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مالیات

مالیات چیست؟

حفظوعمومیهايهزینهازبخشیپرداختمنظوربهکهافرادثروتیاآمددرازقسمتیازاستعبارتمالیات

شودمیوصولدولتوسیلهبهقانونموجببهکشورسیاسیواقتصاديواجتماعیمنافع

مالیاتتاریخچه

کردهمیمبادرتاخذمالیاتبههادولتاالیامازقدیم.دارندهادولتقدمتوشایدبهطوالنیايسابقههامالیات

رونقباعثزمانیمالیاتها. شدندمیتعیینجامهنیازحاکمواحساسشرایطبهتوجهبامالیاتهااینمقدارونوع.اند

قرندردررومتجارتوضعدرمورددورانتویلمثالً.اندبودهبزرگتمدنیکسقوطازعواملوگاهیاقتصادي

:مینویسدمیالدياول

رويازاجناسعبئرباجوگاهخفیفگمرکیعوارضوفروشمالیاتیکصدينبودفشارتحتزیادتجارت(

)بودتجارتمضیقهتنهاهاشهروسطوازپلها
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:نویسدمیمیالديچهارمدرقرنامپراتوريهمیناوضاعدرموردوي

. درآمدگیرهمهتقیباًبیماريیکصورتبهامپراتوريدرمالیاتازفرارچهارمقرندربیشتروسومقرندرپایان

قلمدادمیومستضعفوضیعطبقهجزوراخودمجلیاشرافکردندمیپنهانرایشاندارائیهاالمالمرفهاشخاص

گریختند،مالکانیازکارخودمیگرانصنعت.میکردندخالیشانهشهرداريمشاغلبرايشدنکردندتازیربارانتخاب

وشهرهاهاارروستائیبسیاري.رفتندمیمزدوريوبهکردندرهامیفشارمالیاتبراثرسنگینیبودنداموالدهقانکه

هزارانچهارمقرندرپایان. شدندازسکنهخالیهنگفتومالیاتعوارضسبببه)درفلسطینتیبریاسازجمله(

ببرندپناهبربرهامرزهاگریختندتابهسويآنفردبه

چیست؟مالیاتوصولازهدف

نحوبهگرفتهعهدهبهمردمجانبازکهراوظایفیبتواندتااستمالیامکاناتنیازمندجامعهادارهبرايدولتیهر

.دهدانجاممطلوبی

:ازعبارتندوظایفاینترینعمده

ونظامینیروهايادارهواستقراردفاعیتجهیزاتووسایلتامینطریقازکشورتمامیتواستقاللحفظ-1

.انتظامی
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.ونقلحملوسایلوارتباطیهايراهتوسعهوایجاد-2

.عمومبرايجمعیارتباطیوسایلسایرومخابرات.برق.آب.بهداشتتامین-3

.سطوحهمهدرآموزشتامین-4

.اجتماعیامنیتواستقراردعاويفصلوحلبرايقضائیهقوهتامین-5

.قبولقابلسطحیکدرجامعهافرادعمومیمایحتاجتامین-6

تعادلواشتغالولیدتوهايزمینهایجادبرايکلیديومادرصنایعواقتصاديهايساختزیرتامین-7

.اقتصادي

.محققانتشویقوحمایتوتحقیقاتیوپژوهشیمراکزتاسیسطرحازتحقیقبررسیروحقویت-8

.کشاورزيوصنعت. فنونوعلومدرکفاییخودتامین-9

ازوپیري. بیکاري. نشستگیباز. اجتماعیتامینازخورداريبردرجهتمالیهايحمایتوخدماتتامین-10

مسکنداشتنموجباتآوردنفراهموهمگانیبیمهصورتبهبهداشتیودرمانیخدماتتامینوافتادگیکار

.هاخانوادهبامتناسب

ايشمعهبهکهجامعههاينیازبهپاسخگوییبرايخوداهدافبهدستیابیبرايدولتکهشودمیمالحظهبنابراین

تامینمنبعبهتریناقتصاديمسائلنظرانصاحبکشورهاکلیهدرامروزاستمالیمنابعنیازمندشداشارهآناز
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ثروتیککهنفتمثلخداداديمنابعبهرادولتاتکاکهآنبرعالوهزیرا. دانندمیمالیلترادولتهايهزینه

آحاددرکشوراموردرمشارکتبرايملیواشتیاقشوریک. میکندکم،هستنیزآیندههاينسلبهمتعلقوملی

.میکندایجادجامعهافراد

کارآئیبرهااثرمالیات

قراردهدالشعاعتحترااقتصاديرفتارهاياستممکنکهدارددنبالبهآثاريگرددمیوضعمالیاتیکهوقتی

:اندکردهقسمتدوراشودناشیاستممکنمالیاتازوضعکهآثاري.ببردازبینراکارائیودرنتیجه

قدرتیابدبنابراینمیانتقالعمومیبخشبهخصوصیبخشازمنابعبخشیمالیاتازوضعیابارعادي؛پساثر-1

میمالیاترابارعادياثريچنین.یابدمیافزایشعمومیخریدبخشوقدرتیافتهکاهشخصوصیخریدبخش

.نداردبرآنواثرنامطلوبیایجادنکردهدرکارائیاثراختاللیاین.گویند

. ایجادشودانحرافمنابعودرتخصیصتغییریافتهاقتصاديمیشودرفتارهايباعثکهاستاثریاباراضافی؛اثري-2

متوجهضرريبنابراینگیردنمیصورتاستفادهبهترینوامکاناتوازمنابعرفتهازبینکارائیوضعیتصورتدراین

وضعايگونهباشدبایدبهنداشتهباراضافهمالیاتیاینکهبرايدرنتیجه.میگویندمردهزیانآنرامیگرددکهجامعهکل

کلیدوقاعدهمالیاتهاباراضافیرساندنحداقلبمنظوربه.نشوداقتصاديتغییردررفتارواحدهايباعثشودکه

:وجوددارد
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داردبرايدنبالبهاقتصاديدررفتارهايکوچکیوتعدیلهايتغییراتبگیردکهتعلقوعواملیبرمتغییرها؛مالیاتالف

ناچیزداردوتقاضايقیمتیکششکهکاالهائیبرمصرفمالیاتمثال

بیشترازنرخزیرارفتاراقتصادي.باشدپائینمتوسطبانرخآنهادرمقایسهنهائینرخباشدکهايگونهمالیاتهابهب؛وضع

کهدرموارديبنابراین.قرارگیردقضاوتمالكمالیاتنهائینرخگیريتصمصمدرهنگامپذیردیعنیتأثیرمینهائی

ازهمین.وجودخواهدداشتتغییررفتاراقتصاديبرايکمتريکمترباشدانگیزهمالیاتمتوسطازنرخنهائینرخ

.استشدهدانستهمناسبکارائیحفظبرايتصاعديمالیاتهابانرخبهنسبتنزولیرومالیاتهابانرخ

مالیاتمیزانتعیینعوامل

:)مالیاتیيپایه(مالیاتمبناي-1

وضعمالیات،آنبرقانونطبقکهاستدارایییادرآمدهمچوندیگريمفهومهریامتغیرعاملمالیاتمبناي

.شودمی

:مالیاتنرخ-2

دیگرعبارتبهگیرد،میقرارنظرموردمالیاتمحاسباتمبنايکهاستمالیاتیيپایهیامالیاتمبنايازدرصدي

نظرمورددرمبنايهادولتمالیاتیهاينامهآیینوقوانینبهتوجهبارامالیاتاخذياندازهمبناهردرمالیاتنرخ

:استذیلشرحبهمالیاتنرخمحاسبهانواع. دهدمینشان



٦

:تناسبیمالیاتنرخ▪

.استثابتهمیشهمالیات،مبنايتغییراتبهتوجهبدونکهنرخی

:تصاعديمالیاتنرخ▪

نیستمالیاتمبنايافزایشبامتناسبلزوماًکهیابدمیافزایشمقدارشمالیاتافزایشباتناسبینرخبرعکس

:دیگرتعریفبه

شودمیاستفادهمالیاتتصاعديهاينرخازترباالهايآمددرازمالیلتوصولبرايمالیاتیعدالتبهنیلبراي

) اصالحی(مستقیمهايمالیاتقانون131مادهدر. یابدمیافزایشنیزمالیاتینرخساالنهآمددرسطحافزایشباو

:استزیرشرحبهوتصاعديصورتبهمختلفمنابعدرآمددربرمالیاتترخ1380بهمن27مصوب

.صددر15نرخبهساالنهمالیاتمشمولآمددرریالمیلیون30تا

درصد20نرخبهریالمیلیون30مازادبهنسبتساالنهمالیلتمشمولآمددرریالمیلیون100تا

صددر25نرخبهریالمیلیونیکصدمازادبهنسبتساالنهمالیاتمشمولآمددرریالمیلیون250تا

صددر30نرخبهریالمیلیون250مازادبهنسبتساالنهمالیاتمشمولآمددرریالمیلیاردیکتا

.صددر35نرخبهساالنهمالیاتمشمولآمددر) 000/1./00/000(ریالمیلیاردیکمازادبه
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:تنازلیمالیاتنرخ▪

.شودمیکاستهمالیاتازنرخشود،میتروسیعمالیاتمبنايهرچه

:مالیاتمبلغ-3

میزانتعیینکشورهردرطورمعمولبه. گرددمیوصولمؤدیانازوگیردمیتعلقمختلفبرمبناهايکهمبلغی

.گیردمیصورتدولتهايبرنامهاجرايازحاصلفوایدوعمومیبخشهايهزینهونیازهابهتوجهباهامالیات

ازاعمهاوامازقبیلغیرمالیاتیمنابعهايهزینهباآنيهزینهمقایسهها،مالیاتحدومیزانتعییندیگرازعوامل

زیردرمالیمشکالتوساالنههايبودجهکسريباتوسعهدرحالکشورهاياغلب. استخارجیوداخلی

اینبامقابلهبدیهیوطبیعیهايراهازیکیمالیاتیدرآمدهايافزایشمواجهند،اجتماعیواقتصاديهايساخت

.استمشکل

:استحصولقابلزیرصورازیکیبهمالیاتیدرآمدهايدرافزایشهرگونه

جاري؛وموجودهايمالیاتنرخافزایش▪

هابخشودگیوهامعافیتحذفازطریقجاريوموجودهايمالیاتمبنايافزایش▪

جدیدمالیاتبرقراري▪
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چیست؟مالیاتیقراین

آمددرتشخیصبرايشغلموقعیتبهتوجهبامشاغلازرشتههردرکهعواملیازعبارتستمالیاتیپایهیاقرینه

قرارمالیاتمشمولآمددرمحاسبهبرايمالیاتیضریباعمالماخذومالكالراسعلیطریقبهمالیاتمشمول

.گیردمی

:ازعبارتندقرایناین

ساالنهخرید-1

ساالنهفروش-2

ناویژهآمددر-3

کارخانجاتدرتولیدمیزان-4

شودمیرسمیاسناددفاترعایدتمبرمصرفووصولالزحمهحقوالتحریرحقبابتکهوجوهیجمع-5

ضرایبتعیینکمیسیونتشخیصبهعواملسایر-6
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چیست؟مالیاتیضرایب

موارددرمالیاتیقرینهدرهاآنحاصلکهصددرصورتبهمشخصارقامازاستعبارتمالیاتیضرایب

.گیردمیقرارمالیاتنرخاعمالماخذکهمالیاتمشمولآمددرالراسعلیتشخیص

شود؟میتعیینچگونهمالیاتیضریب

ونمایندهمرکزيبانککشورمالیاتیامورسازماننمایندگانازمرکبکمیسیونیسالهرضرایبجدولتعیینبراي

وصنایعوبازرگانیاتاقنمایندهوپزشکیبهوابستهمشاغلمورددرپزشکینظامنمایندهاصنافمرکزيشوراي

واوضاعومعامالتجریانبهتوجهباوتشکیلکشورمالیاتیامورسازماندرمشاغلسایرمورددرایرانمعادن

اینتصمیمات.میکندتعیینتفیکبهومشاغلنوعحسببرمختلفمؤدیاندربارهمربوطهضرایباقتصادياحوال

شودمیابالغوتهیهضرایبجدولعنوانبهکشورمالیاتیامورسازمانطریقازکمیسیون

مالیاتپرداختمشمولاشخاص

دومبابمقرراتطبقایراندرواقعخودامالكیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیاشخاصازاعممالکینکلیه-1

.نمایدمیتحصیلایرانازخارجیادرایرانکهدرآمدهاییکلیهبهنسبتایرانمقیمایرانیحقیقیشخصهر-2

.کندمیتحصیلایرانکهدرآمدهاییکلیهبهنسبتایرانازخارجمقیمایرانیحقیقیشخصهر-3
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.نمایدمیتحصیلایرانازخارجیادرایرانکهدرآمدهاییکلیهبهنسبتایرانیحقوقیشخصهر-4

همچنینوکندمیتحصیلایراندرکهدرآمدهاییبهنسبت) حقوقییاحقیقیازاعم( ایرانیغیرشخصهر-5

یاوفنیهايکمکوتعلیماتدادنیاوخودحقوقسایریاامتیازاتواگذاريبابتکهدرآمدهاییبهنسبت

تحصیلایراناز) گرددمیآنهاعایددیگرعنوانهریانمایشحقیابهاعنوانبهکه( سینمائیهايفیلمواگذاري

.کندمی

:نیستندقانوناینموضوعمالیاتهايپرداختمشمولزیراشخاص

دولتیموسساتوهاوزارتخانه-1

.شودمیتامیندولتوسیلهآنهابودجهکهدستگاههایی-2

شهرداریها-3

مالیاتانواع

.غیرمستقیمهايمالیاتومستقیمهايمالیات: کنندمیتقسیمدونوعبهراهامالیاتمعموالً

کهگفتتوانمیوجوداینبانیست،دردستغیرمستقیمومستقیمهايمالیاتازمانعیوجامعتعریفگرچه

هايمالیاتکهدرحالیشود،میوضع) درآمدودارائیمیزان(شخصاحوالواوضاعبهباتوجهمستقیمهايمالیات
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هايروشبهفروشیاتوزیعدرهنگاموشودمیکشیدهعمومیمصرفموردکاالهايقیمتروياغلبغیرمستقیم

وداراییبرمالیاتهاآنترینمهمکهشوندمیتقسیممختلفیانواعبهمستقیمهايمالیات. گرددمیوصولمختلف

.استدرآمدبرمالیات

عوایديدرآمد. استاستوار»مصرف«و»هزینه«،»دارایی«اصلسهبرجهاندرمالیاتیمتداولمبنايامروزهالبته

غیرمنقولیومنقولاموالازداراییکهحالیدرگرددمیشخصعایدمعینفواصلدرمستمرطوربهکهاست

.استثابتزماندریکوشدهآوريجمعقبالًکهشودمیتشکیل

کشورهااغلبدرمعمولمستقیمغیرومستقیمهايمالیاتترینمهم

شخصیدرآمدبرمالیات-1

ازهریکدرآمد،برانواعدرمالیات. شودوضعويدرآمدبرمجموعیاشخصدرآمدبرانواعاستممکنمالیاتاین

تصديازحاصلدرآمدمستغالت،بهاياجارهامالك،درآمدپول،بهرهحقوق،مانند(شخصیدرآمدمتعددمنابع

مالیاتمشمولمختلفهاينرخوطرقبهمعموالً...) ودادگستريوکاليپزشکان،درآمدمانندآزادمشاغل

.گیردقرارمی

ازپسمعموالًوشودمیمحاسبههمرويدرآمدمختلفازمنابعشخصعوایدکلیهدرآمدمجموعبرمالیاتدر

مالیاتوصولطورکلیبه. گیردقرارمیمالیاتمشمول»تصاعديهاينرخ«بادرقانونمقررهايبخشودگیکسر

.استمالیاتیعدالتبامنطبقبیشتردرآمدبرمجموعمالیاتولیتراستسهلدرآمدبرانواع
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مالیاتدردریافتپذیريانعطافنوعیکشدخواهددادهتوضیحکهترتیبیبهشخصیبردرآمدمالیاتکهجاازآن

بردرآمدمالیاتکشورهادراغلبامروزهشود،میمحسوباقتصاديثباتمهمعواملازیکیکهآوردمیبوجود

.آیدمیحساببهدولتیعوایدمنبعترینمهم

مولدگذاريسرمایهوشخصیفعالیتيانگیزهکاهشموجبکهاستاینشخصیبردرآمدمالیاتبرواردانتقاد

دولتچونسوازیک. کنندخنثیرایکدیگراثراتاستممکنکهداردجنبهدوبردرآمدمالیاتاما. گرددمی

رافراغتافراداستممکنجهتبدینکندمیاخذمالیاتعنوانبهراافرادفعالیتوازکارحاصلدرآمدازقسمتی

بردرآمدمالیاتچوندیگرسوياز. باشدنمیمفیداقتصاديازنظرعملاینودهندترجیحبیشترفعالیتوکاربه

استممکنبماند،باقیکمتري) تصرفقابلدرآمد(خالصدرآمدمالیات،کسرازپسکهشودمیباعثشخصی

وکوششباوبیافزایندکاربرساعاتخودمصرفمیزانوزندگیسطححفظبرايافرادکهشودموجبامراین

اختیارياندازهايپسکاهشباعثشخصیبردرآمدمالیاتشکبیاما. کنندجبرانرادرآمدکمبودبیشترفعالیت

دولتیگذاريسرمایهبابایدکهشودخصوصیگذاريسرمایهتقلیلموجباستممکنامراینوشودمیافراد

.شودجبران

هاشرکتدرآمدبرمالیات-2

هاينرخبهکهماندمیباقیویژهدرآمدوگرددمیکسرمختلفهايهزینهومخارجشرکت،عوایدمجموعاز

بهشودکسربایدکههاییهزینهنوعوهاشرکتویژهدرآمدمحاسبهلیکن. گیردقرارمیمالیاتمشمولتصاعدي

برقرارمعقولیتناسبهاشرکتتشکیلياولیهيسرمایهومالیاتمیانبایددیگرطرفاز. نیستپذیرامکانسادگی
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بهنسبتکمتريمالیاتترکمياولیهيسرمایهباهايشرکتکهايگونهبهشود؛رعایتمالیاتیعدالتتاگردد

کاربهحسابداريومالیمختلفهايروشمسائلاینحلبراي. بپردازندبیشترياولیهيسرمایهباهايشرکت

.شودمیگرفته

شود،حداکثرهاآنمنافعکهکنندتنظیمنحويبهراخودتولیدمیزانوقیمتکهکنندمیسعیبازرگانیهايشرکت

