بايد داشته باشد حساب جداگانه ای برای ريز ماليات نهاده هرکدام 

 .از ارزش کاال و خدمات معاف از ماليات را بايد پرداخت نمايد% 6خدمات يا کاال می بايست 

اگر يک کسب وکاری دارای عرضه توام باشد ميزان  اعتبار مالياتی بر اساس سهم کاال  آذربايجاندر کشور 

 .ع درآمد فروش تعيين خواهد شدوخدمات مشمول و جم

 يافته هاي کليدي(9

ماشين )کاالهای سرمايه ایای نشان می دهد اعتبار مالياتی تجربه برخی از کشورها در خصوص کاالهای سرمايه-1

قابل کسر می باشد و تمهيداتی برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است که در ذيل به نکات ( آالت و تجهيزات

 :اشاره می شودمهم آن 

در يک دوره زمانی طوالنی ( ماشين آالت و تجهيزات)ماليات کاالهای سرمايه ای ،برخی از کشورهادر  -

 .پرداخت می شود

در برخی از کشورها پرداخت بلند مدت ماليات نهاده صرفا برای ماشين آالتی بکار ميرود که هزينه خريد  -

 .آن از حد مشخصی بيشتر باشد
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نهاده در بلند مدت پرداخت می شود، اگر ميزان ماليات نهاده در يک دوره مالياتی بيشتر زمانی که ماليات  -

 . از ميزان ماليات ستانده باشد ، ماليات قابل استرداد خواهد بود

کنند و مابقی ماليات برخی از کشور ها درصدی  از ماليات را هنگام ترخيص کاال از گمرک دريافت می -

 .دی بصورت  اقساط قابل پرداخت استنهاده در طول سالهای بع

برخی از نکات مهم به شرح . اما در خصوص کاالهای مصرفی  شرايط متفاوتی در بين کشور ها مشاهده می شود-2

 :زير می باشد

موضوع عرضه به خود، آنطور که در قانون ماليات بر ارزش افزوده کشورمان مطرح شده است، در ديگر  -

 .شده است و بيشتر بر کاالهای غير مرتبط با کسب و کار تاکيد می شود کشورها کمتر بدان پرداخته

توان برای کاالها و خدمات خريداری شده برخی از کشورها اعتبار مالياتی حاصل از ماليات نهاده را نمیدر  -

 .اند، استفاده کردکه در راستای اهداف کسب و کار بکار برده نشده

برای مثال کااليی که برای مصرف )استفاده شده ی کاالهای مصرفیدر برخی از کشورها اعتبار ماليات -

 .مورد پذيرش قرار نمی گيرد، ...( شخصی و کارمندان و

 :گيرند عبارتند ازعمده ترين کاالهايی که اعتبار مالياتی آنها مورد پذيرش قرار نمی -

 .کارمندانشوند، خريد هديه و کادو برای کاالهايی که بصورت مجانی يا نمونه توزيع  (1

 .وسايل دفاتر کار، سوخت مورد استفاده ماشين ها  (2

 .هزينه های حمل و نقل اقالم ويره (3

 .خريد ، اجاره و يا نگهداری ماشنيهای حمل مسافر  (4

 .کاالهايی که در توليد  کاالهای معاف بکار روند (5

 .استفاده شود... کاالهای مصرفی از جمله کااليی که برای مصرف شخصی و کارمندان و (6

 .  درصد در فرايند و هدف کسب و کار مصرف شود 11کاالهايی که حتی اگر کمتر از  (2

 .های کارمندان  و ميهمانی های کسب وکارهای تفريحی و سرگرمیهزينه (8

 .و مواد غذايی اياب ذهاب کارمندان  (3

 (.بجز موارديکه ماشين تنها در اختيار کسب وکار باشد)خريد ماشين  (11

 .هزينه های شخصی  (11

 .های کارمندانحات و سرگرمیتفري (12
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 . الکل و تنباکو (13

 .شهريه عاويت در باشگاهها (14

 ماليات نهاده هزينه های غيرقابل کسر در قانون تجارت شرکتها (15

 های مربوط به سال مالی قبلهزينه (16

 پيشنهاداتنتيجه گيري و (2

 :گردد 4جايگزين تبصره ماده به منظور رفع ابهام و محدود نمودن تعريف مصرف شخصی پيشنهاد می شود متن زير 

 :اعتبار مالياتی نهاده های زير قابل کسر نمی باشند: تبصره

 .خريداری نمی شوند  های اقتصادی برای فعاليتکاالها و خدماتی که -1

کاالهای توليد شده توسط مودی و يا کاالهايی که به منظور فروش خريداری شده اند و مورد استفاده مودی قرار -2

 . دمی گيرن

 :ساير کاالها و خدمات به شرح زير-3

 .های کارمندانهای تفريحی و سرگرمیخريد هديه و کادو برای کارمندان، هزينهبرای مثال 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

چگونگی وصول مالیات علی الحساب در : فصل سوم

با نگاهی به تجربیات )م .م.ق 361اجرای ماده 

 (جهانی
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 مقدمه(6

ای به عوايد نفت  قانون برنامه توسعه پنجم، به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزينه 112ماده ر اساس مقررات ب

 : ای دولت، می بايست و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهای عمومی در تأمين اعتبارات هزينه

ی مستقيم و با هادر پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات -الف

 .برسد%( 11)های مالياتی حداقل به ده درصد گسترش پايه

ای به طور متوسط ساالنه ده  گاز به اعتبارات هزينهعمومی به استثناء درآمدهای نفت ونسبت درآمدهای  -ب

 .افزايش يابد%( 11)درصد

م درآمدی دولت با افزايش سهم نظا، ابالغی رهبر معظم انقالبسياست های کلی اقتصاد مقاومتی  12بر اساس بند 

بر تحقق درآمدهای مالياتی و عدم همچنين تاکيد وزير محترم اقتصاد . ی می بايست اصالح گردددرآمدهای ماليات

 .مسئوليت سازمان را در تحقق اهداف مذکور دو چندان می کند ،به درآمدهای نفتیوابستگی منابع بودجه 

و نيز کاهش م .م.م ، اعطای معافيت های گسترده در اصالحيه اخير ق.م.ق 114از طرف ديگر با توجه به حذف ماده 

و تحقق درآمدهای پيش ماليات به موقع رت اتخاذ تدابير مناسب جهت وصول نرخ ماليات بر درآمد اشخاص، ضرو

است که متاسفانه تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته م يکی از ظرفيت هايی .م.ق 163ماده  .بينی شده را بيشتر می کند

ذف آثار ح، در طی سالماليات  پيش پرداخت تجربيات سازمان در خصوصدر اين گزارش به طور مختصر  . است

م .م.ق 163اجرای ماده چگونگی در پايان گيرد و مورد بررسی قرار میکشورهای ديگر تجربيات م و .م.ق114ماده 

 .گرددپيشنهاد می

 تعديل نظام مالياتی در برابر تورم(9

-حوزهسيستم مالياتی يکی از . های مختلف اقتصادی تاثيرگذار استها بر بخشتورم يا افزايش سطح عمومی قيمت

ها و در صورت وجود تورم در اقتصاد، حفظ ارزش درآمد های مالياتی و کاهش نابرابری .متاثر از تورم است های

وجود نابرابری های مالياتی، ميزان رعايت قانون از . تورم در سيستم مالياتی، ضروری می باشد اختالالت ناشی از

را نسبت به ماليات تکليفی   به عنوان مثال موديانی که در شرايط تورمی، ماليات. طرف موديان را کاهش می دهد

 . شتری برخوردار هستند کنند، نسبت به حقوق بگيران از مزيت بيحقوق بگيران، با تاخير پرداخت می
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مقررات و اقدامات مقطعی مانند افزايش نرخ های مالياتی که به منظور حفظ ميزان وصولی ها در طی دوره های 

گردد، موجب  افزايش اختالالت اقتصادی و کاهش ميزان رعايت مقررات مالياتی می شود و در تورمی وضع می

گذاری نگردد، فرار مالياتی از بوط به عدم تمکين، به درستی ارزشصورتی که ماليات های معوقه و جريمه های مر

 .سوی موديان افزايش می يابد

-دوره.دهدينی از درآمد واقعی کاهش میفواصل زمانی وصول ماليات، قدرت سيستم مالياتی را در توليد حجم مع

که در طی آنها الزام به پرداخت هايیعبارت است از دورههای تشخيص ماليات که در قوانين مالياتی تعيين می گردد 

در بسياری از قوانين مالياتی يک فاصله زمانی از پايان دوره تشخيص تا زمان پرداخت، . ماليات خاصی وجود دارد

های روش. نمايدتورم توام با اين فاصله های زمانی، قدرت درآمد زايی سيستم مالياتی را تاعيف می .می شود تعيين

پرداخت های )يک سيستم پرداخت بر مبنای حساب اهش دوره های تشخيص و پرداخت، ايجاد متعددی همچون ک

پرداخت های مالياتی، به منظور کاهش  بندیهايی و نهايتا شاخص فراوانی چنين پرداختيا افزايش ( علی الحساب

 . تاثير فواصل  زمانی وصول درآمد در طی دوره های تورمی وجود دارد

 الحسابپرداخت علی (9-6

های علی که پرداختدر صورتی .های تورمی شديد، روش پرداخت علی الحساب اهميت بااليی دارددر دوره

سطح قيمتهای  الحساب معادل نسبتی از ماليات نهايی سال قبل باشند، بايد مکانيزمی برای تعديل اين مقدار با توجه به

علی الحساب، تعيين آن به عنوان درصدی از درآمد  روش ديگر برای محاسبه پرداخت های. آيدجديد به وجود 

 .ناخالص است

 کاهش دوره هاي پرداخت(9-9

در مورد ماليات بر . کردن طول دوره های پرداخت استی مالياتی در شرايط تورمی، کوتاهيکی ديگر از ابزارها

امه و انجام برای ارائه اظهارن های ساالنه مانند ماليات بر درآمد ، دوره  زمانیارزش افزوده و همچنين ماليات

 .تواند در شرايط تورمی کاهش يابدهای نهايی میپرداخت

 پرداخت ها بنديشاخص(9-9

 .پرداخت های مالياتی است بندیاقدام بعدی در کاهش اثرات منفی درآمدی ناشی از فواصل زمانی وصول، شاخص

اين امر در عمل به معنای کنار گذاشتن واحد پول در گردش به عنوان واحد اندازه گيری بدهی مالياتی و جايگزين 



 45                                                                                                    م.م.ق 063چگونگی وصول ماليات علی الحساب در اجرای ماده 

 

( CPI)کنندهشاخص قيمت مصرف نظيرنمودن آن با يک واحد مالی يا مالياتی قابل تطبيق با يک شاخص منتخب 

 . است

 (قصور مالياتی) هاي پرداخت شده بعد از دوره قانونی پرداختماليات(9-2

صرف نظر از اين که چه مکانيزمی برای تعديل قصور در پرداخت ماليات انتخاب شود، اين مکانيزم می بايستی 

به عالوه بايد اطمينان دهد که موديان مجرم متحمل هزينه مالی . کندواقعی ماليات متعلقه اصلی را حفظ ارزش 

مثال تعيين جريمه به عنوان درصدی از . صور وجود نداشته باشدشوند و در واقع هيچ گونه مشوقی برای قعی میواق

ماليات های معوقه و همچنين تطبيق قوانين مالياتی برای تعديل جرايم تعديل شده به پول در گردش از مواردی است 

 ..که بايد مود توجه قرار گيرد

اد پرداخت های علی الحساب بايد توجه داشت که کاهش دوره های تشخيص و پرداخت ماليات يا افزايش تعد

اعمال اين ، از حد معينی تورمافزايش که در صورت را افزايش داده  موديانتمکين های اداری و هزينهممکن است 

 .خواهد بوداجتناب ناپذيرها هزينه

 (م.م.ق)هاي مستقيم قانون ماليات 682مادة حذف (9
 

 ها،، شهرداری ها، مؤسسات دولتی وزارتخانه، (31/4/1334قبل از اصالحيه مورخ  )م.م.ق 114اساس ماده  بر

اعم از انتفاعی و غيرانتفاعی و اشخاص موضوع بند  ها وکلية اشخاص حقوقی یمؤسسات وابسته به دولت و شهردار

درصد %( 5)ذکر شده در قانون، خدمات پيمانکاری بابت پرداخت هر از  بودند اين قانون مکلف( 35) مادة (  الف)

شده از سی روز به حساب تعيين کسر و ظرف (  کنندگان وجوه دريافت)الحساب ماليات مؤدی  علی آن را به عنوان 

مدت مشخصات  طرف سازمان امور مالياتی کشور واريز و رسيد آن را به مؤدی تسليم نمايند و همچنين ظرف همين 

اصالحات و الحاقات که در  ،امور مالياتی ذيربط ارسال دارند ادارة و نشانی آنها به  با ذکر نام  دريافت کنندگان را 

 114، ماده 1334سال در  م.م.قاصالحيه با تصويب  .گرديد%( 5)پنج درصد  جايگزين%( 3)سه درصد مقدار ، بعدی

به سازمان امور پرداخت آن و % 3ماليات تکليفی الزامی به کسر گرديد و به موجب اصالحيه مزبور، حذف  م.م.ق

سوء استفاده در ، حمايت از پيمانکارانبه توان می، م.م.ق 114داليل حذف ماده ترين مهماز  .وجود نداردمالياتی 

ختی مازاد به مشکالت اجرايی در استرداد وجوه پرداکشور،  تسليم ماليات کسر شده از مودی به سازمان امور مالياتی

 .پيمانکاران اشاره نمود
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 (ارقام به ميليون ريال) سهم ماليات تکليری از ماليات هاي مستقيم: (6)شمارهجدول 

 هاي مستقيمدرآمد ماليات 682ماليات تکليری ماده  سال
سهم ماليات تکليری از 

 هاي مستقيمماليات

1331 36،843،585 248،222،861 14.8 

1332 46،511،332 222،882،231 16.7 

1333 52،118،238 353،133،826 15.9 

1334 64،238،183 421،181،134 15.3 

 فن آوری اطالعات و ارتباطاتمرکز : ماخذ                  

های آمد  ماليات های مستقيم برای سالدر  مجموعاز  114ماده موضوع سهم ماليات تکليفی  ،1طبق جدول شماره

 توجه ماليات تکليفی از مجموعکه با توجه به سهم قابل  ،درصد می باشد 15.3و  15.9،  16.7، 14.8به ترتيب  34تا  31

ير ماليات مستقيم هر سال، حذف ماده قانونی مذکور و در نتيجه عدم وصول ماليات موضوع اين ماده، تاثمدهای آدر

  .خواهد داشت( 35سال ) قانون جديدخصوص در سال اول اجرای قابل توجهی بر کاهش وصولی علی ال

 خی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالیقانون الحاق بر(2
 

شد، مطابق و اشخاص حقيقی در طی سال وصول میم که بخشی از ماليات بر درآمد مشاغل .م.ق 114عالوه بر ماده 

( 5)های دولتی موضوع ماده  کليه شرکت،  2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی  4ماده

شود موظف به  بينی می ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ويره پيشمديريت خدمات کشوری و بانکقانون 

به صورت يک دوازدهم در هر ماه  واريز ماليات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به

الحساب و يک  ورت علیص در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به و باشند میداری کل کشور  خزانه

-توسط هريک از شرکت( براساس اعالم سازمان امور مالياتی کشور)دوازدهم، عوارض و ماليات برارزش افزوده 

از موجودی حساب آنها برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب  داری کل کشور خزانه ها،های دولتی و بانک

ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب  شهرداریدرآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای 

و  1366های مستقيم مصوب سال وصول مبالغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون ماليات. مورد واريز نمايد

  .اصالحات بعدی آن است
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 (به ميليون ريالارقام ) از ماليات هاي مستقيم هم علی الحساب اشخاص حقيقی دولتیس :(9)جدول شماره

 سال
علی الحساب اشخاص 

 حقوقی دولتی 
 درآمد ماليات هاي مستقيم

هم علی الحساب اشخاص س

هاي حقوقی دولتی از ماليات

 مستقيم

1331 31،643،812 248،222،861 12.3 

1332 33،338،121 222،882،231 12.1 

1333 41،285،831 353،133،826 11.6 

1334 41،623،315 421،181،134 3.6 

 دفتر حسابداری و وصول ماليات: ماخذ                   

ماليات های مستقيم برای سال   درآمد  مجموعاز  سهم ماليات علی الحساب اشخاص حقوقی، 2طبق جدول شماره 

 .اشددرصد می ب 3.6، 11.6، 12.3،12.1به ترتيب  34تا  31های 
  تجربه ساير کشورها(5

موقع و مناسب ه گردد تا جريان بالزم است رويکرد جايگزينی اتخاذ  فقدان نظام ماليات تکليفی،در صورت .1

رای ماليات پرداخت مالياتی را بهای پيشها نظامبرای اين منظور، دولت. به حسابهای دولتی تامين نمايدها را درآمد

 . اندمورد اجرا گذاشتهه ها ببر درآمد اشخاص و شرکت

ها با در نظر داشتن مالحظاتی از قبيل نظامهای پيش پرداخت برای ماليات بر درآمد اشخاص و شرکتطراحی .2

 :موارد زير چندان کار راحتی نيست

 سهولت اقساط مورد تعهد را محاسبه نموده و دوره زمانی معقولی را ه مؤديان بايد بتوانند ب :زحمت تمکين

 برای پرداخت آن در اختيار داشته باشند؛

 الزم است حجم پرداختها و اطالعاتی را که بايد توسط سازمان  :حجم کاری و کارايی سازمان مالياتی

 های اضافی اجتناب گردد؛مالياتی مورد پردازش قرار گيرد به حداقل برسد تا از ايجاد هزينه

 پرداختهای کندی بيش از حد در امر  .ت استهدف دستيابی به سطح مناسبی از تمکين به پرداخ :اثربخشی

 .مالياتی ممکن است قابليت وصول بهينه مالياتها را به مخاطره اندازد

 ها برای برآورد تعهدات مخارج خود نيازمند جريان مستمر دولت:ريزی درآمدهای مالياتیمديريت بودجه

 درآمدهای مالياتی هستند؛
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 شودالزم است با مؤديان دارای شرايط مشابه به شکلی يکسان برخورد  :عدالت. 

