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 افزودههاي اجراي قانون ماليات بر ارزشچالش  

 طالعه موردي صنايع منتخببخش صنعت ايران: مدر 
 

 

 چکيده

درآمده اجرا  صورت آزمايشي بهتصويب و به 1387در سال  افزودهقانون مالیات بر ارزش

الزم براي  هايو زيرساخت ، بسترهاسپري شدهسال از اجراي آن  7اما تاكنون كه حدود 

عي با و شیوه كنوني اجراي آن به نوو صحیح اين قانون ايجاد نشده اجراي دقیق 

به همراه و سازگار نشده است.  ،ويژه بخش تولید كشورههاي مختلف اقتصادي ببخش

 برخي صنايع تولیدي خصوصهاي اجراي اين قانون درمشکالت و چالشهمین منظور، 

صنعت كشور ازجمله صنعت تولید فرش دستباف، صنعت تولید لوازم خانگي و  منتخب

 مورد بررسي قرار گرفتند.  مطالعهتولید محصوالت غذايي و لبني در اين 

افزوده به دهد كه اجراي قانون مالیات بر ارزشنشان مي عمل آمدههب نتايج بررسي 

 بخش صنعت شیوه فعلي و با احکام و بسترهاي موجود، مشکالتي را براي تولیدكنندگان

 معافیتاز يك طرف و عدم معافیت برخي كاالها از پرداخت مالیات وجود آورده است. هب

، افزوده پرداخت شدهمالیات بر ارزش ، نحوه استرداداز طرف ديگرزنجیره پیشین آنها 

پذير بودن برخي احکام و امکان اجراي قانون، تفسیرمورد نیاز در هاي زيرساختي كاستي

و بروز و اعتبار مالیاتي فعاالن اقتصادي استرداد اي شدن اجرا و معضل اساسي سلیقه

افزوده در هاي اجراي قانون مالیات بر ارزشفروشي از مهمترين چالشكد ظهور پديده

 باشد.صنايع تولیدي كشور مي
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افزوده در بخش صنعت هاي اجراي قانون مالیات بر ارزشمنظور رفع چالشهب 

 .شوندكاالهاي معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر برخي از  شود: اوالًكشور، پیشنهاد مي

هاي الزم براي اجراي صحیح قانون در دستور كار قرار ختن زيرساختفراهم سا ثانیاً

( 12ماده ) «4»اي اجرا شدن برخي احکام ازجمله بند تفسیرپذيري و سلیقه گیرد. ثالثاً

افزوده از طريق ايجاد شفافیت در كاالهاي مشمول و تسري آن به قانون مالیات بر ارزش

 استرداد به موقعمشکل  نام كاال، رفع گردد. رابعاً كید صرف برأانواع گروه كااليي بجاي ت

 .شودرفع ديان ؤم اعتبار مالیاتي

 

 مقدمه

 مـورخ در جلسـه تبصـره 47 و ماده 53 بر مشتمل افزودهارزشمالیات بر  قانون

 پنجموهشتاد اصل طبق اسالمي شوراي اقتصـادي مجلس كمیسـیون 17/2/1387

 ياجرا با مجلس موافقت از د و پسش تصـويب ايـران اسـالمي يجمهور اساسي قانون

 .نگهبـان رسید شـوراي تأيیـد بـه 2/3/1387 تـاريخ در سال، پنج مدت به آن آزمايشي

در اين قانون، احکام بسیاري در رابطه با دامنه شمول كاال و خدمات مشمول  

انواع كاال و خدمات معاف از مالیات،  هاي تعلق مالیاتي،ها و تاريخپرداخت مالیات، دوره

چگونگي پرداخت مالیات، چگونگي استرداد اضافه مالیات پرداختي، مأخذ و نحوه 

 و ساير مقررات مرتبط آمده است.  مالیاتي محاسبه مالیات، وظايف مؤديان

لي یدكنندگان داخجمله تولبراي مؤديان از قانون اين از ابتداي اجراي 

بار ، دلیل شرايط ركودي كشورهاخیر بهاي در سال كهآمده جود وهبمشکالتي 

 آثارو شده  تشديدتولیدكنندگان مشکالت ناشي از اجراي اين قانون براي 
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به همین منظور در اين گزارش  .است آنها گذاشتههاي فعالیتي براي نامطلوب