متعلقهمالیاتازقسمتیخودکااليقیمتافزایشطریقازمذکورهايشرکتکهداردوجودامکاناینهمیشهپس

مردم(نکندتغییرچندانقیمتافزایشدرمقابلمزبورکااليبرايتقاضاچنانچه. دهندانتقالکنندگانمصرفبهرا

.بیشتراستمالیاتانتقالامکان) باشدضروريکاالوکنندتهیهراکاالآنباشندمجبور

مالیاتنوعاینزیراکاهد،میافتدکارمیبهجدیدگذاريدرسرمایهکهوجوهیمقدارازهاشرکتبردرآمدمالیات

بهجلوگیريشودمیپرداختدولتبهمالیاتعنوانبهکهوجوهیمقدارمجددگذاريسرمایهازکهگرددمیباعث

چنینهموشرکتاندازپسکاهشکهاستواضح. شودکاستهنیزسهامصاحبانبینتوزیعقابلسودوآیدعمل

ودربازارپولاست،شدهحاصلمالیاتوضعدرنتیجهکهسهامسودتقلیلعلتبهسهامصاحباناندازپستنزل

سودکشورهاازبسیاريدرجهتهمینبه. شودمیواقعمؤثرگذاريسرمایهدرکاهشنتیجتاًوگذاردمیاثرسرمایه

جانبنیزهاشرکتبردرآمدمالیاتهاينرخدرتعیینوگرددمیمعافمالیاتپرداختازهاشرکتنشدهتوزیع

.شودمیرعایتاعتدال
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داراییبرمالیات-3

مالیاتوبالعوضانتقالتونقلوارثبرمالیاتاراضی،ارزشبرمالیاتمانندمختلفیانواعبهداراییبرمالیات

ثروتغیرعادالنهتوزیعتعدیلدربالعوضانتقاالتونقلوارثبرمالیات. شودمیتقسیمقطعیانتقاالتونقل

اراضیقیمتبراستممکنبراراضیمالیات. استآساننسبتاًآنوصولوتشخیصنیزادارينظرازواستمؤثر

مزبورارزشاضافهشودوضعاراضیارزشبراضافهمالیاتکهدرصورتی. شودوضعاراضیارزشافزایشیاو

وامالكانتقالموقعدراراضیارزشبراضافهمالیاتگاهی. گیردقرارمیمالیاتمشمولوشودمیارزیابیهرساله

ترتیببدینواستبیشترمالیاتنرخباشدکمترفروشوخریدبینفاصلههرقدرمعموالً. گرددمیوصولاراضی

ارتباطاستگردیدهحاصلمعاملهدرنتیجهکهمنفعتیمقدارواموالفروشوخریدبینزمانیفاصلهبامالیاتمبلغ

ورودمیشماربهغیرمنقولدرمعامالتبازيسفتهازجلوگیريبرايمؤثريوسیلهمزبورهايمالیات. کندمیپیدا

برمالیاتکشورها،ازدربسیاري. شودواقعمؤثرمولدگذاريسرمایهبرايخصوصیاندازپسدرتجهیزاستممکن

.رودمیشماربهمحلیهايحکومتوهاشهرداريبرايدرآمدمنبعترینمهممسکونیمنازلواراضی

فروشومصرفبرمالیات-4

ازوشودمیکشیدهعمومیمصرفموردکاالهايقیمتروياست،مستقیمغیرمالیاتنوعیکهبرمصرفمالیات

تشکیلراکاالقیمتازجزئیبرمصرفمالیاتبنابراین. شودمیوصولمزبورخدماتوکاالهايکنندهتولید

تولیدکهاستمالیاتیبابتکاالقیمتازمقدارچهدهدتشخیصتواندنمیکنندهمصرفمعموالًکهنحويبهدهدمی

درمقابلکهگیردمیتعلقخدماتیوکاالهابهاغلببرمصرفمالیات. پردازدمیدولتبهفروشندهیاوکننده
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تشکیلرادولتدرآمدمهممنابعازیکیمالیاتنوعاینجهتهمینبهودارندکمیحساسیتقیمتتغییرات

بنزین،دخانیات،: ازعبارتندگیرندقرارمیبرمصرفمالیاتمشمولکشورهادراغلبکهخدماتیوکاالها. دهدمی

شود،وضعضروريبرکاالهايمالیاتاگراینچونضروري،وتجمالتیکاالهايازدیگربعضیوشکروقند

.کنندمیاحساسبیشتربضاعتکمطبقاتراآنسنگینی

نوعدراین. رسدمیکنندهمصرفدستبهفروشیخردهدرمرحلهکهگیردمیتعلقکاالهاییبهبرفروشمالیات

بهجداگانهرقمیکدرونمودهحسابکاالقیمتازمجزارامالیاتمبلغکههستندموظفهافروشگاهمالیات

مصرفکهاستآنمحاسبهنوعاینازغرض. دارنددریافتکند،حاصلاطالعآنمبلغازکنندهمصرفکهنحوي

.نداردوجودمالیاتنوعاینایراندر. بپردازدرامالیاتکننده

(VAT)افزودهارزشبرمالیات-5

) معافمواردمگر(خدماتوکاالهاعمومبرعامغیرمستقیممالیاتنوعیافزودهارزشبرمالیاتطورخالصهبه

افزودهکاالارزشبهدرهرمرحلهکهارزشی(شدهتولیدکاالهايارزشاضافهازايمرحلهچندصورتبهکهاست

کهاستمالیاتیدیگرعبارتبه. شودمیاخذتوزیعوتولیدمختلفمراحلدرشدهارائهخدماتیا) شودمی

مهمنکته. شودمیاخذمرحلهبهمرحلهنهایی،مشتريبهکاالفروشتاتولیدازمحلخدماتوتولیدفرآینددرطول

معامالت(استکشورهمانملیتولیدبرابرکشوردریکاقتصاديهايبنگاههايافزودهارزشجمعچونکهآن

. استملیناخالصتولیدبرمالیاتبرابرافزوده،برارزشمالیاتبنابراین) افزودهارزش= معامالتکل- ايواسطه

.استملیناخالصتولیدافزوده،برارزشمالیاتپایهدیگرعبارتبه
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هايمالیاتجایگزینزیاديحدتارامالیاتاینافزوده،برارزشمالیاتيپذیرندهکشورهايازباالییاکثریت

درمالیاتیپایهگستردگیعلتبهکهداشتتوجهباید. اندساختهفروشومصرفبرهايمالیاتخصوصبهدیگر

.برقرارکردپایینسطحدررامالیاتینرختوانمیمالیاتنوعاین

مالیاتاینداردامکانچنینهمشود،دیگرهايمالیاتجایگزینزیاديحدتاتواندمیافزودهبرارزشمالیات

برفروشمالیاتمثلهاروشسایرازاستفادهباهاآنقراردادنپوششتحتکهرااقتصاديهايفعالیتازبخشی

.دهدپوششرااستدشوار

هايروشسایربادرمقایسهآوريجمعهايهزینهاحتماالًلذادارد،اجراییخودسازوکارافزودهبرارزشمالیات

ومالیاتیفرارهايکاهشمضاعف،مالیاتکاهشموجبروشاینازاستفادهچنینهم. تراستپایینمالیاتاخذ

مختلفدرمراحلفروشيشدهتمامقمیتافزایشدلیلبهمالیاتنوعاین. شودمینیزپرداختزمانیوقفهکاهش

بهچندانیابد،کاهشمالیاتهاينرخمالیاتیيپایهگسترشباچنانچهاماباشد،داشتهتورمیاثراستممکن

.کرداظهارنظرخصوصدراینتواننمیصراحت

آخرینبهفوقمالیاتاگرحتی. بودخواهداجتنابغیرقابلدرآمدکمهايگروهدرآمددرمالیاتایناثرچنینهم

هايگروهنتیجهدربودخواهدقطعیفروشیخردهقیمتبهمالیاتانتقالنشود،برقراراستفروشیخردهکهحلقه

کنندمیپرداختمالیاتبابترادرآمدشانازبیشتريسهمباال،درآمدباهايگروهبهنسبتمتوسطوکمدرآمدبا

.استتنازلیمالیاتاین
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:میشودتقسیمشاخهچندباکلیدستهدوبهخالصهطوربهایراندرمالیات

دارائیبرمالیات

امالكساالنهمالیات

خالیمسکونیمستغالتمالیات

بایراراضیبرمالیات

برارثمالیات

بردرآمدمالیات

امالكبردرآمدمالیات

کشاورزيبردرآمدمالیات

حقوقبردرآمدمالیات

مشاغلبردرآمدمالیات

حقوقیبردرآمداشخاصمالیات

اتفاقیدرآمدمالیات
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مختلفمنابعازناشیدرآمدجمعبرمالیات

.داریمسروکارآنبابیشتراستازمالیاتهاییمشاغلبرمالیاتوارثبرمالیاتشدهذکرهايازمالیات

میپردازیممالیاتدواینمالیاتیقوانینذکربهدلیلهمینبه

ارثبرمالیاتقانون

زیرشرحبهبماندباقیمتوفیازاموالیفرضییاواقعیفوتازاعمشخصیفوتنتیجهدرهرگاه- 17ماده

:استمالیاتمشمول

مشمولاموالازوراثازهریکاالرثسهمبهنسبتباشندمقیمایرانیهردویاوارثیامتوفیکهدرصورتی-1

واقعدرآنمالکهمحلیدولتبهایرانازخارجیادردرایرانواقعقانوناین19مادهموضوعارثبرمالیات

.قانوناین20مادهدرمذکورنرخبهاستشدهپرداختگردیده

واموالازوراثازهریکاالرثسهمباشندایرانازخارجمقیمایرانیدوهروراثومتوفیکهصورتیدر-2

درکهقسمتآنبهنسبتوقانوناین20مادهدرمذکورنرخبهاستموجودایراندرکهمتوفیمالیحقوقی

بهاستشدهپرداختمالوقوعمحلدولتبهبابتآنازکهبرارثیمالیاتکسرازپسداردوجودایرانازخارج

.درصدپنجوبیستنرخ
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استموجودایراندرکهمتوفیمالیحقوقواموالازقسمتآنبهنسبتمواردسایروخارجیاتباعمورددر-3

.دومطبقهوراثبرايقانوناین20مادهدرمذکورنرخبهمالیاتمشمول“کال

:شوندمیتقسیمطبقهسهبهقانونایننظرازوراث-18ماده

اوالداوالدواوالد, شوهر, زن, مادر, پدر: ازعبارتندکهاولطبقهوراث-1

آنهااوالدوخواهر, برادر, اجداد: ازعبارتندکهدومطبقهوراث-2

آنهااوالدوخاله, دائی, عمه, عمو: عبارتندازکهسومطبقهوراث-3

ازاعمایرانازخارجیاوایراندرواقعمتوفیماتركکلیهازاستعبارتارثبرمالیاتمشمولاموال- 19ماده

وعادتوعرفحدوددردفنوکفنهزینهکسرازپسمالیوحقوقوصولقابلمطالباتومنقولغیرومنقول

.متوفیمحققدیونوشرعیقواعدحدوددرعباديومالیواجبات

تائیدموردآناصالتوبودهقانونیمداركبهمستندکهصورتیدرداردخودوراثبهمتوفیکهبدهی: تبصره

هیئتتائیدعدهایامهفتهومهریهمورددر. بودخواهدماتركازکسرقابلنگیردقرارمالیاتیاختالفحلهیئت

خودفوتتاریختامتوفیکهاستآنبهمنوطدیونکسرسومودومطبقهوراثمورددرونیستالزممذکور

.استبودهموردحسبماقبلطبقهازوراثداراي
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:استزیرشرحبهاالرثسهمبهنسبتارثبرمالیاتنرخ-20ماده

%35سومطبقه% 15دومطبقه% 5اولطبقهریال50,000,000مبلغتا

%45سومطبقه% 25دومطبقه% 15اولطبقهریال50,000,000مازادبهنسبتریال200,000,000مبلغتا

% 55سومطبقه% 35دومطبقه% 25اولطبقهریال200,000,000مازادبهنسبتریال500,000,000مبلغتا

%65سومطبقه% 45دومطبقه% 35اولطبقهریال500,000,000مازادبهنسبت

بهمازادوکسرمعافیتعنوانبهریال) 30,000,000( میلیونسیمبلغاولطبقهوراثازهریکاالرثسهماز

سالبیستازکمترکهاولطبقهوراثازهریکبرايمذکورمعافیت. باشدمیمالیاتمشمولمذکورهاينرخ

0. بودخواهدریال) 50,000,000(میلیونپنجاهمبلغباشندافتادهکارازیاومعلولیامحجوریاداشتهسن

پروندهبودنرسیدگیقابلغیرومالیاتقطعیتازپسسالیکتاوباشدمتوفیماتركجزءکهاموالی- 21ماده

بالعوضذیربطسازمانگواهیموجببهیاوسلبآنهامالکیتخاصاحکامیاقوانینطبقمالیاتیمراجعدرامر

صددرصدکههاییشرکتیااسالمیانقالبنهادهاي, شهرداریها, دولتیهايموسسه, هاوزارتخانهاختیاردر

سلببابتکهصورتیدروخارجارثبرمالیاتشمولاز, قرارگیردباشددولتبهمتعلقآنهاسهام%) 100(

مالیاتمشمولاموالجزءاستکمترکدامهرشدهمالکیتسلباموالیاعوضآنارزششوددادهعوضیمالکیت

درمادهاینحکم. شدخواهدمستردباشدشدهپرداختاضافهمالیاتیچنانچهحالهردرومحسوبارثبر
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مادهدرمذکوراشخاصازیکیبهرایگانبطورباشدماتركجزءکهرااموالازقسمتییاتماموراثکهمواردي

.استجارينیزکنندواگذارقانوناین) 2(

دادهتشخیصوصولقابلغیرمتوفیمطالباتمالیاتیاختالفحلهیئترايموجببهکهصورتیدر-22هماد

دروشدخواهدمستردباشدشدهوصولقبالآنمالیاتاگروشودنمیمنظورماتركجزءمذکورمطالبات, شود

وزارتصورتهردر. بودخواهندمتعلقمالیاتپرداختبهملزمورثهمطالباتگونهایناحتمالیوصولصورت

اقامهراسایاوشرکتمربوطدعويدرثالثعنوانبهتواندمیمتعلقمالیاتتامیننظرازدارائیواقتصاديامور

.نمایددعوي

.شدحذف-23ماده

:استخارجفصلاینمالیاتازشمولزیراموال-24ماده

, اخراجخسارتبهمربوطمطالبات, خدمتپایانمزایايوخدمتاندازپسووظیفهوبازنشستگیوجوه-1

بیمهموسساتتوسطپرداختیوجوهنیزواجتماعیهايبیمهونشدهاستفادهاستحقاقیمرخصیوخدمتبازخرید

وجایککهموردحسبآنهامانندودیههمچنینوفوتخسارت, عمربیمهقبیلازکارفرمایاوگذاريبیمهیا

.گرددمیپرداختمتوفیورثهبهمستمریابطور
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وینقرارداد) 51(مادهو1340فروردینمورخوینقرارداد39ماده4بندمشمولینبهمتعلقمنقولاموال-2

درمقررشرایطرعایتبا1353ماهاسفندمورخوینقرارداد) 38(ماده) 4(بندو1342مادهاردیبهشتمورخ

.متقابلمعاملهشرطبامزبورقرارداد

بهگرددواقعحبسیانذریاوقفموردقانوناین) 2(مادهدرمذکورهايموسسهوسازمانهابرايکهاموالی-3

.مذکورهايموسسهوسازمانهاتائیدشرط

وکشورازخارجدرآنهاوشعبایرانیهايبانکنزدمتوفیهايسپردهومشارکتاوراقدرصددهشتا-4

طبقآنهاسهامکهشرکتهاییدرمتوفیسهامارزشدرصدپنجاههمچنین, مجازبانکیغیراعتباريهايموسسه

چهلنیزوشرکتهاسایردرمتوفیالشرکهسهامارزشدرصدچهلوباشدشدهپذیرفتهبورسدرمزبورقانون

.کشاورزيومعدنی, صنعتی, تولیديواحدهايدرمتوفیدارائیخالصارزشدرصد

فصلاینموضوعارثبرمالیاتمشمولاسالمیبانقالشهداياموالبهنسبتدومواولطبقاتوراث-25ماده

جمهوريمسلحنیروهايازیکیتائیدبهمنوطمادهاینمقرراتازستفادهابرايشهادتاحراز. بودنخواهند

باشدمیموردحسباسالمیشهیدانقالببنیادیاوایراناسالمی

تاریخازماهششظرفاندمکلفآنهاقانونینمایندهیاقیمیاامینیاولییا) مجتمعایامنفرد( وراث-26ماده

کلیهحاويشودمیتهیهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازکهمخصوصینمونهروياياظهارنامهمتوفیفوت

احتسابقابلفصلاینمقرراتطبقکههاییبدهیومطالباتتصریحوفوتزمانبهايتعیینباتركمااقالم

.دارنددریافترسیدوتسلیمدارصالحیتمالیاتیامورادارهبهزیرمداركضمیمهبههستند
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متوفیمطالباتوبدهیبهمربوطاسنادشدهگواهیتصویریارونوشت-1

.استمالیحقوقواموالبهنسبتمتوفیمالکیتحقمثبتکهاوراقیکلیهشدهگواهیتصویریارونوشت-2

قیمیانامهوکالتشدهگواهیتصویریارونوشتشوددادهولییاقیمیاوکیلطرفازنامهاظهارکهصورتیدر-3

.نامه

.باشدموجودنامهوصیتاگرمتوفینامهوصیتآخرینشدهگواهیتصویریارونوشت-4

.گرددمیورثهسایرتکلیفسلب, وراثازیکیطرفازمذکورمشخصاتبانامهاظهارتسلیم: تبصره

متوفیقانونیاقامتگاهآخرینکهاستمالیاتیامراداره, ارثمورددردارصالحیتمالیاتیاموراداره- 27ماده

.بودخواهدتهراندرمربوطمالیاتیاموراداره, نبودهمقیمایراندرمتوفیاگرواستبودهواقعآنمحدودهدر

.باشدمیمدنیقانوندرمقررتعاریفتابعقانونایننظرازاقامت: تبصره

افزودهارزشبرمالیات

طرحآلمانکشورمالیمسائلبرآمدنفائقمنظوربه1951سالدرزیمنسفونتوسطبارنخستینمالیاتاین

چگونگیازآگاهیخصوصدرفرانسهوآرژانتیننظیرکشورهاییشدیدتمایلوعالقهرغمبهلیکنگردید،ریزي

فرانسه،برزیل،بعد،به1954سالاز. نیامددراجرامرحلهبه1954سالتارسمیبطورمالیاتاینآن،ساختار
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. نمودندمعرفیخودکشورمالیاتینظامدررامالیاتاینکهبودندکشورهایینخستینزمرهدرآلمانودانمارك

