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  افزودهواکاوي تحقیقات تجربی حوزه حسابرسی نظام مالیات بر ارزش 
  

دکتري حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان، حسابرس ارشد  دانشجوي مسئول)،(نویسنده  اندیشمسعود نیک
   nikandishproject@gmail.com وان محاسبات خراسان جنوبی، ایران دی

  مدیر دپارتمان حسابداري و مدیریت، جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی، بیرجند، ایران، بافاحمد مخمل
  

 هزینه هم که شده موجب ایران، افزوده ارزش بر مالیات نظام در مناسب رسیدگی نظام یک فقدان - چکیده
 تحقیقات نتایج واکاوي طریق از است الزم لذا. شود مواجه مشکل با مالیاتی نظام کارایی هم و مودیان تمکین
 افزوده، ارزش بر مالیات نظام اجراي هايچالش و موانع شناسایی ضمن حوزه این در شده انجام تجربی

 مزبور تحقیقات بررسی طریق از تا گردد ارائه و بنديجمع تحقیقات از حاصل اجرایی و کاربردي راهکارهاي
 بیان ضمن است، تصویب و تدوین حال در افزوده ارزش بر مالیات قانون دائمی طرح که شرایطی در ویژه به

 جهت راهکار ارائه و هاچالش شناسایی جهت در بتواند افزوده، ارزش بر مالیات بنیادین مفاهیم و اهداف
مالیات بر ارزش  به منظور واکاوي تحقیقات تجربی حوزه حسابرسی .گیرد قرار استفاده مورد رویه اصالح

بندي و مطالعات مربوط به هر بخش بصورت افزوده مطالعات انجام شده در این حوزه در پنج بخش طبقه
 دهدمی نشان جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است نتایج تحقیقات تجربی انجام شده در این حوزه

-بینی زیرساختتحقق شرایط خاص اقتصادي و پیش سازي و استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده مستلزمپیاده
 ریسک، بر مبتنی حسابرسی یا رسیدگی نظام یک فقدان ایران باشد. درهاي الزم جهت اجراي صحیح آن می

 مشکالتی به توجه با. شود مواجه مشکل با مالیاتی نظام کارایی هم و مودیان تمکین هزینه هم که شده موجب
 نبود ها، اظهارنامه به رسیدگی جهت زمانی محدودیت مالیاتی، هاياظهارنامه افزایش به رو و انبوه حجم قبیل از

 تشخیص در گسترده اي سلیقه قضاوت وجود انسانی، نیروي محدودیت رسیدگی، جهت مدون معیارهاي
 در جدیدي رویکرد تا است نیاز کشور مالیاتی سیستم در مودیان از برخی توسط اظهارنامه ارائه عدم و مالیات
  .گردد اتخاذ فوق مسائل ساختن برطرف راستاي
 حسابرسی مبتنی بر ریسک.، حسابرسی مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده :يدیکل کلمات

  
  مقدمه

 به است بوده دولت اصلی معضالت از یکی همواره مؤدیان از آن گرفتن چگونگی و مالیات ایران کشور در
 سوق نابودي سوي به را تولیدکنندگان و صنعتگران آن، گرفتن و مالیات نوع یک وضع گاه که ايگونه
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 در جدید مالیاتی نظام یک عنوان به افزوده ارزش بر مالیات. شودمی آنها مالیاتی فرار باعث گاه و دهد می
 موفقیت. کندمی طلب را خاصی حسابرسی هايروش گذشته، در مالیات اخذ از متفاوت ساختاري با ما کشور

 مالیات نظام در موثر هايمولفه در قوي و منسجم برنامه یک وجود گرو در افزوده، ارزش بر مالیات نظام یک
  .است ریسک بر مبتنی حسابرسی براي جامع برنامه یک سرانجام و افزوده ارزش بر
 شرایطی چنین در هستند استوار داوطلبانه تمکین پایه بر آن اداري ساختار و مدرن مالیاتی هاينظام کلی طوربه

 از مربوط، امور تمام آن طی و شودمی انجام خودارزیابی یا خوداظهاري سیستم طریق از داوطلبان تمکین
 نیاز مورد هايمشاوره و راهنمایی با و مودي توسط مالیات پرداخت تا گرفته پرداختی مالیات میزان محاسبه
 در و دارد قرار احتمالی حسابرسی معرض در خود تکالیف انجام از بعد نیز مودي. شودمی انجام مالیاتی سازمان

 انجام ریسک وقتآن باشند، غیرمعمول وي درخواستی استردادهاي و دریافتی اعتبارات چنانچه زمینه این
  .بود خواهد باال نیز وي از حسابرسی

 در شده انجام مطالعات ابتدا افزوده ارزش بر مالیات نظام حسابرسی حوزه تجربی تحقیقات واکاوي منظور به
 بصورت بخش هر به مربوط مطالعات و بنديطبقه زیر شرح به بخش پنج در افزوده ارزش بر مالیات حوزه

  :است گرفته قرار بررسی و تحلیل مورد جداگانه
  افزوده ارزش بر مالیات هايتئوري و هانظریه گیريشکل روند تاریخچه، يحوزه مطالعات: اول بخش
  افزوده ارزش بر مالیات نرخ يحوزه مطالعات: دوم بخش
  افزوده ارزش بر مالیات نظام اجراي نحوه يحوزه مطالعات: سوم بخش
  افزوده ارزش بر مالیات نهادي و رفتاري اقتصادي، بسترهاي يحوزه مطالعات: چهارم بخش
  افزوده ارزش بر مالیات نظام در حسابرسی يحوزه مطالعات :پنجم بخش

 بنديجمع از پس و تبیین تحقیقات نتایج از ايخالصه ابتدا فوق، مشروحه شده انجام مطالعات واکاوي منظوربه
-چالش و موانع شناسایی منظور به سپس. گرددمی ارائه نهایی گیرينتیجه مزبور مطالعات پیشنهادات بررسی و

 مزبور تحقیقات از حاصل اجرایی و کاربردي راهکارهاي افزوده، ارزش بر مالیات نظام در حسابرسی هاي
  .گرددمی ارائه و بنديجمع
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 افزوده ارزش بر مالیات هايتئوري و هانظریه گیريشکل روند حوزة مطالعات
 با مختلف هايسال در دولت عمومی، بخش مخارج تأمین در مالیاتی درآمدهاي سهم بودن پایین علت به

 راهکار یک کشور مالیاتی نظام در تجدیدنظر و اصالح ضرورت بنابراین .است شده مواجه بودجه کسري
. شودمی نیز دموکراسی ساختاري تقویت باعث مالیات بخش توسعه و است ملی اقتصاد بهبود جهت اساسی

 نظام استقرار کشور، اقتصادي شرایط با آن کردن هماهنگ و مالیاتی نظام اصالح اساسی راهکارهاي از یکی
 که آنجا از. است شده آغاز 1387 سال از آن آزمایشی اجراي که شود می محسوب افزوده ارزش بر مالیات
 به را موجود هاينارسایی از برخی توانمی است، کوتاه افزوده ارزش بر مالیات اجراي در ما کشور سابقه

 نظام مشکالت حل راهگشاي تواند می حوزه این در مطالعات بازخوانی لذا داد؛ نسبت سیستم این بودن نوظهور
 در تحقیقاتی پروژه و مطالعه 14 از حاصل نتایج تحلیل و بررسی بخش؛ این در. باشد افزوده ارزش بر مالیات

  .گرددمی ارائه افزوده ارزش بر مالیات هايتئوري و هانظریه گیريشکل روند تاریخچه، ي زمینه
 زمینه این در عملی اقدام اما شد ظاهر فرانسه در 1920 دهۀ در افزوده ارزش بر مالیات با رابطه در افکار نخستین

 بعد به 1954 سال از. نشد بکارگرفته کشوري هیچ در 1954 سال تا رسمی بطور مالیات این نشد، انجام  1941 تا
 خود کشور مالیاتی نظام در را مالیات این که بودند کشورهایی زمرة در آلمان و دانمارك فرانسه، برزیل،
 در میالدي 1960 دهۀ در هلند و سوئد اوروگوئه، آلمان، دانمارك، برزیل، عاج، ساحل سپس نمودند؛ معرفی

-بین صندوق کمک با 1977 سال در که است آسیائی کشور نخستین جنوبی کرة .نمودند اقدام خصوص این

 پاکستان، ترکیه کشورهاي آن بدنبال و نماید پیاده خود مالیاتی نظام در را مالیات این توانست پول المللی
 بر مالیات سیستم از جهان کشور 120 از بیش اکنون هم. نمودند مالیات این اجراي به اقدام نیز لبنان و بنگالدش

  .)1391 باوري،( هستند مندبهره افزوده ارزش
 وزیر نخست مصدق به آن موجب به که رسید سابق مجلسین تصویب به قانونی 1331 ماه مرداد در نیز ایران در

 اجرا مورد به و کند تهیه داندمی ضروري دولت برنامۀ اجراي جهت که را لوایحی شد، داده اختیار وقت
 زمان این در. بود هامالیات تعدیل و هاهزینه کاهش و مالی امور بودجه تعدیل، اصالحی موارد از یکی بگذارد

