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بررسی تاثیرات نظام حسابداری و حسابرسی در اجرای قانون مالیات بر ارزش 

 های اجرای آن در ایرانافزوده و چالش

 
 نسرین سیادتی

 کارشناس مالی

 

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسالمی ایران، الیحه آن برای اولین بار در دی ماه  -چکیده

ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای  6تقدیم مجلس شورای اسالمی گردید که پس از تصویب  1366

المللی پول، در مالی صندوق بین بخش امور 1370به دولت مسترد گردید. درسال  "هاتثبیت قیمت"سیاست 

عنوان یکی از هراستای اصالح نظام مالیاتی جمهوری اسالمی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را ب

رسد ترین مشکالتی که به نظر مییکی مهم .عوامل اصلی افزایش کارایی و اصالح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود

داشته باشد، حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده است. وجود یک نظام کنترل و  فراروی اجرای این قانون وجود

سازی هر چه بیشتر مبادالت حسابرسی دقیق برای ایفای مسئولیت پاسخگویی مؤدیان این نظام مالیاتی باعث شفاف

مقاله حاضر هدف . ای مؤدیان مالیاتی خواهد شداقتصادی و کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از سوءنیت عده

نظام حسابداری برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده  بررسی نقش و اهمیت حسابداری و حسابرسی و مخصوصاً

های اجرایی مالیات بر باشد. برای این منظور، بعد از ارزیابی مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده، شیوهمی کشور در

های موجود در اجرای مالیات زوده، فرار مالیاتی و چالشهای حسابداری مالیات بر ارزش افارزش افزوده، روش

توان گفت وجود یک نظام های فوق میبر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بحث

عنوان شرط الزم برای موفقیت اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور تلقی حسابداری و حسابرسی مناسب به

ولیت آمادگی کامل خود را در دوره انتقال جهت تأمین ئاست حسابداران با احساس مسشود. لذا ضروری می

 آمیز مالیات بر ارزش افزوده اعالم کنند.شرایط مورد نیاز برای اجرای موفقیت

 فرار مالیاتی حسابداری، مالیات بر ارزش افزوده، حسابرسی، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

نظام مالیاتی بسیاری از کشورها را تحت  حدود چهار دهه پیش به این طرف،ای که از یکی از تحوالت گسترده

مالیات بر ارزش افزوده نسبت  معرفی و استقرار مالیات بر ارزش افزوده در آن کشورها است. تاثیر خود قرار داده،
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ای مالیاتی و هترین توسعهیکی از مهم گسترش این سیستم، های مرسوم یک مالیات جدید است.به سایر مالیات

)طهماسبی بلداجی و  برانگیزترین مباحثی است که در اواخر قرن بیستم مطرح شده استشک یکی از جدالبی

 .(1383 همکاران،

از انواع آن مالیات  یکی که کنندمی ایجاد درآمد مختلف، طرق از خود هایهزینه تأمین برای هادولت همه

ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی اقتصادی دولتستانی است. در طول تاریخ حیات 

از منابع دولت درکشور از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند 

های دولتی ونقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکتخدمات پستی، حمل

شود. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، مالیات ستانی رکن پایدار درآمدی برای تأمین ین میتأم

گذاری سوق کنند سایر منابع درآمدی را به سمت سرمایهگرا تالش میمردان عقلها دانستند و دولتهزینه دولت

 دهند.

ها در واقع نقش زیربنایی را گذاریانجام سرمایهآوری و هدایت آن در جهت دولت با اخذ مالیات و جمع

 (57، 1380)پورمقیم،  کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید.در توسعه اقتصادی ایفا می

عنوان یک ابزار مالی های اقتصادی و درآمدی کشورها وصول مالیات است که بهترین سیاستیکی از مهم

های های ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیتتامین منابع مالی هزینهمؤثر برای 

های وصول آن به مالیات بر درآمد، ثروت و ها از نظر منابع یا پایهمالیات اصوالً رود.کار میاقتصادی جامعه به

شود. اما یکی از انواع بندی میتقسیممصرف و همچنین از نظر نحوه وصول آن به دو روش مستقیم و غیرمستقیم 