 دنشومیمشمول پيش پرداخت  انددرآمدهايی که مشمول ماليات تکليفی نبوده عمدتا: منبع. 

های ماليات بر هايی برای وصول پيش پرداختاقدام به ايجاد نظام ،با در نظر داشتن اين عوامل کشورها بسياری از.3

اطالعات . توصيف شده است( 4) و( 3)های مهم آن در جداولاندکه ويرگیها نموده درآمد اشخاص و شرکت

 :مهم به قرار زير است

 ماليات بر درآمد اشخاص( 5-6

 بعنوان مثال )که مشمول ماليات تکليفی ول تدريجی ماليات بر درآمد اشخاصکليه کشورها برای وص

اند، البته نباشد، نظامهای پيش پرداخت و اقساط مالياتی را پيش بينی نموده( درآمد افراد خويش فرما

های تفاوت ،ها، مبنای محاسبه آنها و زمان پرداختشرايط اين قبيل تمهيدات از نظر تعداد پرداخت

 .اساسی با يکديگردارد

  هدف بيشترکشورها در استفاده از نظامهای پيش پرداخت، افزايش وصول ماليات از حوزه درآمدی

ماهانه و فصلی در سال درآمدی  مربوطه در طول سال است؛ عموماً اين مهم با ايجاد  نظامهای اقساط

کنند تا آيد؛ تعدادی از سازمانهای مالياتی برای ديون نسبتاً اندک، سطح آستانه تعيين میبدست می

 .تعداد پرداختهای کم ارزش را به حداقل برسانند

   سهم قبلسال به عنوان مثال سهم مالياتی )مبانی بسيار متفاوتی برای محاسبه پيش پرداختها وجود دارد ،

که از يک سو انعکاس دهنده هدف تسهيل اداره مالياتها است و از سوی ( برآوردی ديون سال جاری

 .کندديگر مبالغ مالياتی پرداخت شده را با درآمد واقعی کسب شده هم طراز می

  و رانسه، سنگاپور ف نظير ) از کشورها تعداد معدودی در اکثرکشورها،  مرسوم دردر مقايسه با تمهيدات

تعويق قابل  موجب ،قانونیهای پرداختمتعارف در غيرتر و طوالنیهای بينی دوره، پيش(انگليس

 .گرددمی یماليات مدهایدرآدر وصول  مالحظه

 پرداخت های پيشبرای نظام( بندی و مبنای محاسبهنظير زمان)را  بسياری از کشورها شرايط خاصی

 .تنظيم نموده اند ،ها ماليات بر درآمد اشخاص و شرکت
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 هاماليات بر درآمد شرکت( 5-9

 پرداخت، حداکثر کردن ماليات وصولی از درآمد مربوطه ر کشورها در استفاده از نظام پيشهدف بيشت

و ( برای موديان بزرگ) های پيش پرداخت ماهانه عمدتاً اين هدف با ايجاد نظام. در طول سال است

 .در طول سال درآمدی قابل دستيابی است(برای مؤديان کوچک و متوسط ) فصلی

 هها را بها   کليه کشهورها وصهول تهدريجی ماليهات بهر درآمهد شهرکت        ،(سنگاپور)بجز يک مورد استثناء

هها،  از نظر تعداد پرداخت کشورهای مختلفالبته شرايط . کنندمی اعمالاستفاده از نظام پيش پرداخت 

 .متفاوت استها بندی دقيق پرداختمبنای محاسبه و زمان
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 تعهدات تنظيم و پرداخت اظهارنامه مالياتی: ماليات بر درآمد اشخاص -(9)جدول 

 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 OECDکشورهاي عضو 

 استراليا

کليه درآمدهايی که 

مشمول ماليات تکليفی 

سطح آستانه )است نبوده

-کوچک بکار گرفته می

 شود

صرفاً در فصلهای سوم وچهارم برای )فصلی

روز پس از  28 -(پرداخت کنندگان معين

 پايان هر فصل از سال درآمدی

درآمد ناخالص فصلی ضربدر نرخ متوسط 

)+ ماليات سال قبل% 25مالياتی سال قبل يا 

 (GDPتعديل 

توانند نمايندگان مالياتی می) ماه 4

 (ماه تنظيم کنند 3تدريجا تا 
 در دسترس نيست

 هاخود اشتغال اتريش
فوريه، مه، آگوست و نوامبر  15تا  -فصلی

 درآمدیسال 
 عامل تعديل+ ماليات سال قبل % 25

توانددر صورت استفاده از می) ماه 3

تر نمايندگان مالياتی ثبت شده طوالنی

 (هم باشد

يک ماه پس از صدور برگ 

 تشخيص

 بلژيک
اشخاص خود اشتغال و 

 ديگر اشخاص خاص

آوريل، جوالی ،  11تا ( اختياری) چهار

 5/دسامبر سال درآمدی 22اکتبر و 
 ماه 6 شودبوسيله مؤدی تعيين می

ماه پس از صدور برگ  2

 تشخيص

 کانادا

کليه درآمدهايی که در 

منبع مشمول کسر ماليات 

و يا در  است  نشده

صورت اعمال کامل نبوده 

سطح آستانه اندک ) باشد

 (شودبکار گرفته می

مارس، جون، سپتامبر،  15تا   -فصلی

 دسامبر سال درآمدی؛

دسامبر برای کشاورزان و  31تا  -ساالنه

 ماهيگيران

ماليات سال قبل يا برآورد سال جاری يا % 25

 .مبالغ نشان داده شده بر روی برگه ابالغ

دو سوم ماليات سال  -کشاورزان و ماهيگيران

 قبل

 5/ماه 4
همراه با )ام آوريل تا سی

 (اظهارنامه
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 چهارمين ماه دريافتی ماهانه% 11 5/تا دوازدهم ماه بعد  -ماهانه اشخاص خود اشتغال شيلی
همراه با )چهارمين ماه

 (اظهارنامه

 جمهوري چک
غير از ه کليه درآمدها ب

 درآمد استخدامی

تا پانزدهم  -فصل 4: مؤديان کوچک

ماههای سوم، ششم، نهم و دوازدهم سال 

 درآمدی

برای موديان بزرگ يک دوازدهم و برای 

 مؤديان کوچک يک چهارم ماليات سال قبل

در صورت برخورداری از مشاور ) ماه 3

ماه ديگر تمديد  3تواند تا مالياتی می

 (شود

 قابل پرداخت همراه با اظهارنامه

 دانمارک

کليه درآمدهايی که 

مشمول ماليات تکليفی 

 است نبوده

 -ژانويه: تا بيستم هر ماه( برای ده ماه)ماهانه

 مه، جوالی و نوامبر سال درآمدی
 برآوردیديون مالياتی % 11

؛ (های پيش چاپیبرای اظهارنامه) ماه 4

 هاماه برای ساير اظهارنامه 6

در سپتامبر، اکتبر و  -سه قسط

 پس از تشخيص. نوامبر

 اشخاص خود اشتغال استونی
جون، سپتامبر و دسامبر  15تا  -سه قسط

 سال درآمدی
 متفاوت ماه 3 ماليات سال قبل% 25

 فنالند

کليه درآمدهايی که 

مشمول ماليات تکليفی 

 ستا نبوده

 يک دوازدهم ماليات سال قبل هر ماه از سال درآمدی 23تا  -ماهانه
 4تا  -برای انواع مؤديان متفاوت است

 ماه

در دو قسط در دسامبر و فوريه 

 پس از برگ تشخيص

 فرانسه

کليه مؤديان اشخاص 

سيستم ماليات تکليفی )

جز برای سهم تأمين 

 اجتماعی مستخدمين

 (وجود ندارد

فوريه، مه و سپتامبر سال  15تا  -سه پرداخت

 درآمدی

از ژانويه  -(اختياری)ماهانه در طول ده ماه

 تا اکتبر سال درآمدی

 درآمد سال قبل% 33.3

 ماليات سال قبل% 11
 (صاحبان درآمد شغلی)دو يا سه ماه 

يک ماه پس از صدور برگ 

 تشخيص

 تا نوامبر و دسامبر سال درآمدی
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 آلمان

ی مؤديانی درآمد کليه

که مشمول ماليات تکليفی 

 اندنبوده

مارس، جون، سپتامبر و  11تا  -فصلی

 دسامبر
 ماه 5 تشخيص ماليات بر درآمد سال قبل

يک ماه پس از صدور برگ 

 تشخيص

 يونان
مؤديان بغير از مستخدمين 

 و مستمری بگيران
 سال جاری ماليات برآوردی بابت درآمد% 55 در دسترس نيست

چهار الی پنج ماه برای مستخدمين و 

 روز برای سايرين 25ماه  و  2غيره؛ 

 سه قسط مساوی يک بار در ماه

 اقساط پس از ابالغ

 مجارستان

کليه درآمدهايی که 

مشمول ماليات تکليفی 

 اندنبوده

 (همراه با اظهارنامه)مه  21تا  روز 21چهار ماه و  سهم نسبی از ماليات برآوردی سال جاری روز پس از پايان هر ماه 12تا  -ماهانه

 ايسلند

کليه درآمدهايی که 

مشمول ماليات تکليفی 

 اندنبوده

 ماه 3 ماليات سال قبل% 11.5 -ماهانه اول فوريه تا جون -ماهانه
آگوست تا )ماه  5بيش از 

 (دسامبر

 ايرلند

مؤديانی که درآمد خارج 

از شمول ماليات تکليفی 

 باشندداشته 

 اکتبر سال درآمدی 31تا  -ساالنه

ماليات نهايی قابل پرداخت برای دوره % 31

ماليات نهايی قابل پرداخت % 111حسابداری يا 

 برای دوره مالی قبل

 ماه 11
قابل پرداخت همراه با تنظيم 

 اظهارنامه

 ايتاليا

کليه مؤديانی که مشمول 

اند ماليات تکليفی نبوده

 (سطح آستانه اندک)

نوامبر  31ژوئن و  16تا  -بار در سال دو

 سال درآمدی

سطح آستانه )ماليات سال قبل% 53.4و % 33.6

 (شودکوچک بکار گرفته می

ماه برای کسانی که اظهارنامه  3) ماه 2

خود را بصورت الکترونيکی تنظيم 

 (کنند

 روز 16ماه و  5
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 ژاپن
سطح آستانه )همه مؤديان

 (شودبکار گرفته می

نوامبر  31جوالی و  31تا  -سالدو بار در 

 سال درآمدی

با )يک سوم ماليات قابل پرداخت سال قبل 

 (برخی تعديالت
 روز 15ماه و  2

همراه با )روز  15ماه و  2

 (اظهارنامه

 کره جنوبی

همه مؤديانی که دارای 

درآمد مشاغل و اجاره 

 باشند

نوامبر سال  31تا –يک پيش پرداخت 

 درآمدی

پرداخت شده يا قابل پرداخت يک دوم ماليات 

 برای سال قبل به اضافه هر نوع جريمه مالياتی
 (همراه با اظهارنامه) ماه 5 ماه 5

 لوکزامبورگ

که کليه درآمدهايی 

مشمول ماليات تکليفی 

 دنشده باش

مارس، ژوئن، سپتامبر و  11تا  -فصلی

 دسامبر سال درآمدی
 يک چهارم ماليات سال قبل

زمان ممکن است  در عمل اين)سه ماه 

 تمديد شود
 يک ماه پس از تشخيص

 مکزيک
کليه مؤديانی که مشمول 

 اندماليات تکليفی نبوده
 روز  پس از پايان ماه مربوطه 12تا  -ماهانه

معموال درآمد خالص در نرخ ماليات ضرب 

 شودمی
 (همراه با اظهارنامه)آوريل 31 ماه 4

 هلند

که کليه درآمدهايی 

تکليفی مشمول ماليات 

 دنشده باش

بطور مستمر هر ماه بدنبال دريافت  -ماهانه

 برگ تشخيص درآمد سال قبل

( به اضافه عامل تورم) بر اساس ماليات سال قبل

تقسيم بر تعداد ماههای باقيمانده از سال 

 درآمدی

ممکن است اين مدت تمديد )ماه  3

 (شود

ماه پس از صدور برگ  2

 تشخيص

 نيوزلند

 کليه درآمدهايی که 

مشمول ماليات تکليفی 

 دنشده باش

آوريل، آگوست و  2تا  -دوره سه ماهه

 دسامبر سال مالی

ماليات قابل پرداخت سال  115%يک سوم از 

 قبل
 روز پس از ماه 32 روز بسته به منبع درآمدی 188يا  158

کليه درآمدهايی که  نروژ

مشمول ماليات تکليفی 

مارس، مه، سپتمامبر و نوامبر  15تا  -فصلی

 سال درآمدی
 يک ماه تشخيص سال قبل و نرخهای مالياتی سال جاری

هفته پس  8و  3 -دو پرداخت

 از صدور برگ تشخيص
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 دنشده باش