اين به بررسي ابعاد اجراي  1،نظر صنعتگران كشورهاي موردضمن انعکاس چالش

تبیین قانون در بخش صنعت كشور پرداخته شده است. در بخش اول گزارش به 

هاي ناشي از اجراي اين چالش ،پرداخته و در بخش دوم گزارش به تفکیك مسئله

. در بخش سوم گیردمورد بررسي قرار ميكشور  يصنايع تولید از قانون در برخي

 ارائه شده است. و راهکارهاي پیشنهادي گیرينتیجه ،بندينیز جمع

 

 تبيين مسئله .1

سازي هايي كه در بحث شفافبا تمام مزيتافزوده ارزشاجراي قانون مالیات بر 

كه اين ورده وجود آهبراي تولیدكنندگان كشور برا ، مشکالتي هاي اقتصادي داردفعالیت

رهاي ناصحیح قانون و يا نبود بست ناشي از احکام مبهم قانون، اجراي اغلبمشکالت، 

 ممیزينناصحیح  يا از تفسیرالزم براي اجرا و عدم اطالع كامل مؤديان از اين قانون و 

از مالیات بر و خدمات نهايي برخي كاالها  یتمعاف شود.از احکام قانون، ناشي مي مالیاتي

، زمانبر آنها تولید ايمواد واسطهو پیشین زنجیره  عدم معافیت مقابلافزوده در ارزش

تلقي  هاي قابل قبولهزينه ءجز)كه هاي معاف رداد مالیات پرداختي كاالاستبودن 

، شفاف توسط مؤديان نامه و پرداخت مالیاتره كوتاه زماني براي ارائه اظهار، دو(شودمي

                                                 
هاي راي اسالمي جناب آقاي دكتر الريجاني و در راستاي بررسي چالش. عطف به دستور و پیگیري رياست محترم مجلس شو1

جمله تولیدكنندگان فرش دستباف، از كشورصنايع برخي با دعوت از ايران،  تعبخش صنافزوده در اجراي قانون مالیات بر ارزش

بـا حضـور كارشناسـان و     ي، جلسـات كارشناسـ  ن محصـوالت و مـواد غـذايي   تولیدكنندگان داخلي لوازم خانگي و تولیدكنندگا

ايع مربوطـه و همننـین مـديران و كارشناسـان     ها و تولیدكنندگان و اصناف صـن ي؛ اتحاديهيهاي اجراوالن مربوطه دستگاهئمس

كارشناسـان و تولیدكننـدگان در   شـده  شد. نظرات مطـر   هاي مجلس برگزار هاي مجلس در محل مركز پژوهشمركز پژوهش

 منعکس گرديده است. جلسات مذكور، در اين گزارش
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راز اعتبار مالیاتي عاف از مالیات، معضل شناسايي و احاي مكاالهانواع نبودن گستره 

افزاري و هاي كامل نرمعدم وجود زيرساخت الت،فعاالن اقتصادي براي انجام معالم

از نگاه فعاالن  جمله موارد مهمي است كهاز ...و افزاري براي اجراي دقیق قانونسخت

طور تفصیلي به در ادامه است. ي شدههاي تولیددر فعالیت اخاللباعث ايجاد اقتصادي، 

 .خواهد شدها پرداخته تشريح اين چالش به

 

 افزودهارزشدر فرآيند اجراي قانون ماليات بر  نايع منتخبمشکالت ص .2

يند اجراي قانون آداخلي در فر يمشکالت صنايع تولید مهمترين از برخي ،بخش اين در

 .  شودتشريح ميافزوده مالیات بر ارزش

 