باشد، مالیات بر ها که از لحاظ پایه اصول از نوع مصرف و از لحاظ روش وصول، از نوع غیرمستقیم میمالیات

قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه  3ارزش افزوده است. براساس ماده 

شود و خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین، ارزش افزوده نامیده می شده با ارزش کاالها و خدمات

 نامند.ارزش افزوده میگردد را مالیات بر مالیاتی که بر آن اعمال می

اجرایی شد و   1387عنوان یک تحول در نظام مالیاتی کشور از اوایل مهرماه سال افزوده بهمالیات بر ارزش

 آن، مزایای فراوانی برای کشور داشته است. نظر از مشکالت اجرایی صرف

 بندی آبشاریمالیات بر ارزش افزوده نه تنها جهان را از مالیات بر فروش پیش از خود که مستعد مالیات

است، پاکسازی نموده، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار از مالیات بر  )مضاعف(

که ساختار کنونی اقتصاد  ها بوده، پیش گرفته است. از آنجاییای از درآمد دولتدرآمد هم که منبع بخش عمده



 1399ماه  خرداد، پنجو  پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

19 

 

گردد. های اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران محسوب میکشور کارآمد نبوده، لذا اصالح آن یکی از اولویت

های پنج ساله برنامههای اصلی برای تحقق این هدف، اصالح نظام مالیاتی کشور ضروری است. یکی از اولویت

 (.36 ،1383 راد،توسعه کشور و طرح ساماندهی اقتصادی، اصالح نظام مالیاتی کشور است )شهریاری

 

 اهمیت موضوع مالیات بر ارزش افزوده

کشور جهان می 120ترین منبع اصلی درآمدهای دولت در بیش از در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده مهم

درصد جمعیت جهان(  70میلیارد از مردم جهان ) 4دیگر براساس آخرین اطالعات موجود حدود عبارت اشد بهب

باشد. این مالیات توانسته کنند که در آن نظام مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا میدر کشورهایی زندگی می

 کشورها ایجاد کند که این مبلغ تقریباًمبلغی معادل هجده هزار میلیارد دالر درآمد برای این  2001در سال  است

به دلیل مزایای متعدد معرفی این مالیات در  .درآمدهای دولت در این کشورها بوده است % کلیة25معادل 

ای که اکنون صورت قابل توجهی گسترش یافته است به گونههای اخیر بهکشورهای در حال توسعه در سال

سیای میانه که حدود ده سال از زمان استقالل آنها گذشته است این مالیات تازه استقالل یافتة آ اغلب کشورهای

ها در تولید اند. در کشورمان نیز به دلیل سهم پایین مالیاتآمیز دانستهرا موفقیترا معرفی کرده و اجرای آن

ز تصویب ناخالص داخلی و همچنین در درآمدهای دولت الیحة مالیات بر ارزش افزوده معرفی شده که پس ا

 اجرا شود. 1384نهایی آن در مجلس شورای اسالمی قرار است از سال 

تواند بانک مرکزی و غیره می هر چند که تأمین مخارج دولت از منابع دیگر همچون نفت، استقراض از

بخش و دهد که تکیه بر درآمدهای غیرمالیاتی زیانهای گذشتة کشورمان نشان میصورت گیرد، اما تجربة سال

ها های تأمین مالی مخارج دولتترین روشناپایدار است و در مقابل اتکا بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم

های اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکالتی در جایی که در سالباشد. از آنمی

کسری بودجه خود را از طریق استقراض  اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است

از سیستم بانکی و ایجاد تورم تأمین مالی کند؛ لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع مانند مالیات بر ارزش 

تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکالت ناشی از مالیات تورمی نقش مهمی ایفا افزوده می

لیات بر ارزش افزوده از دیدگاه کشورهای مختلف متفاوت است. برخی از کشورها عنوان کند. دالیل معرفی ما

اند که سیستم مالیاتی قبلی آنان با برنامة توسعه اقتصادی کشورشان متناسب نبوده است. همچنین بعضی از کرده