 کليه مؤديان مشاغل لهستان

برای مشاغل کوچک و )ماهانه يا فصلی 

بيستم ماه پس از دوره  -(تازه تاسيس

 تعهدی

نرخهای تصاعدی ماليات يا بر اساس % 13

 %(31يا % 18يعنی ) بردرآمد
 ام آوريلسی ماه 4

 پرتغال

اشخاص خود اشتغال، 

های صاحبان شرکت

 ای و کشاورزانحرفه

جوالی، سپتامبر و  21تا  -(3)دوره سه ماهه

 دسامبر سال درآمدی
 ماليات قابل پرداخت دو سال قبل%  25

برای انواع مؤديان متفاوت است و برای 

 ترهای الکترونيکی طوالنیاظهارنامه

برای انواع مؤديان متفاوت 

 آگوست تا سپتامبر –است 

 اسلواکی

کليه مؤديانی که مشمول 

-ماليات تکليفی نبوده

سطح آستانه بکار )اند

 (شودگرفته می

ماهانه برای مؤديان بزرگ و فصلی برای 

 تا پايان هر ماه يا فصل -مؤديان کوچک

ماليات % 25ت سال قبل يا يک دوازدهم ماليا

 سال قبل برای مؤديان کوچک

يا  3تواند در شرايط خاص تا می/ ماه  3

 ماه ديگر تمديد شود 6

ماه تقويمی پس از پايان سال  3

 مالی

 فقط کارفرمايان اسلونی
تا  -(برای مؤديان کوچک)ماهانه و فصلی

 روز پس از دوره تعهد 11

تشخيصی ماليات ( يک چهارم)يک دوازدهم 

 سال قبل
 ماه 5

در ظرف يک ماهی که ديون 

 شودمالياتی اعالم می

 اسپانيا
اشخاص خود اشتغال، 

 ای و کسبهحرفه

آوريل، جوالی، اکتبر سال  21فصلی، تا 

 ژانويه سال بعد 31درآمدی و تا 

برای انواع طبقات مؤديان متفاوت است 

 (متخصصين و کسبه با نرخ ثابت)
 می و جون سال بعد

همرا با )و جون سال بعد  می

 (اظهارنامه قابل پرداخت است

 درآمد حاصل از مشاغل سوئد
از فوريه سال درآمدی، معموال  -ماهانه

 دوازدهم و هفدهم ماه
 ماه 4 ماليات قطعی سال قبل% 115 -%111بين 

روز پس از اصدور برگ  31

 تشخيص
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 سوئيس

تمهيدات پرداخت ماليات در 

. استبين کانتونها متفاوت 

معموال کليه مؤديان پيش 

-پرداخت مالياتی انجام می

دهند و سيستم ماليات 

تکليفی برای درآمد 

غير از کارگران ) مستخدمين 

 .مطرح نيست( مهمان

- - 

و شرايط پرداخت )شرايط اظهارنامه مالياتی 

در بين کانتونهامتفاوت ( ماليات مربوطه

بطور کلی اظهارنامه ها مشمول . است

در برخی از کانتونها . اداری هستندرسيدگی 

شرايط تنظيم الکترونيکی اظهارنامه فراهم 

 .شده است

- 

 ترکيه
اشخاص دارای درآمد 

 ایشغلی يا حرفه
 درآمد واقعی در طول سال مالی% 15 تا هفدهم ماه دوم پس از فصل -فصلی

روز؛ ساير  25يک ماه و  -نظام ساده

 روز 25ماه و  2نظامها 

و با پيش بينی )نامه با اظهار 

 (اقساط

 انگلستان
کليه مؤديانی که مشمول 

 اندماليات تکليفی نبوده

ژانويه سال درآمدی  31تا  -دو بار در سال

 جوالی سال بعد 31و 

 (آوريل است 5آريل تا  6سال مالياتی از ) 

 ماليات سال قبل% 51

ماه در صورتيکه ديونات توسط اداره  6

ماه در  11محاسبه شده باشد و 

صورتيکه خود مؤدی ديونات مالياتی را 

 محاسبه کرده باشد

ژانويه پس  31تا )ماه  11تقريبا 

 (از سال مالياتی

 آمريکا
کليه مؤديانی که مشمول 

 اندماليات تکليفی نبوده
 تا پانزدهم ماه پس از فصل -فصلی

ماليات برآوردی سال مالياتی % 31کمتر از % 25

 سال قبلماليات % 111جاری؛ يا 
 روز 15ماه و  3

پرداخت نهايی همراه با 

 اظهارنامه

 OECDکشورهاي غير عضو 

 آرژانتين

کليه مؤديانی که مشمول 

-ماليات تکليفی نبوده

افرادی که ماليات )اند

تا ژوئن، آگوست، اکتبر و دسامبر  -قسط 5

 سال بعدسال درآمدی و فوريه 
از فردای روزی که نسبت به  (بسته به ماليات)در آوريل و مه  ماليات سال قبل% 21

 تسليم اظهارنامه اقدام کرده
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

ارزيابی شده را باالی مبلغ 

 (اندحداقل گزارش نموده

 است

 بلغارستان
کليه مؤديانی که مشمول 

 .اندماليات تکليفی نبوده

تا پانزدهم ماه بعد از  -سه فصل پرداختی

فصلی که در طی آن درآمد کسب شده 

 (برای فصل آخرالبته نه )است

سهم اجباری -درآمد فصلی مشمول ماليات

 است% 11معادل  Xتامين اجتماعی از بابت دوره 
 ماه 4 ماه 4

 چين
کليه مؤديانی که مشمول 

 اندماليات تکليفی نبوده
 بسته به ماهيت درآمدی متفاوت است ماه بعد 2تا  -ماهانه

درآمد مشاغل و درآمد اکتسابی ) ماه  3

 (در خارج

درآمد مشاغل و درآمد ) ماه  3

 (اکتسابی در خارج

 قبرس
کليه درآمدها به غير از 

 حق الزحمه

 31سپتامبر و  31آگوست،  1تا   -سه قسط

 دسامبر سال درآمدی

اقساط مساوی از ماليات برآوردی درآمد 

 مشمول ماليات
 ماه 4

در پايان ماه بعد از ماه دريافت 

 برگ تشخيص

 هند

که کليه درآمدهايی 

مشمول ماليات تکليفی 

 نيستند

سپتامبر، دسامبر و  15تا  -سه پرداخت

 مارس

و باقيمانده % 31در دو پرداخت اول در هر نوبت 

 در آخرين پرداخت

 6ماه و در صورت حسابرسی حسابها  5

 ماه
- 

 پيش از تسليم اظهارنامه ماه 3 گردش ناخالص مالی ماهانه% 25 تا پانزدهم ماه بعد -ماهانه کارفرمايان اندونزي

 خود اشتغال لتونی
مارس، می، آگوست و  15تا  –فصلی 

 نوامبر سال درآمدی

يک چهارم ماليات سال قبل يا ماليات برآوردی 

 سال جاری
 روز پس از تسليم اظهارنامه 15 ماه 3

 ليتوانی
سيستم پيش پرداخت اجرا 

 شودنمی
 با اظهارنامه ماه 4 - -
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 مالزي
درآمدهای شغلی و کليه 

 غير شغلی

روز پس از پايان دوره  11تا   -دو بار در ماه

 تعهد
 همراه با اظهارنامه (سايرين)ماه  6و ( مؤديان مشاغل)ماه  4 بر مبنای ماليات سال قبل

 مؤديان خود اشتغال مالت
تا پايان آوريل،  -سه پيش پرداخت

 آگوست و دسامبر سال درآمدی
 (با اظهار نامه)ماه  6 ماه 6 سال قبلماليات % 51و % 31،21%

 رومانی

مؤديان دارای درآمد 

حاصل از فعاليتهای مستقل 

 و اجاره

 تا پانزدهم ماه بعد از هر فصل  -فصلی
ماليات قابل پرداخت از بابت درآمد % 25

 برآوردی سال جاری يا سال قبل
 با اظهارنامه روز 25ماه و  4

 جوالی، اکتبر و ژانويه 15تا  -پرداختسه  افراد کارفرما و متخصص روسيه
ماليات قابل پرداخت بابت ديونات % 25و % 51

 برآوردی
 جوالی 15 ماه 4

 افراد کارفرما و متخصص عربستان
پايان ژوئن، سپتامبر و دسامبر  -سه پرداخت

 سال درآمدی
 با اظهارنامه ماه 4 ماليات سال قبل% 25

سيستم پيش پرداخت اجرا  سنگاپور

 شودنمی
- - 

 (کاغذی)آوريل  15

 (الکترونيکی) آوريل 18

ظرف يک ماه از تاريخ صدور 

 برگ تشخيص

آفريقاي 

 جنوبی

همه درآمدها به استثنای 

 حقوق و دستمزد

تا پايان آگوست و فوريه سال  -دو پرداخت

مارس تا پايان  1سال مالياتی از )درآمدی 

 (فوريه است

يک دوم ماليات سال قبل  –در اولين پرداخت 

يا ديونات برآوردی سال جاری؛ در دومين 

% 81مانده تا حداقل : مؤديان بزرگ -پرداخت

مؤديان کوچک . ديونات برآوردی سال جاری

ماليات سال % 111مانده تا حداقل : و متوسط 

 18/13/2113تا  2113اظهارنامه سال 

شش ماه و نيم پس  )قابل پرداخت بود

های از سال درآمدی برای اظهارنامه

هشت و نيم ) 21/11/2113و ( کاغذی

ماه پس از سال درآمدی برای 

ماه پس از پايان سال  2

 درآمدی
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 کشورها

 (به غير از موارد کسر شده در منبع) پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد اشخاص                                                        

 مکلف اشخاص
دفعات و زمان پرداخت در شرايط 

 معمول
 مبناي محاسبه پرداخت

 ابرازيزمان پرداخت ماليات 

 پس از پايان سال مالی

زمان پرداخت ماليات 

 نهايی

 (.های الکترونيکیاظهارنامه ديونات سال جاری% 31قبل و يا 

 (تير ماه) ماه پس از اتمام سال 4 - - - ايران
ظرف يک ماه از تاريخ صدور 

 برگ قطعی

 و سازمان امور مالياتی کشور IBFD: منبع
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 تعهدات تنظيم و پرداخت اظهارنامه: ماليات بر درآمد شرکتها -(2)جدول 

 کشورها

 پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد شرکتها

 مبناي محاسبه پرداخت دفعات و زمان پرداخت اشخاص مکلف
 ماليات ابرازيزمان پرداخت 

 مالیپايان پس از سال 

ماليات قطعی زمان پرداخت 

 در شرايط معمول

 OECDکشورهاي عضو 

 استراليا
سطح آستانه )همه مؤديان

 (اندک

روز پس از هر فصل از سال  28تا  -فصلی

 مالی
 با اظهارنامه روز 15ماه و  6 درآمد فصلی ضربدر ميانگين نرخ مالياتی سال قبل

 همه اتريش
تا پانزدهم فوريه،مه، آگوست و  -فصلی

 مالینوامبر سال 
 عوامل تعديل+ تشخيص سال قبل% 25

در صورت استفاده از ) سه ماه

 (متخصصين مالياتی قابل تمديد است
 يک ماه پس از تشخيص

 همه بلژيک
تا دهم چهارمين، هفتمين و دهمين  -فصلی

 .ماه و بيستم آخرين ماه دوره حسابداری
 پس از تشخيصدو ماه  شودتاريخ در اظهارنامه قيد می ديونات برآوردی% 25

 تا پايان هر ماه از سال مالی -ماهانه همه کانادا
يک دوازدهم ماليات سال قبل يا ديونات برآوردی 

 سال جاری
 دو يا سه ماه پس از پايان سال ماه 6

 همه شرکتها شيلی

و در صورت )دوازدهم ماه بعد  -ماهانه

استفاده از صورت حسابهای و اظهار و 

 (.تا بيستم ماه بعد  های  الکترونيکیپرداخت

قبوض ماهانه ثابت که هر سال بر اساس تعهدات 

 شودسال قبل مجددًا محاسبه می
 با تسليم اظهارنامه چهار ماه

جمهوري 

 چک
 (سطح آستانه اندک)همه

در صورتيکه تعهد مالياتی : دو بار در سال

 151111کرون و کمتر از 31111بيشتر از  

تعهد در صورتيکه ) کرون باشد؛ فصلی

تا  -(کرون باشد151111مالياتی بيش از 

 پانزدهم آخرين ماه دوره مالی

 نسبتی از ماليات سال قبل

در صورت استفاده از )سه ماه 

حسابداران خبره تا شش ماه قابل 

 تمديد است

 با اظهارنامه
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 کشورها

 پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد شرکتها

 مبناي محاسبه پرداخت دفعات و زمان پرداخت اشخاص مکلف
 ماليات ابرازيزمان پرداخت 

 مالیپايان پس از سال 

ماليات قطعی زمان پرداخت 

 در شرايط معمول

 همه دانمارک
تا بيست مارس و نوامبر سال  -دو پرداخت

 مالی
 ماه پس از پايان سال 11 ماه 6 در سه سال قبلميانگين ماليات پرداختی % 51

 در دسترس نيست در دسترس نيست - - - استونی

 همه فنالند

 در هر ماه از سال مالی؛ -ماهانه

دو پرداخت برای تعهدات مالياتی بسيار 

 در مارس و سپتامبر سال مالی -اندک

 يک دوازدهم درصد ديونات برآوردی

 سهم متناسب از ديونات برآوردی
 ماه پس از پايان سال مالياتی 11 چهار ماه

 فرانسه
سطح آستانه بسيار )همه 

 (شوداندک بکار گرفته می

مارس، ژوئن، سپتامبر و  15تا  -فصلی

 دسامبر سال مالی

به اضافه ساير )درآمد معمول سال قبل% 8.3

 (درآمدها
 با اظهارنامه روز 15سه ماه و 

 آلمان
همه اشخاص دارای درآمد 

 ماليات مشمول

مارس، ژوئن، سپتامبر و  11تا  -فصلی

 دسامبر سال مالی
 يک ماه پس از تشخيص ماه 5 ماليات سال قبل؛% 25

 همه يونان
قسط مساوی ماهانه که با تسليم اظهارنامه  8

 شودسال قبل آغاز می
 با اظهارنامه روز 11ماه و  4 ماليات سال قبل% 11

 همه مجارستان
بزرگ؛ فصلی برای ماهانه برای مؤديان 

 تا بيستم ماه بعد از دوره تعهد -سايرين
 با اظهارنامه ماه 5 سهم متناسب از ماليات سال قبل

 همه ايسلند
از اولين روز هر ماه که  -ده پرداخت ماهانه

 شوداز ژوئن سال مالی آغاز می
 ماه 5 ماليات سال قبل% 11.5 -ماهانه

دو ماه آخر سال )دو قسط

 (تشخيص

همه بجز شرکتهايی که در  ايرلند

اولين سال فعاليت خود 
بسته به بزرگی شرکت رفتارهای متفاوتی 

ماليات % 45ماليات سال قبل يا % 51 -اولين

ماليات % 31تا  -برآوردی سال جاری؛ دومين
 ماه 3 ماه 3
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 کشورها

 پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد شرکتها

 مبناي محاسبه پرداخت دفعات و زمان پرداخت اشخاص مکلف
 ماليات ابرازيزمان پرداخت 

 مالیپايان پس از سال 

ماليات قطعی زمان پرداخت 

 در شرايط معمول

 برآوردی سال جاری گيردانجام می هستند

 همه ايتاليا
در ششمين و يازدهمين ماه  -دو پرداخت

 سال مالی

از % 53.1-ديونات سال قبل؛ دومين% 33.1-اولی

 ديونات سال قبل
 شش ماه پس از سال مالی ماه 11

 تا پايان ماه هشتم سال مالی -يک پرداخت همه ژاپن
يا ديونات برآوردی سال ) ديونات سال قبل% 51

 جاری در صورت وجود اظهارنامه طی دوره

تمديد اين مدت قابل ) ماه 2

 (استدرخواست 
 (با اظهارنامه)ماه  2

 همه کره جنوبی

) ماه سال مالی 8در ظرف  -يک پرداخت

-برای کسانی که اظهارنامه ساالنه تسليم می

 (کنند

ديونات سال قبل يا ديونات برآوردی سال % 51

 جاری
 (با اظهارنامه) ماه 3 ماه 3

 همه لوکزامبورگ
مارس، ژوئن، سپتامبرو دسامبر  11تا  -فصلی

 مالیسال 
 يک ماه پس از تشخيص (تمديد آن ميسر است)ماه  5 ديونات سال قبل% 25

 (با اظهارنامه)ماه  3 ماه 3 ديونات برآوردی سال جاری روز پس از پايان هر ماه 12تا  -ماهانه همه مکزيک