 اتومبیل مالیات قانونی الیحه در درآمد بر مالیات قانون اصالحیه قانونی الیحه در اراضی بر مالیات قانونی الیحه
 مستغالت مالیات اصالح قانونی الیحه تمبر حق و مستغالت مزروعی امالك درآمد بر مالیات قانون و رادیو و

 و مستغالت درآمد 1331 هايسال در چنینهم. شد گذاشته اجرا مرحله به و تصویب مالیات این بر قوانینی
  )1379 پور،یامینی( .شد گذاشته اجرا مورد به و رسید تصویب به ارث و مزروعی امالك
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 سال در. شد تقدیم مجلس به وقت دولت توسط 1366 سال در بار اولین براي افزوده ارزش بر مالیات الیحه
 عوامل از یکی عنوان به را افزوده ارزش بر مالیات اجراي پول المللیبین صندوق مالی امور دپارتمان 1371
 در سال 5 مدت  به 1387 مهر اول در افزوده ارزش بر مالیات قانون. کرد پیشنهاد ایران به کارایی افزایش اصلی
  )1393 بختیاریان،( .شد اجرا آزمایشی صورت به کشور

 هنوز گاز و نفت منابع وجود دلیل به مالیات این که است ايمنطقه تنها خاورمیانه جغرافیایی، ي گستره نظر از
 کشورهاي میانه آسیاي و حوزه این در واقع کشورهاي بین از. است نکرده پیدا را خود جایگاه باید که آنطور

 اجرا را مالیاتی نظام این لبنان و اردن ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان،
 را مالیاتی نظام این اجراي مقدمات نیز ... و سعودي عربستان یمن، همچون دیگر کشورهاي برخی و اندنموده
  )1393 پناهی،( .اندآورده فراهم

 مالیات هايتئوري و هانظریه گیريشکل روند يحوزه در مطالعات اکثر نتایج گرددمی مالحظه که همانگونه
 پایه گستردگی دلیل به افزوده ارزش بر مالیات کشورها اکثر در که است مطلب این موید افزوده ارزش بر

 افزوده آن مطلوبیت بر روزروزبه و است گرفته قرار توجه مورد آن پذیريانعطاف و درآمدزایی مالیاتی،
-پیش و اقتصادي خاص شرایط تحقق مستلزم افزوده ارزش بر مالیات نظام استقرار و سازيپیاده ولیکن شود می

 .باشدمی آن صحیح اجراي جهت الزم هايزیرساخت بینی

  
   افزوده ارزش بر مالیات نرخ تعیین و گذاريقانون حوزة مطالعات

 قانونی خألهاي به کشور مالیاتی نظام اختالالت از مهمی بخش اقتصادي، مسئولین و گذارانسیاست به زعم
  .باشد مؤثر تواندمی کشورها سایر با مقایسه و آنها شناسایی و مطالعه که گردد برمی

 افزوده ارزش بر مالیات بهینه نرخ بررسی به کارایی معیار گرفتن نظر در با که )، در یک مطالعه1391(عسکري 
 کاالیی هايگروه همه روي بر را درصد 3 نرخی تک سیستم یک دولت ترجیحاً که دهدمی نشان پردازدمی

 دولت است بهتر. است نکرده توجهی درآمدي توزیع هايجنبه به دارد که مزایایی رغمعلی زیرا نکند اعمال
 مسکن و هاآشامیدنی و هاخوراکی مانند کاالهایی که طوري به دهد قرار توجه مورد را نرخی دو سیستم یک

 گروه و ترپایین نرخ با دهدمی تشکیل را پایین هايدهک مخارج از ايعمده سهم که را درمان و بهداشت و
 رتبه با کاالها که است آن از حاکی نتایج. نماید مالیات مشمول باالتر نرخ با را لوکس و غیرضروري کاالهاي

 اهداف با متناسب که نابرابري از گریز ضریب مختلف هاينرخ در باالتر يرتبه با کاالها به نسبت ترپایین
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 شوندمی داده ترجیح اضافی مالیات دریافت براي کاندید عنوان به است کارایی و عدالت بر مبتنی و دولت
 .هستند مالیات باالتر هاينرخ اعمال براي کاندید باال مالیاتی جاذبه با کاالهاي اینکه ضمن

 براي مشمول خدمات و کاالها افزوده ارزش بر مالیات بهینه نرخ محاسبه به دیگري تحقیق )، در1391کیانی (
 و شهري خانوار درآمدي دهک ده هايداده و است پرداخته مصرف بر مالیات درآمد از مختلف سطح سه

 این. است شده استخراج نیاز مورد درآمدي و قیمتی هايکشش و برآورد تابلویی هايداده روش به روستایی
-نرخ. است آمده دست به اجتماعی نهایی مطلوبیت معیار و میرلس دایموند الگوي از استفاده با بهینه هاينرخ

 بطور و برابر تقریباً صفر اجتماعی نابرابري از گریز سطح براي و درآمدي سطح سه در آمده بدست هاي
 ارزش بر مالیات نرخ لذا. کند می تایید را فعلی نرخی تک سیستم خود نوبه به این که است درصد 4 متوسط
 نابرابري از گریز نرخ افزایش با اما. گرددمی تعیین دولت مصوب و موردنیاز درآمدهاي از مستقل افزوده

 نابرابري از گریز نرخ افزایش با که طوري به شودمی بیشتر مالیات يبهینه هاينرخ پراکندگی اجتماعی،
  .یابدمی کاهش درمان و بهداشت کفش، و پوشاك ها،آشامیدنی و هاخوراکی بر مالیات نرخ اجتماعی

 مناسب مالیاتی الگوي یک سازيپیاده روند قوانین، از استفاده با که ايمطالعه در ،)1390( الدینیشمس
 قوانین استخراج از استفاده با است شده استفاده زکات و خمس احکام از راستا این در و شده ریزي طرح

 عنوان به را افزوده ارزش بر مالیات سیستم موجود، مالیاتی هايسیستم با مقایسه و زکات و خمس از اقتصادي
 سیستم یک اجراي که دادند نشان نتایج همچنین. است نموده معرفی حاضر حال در مالیاتی سیستم ترینمناسب
 بعد به توجه جهت این از است؛ پذیرامکان اجتماعی تعاون و مردم خود همکاري با تنها ایران در مالیاتی

 تسهیل را مناسب مالیاتی الگوي یک سازي پیاده روند تواندمی الهی رهنمودهاي بر تمرکز و مسأله این اعتقادي
 مقایسه و اسالم صدر در کشاورزي هايفعالیت با کنونی يجامعه در تولیدي هايفعالیت مشابهت دلیل به. کند
 اثر در نیز ايسرمایه هايفعالیت مورد در. آمد دست به هافعالیت نوع این براي درصد ونیمهفت نرخ آنها

 اصل براساس نیز منابع و معادن براي آمد؛ دست به درصد دوونیم مالیاتی نرخ نقره، و طال زکات با مطابقت
 در دامپروري صنعت تحلیل و تجزیه با نیز پایان در و شد گرفته نظر در درصد بیست مالیاتی نرخ خمس، حکم
  .شد بیان حمایت تحت و استراتژیک مشاغل و صنایع براي مالیاتی معافیت اسالم، صدر
 ارزش بر مالیات پایه برآورد در مصرف و تولید هايروش ارزيهم عنوان با ايمطالعه) 1996( هیل و پلچو

 چهارچوبی با افزوده ارزش بر مالیات برآورد براي روش دو مطالعه این در. دادند انجام زامبیا کشور در افزوده،



  
  1396ماه مهر  چهل،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

38  
 

 30 مالیاتی پایه تولید، روش در افزوده ارزش بر مالیات پایه برآورد از حاصل نتیجه. است شده ارائه مشترك
  .است درصدي 20 نسبت این مصرف، روش در کهحالی در. است داخلی ناخالص تولید از درصدي

 وسیله به شده خریده خدمات و کاالها ارزش براساس را افزوده ارزش بر مالیات پایه ،)2000( کئو و جنکینز
 فروش بر مالیات با افزوده ارزش بر مالیات پایه برابري از رهیافت این. کردند برآورد نهایی کنندگانمصرف
 نهایی کنندهمصرف سطح در محصوالت، فروش ارزش از استفاده با تحقیق این در مالیاتی پایه کندمی استفاده

  .) 383 فرهانیان، و پیرایی( است شده محاسبه داخلی ناخالص تولید درصد 20 از کمتر نپال کشور براي
 این به و داد انجام هند در را هاشرکت سود بر مالیات با افزوده ارزش بر مالیات جایگزینی ،)2001( ساروان

 سود بر مالیات درصد 46 مؤثر نرخ با مقایسه در درصد 13 ي افزوده ارزش بر مالیات نرخ که رسید نتیجه
 در را هاپرداخت تراز و امریکا صنایع با رقابت قابلیت همچنین. شود می مالیاتی فرار کاهش به منجر ها،شرکت