 و خدماتمعافيت مالياتي برخي كاالها  .1-2

وجود هبراي تولیدكنندگان بافزوده ارزشاز مشکالتي كه از جانب قانون مالیات بر يکي 

( قانون مالیات بر 12مربوط به معافیت برخي كاالها و خدمات موضوع ماده ) ،آمده است

برخي كاالها و خدمات از  ،( اين قانون12طبق حکم ماده ) 1.باشدميافزوده ارزش

                                                 
 پرداخت از مورد حسب آنها واردات همننین و زير خدمات ارائه و كاالها عرضه افزوده:قانون ماليات بر ارزش (12). ماده 1

 و بذر سم، كود، انواع نوغان؛ و عسل زنبور آبزيان، زنده، طیور و دام نشده؛ فرآوري كشاورزي محصوالت :باشدمي معاف مالیات

 كودكان؛ تغذيه خشك مخصوص شیر و نباتي روغن پنیر، شیر،، سويا و حبوبات برنج،، شکر قند، گوشت، نان، خبازي، آرد نهال؛

 هـا، وزارتخانـه  بـه  بالعـو   صـورت  بـه  اهدايي كاالهاي مطبوعات؛ و تحرير چاپ، كاغذ انواع و تحرير دفاتر مطبوعات، كتاب،

 كه كاالهايي هدايا؛ گیرنده حوزه تأيید با علمیه هايحوزه و وزيران هیئت تأيید با غیردولتي عمومي نهادهاي و دولتي مؤسسات

 آن بـر  مـازاد شود، مي كشور واردات، وارد و صادرات مقررات طبق مقرر معافیت میزان تا شخصي استفاده براي و مسافر همراه

 سـاني، )ان درماني خدمات درماني، مصرفي ازملو دارو، انواع غیرمنقول؛ اموال بود؛ خواهد مالیات مشمول قانون اين مقررات طبق

 مسـتقیم؛  هايمالیات قانون موضوع حقوق، درآمد بر مالیات مشمول خدمات و حمايتي؛ توانبخشي اتمخد و( گیاهي و حیواني
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 تولید اكثر در فرآيند ساخت و كه حالي، دراندمعاف شدهافزوده ارزشپرداخت مالیات بر 

اي اين كاالهاي واسطه گردد كهاي استفاده مياز مواد اولیه و كاالهاي واسطه ،اين كاالها

 ،اندپرداختهتولید  طي فرآينددر  را ، مالیات آنكنندگانو تولید مشمول مالیات هستند

كننده از مصرف طبق فاكتور فروش آن راتوانند نميفروش كاالي نهايي  زماناما در 

 قابلطور كامل هب در مراحل قبل نیز مالیات پرداختياز طرفي هم  .نمايندريافت يي دنها

ماده  «2»در اين خصوص در حکم تبصره  باشد.نمي استرداد از سازمان امور مالیاتي

 يا كاال عرضه به مؤديان كه صورتي در آمده است،افزوده ارزش( قانون مالیات بر 17)

 خريد بابتآنها  شده پرداخت هايمالیاتباشند،  داشته اشتغال مالیات از معاف خدمت

 1.باشدنمي استرداد قابل مرحله اين تا خدمت يا كاال

افزوده، موضوع ( قانون مالیات بر ارزش17ماده ) «5»در حکم تبصره  در عین حال 

از قبل پرداخت شده براي كاالهاي معاف را تشريح نموده است.  چگونگي استرداد مالیاتِ

، نیست استرداد قابل كه مؤديان پرداختيافزوده ارزش هايمالیاتبق حکم اين تبصره، ط

 .شودمي محسوب مستقیم هايمالیات قانون موضوع مالیاتي قبول قابل هايهزينه زءج

اي بابت كاالهاي واسطه ،بنابراين در صورتي كه تولیدكنندگان در جريان فرآيند تولید

آنها معاف باشد، آن  يكاالي نهايي تولید ،ند و طبق قانونمالیات پرداخت نموده باش

هاي هاي قابل قبول مالیاتپرداخت در مراحل قبل، جزوه هزينههاي بخش از مالیات

                                                                                                                   
 يهتسو و معامالت خدمات و مجاز الحسنهقر  هايصندوق و اعتباري هايتعاوني و مؤسسات ها،بانك اعتباري و بانکي خدمات