 همه هلند
تدريجا هر ماه  -تا دوازده پرداخت ماهانه

 بدنبال رسيد برگ تشخيص سال مالی قبل

( به اضافه عامل تورم)ميانگين ماليات دو سال قبل 

 شودتعداد ماهها در سال درآمدی در نظر گرفته می

تمديد اين مدت قابل )ماه  5

 (درخواست است

ماه پس از دريافت تشخيص  2

 رسمی

 نيوزلند
سطح آستانه )همه مؤديان

 (اندک

جوالی، نوامبر و مارس  2تا  -سه پرداخت

 (مارس 31تا اول آوريل )سال مالی

يا يک سوم % 5يک سوم ماليات سال قبل به اضافه 

 مالياات برآوردی
 روز 2ماه و  3

ماه در صورت تمديد؛ بهره  14

-برای ماليات مقيم بکار گرفته می

 شود

های توليد کنندگان فراورده نروژ

نفتی، حمل و نقل کنندگان 

 1اکتبر سال مالی و  1تا  -دو پرداخت

 سال بعدآوريل 
( های الکترونيکیبرای اظهارنامه) ماه 5 تعهد برآوردی% 111

يک ماه اضافه از ( ) سايرين) ماه 3و 

هفته پس از صدور برگ  3

 تشخيص
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 کشورها

 پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد شرکتها

 مبناي محاسبه پرداخت دفعات و زمان پرداخت اشخاص مکلف
 ماليات ابرازيزمان پرداخت 

 مالیپايان پس از سال 

ماليات قطعی زمان پرداخت 

 در شرايط معمول

 و

 سايرين

فوريه و آوريل سال  15تا  –دو پرداخت 

 تشخيص

 (بابت درخواست

 همه لهستان

مؤديان )و فصلی ( مؤديان بزرگ) ماهانه

بيستم ماه پس از تا  -(کوچک و تازه تاسيس

 دوره تعهد مالياتی

يک دوازدهم يا يک چهارم ماليات درآمد سال 

جاری و يا  يک دوازدهم يا يک چهارم ماليات 

 سال قبل

 (با اظهارنامه) ماه 3 ماه پس از پايان سال مالی 3

 همه پرتغال
تا جوالی، سپتامبر و دسامبر  -سه پرداخت

 سال مالی

 -قبل؛ سايرين ديونات سال% 85-مؤديان بزرگ

 ديونات سال قبل% 25
 روز پس از برگ تشخيص 31 ماه 5

 اسلواکی
بيش )همه اشخاص حقوقی 

 (از سطح آستانه تعيين شده

برای )فصل  4؛ (مؤديان بزرگ) ماه 12

 در پايان هر دوره تعهد -(سايرين

يک دوازدهم ديونات سال قبل؛ : مؤديان بزرگ

 قبليک چهارم ديونات سال : مؤديان کوچک

دوره در برخی موارد خاص قابل )ماه 3

 تمديد است
 ماه 3

 همه اسلونی

برای )فصل  4؛ (مؤديان بزرگ)ماه  12

روز پس از اتمام  11در ظرف  -(سايرين

 دوره تعهد

و يک ( پرداخت کنندگان ماهانه) يک دوازدهم 

 ماليات سال قبل( سايرين)چهارم 
 ماه 4 ماه 3

 همه اشخاص حقوقی اسپانيا
تا بيستم آوريل، اکتبر و  -پرداختسه 

 دسامبر سال مالی

تصاعدی از ديونات برآوردی  –مؤديان بزرگ 

 تصاعدی از ديونات سال قبل -سال جاری؛ سايرين
 (با اظهارنامه)روز  25ماه و  6 روز پس از پايان سال مالی 25ماه و  6

 در هر ماه از سال مالی –ماه  12 همه سوئد
اوليه که در دسامبر قبل از سال بر اساس اظهار نامه 

 مالی تنظيم شده است
 ماه 4

روز پس از برگ  31ظرف 

 تشخيص

تمهيدات وصول ماليات در  سوئيس

کانتونهای مختلف متفاوت 
- - - - 
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 کشورها

 پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد شرکتها

 مبناي محاسبه پرداخت دفعات و زمان پرداخت اشخاص مکلف
 ماليات ابرازيزمان پرداخت 

 مالیپايان پس از سال 

ماليات قطعی زمان پرداخت 

 در شرايط معمول

 است

 همه ترکيه
دومين ماه پس از پايان هر  12تا  -فصل 4

 فصل
 روز 31ماه و  3 روز 25ماه و  3 يک چهارم ديونات برآوردی سال جاری

 انگلستان
با سود بيش )موديان بزرگ 

 (ميليون پوند 1.5از 

قابل پرداخت در هفتم، دهم،  -پرداخت 4

سيزدهم و شانزدهم ماهها پس از پايان سال 

 درآمدی

 ماه پس از پايان سال درآمدی 3 ماه 12 يک چهارم ديونات برآوردی سال جاری

 همه آمريکا
، 6، 4تا پانزدهم ماههای  -فصل پرداخت 4

 سال مالياتی شرکت  12و  3

بطور کلی يک چهارم ماليات برآوردی سال جاری 

 يا سال قبل
 (با اظهارنامه)روز  15دو ماه و  روز 15ماه و  2

 OECDکشورهاي منتخب غير عضو                    

 آرژانتين
سطح )کليه اشخاص حقوقی 

 (شودآستانه بکار گرفته می

ماه ششم پس از سال از  -ده پرداخت ماهانه

 حسابداری و ماههای پس از آن

ديونات مالياتی سال قبل؛ ساير % 25 -اولين پرداخت

 ماليات سال قبل% 8.33پرداختها
 ماه 5

در ظرف دو روز از ضرباالجل 

 تسليم اظهارنامه

 همه مؤديان بلغارستان

؛ يا پرداختهای (مؤديان بزرگ) ماه 12

 15تا  -فصلی، بجز چهارمين فصل؛ سايرين

 ماه پس از پايان دوره ديون

يک دوازدهم ديون مالياتی سال قبل يا بر اساس 

 درآمد سال جاری
 (با اظهارنامه)ماه  3 ماه 3

 همه شرکتها چين
روز پس از  15در ظرف  -پرداخت فصلی 4

 پايان هر فصل

يک چهارم ماليات سال قبل، يا ماليات بر سود 

 واقعی در هر فصل
 ماه 4 روز 15ماه و  1

 همه شرکتها قبرس
سپتامبر و  31آگوست،  1تا  -سه پرداخت

 دسامبر سال مالی 31

اقساط مساوی از ماليات برآوردی از بابت ماليات 

 بر درآمد
 آگوست بدنبال سال تشخيص 1 دسامبر بدنبال سال تشخيص 31
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 کشورها

 پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد شرکتها

 مبناي محاسبه پرداخت دفعات و زمان پرداخت اشخاص مکلف
 ماليات ابرازيزمان پرداخت 

 مالیپايان پس از سال 

ماليات قطعی زمان پرداخت 

 در شرايط معمول

 هند
سطح آستانه اندک بکار )همه

 (شودگرفته می

سپتامبر، تا پانزدهم ژوئن،  -پرداخت 4

يعنی اول )دسامبرو مارس سال درآمدی 

 (مارس 31آوريل تا 

ماليات % 111و حتی % 25، %45، %15پرداختها به 

 .رسدبرآوردی سال جاری نيز می
 در دسترس نيست ماه 6

 همه اندونزي
تا پانزدهم هر ماه از  -پرداخت ماهانه 12

 سال درآمدی
 (با اظهارنامه) ماه 4 (تمديد بنا به درخواستماه  2)ماه  4 يک دوازدهم ماليات سال قبل

 هر ماه 15تا  -پرداخت ماهانه 12 همه لتونی
 بر اساس ماليات سال قبل؛ تعديل از بابت جابجايی 

CPI  (شاخص قيمت مصرف کننده) 
 روز پس از دريافت برگ ابالغ 15 ماه 4: ماه ؛ سايرين 2: مؤديان بزرگ

 ليتوانی

و ( با سطح آستانه) همه

خاص برای شرکتهای تازه 

 تاسيس

تا آخرين روز سه فصل  -پرداخت فصلی 4

 اول و تا بيست و پنجم ماه آخر فصل چهارم

يک چهارم ماليات سال قبل يا ماليات برآوردی 

 سال جاری
 (با اظهار نامه)ماه  3 ماه 3

 تا دهم ماه بعد -پرداخت ماهانه 12 همه مالزي
ماليات سال % 85از بنا بر برآورد مؤدی؛ نبايد کمتر 

 قبل باشد
 (با اظهارنامه) ماه 2 ماه 2

 همه مالت
تا پايان آوريل، آگوست و  -پرداخت 3

 دسامبر سال درآمدی

ماليات تشخيصی سال % 51و %  31، % 21به ترتيب 

 قبل
 (با اظهارنامه)ماه  3 ماه 3

 رومانی
همه شرکتها و اشخاص تعيين 

 شده

پنجم ماه پس تا بيست و  -پرداخت فصلی 4

 از دوره تعهد

بروز رسانی با توجه )يک چهارم ماليات سال قبل 

يا  درآمد فصلی سال جاری ضربدر نرخ ( به تورم

 مالياتی

 (با اظهارنامه)روز  15ماه و  3 روز 15ماه و  3
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 کشورها

 پيش پرداختهاي ماليات بر درآمد شرکتها

 مبناي محاسبه پرداخت دفعات و زمان پرداخت اشخاص مکلف
 ماليات ابرازيزمان پرداخت 

 مالیپايان پس از سال 

ماليات قطعی زمان پرداخت 

 در شرايط معمول

 همه روسيه
 4و ( برای مؤديان بزرگ)پرداخت ماهانه 12

 (برای سايرين)پرداخت فصلی 

يک سوم ماليات قابل پرداخت  –مؤديان بزرگ 

 برآورد شده برای فصل قبل
 در دسترس نيست ماه 3

 عربستان

مؤديان دارای ديونات 

مالياتی دو ميليون و بيشتر در 

سال قبل از سال مشمول 

 ماليات

سه پيش پرداخت مالياتی در و يا قبل از 

سال  12و  3، 6آخرين روز ماههای 

 درآمدی

قبل مؤدی منهای مبلغ ماليات سال ) ضربدر % 25

ماليات پرداختی در سال قبل از طريق ماليات 

 (تکليفی

روز پس از پايان سال  121ظرف

 مشمول ماليات

روز پس  121با اظهار نامه، ظرف 

 از پايان سال مشمول ماليات

 سنگاپور

 3شرکتها مکلفند در ظرف 

ماه از پايان سال حسابداری 

خود نسبت به تسليم 

. اقدام نماينداظهارنامه خود 

پرداختها با تسليم اين 

 شودبرآوردها آغاز می

 نوامبر سال بعد 31  
ماه از تاريخ صدور برگ  1ظرف 

 تشخيص

آفريقاي 

 جنوبی
 همه

 12و  6تا ماههای  -دو پرداخت شش ماهه

 سال درآمدی

يک دوم ماليات سال قبل يا ديونات  _اولين

 تا: مؤديان بزرگ -برآوردی سال جاری؛ دومين

شرکتهای کوچک . ديونات سال جاری% 81حداقل 

% 31ماليات سال قبل يا % 111حداقل : و متوسط

 ديونات برآوردی سال جاری

 ماه پس از پايان سال درآمدی 12

هفت )ماه پس از سال درآمدی  6

ماه برای سالهای مالی که در فوريه 

 رسندبه پايان می

 ماهانه شرکتهای دولتی ايران
های شرکتبودجه مصوب يک دوازدهم ماليات 

 دولتی
 روز پس از ابالغ برگ قطعی 11 ماه پس از پايان سال مالی 4

 ، سازمان امور مالياتی کشور IBFD: منبع
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 ماليات در ايران( علی الحساب) پرداختخصوص اجراي نظام پيشبرخی مالحظات در  (1
 

  م.م.قاصالحيه  619اجراي ماده 

ن سازما "داردرا که مقرر میمزبور اصالحيه قانون  163ماده توان ، میم.م.ق 114با توجه به حذف ماده 

ل درآمد موقع تحصي را در مواردی که ماليات آنان درمالياتی کشور مجاز است که مشموالن ماليات امور 

به نسبتی از مکلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را  کالً يا بعااٌکسر و پرداخت نمی شود

آخرين ماليات قطعی شده سنوات قبل يا به نسبتی از حجم فعاليت به طور علی الحساب پرداخت نمايد و در 

با در نظرگرفتن  ".قانون وصول خواهد شدرات اين الحساب مذکور طبق مقرعلی ،ت تخلفصور

 .نمود يیاجرابعد  هایسال جاری و سال در ،مالحظاتی

  م.م.ق 619اجراي صحيح ماده فرهنگ سازي  در راستاي اطالع رسانی و. 

ماه فرصت پرداخت ماليات آمد تا پايان تيررموديان ماليات بر د ،با توجه به اينکه بر اساس مقررات موجود

پرداخت ماليات  الزام به ،اند و اين موضوع بصورت فرهنگ پرداخت ماليات درآمده استداشته سال قبل را

 . هر سال در طی همان سال با عکس العمل هايی از طرف موديان مواجه خواهد شد

  م.م.ق 638اعمال ماده 

نيازی به تشويق علی الحساب طبق اين ماده يک تکليف قانونی می باشد و منطقاً ماليات اگرچه پرداخت 

بايستی مکانيزم تشويقی اين ماده به موديان خوش م، می.م.ق 131ماده  نيست، اما با توجه به مقررات موديان

 .نمايند، تسری يابددر موعد مقرر نسبت به پرداخت ماليات علی الحساب اقدام میحسابی که 

  افزايش  به منظورمودي  یپرداخت ماليات در صورت اضافهبه موقع راهکار مناسب جهت استرداد اعمال

 انگيزه مودي

موديانی که در زمان پرداخت ماليات قطعی خود اضافه پرداختی داشته انهد بايهد ظهرف کوتهاه تهرين زمهان       

ههای ايهن دسهته از    نهده قطعهی کهردن پرو   و همچنهين فرآينهد   گهردد  مکن اضافه پرداختی بهه آنهها مسهترد   م

 .تسريع گردد،موديان
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  صورت تخلف مودياعمال جرائم در 

-الحساب خودداری میخت ماليات علیبه منظور رعايت عدالت مالياتی، جرائم مالياتی موديانی که از پردا

بازنگری  و  م.م.ق 131 و 131ات مادهرمقرصحيح  اجرای دقيق واگرچه . نمايند، غير قابل بخشودگی گردد

جهت رعايت عدالت مالياتی و تشويق موديان های مرتبط با بخشودگی جرائم مالياتی ساختار بخشنامهدر 

 .الزامی است ،خوش حساب

 هاي هدفانتخاب گروه 

های هدف در اجرای اين ماده ، انتخاب گروهبا توجه به مشکالتی که موديان در مواجه با نظام مالياتی دارند

توان پرداخت داشته باشند، بنابراين بايد موديانی انتخاب شوند که اوالً . از اهميت دو چندان برخوردار است

خاص اشخاص  ثانياً کمترين ميزان ماليات قابل استرداد را در زمان پرداخت ماليات قطعی داشته باشند، ثالثاً

 همانند اشخاص دارای زيان سنواتی، موديان جديد، موديانی که ماليات قطعی شده آنها مربوط به سه يا

 مشمولاند و نيز موديانی که مال معافيت مشمول ماليات نشدهاع که با چهار سال قبل بوده است، موديانی

 .، مورد توجه قرار گيرندتعطيلی مالياتی هستند

 ناي محاسبه مالياتتعيين مب 

گونه ای است که محاسبه ماليات به هترين ويرگی برای اجرای اين ماده تعيين مبنای محاسبه ماليات بمهم

ر اگرچه د. ماليات قطعی شده سنوات قبل دارای چنين ويرگی می باشدتعيين  .سادگی امکان پذير باشد

 .توان از اين مبنا استفاده نمودمورد برخی از موديان نمی

  قابل پرداختعلی الحساب ماليات بهينه تعيين ميزان 

م می .م.ق 114ذف ماده ران ماليات از دست رفته ناشی از حاگرچه هدف اصلی از اجرای اين ماده جب

عادالنه تلقی نرا ناو يا موديان آخارج باشد توان موديان  از، اما چنانچه ميزان ماليات قابل پرداخت باشد

خصوصاً در ليات قابل پرداخت ميزان مابنابراين . کاری موديان خواهد شدموجب عدم هماين امر ، نمايند

 .همراه باشدای تعيين شود که با مشارکت حداکثری موديان بايست بگونهمی سال نخست
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 تعيين دوره پرداخت ماليات علی الحساب 

موارد ماهانه می باشد، اما به  فصلی و در برخیبه صورت اگرچه در بسياری از کشور ها دوره پرداخت 

دو صرفاً  ،گردد برای شروعصحيح برای ادوار بعدی پيشنهاد میکاهش مشکالت اجرايی و مديريت  منظور

 .در سال اجرا گرددبار 

 عدم مراجعه به سازمان و پرداخت الکترونيکی ماليات علی الحساب 

موديان مشمول می بايست از ميزان ماليات قابل پرداخت خود به سادگی مطلع گردد و سازمان بايد در 

و امکانات الزم را جهت پرداخت  رسانی نمايديان به درستی اطالعخصوص ميزان ماليات قابل پرداخت مود