  .بخشد می بهبود کشور این
 نشان نتایج. اندپرداخته ژاپن در مختلف کاالهاي بر مالیات بهینه هاينرخ محاسبه به) 2006( فوکوشیما و آسانو
  .باشد مطلوبی سیستم تواندمی مالیات نرخی تک سیستم که است آن يدهنده
 نرخی تک نظام دارند، افزوده ارزش بر مالیات  نظام که کشورهایی از درصد 42 یعنی جهان کشور 65 تعداد

 انتخاب خود يافزوده ارزش بر مالیات نظام براي را درصد 20 استاندارد نرخ کشورها غالب. اندپذیرفته را
 نرخ سومین و است داستاندار نرخ ترینرایج درصد 18 استاندارد نرخ درصد، 20 استاندارد نرخ از بعد اند؛ کرده

 ارزش بر مالیات سیستم داراي کشورهاي از درصد 14 که است درصد 10 نرخ جهان در مسلط استاندارد
  .)1385 پور،موالیی( شود می شامل را افزوده

 درصد 10 حدود استاندارد و واحد نرخ از استفاده حاکیست؛ شده انجام مطالعات نتایج بررسی کلی بطور
 و جهان کشورهاي اکثر تاکید و تایید مورد که مناسب هايمعافیت و صفر هاي نرخ برخی اعمال با همراه

 .داشت خواهد پی در را موثري نتایج باشد می المللیبین هايسازمان
 

  افزوده ارزش بر مالیات سیستم اجراي يحوزه در مطالعات
 مالیات سیستم اجراي ي زمینه در تحقیقاتی هايپروژه و مطالعات از حاصل نتایج تحلیل و بررسی بخش؛ این در
 دسته سه در مالیاتی فرار بر موثر عوامل) 1389( زهی تقی مطالعه نتایج براساس .گرددمی ارائه افزوده ارزش بر

 ترویج عدم شامل دارند؛ نظراتفاق آن بر مالیاتی کادر مودیان که مالیاتی فرار بر موثر عوامل اند؛گرفته قرار
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 مالیات، با ارتباط در موضوعه مقرررات و قوانین پیچیدگی و تعدد ضعف، جامعه در مالیاتی فرهنگ کارآمد
 عدم مالیاتی، تنبیه و تشویق مکانیزم و نظام بودن ناکارآمد مالیاتی، ناکارآمد ساختار و اداري بوروکراسی

 پیگیري و نظارت ضعف یا وجود عدم مالیاتی، مختلف هايپایه مالیاتی مودیان کامل شناسایی در موفقیت
 و ممیزي در مالیات مامورین از برخی مهارتی عملی، توانایی عدم مالیات، اخذ و تشخیص پروسه در اثربخش

 پدیده و مالیات الراسعلی تشخیص مالیاتی، مودیان از برخی درآمدي کتمان و سازيحساب حسابرسی،
 شامل دارند؛ نظراتفاق آن بر مالیاتی مودیان فقط که مالیاتی فرار در موثر عوامل اینکه ضمن باشدمی ییپولشو

 در متعدد و متنوع هايمعافیت وجود مودیان، سایر عملکرد و کردار از برداشت و یادگیري الگوبرداري،
 فقط که مالیاتی فرار بر موثر عوامل طرفی از باشدمی مالیات مامورین میان در فساد وجود مالیاتی، ساختار

  .است جامعه مردم آحاد بین در مالیاتی باور فقدان معتقدند؛ آن به مالیاتی کارکنان
 دیگر و ایران در صادرات خالص بر هاشرکت درآمد بر مالیات همچنین افزوده ارزش بر مالیات تأثیر

 بر داري معنی و منفی اثر داراي مدتکوتاه در هامالیات نوع این که است آن يتاییدکننده آسیایی کشورهاي
 برخالف هاشرکت درآمد بر مالیات. هستند خنثی بلندمدت در و داشته آسیایی کشورهاي صادرات خالص
 صامتی،( .است بوده صادرات خالص بر داري معنی و مثبت اثر داراي مدتکوتاه در افزوده ارزش بر مالیات
1389(  

 مالیات مجري کشور 22 در افزوده ارزش بر مالیات نظام اجرایی هايمؤلفه بررسی در) 1393( غالمی هايیافته
 کشورهاي همانند ایران در افزوده ارزش بر مالیات که است آن از حاکی ایران با آن تطبیقی مقایسه و مزبور

 یا ساالنه مالی گردش کشورها اغلب در نامثبت مالك. است مقصد اصل بر مبتنی و مصرفی نوع از منتخب
-فعالیت ماهیت معیارها این از استفاده بر عالوه ایران در کهحالی در. است ساالنه مالیات مشمول مالی گردش

 و اتریش جز به کشورها تمام در تقریباً افزوده ارزش بر مالیات نرخ عالوه، به. رودمی کاربه نیز اقتصادي هاي
 تخفیفی هاينرخ آنها مالیاتی نرخ ساختار در که کشورهایی در. باشدمی واحد صورت به ایران همانند هند

 در موضوع این که است ترگسترده اعتبار بدون معافیت داراي خدمات و کاالها دامنه معموالً ندارد، وجود
  .شود می مشاهده...  و ارمنستان ایران، کشورهاي

 یک در منتخب کشورهاي در صادرات بر افزوده ارزش بر مالیات اثر بررسی در ،)1389( صمیمی جعفري
 شاخص چهار هر میانگین افزوده ارزش بر مالیات اجراي از پس کشورها، اکثر در دهدمی نشان  ساله 10 دوره

 صادرات سهم خدمات، و کاالها صادرات ساالنه رشد خدمات، و کاالها صادرات شامل هاشاخص( صادرات
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 دست به نتایج بنابر. است داشته افزایش )باشندمی تجاري تراز در صادرات سهم و داخلی ناخالص تولید در
  .شود صادرات تشویق باعث تواندمی افزوده ارزش بر مالیات معرفی مجموع، در آمده
 تاثیر بررسی همچنین افزوده ارزش بر مالیات وصول کارایی محاسبه درخصوص) 1380( آقایی مطالعه نتایج

 براي باال نسبتا کارایی يدهنده نشان مرکزي و شرقی اروپاي گذار حال در اقتصاد پنج در مالیاتی هاي معافیت
 رومانی و مجارستان شامل دیگر گروه براي و است اسلواك جمهوري و لهستان چک، جمهوري کشورهاي

 از بیشتر بسیار کارا، کشورهاي براي هامعافیت آستانه همچنین. دهدمی نشان را پایین نسبتاً کارایی سطوح
 کم خیلی مالیات این وصول ي هزینه کانادا مثل کشوري در. باشندمی کمتر کارایی داراي که است کشورهایی

  .دارد وجود جدي تردیدهاي مورد این در اقدام از دولت ناچاري علیرغم ایران در ولی است
 بر مالیات قبیل از مالیاتی هايسیستم مؤثر اجراي منظور به سیاسی ثبات وجود دهد می نشان نپال کشور ي تجربه
 اجراي در سیاسی قوي تعهدات و سیاسی ثبات ایجاد اینکه ضمن .دارد  عهده به مهمی نقش افزوده، ارزش
 ایجاد ضرورت افزوده، ارزش بر مالیات موفق اجراي جهت در و دارد ضرورت افزوده ارزش بر مالیات موفق
 اقدامات و مالیاتی هايسیستم در الزم تغییرات ایجاد با شرایط این. شود می احساس شدت به مناسب محیط یک
 اجراي گمرکی، حقوق و درآمد بر مالیات ي زمینه در اصالحات وجود با نپال در. شودمی پذیرامکان آنها

 دهدمی نشان همچنین نپال يتجربه. گردد همتراز و هماهنگ تغییرات این با نتوانست افزوده ارزش بر مالیات
 در. کند می ایجاد بسیاري مشکالت مشکل، حل جايبه افزوده، ارزش بر مالیات موازین از انحراف هرگونه

 مشکالت افزوده، ارزش بر مالیات مالیاتی سیستم موازین و اصول به بیشتر توجه که شد حاصل نتیجه این کل
 ).1384 پورعسکري،( گردد می هموارتر اجرا مرحله در سیستم این و آورد می وجود به کمتري

  
  افزوده ارزش بر مالیات نهادي و رفتاري اقتصادي، بسترهاي حوزه در مطالعات

 نوع این کردن اجرایی جهت الزم بسترهاي و عوامل پیرامون که مطالعاتی از حاصل نتایج به بخش این در
 ناخالص تولید به دولت درآمدهاي نسبت بر افزوده ارزش بر مالیات استقرار .است شده پرداخته باشدمی مالیات
. است افزوده ارزش بر مالیات درآمدزایی خاصیت دهندهنشان که دارد مثبت و دار معنی اثرگذاري داخلی
 و است برهزینه سرانه درآمد بهبود و تجاري آزادسازي سیاست با همزمان افزوده ارزش بر مالیات سیستم اتخاذ

 و باالتر درآمدهاي شدن بزرگتر به تمایل که کندمی عمل اهدافی مخالف جهت در افزوده ارزش بر مالیات
 کنار در را مالیاتی سیستم این بخواهند نمونه کشورهاي که صورتی در عبارتی به. دارند بازتر اقتصادهاي
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 محسوب آنها دولت براي درآمدزایی وسیله دیگر گیرند، بکار سرانه درآمد بهبود و تجاري آزادسازي سیاست
  .)1392 پژویان،( شود نمی