 اي،جـاده  شـهري بـرون  و درون مسافري عمومي نقلوحمل خدمات بورس؛ از خارج بازارهاي و هابورس در كاال و بهادار اوراق

 نـاوبري  كمـك  تجهیزات و رادار طیور؛ و دام خوراك ؛آموزشي و پژوهشي خدمات انواع ؛دستباف فرش ؛دريايي و هوايي ريلي،

 .امنیتي و( انتظامي و نظامي) دفاعي صرفاً مصارف با اقالم ؛هافرودگاه ويژه هوانوردي

 موضوع مالیات از معاف خدمت يا كاال عرضه به مؤديان كه صورتي درافزوده: ( قانون مالیات بر ارزش17ماده ) «2». تبصره 1

 كاال خريد بابت هشد پرداخت هايمالیات نباشند، مالیات مشمول قانون اين مقررات طبق يا و داشته باشند اشتغال قانون اين

 .باشدنمي استرداد قابل مرحله تا اين خدمت يا
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هاي مستقیم مالیاتهزينه ها با بخشي از گردد. در واقع اين هزينهمستقیم حساب مي

 د. شوتولیدكنندگان تسويه مي

براي استرداد و  اوالً كه ر اين خصوص وجود دارد اين استدنکته بسیار مهمي كه  

در تیرماه  ،هاي مستقیممالیاتبا مالیاتي و تهاتر آن  حساب آن با سازمان امورتسويه

 ثانیاً فقط بخشي از اين مالیات پرداخت شده در قالبمراجعه نمايند.  بعدسال 

يط ركودي و كمبود نقدينگي بنابراين در شرا هاي مستقیم قابل استرداد است.مالیات

در قالب مالیات  مالیات توسط تولیدكنندگان به روزدر كشور، پرداخت  يواحدهاي تولید

ديگر  بخشي از آن به يك ظرف قانونيتهاتر و  و موكول نمودن استرداد افزودهارزشبر 

، معضل بزرگي را براي بعدهاي مستقیم در تیرماه سال مالیاتبه نام  قانون 

داخلي،  آنکه با توجه به اظهارات تولیدكنندگان ضمن آورد.ميوجود هكنندگان بتولید

ديان ؤحقوق م ،رد و در اكثر مواقعیگنیز به سختي صورت مي داراين تسويه حساب مدت

 .شودرعايت نميتوسط سازمان امور مالیاتي 

و  يکي ديگر از معضالت ايجاد شده براي تولیدكنندگان، تفکیك مواد اولیه 

از ست. نهايي تولیدي مشمول و معاف از مالیات ا استفاده شده در كاالهاي ايواسطه

براي تولید كاالهايشان استفاده  ايو واسطه تولیدكنندگان از مواد اولیه كها آنج

در اي و واسطهدر فرآيند تولید از اين مواد اولیه و پرداخت را  آننمايند كه مالیات مي

برخي كاالهاي نهايي اين تولیدكنندگان مشمول  و نماينده ميتولید كاالها استفاد

معضلي كه در فرآيند حسابرسي براي اين  ،باشدمي مالیات و برخي معاف از مالیات

اي در كاالهاي ، اثبات میزان مصرف مواد اولیه و واسطهآيدميوجود بهتولیدكنندگان 

راي محاسبه و پرداخت مالیات بر واقع تولیدكنندگان بتولیدي مشمول و معاف است. در
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بايد به سازمان امور مالیاتي اثبات نمايند كه چه میزان از مواد اولیه و افزوده ارزش