دررامالیاتاینتوانستپولالمللیبینصندوقکمکبا1977درسالکهاستآسیاییکشورنخستینجنوبیکره

مالیاتایناجرايبهاقدامنیزلبنانوبنگالدشپاکستان،ترکیه،کشورهايآنبدنبالونمایدپیادهخودمالیاتینظام

.هستندمندبهرهافزودهارزشبرمالیاتسیستمازجهانکشور120ازبیشاکنونهم. نمودند

تقدیم1366ماهديدرباراولینبرايآنالیحهایران،اسالمیجمهوريکشوردرمالیاتایناجرايمنظوربه

اعمالازپسوگرفتقراربررسیموردمجلساقتصاديکمیسیوندرمزبورالیحه. گردیداسالمیشورايمجلس

ودولتتقاضايبهبناآنازماده6تصویبازپسکهگردیدارائهمجلسعلنیصحنبهمخالفوموافقنظرات

.گردیدمسترددولتبهقیمتهاًتثبیت"سیاستاجرايدلیلبه

ایران،اسالمیجمهوريمالیاتینظاماصالحراستايدرپول،المللیبینصندوقمالیاموربخش1370درسال

پیشنهادمالیاتینظاماصالحوکاراییافزایشاصلیعواملازیکیبعنوانراافزودهارزشبرمالیاتسیاستاجراي

وزارتدرزمینهایندرمتعدديبررسیهايومطالعاتپول،المللیبینصندوقکارشناساننظراتبهتوجهبا. نمود

باعلمیمختلفهايکمیتهوسمینارهادرافزودهارزشبرمالیاتاجرايوپذیرفتصورتداراییواقتصاديامور

اموروزارت. نیامددراجرامرحلهبهعملدراماگرفت،قرارتاکیدموردخارجیوداخلیکارشناسانحضور

جملهازمالیاتیسیستمدراساسیاصالحاتانجامکشور،اقتصاديساماندهیطرحراستايدرداراییواقتصادي

شروعمالیاتی،نظامکاراییبرخاصتاکیدبارامالیاتیپایهوگسترشعوارضانواعحذفمعافیتها،انواعحذف

ازیکیبعنوانمالیاتیپایهبسطاهمیتبهتوجهبا. آوردعملبهزمینهایندرسنجیامکانجدیدمطالعاتونمود
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واقتصادياموروزارتمالیاتیدرآمدهايمعاونتکشور،اقتصادساماندهیطرحمالیسیاستهاياساسیاصول

زمینهدرکشوراقتصاديواجتماعیفرهنگی،خصوصیاتگرفتننظردربارامتعدديعلمیمطالعاتدارایی

گرفتننظردربااکنونافزوده،ارزشبرمالیاتالیحه. کردآغاز1376ماهديازافزوده،ارزشبرمالیاتاجراي

ارائهاسالمیشورايمجلسبهمتعدد،هايبازنگريواصالحاتبامالیاتایناجرايازناشیاقتصادياثرات

53درایراناسالمیجمهورياساسیقانون85مادهازناشیاختیاراتباافزودهارزشبرمالیاتقانون. استشده

درتااستشدهتصویباسالمیشورايمجلساقتصاديکمیسیوندر1387/2/17تاریخدرتبصره47وماده

تجمیعقانونجایگزینقانوناین] (1.[شودگذاشتهاجرابه1387مهرماهاولتاریخازسال5آزمایشیمدت

)استشدهعوارض

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

تعاریفوکلیاتـاولفصل

قانوناینمقرراتمشمولآنهاصادراتووارداتهمچنینوایراندرخدماتارائهوکاالهاعرضهـ1ماده

.باشدمی

افزودهارزشبرمالیاتنهم،وهشتمفصولدرمندرجموارداستثناءبهقانونایندرمالیاتازمنظورـ2ماده

.باشدمی
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خدماتوکاالهاارزشباشدهعرضهخدماتوکاالهاارزشبینتفاوتقانون،ایندرافزودهارزشـ3ماده

.باشدمیمعیندورهیکدرشدهتحصیلیاخریداري

.استمعاملهنوعهرطریقازکاالانتقالقانون،ایندرکاالعرضهـ4ماده

استفادهبرايکهصورتیدرشودمیتولیدیاتحصیلخریداري،مؤديتوسطکهقانوناینموضوعکاالهايـتبصره

ومحسوبخودبهکاالعرضهشود،برداشتهشخصیمصارفبرايیاگرددثبتدفاتردرداراییعنوانبهشغلی

.خواهدشدمالیاتمشمول

ازاءمابهقبالدرغیربرايخدماتانجامنهم،فصلدرمندرجموارداستثناءبهقانون،ایندرخدماتارائهـ5ماده

.باشدمی

مناطقوصنعتیـتجاريآزادمناطقازیاکشورازخارجازخدمتیاکاالورودقانون،ایندروارداتـ6ماده

.باشدمیکشورگمرکیقلمروبهاقتصاديویژه

مناطقوصنعتیـتجاريآزادمناطقبهیاکشورازخارجبهخدمتیاکاالصدورقانون،ایندرصادراتـ7ماده

.باشدمیاقتصاديویژه

مؤديعنوانبهنمایند،میمبادرتآنهاصادراتووارداتوخدمتارائهوکاالعرضهبهکهاشخاصیـ8ماده

.خواهندبودقانوناینمقرراتمشمولوشدهشناخته
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طوربهوتلقیمتعاملینازیکهرطرفازخدمتیاکاالعرضهقانون،ایندرخدماتوکاالهامعاوضهـ9ماده

.باشدمیمالیاتمشمولجداگانه

مؤديفعالیتخاتمهیاشروعکهصورتیدر. شودمیتقسیمماهه،سهمالیاتیدورهچهاربهشمسیهرسالـ10ماده

.شودمیتلقیمالیاتیدورهیکمربوطدورهطیمؤديفعالیتزمانباشد،مالیاتیدورهیکخاللدر

گروههربرايرامالیاتیدورهمدتکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبااستمجازداراییواقتصادياموروزیر

.نمایدتعیینماههیکیادومؤدیاناز

:استزیرشرحبهمالیاتتعلقتاریخـ11ماده

:کاالعرضهمورددرـالف

مورد؛حسبباشد،مقدمکههرکدامکاال،معاملهتحققتاریخیاکاالتحویلتاریخصورتحساب،تاریخـ1

کههرکداماستفاده،شروعتاریخیادفاتردرداراییثبتتاریخقانون،این) 4(مادهتبصرهدرمذکورموارددرـ2

مورد؛حسببرداشت،تاریخیاباشدمقدم

.معاوضهتاریخقانون،این) 9(مادهموضوعمعامالتمورددرـ3

:خدماتارائهمورددرـب

مورد؛حسبباشدمقدمکههرکدامخدمت،ارائهتاریخیاصورتحسابتاریخـ1
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.معاوضهتاریخقانون،این) 9(مادهموضوعمعامالتمورددرـ2

:وارداتوصادراتمورددرـج

درخصوصوگمركازکاالترخیصتاریخوارداتمورددرو) استردادحیثاز(صدورهنگامصادرات،مورددر

.ازاءمابهپرداختتاریخخدمت،

.باشدمیماشیندرمعاملهثبتتاریخمالیات،تعلقتاریخصندوق،ماشینهايازاستفادهصورتدرـتبصره

معافیتهاـدومفصل

:باشدمیمعافمالیاتپرداختازموردحسبآنهاوارداتهمچنینوزیرخدماتارائهوکاالهاعرضهـ12ماده

نشده؛فرآوريکشاورزيمحصوالتـ1

نوغان؛وزنبورعسلآبزیان،زنده،طیورودامـ2

نهال؛وبذرسم،کود،انواعـ3

مخصوصشیرخشکونباتیروغنپنیر،شیر،سویا،وحبوباتبرنج،شکر،قند،گوشت،نان،خبازي،آردـ4

کودکان؛تغذیه

مطبوعات؛وتحریرچاپ،کاغذانواعوتحریردفاترمطبوعات،کتاب،ـ5



٢٩

باغیردولتیعمومینهادهايودولتـیمؤسـساتها،وزارتـخانهبهبالعـوضصـورتبهاهـداییکـاالهايـ6

هدایا؛گیرندهحوزهتأیـیدباعلمیههايحـوزهووزیرانهیـأتتأییـد

واردواردات،وصادراتمقرراتطبقمقررمعافیتمیزانتاشخصیاستفادهبرايومسافرهمراهکهکاالهاییـ7

خواهدبود؛مالیاتمشمولقانوناینمقرراتطبقآنبرمازاد. شودمیکشور

منقول؛غیراموالـ8

حمایتی؛وتوانبخشیخدماتو) گیاهیوحیوانیانسانی،(درمانیخدماتدرمانی،مصرفیلوازمدارو،انواعـ9

مستقیم؛مالیاتهايقانونموضوعحقوق،درآمدبرمالیاتمشمولخدماتـ10

صندوقومجازالحسنهقرضهايصندوقواعتباريهايتعاونیومؤسساتبانکها،اعتباريوبانکیخدماتـ11

تعاون؛

دریایی؛وهواییریلی،اي،جادهشهريبرونودرونمسافريوعمومینقلوحملخدماتـ12

دستباف؛فرشـ13

وتحقیقاتعلومهايوزارتخانهمشتركپیشنهادباکهاينامهآئینطبقکهآموزشیوپژوهشیخدماتانواعـ14

اجتماعیاموروکاروپرورشوآموزشپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،دارایی،واقتصاديامورفناوري،

رسد؛میوزیرانهیأتتصویببهقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرف
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طیور؛ودامخوراكـ15

وراهوزارتمشتركپیشنهادبهکهفهرستیبراساسفرودگاههاویژههوانورديناوبريکمکتجهیزاتورادارـ16

هیأتتصویببهقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرفوتهیهداراییواقتصادياموروزارتوترابري

رسد؛میوزیران

دفاعوزارتمشتركپیشنهادبهکهفهرستیبراساسامنیتیو) انتظامیونظامی(دفاعیصرفاًمصارفبااقالمـ17

فهرست. رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهداراییواقتصادياموروزارتومسلحنیروهايپشتیبانیو

.خواهدبوداجراءقابلوزیرانهیأتتصویبازپسمالیاتیدورهاولینازمذکور

اینموضوعمالیاتمشمولرسمی،خروجیمباديطریقازکشورازخارجبهخدمتوکاالصادراتـ13ماده

و) کاالدرمورد(گمركتوسطصادرهخروجیبرگهارائهباآنهابابتشدهپرداختمالیاتهايوباشدنمیقانون

.گرددمیمستردمثبته،مداركواسناد

تاریختاآنهاخریدتاریخازکهخارجیکشورهايتبعهمسافرانهمراهکاالهايبابتپرداختیمالیاتهايـتبصره

درکشورازخروجهنگاممربوطدرآمدجاريهايوصولیمحلازباشد،نگذشتهماهدوازبیشکشورازخروج

.خواهدبوداستردادمشمولمثبتهمداركواسنادارائهمقابل

.رسدمیداراییواقتصادياموروزیرتصویببهوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطمادهایناجرائیضوابط

مالیاتمحاسبهنحوهونرخمأخذ،ـسومفصل
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صورتحسابکهموارديدر. خواهدبودصورتحسابدرمندرجخدمتیاکاالبهايمالیات،محاسبهمأخذـ14ماده

درمندرجارزشکهشوداحرازمثبتهمداركواسنادموجببهیاوشودخودداريآنارائهازیاونباشدموجود

.باشدمیمالیاتتعلقروزتاریخبهخدمتیاکاالروزبهايمالیاتمحاسبهمأخذنیست،واقعیآنها

:باشدنمیمالیاتمحاسبهمأخذجزءزیرمواردـتبصره

اعطائی؛تخفیفاتـالف

است؛شدهپرداختخدمتیاکاالکنندهعرضهتوسطقبالًکهقانوناینموضوعمالیاتـب

.استگرفتهتعلقآنبهخدمتیاکاالعرضههنگامکهعوارضیوغیرمستقیممالیاتهايسایرـج

ونقلوحملهزینهخرید،قیمت(کاالگمرکیارزشازاستعبارتکاال،وارداتمالیاتمحاسبهمأخذـ15ماده

.گمرکیاوراقدرمندرج) بازرگانیسودوگمرکیحقوق(وروديحقوقعالوهبه) بیمهحق

وارداتازاءمابهبهمربوطهریالیارزشمعادلازاستعبارتخدمات،وارداتمالیاتمحاسبهمأخذـتبصره

.مزبورخدمت

.باشدمی%) 5/1(درصدنیمویکافزوده،ارزشبرمالیاتنرخـ16ماده

:گرددمیتعیینزیرشرحبهخاصکاالهايافزودهارزشبرمالیاتنرخـتبصره

؛%)12(درصددوازدهدخانی،محصوالتوسیگارانواعـ1
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؛%)20(درصدبیستهواپیما،سوختوبنزینانواعـ2

صورتحسابهاياستنادبهخوداقتصاديفعالیتهايبرايخدمتیاکاالخریدموقعدرمؤدیانکهمالیاتهاییـ17ماده

آنهابهیاوکسرآنهاتوسطشدهوصولمالیاتهايازموردحسباند،نمودهپرداختقانوناینموضوعصادره

اقتصاديفعالیتهايبراياستفادهموردکااليجملهازنیزتولیدخطوطتجهیزاتوآالتماشین. گرددمیمسترد

.گرددمیمحسوبمؤدي

مالیاتباشند،داشتهپرداختیاضافهمالیاتیدورههردرمادهاینحکممشمولمؤدیانکهصورتیدرـ1تبصره

اضافهمؤدیان،تقاضايصورتدروشدخواهدمنظورمؤدیانبعدهايدورهمالیاتحساببهشدهپرداختاضافه

.خواهدشدمستردمربوط،درآمدجاريهايوصولیمحلازشدهپرداختمالیات

یاوباشندداشتهاشتغالقانوناینموضوعمالیاتازمعافخدمتیاکاالعرضهبهمؤدیانکهصورتیدرـ2تبصره

قابلمرحلهاینتاخدمتیاکاالخریدبابتشدهپرداختمالیتهاينباشند،مالیاتمشمولقانوناینمقرراتطبق

.باشدنمیاسترداد

اشتغالمالیاتازمعافومالیاتمشمولخدماتیاکاالهاتوأمعرضهبهمؤدیانکهدرصورتیـ3تبصره

مؤديمالیاتیحسابدرمالیاتمشولخدماتیاکاالهابهمربوطشدهپرداختمالیاتهايصرفاًباشند،داشته

.خواهدشدمنظور
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و) 16(مادهتبصرهموضوعخاصکاالهايبابتمؤدیانپرداختیعوارضوافزودهبرارزشمالیاتـ4تبصره

توسطکاالهاآنمجددتوزیعوتولیدواردات،مراحلدرصرفاًقانون،این) 38(ماده) د(و) ج(،)ب(بندهاي

آنهابهاستردادقابلیاوشدهوصولمالیاتهايازکسرقابلآن،کنندگانتوزیعوتولیدکنندگانواردکنندگان،

.خواهدبود

مالیاتهايازکسرقابلقانوناینمقرراتطبقکهمؤدیانپرداختیافزودهارزشمالیاتهايازقسمتآنـ5تبصره

.شودمیمحسوبمستقیممالیاتهايقانونموضوعقبولقابلهايهزینهجزنیست،استردادقابلیاشدهوصول

تاریخازماهسهظرفکهصورتیدرقانون،اینموضوعمالیاتبابتمؤدیانازدریافتیاضافهمبالغـ6تبصره

مدتواستردادموردمبلغبهنسبتماهدر%) 2(درصددومیزانبهخسارتیمشمولنشود،مستردمؤديدرخواست

.خواهدبودتأخیر

خدماتووظایفانجامبرايدهیاریهاوشهردایهاتوسطخدماتوکاالهاخریدموقعدرکهمالیاتهاییـ7تبصره

.خواهدبوداستردادیاوتهاترقابلقانون،اینمقرراتطبقگردد،میپرداختقانونی

مؤدیانتکالیفووظایفـچهارمفصل

اطالعاتارائهبهنسبتنمایدمیاعالموتعیینکشورمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهمکلفندمؤدیانـ18ماده

.نمایندنامثبتواقداممربوطهفرمهايتکمیلومذکورسازماندرخواستی



٣٤

صنفینظامقانونرعایتباصورتحسابیقانون،اینموضوعخدماتیاکاالعرضهقبالدرمکلفندمؤدیانـ19ماده

شود،میاعالموتعیینکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهترتیبیبهمعاملهموردومتعاملینمشخصاتحاويو

استفادهفروشهايماشینازکهموارديدر. نمایندوصولودرجمخصوصستوندررامتعلقمالیاتوصادر

.خواهدشدصورتحسابجایگزینماشیننوارشود،می

ومتعلقجرائمبرعالوهگردد،عرضهقانوناینضوابطومقرراترعایتبدونکهمالیاتمشمولکاالهايـتبصره

.شودمیمربوطمقرراتوقوانینمشمولومحسوبقاچاقکااليقانون،اینموضوعمربوطمقرراتسایر

معاملهدیگرطرفازومحاسبهمالیات،تعلقتاریخدرراقانوناینموضوعمالیاتمکلفند،مؤدیانـ20ماده

.نمایندوصول

واردکنندگانازترخیصازقبلراقانوناینموضوعمالیاتاستمکلفایراناسالمیجمهوريگمركـ1تبصره

اشخاصبهمربوطاطالعاتونمایددرجموردحسبمربوطفرمهايیاوگمرکیهايپروانهدرووصولکاال

ونمودهارائهکشورمالیاتیامورسازمانبهماهانهصورتبهحداکثرراقانوناینمقرراتمشمولحقوقیوحقیقی

.آوردفراهمراربطذياطالعاتیپایگاههايبهکشورمالیاتیامورسازمانهمزماندسترسیامکان

نزدمخصوصیحساببهبعدماهپانزدهمتاراماههروصولیمالیاتاستمکلفایراناسالمیجمهوريگمرك

.نمایدواریزگردد،میاعالمکشورمالیاتیامورسازمانتوسطمنظوراینبهکهکشورکلداريخزانه



٣٥

ومحاسبهراکشورازخارجازشدهخریداريخدماتبهمتعلقمالیاتمکلفندخدماتواردکنندگانـ2تبصره

.نمایندپرداخت

امورسازمانتوسطکهدستورالعملیونمونهطبقرامالیاتیدورههراظهارنامهمکلفند،مالیاتیمؤدیانـ21ماده