 است شده گیرينتیجه اسالم شریعت منظر از افزوده ارزش بر مالیات طبق بر ،)1391( دیگران و نقیبی مطالعه در
 به توجه با اما گذاشت صحه اسالمی هايآموزه با افزوده ارزش بر مالیات ناسازگاري بر توان نمی اگرچه که
 نیست، برخوردار شده یاد هايآموزه با کامل تطابق یک از حداقل مذکور مالیات که منطقی استنباط این

 و است شده ارائه افزوده ارزش بر مالیات اندازه و ساختار در موضوع این با تعامل نحوه خصوص در پیشنهاداتی
 نظام ساختار با پایین نرخ یک با آن اعمال آن، ابعاد سایر در مالیات این مثبت هايژگییو به توجه با اینکه آن

  .دارد بیشتري تطابق اسالمی دولت مالیه
 نظام مؤدیان میان در مالیاتی فرهنگ ارتقاي بر مؤثر عوامل به که) 1393( مالزاده پژوهش از حاصل نتایج

 اجتماعی عوامل که دهدمی نشان پردازدمی )طالفروشان صنف( غربی آذربایجان استان افزوده ارزش بر مالیات
  .مؤثرند مالیاتی فرهنگ ارتقاي بر فردي عوامل و سازمانی درون عوامل سازمانی، برون عوامل شدن،
 یک عنوان به افزوده ارزش بر مالیاتی فرار بر موثر سازمانی عوامل بررسی در  ،)1391( الماسی تحقیق نتایج
 افزوده ارزش بر مالیات کل اداره کارشناسان و متخصصان کلیه آن آماري جامعه که تهران شهر در مالی فساد
 از سازمانی بعد در پاسخ نمره میانگین بیشترین که دهدمی نشان هستند اداره این مالیاتی مودیان و تهران شهر
 توانایی عدم تقلبی، و غیرواقعی هايداده و مبادالت کشف در توانایی عدم سواالت به مربوط متخصصان نظر
 ثبت و شناسایی در تکنولوژیکی ناتوانی ،)مشابه وضعیت با مودیان بین تبعیض( مالیاتی عدالت برقراري در

 ناکافی سواالت، به مربوط مودیان نظر از پاسخ نمره میانگین بیشترین همچنین. است مالیاتی مودیان صحیح
 با مودیان بین تبعیض( مالیاتی عدالت برقراري در توانایی عدم مودیان، به آموزش و رسانیاطالع سیستم بودن

  .است )مودیان توسط قانونی تکالیف انجام در حد از بیش تشریفات مشابه، وضعیت
 درآمدي عملکرد بر ها یارانه شدن هدفمند قانون شدن اجرایی احتمالی اثرات بررسی در ،)1389( غالمی
 19 اثري 1389 سال در ها یارانه شدن هدفمند که است این بیانگر نتایج ایران، در افزوده ارزش بر مالیات

 خواهد جاري قیمت به افزوده ارزش بر مالیات درآمدهاي بر درصدي 41 اثري 1390 سال در و درصدي
 از 1389 سال براي ها یارانه هدفمندشدن عدم حالت در افزوده ارزش بر مالیات جاي به چنانچه همچنین. داشت

 به نسبت ها یارانه هدفمندشدن عدم حالت در افزوده ارزش بر مالیات شود، استفاده بودجه در موجود بینی پیش
 داده پوشش زیادي مقدار تا تفاوت این ها یارانه هدفمندشدن با که دارد زیادي منفی رشد بودجه بینی پیش
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 در موجود هدف به را ما تواند می ها یارانه هدفمندشدن که شودمی استنباط گونهاین بنابراین،. شد خواهد
  .برساند بودجه بینی پیش
 ارزش بر مالیات به آوردن روي آیا که اندپرداخته موضوع این بررسی به ايمطالعه در) 2011( اهارت و بک

 از استفاده با آنها. باشد سودمند توسعه حال در کشورهاي براي مالیاتی درآمدهاي تثبیت در تواندمی افزوده
 ارزش بر مالیات داراي کشورهاي که گرفتند نتیجه مختلف هايتکنیک از استفاده با و کشور 103 هاي داده

 بیشتر مالیاتی درآمدهاي ثبات از آن فاقد کشورهاي به نسبت درصد 50 تا 40 بین متوسط طور به افزوده
  .است کمتر تاثیر این اقتصاد بودن باز درجه و یافتگیتوسعه درجه افزایش با البته. برخوردارند

 است تاییدکننده تورم مسئله به توجه با جهان کشور 35 در افزوده ارزش بر مالیات نظام کردن پیاده تجربی آثار
 6 در و است نشده مشاهده افزوده ارزش بر مالیات نظام اجراي از بعد تورمی افزایش گونههیچ مورد  29 در که

 جدید مالیاتی نظام معرفی از ناشی شده ایجاد تورم که مورد یک از غیر به که بوده مشهود تورم افزایش مورد
 بین ارتباطی لذا و بوده موثر تورم ایجاد در پولی هايسیاست جمله از دیگري هايسیاست موارد بقیه در بوده
 افزایش به افزوده ارزش بر مالیات تاثیر سویی از. است نگردیده مشاهده افزوده ارزش بر مالیات نظام و تورم
  .رفت خواهد بین از ماه 9  تا 6 در و بوده موقتی هاقیمت سطح

 این موید افزوده ارزش بر مالیات نظام اجراي يحوزه در مطالعات اکثر نتایج گرددمی مالحظه که همانگونه
 دولت مالیاتی درآمدهاي ثبات ایجاد در کشورها سایر و ایران در افزوده ارزش بر مالیات پذیرش است مطلب

 فرهنگی خاص شرایط تحقق مستلزم افزوده ارزش بر مالیات نظام استقرار و سازيپیاده ولیکن است بوده موثر
 کشورهاي تجارب بررسی. باشدمی آن صحیح اجراي جهت الزم فنی هايزیرساخت بینیپیش و اجتماعی

 کنونی ساختار اصالح که دهد می نشان کشور در مالیات کنونی نظام و افزوده ارزش بر مالیات ي زمینه در دیگر
 مالیاتی نظام کنونی مشکالت برخی از و گرفت خواهد انجام افزوده ارزش بر مالیات آمیزموفقیت اجراي با

 زمانی هاي وقفه آنها، اقتصادي فعالیت حجم و مؤدیان ي همه نکردن شناسایی مالیاتی، درآمدهاي افزایش مانند
 به اتکا مالیاتی، درآمدهاي افزایش با شود می بینی پیش. یافت خواهد کاهش مالیاتی فرار و وصول طوالنی

 بهبود همچنین و کشور آبادانی و عمران جهت در ارزي ذخایر افزایش با و یابد کاهش نفتی درآمدهاي
  .شود انجام مهمی هاي اقدام کشور اقتصادي وضعیت
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 افزوده ارزش بر مطالعات حوزه حسابرسی نظام مالیات
 بر مالیات حسابرسی ي زمینه در تحقیقاتی پروژه و مطالعه) 11( از حاصل نتایج تحلیل و بررسی بخش؛ این در

  .گرددمی ارائه افزوده ارزش
 بر با تاکید مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده حسابرسی") در تحقیقی با عنوان 1393(عبدي و همکاران 
هاي تعیین ریسک حسابرسی مالیات اي به بررسی روشدر چارچوب یک تحقیق کتابخانه "ریسک حسابرسی

مالیات در ایران هاي موجود در حسابرسی این نوع بر ارزش افزوده در سایر کشورها و انطباق آن با روش
هاي اولیه استقرار این نظام براي هاي تحقیق مبین آن است که در برخی از کشورها در سالیافته و پرداخته

گسترش تمکین، شناسایی و تشخیص مؤدیان پرریسک و جبران ضعف در فرآیندهاي حسابرسی از شیوه مقابله 
-هاي اولیه اجراي نظام مذکور میکه این روش در سالشود. با اینکامل فاکتورهاي خرید و فروش استفاده می

ها و حتی گیري و انتخاب تصادفی پروندههاي بعد از روش نمونهتواند بکار گرفته شود اما الزم است در سال
وزش کارکنان و ، آمIT هاي تحقیق نیز مبین استفاده از سیستماي معامالت استفاده کرد. سایر یافتهانتخاب طبقه

سازي نظام مالیاتی به عنوان اقدامات پشتیبان براي کاهش ریسک حسابرسی در نظام مالیات بر ارزش هیکپارچ
  .افزوده است

 رائه مدل انتخاب براي حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسکا") در تحقیقی با عنوان 1393رمضانی و همکاران (
بر ریسک تمکین اشخاص حقوقی شناسایی و متغیر مستقل به عنوان عوامل موثر  15 "ایران در حقوقی اشخاص

فرضیه  14و هاي مودیان و سابقه مالیاتی) (شامل کیفیت حاکمیت شرکتی، ویژگیفرضیه اصلی  3در قالب 
هاي مستقیم در مالیاتمودي حقوقی  228داري آنها با متغیر وابسته ریسک تمکین مودي در بین فرعی، معنی