اي را در كاالهاي تولیدي مشمول مالیات استفاده نموده و چه میزان را در واسطه

 اند.كاالهاي تولیدي معاف از مالیات مصرف كرده

صفر نمودن نرخ مشمول  رفع اين مشکالت،ي هاحليکي از راهبنابراين  

صفر شدن كاالهاي معاف،  نرخ با مشمول زيراباشد. ماليات كاالهاي معاف مي

گيرد و در ضمن اوالً بار مالياتي بر دوش توليدكنندگان كاالهاي نهايي قرار نمي

كننده نهايي نيز از بابت قيمت كاالي خريداري شده، متحمل افزايش مصرف

. در عين حال فرآيند استرداد ماليات به نخواهد شد يرمنطقيغ قيمت

 گردد. هاي مستقيم نميتوليدكنندگان نيز پيچيده و موكول به قانون ماليات

چالش ديگري كه درخصوص معافیت مالیاتي برخي كاالها وجود دارد مسئله شفاف  

ماده  «4»بق حکم بند عنوان نمونه در صنايع لبني، طهباشد. بنبودن گستره نوع كاال مي

شود اما طبق شیر و پنیر معاف از مالیات محسوب مي 1،افزوده( قانون مالیات بر ارزش12)

 براي مثال تبديل شیر به اين محصوالت، تغییرات جزئي در ايجاد اظهارات تولیدكنندگان

 مولاز ش اين محصوالت جديد ... يا ساير پنیرهاي فرآوري شده،شیرموز يا شیركاكائو و

 در صنايع تولید نان نیز گستره معافیت اين كاال، دقیقاً. شوندخارج ميمعافیت مالیاتي 

 مشخص نیست. 

( قانون 12ماده ) «4»مهمترين مشکل تولیدكنندگان در راستاي اجراي حکم بند  

اين است كه شمولیت اين حکم فقط به كاالي عام براي مثال  افزودهارزشمالیات بر 

بخشي محصوالت در بازار، مثل ا با تغییرات اندك در تولید براي تنوعشیر است. زير
                                                 

 پنیـر،  شـیر،  سـويا،  و حبوبـات  برنج، ، شکر قند، گوشت، نان، خبازي، افزوده: آرد( قانون مالیات بر ارزش12ماده ) «4». بند 1

 باشد.مي معاف مالیات پرداخت كودكان از تغذيه خشك مخصوص شیر و نباتي روغن
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اضافه نمودن اسانس و غیره به محصوالت، باعث خارج شدن آنها از شمول كاالهاي 

براي رسد در بیان معافیت اين كاالها در قانون مذكور، نظر ميگردد. لذا بهمعاف مي

قبل از  ،«انواع» حصوالت متنوع، عبارتافزايش درجه شمولیت و آزادي عمل در تولید م

 . اسم دقیق نوع كاال لحاظ گردد. مانند انواع شیر، انواع پنیر و...

 

 مالياتيها و كوتاه بودن فواصل زماني تعدد دوره .2-2

براي تولیدكنندگان افزوده ارزشاجراي قانون مالیات بر  يکي از مشکالتي كه در فرآيند

حساب پرداخت و تسويه )هر سه ماه يکبار( هاياد دورهوجود دارد اين است كه تعد

روز  15هر ) براي تولیدكنندگان زياد بوده و همننین مدت زمانافزوده ارزشمالیات بر 

آفرين مشکلارائه اظهارنامه مالیاتي توسط تولیدكنندگان به سازمان امور مالیاتي  يکبار(

براي پرداخت و تسويه مالیات بر  هماه سه هايكاهش تعداد دورهاوالً زيرا  .است

ماه يکبار )دو با در سال(، باعث افزايش فرصت زماني  6ماه يکبار به  3از هر افزوده ارزش

باعث حفظ نقدينگي و سرمايه موضوع كه اين  هدشتسويه مالیات براي تولیدكنندگان 

روز به  15ي از مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیات افزايشثانیاً، گردد. گردش آنها مي در

گردد كه تولیدكنندگاني كه عملیات مالي فعالیت تولیدي آنها گسترده روز باعث مي 30

را داشته باشند. زيرا  هايشانبندي حسابفرصت زماني الزم براي جمع باشد،ميو وسیع 

، هاي ارائه شدهرهاي مالي و فاكتوور در ارائه دقیق و به موقع حسابدر صورت قص

  سوي سازمان امور مالیاتي گردند.حمل پرداخت جريمه و يا خسارت ازمتممکن است 

يکي ديگر از مشکالتي كه در پرداخت مالیات براي تولیدكنندگان وجود دارد  

عنوان هاست. ب )نسیه( داربراي خريدهاي مدتافزوده ارزشمربوط به پرداخت مالیات بر 
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اي استفاده شود، كاال از چندين كاالي واسطه ه، اگر چناننه در فرآيند تولید يكنمون