 .نمايندفراهم حاوری غير 
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 6936-6932م  به ترکيک استان طی سال هاي .م.ق 682وصولی ماليات تکليری ماده :6پيوست شماره 

 1394 1393 1392 1391 اداره کل

 1,231,501.2 1,128,046.1 977,738.1 449,951.4 آذربايجان شرقی
 668,607.9 496,370.6 406,482.6 510,691.1 آذربايجان غربی

 289,811.1 232,169.0 210,422.4 262,599.2 اردبيل
 3,131,468.3 3,038,859.3 2,134,696.7 346,655.4 اصفهان

 973,643.0 798,766.8 612,398.7 635,900.4 البرز
 389,768.0 415,375.4 247,438.8 78,392.2 ايالم

 5,995,326.4 6,005,397.3 5,422,167.3 2,874,739.4 بوشهر
 472,450.9 398,922.5 275,679.4 270,853.1 استان تهرانجنوب 

 259,162.5 200,196.4 116,843.6 53,009.8 جنوب تهران
 276,373.6 190,703.6 96,571.3 23,771.3 چهارمحال و بختياری

 391,430.4 309,199.3 281,466.1 121,975.9 خراسان جنوبی
 2,501,029.2 2,219,861.9 1,843,814.9 720,281.4 خراسان رضوی
 286,694.7 268,926.9 273,686.8 117,008.5 خراسان شمالی

 5,431,537.9 4,463,955.0 3,646,719.2 617,456.4 خوزستان
 358,594.0 398,217.9 408,775.0 140,502.5 زنجان
 287,655.1 275,395.1 297,594.4 174,820.7 سمنان

 428,327.4 348,538.5 251,598.0 64,420.4 سيستان و بلوچستان
 210,076.4 172,963.6 139,779.9 122,122.5 شرق استان تهران

 1,087,519.5 1,044,710.8 742,791.4 466,203.8 شرق تهران
 679,613.8 638,689.7 547,890.8 314,972.7 شمال استان تهران

 6,826,948.3 5,625,989.2 4,544,397.9 2,266,995.8 شمال تهران
 237,318.2 220,692.4 203,143.0 193,910.9 غرب استان تهران

 2,648,876.7 2,171,406.3 1,657,946.9 598,894.5 غرب تهران
 1,774,416.7 1,457,354.7 1,159,982.1 1,411,232.0 فارس
 476,402.3 399,197.2 341,624.3 89,237.9 قزوين

 502,378.6 397,845.5 350,573.6 98,551.9 قم
 593,529.3 416,666.2 193,589.4 44,649.2 کردستان

 1,657,781.6 1,894,715.8 1,479,429.8 614,418.8 کرمان
 1,079,926.6 647,207.2 521,080.7 209,982.0 کرمانشاه

 189,622.6 168,141.2 163,765.6 109,301.6 کهگيلويه و بوير احمد
 781,041.9 665,976.2 510,785.3 162,923.0 گلستان
 583,235.3 557,552.0 488,152.4 192,044.8 گيالن
 643,769.5 563,124.6 430,864.0 89,589.9 لرستان

 915,910.5 976,636.9 771,893.3 380,555.9 مازندران
 2,595,057.1 2,530,468.5 1,648,266.5 1,305,227.3 مرکز تهران

 718,843.9 751,383.2 659,545.4 177,363.0 مرکزی
 12,726,991.4 11,361,443.3 9,672,813.0 19,624,777.3 موديان بزرگ

 526,334.3 469,198.8 678,848.7 70,685.3 وصول و اجرا  شهر تهران
 2,342,182.9 1,759,638.0 1,156,260.8 568,841.9 هرمزگان

 373,227.1 311,831.0 303,209.0 158,361.7 همدان
 693,697.0 727,003.9 631,204.7 115,712.1 يزد

 64,238,082.9 57,118,737.8 46,501,931.7 36,849,584.8 جمع کل
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 قانون ماليات هاي مستقيم 619پيش نويس دستورالعمل اجرايی ماده :9پيوست شماره 

 مقدمه

موديان مالياتی که ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد قانون ماليات های مستقيم،  163بنابر اختيار حاصل از ماده 

 .باشندشود به شرح اين دستورالعمل مکلف به پرداخت ماليات علی الحساب میکسر و پرداخت نمی

های اول و دوم ماليات بر درآمد کليه اشخاص حقوقی و موديان گروه: اشخاص مشمول ماليات: 6ماده 

 .مشمول اين دستورالعمل می باشند( م.م.ق 35ماده موضوع آيين نامه اجرايی )مشاغل

 و همچنين اشخاص( 2)قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت( 4)های دولتی موضوع مادهشرکت :تبصره يک

-می باشند، مشمول مفاد اين دستورالعمل نمی ایمعافيت دورهم و ساير اشخاصی که مشمول .م.ق(  2)موضوع ماده 

  .باشند

وجوهی که مودی در طول هر سال مالی به نسبتی از آخرين ماليات : الحساب مالياتپرداخت علی: 9ماده 

قطعی شده خود در سنوات قبل يا به نسبتی از حجم فعاليت خود، پيش از سررسيد مقرر قانونی به حساب درآمدهای 

 .مالياتی تعيين شده از سوی سازمان امور مالياتی کشور واريز می نمايد

آخرين % 51مکلفند، معادل( 1)اشخاص مشمول موضوع ماده : الحسابمبناي محاسبه ماليات علی: 9ماده 

الحساب ماليات قطعی شده خود را که به موجب برگ قطعی ابالغ شده است، طی دو مرحله به عنوان ماليات علی

 .پرداخت نمايند 1335عملکرد سال 

از جمله موديانی که مشمول معافيت )فاقد ماليات قطعی شده  کليه موديان مشمول اين دستورالعمل که:کتبصره ي

می باشند، مکلفند معادل يک درصد .......( باشد، موديان دارای زيان و پايه، موديانی که سال اول فعاليت شان می

  .پرداخت نمايند 1335فروش سال قبل خود را به عنوان ماليات علی الحساب سال 

ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ين درآمد مشمول ماليات قطعی شده آنموديانی که آخر :تبصره دو

قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده است، ابتدا بايد درآمد  121های مستقيم و يا ماده قانون ماليات 122و  132

الحساب قرار ماليات علیمشمول ماليات و ماليات آن را بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای محاسبه 

 .دهند
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از جمله عدم نصب صندوق های مکانيزه فروش، عدم )موديانی که به لحاظ عدم انجام تکاليف قانونی : تبصره سه

از معافيت مالياتی برخوردار نگرديده اند، ...( تسليم اظهارنامه و صورت های مالی، عدم اعالم شروع فعاليت شغلی و 

 .الحساب  می باشدسنوات قبل آنها بدون اعمال معافيت، مبنای محاسبه ماليات علیآخرين ماليات قطعی شده 

الحساب موضوع در مشارکت مدنی، جمع آخرين ماليات قطعی شده کليه شرکاء مبنای ماليات علی :تبصره چهار

 .باشداين دستورالعمل می

اين دستورالعمل مکلفند ماليات موديان موضوع : الحسابدفعات و زمان پرداخت ماليات علی: 2ماده 

 .را در دو مرحله، حداکثر تا پايان شهريور و پايان بهمن، به نسبت مساوی پرداخت نمايند( 3)موضوع ماده 

مالی آنها از اول فروردين ماه هرسال شروع نمی شود، سر رسيد پرداخت ماليات علی  موديانی که سال  :تبصره

 .باشد و يازده ماه پس از شروع سال مالی  می  ال مالیالحساب آنها شش ماه پس از  شروع س

توانند بدون مراجعه به واحد مالياتی مربوطه و از طريق موديان مالياتی می: نحوه پرداخت ماليات: 5ماده 

خود  1335الحساب سال ت علی، نسبت به پرداخت ماليا www.tax.gov.ir سيستم پرداخت الکترونيکی به نشانی 

 .اقدام نمايند

الحساب پرداخت در صورتی که به موجب برگ قطعی، ماليات علی: الحساباسترداد ماليات علی: 1ماده 

گردد و يا در صورت درخواست شده بيشتر از ماليات قطعی شده باشد، مابه التفاوت ماليات پرداختی مسترد می

 .بعد وی منظور خواهد شدمودی به حساب ماليات سال های 

نسبت ( 4)که موديان زودتر از مواعد مقرر موضوع ماده در صورتی: مشوق ها و جريمه هاي مالياتی: 2ماده 

م خواهند بود و در .م.ق 131الحساب اقدام نمايند، مشمول جايزه خوش حسابی موضوع مادهبه پرداخت ماليات علی

 .های مقرر در ماده مذکور خواهند بودريمهصورت عدم پرداخت تا موعد مقرر، مشمول ج

گويی به ادارات کل مالياتی موظفند ضمن اطالع رسانی کامل و دقيق موضوع به موديان مشمول ماليات و پاسخ

مسؤليت حسن اجرای . های قبل موديان اقدام نمايندسواالت آنان، سريعاً نسبت به قطعی نمودن ماليات عملکرد سال

 .باشدا مديران کل امور مالياتی میاين دستورالعمل ب

  

http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالیات بر ارثبررسی تطبیقی : فصل چهارم

 



 73                                                                                                                                                           ماليات بر ارث بررسی تطبيقی

 

 مقدمه

 از جمله اين دالئل محدود کردن کسب ثروت از طريق ارث. ماليات بر ارث می تواند به دالئل گوناگون وضع گردد

، زيرا ارث يکی از می باشدو يا به منظور دستيابی به اهداف مهمتر اقتصادی توزيع ثروت ( بدون تالش شخصی)

ند و اعمال هر دو ماليات بر ارث و ماليات بر ماترک بسيار شبيه. عوامل عمده در شکل گيری تمرکز ثروت است

. شودهای متوفی در زمان فوت اعمال می دارايیماليات بر ماترک بر ارزش خالص . ماليات منوط به فوت متوفی است

در بسياری از کشورها ماليات . شوداالرث هر يک از وراث وضع میسهم ردر عوض ماليات بر ارث مالياتی است که ب

 . اندها برآمده بر ارث و ماترک منابع درآمدی ضعيفی هستند و از اين رو در صدد حذف اين ماليات

، کره %(55)های ماليات بر ارث و ماترک به ترتيب در کشورهای ژاپن  بيشترين نرخ OECDکشور عاو  35در بين 

درصد و  33الی  21هفت کشور نرخ هايی بين . شوداعمال می%( 41)، انگلستان و آمريکا %(45)، فرانسه %(51)جنوبی

کزامبورگ، صربستان، لو) OECDکشور عاو  15در . دارنددرصد  13الی  4هفت کشور نيز دارای نرخ هايی بين 

اسلوونی، استراليا، اتريش، کانادا، استونی، فلسطين اشغالی، مکزيک، نيوزلند، نروژ، پرتغال، جمهوری اسلواکی، سوئد 

عالوه بر آن در برخی از کشور ها همانند . ماليات بر ارث و ماليات بر ماترک حذف شده است( و مجارستان

 .شود، مصر، عراق، بحرين، کويت و قطر نيز ماليات بر ارث اعمال نمیازبکستان، آرژانتين، آذربايجان، چين

 تجربه ساير کشورها(6

های متوفی در سراسر دنيا، ماترک مشمول در صورتی که متوفی در انگلستان ساکن بوده باشد، دارايی: انگلستان

شده در انگلستان، مشمول ماليات بر های واقع در غير اين صورت فقط دارايی. شودماليات متوفی در نظر گرفته می

به .) باشدهای متمادی در انگلستان میدر بحث ماليات بر ارث، مفهوم سکونت به معنی اقامت در سال. ارث می باشد

 (.سال گذشته را در انگلستان اقامت داشته است 21سال از  12اين معنی که شخص متوفی 

 11)پوند  325111ارزش ماترک متوفی تا  2115-2114در سال . باشددرصد می 41نرخ ماليات بر ارث در انگلستان 

تواند به ماترک ثانويه متوفی منتقل های استفاده نشده همسر میمعافيت. مشمول نرخ صفر است (برابر درآمد سرانه

هنگام  درصدی 111درصدی يا  51تخفيف . رخ داده باشد 2112اکتبر  3شود، مشروط بر اين که فوت ثانوبه بعد از 

 . های مشخص کسب و کار و کشاورزی، در صورت احراز شرايط اعمال می شودانتقال دارايی

به منظور اجتناب از ماليات مااعف، انگلستان موافقتنامه ماليات بر ارث را با کشورهای فرانسه، هلند، ايرلند، ايتاليا، 

 .ده استهلند، پاکستان، آفريقای جنوبی، سوئد، سوييس وآمريکا منعقد کر
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های بسياری برای آن در نظر گرفته شده است است و معافيت% 41تا  18نرخ ماليات بر ماترک در آمريکا  :آمريکا

. شودبطوريکه در عمل تاثير چندانی در افزايش درآمدهای مالياتی نداشته و برای خانوارهای معدودی بکار گرفته می

های اقتصادی ضعيفی ضعيفی هستند و حذف اين ماليات در  رک سياستهای ارث و مات ماليات ،بنا بر نظر کارشناسان

 . ميليارد دالر آمريکا شود 8های فدرال تا  فرصت شغلی و حتی افزايش ماليات 151111تواند سبب ايجاد آمريکا می

-دارايی میهای مشهود يا نامشهود و بدون توجه به محل ماترک شهروندان يا اشخاص مقيم آمريکا، شامل همه دارايی

اين دارايی ها . شود در آمريکا واقع شده اندهايی است که فرض میماترک اشخاص غيرمقيم فقط شامل دارايی. باشد

نرخ ماليات بر ماترک . باشدشامل دارايی های مشهود، نامشهود، و حقيقی واقع شده در آمريکا در زمان فوت می

 . باشدقيم میمشابه نرخ شهروندان و اشخاص م اشخاص غيرمقيم،

ماليات بر ماترک و هديه  ميليون دالری بر 5معافيت يکسان به طور کلی، شهروندان و اشخاص مقيم آمريکا مشمول 

انتقال ماترک و هديه بين همسرانی که هر دو شهروند آمريکا باشند يا انتقال از همسری که شهروند آمريکا . هستند

اگرچه در بين . شودشمول ماليات بر ماترک يا ماليات بر هديه نمینيست به همسری که شهروند آمريکا است، م

تواند مشمول ماليات بر ماترک يا همسران، انتقال از يک شهروند آمريکايی به همسرش که شهروند آمريکا نيست، می

 . ماليات بر هديه شود

که تبعه خارجی، مقيم يا غير مقيم سته به اينقوانين مربوط به ماليات بر ماترک و هديه همانند قوانين ماليات بر درآمد، ب

قوانين ماليات بر ماترک و هديه در صورتی که شخص خارجی غيرمقيم، مقيم کشوری باشد که . باشد، متفاوت است

در حال حاضر آمريکا قرارداد ماليات بر . تواند اصالح شودبا آمريکا قرارداد ماليات بر ماترک و هديه دارد، می

 -يونان -آلمان -فرانسه -فنالند -دانمارک -اتريش -استراليا. ه با کشورهای زير امااء کرده استماترک و هدي

 .انگلستان -سوئيس -آفريقای جنوبی -نروز -هلند -ژاپن -ايتاليا -ايرلند

چه چنان. اگر متوفی مقيم کشور فرانسه باشد ماترک او اعم از ماترک در داخل يا خارج مشمول ماليات است: فرانسه

 . متوفی مقيم کشور فرانسه نباشد صرفاً از بابت ماترک خود در کشور فرانسه مشمول ماليات است

يورو است با  111.111والدين و فرزندان پس از کسورات قابل قبول که . همسر متوفی از ماليات بر ارث معاف است

رادران هم در صورت تامين برخی شرايط خواهران و ب. شوندبسته به ارزش ارث، مشمول ماليات می% 45تا % 5نرخ 

 15332کسوراتی به مبلغ  ،در صورت نبود شرايط الزم هر يک. خاص ممکن است از ماليات بر ارث معاف باشند

ساير . شوندمشمول ماليات می% 45و برای مازاد آن رقم با نرخ %  35يورو با نرخ 24431مطالبه نموده و سپس تا مبلغ 
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% 61و ساير اشخاص از بابت مبلغ مازاد اين مبلغ با نرخ % 55با نرخ  1534ای مبالغ بيش از خويشاوندان نزديک بر