هاي مختلفی متناسب از آزموندر این تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. اداره کل امور مالیاتی غرب تهران 
فرضیه اصلی  2ه که نتایج آن حاکی از تایید با نوع متغیرهاي مستقل جهت آزمون فرضیات استفاده گردید

 فرضیه فرعی دارد. 6هاي مودیان و سابقه مالیاتی) و (شامل ویژگی

هاي مالی اثرگذار بر درآمد بندي نسبتشناسایی و اولویت"عنوان  ) در تحقیقی با1393باقري و همکاران (
یکی از معیارهاي   (RAS)در پروژه انتخاب براي حسابرسی مبتنی بر ریسکضمن تبیین اینکه  "مشمول مالیات

در  هاي مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات است.هاي پر ریسک مودیان، نسبتمهم در شناسایی اظهارنامه
توانند با اثرگذاري بر درآمد مشمول هایی است که میبندي نسبتتحقیق به دنبال شناسایی و اولویتاین 

هاي مودیان نقش اساسی ایفا نمایند. با به کارگیري پرسشنامه و تجزیه و مالیات در تعیین ریسک اظهارنامه
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هایی از قبیل نتیجه حاصل شد که نسبت ینا  (AHP)هاي آن براساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبیتحلیل داده
نسبت سود خالص، نسبت سود ناخالص، سود هر سهم، بازده سهام، بازده سرمایه در گردش که به نوعی 

هاي شوند با اثرگذاري بر درآمد مشمول مالیات، در تعیین ریسک اظهارنامهبراساس سود شرکت محاسبه می
  .مودیان از اهمیت بیشتري برخوردار هستند

 کننده تعیین معیارهاي و ریسک بر مبتنی مالیاتی حسابرسی") در تحقیقی با عنوان 1392رمضانی و همکاران (

 و ریسک بر مبتنی مالیاتی حسابرسی ضمن بررسی "کشورها سایر تجربه و مالیاتی مؤدیان اندازه بر باتأکید آن
کشورها حاکیست؛  سایر تبیین نموده است که تجربه مالیاتی، مؤدیان بر اندازه تأکید با آن کنندهتعیین معیارهاي

 و محاسبه هايروش ریسک، براساس حسابرسی ریزي برنامه تمکین ریسک بر مؤثر عوامل شناخت طریق از
. است شده انجام مؤدیان به مناسب آموزش و خدمات ارائه با مالیاتی همراه تمکین مدیریت و ریسک ارزیابی
 سازمان درونی و بیرونی هايداده از استفاده با تواندمی مالیاتی سازمان این تحقیق، در شده ارائه مدل براساس
 طریق از مؤدیان اطالعات تطبیق به...  و قبلی هاياظهارنامه بیمه، بانکی، هاي گمرکی،داده قبیل از مالیاتی
  .بپردازد مبناي ریسک بر تحلیل

 با "مالی گزارشگري در تقلب کشف در مالی هاينسبت توانایی") در تحقیقی با عنوان 1389صفرزاده (
 براي الگو یک ایجاد در حسابداري هايداده نقش بررسی به مقطعی هايداده در الجیت تحلیل از استفاده
 هايشرکت که است حاکی تحقیق نتایج. است پرداخته مالی گزارشگري در تقلب با مرتبط عوامل کشف
 دارایی، به انباشته سود فروش، بازده دارایی، بازده دارایی، گردش جاري، هاينسبت و بیشتر بدهیِ نسبت داراي

 ترينامناسب عملیات نتیجه و مالی وضعیت از کمتر عملیاتیِ سود حاشیه و دارایی، به درگردش سرمایه
  دارند. مالی گزارشگري در تقلب به بیشتري تمایل لذا است؛ برخوردار

 ارزش بر مالیات گسترش و توسعه و مالیاتی درآمدهاي تحقق منظور به ،)1391( کشور مالیاتی امور سازمان
 نموده موظف را مالیاتی امور کل ادارات ،27/02/1391 مورخ 1931 شماره دستورالعمل ابالغ با افروده،

 :آورند در اجرا مورد به را ذیل اجرائی اقدامات

نام این ثبت واز منابع اطالعاتی موجود  هاحائز شرایط فراخواننام نشده لقوه ثبتاشناسائی فعاالن اقتصادي با -1
  در اولویت قرار گیرد.دسته از مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افروده جهت عملیات مکانیزه رسیدگی 

از ارائه اظهارنامه مالیاتی اعم از الکترونیکی یا دستی که نام شده حائز شرایط ؤدیان ثبتممکاتبه با  -2
  در اولویت قرار گیرد.اند، جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی داري نمودهخود
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نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداري مؤدیانی که از ثبتبه  مالیات مربوط مطالبه و وصولرسیدگی،  -3
  اند، در اولویت اول رسیدگی، قرار گیرد.نموده

مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازي فعاالن اقتصادي (به اخت دوصول و یا تعیین تکلیف پرپیگیري  -4
باشد) در زمان تسلیم استثناي مؤدیانی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات و عوارض آنان به عهده خزانه می

  مدنظر قرار گیرد.اظهارنامه اینترنتی 
تیب پرداخت فعاالن پرداخت یا تر پیگیريبررسی و کنترل مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازي و  -5

اخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازي نسبت به مکاتبه با مؤدي داقتصادي و در صورت عدم پر
  . گرددجهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام 

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش  -6
 ،مقررده روز از تاریخ انقضاء مهلت زگردد) حداکثر ظرف مدت پان(که قطعی محسوب می افزوده ابرازي،

  تصویر اظهارنامه را به ادارات امور مالیاتی وصول و اجرا جهت وصول مطابق مقررات اجرائی ارسال نمایند.
مالیاتی، فهرست فعاالن اقتصادي ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه  -7

  فاقد اظهارنامه مالیاتی را استخراج و جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی با آنان مکاتبه نمایند. 
لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت  هاي نظام مالیاتی است،رسیدگی مؤثر و هدفمند از اولویت -8

ها و مؤدیان حائز شرایط کلیه مراحل فراخوان شده فعالیترسیدگی و حسابرسی ترکیب مناسبی از کلیه 
بندي موضوع دستورالعمل رسیدگی اقدام به رسیدگی و حسابرسی نمایند و جهت انتخاب و مطابق با اولویت

  هاي خاص نگردد.تحقق برنامه عملیاتی، رسیدگی معطوف به فعالیت یا فعالیت
 احتمال فاکتورهاي و بررسی را مالزي کشور در مالیاتی تمکین معیارهاي ،)2011( مصطفی فریق و پلیل

 جرایم مالیاتی، سیستم انصاف از مؤدي درك دولت، توسط کردهزینه چگونگی از مؤدي درك ممیزي،
 سازمان نقش مؤدي، نزدیکان و خانواده نقش دولت، هايسیاست در تغییر مؤدي، ايبودجه محدودیت مالیاتی،

 اثر یک مالیاتی دانش که دهدمی نشان آنها تحقیق نتایج. انددانسته مؤثر مالیاتی تمکین در را مؤدي دانش و
 درصد حسابرسی، احتمال تأثیرتحت مالیاتی تمکین ویژه، طور به همچنین، دارد، مالیاتی تمکین بر دارمعنی

  .گیردمی قرار مؤدي نزدیکان و خانواده اثرگذاري و بودجه محدودیت جرایم، دولت، مخارج
 حاکمیت کیفیت مالیاتی اداره خدمات کیفیت ترکیب و فیشر مدل بسط از استفاده با ،)2011( همکاران و آالبد

 مؤدیان نگرش بین روابط بر را ریسک اولویت و مالی شرایط تعدیلی اثر همچنین و قومی هايتفاوت عمومی،
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 در فرهنگی و روانشناسی اجتماعی، اقتصادي، عوامل مقاله این در. دادند قرار ارزیابی مورد مالیاتی تمکین و
 مؤدیان مالیاتی رفتار فهمیدن بهتر براي را ايویژه محیطی و مناسب وضعیت و است شده آورده جامع مدل یک

  .شمردبرمی حقیقی
 نقش: نیجریه در مالیاتی مؤدیان رفتار و نگرش" عنوان با دیگري، مقاله در ،)2011( همکاران و آالبد همچنین
 در مالیاتی تمکین رفتار در مهم عامل یک عنوان به را مؤدیان نگرش ،"ریسک ترجیح و مالی وضعیت تعدیلی

 ارزیابی مالیاتی تمکین رفتار و مؤدیان نگرش بین رابطه بر را ریسک ترجیح و مالی وضعیت تأثیر و گرفته نظر
  .کنندمی

 تصمیمات به اجمالی نگاه پردازیم؟می مالیات چرا" عنوان تحت دیگري مقاله در ،)2007( همکاران و کریچلر
 به کردن وادار طریق از مالیاتی سازمان زیاد فشار اعتمادي،بی جو یک در که کنندمی بیان "مالیاتی تمکین
 که جوي در اما. باشد مؤثر مالیاتی سیاست یک است ممکن ممیزي احتمال و جرایم افزایش مالیاتی، تمکین
 اخالق، گرایشات، دانش،. برخوردارند اهمیت از نیز دیگري متغیرهاي دارند، اعتماد مالیاتی سازمان به مؤدیان
 سرزده هايممیزي و باال جرایم مورد، این در. شود داوطلبانه تمکین به منجر است ممکن دموکراسی و انصاف