وتسلیممقررترتیببههردوره،انقضاءتاریخازروزپانزدهظرفحداکثرشود،میاعالموتعیینکشورمالیاتی

درباشد،میکسرقابلواندکردهپرداختقانوناینمقرراتطبقکهمالیاتهاییکسرازپسرادورهبهمتعلقمالیات

توسطوتعیین) کشورکلداريخزانه(داراییواقتصادياموروزارتتوسطکهحسابیبهمذکورمقررمهلت

.نمایندواریزگردد،میاعالمکشورمالیاتیامورسازمان

بهنسبتمادهایندرمقررتکلیفباشد،مالیاتیدورهیکمدتازکمترمؤديشغلیفعالیتمدتچنانچهـ1تبصره

.باشدمیجارينیزشدهیادمدت

مالیاتپرداختواظهارنامهتسلیمدارند،فعالیتیاشغلمحلیکازبیشکهحقوقیوحقیقیاشخاصـ2تبصره

.استالزامیجداگانهطوربهفعالیتیاشغلمحلهربراي

یافروشگاهدفتر،ایجادآنهافعالیتنوعکهبازرگانیوخدماتیتولیدي،واحدهايوکارگاههامورددرـ3تبصره

سازمانتوسطکهاستدستورالعملیمطابقواحداظهارنامهتسلیمنماید،اقتضاءرادیگرمحلچندیایکدرشعبه

.گرددمیاعالمکشورمالیاتیامور



٣٦

امورسایرواظهارنامهتسلیملحاظازآنانسکونتمحلندارند،خودشغلبرايثابتمحلکهمؤدیانیـ4تبصره

.خواهدبوداعتبارمناطمالیاتی

اینمقرراتازتخلفصورتدریاوقانونایندرمقررتکالیفندادنانجامصورتدرمالیاتیمؤدیانـ22ماده

:خواهندبودزیرشرحبهايجریمهمشمولتأخیر،جریمهومتعلقمالیاتپرداختبرعالوهقانون،

شناسایییانامثبتتاریختامتعلقمالیات%) 75(درصدپنجوهفتادمعادلمقررمهلتدرمؤدیاننامثبتعدمـ1

مورد؛حسب

متعلق؛مالیاتبرابریکمعادلصورتجلساتصدورعدمـ2

متعلق؛مالیاتالتفاوتمابهبرابریکمعادلصورتحسابدرقیمتصحیحدرجعدمـ3

مالیات%) 25(درصدپنجوبیستمعادلشدهاعالمنمونهطبقصورتحساباطالعاتتکمیلودرجعدمـ4

متعلق؛

متعلق؛مالیات%) 50(درصدپنجاهمعادلمورد،حسببعدبهشناسایییانامثبتتاریخازاظهارنامهتسلیمعدمـ5

.متعلقمالیات%) 25(درصدپنجوبیستمعادلموردحسبمداركواسنادیادفاترارائهعدمـ6

درصددومیزانبهايجریمهتعلقموجبمقرر،مواعددرقانوناینموضوعمالیاتهايپرداختدرتأخیرـ23ماده

.خواهدبودتأخیرمدتونشدهپرداختمالیاتبهنسبتماه،در%) 2(



٣٧

آناختیاراتووظایفوافزودهارزشبرمالیاتسازمانـپنجمفصل

وساختارقانون،اینتصویبتاریخازماهسهمدتظرفاستموظفکشورمالیاتیامورسازمانـ24ماده

امورسازمان. نمایدپیشنهادجمهوررئیسبهداراییواقتصادياموروزیرطریقازراخودموردنیازتشکیالت

اقتصاديتوانبامتناسبوکشوريتقسیماتسطحرعایتبدوناستانیتشکیالتایجاددرتواندمیکشورمالیاتی

.خواهدبوداجراءقابلجمهوررئیستأییدازپسپیشنهاديتشکیالتاین. نمایداقدام) منطقه(استانهر

راقانونایناجراءبرايموردنیازمتخصصانسانینیرويشودمیدادهاجازهکشورمالیاتیامورسازمانبهـتبصره

آزمونبرگزاريطریقازراآنکمبودوموجودنیروهايمحلازمصوبسازمانیتشکیالتچهارچوبدر

مجوزاز%) 10(درصددهتاتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان. نمایداستخداموانتخاباختصاصی،استخدامی

استخدامبهآزمونبرگزاريوآگهیانتشاربدوندانشگاهی،تحـصیلیمدركدارنـدگانبـینازرا،مذکوراستخدام

.آورددر

. شودمیمحولکشورمالیاتیامورسازمانبهمالیاتهاوصولومطالبهتشخیص،ورسیدگینحوهشناسایی،ـ25ماده

تعیینوتکالیفدادنانجامنحوهووظایفتجربه،وتحصیالتنظرازمشاغلاحرازشرایطشغلی،عناوین

احکاماجرائیترتیباتهمچنینوکشوردرمزبورسازمانکارکنانازهریکصالحیتهايازبرخورداريواختیارات

مادهترتیباتموجببهاست،شدهبینیپیشنامهآئینیادستورالعملآنبرايکهموادياستثناءبهقانونایندرمقرر

.خواهدبود27/11/1380مصوبمستقیممالیاتهايقانون) 219(



٣٨

میزانبررسییااظهارنامهبهرسیدگیجهتکشورمالیاتیامورسازمانربطذيمأمورانکهموارديدرـ26ماده

ارائهبهمکلفخریدارانومؤدیاننمایند،درخواستراآنانمداركاسنادودفاترومراجعهمؤدیانبهمعامالت

موردنیاز،مداركواسنادودفاترارائهعدمصورتدروباشندمیموردحسبدرخواستیمداركواسنادودفاتر

کهدستورالعملیموجببهمتعلقمالیاتوگردیدهمحسوبقانوناین) 22(مادهدرمقررجریمهمشمولمتخلف

.خواهدشدوصولومطالبهودادهتشخیصالرأسعلیصورتبهکند،میتعیینکشورمالیاتیامورسازمان

سازمانبهراخودافزودهارزشبرمالیاتحسابرسیگزارشهايتنظیمتوانندمیقانوناینموضوعمؤدیانـ27ماده

اشخاص. نمایندارجاعرسمیحسابدارانجامعهعضوحسابرسیمؤسساتیاایراناسالمیجمهوريحسابرسی

شرایطرعایتباراافزودهارزشبرمالیاتحسابرسیگزارشمکلفندمؤدي،درخواستقبولصورتدرمذکور

ادارهبهتسلیمجهتونمودهتنظیمکند،میتعیینکشورمالیاتیامورسازمانکهدستورالعملیونمونهطبقوزیر

.دهندقرارمؤدياختیاردرمربوط،مالیاتیامور

مفادطبقافزودهارزشبرمالیاتحسابرسیامربرايحسابداريمداركواسنادکفایتبهنسبتاظهارنظرـالف

حسابداري؛استانداردهايومقرراتوقوانین

.مربوطمقرراتوقانوناینمفادبراساسمالیاتیدورههرمتعلقمالیاتومالیاتمشمولمأخذتعیینـب

بدونشود،تنظیممادهایناخیرالذکرشرایطرعایتباکهرامالیاتیحسابرسیگزارشمالیاتیامورادارهـ1تبصره

مالیاتیدورههرمالیاتیحسابرسیگزارشقبول. کندمیصادرمطالبهبرگهمربوطمقرراتمطابقوقبولرسیدگی



٣٩

یکمدتظرفحداکثریاومزبوردورهمالیاتیاظهارنامههمراهبهرامزبورگزارشمؤديکهاستآنبهموکول

.باشدنمودهمربوطمالیاتیامورادارهتسلیماظهارنامه،تسلیممهلتانقضاءتاریخازماه

بهراحقوقیوحقیقیاشخاصافزودهارزشبرمالیاتحسابرسیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمانـ2تبصره

حسابدارانجامعهعضوحسابرسیمؤسساتورسمیحسابدارانیاایراناسالمیجمهوريحسابرسیسازمان

کشورمالیاتیامورسازمانعهدهبهمربوطمقرراتطبقالزحمه،حقپرداختصورت،ایندر. نمایدواگذاررسمی

.باشدمی

مالیاتیاموردرصحیحايمشاورهخدماتارائهومالیاتکنندگانپرداختمالیاتیفرهنگارتقاءمنظوربهـ28ماده

برايآناننیازموردنمایندگیخدماتارائههمچنینوکشورمالیاتیمقرراتوقوانینمبنايبرمالیاتیمؤدیانبه

باتاشودمیتأسیس»ایرانمالیاتیرسمیمشاورانجامعه« نامبهنهاديمالیاتی،مراجعواداراتبهمراجعه

.نمایدفعالیتبارهایندرصالحذياعضاءپذیرش

حوزهدرجامعه،عضومالیاتیمشاورانسويازمعتبرنمایندگیبرگهارائهازپسمکلفنددولتیربطذيمراجعکلیه

.نمایندهمکاريآنانبامالیاتیمقرراتحدوددروخودقانونیوظایف

وزارتپیشنهادباوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطقانوناینتصویبتاریخازماهششظرفاساسنامه

.خواهدرسیدوزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصاديامور



٤٠

درشود،میابالغمؤديبهپرداختیاضافهمالیاتاستردادبرگهیامالیاتمطالبهاوراقکهموارديدرـ29ماده

بهراخودکتبیاعتراضشدهیاداوراقابالغازپسروزبیستظرفتواندمیباشد،معترضمؤديکهصورتی

پروندهربط،ذيمسئوالنبااختالفاترفعصورتدرونمایدتسلیماختالفرفعبرايمربوطمالیاتیاموراداره

برگهیاومالیاتمطالبهاوراقدرمندرجمبالغننماید،اعتراضکتباًمذکورمهلتدرمؤديچنانچه. گرددمیمختومه

موردحسبباشد،شدهقانونیابالغمادهاینموضوعاوراقکهمواردياستثناءبهپرداختیاضافهمالیاتاسترداد

.گرددمیمحسوبقطعی

نماید،تسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهکتباًراخوداعتراضمادهایندرمقررمهلتظرفمؤديکهصورتیدر

بیستظرفامرپروندهباشد،شدهقانونیابالغمذکوراوراقکهموارديدرهمچنینوباشدنشدهاختالفرفعولی

حلهیأتبهرسیدگیجهتقانونیابالغموارددراعتراضمهلتانقضاءتاریخیااعتراضدریافتتاریخازروز

.شودمیاحالهمستقیمهايمالیاتقانونموضوعمالیاتیاختالف

صرفاًمکلفندتعاونصندوقوالحسنهقرضهايصندوقاعتباري،هايتعاونیومؤسساتبانکها،کلیهـ30ماده

حسبباشد،میاستفادهموردمالیاتوصولوتشخیصامردرکهرامؤدیاندرآمدبهمربوطالزماسنادواطالعات

عدمصورتدرمزبوراشخاص. نماینداعالممزبورسازمانبهکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسدرخواست

.خواهندبوددولتبهواردهزیانجبرانمسؤولمذکوراسنادواطالعاتارائه

مواردسایرومشاغلامالك،بهمربـوطخوداطالعاتیپایگـاههايدرموجوداطالعاتمکلفندشهرداریهاـ31ماده

حسبراباشد،میکشورمالیاتیامورسازماننیازموردمؤدیانمالیعملکردتشخیصیاشناساییامردرکه



٤١

مالیاتیامورسازمانهمزماندسترسیامکانوقراردادهسازمانایناختیاردرمذکورسازمانکلرئیسدرخواست

.آورندفراهمربطذياطالعاتیپایگاههايدررااطالعاتاینبهکشور

27/11/1380مصوبمستقیممالیتهايقانونبهمربوطاحکامتابعمالیاتی،مأمورانتخلفاتبهرسیدگیـ32ماده

قوانینسایرازناشیکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیساختیاراتاعمالازمانعمادهایناجراء. خواهدبود

.نخواهدبود

و) 202(،)191(،)167(موادوپنجمبابسومفصلوچهارمبابنهموهشتمفصولبهمربوطاحکامـ33ماده

قانوناینمالیاتهايومستقیممالیاتهايمورددر27/11/1380مصوبمستقیممالیاتهايقانون) 233(تا) 230(

.نخواهدبودجاريقانوناینمورددر27/11/1380مصوبمستقیممالیاتهايقانون) 251(مادهحکم. استجاري

مقرراتسایرـششمفصل

ماشینهايمربوط،فرمهايسایروصورتحسابهادفاتر،ازمکلفندقانوناینموضوعمالیاتمشمولمؤدیانـ34ماده

. نماینداستفادهکند،میتعیینکشورمالیاتیامورسازمانکهحسابنگهداريروشهايووسایلسایریاوصندوق

مأمورانمراجعهصورتدرونگهداريمؤدیانتوسطمربوطمالیسالازبعدسالدهمدتبهبایدمذکورمدارك

.شودارائهآنانبهمالیاتی

مالیاتی،کارکنانتربیتوآموزشتجهیز،توسعه،برايالزمطرحاستموظفکشورمالیاتیامورسازمانـ35ماده

دورهیکطولدرکشورسطحدرمناسبکارهايوسازوهارسانهطریقازمالیاتیفرهنگترویجوآموزش



٤٢

بهنسبتقانونایناجراءبراياست،مجازمذکورسازمانهمچنین. نمایدتنظیموتهیهراپنجسالهحداکثرزمانی

استمکلفدولت. نمایداقدام) نیازموردتجهیزاتواداريفضايجملهاز(ايسرمایههايداراییانواعتملک

.نمایدمنظورکشورکلساالنهبودجهلوایحدررامادهایناجراءبراينیازموردمجوزهايواعتبار

ردیفدرمتمرکزصورتبهسالهرربطذياسـتانیواحدهايوکشورمـالیـاتیامورسازمـانبودجـهـ36ماده

انجامجهتوشودمیتلقییافتهتخصیص%) 100(صددرصدطوربهومنظوربودجهقوانیندرايجداگانه

دادهقرارمزبورسازماناختیاردراستانیواحدهايوسازمانستادايسرمایههايداراییتملکوجاريهايهزینه

.شودمی

درگردد،میوصولقانوناینموضوعمتعلقجرائموعوارضمالیات،بابتکهوجوهیازهزاردریکـ37ماده

درکهاعتباريمحلازآنمعادلوگرددمیواریزکشورمالیاتیامورسازماننامبهخزانهدرمخصوصیحساب

وتشـویقآموزش،برايتـاخواهدگرفـتقرارمزبورسازمـاناختیاردرگردد،میمنظورسنواتیبودجهقوانین

مقرراتکلیهومالیاتشمولازبندایناستنادبهپرداختیوجوه. نمایدهزینهمؤدیانوکنندگانمصرفبهجایـزه

.استمستثنیمغایر

برناظرعنوانبهاسالمیشورايمجلستصویببااسالمیشورايمجلساقتصاديکمیسیوناعضاءازنفریک

.گرددمیتعیینموردایندرکشورمالیاتیامورسازماناقدامات

بینمادهاینموضوعوجوهتوزیعنحوهومیزانازگزارشیساالنهاستموظفداراییواقتصادياموروزارت

.نمایدتقدیماسالمیشورايمجلساقتصاديکمیسیونبهرامؤدیانوکنندگانمصرف



٤٣

خدماتوکاالهاعوارضـهفتمفصل

مالیاتنرخبرعالوهقانون،اینمشمولخدماتوکاالبارابطهدردهیارهاوشهرداریهاعوارضنرخـ38ماده

:گرددمیتعیینزیربشرحقانون،این) 16(مادهموضوع

؛%)5/1(درصدنیمویکقانون،این) 16(مادهنرخمشمولخدماتوکاالهاکلیهـالف

؛%)3(درصدسهدخانی،محصوالتوسیگارانواعـب

؛%)10(درصددههواپیما،سوختوبنزینانواعـج

؛%)5(درصدپنجکورهنفتو%) 10(درصددهگاز،نفتوسفیدنفتدـ

رعایترازیستمحیطازحفاظتضوابطواستانداردهاکهزیستمحیطآالیندهتولیديواحدهايـ1تبصره

سالدراجراءبرايسالهرماهاسفندپانزدهمتا(زیستمحیطحفاظتسازماناعالموتشخیصطبقنمایند،نمی

قانون،اینموضوعمتعلقعوارضومالیاتبرعالوهپتروشیمی،واحدهايونفتپاالیشگاههايهمچنین،)بعد

قانوناین) 17(مادهحکم. باشندمیآالیندگیعوارضعنوانبهفروشقیمتاز%) 1(درصدیکپرداختمشمول

.باشدنمیتسريقابلمادهاینموضوعآالیندگیعوارضبهآنهايتبصرهو

حفاظتسازمانتأییدومزبورواحددرخواستبانمایند،اقدامآالیندگیرفعبهنسبتسالطیدرکهواحدهایی

مالیاتیدورهاولازیادشدهواحدهايصورت،ایندر. گردندمیخارجآالیندهواحدهايفهرستاززیستمحیط



٤٤

آالیندگیعوارضپرداختمشمولکشور،مالیاتیامورسازمانبهمزبورسازمانتوسطاعالمتاریخازبعد

.نخواهندشد

آالیندهواحدهايفهرستبهزیستمحیطحفاظتسازمـاناعالموتشخیصبهبنـاسالطیدرکـهواحدهایی

پرداختمشمولزیستمحیطسازمانتوسطاعالمتاریخازبعدمالیاتیدورهاولازگردند،اضافهزیستمحیط

.خواهندبودآالیندگیعوارض

ازخارجدروتولیديواحداستقرارمحلشهرداريحساببهشهرهاحریمداخلدرتبصرهاینموضوععوارض

شهرستانهماندهیاریهايبینتاشود،میواریز) 39(ماده) 2(تبصرهموضوعوجوهتمرکزحساببهشهرهاحریم

.گرددتوزیع

ورزشیوآموزشیمراکزخودکارکنانسالمتومهارتارتقاءمنظوربهتولیديواحدهايکهصورتیدرـ2تبصره

%) 10(درصددهتوانندمیاجتماعیاموروکاروزارتاعالمبانمایند،هزینهخصوصایندریاوایجادکرده

تأییدصورتدرنمایند،استرداددرخواستگرفتهصورتهزینهسقفتارامادهاین) الف(بندموضوععوارض

قانوناینمقرراتحسباستردادیاتهاترقابلمربوطوجوهکشور،مالیاتیامورسازمانتوسطمزبورهايهزینه