توان طورکلی میاند. بهفتهها، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را پذیرکشورها به دلیل ورود به بعضی از اتحادیه
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گذرد، در همین زمان گفت که هر چند از زمان کاربرد عملی مالیات بر ارزش افزوده کمتر از پنجاه سال می

 120بیش از  2002کننده از آن به سرعت افزایش یافته است؛ به طوری که تا سال کوتاه تعداد کشورهای استفاده

عنوان اند. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها بهود معرفی کردهکشور جهان این مالیات را در کشور خ

 کار برده شده است.یک منبع درآمد جدید دولت به

 

 ادبیات و پیشینه پژوهش

 "ها و حسابرسی مطلوبتقلب مالیاتی توسط شرکت" با عنوان 2010زاده و دیگران در مقاله خود در سال هاشم

افتد ادعای استرداد های خاصی که اتفاق میچین را بررسی کردند. به عقیده آنان یکی از تقلبتقلب مالیاتی در 

گیری نمودند که بیش از اندازه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی کاالهای صادر شده، است و نتیجه

ندارد و منابع حسابرسی های مالیاتی دولت تأثیر های واقعی خروجی شرکت و سیاستوجود تقلب بر روی تصمیم

-اسناد جعلی را فراهم کرده هایی کهاند را شناسایی کرده و نه واسطههایی که درگیر تقلب شدهتواند شرکتمی

 اند.

به توصیف تجربه کشور  ")تجربه بلغارستان( مقابله با تقلب مالیاتی" با عنوان 2006پاشو در مقاله خود در سال 

های انجام تقلب مالیات بر ارزش افزوده با تمرکز بر سوءاستفاده از اعتبار شناسایی انواع و شیوهبلغارستان در 

های ممکن باید در امتداد خطوطی که مدیریت خطر و اصل حلپردازد و نتیجه مقاله این است که راهمالیاتی می

 .وکارتر در درون و اداره کسبهای سختمسئولیت را بهینه کرده، جستجو شود و نه از طریق اعمال کنترل

به بررسی  »مالیات بر ارزش افزوده و گزارشگری مالی آن« با عنوان، 1387اصل در مقاله خود در سال بزرگ

حسابداری مالیات برارزش افزوده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نیاز به تدوین استاندارد حسابداری 

ای بین نظام مالیات بر ارزش باشد و مقایسهای گزارشگری مالی آن کافی میجدیدی نیست و استاندارد موجود بر

تواند اتکای دولت به افزوده در ایران با کشور انگلستان داشته و نتیجه اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده می

حسابرسی  و هم دراجرا  درآمد نفت را کاهش دهد و دامنه فرار مالیاتی را محدودتر سازد و حسابداران، هم در

-حسابرسی به ارزش افزوده بسیار ساده است اما در با این قانون سروکار دارند و گزارشگری مالی مالیات بر

تر حدی کار سخت های رسیدگی الزم، تاخصوص از جهت نگهداری مدارک و مستندات کافی و طراحی روش

 .است
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 سیستم مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا وتوسعه " در تحقیقی با عنوان 2007کالیناگانتا در سال 

های تئوری به تجزیه و تحلیل تاریخی مالیات بر ارزش افزوده، جنبه "های بالقوهحللتونی، مشکالت اجرایی و راه

منظور توسعه مالیات بر ارزش افزوده در پردازد. نتایج تحقیق راهکارهای ذیل را بههای اجرای آن میو روش

درصد، توسعه مالیات  5نماید: اخذ مالیات بر کاال و خدمات با نرخ شرایط کنونی اتحادیه اروپا و لتونی ارائه می

درصد و اعمال معافیت برای معامالت امالک و  5ونقل و مسافربری با نرخ بر ارزش افزوده برای خدمات حمل

 مستغالت.