اي مالیات آنرا پرداخت نمايند. خريد كاالهاي واسطه زمانتولیدكننده موظف است در 

بنابراين در صورتي كه فرآيند تولید كاالي نهايي زمانبر باشد، بازگشت مالیات بر 

افتد. در واقع ر ميتأخی در مراحل قبل، براي تولیدكننده بهپرداخت شده افزوده ارزش

تولید كاالي  ازاي را چند ماه قبل كاالهاي واسطهافزوده ارزشمالیات بر  ،تولیدكننده

را از  آن خود، نهايي پرداخت نموده و بايد بعد از گذشت زمان و تولید كاالي نهايي

اين مسئله باعث وارد آوردن  ،كننده دريافت نمايد. بنابراين در شرايط ركوديمصرف

در  مشکل. اين شد ر بر نقدينگي و سرمايه درگردش تولیدكنندگان خواهدفشا

خصوص در موردالبته اين  گردد.، بیشتر نمايان ميواحدهاي تولیدي ترهاي بزرگسیامق

براي  فروش هايارائه تخفیف و (دار و نسیهصورت مدتهها بفروش)دار هاي مدتفروش

خصوص در دوران هوجه به شرايط اقتصادي، بكند كه بايد با تصدق مي بازاريابي نیز

 انديشي قرار گیرد. ركود اقتصادي مورد تدبیر و چاره

 

  ها و نيروي انسانيكمبود زيرساخت .3-2

وجود هكنندگان ببراي تولیدافزوده ارزشيکي از مشکالتي كه از بابت اجراي قانون مالیات بر 

و نیروي انساني الزم در سازمان امور  فزارياي نرمهاناشي از ناكافي بودن زيرساخت ،آمده

گذرد، هنوز سال از اجراي اين قانون مي 7حاضر كه حدود حال باشد. زيرا درمالیاتي مي

هاي الکترونیکي و نصب صندوق صورتحسابصدور افزاري از لحاظ هاي نرمزيرساخت

با  افزارينرم و آنالينسیستم يکپارچه  نصبو نیز  الکترونیکي براي مؤديان و تولیدكنندگان

و تمامي موارد خريد و فروش مؤديان در آن ثبت  هاصورتحساب مالیاتي كه سازمان امور

سفانه أافزوده متسال از اجراي قانون مالیات بر ارزش 7با وجود گذشت نشده و  ايجاد ،شود
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مان امور مالیاتي بر اين، سازعالوه ندارند. را به مقررات آن آشنايي كافيديان ؤهنوز برخي از م

حال در آموزش و تجهیز نیروي انساني متخصص و كارآمد اقدام الزم را انجام نداده و در

 هاي مالیاتي و اختالفات بین مؤديان و ممیزانبسیاري از پروندهحاضر طوالني شدن بررسي 

  گردد.معضل ناشي مي همیناز  مالیاتي

 

 د فروشيمشکل استرداد مالياتي و بروز پديده ك .4-2

 ديان موضوعي است كه اكثر فعاالن اقتصادي آن را به عنوان يکيؤبحث استرداد مالیاتي م

كنند. حتي گروهي از فعاالن اقتصادي مانند كار خود بیان ميواز موانع كسب

ه اجراي قانون مالیات بر رودر دها آنكنندگان معتقدند كه هیچ استرداد مالیاتي براي صادر