.خواهدبود

درصدنیممعادلیافته،توسهکمترمناطقدرنیازموردآموزشیواحدهايتوسعهوتأسیسمنظوربهـ3تبصره

پرورشوآموزشوزارتنامبهخزانهدرمخصوصحسابدرمادهاین) الف(بندوصولیعوارضاز%) 5/0(

یادشدهوزارتاختیاردرگرددمیمنظورسنواتیبودجهقوانیندرکهاعتباريمحلازآنمعادلوگرددمیواریز
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هزینهمزبورمناطقدرنیازموردآموزشیمراکزاحداثوامرتوسعهدرمزبوروزارتتوسطتاخواهدگرفتقرار

واقتصادياموروکشورپرورش،وآموزشهايوزارتخانهمشتركپیشنهادبهتبصرهایناجرائینامهآئین. گردد

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهدارایی

بهبناکهرابطیحسابهايبهراقانـوناین) 38(مادهموضوعمتعـلقجرائموعوارضمکلفندمؤدیانـ39ماده

امورسازمانطریقازوگرددمیافتتاحکشورکلداريخزانهتوسطوکشورمالیاتیامورسازماندرخواست

.نمایندواریزگردد،میاعالمکشورمالیاتی

حساببهزیرترتیببهبعدماهپانزدهمتاراماههروصولیعوارضاستموظفکشورمالیاتیامورسازمان

:نمایدواریزموردحسبوجوهتمرکزیاومحلشهرداري

درومحلشهرداريحساببهشهـرهاحریمداخلمؤدیـانمورددر) 38(مـاده) الف(بندوصـولیعوارض) الف

هماندهیاریهايبینتوزیعمنظوربهکشوروزارتوجوهتمرکزحساببهشهرهاحریمازخارجمؤدیانمورد

یافتگی؛توسعهکمترمیزانوجمعیتشاخصبراساسشهرستان

.کشوروزارتنامبهوجوهتمرکزحساببه) 38(ماده) د(و) ج(،)ب(بندهايوصولیعوارض) ب

مخصوصیحسابدرگردد،میواریزمادهاینموضوعحسابهايبهکهواریزيوجوهاز%) 3(درصدسهـ1تبصره

بودجهقوانیندرکهاختصاصیاعتبارمحلازآنمعادلوشودمیواریزکشورمالیاتیامورسازماننامبهخزانهنزد

راعوارضاینوصولومطالبهرسیدگی،شناسایی،وظیفهکهمزبورسازماناختیاردرگرددمیمنظورسنواتی



٤٦

. نمایدهزینهحسابرسیوکارکنانتشویقوآموزشتجهیزات،خریدبرايتاخواهدگرفتقرارباشد،میدارعهده

.استمستثنیمغایرمقرراتوکلیهمالیاتشمولازوصولیپاداشعنوانبهبندایناستنادبهپرداختیوجوه

. شودمیافتتاحکشوروزارتنامبهکشـورکلداريخزانهتوسطمادهایندرقیدشدهوجوهتمرکزحسابـ2تبصره

) 1(تبصرهومادهاین) الف(بنداخیرقسمتهايدرمذکورتوزیعنحوهاستثناءبه(مزبورحساببهواریزيوجوه

براساس) جمعیتنفرمیلیونیکبااليشهرهاي(شهرهاکالن%) 20(درصدبیستنسبتبه) قانوناین) 38(ماده

درصدبیستوجمعیتویافتگیتوسعهکمترشاخصبراساسشهرهاسایر%) 60(درصدشصتجمعیت،شاخص

نظارتوریزيبرنامهمعاونتنمایندگانازمتشکلکارگروهینظرتحتجمعیتشاخصبراساسهادهیاري%) 20(

کمیسیونانتخاببهناظرنفریکوکشوروزارتوداراییواقتصادياموروزارتوجمهوررئیسراهبردي

دارایی،واقتصادياموروزارتمشتركپیشنهادبهکهاجرائینامهآئینمطابقاسالمیشورايمجلساقتصادي

هادهیاريوهاشهرداريتوسطوتوزیعرسدمیوزیرانهیأتتصویببههااستانعالیشورايوکشوروزارت

.شودمیهزینـه

،)37(مادهموضوعوجوهوهادهیاريوهاشهرداريبهپرداختجزبهوجـوهتمرکزحسابازبرداشتهرگونه

است،موظفکشوروزارت. باشدمیممنوعمادهاین) 1(تبصرهوقانوناین) 38(ماده) 3(و) 2(هايتبصره

شورايمجلساقتصاديکمیسیونوهااستانعالیشورايبهیکبارماهسههررادریافتیوجوهعملکردگزارش

.نمایدارائهاسالمی
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جارينیزفصلاینموضوععوارضبارابطهدرنهمفصلاحکاماستثناءبهقانون،اینفصولسایراحکامـ40ماده

حکمدارايآنبرايفصلاینکهعوارضتوزیعوواریزترتیباتونرخبهمربوطفصول،سایراحکاملیکن. است

.نخواهدبودجارياست،خاص

وروديحقوقـهشتمفصل

سودودریافتیاینمجموعبه. شودمیتعیینکاالهاگمرکیارزش%) 4(چهاردرصدمعادلگمرکیحقوقـ41ماده

.گرددمیاطالقوروديحقوقشودمیتعیینوزیرانهیأتتوسطمربوطهقوانینطبقکهبازرگانی

:کهگرددتعییننحويبهبایدمقرراتوقوانینسایررعایتبرعالوهوروديحقوقینرخـ1تبصره

باشد؛وارداتیکااليبرابردرداخلساختیاتولیدکااليواشتغالازمؤثرحمایتراستايدرـالف

غیردولتیوتعاونیخصوصی،هايبخشبادولتیواردکنندگانبینآمیزتبعیضوترجیحینرخبرگیرندهدرـب

نباشد؛

اشیاءبنديبستهیامونتاژیاساختیافرآوريدرمصرفبرايکهمواديولوازمقطعات،وروديحقوقنرخـج

آمادهدستگاهیامادهیاشیءیاشدهفرآوريمحصولوروديحقوقنرخازگرددمیوارددستگاههایاموادیا

.باشدترپائین

موضوعهايمعافیتاستثناءبهوروديحقوقهايمعافیتبهمربوطعاموخاصمقرراتوقوانینکلیهـ2تصره

مادهو17/3/1350مصوبگمرکیامورقانون) 37(ماده) 19(تا) 12(و) 9(تا) 4(،)2(،)1(بندهايو) 6(ماده
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وآناصالحاتوآزادمناطقادارهچگونگیقانونو8/7/1384مصوبمرزيمبادالتساماندهیقانون) 8(

آالتماشینبهراجـعقانـونیالیحهمعافیتو1384مصـوباقتصـاديویـژهمناطـقادارهوتشکیـلقانون

مصوبوروديحقوقپرداختازشودمیواردمجازمعدنیوصنعتیتولیدي،واحدهايتوسطکهتولیدي

احمرهاللجمعیتبهاهدائینجاتوامدادلوازمگمرکیمعافیتوایراناسالمیانقالبشوراي24/2/1359

.گرددمیلغوکشوردفاعیصرفاًعمدهاقالموکشوروزارتوایراناسالمیجمهوري

نظارتوریزيبرنامهمعاونتومسلحنیروهايپشتیبانیودفاعوزارتمشتركپیشنهادبهدفاعیعمدهاقالم

.گرددمیتعیینوزیرانهیأتتصویبباوجمهوررئیسراهبردي

محلازشودمیوصولآنهاوروديحقوقکهوارداتیکاالهايگمرکیارزشهزاردردوازدهمعادلـ3تبصره

تاگیردمیقرارکشوروزارتاختیاردرشودمیمنظورکشورکلسنواتیبودجهقوانیندرسالههمهکهاعتباراتی

پرداختکمکعنوانبهکشورسراسرهايدهیاريوهاشهرداريبهقانوناین) 39(ماده) 2(تبصرهمقرراتبراساس

.شودمنظورقطعیهزینهبهو

خاصعوارضومالیاتهاسایرـنهمفصل

شناورها،کشاورزي،معدنی،کارگاهی،راهسازي،هايماشیناستثناءبهخودروانواعانتقالونقلمالیاتـ42ماده

فروشقیمت%) 1(درصدیکمعادلموردحسبوارداتی،یاداخلتولیدازاعمموتوريچرخهسهوموتورسیکلت

محاسبهمبناي. شودمیتعیینآنهاوروديحقوقوگمرکیارزشمجموع%) 1(درصدیکیاو) داخلی(کارخانه



٤٩

درصددهساالنهمیزانبهسالششتاحداکثروخودرومدلسالازسالهرشدنسپريازاءبهمالیات،این

.یابدمیتقلیل%) 60(درصدشصتتاحداکثرو%) 10(

انواعفروشبرايوکالتوهبهصلح،قطعی،بیعسندنوعهرتنظیمازقبلمکلفندرسمیاسناددفاترـ1تبصره

ماده) ب(بندموضوعسند،تنظیمازقبلسالپایانتاعوارضپرداختگواهییاورسیدمالیات،مشمولخودرو

توسطکهتنظیمیجداولطبقرامادهاینموضوعانتقال،ونقلمالیاتپرداخترسیدهمچنینوقانوناین) 43(

:نماینددرجرازیرمواردتنظیمیاسناددرواخذموکلیامعاملازشود،میاعالمکشورمالیاتیامورسازمان

مالیات؛کنندهدریافتبانکنامومبلغپرداخت،تاریخبانکی،فیششمارهـالف

پرداختگواهیتاریخوشمارهیاعوارضکنندهدریافتبانکنامومبلغپرداختتاریخبانکی،فیششمارهـب

عوارض؛

مدل؛وموتورشمارهشاسی،شمارهتیپ،سیستم،نوع،شاملخودرومشخصاتـج

متعاملین؛اقتصاديشمارهیاوملیشمارهوکدپستیمتعاملین،نامـد

ماهپانزدهمتاحداکثرراماههردرشدهانجامانتقاالتونقلکاملفهرستکهمکلفندهمچنینرسمیاسناددفاتر

ارسالربطذيمالیاتیامورادارهبهخواهدشدبینیپیشکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهروشییافرمطبقبعد

.نمایند



٥٠

تصریحراخودروفروشاموال،انتقالمورددرکلیهايوکالتنامهوتنظیمدرمکلفندرسمیاسناددفاترـ2تبصره

.نمایند

زیرشرحبهجریمهمشمولمادهاین) 2(و) 1(هايتبصرهمقرراتازتخلفصورتدررسمیاسناددفاترـ3تبصره

:خواهندبود

برعالوهباشد،شدهپرداختمقررمیزانکمترازیاونگردیدهپرداختمتعلقعوارضومالیاتکهصورتیدرـالف

در%) 2(درصددومیزانبهايجریمهمشمولمذکور،مواردالتفاوتمابهیاوعوارضومالیاتمعادلوجهپرداخت

.استبخشودگیقابلغیرمذکورجریمه. باشدمیتأخیرمدتونشدهپرداختعوارضومالیاتبهنسبتماه،

سنددر،)1(تبصره) د(و) ج(،)ب(،)الف(دربندهايمذکورمواردومشخصاتازیکهردرجازتخلفـب

محسوبانتظامیتخلفقانونی،مقررموعددر) 1(تبصرهموضوعروشیافرمطبقفهرستارسالوتنظیمی

.خواهدگردیدعملآنانباربطذيمقرراتوقوانینمطابقوشودمی

در. نخواهدبودمجددانتقالونقلمالیاتمشمولمعاملهازبعدماهششتاخودرواسناداقالهوفسخـ4تبصره

رسمیاسناددفترگواهیباشدهوصولمالیاتنشودانجاممعاملهانتقال،ونقلمالیاتپرداختازپسکهصورتی

موکلیامعاملبهاستردادقابلشود،میاعالمکشورمالیاتیامورسازمانطرفازکهضوابطیطبقمربوط

.خواهدبود
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هاينمایندگی(واردکنندگانیاوداخلیمونتاژکنندهیاوسازندهکارخانجاتازخودروانتقالاولینـ5تبصره

نهادهايدولت،نفعبههبهوصلحصورتبهانتقالهرگونههمچنینوخریدارانبه) خارجیشرکتهايرسمی

.بودنخواهدمادهاینموضوعانتقالونقلمالیاتپرداختمشمولعلمیههايحوزهودانشگاههاغیردولتی،عمومی

کهوارداتیخودروهايانواعوروديحقوقوگمرکیارزشمجموعیاو) داخلی(کارخانهفروشقیمتـ6تبصره

سالههمهگیرند،میقرارانتقالونقلمالیاتو) 43(ماده) ج(و) ب(بندهايعوارضومالیاتمحاسبهمبناي

اعالمبعدسالدراجراءبرايسالهرماهديپانزدهمتاکشورمالیاتیامورسازمانتوسطمدلآخرینبراساس

.شدخواهد

جدیدانواعبرايزمانیمهلتاین. باشدمیاجراءقابلابالغتاریخازوارداتیخودروهايمورددرمذکورمأخذ

قیمتهمچنین. باشدنمیالرعایهالزمشودمیواردکشوربهیاشروعآنهاتولیدمزبورتاریخازبعدکهخودروهایی

ویادشدهسازمانتوسطشودمیمتوقفآنهاتولیدکهخودروهاییوروديحقوقوگمرکیارزشمجموعیافروش

.گرددمیتعیینشدهساختهمدلآخرینبامتناسب

انتقالونقلهنگاماستمکلف) رانندگیوراهنماییادارات(ایراناسالمیجمهوريانتظامینیرويـ7تبصره

رامربوطانتقالونقلمالیاتقبضشدهپرداختنسخهغیردولتی،حقوقیوحقیقیاشخاصبهدولتیخودروهاي

.نمایداقدامسوابقدرانتقالثبتبهنسبتسپسواخذ

:گرددمیتعیینزیرشرحبهخاصخدماتعوارضومالیاتـ43ماده
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درصدپنجهواییودریایی،)ریلیاستثناءبه(زمینیوسایلباکشورداخلدرمسافرشهريبرونونقلحملـالف

.)عوارضعنوانبه(بلیطبهاء%) 5(

معادلموردحسبوارداتییاداخلیتولیدازاعمدوکابینوانتوسواريخودروهايانواعسالیانهعوارضـب

.آنهاوروديحقوقوگمرکیارزشمجموعدرهزاریکیاو) داخلی(کارخانهفروشقیمتدرهزاریک

خودروهاياستثناءبه(سالدهازبیشعمرباخودروهايمورددرمادهاین) ب(بندموضوععوارضـتبصره

صددرصدتاحداکثرو%) 10(درصددهساالنهمیزانبه) سالدهمدتتا(سالهرشدنسپريازاءبه) گازسوز

.یابدمیافزایشمادهاینمزبوربندموضوععوارض%) 100(

خودروهاياستثناءبهوارداتییاوداخلتولیدازاعمدوکابینوانتوسواريخودروهايانواعگذاريشمارهـج

ارزشمجموعیاوکارخانهفروشقیمت%) 3(درصدسهموردحسبشهريبرونیاشهريدرونعمومیسواري

)عوارض%) 1(درصدیکومالیات%) 2(دودرصد(آنهاوروديحقوقوگمرکی

.باشدنمیتسريقابلمادهاینعوارضومالیاتبهآنهايتبصرهوقانوناین) 17(مادهحکم

وربطذيوزیربازرگانی،وزیر،)رئیس(داراییواقتصادياموروزیرازمتشکلکارگروهیپیشنهادبهـ44ماده

یاوتمدیدصدور،بابتوجوهیوزیران،هیأتتصویبوجمهوريریاستراهبردينظارتوریزيبرنامهمعاون

مقرراتازبخشیتنظیمقانون) 47(و) 26(،)24(موادموضوعفعالیتبهمربوطمجوزهايوهاکارتانواعاصالح
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معینموارددرآنمصرفودولتدرآمدهايازبرخیوصولقانون) 80(مادهو27/11/1380مصوبدولتمالی

.گرددمیواریز) کشورکلداريخزانهنزد(عمومیدرآمدحساببهودریافتمتقاضیاناز28/12/1373مصوب

) 250.000(هزاروپنجاهدویستهواییمرزهايازمسافرهرخروجبابتشودمیدادهاجازهدولتبهـ45ماده

عمومیدرآمدحساببهودریافتمسافرانازریال) 50.000(هزارپنجاهمبلغزمینیودریاییمرزهايازوریال

تصویبباتورمنرخبهتوجهباباریکسالسههرمبالغاینتغییرات. نمایدواریز) کشورکلداريخزانهنزد(

.گرددمیتعیینوزیرانهیأت

پروازي،خطوطودریاییوزمینیعمومینقلیهوسایلخدمهخدمت،وسیاسیهايگذرنامهدارندگانـتبصره

شورايمجوزباکهبیمارانی) دانشجوییخروجاجازهدارندگان(کشورازخارجدرتحصیلبهشاغلدانشجویان

کهاسالمیانقالبجانبازانومرزيگذرپروانهدارندگانگردند،میاعزامکشورازخارجبهدرمانجهتپزشکی

وزارتازشغلیکارنامهدارايکشورازخارجمقیمایرانیانهمچنینشوند،میاعزامدیگرکشورهايبهمعالجهبراي

.باشندمیمستثنیماده،اینموضوعوجوهپرداختدرخصوصاموراجتماعی،وکار

ـ46ماده

درآمدهايحسابیاحساببهقانوناین) 45(مادهموضوعوجوهو) 43(و) 42(موادموضوعهايمالیاتـالف

امورسازمانطریـقازوتعـیین) کشورکلداريخـزانه(داراییواقتصادياموروزارتتوسطکهمربوطعمومی

.گرددمیواریزشود،میاعالمکشورمالیاتی
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عوارضوشودمیمحولمحلشهرداريبهقانوناین) 43(ماده) ب(و) الف(بندهايموضوععوارضوصولـب

.گرددمیواریزفعالیتمحلشهرداريحساببهنیزمزبور

تاشودمیواریز) 39(ماده) 2(تبصرهموضوعوجوه،تمرکزحساببه) 43(ماده) ج(بندموضوععوارضـج

.گرددهزینهوتوزیعمزبورتبصرهترتیباتحسب

وصولکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهقانوناین) 45(و) 43(،)42(موادموضوعدریافتیوجوهومالیاتدـ

بعدياصالحاتو27/11/1380مصوبمستقیمهايمالیاتقانونچهارمبابنهمفصلاحکاممشمولگرددمی

.استآن

توسطکهقانوناین) 43(ماده) ب(و) الف(بندهايموضوعدریافتیوجوهپرداختازاستنکافواختالفـهـ