نیز در کتاب خود  1378جمله دکتراکبر کمیجانی در سال های مشابهی انجام گرفته، از در ایران نیز پژوهش

در فصل  "تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران"تحت عنوان 

گونه مطرح نموده است که: مربوط با تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصاد کالن این مطلب را این

ای مثبت و مستمر بین اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تورم فزاینده وجه و قابل قبولی در خصوص رابطهدالئل م

طور مستمر نبوده بلکه ها اثری هم داشته باشد، آن اثر بهوجود ندارد و اگر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت

 ها خواهد بود.باره در سطح عمومی قیمتافزایش یک

، حسابرسی و تطبیق معامالت "فرار از مالیات بر ارزش افزوده"با عنوان  2001قاله خود در سال گاپتا در م

دهندگان را در مدل تئوری استاندارد از اجرای مالیاتی برای تطبیق متقابل معامالت عالوه بر حسابرسی مالیات

تکنیک حساب خرید و فروش یک گیرد و از نظر وی برای مالیات بر ارزش افزوده اجرای تطبیق صورتنظر می

 آید.شمار میمهم به

، به بررسی اجرای "اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اتیوپی" با عنوان 2008یسگات در مقاله خود در سال 

مالیات بر ارزش افزوده در اتیوپی و شناسایی مشکالت کلیدی از قبیل نبود تعداد کافی پرسنل ماهر و ایجاد 

خاص  طورهطورکلی و برنامه حسابرسی مالیاتی بپرداخته و نیاز برای تقویت ظرفیت اجرا به شکاف در اجرای آن

 .دهدرا مورد تاکید قرار می

 "های مالیات بر ارزش افزودهها و چالشفرصت" در مقاله خود تحت عنوان 1388مقدم و غنی در سال زارع

ارزش افزوده را این دانسته است که بسیاری از ترین مشکالت موجود در اجرای مالیات بر یکی از بزرگ

-توانند صورتاند که نمیاین عقیده ان برـفروشد وخردهـدهنندگان، فاکتورهای فروششان را ارائه نمیـفروش

کنند فروشان دریافت نمیهای واقعی از عمدهحسابها نیز صورتهای حقیقی خود را ارائه دهند زیرا آنحساب

یله ـرسانی گسترده به وس( اطالع1رهایی برای آن بررسی کرده است که به شرح زیر است: کاو همچنین راه
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( 2زوده؛ ـات بر ارزش افـای گوناگون درخصوص مالیـهوزش موضوعـامه و آمـو، تلویزیون و روزنـرادی

هایی در زمینه اقدام( مبادرت به 3ای برای کارمندان؛ های آموزشی متناسب با کارهای رایانهبرگزاری کالس

حسابرسی مالیاتی با هدف افزایش کارایی نظام مالیات بر ارزش افزوده که توسعه این کار برای اجرای مؤثر و 

( ایجاد ثبات سیاسی و تعهدهای محکم سیاسی در اجرای موفق مالیات 4دقیق این مالیات الزم و ضروری است ؛ 

 .بر ارزش افزوده

به بررسی  "حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده" با عنوان 1388مقاله خود در سال  عبدالهی و خدایاریگانه در

های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین موارد عدم تمکین مالیاتی از جمله فرار مالیاتی و انواع تقلب

های قرار طرحهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، استها و روشمالیاتی پرداخته و ذکر انواع، ویژگی

های مالیاتی است را مورد موقع موارد عدم تمکین و تخلف حسابرسی قوی و اثربخش را که قادر به شناسایی به

ای به نام کنند که در کل زنجیره نظام مالیات برارزش افزوده وجود حلقهگیری میمطالعه قرارداده و نتیجه

 تی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.حسابرسی برای افزایش توان و قدرت این نظام مالیا

 

 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 

ای از تولید و توزیع وضع مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله

تولیدکنندة دیگر عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کاالها و خدمات به گردد. بهمی

شود که کننده اجازه داده میباشد. همچنین به عرضهشود قابل پرداخت میکنندة نهایی عرضه میو یا مصر ف

مالیات بر ارزش افزودة پرداختی بابت خرید عوامل تولید را از میزان قابل پرداخت مالیات بر ارزش افزودة خود 

گیرد. به عبارت دیگر طور یکسان در نظر مید اقتصادی را بهمولّ هایکسر کند. این نوع مالیات، تمام فعالیت

ای را از ای است که خرید کاال و خدمات واسطهمالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله

 کنندگان کاالهانظام مالیاتی است که کلیه عرضه یات بر ارزش افزوده،لنظام ما سازد.پرداخت مالیات معاف می