 . شوندمشمول ماليات می

 :اقالم زير از ماليات بر ارث معاف هستند

 شوند،کارهای هنری که به دولت هديه می 

 152511از ذينفعان تا مبلغ هر يک (. مشمول شرايط سنی است) قرارداد بيمه عمری که با متوفی منعقد شده است 

 (.و کامل برخوردار خواهند بود% 111نده از معافيت اتنها همسران بازم)مند شوند توانند از اين معافيت بهرهيورو می

 در صورت الزام وراث به حفظ )عمدتاً در صورت تامين برخی شرايط خاص . انتقال شرکت بموجب مرگ يا هبه

 .  ال از ماليات ارث معاف خواهد بودانتق( هاو نگهداری سهام شرکت

در . گرددشود، وضع میماليات بر ارث بر دارايی هايی که به صورت ارث و يا ماترک  به وراث منتقل می: ژاپن

صورتی که متوفی در زمان فوت ساکن ژاپن بوده باشد، وراث چه ساکن ژاپن بوده باشند و چه ساکن ژاپن نباشند، 

در صورتی که متوفی در زمان فوت ساکن ژاپن . رايی بدون توجه به موقعيت دارايی هستندمشمول ماليات بر کل دا

اشخاصی که مليت . نبوده باشد، وراث ساکن ژاپن بدون توجه به موقعيت دارايی مشمول ماليات بر کل دارايی هستند

با اين حال، . ماليات بر ارث هستند ژاپنی ندارند و ساکن ژاپن نيستند، فقط برای دارايی های واقع شده در ژاپن مشمول

در مورد شخص تبعه ژاپن که  ساکن ژاپن نيست، کليه دارايی های به ارث رسيده بدون توجه به موقعيت دارايی، 

 .مشمول ماليات بر ارث است

 51معافيت پايه تا سطح . شوددر محاسبه کل دارايی خالص مشمول ماليات، معافيت ها و کسورات خاصی اعمال می

ميليون ين ژاپن ضربدر تعداد وراث قانونی، از دارايی مشمول ماليات  11بعالوه ( برابر درآمد سرانه 13) ميليون ين ژاپن

سپس مجموع . ماليات بر ارث به صورت جداگانه برای هر يک از وراث قانونی محاسبه می شود. قابل کسر است

، معافيت 2115در صورت انتقال سهم االرث بعد از ژانويه . دشوماليات محاسبه شده ما بين وراث قانونی، سرشکن می

 .يابدميليون ين ژاپن ضربدر تعداد وراث قانونی، کاهش می 6ميليون ين ژاپن بعالوه  31پايه تا حد 

 .ژاپن قرارداد ماليات بر ماترک را با آمريکا  امااء کرده است

پس از کسر معافيت پايه و . ج کشور مشمول ماليات استماترک افراد مقيم کشور کره در داخل و خار :کره جنوبی

 .شوندساير کسورات و معافيت ها نرخهای زير اعمال می
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 نرخ ماليات بر ماترک در کره جنوبی: 6جدول شماره 

 پايه مالياتی

 (بر حسب وون)
 )%(نرخ مالياتی 

 ماليات قابل پرداخت

 (وون) 

ماليات تجمعی قابل 

 (وون)پرداخت 

 11111111 11111111 11 111111111اولين 

 31111111 81111111 21 بعدی 411111111

 241111111 151111111 31 بعدی 511111111

 1141111111 811111111 41 بعدی 2111111111

- -  51 3111111111بيش از 

 

 .مبالغ زير از داراييهای مشمول ماليات معاف است

 (هفت برابر درآمد سرانه)وونميليون  211: مبلغ معافيت پايه 

 های مختلف است که ارزش دارايی کسب و کار خانواده مشمول سقف: کسورات مربوط به کسب و کار خانواده

 .اين امر به تعداد سالهای فعاليت آن واحد شغلی مربوط است

 (درآمد سرانه برابر 111تا  12)ميليارد وون 3ميليون و حداکثر  511حداقل : کسورات شخصی و کسورات همسر 

 ميليون وون به ازای هر نفر 31: کسورات وراث آبا و اجدادی 

  21ميليون وون ضربدر تعداد سالها حداکثر تا  5(: سال 21کمتر از )کسورات وراث صغير  

  ميليون وون به ازای هر نفر 31(: سال يا بيشتر 61)کسورات دوره کهنسالی 

 ربدر تعداد سالهای اميد به زندگی که توسط اداره آمار کره بر حسب ميليون وون ض 5: کسورات برای افراد معلول

 .شودجنسيت و سن اعالم می

 : های زير استماترک متوفی مشمول کسورات و معافيت. شوددر تايوان ماليات بر ماترک اعمال می :تايوان

دالر تايوان برای  4331111. ه می شودميليون دالر تايوان برای متوفی در نظر گرفت 12به طور کلی، معافيتی به ميزان 

 .همسر متوفی

 :ساير کسورات عبارتند از
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 1231111  ،دالر تايوان برای پدربزرگ و مادربزرگ، خواهران  511111دالر تايوان برای هريک از والدين متوفی

 .سال سن دارند 21از  دالر اضافی برای اوالد  و برادران و خواهران فرد که کمتر 511111و برادران، و اوالد و نيز 

 6181111  دالر اضافی برای افراد معلول  يا عقب مانده ذهنی واجد شرايط. 

  سال بعد  5ارزش زمين های کشاورزی و محصوالت، در صورتی که وراث، زراعت روی زمين را حداقل به مدت

 .از فوت فرد، ادامه دهند

  ش به ارث رسيده و مشمول ماليات بوده باشدسال قبل از مرگ 3درصدی از ارزش اموال ماترک متوفی که. 

 ماليات ها و جريمه های پرداخت نشده و بدهی های متوفی قبل از مرگش . 

 1231111 دالر تايوانی برای هزينه های خاکسپاری 

 هزينه های مستقيم و ضروری  برای اداره کردن اموال ماترک متوفی. 

  ماترک ، نمی شوندموارد استثنای زير مشمول ماليات بر اموال. 

 عايدی حاصل از بيمه نامه بيمه زندگی  برای ذينفعان مشخص 

  دالر تايوانی 831111مبلمان، لوازم خانگی و ساير ضروريات روزانه، تا 

 ثبت اختراع و اثار ادبی يا کارهای هنری ساخته شده توسط متوفی 

 شده خصوصی، فرهنگی، رفاه مک های مالی به موسسات دولتی و شرکت ها ، موسسات آموزشی ثبت ک

 اجتماعی، موسسات خيريه و مذهبی

  دالر تايوانی 511111ابزار مورد استفاده در شغل متوفی، تا 

  سال قبل از فوت شخص مشمول ماليات بوده است 5دارايی به ارث رسيده  متوفی که به مدت. 

های متوفی  ارزش دارايیبر  های مالياتینرخ. مقيم، مشمول ماليات بر ارث و هبه می شونداشخاص مقيم و غير :ايتاليا

 :می شونداعمال با شرايط زير 

 به طور مستقيم به عنوان ارث يا هديه، تا حدی که ارزش دارايی مشمول ماليات  بيشتر ( همسر و فرزندان) دريافتی

 .است% 4ميليون يورو باشد، مشمول ماليات  1از 

 می شوند% 6يورو باشد، مشمول نرخ  111111اليات بيشتر از برادران، تا حدی که ارزش دارايی مشمول م. 

  هستند، هيچ استثنايی در مورد دارايی ها وجود ندارد% 6ساير بستگان مشمول نرخ. 

 است، هيچ استثنايی در % 8وابسته به متوفی يا هديه دهنده، به غير از هديه يا ارث مشمول نرخ های افراد غيردريافتی

 .جود نداردمورد نوع دارايی و
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ستانی مااعف بر ماترک، ايتاليا قراردادهای ماليات بر ماترک را با کشورهای دانمارک، جهت اجتناب از ماليات

در صورت نبود اين قرارداد، اعتبار مالياتی می تواند جهت . فرانسه، يونان، سوئد، انگلستان و آمريکا امااء کرده است

 .ليا، در نظر گرفته شودپرداخت ماليات خارجی در خارج از ايتا

نرخ ماليات بر . مشمول ماليات بر ارث نيست ،بردهايی را که همسر يا شريک ثبت شده به ارث می دارايی: دانمارک

به عنوان مثال )اگر وراث با متوفی نسبت نزديکی داشته باشند . کرون است 268311ارزش کل ماترک مازاد % 15ارث 

برای ساير . ماليات ديگری برای آنها وضع نخواهد شد( ن، داماد، عروس و همسر مطلقهفرزندان، فرزند خوانده، والدي

برای اين قبيل ذينفعان نرخ کلی ماليات مؤثر . گرددسهم آنها از ماترک اعمال می% 25ذينفعان ماليات ديگری به نرخ 

 .کرون است 268311ماترک مازاد % 36.25

شوند و يا در شرايطی که دادگاه ی واقع در دانمارک مشمول ماليات بر ارث میاشخاص غير مقيم تنها از بابت داراييها

 .دانمارکی وصيت نامه متوفی را اجرا کند
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 OECDنرخ ماليات بر ماترک و ارث در کشورهاي عضو :  9جدول شماره 

 رديف کشور در هر کشور نرخ مالياتیبا الترين 

 1 ژاپن 55%

 2 کره جنوبی 51%

 3 فرانسه 45%

 4 انگلستان 41%

 5 آمريکا 41%

 6 اسپانيا 34%

 2 ايرلند 33%

 8 بلريک 31%

 3 آلمان 31%

 11 شيلی 25%

 11 يونان 21%

 12 هلند 21%

 13 فنالند 13%

 14 دانمارک 15%

 15 ايسلند 11%

 16 ترکيه 11%

 12 لهستان 2%

 18 سوئيس 2%

 13 ايتاليا 4%

 21 لوکزامبورگ 1%

 21 صربستان 1%

 22 اسلوونی 1%

 23 استراليا 1%

 24 اتريش 1%

 25 کانادا 1%

 26 استونی 1%

 22 فلسطين اشغالی 1%

 28 مکزيک 1%

 23 نيوزلند 1%

 31 نروژ 1%

 31 پرتغال 1%

 32 جمهوری اساواکی 1%

 33 سوئد 1%

 34 مجارستان 1%
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مالیات نرخ ها و معافیت های مالیاتی نظام : فصل پنجم

 (سی کشور منتخب) بر ارزش افزوده
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 هاي واحد يا چندکانه ماليات بر ارزش افزوده نرخ (6

بدين مفهوم که آيا اين .  های به کار گرفته شده است ريزی ماليات بر ارزش افزوده، تعداد نرخ های مهم طرح از جمله بحث

های گوناگونی در مراحل  بايد برای کاالها و خدمات مشمول ماليات يکسان باشند يا از نرخ ی استاندارد يا غيراستانداردها نرخ

 کاالهای متفاوت استفاده شود؟برای مختلف و 

های  های واحد در مراحل آغازين اجرای ماليات بر ارزش افزوده به علت سادگی و سهولت محاسبات و رويه اعمال نرخ-

 .تر توسط مردم، ارجحيت دارد های اجرايی و نيز پذيرش راحت حسابداری، نياز کمتر به پرسنل اجرايی، پايين بودن هزينه

 . بر عوامل مختلف توليد از نظر برابری و اجرای عدالت مالياتی مطلوب نيستو يکسان نرخ واحد اعمال  -

 .گردد ات بر ارزش افزوده میاعمال نرخ واحد منجر به افزايش خصلت تنازلی مالي-

 .تواند اختالالت ماليات بر مصرف و توليد را محدود نمايد ساختار تک نرخی يا ساده می-

های زياد برای استفاده از  های تمکين، اجتناب از پرداخت ماليات و درخواست ساختار چندگانه موجب افزايش هزينه -

 .وسط موديان می شودهای مالياتی کمتر برای برخی از محصوالت ت نرخ

( کشور 31از  28)دهد که در اکثر موارد  بررسی نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در کشورهای مورد بررسی  نشان می -

های کااليی متفاوت  های مالياتی بر حسب گروه عالوه براين، در تعدادی از کشورها نيز نرخ. باشد اين نرخ به صورت واحد می

های کمتر از استاندارد و  که در ساختار نرخ ماليات بر ارزش افزوده آنها برخی از کاالها و خدمات مشمول نرخاست، به طوري

 .  نرخ صفر هستند

های مورد  های کمتر از نرخ استاندارد در کشورهای مورد بررسی به عنوان نرخ های استاندارد به همراه نرخ بنابراين، چنانچه نرخ

درصد از کشورها ساختار نرخ واحد، دوگانه، سه گانه و  14و  23، 14، 43به ترتيب  2114گيرد، در سال استفاده مدنظر قرار 

 .اند  چهارگانه را برای اجرای ماليات بر ارزش افزوده انتخاب کرده

 و غير استاندارد استانداردهاي نرخ (9

و غير استاندارد   استانداردهای   رار گيرد، ساختار نرخيکی ديگر از مسائلی که در نظام ماليات بر ارزش افزوده بايد مدنظر ق

 .است

اين نرخ . گيرد در برمیهمان نرخ عمومی ماليات بر ارزش افزوده است و تقريباً اکثر کاالها را  نرخ استاندارد :نرخ استاندارد

 .درصد قرار دارد 5و  25در کشورهای مورد بررسی در دامنه بين 
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فلسفه . شوند های استاندارد تعريف می های کمتر يا باالتر از نرخ يراستاندار خود به دو صورت نرخنرخ غ: نرخ غيراستاندارد

و تامين حداقل رفاه، بهداشت و معيشت در سطح جامعه است و  حمايت از اقشار کم درآمد های تخفيفی های نرخ وجود نرخ

نرخ . گردد توزيعی نظام ماليات بر ارزش افزوده اعمال میهای باالتر از استاندارد به منظور تقويت کارکرد  در مقابل نرخ

 . درصد است 21های تخفيفی هستند، باالتر از  استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای مورد بررسی که دارای نرخ

م موجود در سبد اقال)های خاص  در اکثر کشورها بنا به داليلی مانند حمايت از گروه :معافيت مالياتی و نرخ صرر-9

، برخی از کاالها و خدمات از ...، اصالح الگوی مصرف، مکانيسم صرفه اقتصادی و (مصرفی خانوارهای کم درآمد

با اين وجود، اين نوع معافيت از . نرخ صفر اعمال می گرددويا مالياتی شده  معافيتدامنه شموليت خارج شده و مشمول 

 :بدين معنا که. نحوه بکارگيری مکانيسم اعتبار مالياتی متفاوت هستنددو منظر يعنی فهرست اقالم معاف و 

اوال، ليست کاالها و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده از کشوری به کشوری ديگر با توجه به داليل وجودی 

خدمات ی، خدمات فرهنگی، خدمات آموزشبا اين وجود، ارائه خدماتی نظير . ها متفاوت است اين نوع معافيت

های مالی، کتاب و نشريات در اکثر کشورها از دامنه شموليت قانون خارج  بهداشتی و پزشکی، خدمات و تراکنش

 .هستند

های  ثانيا، تفاوت از حيث نحوه بکارگيری مکانيسم اعتباری مالياتی بدين معنا است که آيا ماليات پرداختی بابت نهاده

معافيت با اعتبار )مات معاف، به عنوان اعتبار مالياتی مدنظر قرار می گيرند يا نهمورد استفاده در عرضه کاال و ارائه خد

؟ مقايسه بين کشوری حاکی از آن است که در اکثر کشورها (مالياتی يا نرخ صفر و معافيت بدون اعتبار مالياتی

اين ارتباط، در کشورهايی که دارای در  .باشد گونه اعتبار مالياتی قابل مطالبه نمی گردد، هيچ زمانيکه معافيت اعمال می

تر است که اين  های تخفيفی وجود نيستند، معموال دامنه کاالها و خدمات دارای معافيت بدون اعتبار گسترده ساختار نرخ

 .شود مشاهده می... موضوع در کشورهای ايران، ارمنستان و 

کاالها . ها و خدمات داخلی نيز نرخ صفر اعمال می شوددر برخی از کشورها عالوه بر کاالهای صادراتی، برای برخی از کاال

شود، در واقع مشمول ماليات هستند و به همين دليل ماليات بر ارزش افزوده پرداختی  و خدماتی که نرخ صفر بر آنها وضع می