.خواهدبودشهرداریهاادارهقانون) 77(مادهاحکاممشمولگردد،میوصولشهرداریها

معادلايجریمهتعلقموجبمقررموعدازپسقانوناین) 43(مادهموضوععوارضومالیاتپرداختـو

.خواهدبودتأخیرمدتبهنسبتماههرازاءبه%) 2(دودرصد

ـ47ماده

هواییودریاییزمینی،نقلیهوسایلباکشورداخلدرمسافرشهريبرونونقلحملبهمبادرتکهاشخاصیـالف

قراردادیاوبلیطدردرجباراقانوناین) 43(ماده) الف(بندموضوعبلیطبهاء%) 5(درصدپنجمکلفندنمایند،می
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بعدماهپانزدهمتاحداکثرراماههربهمربوطمذکورعوارضواخذمسافرانازعوارضعنوانبهمورد،حسب

.نمایندواریزبلیطفروشمحلشهرداريحساببه

خودروهايسالیانهعوارضمکلفندوارداتییاداخلتولیدازاعمدوکابینوانتوسواريخودروهايمالکانـب

یاو) داخلی(کارخانهفروشقیمتدرهزاریکنرخبهراقانوناین) 43(ماده) ب(بندموضوعخود،بهمتعلق

امورسازمانتوسطکهجداولیدرمندرجهايقیمتبراساس) وارداتی(وروديحقوقوگمرکیارزشمجموع

.نمایندواریزمحلشهرداريحساببهومحاسبهگردد،میاعالمکشورمالیاتی

عنوانبهکهسواريخودروهاياستثناءبه(داخلتولیددوکابینوانتوسواريخودروهايانواعتولیدکنندگانـج

درراقانوناین) 43(ماده) ج(بندموضوععوارضومالیاتمکلفند) شودمیگذاريشمارهعمومیخودروهاي

مادهموضوعمقرراتحسبرامذکورعوارضومالیاتواخذخریدارانازفروشاسناددردرجبافروشتاریخ

سازمانتوسطکهکشوروزارتنامبهوجوهتمرکزحسابوکشورمالیاتیامورسازمانحساببهترتیببه) 21(

.نمایندواریزشود،میاعالمکشورمالیاتیامور

کهسواريخودروهاياستثناءبه(وارداتیکابیندووانتسواريخودروهايمالـکانیاواردکنـندگانـ1تبصره

اموراداراتبهمراجعهباگذاريشمارهازقبلمکلفندموردحسب) شوندمیگذاريشمارهعمومیخودروعنوان

.نماینداقداممادهاینموضوععوارضومالیاتپرداختبهنسبتگذاريشمارهمحلشهرمالیاتی

گذاريشمارهازقبلاستمکلف) رانندگیوراهنماییمعاونت(ایراناسالمیجمهوريانتظامینیرويـ2تبصره

یاشهريدرونعمومیوسواريخودروهاياستثناءبهوارداتیدوکابینوانتوسواريخودروهايانواع
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مربوطاسنادضمیمهواخذموردحسبمالکانیاواردکنندگانازراعوارضومالیاتپرداختگواهیشهري،برون

گواهی. نمایدخوددارياست،نشدهپرداختآنعوارضومالیاتکهمزبورخودروهايگذاريشمارهازونموده

.شدخواهدصادرمتعلقوجوهوصولازپسمالیاتیامورادارهتوسطمزبور

وفرودگاههادرزیربناهاتوسعهوپروازامنیتوبهسازينگهداري،هايبرنامهاجراءهزینهتأمینمنظوربهـ48ماده

اجازهکشورفرودگاههايشرکتبهامنیتی،وهوانورديوفرودگاهیجدیدسیستمهايوتجهیزاتازاستفادهنیز

داخلیپروازهايمسافرانبلیطفروشقیمت%) 2(دودرصدکشوريهواپیماییعالیشورايتصویبباشودمیداده

.کنددریافترا

پیشنهادبهقانوناینتصویبتاریخازماهششظرفحداکثرفصلایندرمقرراحکاماجرائینامهآئینـ49ماده

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهکشوروداراییواقتصاديامورهايوزارتخانهمشترك

اجراءتاریخومرتبطقوانینسایرتکلیفـدهمفصل

کهخدماتارائههمچنینوتولیديووارداتیکاالهايانواعبرايوجوهسایروعوارضهرگونهبرقراريـ50ماده

محاسبهمأخذدرآمدهايبهعوارضبرقراريهمچنیناست،شدهمعینآنهاعوارضومالیاتتکلیفقانون،ایندر

وبانکهانزداشخاصمالیعملیاتسایروگذاريسپردهسودمشارکت،اوراقسودشرکتها،سهامسودمالیات،

.باشدمیممنوعمراجعسایرواسالمیشوراهايتوسطمجاز،غیربانکیاعتباريمؤسسات
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قانونایندرآنهاتکلیفکهجدید،محلیعوارضازیکهروضعجهتبخشوشهراسالمیشوراهايـ1تبصره

اعالموتصویببعد،سالدراجراءبرايسالهرماهبهمنپانزدهمتاحداکثررامواردموظفندباشد،نشدهمشخص

.نمایندعمومی

عبارتبه7/9/1347مصوبشهريعمرانونوسازيقانون) 2(مادهدرمندرج»هزاردرپنج«عبارتـ2تبصره

.شودمیاصالح%)» 1(درصدیک«

دهیاریهاوشهرداریهابهوجوهیاعوارضپرداختازمعافیتیاتخفیفاعطاءبهمربوطمقرراتوقوانینـ3تبصره

.گرددمیملغی

.نمایدنظارتکشورسراسردرمادهایناجراءحسنبراستموظفکشوروزارتـ4تبصره

ازموادياصالحقانون) 3(ماده) هـ(بندموضوعمالیاتقانون،اینتصویبتاریخازپسماهاولازـ51ماده

وصولوبرقراريچگونگیوایراناسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهسومبرنامهقانون

اصالحیهو1381مصوبوارداتیکاالهايوخدماتدهندگانارائهکاال،تولیدکنندگانازوجوهسایروعوارض

.گرددمیاصالح%) 5/1(درصدونیمیکبهمذکورقانونبنداینموضوععوارضوحذفآن،بعدي

جارينیزصدراالشارهقانون) 3(ماده) هـ(بندموضوععوارضمورددرقانوناین) 39(ماده) 1(تبصرهحکم

.خواهدبود
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اجتماعیاقتصادي،توسعهسومبرنامهقانونازموادياصالحقانونقانون،ایناالجراءشدنالزمتاریخازـ52ماده

کاال،تولیدکنندگانازوجوهسایروعوارضوصولوبرقراريچگونگیوایراناسالمیجمهوريفرهنگیو

عاموخاصمقرراتوقوانینسایروآنبعدياصالحیهو1381مصوبوارداتیکاالهايوخدماتدهندگانارائه

گردیدهلغوخدماتارائهوکاالهاتولیدووارداتبرعوارضوغیرمستقیممالیاتهرگونهدریافتبهمربوطمغایر

وکاالهاواردکنندگانوتولیدکنندگانازدیگرعوارضوغیرمستقیممالیاتهرگونهدریافتوبرقراريو

مقرراتوقوانینشمولکهمغایريمقرراتوقوانینشاملمادهاینحکم. باشدمیممنوعخدماتدهندگانارائه

.باشدمینیزاست،نامتصریحیانامذکرمستلزمآنهابرعمومی

:باشدمیمستثنیقانوناینحکمشمولاززیرموارد

ایران؛اسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهچهارمبرنامهقانونـ1

آن؛بعديهاياصالحیهو1366اسفندمصوبمستقیممالیاتهايقانونـ2

؛7/6/1372مصوبایراناسالمیجمهوريصنعتیـتجاريآزادمناطقادارهچگونگیقانونـ3

؛5/9/1384مصوبایراناسالمیجمهورياقتصاديویژهمناطقادارهوتشکیلقانونـ4

؛12/4/1373مصوبخارجینقلیهوسایلترددمقرراتقانونـ5

جمهوريقلمروازخارجیکاالهايعبوروونقلحملقانون) 12(مادهموضوععوارضآزادراهها،عوارضـ6

؛26/12/1374مصوبایراناسالمی
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بعدياصالحاتو11/8/1372مصوبتعاوناتاقومعادنوصنایعوبازرگانیاتاقهزینهتأمیننحوهقانونـ7

آن؛

.28/12/1373مصوبدولتدرآمدهايازبرخیوصولقانون) 87(و) 63(موادـ8

کاالفروشیاوخاصخدماتمستقیمارائهازاءدرکنندهدرخواستازکهوجوهیسایروکارمزدهزینه،ـتبصره

اختیاراتیاوقوانینموجببهکهجرائمیوخساراتهمچنینوشودمیدریافتمربوطهمقرراتوقوانینطبقکه

.باشدمیمستثنیمادهاینشمولازگردد،میدریافتنشدهلغوقانونی

پیشنـهادبهتبصرهاینموضوعخدماتبرايشدهتعیینبهايمیزانوگذاريقیمتنحوهخاص،خدماتمصادیق

.گرددمیتعیینوزیرانهـیأتتصـویبومربوطاجرائیدستـگاه

از) 48(و) 42(،)36(،)35(،)31(،)28(،)25(،)24(،)18(موادبارابطهدرقانونایناجراءتاریخـ53ماده

ماهمهراولازآنموادسایروخواهدبودقانوناینتصویبازپسماهاولاز) 51(مادهمورددروتصویبتاریخ

تصویبازپسمربوطهمواددرمقررهايمهلتظرفاستموظفکشورمالیاتیامورسازمان. است1387سال

.برساندربطذيمراجعتصویببهوتهیهرامربوطاجرائیضوابطودستورالعملهاها،نامهآئینقانون،

شورايمجلساقتصاديکمیسیون17/2/1387جلسهدرتبصرهوهفتچهلومادهوسهپنجاهبرمشتملفوققانون

مجلسموافقتازپسوگردیدتصویبایراناسالمیجمهورياساسیقانون) 85(هشتادوپنجماصلطبقاسالمی

.رسیدنگهبانشورايتأییدبه2/3/1387تاریخدرسالپنجمدتبهآنآزمایشیاجراءبا
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چیست؟مالیاتبازکاتوخمسفرق

زکاتوخمسعنواناستنمودهالزموواجبالهیدستورالعملیکبعنوانمسلمینبرخداوندراآنچهشکبدون

هیچزکاتوخمسمصرفوفرمودهمعینراآنمصارفتوبهسورهدرکاملصراحتبههمخداوندخودکهاست

میتنظیمکشورهامملکتیقوانیناساسبرکهاستکشوريعنوانیکمالیاتونداردمالیاتیمصارفبهارتباطی

صاحبانازکشورهاتمامدرکهماندمیجرائمیهمانندونداردمذهبیودینیجهتبهارتباطیهیچبازوگردد

وادارهبرايکشوريهرکهاستعقالءروشوسیرهبامطابقوبدیهیبازهممطلباینوگرددمیاخذجرائم

باهرگزدارددنیاکشورهايامروزکههاییهزینهومخارجوداردراخودشخاصدرآمدهايبهنیازبقائش

براينیازيقبلسالهزاردوشهرهايمثالکهمیداندخوبیبهعاقلیهرونیستمقایسهقابلقبلسالهزاران

هزارباراپرسشاینخواهیدمیجنابعالیاگرونداشتندداردوجودامروزهکهمالیاتهاییگرفتنوکردنهزینه

حضرتو) ص(پیامبراکرماگرکهکنیدمطرحاینگونهراخودتانپرسشاستبهتردهیدارتباطقبلسالصدچهار

میمملکتیمالیاتهايآیااتمقرنطویلوعریضکشورهايادارهبرايمابودندزمانوعصرایندر) ع(علی

ماهمهکهبخصوص.داردبرهانیومنطقیپاسخینیازبهمانظربهکهاستپرسشاینونمیگرفتند؟یاگرفتند

اساسبرکهاستمومنومسلمانخوداینونیستکاردرالزامیواجبارهرگززکاتوخمسدرمیدانیم

احديوپردازدمیحجوروزهوونمازهمانندرازکاتوخمسخودشدلخواهبهاشدینیباورهايواعتقادها

وزوراعمالآنهاگرفتنبرايکههستنددرآمدهاییکشوريمالیاتهايولینمیکندخمسپرداختبراجباررااو

.دادارتباطزکاتوخمسبهرامالیاتمسئلهنمیتوانهرگزپسداردالزمقدرت
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مالیاتاخذعملیاتیهايروشبهبود

اندیشهوکردخواهندرشدبدهید،مشارکتامکانوپاداشبدهید،عقیدهابرازفرصتوشخصیتهاانسانبهاگر

اسالتررابرت. ریختخواهندبیرونراخودنابهاي

کلید: «کندمیتوصیفچنینراخودموفقیتعلتپاناسونیکشرکتمؤسس)41989189(ماتسوشیتاکونوسوکی

وپژوهشواحددرکالنبودجهداشتنیادکترا،درجهداشتنمحصول،آوردنپدیددرپاناسونیکشرکتکامیابی

ازمتفاوتوجدیدرویکرديوي. »بودشرکتکارکنانریختنعرقوکشیدنزحمتتالش،دربلکه. نبودگسترش

خرد«بهتوجه. هستندآنکارکنانسازمان،یکهايسرمایهوي،نظراز. داشتخودکارکنانبهخودزمان

کههاییشیوهآیند؛میشماربهويمدیریتیهايشیوهاز،»سازمانمأموریتتعیین«،»بخشینظام«،»گروهی

.گردندمیمطرحکنونیسازمانهايدرماتسوشیتا،توسطآنهاسازيپیادهازدههچندینگذشتازپس

سهم. شودمیتامینمالیاتدریافتطریقازدولت،درآمديمنابعازايعمدهبخشجهانکشورهايبیشتردر

ساختاروتوسعهسطحبهبستگیآنمیزانواستمتفاوتکشورها،میاندرعمومیدرآمدهايکلازمالیات

مالیاتیدرآمدهايتااستشدهباعثکشورهادرمالیاتازگریزومالیاتیفرارمیان،ایندر. داردآنهااقتصادي

بهپدیدهدواینکاهشبرايراخودتالشکشورهاتمامیوباشدکمترشودمیبرآوردکهآنچهازهموارهکشورها،

.خیزندبرمیجوییچارهبهمالیاتی،نظاماصالحطریقازیاگیرندمیکار

مهمموضوعیحیثهرازکشورمالیاتینظاماصالحدرمالیاتوصولدستگاهومالیاتیسیاستبینپیوندبهتوجه

.آیدمیشماربهتاملقابلو
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بهمالیاتنسبتظاهريبودنپایینبهنسبتراايویژهتوجهکشور،مالیاتیظرفیتومالیاتیعملکردمقایسه

کناردربایستیدارائیواموراقتصاديوزارترو،ایناز. آوردمیپدیدایراناقتصاددرداخلیناخالصمحصول

میزانمانندمباحثیو،پرداختقابلمالیاتبهینهمیزانتعیینمالیاتی،منابعشناسایی: مانندموضوعاتیبهتوجه

درراکشورمالیاتینظامکاراییازمهمیبخشمالیاتی،معافیتهايومالیاتیتمکینمالیاتی،اصابتیامشمولیت

مالیاتواحدهرازايبههزینهمیزانکمترین،سرعتدقت،باکهکندجستجوشرایطیوهازمینهآوردنپدید

نسبتمحاسبهباره،ایندر. نمایدوصولراشدهتعیینمالیاتبتواناستفادهسوءمیزانکمترینوشده،وصول

وصولبااليهزینهکهدهدمیدستبهرانماگريمالیاتیدرآمدهايکلبهدولتدرآمدوصولمستقیمهايهزینه

.سازدمیبدلآنساختنحداقلبرايمهمموضوعیبهایراناقتصاددررامالیاتیدرآمدهاي

کارکردهايازايمجموعهدروندرمالیاتیدرآمدهايبرايوزارتاینآتیهدفگذاريبایست،میخالصهطوربه

شودتعییندولتاقتصاديکالنسیاستهايچارچوبدرتر،کلیحالتدروايبودجهسیاستبرايشناساییقابل

نظردربااضافیدرآمدبهنیازوشدنخواهدتلقیهدفیکخودخوديبهمالیاتیدرآمدافزایش،اساسبراین

بهنکتهاین. شدخواهدتعیینایراناقتصاددرتولیدبهسرمایهنسبتانتظارينرخومتعادلرشدنرخسقفگرفتن

ملیاقتصادايتوسعههدفهايوکشورمالیاتینظامازموجودانتظاراتبینضعیفپیوندگرفتننظردرباویژه

.یابدمیچنداندواهمیتی
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میشود؟ایجادوچگونهچیستمالیاتیفرار

مشمولمنافعوعوایدمورددرالزماطالعاتندادنمانندمالیاتنکردنپرداختبرايغیرقانونیتالشهرگونه

.شودمیخواندهمالیاتیفرار،مسئولمقاماتبهمالیات

فعالیتتطبیقرغمبهمالیاتی،فراردر. استیکسانهامالیاتانواعبرايمالیاتی،فرارتعریف

شودمیگرفتهنادیدهتعمداًربطذيمراجعمصوبضابطهچندیایکفعالیتاجرايدرقوانین،با

مالیاتیفرارپیدایشهايزمینه●

:ازعبارتندمالیاتیفرارپیدایشهايزمینهترینشایع

جامعهدرمالیاتیفرهنگگسترشعدم-1

مالیاتاخذدرپیگیريونظارتسیستمنبودنواطالعاتکاملمبادلهعدم-2

آناجرايدرضعفوجودوالراسعلیتشخیص-3

اجراییهايضمانتبودنضعیف-4

مالیاتوصولدرتاخیر-5

آنهادرآمدمیزاننبودنمستندومؤدیانشناختعدم-6
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ومالیاتیحمایتیهايسیاستبرخیاتخاذباگاههادولت: متنوعووسیعهايمعافیتوجود-7

پرداختازگروهیمالیاتی،هايمعافیتاعطايباهمچنینکنندمیبازرامالیاتیفرارراهمالیاتی،هايمعافیت

معافیتاعطاياگر،بنابراین. شودمیمنجردولتمالیاتیدرآمدهايکاهشبهامراینوشوندمیمعافمالیات

دیگرهايگروهبرراسنگینیفشار،نظرموردمالیاتیدرآمدکسببرايدولت،نگیردصورتالزمدقتباها

گروهبر،بیشتريمالیاتیهاينرخمیزان،مالیاتیدرآمدکاسهخالیبخشجبرانبرايیعنی. کندمیواردجامعه

گستردهمالیاتیهايمعافیتاعطايتردیدبی. شدخواهدتحمیل،نیستندمندبهرهمالیاتیهايمعافیتازکههایی

.شودمیمنجرمالیاتیاجرایینظامضعفومالیاتینظامناکاراییبه،

مالیاتیاجتنابومالیاتیفراربینفرق●

میمربوطمؤدیانرفتاربودنغیرقانونییاقانونیبهمالیاتپرداختازاجتنابومالیاتیفراربینمفهومیتمایز