 شود مالیاتی تمکین عدم به منجر و( نماید عوض را مالیاتی فکر طرز و شود غیرعمدي اثرات به منجر تواندمی
 از ناشی مالیاتی تمکین عدم یا و تمکین بر مؤثر فاکتورهاي یا عوامل بنديطبقه تحقیقات، این حاصل

 عوامل صنعت، عوامل تجاري، واحد وضعیت با مرتبط عوامل قالب در کشورها تجربیات و رویکردها
 توضیحی متغیرهاي عنوان به تواندمی عوامل این و بود خواهد شناسیروان عوامل و اقتصادي عوامل اجتماعی،

  .باشد تمکین ریسک بر مبتنی ممیزي مدل
 با و دادند قرار ارزیابی مورد را مالیاتی تمکین در مالیاتی موسسات نقش ،)2003( ویرینگ و نمیروسکی

 نوع و رضایت مالیاتی، دانش انصاف، صالحیت، گرایش، و عقاید ها،ارزش رفتارها، شامل عواملی از استفاده
 مالیاتی سازمان خدمات از مؤدیان تجربیات فاکتورهاي از استفاده با و پرداختند مؤدیان بنديطبقه به زندگی
 در را موسسات گونهاین نقش مالیاتی، وکیل توسط مالیاتی اظهارنامه پرکردن از شاندرك میزان و استرالیا
 و مشورت ارائه در ايعمده نقش مالیاتی وکیل که دهدمی نشان نتایج. دادند قرار سنجش مورد مالیاتی تمکین
  .دارد برعهده هامالیات رساندن حداقل به براي ریسک مدیریت و مالیاتی اظهارنامه تصحیح مالیاتی، هايتوصیه

 کمیته باید دانش ها،گرایش عقاید، ها،ارزش بین رابطه یک که دادند نشان ،)2002( همکاران و نیمروسکی
 مودیان مشاوره واحد که کردند پیشنهاد و دارد وجود واقعی مالیاتی تمکین رفتار و مالیاتی ATO به خدمات
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 بازپرداخت جهت مالیاتی آموزش هايبرنامه و دهد افزایش را مالیاتی موکالن با همکاري و نموده تاسیس را
  .کند فراهم را مالیاتی هايبدهی
-سیاست از باالتري سطح ژاپن که دریافت و کرد مقایسه هم با ژاپن و کره در را مالیاتی تمکین ،)2005( هیون

 ژاپن که داد نشان پژوهش این نتایج.  دارد کره به نسبت جریمه ساختار در هم و مالیاتی ممیزي در هم را ها
 فاکتورهاي در را اهمیت بیشترین قانونی سیستم و داراست را مالیاتی فرهنگ از باالتري سطح کره، به نسبت
  .دارد دولتی هايبخش دیگر به نسبت مالیاتی فرهنگ سطح تعیین

 جهانی، بانک انتشارات از کشورها تجربیات و رویکردها ریسک، بر مبتنی مالیاتی حسابرسی کتاب براساس
  :باشدمی زیر شرح به مؤدیان مالیاتی تمکین بر تأثیرگذار عوامل

 قوانین سرمایه، ساختار سود، حاشیه صنعت، در عمده شرکاء صنعت، اندازه و تشریح شامل :صنعت عوامل
  )هازیرساخت به مربوط مسائل و فصلی عوامل رقابت، سطح( صنعت به مربوط مسائل کار، الگوهاي صنعت،
  تحصیالت سطح و جنس سن، دولت، به نگرش قومی، پیشینه فرهنگی، هنجارهاي شامل :اجتماعی عوامل
 المللی،بین نفوذ سیاست، دولت، مالیاتی، نظام دموگرافیک، بهره نرخ گذاري، سرمایه شامل :اقتصادي عوامل

  بازارها و تورم
 فرار فرصت عدالت، و انصاف ها،ارزش اعتماد، ترس، خطر، آز، و حرص شامل :روانشناسی عوامل

  
  گیرينتیجه

  باشد: افزوده به شرح زیر قابل ذکر می ارزش بر مالیات هاي مختلفحوزه در اهم نتایج مطالعات انجام شده
 با تدریج به و گردد اجرا تولیدي بزرگ هايبنگاه در نخست يمرحله در باید افزوده ارزش بر مالیات -

  .یابد گسترش فروشی خرده يمرحله به افزوده ارزش بر مالیات نظام مؤدیان، کامل شناسایی
  .باشد هاقیمت نسبی ثبات و آرامش حالت در کشور اقتصاد کهزمانی در قانون اجراي -
  قانون این اجراي ي نحوه و فلسفه درخصوص الزم آموزش و شفاف رسانیاطالع -
  قانون این اجراي از قبل کاال قاچاق محدودکردن -
 ارزش بر مالیات از هاآن کردن معاف جهت اساسی، و ضروري کاالهاي انتخاب جهت در علمی مطالعه -

  .مالیات این اجراي تنازلی اثر کاهش براي افزوده
  افزوده ارزش بر مالیات میزآموفقیت اجراي براي مالیاتی کنونی نظام اجرایی هايظرفیت مطالعه و بررسی -
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 از پیشگیري  منظور به ها،قیمت نسبی ثبات و اقتصادي رکود دوره در افزوده ارزش بر مالیات اجراي شروع -
  آن اجراي تورمی آثار

 کاهش منظور به مالیات، نوع این مزایاي از کشور اقتصادي فعاالن و مردم کردن آگاه و گسترده بلیغاتت -
  .آن آمیزموفقیت اجراي و آن تورمی آثار

 در نرخ ترینپائین و )درصد 51( سنگال در نرخ باالترین افزوده، ارزش بر مالیات نرخیِ چند هايسیستم رد -
  .است بوده) درصد یک( بلژیک

. است داشته شده جایگزین هايمالیات با مساوي بازدهی افزوده، ارزش بر مالیات جایگزینی موارد اکثر رد -
  .است داده کاهش را درآمد کشور 2 در و شده درآمد افزایش به منجر کشور 13 در
 و اجتماعات تنوع تکنولوژي، تنوع به مربوط مشکالت دلیل به کشاورزي محصوالت کشورها از بسیاري در -
 مورد کاالهاي کشورها از بسیاري در همچنین. شوندمی معاف افزوده ارزش بر مالیات از سیاسی دالیل یا

 معاف افزوده ارزش بر مالیات از بانکداري و بیمه مانند مالی هايبخش و خدمات برخی و مردم عموم مصرف
  .شوند می

 استفاده افزوده برارزش مالیات سیستم از که کشورهایی اغلب که دهدمی نشان کشورها از بسیاري تجربه -
 سطح یک از مودیان تمکین هايهزینه و اجرایی هايهزینه کاهش براي آن اجراي اولیه مراحل در کنندمی

 استفاده فروشیخرده بخش فعاالن و کوچک هايبنگاه از زیادي تعداد نمودن معاف براي معافیت آستانه
  .اندکرده

 ناشی منفی آثار با مقابله براي براي آنها هايسیاست و ترکیه و اندونزي جنوبی، کره کشورهاي تجربه بررسی
 تورم بروز احتمال که دارد آن از نشان هاقیمت عمومی سطح افزایش ویژه به افزوده ارزش بر مالیات اجراي از

 مالیات درست اجراي براي مناسب هايزیرساخت وجود به مالیات پایه گستردگی میزان و مالیات نرخ از جدا
 کاهش در بسزایی تاثیر کشورها این در قیمت کنترل هايسیاست از گیريبهره. دارد بستگی افزوده ارزش بر

  .دارد تورمی آثار
 با تدریج به و گردد اجرا تولیدي بزرگ هايبنگاه در نخست يمرحله در باید افزوده ارزش بر تمالیا -

  .یابد گسترش فروشیخرده يمرحله به افزوده ارزش بر مالیات نظام مؤدیان، کامل شناسایی
  .باشد هاقیمت نسبی ثبات و آرامش حالت در کشور اقتصاد کهزمانی در قانون اجراي -
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 تورمی آثار منظور به ها،قیمت نسبی ثبات و اقتصادي رکود دوره در افزوده ارزش بر مالیات اجراي شروع -
  آن اجراي

 با صرفا و سیاسی مالحظات از دور به باید افزوده ارزش بر مالیات طرح اجراي موجود شرایط به توجه با -
  .شود اجرا افراد آمادگی صورت در و مردم اقتصادي شرایط رعایت

  برود. بین از مناسب جرایم تعیین با مالیات از فرار انگیزه که طوري به مالیاتی پاداش و جریمه سیستم -
  هاشرکت بر مالیات و فروش و مصرف بر مالیات بجاي افزوده ارزش بر مالیات شدن ایگزینج -
 و کوچک هايبنگاه معافیت درمانی، و بهداشتی کاالهاي برخی و ضروري کاالهاي براي مالیاتی عافیتم -