صورت درصدی از به عنوان مودیان این نظام مالیاتی باید عالوه بر بهای کاال و خدمات عرضه شده،و خدمات به

ای به سازمان امور مالیاتی صورت دورهدر زمان فروش از خریداران اخذ و به بهای فروش کاالها و خدمات،

 (.1388 )نوربخش لنگرودی و نیک گو، کشور واریز نمایند

منظور از آن نوعی  بلکه معموالً رغم نامش مالیاتی بر خود ارزش افزوده نیست،هر ارزش افزوده بمالیات ب

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است گسترده پایه بر فروش کاال تا مرحله تولید و حداقل  مالیات بر مصرف است.
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به جز  احتماالً - عنوان نهادهاهخریداری شده بطوری که مالیات پرداختی بابت کاالهای هب شامل خود آن،

 (.1385 )ابریل و همکاران، ها تهاتر شودهای در برابر مالیات دریافتی بابت ستاندهکاالهای سرمایه

 

 نقش مالیات بر ارزش افزوده در اصالح نظام مالیاتی کشور

کار برده طور وسیع بهخیر در جهان بههای اهای مالیاتی است که در دههمالیات بر ارزش افزوده یکی از روش

ها موجب شده است که در حال حاضر همان طوری که های مثبت آن در قیاس با سایر مالیاتشده است. ویژگی

 (.1374 )وزارت اقتصاد، کشور در سراسر دنیا از آن استفاده کنند 120نیز اشاره شد بیش از  قبالً

های سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت، هیچ مالیاتی به اندازة مالیات بر ارزش پس از مالیات

در کلیة اصالحات نظام  طوری که تقریباًهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است. بهسالافزوده در 

شود. این مالیات نوعی اهده میجام شده در کشورهای مختلف جهان، معرفی مالیات بر ارزش افزوده مشانمالیاتی 

عنوان درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله از تولید کاال یا خدمت ای است که بهمرحله مالیات بر فروش چند

شود، لذا پایة جا که این مالیات برمبنای ارزش افزودة کاالها و خدمات محاسبه و اخذ میشود. از آنوضع می

سازد. ایجاد منبع های بالقوة مالیاتی کشور را مهیا میان وصول بخش اعظم ظرفیتای دارد و امکمالیاتی گسترده

ها ازجمله دالیل اصلی های روزافزون دولتگویی به هزینهدرآمد جدید، باثبات و قابل انعطاف برای پاسخ

 انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها بوده است.

افزوده به دلیل متکی بودن بر ارزش افزوده مراحل مختلف تولیدی و وسیع شدن پایة روش مالیات بر ارزش 

های کند که خود از ویژگی بارز این روش در جهت تشویق فعالیتمالیاتی کاهش در نرخ مالیات را توجیه می

سبت به مواردی از طرفی این مالیات نها، خنثی بودن و بیهای سایر مالیاتشود. رفع نارساییاقتصادی تلقی می

های گذاری، تجارت، اشتغال، تکنیک تولید، میزان دخالت دولت در فعالیتقبیل توزیع عوامل تولید، سرمایه

گیری اقتصادی مؤسسات و اشخاص و نیز کارآیی باالی آن و های تولید، تصمیماقتصادی، نحوة ادغام بنگاه

های ناچیز وصول در مقایسه با دیگر ر نتیجه پایین بودن هزینهامکان و انگیزة فرار کمتر مالیاتی در این روش و د

پذیری و اجرای ساده مالیات به دلیل مجبور بودن مؤدیان به نگهداری فاکتورها و اسناد فروش ها، انعطافمالیات

است  کارگیری آن از جمله مزایای مالیات بر ارزش افزودهموفق برخی از کشورها در به و همچنین تجارب نسبتاً

کند. هر چند که مانند هر روش مالیاتی دیگر مالیات بر ها تقویت میکه پذیرش و اجرای آن را در میان دولت

رسد که با فراهم آوردن اقداماتی برای برطرف ارزش افزوده نیز دارای مشکالت خاص خود است، به نظر می



 1399ماه  خرداد، پنجو  پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

24 

 

 )وزارت اقتصاد، ها ناچیز باشدس با سایر مالیاتهای مالیات بر ارزش افزوده در قیاساختن این مشکالت، نارسایی

1374.) 