.شود

مالیاتیقوانینازرسمیاستفادهسوءنوعیک،مالیاتازاجتنابامااستقانونازتخلفنوعیکمالیاتی،فرار

درآمدهايمورددردرستگزارشارائهازمالیاتیمؤديیککهوقتی. است

انجامرسمیغیرعملنوعیک،کندمیامتناع،شودمیمالیاتپرداختمشمولکهخودسرمایهیاکارازحاصل

نگرانفردمالیات،ازاجتنابدراما. داردمینگهدورکشورمالیاتیودولتیمقاماتچشمازرااوکهدهدمی
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اینجادر. گیردمینشاتهامالیاتقانوندرقانونیخالءهاياز،مالیاتازاجتناب. شودافشااوعملکهنیست

.گرددمیگریزهايراهدنبالخودمالیات،پرداختقابلیتکاهشمنظوربهفرد

مبادالتتمامیالزاماًاوکهچراباشد،شدنافشااحتمالنگرانندارددلیلیمالیاتیمؤدي،مالیاتازاجتنابدر

.کندمیثبتوشتیادداواقعی،غیرشکلبهالبتهآنجزئیاتباراخود

مالیاتیواجتنابمالیاتیفرارایجاددالیل

مالیاتیمقرراتوقوانیندرابهاموپیچیدگی-1

وقوانیندرابهاموپیچیدگیمالیاتی،هايسیاستاثربخشیعدموتضعیفدرموثرعواملترینمهمازیکی

چوناصوالً. کندمیواردصدمهمالیاتیهايسیاستاجراییکارآییبهتنهاییبهمسالهاین. استمالیاتیمقررات

داردلذاهمبازیاديتفاوتهايمردموفهمدركمیزانطرفیوازباشدمیمردمعموماستفادهبرايشدهوضعقوانین

سوءاستفادهبرايغلطوايسلیقهتفسیرهايوثانیاًزمینهنبودهعمومبرايفهمودركقابلپیچیدهقوانیناوالً

میشودفراهمگنندگان

مالیاتیارشدمدیراناطالعاتنبودنروزوبهآگاهیعدم-2

اکثریت.... واینترنتقبیلازالمللیبیناطالعاتیسیستمهايطریقازمهارتهاسریعرشدامروزعلیرغممتاسفانه

درمدیراناکثرواطالعاتباشندمیوحسابرسیحسابداريهايواستانداردقوانینازاطالعفاقدباالئیمدیران
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مالیاتی،سیستمیکدرپرداختتااظهارازمالیاتینظامفرآیندهايتحلیلمیشود،خالصهتحصیلوزمانحدود

مالیاتیسازماناگر. گیردقرارصحیحمجاريدردرستیبهوباشدبهنگاماطالعاتکهاستممکنومفیدزمانی

سازددگرگونراآنکرده،تجدیدنظرخودممیزيواطالعاتیسـیستـمدربایدشود،مواجهناقصاطالعاتبا

کارآمدانسانیمنابعبهتوجهعدم-3

مؤدیانراحتیبهتوجهیترکموشودمیطراحیمالیاتیسازماندرونیدیدگاهازفرآیندهااغلبحاضر،حالدر

.شودمیمالیاتیمقرراتازتمکینبرايآناناندكانگیزهءومؤدیاندلسرديموجبامر،این. شودمی

میدریافتحقوقخود،تجربهءومهارتبامتناسبمختلف،هايمـوقعیتدرکـارمنـدانکـههـمــانـطــور

ایناگر. کننددریافتپاداشنیزدهندمیارایهخودکاردرکهجدیديهايشیوهوکارهاازايدربایدکنند

ازرادرستکارانگیزهءاغلبشده،دچار) روزمرگی(یکنواختیوسکونبهکارمنداننیاید،دراجرابههاسیاست

دهندمیبروزراخودشغلیرضایتعدموشدهرنجورخودسازمانازشدتبهداده،دست

.جامعهدرمالیاتیفرهنگگسترشعدم-4

فرارپیدایشهايزمینهترینشایعدهندمیمالیاتچرادانندنمیمردمدهدبیشترمینشانمختلفهايبررسی

عکسوبینش،تلقیطرزازايمجموعهمالیاتی،فرهنگاستجامعهدرمالیاتیفرهنگگسترشعدممالیاتی

هايارزش،هاآرمان،برداشت،بینش،تلقیطرزدیگرعبارتبه. استمالیاتینظامقبالدرافرادالعمل

دهندمیشکلرامالیاتیفرهنگکههستندعواملیجملهاز،آگاهیوتحصیالتمیزانوجاريقوانین،اجتماعی
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.استمواجهمشکلبامواردبسیاريدرآنبرنظارتواجرااماشودمیانجامراحتیبهقانونگذاريما،کشوردر

تمایلعدموتربیشنارضایتیموجبدولت،مالیاتیمنابعصحیحتخصیصدربارهءمالیاتیمؤدیانآموزشفقدان

.شودمیمالیاتپرداختبهآنان

مؤدیانعملکردبامتناسبوتنبیهپاداشوجودعدم-5

هاییآنقانونمدارمؤدیان. خالفکارمؤدیانوقانونمدارمؤدیان: شوندمیتقسیمدستهدوبهعموماًمالیاتی،مؤدیان

امورسازمانبرايرامشکلیعموماًوکنندمیپرداخترامالیاتخود،سهمنسبتبهوقانونمطابقکههستند

کنندمیپرهیزسازمانبرايمشکلوهزینهایجادازوکنندمیتمکینغالباًمؤدیاننوعاینکنندنمیایجادمالیاتی

باقیمؤدیاننوعاینشودمیسعیغالباًوکردهرضایتاظهارمؤدیاننوعاینازنیزمالیاتیسازمانعلتهمینبه

امورسازمانواستبسیارسخنوبحثخالفکارمؤدیاندیگرمورددراما. شودافزودههاآنتعدادبریاوبمانند

میمحسوبخالفکارمؤدیانی. کندمالیاتپرداختبهوادارراهاآنها،سیاستانواعباکندمیسعیمالیاتی

مالیاتینظامهايگلوگاهازیکیموضوعهمینکهکنندمیتحمیلمالیاتیدستگاهبهرامعوقهايمالیاتکهشوند

.استایران

مالیاتتعییناصولرعایتعدم-6

خدماتبهاياصلبربنا.میباشدمالیاتتعییناصولرعایتعدممالیاتوصولموانعمهمترینازیکیمتاسفانه

بهتوجهباودهدمیانجامشخصهربرايحکومتدستگاهودولتکهباشدخدماتیبهايمعادلبایستیمالیات
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درآمدمیزانوثروتمنديدرجهوباشداوپرداختقدرتبامتناسببایستیفرديهرمالیاتپرداختقدرتاصل

.باشدآنانمالیاتتشخیصمالكاشخاص

مالیاتکنندگانپرداختبیندولتتوسطشدهارائهخدماتمیدهدنشانمالیاتیهايپروندهوتجربیاتولی

.استضوابطیگونههرفاقدمالیاتوفراریان

جامعهروزاقتصاديوضعیتازاطالعاتیسیستمهايوجودعدم-7

ارزشبرايعمدهمنبعیکعنوانبههموسازماندراستراتژیکمهممنبعیکعنوانبههماطالعاتامروزه

بهمربوطاطالعاتبهدستیابی. استشدهقلمدادرقابتیمزیتیکعنوانبههموارهاطالعات. استمطرحافزوده

سیستمباشد،متاسفانهاثرگذارآنکلیعملکردبرتواندمیمختلفهايجنبهازسازمانگوناگونفعالیتهاي

بازعواملازخودکهمیکندحرکتجامعهروزاطالعاتاززیادبسیارفاصلهبامالیاتیامورسازماناطالعاتی

.استمالیاتیفراریانراهکنندهوهموارسازماندارنده

مالیاتاخذعملیاتیهايروشبهبودهايراهکار

مودیانبرايفهموقابلسهلقوانینتدوین-1

جامعطوربهحسابداريومالیاتیمقرراتوقوانینبایداولقدمدرمالیاتیدستگاهاثربخشیتضمینمنظوربه

وکشوريالقوانینمجمعدرتاشوداخذجدیدمجوزهايبایدجدیدقوانینوهارویهبراي. شودتضمینوتعریف
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به. استوابستهحسابدارينویناستانداردهايبهشدتبهمالیاتیقوانینتغییرات. شودثبتمالیاتیهاينامهآیین

سازمانبههاآنارایهءچگونگیوفاکتورهاودفاترنگهداريدرمؤدیانبهمربوطمقرراتبـایددیگرعبارت

جلبمردمآحادوحاکمیتحمایتبایداصالحاتکردنپیادهبراينهایتدر. شودتبیینشفافصورتبهمالیاتی،

.شود

:هستندداراراذیلشرحبهویژگیوخصوصیتچندینوکارآ،خوبقوانینکلیطوربه

کارآیی) الف

کارآییمالیاتی،هايسیاستاجراينظرازمربوطهقانونآیاکهکردتوجهنکتهاینبهبایدقانون،کارآییمورددر

موردنتیجهءکهاستاثربخشوکارآقانونیدیگرعبارتبهداردرااثربخشیو

منظوربههاشرکتبرمالیاتمؤدیانالزامبرايقانوناهدافازیکیمثالعنوانبه. شودحاصلآنتصویبازنظر

واقتصاددرشرکتیکمالیگردشنحوهءازکاملشناختتواندمیزیان،وسودوترازنامهواظهارنامهارایهء

قانونگذار،هدفاینچنانچه. باشددیگرهايبنگاهمالیمفاسدردیابیبرايشرکتاینمالیاطالعاتازاستفاده

.استبوده) اثربخش(کارآقانون،گوییممیشودحـاصلهاشرکتزیانوسودوترازنامهدرستارایهءبا

دهیسازمان) ب

اینبهقانوندهیسازمان. شودمیمالیاتیقانونازکاربرانومؤدیانبهترفهمودركباعثمنطقیدهیسازمان

تاهمبهمربوطمطالبدیگرعبارتبهباشندآنکناردرهمگیخاص،بخشیکبهمربوطمقرراتکهاستمفهوم
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کهصورتیدر) هاشرکت(حقوقیاشخاصمالیاتیمؤدیانمثالعنوانبه. باشندهمکناردرداردامکانکهجایی

استشدهلحاظجداگانهفصلیکدرهاشرکتمالیاتیامورفصلمقرراتواجراییاتبهمربوطمطالبتمام

.شدخواهندابهاموسردرگمیدچارترکمخیلی

دركقابلیت) ج

ازثانیائوباشدکوتاهمتنیکعبارتبایداوالئیابد،افزایشمتنیکدركقابلیتبخواهیمکهصورتیدر

.کردارایهسادهوگویامتنیدیگر،عبارتبهآیدعملبهجلوگیريغیرشفافومرموزکلمات

فهمهمهوآسانقانونیبهنیلبرايحقوقیزبانازپرهیزخواهاننویسیقانوندرسادهزبانازاستفادهحامیان

هستنداينامهلغتبهمعروفکهکلماتییاوحقوقیکلماتازبایدداردامکانکهجاییتادیگرعبارتبههستند

ارزیابی) هیات(کمیسیون«عبارت،»امالكتقویمکمیسیون«عـبارتجايبهتوانمیمثالعنوانبهکردپرهیز

.بردکاربهرا»امالك

انسجام) د

یکدیگرباقانونیکعناصردارمعنیارتباطمعنیبهتواندمیکهایناول: استفهمقابلگونهدوبهانسجاممفهوم

مالیاتیقانونکهیافتاطمینانبایددیگرعبارتبه. باشدداشتهانسجامقوانینومقرراتسایرباکهایندوموباشد

واصولباعنوانهیچبـهنـبـایـدمستقیمهايمالیاتقانونمثالعنوانبه. شودتلفیقحقوقینظامبقیهءبا

بهمربوطفصلقانون،خوددریاوباشدداشتهناهماهنگیومغایرتحسابرسیوحسابدارياستانداردهاي
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درمشاغلازبعضیکهطوريبهباشدناهماهنگ) هاشرکت(حقوقیاشخاصبهمربوطفصلباحـقیقیاشخاص

.شوندتعریفحقیقیاشخاصقالبدردیگربعضیوحقوقیاشخاصقالب

کهباشدايگونهبهبایدنرخاینوگیردقرارمربوطهمسئوالنجديتوجهموردبایدمالیاتیمناسبنرختعیین

.آیدعملبهجلوگیريمالیاتی،هاينرختعددازبایدکهآنضمنکندمالیاتپرداختبهتشویقرامردم

جامعهاقتصاديمدیرانازاستفاده-2

واداريفعالیتهايبینمعناداريارتباطتوانندنمیچونندارندمطالعهبرايايانگیزهسازمانهاکارکناناصوال

. علمیصورتبهنهپذیردمیانجامعادتوسنتیصورتبهسازماندراموراینکهیعنی. بیابندتخصصیمطالعه

احساسکارکنانتا.باشدشدهایجادفرددرنیازيحتمابایدکندبروزرفتارياینکهبرايدارنداعتقادروانشناسان

ادارياموربتوانندفعلیاطالعاتودانشمیزانهمینباونکنندحسخوددرجدیدعلمیمطالبداشتنبهنیاز

مالکیتداشتنبدلیلخصوصیاقتصاديهايگیردبنگاهنمیشکلمطالعهفرهنگدیگردهندانجامراروزمره

دارندرااقتصاددنیايباخودتطبیقدرسعیبیشتريسرعتمعموالًباسهامدارانبهپاسخگوئیبهیانیازخصوصی

تنهانهصحیحوآماراطالعاتوجودوعدمصریحپاسخگوئیعدمجملهازدالیلیبهبنادولتیمدیرانمتاسفانهولی

اقتصادبادنیايراخودارتباطمدیریتپستتصديپساکثراًحتیندانستهجدیدعلوممطالعهبهمکلفراخود

حدوديوتاارشدمدیرانسطحدرمشاورعنوانبهجامعهاقتصاديازمدیراناستفادهلذامینمایندقطعواطالعات

هايسیستماکثرامروزهمثالبرايمیشودروزمسائلازوآگاهیمدیرانعلمیسطحارتقاءباعثمیانیمدیران

کارکنانوحتیمدیرانعمالًاکثرولیباشدموجودمیبازاردرگوناگوناشکالوباافزارينرمصورتبهحسابداري
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ومودیانمابینفیاختالفاتباعثسیستمضعفاینمالیاتیرسیدگیهايومعموالًدرندارندرارایانهباکارقدرت

.شودمیمالیاتیسیستمبهمردماعتمادعدمباعثوخودشدهمالیاتیامورادارات

مردمبیندرمالیاتیفرهنگگسترش-3

دیگرعبارتبه. استمالیاتینظامقبالدرافرادالعملعکسوبینش،تلقیطرزازايمجموعهمالیاتی،فرهنگ

از،آگاهیوتحصیالتمیزانوجاريقوانین،اجتماعیهايارزش،هاآرمان،برداشت،بینش،تلقیطرز

.دهندمیشکلرامالیاتیفرهنگکههستندعواملیجمله

قوانین،ازمردمکردنمطلعوکارتربیشسهولتبرايمؤدیانبهرساندنآگاهیمالیاتی،مدیریتوظایفجملهاز

ازاجتناب(مالیاتیفرارازسیستماتیکطوربهامراین. استسازمانتصمیماتوهابخشنامهوهانامهآیین

یاوروزنامهانتشاراینترنتی،سایتایجاد. شودمیمالیاتیتمکینافزایشخوديخودبهباعثوکاسته) مالیات

تلویزیونی،ورادیوهفتگیبرنامهکشور،سراسردرمشاورههايپایگاهایجادمالیات،زمینهءدرتخصصیمجلهء

.شودمالیاتیسازمانبهمؤدیاناعتمادباعثتواندمی.... واطالعاتیمختلفهايبانکایجاد

.استآنهاتحققبهموظفدولتکهاستحقوقیدارايشهرونديهرقانوناساسبر

کهخدماتیوحقوقمقابلدرشهروندانکشورهاازبسیاريدرشود؟میتامینکجاازخدماتاینمالیمنابعاما

خدماتمالیمنابعکنندهتامینعنوانبهمالیاتپرداختکهدارندعهدهبرهمراوظایفیکنندمیدریافتدولتاز

.شودمیمحسوبآنهاتریناصلیازیکیدولتی
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طیخوشبختانه،امابودهتوجهموردکمترنفتیدرآمدهايبهاتکابدلیلماکشوردرقدیمازمعقولرویهاینهرچند

تاثیرهممردماقتصاديرفتاردروحتیگرفتهقراراقتصاديکارشناسانودولتمردانتاکیدمورداخیرهايدهه

رود؟میکجابهکنند،میپرداختمردمکهمالیاتیاست،مطرحپرسشاینفعلیشرایطدراستگذاشته

.وجودداردابهامبارهایندرهمچنانمناسبسازيفرهنگعدمدلیلبهکهگفتبایدپاسخ،در

شود،میهزینهجاییچهدرکنندمیپرداختمردمکهمالیاتیسرانجامکهایندربارهتوضیحدیگر،عبارتبه

فرودگاهمدرسه،بیمارستان،ساختصرفکنندمیپرداختکهمالیاتیبدانندمردماگرمثال،براي. استضروري

برايمعینطوربهمالیاتمصرفنحوهاکنونهمولیکردخواهندآنپرداختبهموظفراخودقطعاًشود،می... و

.داردسازيفرهنگبهنیازونیستمشخصمردم

کاراینکهاینومالیاتپرداختزمینهدرسازيفرهنگکهبرودسمتاینبهبایدهاییبرنامهاتخاذبانیزدولت

وصولدستگاهومالیاتیسیاستمیانپیوندبهتوجهالبته. گیردقرارکاردستورشود،درتلقیملیوظیفهیک

.آیدمیشماربهتأملقابلومهمموضوعیحیث،هرازکشورمالیاتینظاماصالحدرمالیات

مودیانعملکردبامتناسبوجرائمتشویقاتتدوین-4

... وقوانینتشکیالت،نظرازسادهبسیارمالیاتینظامیکبایدکشورمالیاتیسیستمدرمالیاتیفرارکاهشبراي

. دهدمیگسترشرامالیاتیفرارپیچیده،واداريتشکیالتکهاستدادهنشانمتعددمطالعاتزیراشود،طراحی

وجریمهدرموردقاطعانهتصمیموآورندفراهمرافرارکاهشموجباتکهباشدنحويبهبایدمالیاتیجرایم
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مالیاتی،فرارارتکابدرثرمؤعواملازیکیزیراشوددنبالجديطوربهبایدنیزرابطهایندرسختگیري