  ثر كرده است.أه صورت نگرفته و اين موضوع نقدينگي و حجم فعالیت آنها را متافزودارزش

افزوده ارزشديان در اجراي قانون مالیات بر ؤعدم استرداد به موقع اعتبار مالیاتي م 

گیرد. اولین دلیل آن نبود امکانات زيرساختي و تجهیزات و به چند دلیل صورت مي

چراكه بدون اين امکانات عمالً  ،ر مالیاتي استنیروي انساني خبره در سازمان امو

اين اساس استرداد اعتبار  هاي مالیاتي میسر نبوده و برهرسیدگي و نهايي كردن پروند

شود. دلیل ديگر عدم پذير نمينیز در مواعد قانوني مشخص امکانديان ؤمالیاتي م

 و جعل اسناد 1فروشيظهور و بروز پديده كد  ،ديانؤاسترداد به موقع مالیات برخي از م

                                                 
نـام در نظـام مالیـاتي    افزوده، برخي اشخاص دارنده كد اقتصادي و گواهینامه ثبتجرايي شدن قانون مالیات بر ارزشپس از ا .1

افزوده، كد اقتصادي خود را در قبال دريافت پول در اختیار برخي خريداران يا فروشـندگان كـاال قـرار داده و درآمـدهاي     ارزش

بـروز  ايـن پديـده منجـر بـه     حـال حاضـر   . در شـود گفته مي« كدفروش» ها اصطالحاًكه به آن اندكالني از اين بابت كسب كرده

ثبـت  بـا  ديان و سازمان امور مالیاتي شده است. رفع كامل اين مشکل نیاز بـه اصـال  قـوانین مـرتبط     ؤمشکالت فراواني براي م

رسـد تـا ايـن مشـکالت در نظـام      مـي  نظر ست. بهآنهامتقاضیان ايجاد  ايهاي حرفهو صالحیت شرايط قانونييید أتو  هاشركت

 هايي از اين قبیل در نظام اقتصادي بروز خواهد كرد.، چالشطرف نشودحقوقي كشور بر
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افزوده است كه در رابطه با اجراي قانون مالیات بر ارزش مالي مرتبط با اجراي اين قانون

طرف كردن مشکالت برخي از موديان و بر براي سازمان امور مالیاتيرخ داده است. 

با صدور  ل شدن حقوق عمومي،ئها و زاجلوگیري از سوء استفاده كدفروش همننین

 طرف كند.هاي مرتبط با اين موضوع را برصدد بوده تا برخي محدوديتي درابخشنامه

اين سازمان ، صادر شده24/1/1392مورخ  م/934/14225شماره  بخشنامهمطابق مفاد 

معامالت منوط به اثبات اصالت  را مؤديان مالیاتي اعتبارتالش كرده است تا استرداد 

حراز اصالت معامله و پرداخت وجوه كاال و ه، درصورت ادر واقع طبق اين بخشنامكند. 

كسر مالیات و عوار  افزوده و شناسايي كامل مؤدي، خدمات و مالیات و عوار  ارزش

 .پرداختي خريد مورد قبول قرار خواهد گرفت

 

 ها و مشکالتساير چالش .5-2

اي براي افزوده به شیوه كنوني مشکالت عمدهاجراي قانون مالیات بر اررش

بیان شد. اما معضالت و  تفصیلبه  ،د آورده كه در قبلووجهنندگان داخلي بتولیدك

وجود آمده است هديگري نیز در فرآيند اجراي قانون مذكور براي تولیدكنندگان ب مسائل

توانند كه در صورت رفع آنها، تولیدكنندگان در شرايط ركودي اقتصاد كشور، بهتر مي

، درنظر نگرفتن هاي متواليدر سال افزودهیات بر ارزشمال نرخ. باال بردن فعالیت كنند

عدم شناسايي ها و شکايات مالیاتي، موعد زماني مشخص براي رسیدگي به پرونده

بار پرداخت مالیات بر دوش تولیدكنندگان شفاف، عدم  سنگینيمؤديان مالیاتي پنهان و 

... از ديگر اجراي آن و خصوص مقررات مربوط به اين قانون وآموزش الزم به مؤديان در

 باشد.صنايع تولیدي كشور ميبخش هاي اجراي اين قانون در چالش
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 گيريبندي و نتيجهجمع

 در صـنايع افـزوده  ارزشعمل آمده از وضعیت اجـراي قـانون مالیـات بـر     هنتايج بررسي ب

ه دهد كه اين قانون در شرايط فعلي از لحاظ احکام مصوب، نحـو كشور نشان مي منتخب

 در بخـش صـنعت   هـاي الزم، مشـکالتي را بـراي تولیدكننـدگان    اجرا و نبود زيرسـاخت 