 

 دالیل توجیهی معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

 سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی

دهندة کارآیی نظام مالیاتی کشور است. باال بودن نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نشان

 گاه به مرز ده درصد نیز نرسیده است. اقتصاد کشور ما همواره در سطحی  پایین قرار داشته و هیچاین رقم در 

دهندة در کشور ما در کنار درآمدهای مالیاتی درآمد حاصل از فروش نفت از اقالم عمومی تشکیل

ای نفت در بازار های شدید بهدرآمدهای دولت است. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی با توجه به نوسان

ثباتی کل درآمدهای دولت را در طول دو دهة اخیر در اقتصاد ایران موجب گردیده است. درآمدهای جهانی، بی

 مالیاتی که نوع دیگری از درآمدهای دولت است، در مقایسه با درآمدهای نفتی همواره مبلغ ناچیزی بوده است.

 (.1367 )جعفری و شمخال،

 

 های دولتها در تأمین هزینهمالیاتنقش ناچیز 

یکی از منابع درآمد مهم و قابل اتکا برای دولت مالیات است. مقایسه این منبع با دیگر منابع حاکی از این است 

ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیر که هر چه سهم مالیات

سو در تأمین منابع مالی دولت و از سوی دیگر در تنظیم ها نقش بسیار مهمی از یکمالیاتکند. جلوگیری می

کند و از این نظر، از حساسیت زیادی برخوردار است. یکی از نکات مهمی که در امور اقتصادی جامعه ایفا می

د توجه قرار گرفته است، طرح ساماندهی اقتصاد کالن و در برنامة سوم توسعة اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مور

های جاری دولت ها در تأمین هزینهها و در نتیجه سهم مالیاتتأمین مالی مخارج جاری دولت از طریق مالیات

عبارت دیگر یکی از اهداف مطلوب دولت در این زمینه حرکت به سمت رساندن نسبت مالیات به بوده است. به

مشاهده  81تا  70های باشد. با مقایسة نسبت فوق در سالمیهزینة جاری دولت به عدد یک یعنی صد درصد 

بوده است، همچنین  71و  78های در سال 4855/0و  482/0شود که بیشترین رقم مربوط به این نسبت یعنی می

نه تنها با افزایش مواجه نشده بلکه کاهش نیز یافته است. این وضعیت نشان  1379-1381های این نسبت در سال
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که دولت نه تنها به هدف مطلوب فوق نزدیک نشده است بلکه تا حدودی از آن هدف مهم نیز دورتر  دهدمی

 (1378 نژاد،)جعفری و صالح شده است.

 

 وابستگی باالی دولت به استقراض از نظام بانکی و مالیات تورمی

عبارت دیگر ناچیز بودن به ها و یاهای گذشته بودجة دولت به دلیل عدم تناسب میان درآمدها و هزینهدر سال

طورکلی تأمین کسری با کسری مواجه بوده است. به های دولت عمدتاًدرآمدهای مالیاتی و نیز سیر صعودی هزینه

های خارجی صورت با اتکا به درآمدهای نفتی، اعتبارات و وام های قبل از انقالب عمدتاًبودجة دولت در سال

مدت رفع کرده و مسأله کسری بودجه را حل مشکل اقتصاد کشور را در کوتاهگرفته است. اگرچه این سیاست 

های خارجی و داخلی دولت را به دنبال داشته است. پس از انقالب کرده است، در بلندمد ت افزایش بدهی

ش با توسل به استقراض از سیستم بانکی تأمین شده که این امر یکی از دالیل عمدة افزای کسری بودجه عمدتاً

ها و افزایش مداوم تورم بوده است. استقراض از سیستم بانکی در قالب حجم نقدینگی، سطح عمومی قیمت

های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته عنوان یکی از ابزارهای تأمین کسری بودجه در سالانتشار پول اضافی به

جب افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت است. این روش از تأمین بودجه که به مالیات تورمی معروف است مو