   صنایع، این صاحبان مالی تمکین عدم و مالیات اخذ بريهزینه دلیل به پایین افزوده ارزش داراي
   مالیاتی، سازمان کارایی افزایش جهت پایین افزوده ارزش با اقتصادي موسسات نمودن عافم -
 رشد براي تولید نیاز مورد هايگذاريسرمایه معافیت ارزي، تراز بهبود و مالیات پرداخت از صادرات معافیت -

  است شده پیشنهاد باالتر اقتصادي
 نیز خدمات بخش و گردد معطوف فروشیعمده نهایتا و داخلی تولیدات واردات، از معافیت به دولت وجهت -

  .شود مستثنی
 قانون اجراي ضروریات از مختلف هايشرکت در حسابرسی و حسابداري هايروش نظامندکردن ضرورت -

  .است افزوده ارزش بر مالیات
 استفاده و حسابداري دفاتر نگهداري و ثبت به اقتصادي واحدهاي ي کلیه الزام ها،حساب و اقالم منظم ثبت -
 رعایت و هاحساب تنظیم در اقتصادي واحدهاي و هاشرکت به کمک در مرتبط هاي رشته آموختگاندانش از

  حسابداري اصول
  اقتصاددانان و مالیاتی امور کارشناسان با حسابداري کارشناسان و متخصصین بیشتر مکاريه -
 جاي به را آن زمان مرور وبه درآمد بر مالیات جایگزین را مالیات نوع این است بهتر نفتی درکشورهاي -

  دهند. کاهش نفتی درآمد از را دولت درآمد وابستگی و دهند قرار دولت نفتی درآمدهاي
 بینی پیش و اقتصادي خاص شرایط تحقق مستلزم افزوده ارزش بر مالیات نظام استقرار و سازيپیاده -

  باشد.می آن صحیح اجراي جهت الزم هايزیرساخت
 باید نماید هاشرکت فعلی درآمد بر مالیات جایگزین را افزوده ارزش بر مالیات بخواهد دولت که درصورتی -

 که درصد 10 مالیات استاندارد و مطلوب نرخ از استفاده البته. نماید استفاده درصدي 10 و 7 هاينرخ از حداقل
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 پی در را موثري و مطلوب نتایج باشد می المللیبین هايسازمان و جهان کشورهاي اکثر تاکید و تایید مورد
  .داشت خواهد

 ارزش بر مالیات که است داده نشان شده انجام مطالعات افزوده، ارزش بر مالیات نظام تورمی اثرات مورد در -
 مالیات تورمی ي بالقوه تأثیرات توان می هادولت مناسب هايسیاست اعمال با و ندارد زایی تورم اثر ذاتاً افزوده

  .نمود جبران و محدود را افزوده ارزش بر
 درآمدي اهداف به دستیابی براي ترمناسب روش که است آن از حاکی گرفته صورت مطالعات اکثر نتایج -

 شناسایی در تواند می امر این. است مالیات هاينرخ داشتن نگه پایین طریق از مالیات پرداخت به تشویق باالتر،
 به را غیررسمی اقتصاد و شود واقع موثر کشور اقتصاد مالیاتی پایه گسترش نهایت در و اقتصادي فعاالن گسترده

 تواند می زمانی ساده ساختار با مالیاتی نظام یک در مالیات هاينرخ کاهش البته. دهد سوق شدن رسمی سمت
 کاهش به نظام این در گسترده تخفیفات و ترجیحات و هامعافیت که شود مالیاتی درآمدهاي افزایش به منجر

 در کارآمد ابزار دو مالیاتی هاينرخ تعدیل و اصالح و مالیاتی پایه گسترش بنابراین. نشود منجر مالیاتی پایه
  .هستند مالیاتی درآمدهاي سطح افزایش

 براي ممیزي پیش عدم مالیاتی، هاياظهارنامه افزایش به رو و انبوه حجم قبیل از مشکالتی به توجه با -
 رسیدگی، جهت مدون معیارهاي نبود ها،اظهارنامه به رسیدگی جهت زمانی محدودیت مالیاتی، حسابرسی

 توسط اظهارنامه ارائه عدم و مالیات تشخیص در گسترده اي سلیقه قضاوت وجود انسانی، نیروي محدودیت
 فوق مسائل ساختن برطرف راستاي در جدیدي رویکرد تا است نیاز کشور مالیاتی سیستم در مودیان از برخی
  .گردد اتخاذ

 و مودیان تمکین هزینه هم که شده موجب ریسک، بر مبتنی حسابرسی یا رسیدگی نظام یک فقدان ایران در
 سیستم اجراي هايچالش و موانع شناسایی با است الزم لذا. شود مواجه مشکل با مالیاتی نظام کارایی هم

 ارائه آن براي اجرایی و کاربردي مدلی ،)VAT( افزوده برارزش مالیات نظام در ریسک بر مبتنی حسابرسی
 که چرا رسد؛می نظر به ضروري زمینه این در پژوهشی مطالعات انجام جهت منابعی صرف بنابراین. گردد

 تفاوت یافته توسعه کشورهاي اجتماعی و اقتصادي وضعیت با طورکلی به ایران اجتماعی و اقتصادي وضعیت
 است بهتر است، تصویب و تدوین حال در افزوده ارزش بر مالیات قانون دائمی طرح که شرایطی در لذا دارد،

 مورد مربوط، مقررات و قوانین اصالح جهت تحقیقات گونهاین از حاصل اجرایی و کاربردي راهکارهاي
 .گیرد قرار استفاده
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  منابع
  44 و 43 اقتصادي مجله. "نپال کشور در افزوده ارزش بر مالیات به نگاهی")، 1384اصغرپورعسگري ( -1
شهرداري براي اتکا قابل درآمد منبع عنوان به افزوده ارزش بر مالیات اساسی هايویژگی" ،)1391( افشاري -2
  شهر اقتصاد ".ها
 در کشورهاي تطبیقی مطالعه( افزوده ارزش بر مالیات اجراي کارائی" )1380( ش خوانساري، و. م.ا آقایی، -3

  .اقتصادي پژوهشنامه )"مرکزي و شرقی اروپاي گذار حال
 نظام اصالح راستاي در آن مزایاي و افزوده ارزش بر مالیات نظري مبانی" )1380( ا کمیجانی، و. م.ا آقایی، -4

  اقتصادي پژوهشنامه. "مالیاتی
 افزوده ارزش بر مالیات از فرار بر موثر سازمانی عوامل) 1391( ر قریشی، و. ب.ا مرجانی، ،.ح الماسی، -5
  .مالیات پژوهشنامه )تهران شهر افزوده ارزش بر مالیات کل اداره موردي مطالعه(
 ارزش بر مالیات نظام بهبود بر مؤثر عوامل بندياولویت و شناسایی) 1389( .خ محمدیان، و. م الوندي، -6

 همایش چهارمین کشور مالیاتی امور سازمان. )قزوین استان مالیاتی امور کل اداره :موردي مطالعه( افزوده
  .شیراز دانشگاه ایران مالیاتی و مالی هايسیاست

 کشورهاي در درآمد توزیع بر افزوده ارزش بر مالیات اثر بررسی) 1390( م میالنی، رفعت و. ن رشتی، امین -7
  59 مالیات، پژوهشنامه. منتخب

 فصلنامه "مالیات مشمول درآمد بر اثرگذار مالی هاينسبت بندياولویت و شناسایی"). 1388( بهروز، باقري -8
   چهارم شماره مالیات تخصصی

  .حسابرس. آن مالی گزارشگري و افزوده ارزش بر مالیات) 1387( م اصل، بزرگ -9
  1 اقتصادي، پژوهشنامه. ایران اقتصاد در افزوده ارزش بر مالیات اقتصادي تبعات بررسی) 1380( پژویان -10
. ایران اقتصاد در درآمد مجموع بر مالیات مجدد معرفی انتظاري اثرات) 1391( م اسکندري، و. ج پژویان، -11

  مالیات پژوهشنامه
 منا منطقه منتخب کشورهاي در افزوده ارزش بر مالیات استقرار اثر ،)1392( ب ورشوساز، و. ج پژویان، -12

  21 مالیات، پژوهشنامه .)آفریقا شمال و خاورمیانه(
 مجله. ایران در اعمال قابل يافزوده ارزش بر مالیات نرخ حداقل). 1391( م فرهانیان، جواد و. خ پیرایی، -13

  66 اقتصادي، تحقیقات
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 حال در کشورهاي در افزوده ارزش بر مالیات سیستم به توجه ضرورت) 1378( اهللاآیت سید تجلی، -14
  اقتصادي سیاسی اطالعات: سیاسی علوم. توسعه

  اقتصاد هايتازه: اقتصاد. افزوده ارزش بر مالیات تاریخچه) 1378( اهللاآیت سید تجلی، -15
 و هاشرکت براي آن اجراي و افزوده ارزش بر مالیات حسابداري سیستم ارائه). 1384( ا صمیمی، جعفري -16

  .تخصصی کمیته دبیرخانه پژوهشی، طرح. مازندران استان در مشاغل صاحبان
 و هاشرکت بر مالیات براي افزوده ارزش بر مالیات جایگزینی) 1377( ح نژاد،صالح و. ا صمیمی، جعفري -17