در  . باشد استرداد میشود و قابل  بابت نهادهای مورد استفاده برای توليد و عرضه آنها به عنوان اعتبار مالياتی محسوب می

االختراع داروها، در ايرلند موارد نظير کتاب، اکثر مواد  مکزيک اقالمی نظير مواد غذايی و نوشيدنی فرآوری نشده و حق

ای،  ، و کفش و لباس بچه، در انگليس اقالمی شامل  کتاب، روزنامه و نشريات دوره(صنعت شيرينی سازی باستثناى)غذايی 

 .  ی، کفش و لباس بچه، داروی عرضه شده از طريق نسخه، مسکن جديد مشمول نرخ صفر هستندبرخی از مواد غذاي
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به طوريکه، معافيت جزئی آن گروه از . گردد به عالوه، در کشور ترکيه معافيت به دو صورت کامل و جزئی اعمال می

ی هستند که مشمول اعتبار مالياتی هاي های بدون اعتبار مالياتی هستند و معافيت کامل آن دسته از معافيت معافيت

 . شوند می
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  استاندار و نرخ کمتر از نرخ استاندارد در کشورهاي منتخب  نرخ:  6جدول شماره 

 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

 اتريش
دوگانه بر 

 حسب منطقه

درصد در  13

جانگلز و 

ميتلبرگ و 

درصد  21

برای بقيه 

 مناطق

12و  11  

فقط برای فروش يک نوع  درصد 69نرخ 

مشروب خاص که توسط توليد کننده ايجاد 

شود می  

، مواد غذايیاکثر برای   درصد 68نرخ 

و صرف غذا در اقامت در هتل ، ها کتاب

اجاره آپارتمان ، حمل و نقل مسافر، رستوران

های  بيمارستان ، عرضه توسطمسکونی

، عرضه توسط های خيريه سازمان خصوصی و

دارو، عرضه هنرمندان  

- 

عرضه توسط کسب و کارهای با گردش مالی کمتر از 

ارائه پستی ارائه شده توسط  خدماتبرخی از يورو،  31111

، اکثر خدمات مالی، 15همگانیخدمات پستی دهندگان 

فروش و اجاره اموال غير منقول برای مصارف ، بيمه

16یخدمات پزشک، تجاری  

 - - 21 واحد ارمنستان

تامين سوخت صادرات به خارج از مرز گمرکی ارمنستان، 

و عرضه کاالها برای مصرف  المللی هواپيما در پروازهای بين

کاال عرضه  طی پرواز برای کارکنان و مسافران هواپيما،

در هواپيما، ارائه خدمات  المللی بين مسيرهای انمسافربرای 

، تعمير و بازسازی (از جمله ناوبری)نگهداری تاسيسات 

ارائه خدمات همچنين و  المللی بين حمل و نقل ابزارهای

،  ارائه خدمات خارج از ...برای مسافران، بار مسافر و 

کشور، عرضه و واردات کاال برای مصرف در نهادهای 

ی، کتاب، روزنامه و مجله، کارهای خدمات آموزش

مراقبت از تامين خدمات مربوط به پروهشی و مطالعاتی، 

های پزشکی، خدمات  ای، کمک خدمات بيمه ،کودکان

ها،  مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار و  مالی بانک

های وام دهنده، تامين کاالها و خدمات  سازمان

المللی،  های مالی بين های مرتبط با اعتبارات سازمان صندوق

عرضه کاالها و خدمات بالعوض توسط دولت و 

مذهبی، سنگهای قيمتی و نيمه قيمتی، تامين های  سازمان

                                                           
15 . universal postal services 

16 . Medical services (پزشکی يا بهداشتی)  
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

ديپلماتيک، حمل و نقل بارهای خارجی از طريق حمل و 

.نقل ارمنستان  

، ...کاالها و خدمات برای خيريه و کارهای بشر دوستانه و 

.عرضه کاالها و خدمات در منطقه آزاد اقتصادی  

11و  4 21 واحد اسپانيا  

برای مواد غذايی اساسی،  درصد 2نرخ 

کتابها، مجالت و نشريات، محصوالت 

دارويی برای انسان، برخی از کاالها و 

 درصد 68و نرخ خدمات برای افراد معلول 

، انسان يا حيوان یغذا و نوشيدنی مصرفبرای  

های با عينک، محصوالت دارويی حيوانات

، تجهيزات پزشکی، .17..های و لنز نسخه

خدمات ، حمل و نقل مسافرمنازل مسکونی، 

، جمع آوری زباله، هتل و رستوران

.های تجاری نمايشگاه  

خارج از اتحاديه اروپاو خدمات به صادرات کاال   
های مالی،  ، تراکنش(تحت شرايط خاص)اموال غيرمنقول 

 بيمه، خدمات پزشکی، خدمات پستی همگانی

 - - 11 واحد اندونزي
و خدمات مشمول ( نامشهودمشهود و )صادرات کاالها  

 ماليات

های مذهبی، واکسن،  های درسی رسمی، کتاب کتاب-

ها، هواپيما و قطار، بعای از معامالت  برخی از کشتی

امالک و مستغالت، خدمات ارائه شده به شرکتهای حمل 

 و نقل محلی، خدمات ارائه شده توسط ارتش ملی

                                                           

17.contact lenses 
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

ای به  ايهواردات کاالهای استراتريک شامل کاالهای سرم -

آالت و تجهيزات کارخانه؛ خوراک دام ،  شکل ماشين

طيور و ماهی و مواد خام برای توليد خوراک دام، طيور و 

دانه يا اسپرم کشاورزی، کشت  ماهی؛ محصول کشاورزی؛

؛ 18و زرع، جنگل، دام ، پرورش يا محصوالت شيالت

هدايت آب تصفيه شده از طريق لوله توسط يک شرکت 

.وات 6611؛ برق به جزء با قدرت بيش از آب آشاميدنی  

 5 21 واحد انگليس

سوخت و برق عرضه شده برای مصارف 

خانگی و موسسات خيريه، بکارگيری مصالح 

انرژی اندوز در برخی از ساختمانها، مصالح 

ساختمانی برای برخی تبديالت منزل 

مسکونی،  صندلی ماشين بچه، محصوالت 

کاروانهای بزرگ حفاظت بهداشتی، برخی از 

تعطيالت، سيستمهای حمل و نقل مسافر 

....کوچک مبتنی بر کابل،   

در اتحاديه مشمول ماليات مستقر  به اشخاصارائه خدمات 

، کتاب، روزنامه اروپا يا به گيرندگان خارج از اتحاديه اروپا

ای، برخی از مواد غذايی، کفش و لباس  و نشريات دوره

ريق نسخه، مسکن جديد، بچه، داروی عرضه شده از ط

 صادرات کاالها و خدمات مرتبط

خدمات ، (در اکثر موارد)زمين ، بيمه، امور مالی، آموزش

خدمات ، خون انسان های ، فرآورده(در اکثر موارد)پستی 

 پزشکی

11و  4 22 واحد ايتاليا  

ها و  برای کتابها، روزنامه درصد 2نرخ 

ای، مواد غذايی خاص،  نشريات دوره

تجهيزات پزشکی و عرضه مواد غذايی و 

 68نرخ نوشيدنی در رستورانهای کارکنان و 

، ارائه خارج از اتحاديه اروپاو خدمات به صادرات کاال 

در مشمول ماليات مستقر  به اشخاصخدمات نامشهود 

 اتحاديه اروپا يا به گيرندگان خارج از اتحاديه اروپا

، بيمه، خدمات پزشکی و (تحت شرايط خاص)آموزش 

امور مالیخدمات پستی،   

                                                           
18 .Seeds or sperm of agricultural, plantation, forestry, livestock, breeding, or fishery products 
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

برای داروها، عرضه مواد غذايی و  درصد

نوشيدنی در رستورانها و هتلها، عرضه برق، 

متان و نفت مايع برای مصرف داخل، برق و 

ستفاده واحدهای صنعتی و گاز برای ا

 استخراج معادن

 صادرات کاالها و خدمات - - 8 واحد ايران

برخی از اقالم مواد خوراکی، کتاب، مطبوعات و دفاتر 

تحرير، همچنين انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، 

انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و 

بخشی و حمايتی، خدمات حمل و نقل   خدمات توان

  ريلی،  ای، جادهعمومی مسافری درون و برون شهری 

زمين، )هوايی و دريايی، فرش دستباف و اموال غير منقول 

، انواع خدمات پروهشی و آموزشی، ...(ساختمان و 

های  موسسات و تعاونی  ها، خدمات بانکی و اعتباری بانک

های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون اعتباری و صندوق  

5/13، 3، 5 23 واحد ايرلند  

برای دام،  درصد 5نرخ  Greyhounds ،

برای روزنامه و مجله، اقامت  درصد 3نرخ 

، خدمات رستوران و مراکز 19در تعطيالت

برای برق،  درصد 5/69نرخ تهيه غذا و 

، (صنعت شيرينی سازی باستثناى)کتاب، اکثر مواد غذايی 

کفش و لباس بچه، صادرات، کاالها و  داروی زبانی،

20خدمات عرضه شده برای صادرکنندگان مکرر  

خدمات پستی، بيمه، اجاره اموال غيرمنقول، خدمات 

21پزشکی و امور مالی  

                                                           
19 . Holiday Accommodation 

20 . frequent Exporters 

21 . Finance 
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

خدمات، تعمير، نگهداری و نظافت، دارايی 

 غيرمنقول رشد يافته، خدمات ساختمانی

آفريقاي 

 جنوبی
 - - 14 واحد

صادرات کاالها و خدمات مرتبط، حمل و نقل بين المللی 

کاالها و خدمات مرتبط، عرضه خاص کاالهايی مسافران و 

شوند،  که منحصرا در يک کشور صادراتی استفاده می

خدمات ارائه شده در خارج از آفريقای جنوبی و به شعبات 

خارجی، برخی از مواد غذايی اساسی، کاالهای مورد 

های طالی  استفاده برای اهداف کشاورزی، عرضه سکه

عرضه خدمات به غيرمقيمان منتشر شده توسط بانک رزرو، 

مقيد به مقررات خاص، عرضه دارايی فکری برای استفاده 

در خارج از آفريقای جنوبی، دريافت امتيازات خاص، 

عرضه يک واحد اقتصادی که قادر به انجام فعاليت مجزا به 

است، نفت برای روشنايی و بنزين با سرب و  22....صورت

23...بدون سرب و   

نقل مسافر با پراخت کرايه به صورت  خدمات مالی، حمل و

ای، خدمات آموزشی، مراقبت از کودکان،  ريلی و جاده

اهداء کاالهای توسط نهادهای غيرانتفاعی و موسسات 

ای، اموال غيرمنقول خارج  خيريه، منازل مسکونی و اجاره

از آفريقای جنوبی، عرضه کاالها توسط کسب و کارهای 

ا برای مصرف خانگی وارد غيرمستقر قبل از اينکه کااله

شود، مگر اينکه کسب و کارهای غيرمستقر که به طور 

.مکتوب درخواست عرضه مشمول نرخ صفر نمايد  

 - 2 13 واحد آلمان
، حمل و نقل غذا، خدمات فرهنگی، ها کتاب ها و روزنامه

هتل، اقامت در محصوالت کشاورزیمسافر،   

، آموزش، بيمه، مالی های ، تراکنشها زمين و ساختمان

 خدمات پزشکی

                                                           
22 . a going concern 

23 . Supply of fuel levy goods and certain fuels obtained from crude to be refined to produce fuel levy products
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

1و  8 18 واحد ترکيه  

درصد برای روزنامه و مجالت، مواد  1نرخ 

های مورد استفاده  غذايی اساسی و ماشين

مواد درصد  0نرخ برای حمل مسافر و  

، محصوالت پزشکیها، دارو، کتابها، غذايی

، بليط سينما، برخی از تجهيزات ساخت و ساز

 تئاتر و اپرا

خدمات ارائه شده در اسکله ها و صادرات کاالها و خدمات، 

حمل و نقل ، دريايی و هوايی حمل و نقل فرودگاه ها برای

، درگير در اکتشاف نفت ، عرضه به اشخاصبين المللی

،  فروش دارندگان گواهی سرمايه گذاریعرضه کاالها به  

صنايع دفاعبه   

له ها و خدمات ارائه شده در اسک معافيت کامل براي

حمل و نقل ، دريايی و هوايی حمل و نقل ها برای فرودگاه

در اکتشاف  فعالبه افراد ، ارائه کاالها و خدمات بين المللی

،  دارندگان گواهی سرمايه گذاری، عرضه کاال به  نفت

اجاره اموال  معافيت جزئی برايو  دفاعفروش به صنايع 

ارائه کاالها ، مالی های ، تراکنشغير منقول توسط يک فرد

و خدمات به برخی از سازمانهای دولتی و مراکز فرهنگی، 

نشده، ارز،  فرآوری یعرضه طال، آب برای کشاورزی

و اوراق قرضه، تمبر، آهن قراضه، پالستيک و برخی  سهام

تحويل کاال ، خدمات ذخيره سازی در انبارها، اقالم ديگر

 يا انجام خدمات در مناطق آزاد تجاری

12و  6 25 واحد سوئد  

برای کتاب و روزنامه، حق  درصد 1نرخ 

تکثير و حقوق هنری، خدمات فرهنگی و 

برای  درصد 69نرخ حمل و نقل مسافر و 

مواد غذايی، اقامت در هتل و خدمات 

 رستوران و مراکز تهيه غذا

به صادرات کاالها و خدمات مرتبط، ارائه خدمات نامشهود 

اتحاديه اروپا يا به  درمشمول ماليات مستقر  اشخاص

 گيرندگان خارج از اتحاديه اروپا

مالی، بيمه، خدمات پزشکی و عرضه امور اموال غيرمنقول، 

 دارو

2124 واحد فرانسه  11 ،5 ،1/2 های مالی خاص تراکنشدرصد  5/5درصد برای دارو، نرخ  1/2نرخ   های مالی، بيمه، آموزش،  زمين در شرايط خاص، تراکنش 

                                                           
در فرانسه معافيت با اعتبار مالياتی به عنوان نرخ . و جزيره کورس متفاوت است که نرخهای گزارش شده در جدول مربوط به سرزمين اصلی فرانسه است( Mainland France)های مالياتی در سرزمين اصلی فرانسه  نرخ. 24

 5/5و  1/2درصد افزايش داده بود و دو نرخ تخفيفی يعنی  2/21های تامين اجتماعی، نرخ استاندارد  را به  برای جبران کاهش درآمد ناشی از کاهش پرداخت 2112ژانويه  23ذکر است، سارکوزی در  شايان. رود صفر بکار می