شود، و آثار تخریبی بسیار شدیدی را در پی داشته است. برای مثال از بین خرید مردم و انتقال آن به دولت می

 1973کننده از استقراض از سیستم بانکی در قالب نشر  پول اضافی ایران رتبة هفدهم در سال کشور استفاده 43

 .داشته است 1985ال و رتبه پنجم را در س

شود که درآمدهای غیرمالیاتی دولت نیز کاهش یابد. عالوه بر آثار تخریبی مالیات تورمی زمانی تشدید می

تواند در توجیه ها از آن شده است و میموارد فوق سایر مشخصات دیگر این مالیات که موجب استقبال دولت

 :باشدار گیرد به شرح زیر میاجرای این مالیات در کشور ما  نیز مورد توجه قر

 مبنای مالیاتی وسیع مالیات بر ارزش افزوده -1

 مقاوم بودن مالیات بر ارزش افزوده در مقابل تورم -2

 عدم تبعیض مالیات بر ارزش افزوده بین عوامل تولید -3

 توان باالی درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده )ماشین پول( -4

 ی به علت سیستم خود کنترلی جلوگیری از فرار مالیات -5
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چه مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران برقرار شود و به نحو مؤثر و مطلوب اجرا گردد، چنان

های زنجیرة مبادالت اقتصادی که در وضعیت موجود از نظارت دستگاه مالیاتی شود بسیاری از حلقهبینی میپیش

اسایی شود. زیرا طبق این سیستم، کلیة مبادالت بایستی با صدور فاکتور و بخش مالیات بر درآمد خارج است شن

شود. این امر به مشخص شدن حجم واقعی فعالیت اقتصادی هر واحد تولیدی و تجاری و میزان مالیات بر  انجام

 (1381 )خجسته، درآمد واقعی آن کمک خواهد کرد.

 

 شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش کاال و خدمات، مالیات موردنظر را بر صورتدر سیستم 

نماید. اولین فروشنده مالیات دریافتی را همراه با قیمت کاال و خدمات از مشتری دریافت میساب افزوده و آنح

ت مالیات )مالیات دریافتی پس از کسر التفاورا به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه

کند. این عمل براساس الیحه پرداخت نموده( را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می مالیاتی که خود قبالً

 گیرد.پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می

 ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید: منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بربه

-یک شرکت خودروسازی برای تولید محصوالت خویش، قطعات موردنیاز را از طریق بازار داخلی )قطعه

شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید  نماید. اگر فرضسازان( و یا از طریق واردات تامین می

مرحله  % باشد این شرکت در10مالیات که نرخ صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال باشد و با فرض اینبه

 ریال 500،000و در مرحله واردات به مبلغ  (10،000،000*%10=1،000،000) ریال میلیون یک داخل از خرید

نماید. همچنین ( مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می 5،000،000*10%=500،000)

لیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد موظف است هنگام صدور اگر فرض شود این شرکت محصول تو

( 40،000،000*%10=4،000،000) فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه از خریدار دریافت نماید

های بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیات

های وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با داختی در مراحل قبلی )خرید از داخل و واردات( را از مالیاتپر

 اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.
[4,000,000 − (1,000,000 + 500,000) = 2,500,000] 

 بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

( خواهد بود، که پانصدهزار آن توسط گمرک، یک میلیون ریال آن 2،500،000+1،500،000=4،000،000)
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سازان( و دو میلیون و پانصد هزار ریال آن نیز توسط شرکت خودروسازی به توسط فروشندگان داخلی )قطعه

 گردد.حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می

 

 مالیات بر ارزش افزودههای حسابداری برای روش

 توان در نظر گرفت:دو روش حسابداری برای مالیات بر ارزش افزوده می

 گردد.تک کاالها فاکتور فروش صادر میروش معمولی که در آن برای تک -الف

 شود.میانجام دار صورت نقدی از طریق صندوقفروشی که بهروش خرده -ب

عبارت دیگر فاکتورهای کند، یا بهخود از فاکتور فروش استفاده می در مواردی که یک بازرگان برای فعالیت