رسیدهخودعملسزايبهبزرگمجرمانکهشودعملنحويبهاگررابطههمیندر. استدیگرانرفتارازیادگیري

سازماناهتمامکهآنضمن. شوندغیرقانونیعملمرتکبکمتردیگرانکهبودامیدوارتوانمیشوند،معرفیو

.استضروريبسیاررابطهایندرکشورقضاییومالیاتی

مالیاتیامورسازمانکارکنانآموزش-5

ومدیریتیجامعدركوشوندمیتفسیرمالیاتیمامورانتوسطکههستندابهاماتیدارايمالیاتی،مقرراتاغلب

حفظرااطالعاتمعموالخویش،قدرتحفظیاوافزایشمنظوربهمدیرانازبعضی. نداردوجودهاآنازجمعی

.شودکارکنانتمامیبههاپیامرسیدنمانعاستممکنامراین. کنندمی

کارکنانخوبعملکردهمچنینوگیردنمیقرارمدیریتکنترلتحتآموزش،طریقازکارکنانعملکردمعموالً

.شودنمیبهترهايپرداختوارتقامشمولهمیشه

برخیدرآموزشیهايبرنامهولیشودمیتلقیارزشمندکشورمالیاتیامورسازمانداخلدرآموزشاگرچه

دهدنمیپوششراهاآنعلمیومهارتیهايشکافیاوکارکناننیازهاياغلب،واستوسیعحدازبیشموارد

آنارتباطباتربیشواستمربوطکارکنانعملکردباترکممالی،جبرانوارتقارسدمینظربهموارد،برخیدر

.داردبستگیسازمانقدرتمندافرادباها
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پرسنلاینبودندارامنظوربه. استخالقوکارآکارمندانداشتنمالیاتی،نظامپیشرفتدرکلیديعواملازیکی

:کردتوجهزیرنکاتبهباید

.باشدمشخصشفاف،وکاملطوربهشخصهرهايمسوولیتواختیارات▪

.باشدداشتهتجربهومهارتتخصص،آندرکهیابددستسمتیورتبهبهفردهر▪

.کنددریافتمزایاوحقوقداردکهمقامیومنزلتشوونات،اندازهءبهشخصهر▪

اطالعاتتبادلومختلفمقاالتانتشاروآموزشیکارگاههايبرگزاري-6

اطالعاتاستپیشرفتهايازنشانهیکیکشوريهردرتخصصیوايحرفهمجامعوانجمنهاتشکیلوتاسیس

هستند؛ویژگیچهاردارايمفید

بودنبهنگام) الف

کیفیت) ب

بودنکامل) ج

بودنمربوط) د

کیفیت. دارداشارهخیر،یااستپذیرامکاناطالعاتبهدسترسیگیريتصمیمهنگامدرآیااینکهبهبودنبهنگام

کامل. کننداتخاذرااشتباهیهايتصمیمغلطبااطالعاتتوانندمیسادگیبهافراد. استاطالعاتصحتمعنايبه
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هاتصمیمبااهدافاطالعاتارتباطمیزانبهبودنومربوطداردداللتشده،گردآورياطالعاتمقداربهبودن

دیگرازاگریاکندوابداعتولیديتازههايشیوهیاکهدهدمیامکاناقتصادیکبهجدیدتکنولوژي. دارداشاره

یکدرانسانیسرمایهمیزانبهنیزهاخصیصهایندويهروبرسدآنهابهکندسعیاست،ماندهعقباقتصادها

باخانوارهاسطحدرحتییاوکشورسطحدرباالدرآمدسطحکهدهدمینشانموجودشواهد. استوابستهجامعه

آموزشباالداشتن،درآمدبرايکهدانیممیامروزهکه،ایناستجالبکهاينکتهاماو. استهمراهبهترآموزش

برايقادرندودارندبیشتريکارائیمعموالدیده،آموزشوسالمافراددارايسازمانهايیعنی. استالزمبیشتر

توسعهبرايماهايسیاستازبخشیعنوانبهنظرمن،به. نمایندگذاريسرمایهباالتر،اهدافبهیابیدست

نمیمیسرکارواینکنیمگذاريسرمایهبهینه،برداريبهرهبرايوکردهتوجهسویهدورابطهاینبهبایداقتصادي

ودیگراقتصاديومدیرانسازماندرونکارکناننظرونقطهمقاالتوانتشارآموزشیکارگاههايبرگزاريمگرباشود

وريبهرهازباالییسطحکنند،میمدیریتراخوددانشکههاییسازمان. سازمانازخارجومحققانصاحبنظران

کنند،میاتخاذبهتريهايتصمیمخود،کارکناندانشبهبیشتردسترسیداشتنباهاسازمان. آورندمیدستبهرا

ویکپارچگیبهودهندمیافزایشرانوآوريکنند،میکمراکارهاتکراردهند،میشکلراخودفرآیندهاي

کارهاانجامهزینهتواندمیدانشمدیریتاعمالدولتیبخشدردیگر،عبارتبه. یابندمیدستباالییهمکاري

.بخشداعتالرارجوعارباببهخدماتودهدکاهشرا

.استسازمانبهرهوريباعثخودسازمانیبرونوسازمانیدروناطالعاتتبادلکلیبطور
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جدیدنظامپیشگامانبرايتشویقینظاماستقرار-7

استگروهیکار،قرنآیندهقرن: مینویسد"یکموبیستقرنبرايمدیریت"کتابدردراکرپیتر

وعلمدرآمدهبوجودتغییراتوپیشرفتدردرریشهعصرحاضراقتصاديـاجتماعینظامدگرگونیوتحوالت

خدماتومحصوالتخلقوابداع،نوآورينیازمندسازمانهابقاءوحیاتتضمینروایناز. داردتکنولوژي

تأسیسیاهاسازماندرتحولایجادبابتوانندکهافراديتوسطمگرنیستمیسررویداديچنینباشدمیجدید

درکنندپیداسازمانمشکالتبرايمناسبحلهايراهقادرندتوانمندکارکنانسازندمحققراامرایننوشرکتهاي

وظایفازايعمدهبخشبایدوندارندخودکارکنانکنترلبرايچندانیفرصتمدیرانامروزرقابتیکامالًمحیط

کارآفرینکارکنانبرايتشویقینظاماستقراربامگرشودنمیمیسرواینبگذارندآنهاعهدهبهراروزمره

زائدروشهايحذفومالیاتاخذروشهاينمودنساده-8

تبدیلپیچیدهبسیارسیستمیکبهتدریجبهمالیاتینظام. باشدمیاصلیهاياولویتازیکیمالیاتینظاماصالح

انجامصرفهاهفتهوروزهابایداشخاصبطوریکهآوردهپدیدمردمبرايزیاديهايدشواريکهاستشده

دیگرسويازاما. بزنندمالیاتیمشاورانیاوشخصیحسابداراناستخدامبهدستیاوکنندخودمالیاتیمحاسبات

.دهدمیراکمتريمالیاتپرداختواستفادهسوءامکانذینفعهايگروهبهسیستماینهايپیچیدگی

یکبارسالهرچنددولتشودمیاضافهمالیاتقانونبهمتعدديهايمتممومقرراتسالههمهآنکهبهتوجهبا

نمایدترمعقولوترسادهجدیدشرایطبهتوجهبارامالیاتینظاموزدهاصالحیاقداماتبهدستکهاستمجبور



٧٨

عدالتپیشرفتهکشورهايدرواستبرخورداراساسیاهمیتازکشورهاهمهدرهماجتماعیعدالتحال،عیندر

.یابدمیتحققمالیاتیمنابعطریقازاجتماعی

تشخیصمرحلهازمالیاتوصولوهزینهزمانکاهش-9

ناراحتیحداقلآنانبرايوشدهوصولمودیانازشرایطمساعدترینبرحسبوموضعمناسبتریندربایدمالیات

.استآناجرايطریقهومالیاتطرحدردولتوظیفهبنابراین. کندایجادرامزاحمتو

دهندهمالیاتبرپرداختطریقهوپرداختزمانلحاظازکهشودتنظیمطوريبایدآنبهمربوطشرایطومالیات

دردرآمدبرمالیاتمثالً. ننمایدایجادزحمتیوصولموقعدرنیزدولتبرايوآوردهواردراممکنهفشارحداقل

دستبههنوزدرآمدآنیاکهزمانیدرنهباشدداشتهدرآمدآنبهدسترسیدهندهمالیاتکهشودمطالبهزمانی

یاوبازرگانموسساتتوسطپرداختموقعدرکهحقوقمالیاتاستشدهخرجکالًیاونرسیدهدهندهمالیات

برمالیاتدرآمدبرمالیاتمانند(مالیاتهاتقسیطامکانشکبدونگرددمیپرداختدولتحساببهوکسردولتی

.بودخواهدموثراصلاینتحقیقدرنیز) ارثبرمالیاتواموال

ازجزئیفقطوصولمخارجهرحالبهوشوددادهتقلیلحداقلبهوصولمخارجوالمقدورحتیبایستیمالیاتها

سازمانبرناظرطرفیکازاقتصادياصولطبقبرمالیاتبرقراريومالیاتهاوصولدر. باشدمالیاتوصولمبلغ

بنابراین. دهدمیقرارتوجهمورددولتمالیاتیسیستمدررامالیاتهانوعدیگرطرفازوبودهدولتوصولی

پسآنچهودهندهمالیاتتوسطپرداختیمالیاتاصلبینتفاوتکهباشدشدهتنظیمطوريبایدآنوصولطریقه

وصولطوريبایدمالیاتدیگرعبارتبهباشدحداقلگرددمیدولتخزانهتحویلمربوطهايهزینهکسراز
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موثروصولهزینهازدیاددرکهمهمیعللازیکیباشدمالیاتاصلازناچیزينسبتآنوصولهزینهکهشود

ونمایندمیوظیفهانجامدولتسازماندرمالیاتیکوصولیاوبرقراريمنظوربهکهاستافراديوجوداست

.شودمیآنهامستمريوحقوقپرداختصرفمالیاتوصولیاعظمقسمت

کارآمدمالیات

نخواهدکنندگانمصرفرفاهوتولیدروندکشور،اقتصادبررانامطلوبیاثراتتنهانهافزودهارزشبرمالیات

.کردخواهدمساعدترراشرایطبازاررایجهايگريواسطهحذفباحتیبلکهداشت،

واصنافازمالیاتاخذمصوبهعنوانبهکهقانونیکشور،درافزودهارزشبرمالیاتقانونتصویبازپیشتا

دلیلبهکشور،صنعتگرانوکارشناساناعتقادبه. بودعوارضتجمیعقانونرفت،میشماربهتولیديکاالهاي

امر،اینکهیافتندسوقايپلهزیرتولیداتسمتبهصنعتگرانازبسیاريعوارض،تجمیعقانونازناشیفشار

.آوردفراهمرازیرزمینیهايفعالیتافزونروزافزایشموجبات

دریافتبهقادرکهتولیدکنندهعوارض،تجمیعازناشیفشاردلیلبهکهدارندتأکیدقانونایناجرايبهمعترضان

بهتولیدکنندگانوصنعتگراننتیجه،در. بودخواهدمالیاتکنندهپرداختخود،نیست،خریدارازعوارضاین

ماشینواولیهموادوارداتبهمربوطعوارضوضععالوهبه. شوندمیدادهسوقزیرزمینیهايفعالیتسمت

کسیچهایرانیتولیدکنندههرآن،موجببهکهشوندروروبهمشکالتیباتولیديواحدهايتاشدسببنیزآالت
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بابتدرصد،5/1بایستمیکندمیدریافترانهاییخدماتیاکاالکهکسیچهوکندمیتولیدرااولیهمادهکه

برمالیاتقانوندر. بپردازدمالیاتیامورسازمانبهدولتینهادهايسایرعوارضبابتدرصد،5/1وهاشهرداري

5/1دریافتعوضدرواستباقیخودقوتبههمچنانهاشهرداريبهدرصد5/1پرداختافزوده،ارزش

شدهمقرردولت،ومجلساولیههايتوافقبراساس. استگرفتهقرارنهاییفروشندهعهدهبردولتسهمدرصد

تجاوزریالمیلیارد10ازساالنهآنهامالیگردشحجمکهکنندگانیتوزیعوواردکنندگانصرفاًاول،گامدراست

پرداختازخدماتکنندگانارایهوپاخردهاصنافازبسیاريترتیب،اینبه. باشندمالیاتاینمشمولکند،می

.هستندمعافافزودهارزشبرمالیات

کهمیزانهربهکاال،توزیعیاتولیدازمرحلههردرکهاستشدهمقررافزودهارزشبرمالیاتقانوندرهمچنین

تجمیعقانونبراساس. کندپرداختراايهزینهخریدارمیزان،همانبهیابد،میافزایشتولیديمحصولارزش

اینتصویبباولیشد،میمالیاتمشمولمحصولارزشکلتولید،ازمرحلههردراینازپیشتاعوارض،

میقرارافزودهارزشبرمالیاتاخذبرايعملمالكشده،ایجادمرحلهآندرکهارزشیالتفاوتمابهتنهاقانون،

باشدتوزیعوتولیدچرخهدرکرده،پرداخترامالیاتکهکسیاگرمالیاتی،نظاماینازايمرحلههردرالبته. گیرد

زیرا. گرفتخواهدپسمالیاتیادارهازراخودپرداختیمالیاتکاال،فروشازبعدشود،محسوبمالیاتیمؤديو

کنندهمصرفتوسطمبلغاینبلکهکنند،نمیپرداختمالیاتیکننده،توزیعوتولیدکنندهتوزیع،وتولیدفراینددر

.تولیدنهاستمصرفبرمالیاتمالیات،نوعایندلیلهمینبهوشودمیپرداختنهایی
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مثمرثمرومفید●

استبرخوردارمردمیوقانونینظامازمالیاتکهکشورهاییدرخصوصبههادولتدرآمداصلیمنابعازیکی

. شودمیوصولمختلفیعناوینتحتوشدهشاملراعمومیبودجهدرصد60ازبیشحتیکهاستهاییمالیات

افزودهارزشبرمالیات. استمالیاتاخذبرايراهبهترینمختلف،دالیلبهافزودهارزشبرمالیاتمنظر،ایناز

نسبتتولید،وگذاريسرمایهانگیزهبردنبینازبدوناجتماعی،عدالتاهدافتأمینضمنکشورها،ازبسیاريدر

کهآنجااز. شودمیکاربردهبهدولتدرآمدهايافزایشجهتدرجدیديدرآمدمنبععنوانبههامالیاتسایربه

هزینهکنند،میایفارامالیاتیمأمورنقشمؤدیانهمهواستاجراخودسیستمیکافزودهارزشبرمالیاتسیستم

مالیاتی،اعتبارازاستفادهبرايمؤدیانمالیات،نوعایندرکهاینبهتوجهباحال،عیندر. استپایینآنوصول

طرفاز. شودمیفراهممؤدیانمعامالتمیزانخودبهخودشناساییبرايزمینهبود،خواهندفاکتورارایهبهملزم

براساسمالیاتپرداختیاوهستندمعافمالیاتازقانونایناجرايباکاالهاازبسیاريکهآنجاییازدیگر،

برقراريسببطرحاینوبودهمؤدیانرضایتبامالیاتوصولپذیرد،میصورتقبلبهنسبتکمتريدرصد

کهاستاینآمده،وجودبهروزهااینکهسؤاالتیمهمترینازیکی. شودمیکشوردراقتصاديعدالتبهترهرچه

اینبراساسکهچرا. استمنفیکامالًسؤالاینپاسخشود؟میکاالهاقیمتافزایشموجبقانونایناجرايآیا

دروحذفپرداختندمیدولتبهکاالیکتولیدبرايمختلفمراحلدرتولیدکنندگانکهدرصدي5/1قانون

بهبلکهنشده،زیادتنهانهکاال،یکعرضهبرايپرداختیمالیاتواقع،در. گرددمیاخذفروشندهتوسطنهایت
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نیزکمتريمالیاتایرانیکااليهربرايبساچهکاالیکتولیدازعوارضتجمیعاخذمختلفمراحلحذفدلیل

.شودمیپرداخته

مالیاتیبازندگان●

درجهدر. افتادخواهدخطربهجديطوربهبازارفعاالنازگروهدومنافعافزوده،ارزشبرمالیاتقانوناجرايبا

یاوباشندشریکتولیدزحمتدرکهآنبدونومشغولندگريواسطهوداللیبهپردهپشتکهکسانیمنافعاول،

هايفروشوخریدبامصرف،تاتولیدمسیردرگرفتنقرارباگیرند،عهدهبرتعهديکنندگانمصرفمقابلدر

قانونبراساسکهاستبابتاینازبیشترعدهاینضرر. شوندمیبازاردرالتهابوشفافیتعدمباعثمکرر

درجهتبیکهکسانیقانون،ایناجرايبا. شودمیشفافکاالهاتوزیعوتهیهمسیرافزوده،ارزشبرمالیات

.شوندمیحذفتدریجبهوشدهشناساییاندگرفتهقرارمصرفتاتولیدمسیر

وقانونیمسیرازخارجکهکسانیهستند؛قاچاقچیانشدخواهندزیانمتحملقانونایناجرايباکهدیگريگروه

میمنتقلکشورداخلبهقانونچشمازدورودیگرکشورهايبازارهايازراخارجیکاالهايواردات،رسمی

کنندمیارایهمعتبريگارانتینهکهچرا. استکنندگانمصرفبرابردرآنهاتعهدعدمگروه،ایناصلیویژگی. کنند

افزوده،ارزشبرمالیاتقانوناجرايبا. پذیرندمیمسؤولیتیکنندمیارایهکهکاالییسالمتبرابردرحتینهو

نفعبهحالعیندرافزوده،ارزشبرمالیاتقانون. افتدمیخطربهشدتبهبازارخرابکارانازدستهاینمنافع

مقرروکردهمعافمالیاتاینازراخدماتوکاالصادراتقانون،این13ماده. استصادرکنندگانوصادرات
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در. شودمستردکشور،ازکاالهااینخروجهنگامکاالهاازشدهدریافتافزودهارزشبرمالیاتکهاستداشته

کااليارزشازدرصد5/1آنصادراتوایرانبازارازکاالخریدباایرانیمحصوالتصادرکنندگانواقع

کهگونههمانلذا. گیرندمیبازپسدولتازبودندپرداختهافزودهارزشبرمالیاتعنوانباقبالًکهراصادراتی

هاییانگیزهتواندمیحتیبلکهشد،نخواهدتولیدروندتوقفبهمنجرتنهانهافزودهارزشبرمالیاتاست،مشهود

.کندایجادتولیدبراينیزرا
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