  7 وحسابرسی، حسابداري هايبررسی. ایران دولت بودجه بر آن تأثیر
 در صادرات بر افزوده ارزش بر مالیات اجراي تأثیر بررسی) 1389( م عبدالهی، ،.ا صمیمی،جعفري -18

  .ایران مالیاتی و مالی هايسیاست همایش. منتخب کشورهاي
 سازيپیاده و افزوده ارزش بر مالیات بر مفهومی نگرشی) 1388( ا کیانی، و. ر عبدل، ،.ب نوید،جمشیدي -19
  19 حسابداري، پژوهش و دانش. ایران در آن
 پژوهشنامه. اسالم شریعت منظر از افزوده ارزش بر مالیات بازخوانی) 1391( ا زمانی، و. م نقیبی، حبیبیان -20

  21 مالیات،
 فصلنامه. ایران در افزوده ارزش بر مالیات نظام استقرار ضرورت) 1385( ر یعقوبی، و. م طینت،خوش -21

  15 حسابداري، مطالعات
  1 اقتصادي، پژوهشنامه. تورم چالش و افزوده ارزش بر مالیات). 1380( د جعفري، دانش -22
 حقوقی اشخاص ریسک بر مبتنی مالیاتی حسابرسی براي انتخاب مدل ارائه"). 1394( سیدمهدي، رمضانی -23
  .25 شماره مالیات پژوهشنامه "ایران در
 بر تأکید با آن کننده تعیین معیارهاي و ریسک بر مبتنی مالیاتی حسابرسی"). 1392( سیدمهدي، رمضانی -24

  .18 شماره مالیات پژوهشنامه " کشورها سایر تجربه و مالیاتی مؤدیان اندازه
 پژوهشنامه. نویسیقانون در بزرگ تحولی افزوده ارزش بر مالیات و اروپا ي اتحادیه). 1386(ا رویین، -25

  .مالیات
 آذربایجان استان موردي مطالعه( مالیاتی فرار بر مؤثر عوامل بررسی) 1389( ش محمدخانلی، و. ت زهی، -26

  18 مالیات، پژوهشنامه. )شرقی
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 براي راهکار ارائه و کشورها برخی تجارب بر مروري: افزوده ارزش بر مالیات استرداد) 1392( .م سبزرو، -27
  18 مالیات، پژوهشنامه. ایران

 درآمد بر مالیات جاي به افزوده ارزش بر مالیات جایگزینی بررسی). 1388( ع.ه نتانی، ،.پ سعیدي، -28
  مالیات تخصصی فصلنامه غیرتولیدي، هايشرکت

 اقتصادي، پژوهشنامه. نپال کشور در افزوده ارزش بر مالیات اجراي وضعیت) 1380( ش اکبري، علی سید -29
1  

 مالیاتی قوانین منظر از مناسب مالیاتی الگوي یک سازيپیاده). 1390( ج شهرکی، و. م الدینی، شمس -30
  اسالمی اقتصاد مطالعات تخصصی علمی فصلنامه. اسالم

 مجله  "مالی گزارشگري در تقلب کشف در مالی هاينسبت توانایی"). 1389( محمدحسین، صفرزاده -31
  3.  یک شماره حسابداري دانش

 و مجلس. مالیاتی نظام اصالح در افزوده ارزش بر مالیاتی نظام جایگاه) 1383( ت.م بیگدلی،ضیایی -32
  11 پژوهش،

 در افزوده ارزش بر مالیات اجراي احتمالی اثرات بررسی). 1384( م پناه،یزدان. ر.ع رفیعی،. ع نیا،طیب -33
  41 اقتصادي، تحقیقات مجله. نابرابري بر ایران

 مالیات هايپرونده رسیدگی فرآیند دستورالعمل و رویه مشکالت بررسی ).1392( ن افشاري، و. آ عاملی، -34
  21 مالیات، پژوهشنامه ).تهران استان افزوده ارزش بر مالیات واحدهاي موردي مطالعه( افزوده ارزش بر

  36 حسابرسی، دانش. افزوده ارزش بر مالیات حسابرسی). 1388. (س خدایاریگانه، و. ش عبدالهی، -35
. دولت مالی ثبات و افزوده ارزش بر مالیات ).1391( س فالحی، و. ت رحمانی، محمدرضا، عبدي -36

  21 مالیات، پژوهشنامه فصلنامه
 ارزش بر مالیات نظام در مالیاتی حسابرسی). 1393( م امیري، و. ر شمیرانی، رسولی محمدرضا، عبدي، -37

  22 مالیات، پژوهشنامه. حسابرسی ریسک بر تأکید با افزوده
 بر مالیات کارآمد اجراي بر فرهنگی عوامل تأثیر بررسی). 1390( مطلبی و. ا توتونچی، ،.ع عسگري، -38

 مالیات، پژوهشنامه )فرهنگی سالمت مدل از استفاده با( بزرگ مؤدیان مالیاتی امور کل اداره در افزوده ارزش
51  
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 بر مالیات و عملکرد مالیات بین رابطه بررسی). 1384( م خوي، احمدي و. م کشیده، دامن ع، عسگري، -39
  11 مالیات، پژوهشنامه. تهران شهر شمال بازرگانی هايشرکت افزوده ارزش

 سبد براساس افزوده ارزش بر مالیات نرخ بررسی). 1391( هـ سماواتی، و. غ نژاد،گرایی ع، عسگري، -40
  21 مالیات، يپژوهشنامه. خانوار مصرفی

 اقتصاد فصلنامه. افزوده ارزش بر مالیات درآمدهاي بر هایارانه هدفمندشدن اثر بررسی). 1389( ا غالمی، -41
  کاربردي

 مجله. ایران در افزوده ارزش مالیات نرخ افزایش کالنی اقتصاد پیامدهاي بررسی).1392. (ا غالمی، -42
   اقتصادي

 ارزش بر مالیات قانون اجراي از ناشی مالیاتی درآمد برآورد). 1390( ر محله، سادات موقري و. ا غیاثوند، -43
  42 اقتصادي، پژوهشنامه. ایران در افزوده

 تکنیک از استفاده با افزوده ارزش بر مالیات قیمتی اثرات). 1390( ا.ع بانویی، و. س پروین،. ع فریدزاده، -44
  47 ایران، اقتصادي هايپژوهش ستانده، داده
 با کشور مالیاتی ظرفیت برآورد). 1384( م ناییینی، نطیفی و. س عباسپور، ،.ش فتاحی، ،.ع فالحتی، -45

  11 مالیات، پژوهشنامه. عصبی هايشبکه از استفاده
 ارزش بر مالیات با رابطه در المللیبین مراجع رویه). 1381( اسالمی علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز -46

  35 مالیات، پژوهشنامه. افزوده
. آن تورمی آثار و افزوده ارزش بر مالیات پایه تخمین). 1382( ش خوانساري، و. ر.ع غیبی،. ر ملکی، -47 

  اقتصادي مجله
 ارزش بر مالیات گسترش و توسعه و مالیاتی درآمدهاي تحقق). 1391( افزوده ارزش بر مالیات معاونت -48

   ،27/02/1391 مورخ 1931 شماره دستورالعمل افروده،
 ارزش بر مالیات نظام در مالیاتی فرار). 1388( ن خاکی، و. ف بلداجی، طهماسبی ،.ي جهرمی، موسوي -49

  17 مالیات، پژوهشنامه. نظري مدل یک: افزوده
 مالیاتی فرار از پیشگیري راهکارهاي). 1388( ن خاکی، و. ف بلداجی، طهماسبی ،.ي جهرمی، موسوي -50
  4 مالی، مطالعات مجله. افزوده ارزش بر مالیات نظام در
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 مجله. ایران اقتصاد در افزوده ارزش بر مالیات و تورم متقابل تأثیر بررسی). 1393( ح ولوکالیی، نبیزاده -51
  اقتصادي،

 پرداخت تسهیل چگونگی). 1384( ز فر،مرتضوي و. ج. م رضایی، ،.م نظر،بکموحدي ،.ع اقدم، نصیري، -52
  21 مالیات، پژوهشنامه. ایران در مالیات

 ارزش بر مالیات قانون اجراي موانع و هاچالش از برخی بررسی). 1389( س ملکی، توتونچی. ر.م نورانی، -53
  11 مالیات، پژوهشنامه جواهر، و طال صنف فعاالن موردي مطالعه ایران در افزوده

 ارزش بر مالیات نظام کامل استقرار موانع بررسی). 1392( ر.م نیکگو، جوادي و. م لنگرودي، نوربخش -54
  17 مالیات، پژوهشنامه. ایران در افزوده

 ارزش بر مالیات يبهینه نرخ برآورد ).1391( ج سیاهرودکالیی، نوبخت و. ا غالمی،. ك هژبرکیانی، -55
  99 اقتصادي، تحقیقات. میرلس دایموند الگوي از کاربردي: ایران در افزوده

 61 اقتصادي، مجله. افزوده ارزش بر مالیات اجراي در گمرك نقش و جایگاه بررسی). 1385( ح یاسري، -56
 .62 و
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