 .    درصد وجود داشت
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

درصد برای  11برای مواد غذايی  و نرخ 

25منزل  

 بهداشت و رفاه

14و  11 24 واحد فنالند  

برای سينما، خدمات  درصد 68نرخ 

ورزشی، کتاب، دارو، حمل و نقل مسافر، 

منزل، پاداش حق کپی رايت دريافتی توسط 

يک سازمان کپی رايت، روزنامه و نشريات 

ای فروخته شده از طريق اشتراک  دوره

 2112از اول ژانويه سال )حداقل يک ماهه 

(اين مورد اضافه شد  

برای اکثر ارائه دهندگان  درصد 62نرخ 

ها و  خدمات مواد غذايی مانند رستوران

مراکز تهيه غذا، پرورش حيوانات، آب 

 نوشيدنی

 صادرات کاالها و خدمات

های مالی، بيمه، آموزش،  ، تراکنشزمين و ساختمان

بهداشت و رفاه، انتقال مالکيت حق کپی رايت، خدمات 

 پستی عمومی

 - - 12 واحد فيليپين

های صادراتی، فروش به اشخاص معاف از ماليات يا به  فروش

های  واحدهای اقتصادی مبتنی بر قوانين خاص يا توافق نامه

المللی، خدمات ارائه شده به اشخاص مشغول فعاليت در  بين

کشتی های يا حمل و نقل هوايی بين المللی، خدمات 

گان پيمانکاران در فرآوری يا توليد کاالها برای صادرکنند

درصد توليد ساالنه  21به طوريکه فروش صادراتی بيش از 

فروش يا واردات اقالمی مانند محصوالت کشاورزی يا  -

محصوالت غذايی دريايی به صورت فرآوری نشده، 

ماکيان و دام مورد مصرف يا برای توليد غذای مصرفی 

انسان؛ پرورش حيوانات و مواد ژنيتيکی مرتبط؛ 

کودشيميايی، بذر، ماهی، ماهی آزاد، ميگو، خوراک دام و 

فاده برای خوراک آماده مصرف ماکيان و  عوامل مورد است

های مسابقه،  به خصوص خوراک برای اسب)ای  کارخانه

                                                           
25. Accommodation  
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

پول خارجی 26....آنها باشد، فروش   (خروس جنگی، حيوانات باغ وحش يا اهلی 

ای، لباس، حيوانات اهلی و  واردات اسباب و ابزار حرفه -

متعلق به شخص مستقر در فيليپين  22شخصی-عوامل خانگی

 برای استفاده شخصی، ؛ تجهيزات نجات غريق، تجهيزات

نجات و ايمنی و تجهيزات ايمنی ارتباطی و کمک ناوبری، 

های فوالد و ساير ورقه های مورد استفاده برای  ورقه

ای، ماشين  عمليات حمل و نقل کشتی؛ تجهيزات سرمايه

آالت، قطعات يدکی، تجهيزات نجات غريق و کمک 

های فلزی مورد  های فوالدی و ساير ورقه ناوبری، ورقه

 خت و تعمير هرگونه کشتی دريايی تجاریاستفاده برای سا

فروش يا مبادله سهام که در مبادله محلی يا از طريق  -

 .ارائه عمومی اوليه ليست شدند يا داد و ستد شدند

خدمات پزشکی، دندانپزشکی، بيمارستانی و وابسته به  -

دامپزشکی به جزء آنهايی که توسط اشخاص 

 .شود ارائه می 28ای حرفه

ت يا موسسات آموزشی خدمات آموزشی دول -

 خصوصی دارای مجوز

ها به جزء موارد مبتنی بر توافق  معامالت و تراکنش -

های بين المللی که فيليپين امااء کرده يا مبتنی بر  نامه

 قوانين خاص

های کشاورزی به اعااء، فروش  فروش تعاونی -

                                                           
26 . Foreign-currency denominated sales 

27. personal household effects 
28. professionals  
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

های زراعی  توليداتشان به غيراعااء و واردات نهاده

قطعات يدکی برای توليد و پرورش ، تجهيزات يا 23مستقيم

 محصول زراعی

 های اعتباری و چندمنظوره اعطای وام توسط تعاونی -

های غيرکشاورزی، غيرالکتريکی  فروش توسط تعاونی -

 15111و غيراعتباری اگر سهم سرمايه هر عاو تا سقف 

 .فليپين باشد

های واقعی فروش دارايی  

 - - 12 واحد قزاقستان

خدمات، خدمات حمل و نقل بين المللی، صادرات کاالها و 

گيری  فروش نفت و روغن از طريق فرودگاه هنگام سوخت

هواپيمای يک خط هوايی خارجی که متصدی حمل و نقل 

 بين المللی است،  فروش کاال به قلمرو مناطق ويره اقتصادی

گردش مالی مربوط به زمين و ساختمان مسکونی، خدمات 

های تحت ليزينگ مالی، خدمات  دارايیمالی خاص، انتقال 

های غيرتجاری، ارائه خدمات در  ارائه شده توسط سازمان

های فرهنگی، آموزشی و علمی، کاالها و خدمات  حوزه

های پزشکی و دامپزشکی، واردات  مربوط به فعاليت

های خاص دارايی  

 - - 11 واحد کره جنوبی

از کره، کاالهای صادرشده، خدمات ارائه شده به خارج 

خدمات حمل و نقل بين المللی توسط کشتی و هواپيما، 

 ساير کاالها و خدمات ارائه شده با پول خارجی

خدمات پزشکی و بهداشتی و )خدمات رفاه اجتماعی

؛ کاالها و خدمات مرتبط با فرهنگ (خدمات آموزشی

ها و ابالغيات  ها، مجالت، روزنامه ها، روزنامه کتاب)

؛ خدمات (ها و وروديه کتابخانهرسمی، کارهای هنری 

برای مثال توسط ) 30شخصی مشابه با نيروی کار

                                                           
29. import of direct farm inputs 
30 . Personal services similar to labor 
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

؛ (بازيگران، خوانندگان و خدمات تحقيق آکادميک

مواد )تمبرهای پستی؛ خدمات و نيازهای اوليه زندگی

غذايی فرآوردی نشده نظير محصوالت کشاورزی، 

محصوالت دامی، محصوالت دريايی، محصوالت 

شی، زغال قالبی و زغال سنگ زراعی، آب لوله ک

خشک؛ خدمات ارائه شده توسط دولت، خدمات مالی و 

ای و عرضه زمين خدمات بيمه  

 - - 16 واحد مکزيک
کاالهای صادرشده، برخی از خدمات صادر شده، غذا و 

 نوشيدنی فرآوری نشده، حق االختراع داروها

زمين و ساختمان مورد ، کتابها، روزنامه ها و مجالت

نقل و انتقاالت کپی ، استفاده برای مقاصد مسکونی

حمل و نقل عمومی مسافر ، آموزش، های نويسندگان رايت

حمل و ، (به استثنای حمل و نقل ريلی) یزمينبه صورت 

پول داخلی و غيرمقيمان، دريا برای  از طريقنقل کاال 

.سهامو ابزارهای اعتباری نظير  خارجی  

 15،8 25 واحد نروژ

خدمات حمل و نقل برای  درصد 0نرخ 

، (به جزء اجاره وسيله نقليه)داخلی یمسافر

، ها موزه، اقامت در هتل، مجوزهای تلويزيونی

و  گالری عکس، های تفريحی پارک

 65نرخ و  رويدادهای ورزشی بزرگ

های خارجی و هواپيما و  کات برای کشتیصادرات، تدار

کشتی های درگير در تجارت خارجی، کتاب و روزنامه، 

و انتقال يک ( کاال  و مسافر)خدمات حمل و نقل بين المللی 

31....کسب و کار به صورت   

خدمات آموزشی، خدمات مالی، بيمه، خدمات پزشکی، 

، 32معامالت امالک و مستغالت، اجاره امالک مسکونی

.33رويدادهای ورزشی و فرهنگی خاص  

                                                           
31. a going concern 

32 . Lease of residential property 

33 . Specified cultural and sporting events
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 

 مالياتی
معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

برای مواد غذايی به استثناء الکل،  درصد

ها تنباکو و عرضه مواد غذايی در رستوران  

 - - 5 واحد نيجريه

صادرات غيرنفتی، کاالها و خدمات خريداری شده توسط 

های تامين  ديپلماتها، کاالهای خريداری شده برای پروژه

مالی شده توسط حاميان بشردوستانه، واردات هواپيمای 

تجاری، قطعات يدکی هواپيما و ماشين آالت و تجهيزات 

استفاده در بخش مواد معدنی جامدمورد   

کاالها و خدمات پزشکی و محصوالت دارويی، مواد 

ها و محتوی آموزشی، کاال، دستگاه  غذايی اساسی، کتاب

آالت وارداتی برای مصرف در مناطق آزاد  و ماشين

آالت خريداری شده برای  تجاری، کاال، دستگاه و ماشين

های  ت در قسمتاستفاده از گاز در عمليات استخراج  نف

پايين دستی، تراکتور، خيش و ادوات کشاورزی خريداری 

شده برای مصارف کشاورزی، خدمات ارائه شده توسط 

بانکهای تجاری و موسسات ارائه دهنده وام، اجرای 

توسط موسسات آموزشی به عنوان بخشی از  34نمايش

 آموزش

 6 21 واحد هلند

کاالهای مواد غذايی، کتاب، نقاشی و ساير 

فرهنگی، کاالها و خدمات مورد استفاده در 

بخش کشاورزی، حمل و نقل مسافر، اقامت 

 در هتل

کاالهای صادر شده، عرضه کاالها داخل اتحاديه اروپا، 

خدمات نامشهود ارائه شده به ساير اشخاص مشمول ماليات 

، عرضه اتحاديه اروپادر اتحاديه اروپا يا هر گيرنده خارج از 

تی و هواپيما مورد استفاده برای حمل و نقل بين برای کش

 المللی

عرضه اموال غيرمنقول، خدمات پزشکی، امور مالی، بيمه، 

 آموزش

 - - 18 واحد آذربايجان
کاالها و خدمات مورد استفاده ديپلماتها و نمايندگان 

المللی و کشورهای خارجی ادارات و ابسته به سازمانهای بين

ارائه خدمات مالی؛ خريد و فروش همه انواع توليدات رسانه 

به غير از ) انتشار توليدات رسانه های جمعی جمعی و 

                                                           
34 . Plays and performances 
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 
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معافيت ها بدون اعتبار مالياتیموارد  نرخ  

 استاندارد

نرخ 

 تخريری

. آذربايجان دارای ماموريت رسمی هستندکه در جمهوری 

ها، پرسنل کاالها و خدمات مورد استفاده شخصی ديپلمات

اداری و فنی دفاتر اين نمايندگان و از جمله اعاای خانواده 

آنها؛ صادرات خدمات مشاوره حقوقی، حسابداری، 

مهندسی، تبليغاتی؛ واردات کاال، عرضه کاال، انجام کارها و 

رای دريافت کنندگان بورسيه؛ حمل و نقل ی خدمات بتهيه

المللی يا ترانزيت کاال و مسافران، تدارکات، کار و بين

المللی و ترانزيت در خدماتی که مستقيماً با پروازهای بين

.ارتباطند به جز مواردی که به خدمات پستی مربوط است  

؛ حمل و نقل مسافران با مترو؛ توليد (های تبليغاتیفعاليت

کتب مدارس، ادبيات کودکان و انتشارات دولتی که 

.شوندتوسط بودجه دولتی تامين مالی می  

 واحد برزيل

برای  %12

دولت 

 مرکزی

2 %  

12%  

برای تامين کنندگان مسقر در شمال، 

 شمالشرق و مرکز  کشور

برای تامين کنندگان مسقر درجنوب، جنوب 

 شرق

.موارد مشمول نرخ صفر در مناطق مختلف متفاوت است   

%13و% 3 12 واحد چين  

برا کاالهای ضروری و خدمات ضروری % 13

% 3و نرخ ...  ازجمله مواد غذايی و روغن و 

 برای کسب وکارهای کوچک

نرخ صفر مشمول ماليات بطور کلی صادرات کاالها با 

يعنی ماليات بر ارزش افزوده در (. معاف با اعتبار)هستند 

شود اما، ماليات بر ارزش پرداختی مورد آنها بکار گرفته نمی

. شودصادرکنندگان از بابت ماليات نهاده پرداختی جبران می

بعالوه برخی عرضه کنندگان نيز مشمول ماليات نيستند اما 

ختی آنها مثل ماليات نهاده قابل جبران ارزش افزوده پردا

.نيست  

توليدات کشاورزی که توسط کشاورزان توليد و فروخته 

های شود؛ تجهيزات و داروهای ضد بارداری؛ کتابمی

قديمی؛ تجهيزات و دستگاههای وارداتی که مستقيماً برای 

آموزش و تحقيقات علمی و توسعه و آزمايش بکار گرفته 

و تجهيزات وارداتی که به شکل شوند؛ محصوالت می

-کمک اقتصادی رايگان دولتهای خارجی و سازمانهای بين

شوند؛ محصوالت وارداتی برای استفاده المللی عرضه می
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
موارد مشمول نرخ صرر و معافيت ها با اعتبار 
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 استاندارد

نرخ 

 تخريری

انحصاری اشخاص معلول و ابسته به سازمانها؛ فروش 

.کاالهای دست دوم توسط اشخاص غير مشمول ماليات  

   25 واحد دانمارک
های حمل و نقل، فراورده ها به کشتیها، عرضه روزنامه

.عرضه طال به بانک ملی دانمارک  

خدمات پزشکی، آموزشی، مالی، بيمه ؛ محصوالت عرضه 

شده از سوی نويسندگان، آهنگسازان و هنرمندان؛ خدمات 

گذاری طال، اجاره فرهنگی، حمل و نقل مسافران، سرمايه

.امالک  

15-12.5 دوگانه هند  1-5.5%  

برای طال و % 1بستگی به اياالت مختلف  نرخ 

محصوالت  -برای داروها 5.5-5نقره و نرخ 

IT تلفنها -  

.شودموارد مشمول نرخ صفر توسط ايالتها مشخص می .ها و سبزيجات؛ ابزارآالت کشاورزی؛ کتبميوه   

3.8و  2.5 8 واحد سويس  

 –بريا روزنامه ها مجالت و کتابها  2.5نرخ 

و دارو غذا و نوشيدنی  

برای خدمات هتلها مثل صبحانه 3.8نرخ   

کاال و خدمات معين به  صادرات کاال و خدمات؛ عرضه

خطوط هوايی؛ خدماتی که محل عرضه آن در خارج از 

. کشور است  

های پزشکی، معامالت مالی، مراقبت: معافيت بدون اعتبار

.بيمه، آموزش، امالک  

12و  6 18 واحد تونس  

سرويسهای  -حمل و نقل غذابراب %  12نرخ 

خدمات مشاوران مالياتی و وکيلها–هتلها   

برای فعاليتهای انجام گرفته بوسيله % 6نرخ 

 پزشکان و آزمايشگاهها

 مواد اوليه توليد داروها

- 

های بشردوستانه؛ اهدای موارد عرضه شده از سوی انجمن

ها؛ خدمات آموزشی، کاال و خدمات به همه انواع انجمن

.حمل و نقل هوايی، خدمات حمل و نقل دريايیخدمات   
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 کشور

تعداد 

هاي  نرخ

 استاندارد

هاي مالياتی نرخ  

 موارد مشمول نرخ تخريری
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 استاندارد

نرخ 

 تخريری

 اقامت در  هتلها 3 21 واحد بلغارستان

المللی کاال؛ پردازش داخلی مربوط به خريد و فروش بين

های مربوط به تجارت معاف از عوارض، کاالها؛ عرضه

-کارانو ساير واسطهالعملها، حقها ، نمايندهخدمات واسطه

.صفرهای مشمول نرخ های عرضه  

معامالت امالک معين؛ اجاره ساختمانهای مسکونی به 

اشخاص؛ خدمات مالی؛ خدمات بيمه و بيمه مجدد؛ 

خدمات مراقبت پزشکی؛ خدمات آموزشی، ورزشی و 

بندی و قمارفرهنگی؛شرط . 

 جمهوري

چک   

11و  15 21 واحد  

برای مواغذايی، تعمير تجهيرات %  15نرخ 

حمل نقل  پزشکی، نوشيدنيهای غير الکلی ،

..عمومی مراقبتهای اجتماعی و پزشکی   

درصد بريا کتابها و مجالت، غذای  11نرخ 

 کودکان، داروها و داروهای دامپزشکی 

المللی مسافران و بار آنها؛ صادرات کاالها؛ حمل و نقل بين

حمل و نقل و خدماتی که مستقيماً به واردات و صادرات 

ناطق آزاد تجاری  کاالها مرتبط ند، عرضه کاالها در م  

خدمات اصلی پستی؛ برنامه های راديويی و تلويزيونی؛ 

خدمات بيمه؛ خدمات مالی؛ انتقال امالک؛ خدمات 

 آموزشی، شرط بندی و قمار، خدمات اجتماعی

8و 5 23 واحد لهستان  

بريا کتابها و مجالت خاص، % 5نرخ 

محصوالت  خاص جنگلها و کشاورزی، مواد 

 غذايی پايه غير فراوری خاص 

برای تجهيرات موسيقی، مواد غذايی % 8نرخ 

خاص، کتابها و مجالت و روزنامه ها، 

...خدمات هتلها و نقشه ها  

های صادرات؛ عرضه کاالها در مناطق داخلی؛ عرضه کشتی

حمل و نقل داخلی و خدمات مرتبط؛ عرضه بادبانی خاص، 

 تجهيزات کامپيوتری به مؤسسات آموزشی

خدمات مالی؛ عرضه امالک؛ خدمات مراقبت پزشکی، 

خدمات رفاه اجتماعی؛ خدمات پستی؛ آموزش؛ اجاره 

امالک مسکونی؛ مسابقات ورزشی و فرهنگی؛ خدمات 

مرتبط با علوم؛ خدمات دندانپزشکی و مهندسی؛ شرط 

قمار و التاریبندی،   

 

 