وجود آورده است. معافیت برخي كاالها از پرداخت مالیات درحالي كه زنجیـره پیشـین   هب

مالیـاتي،   مطالبات مؤديان از سازمان امـور بودن زمانبر و آنها معاف نیست، نحوه استرداد 

افزاري و كمبود نیروي انساني متخصص در اجراي قانون، و نرمافزاري نبود امکانات سخت

ط سـ ها و تعداد فواصـل زمـاني پرداخـت و ارائـه اظهارنامـه مالیـاتي تو      هعدم تنظیم دور

افزاري و آموزش آنها و نوپـا بـودن قـانون در كشـور،     عدم امکانات نرممؤديان با توجه به 

الت ناشي از گستره انواع آنها، دريافـت  عدم تعیین دقیق كاالهاي معاف از مالیات و مشک

 اسـترداد  دار از مؤديـان، معضـل  هاي مدتمالیات براساس تاريخ فاكتور از خريد و فروش

 وجود آمـده بـراي تولیدكننـدگان   ه، از مسائل و مشکالت باعتبار مالیاتي فعاالن اقتصادي

در ادامـه   باشـد كـه  مـي افـزوده  ارزشاز جانـب اجـراي قـانون مالیـات بـر       بخش صنعت

 راهکارهاي پیشنهادي براي رفع آنها ارائه شده است.

 

 راهکارهاي پيشنهاي

به شـیوه كنـوني   افزوده ارزشها و مشکالتي كه اجراي قانون مالیات بر توجه به چالش با

بـراي رفـع و كـاهش ايـن      هاييبراي صنايع تولیدي داخلي ايجاد نموده است، پیشـنهاد 

 ود.  شها در ادامه ارائه ميچالش
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 جاي معافیت آنها.هكاالها براي پرداخت مالیات ببرخي صفر نمودن نرخ مشمول  ـ 

افـزوده  ارزشارجاع استرداد مطالبات مالیاتي مؤديان مشمول به قانون مالیات بـر   ـ 

جملـه  از جاي ارجاع استرداد مطالبات آنها به سـاير قـوانین مالیـاتي   هدر دوره مشخص، ب

 .مهاي مستقیقانون مالیات

ن آنالي رر فاكتووهاي فروش و صدافزاري و حسابداري و صندوقايجاد سیستم نرم ـ 

 .مور مالیاتيبراي كلیه مؤديان توسط سازمان ا

صفر يا پرداخت مالیات بـا نـام   نرخ مشخص نمودن گستره انواع كاالهاي مشمول  ـ 

 .مشخص كاال

یـات و ارائـه اظهارنامـه    ها و افزايش فواصل زماني پرداخـت مال كاهش تعداد دوره ـ 

 .مالیاتي براي مؤديان

 .حساب، در مقابل جريمه مؤديان متخلفاعطاي تخفیف مالیاتي به مؤديان خوش ـ 

نامه مالیاتي از مؤديان توسـط سـازمان امـور مالیـاتي بابـت خريـد و       قبول ضمانتـ  

 .آنهادر گردش  دار و نسیه براي كاهش فشار بر نقدينگي و سرمايههاي مدتفروش

مالیاتي بـراي   جذب و آموزش نیروي انساني متخصص و خُبره توسط سازمان امور ـ 

 .هاي مالیاتيتر به پروندهتر و دقیقرسیدگي سريع

افـزاري الزم بـراي اجـراي بهتـر و     افزاري و نرمهاي سختفراهم آوردن زيرساخت ـ 

 .افزودهتر قانون مالیات بر ارزشمناسب

به مؤديان و افزوده ارزشو آموزش مقررات مربوط به مالیات بر رساني دقیق اطالع ـ 

 .ممیزان مالیاتي

الن اقتصـادي توسـط   اشناسايي دقیق و به روز اعتبار مالیاتي مؤديان مالیاتي و فع ـ 

 .يان امور مالیاتي و دستگاه حاكمیتسازم
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