تواند مبنای ثبت حسابداری مالیات بر ارزش گیرد میصادره که برای مشتریان با اضافه کردن مالیات صورت می

 افزوده تشکیل دهد. هنگامی که کاالها یا خدمات از طرف خریداران از فروشندگان یا تولیدکننده خریداری

باشد؛ مالیات می شده شاملشود که فاکتور دریافتحساب )فاکتور( دریافت میشود از فروشندگان صورت

ارزش افزوده  گردد که این روش، روش معمولیبنابراین از طریق این فاکتورها مالیات قابل وصول محاسبه می

کاالی خود را بدون صدور فاکتور به مشتریان فروشی صورت خردهخواهد بود. بعضی از خریداران )بازرگانان( به

توانند از روش معمولی گردد. چنین افراد نیز میهای نقدی از طرف صندوقدار دریافت میفروشند. فروشمی

تک اقالم حساب خرید( استفاده کنند، ولی قادر به ثبت فروش تکبرای ثبت فاکتورهای دریافتی )صورت

های نقدی روزانه مالیات فروش با نرخ استاندارد را پایان روز از محل دریافت نخواهند بود. اما الزم است در

 محاسبه و در دفاتر ثبت کنند.

برای ثبت حسابداری در این روش که استفاده از فاکتورهاست مالیات پرداختی از فاکتورهای  :به روش معمول

گردد. البته ش صادره برای مشتریان محاسبه میخرید دریافتی از فروشندگان و مالیات دریافتی از فاکتورهای فرو

-به فروشندگان یا برگشتی از طرف مشتریان برگة بستانکاری دریافت یا صادر می در صورت کاالی برگشتی

شود. نکتة مهم در صورت هنگام محاسبه به روش معمولی این برگة بستانکاری در نظر گرفته میگردد. در این

طور کارگیری سیستم دفترداری دوبل بهاست که با داشتن بایگانی درست بتوان با بهاین VAT  مورد هرگونه ثبت

 ها پیگیری کرد. های آینده نیز حسابساده در سال

 ترین روش ثبت حسابداری شامل:ساده هبنا به تجرب

 سالهماهه یا یکماهه، ششهای سهیک دفتر اختصاصی برای ثبت •
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 )فروش( فاکتورهای دریافتی )خرید( و فاکتورهای صادرههای مناسب برای ستون •

های برگة بستانکاری دریافتی از فروشندگان و برگة بستانکاری برای های مناسب برای برگشتیستون •

 خریداران

 فروشی استفاده گردد.نقدی خرده صفحات مناسب برای ثبت روزانه اگر طرح •

ن است که با مراجعه به بایگانی اسناد برای مقامات مالیاتی از مزایای نگهداری دفتر اختصاصی برای ثبت ای

 است.شود که مالیات ارزش افزوده اخذ شده تحریف نشده اطمینان حاصل می

 

 حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده همواره مورد توجه های اخیر نیاز به تقویت طرحطورکلی،  در سالبه

اجرای سیستم جدید مالیات بر  1993برخی کشورها، از جمله کشورهای صنعتی بوده است برای مثال، در سال 

های اتحادیه اروپایی مستلزم ایجاد چند طرح برای کاستن از خطرات رارزش افزوده برای معامالت بین کشو

ها از تقلب در مالیات بر پیچیدگی ها، گسترش انواعرغم اجرای این طرحتقلب بود اما از آن زمان تاکنون، به

ی اروپایی و اغلب کشورهای این اتحادیه بوده است. ارزش افزوده، همواره موجب نگرانی کمیسیون اتحادیه

منظور کاهش خطرات مزبور، هنوز تالش زیادی برای ارتقای تمکین از مالیات بر طبق باور اغلب این کشورها به

ابرسی مربوطه الزم است. در ایران نقطه عطف اصلی حسابرسی مالیات بر های حسارزش افزوده، و نیز طرح

های توانند تنظیم گزارشباشد؛ براساس ماده فوق، مؤدیان مالیاتی میقانون یاد شده می 27ارزش افزوده، ماده 

ان حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدار

رسمی ارجاع نمایند. براساس همین ماده، اشخاص مذکور مکلفند در صورت درخواست مؤدی گزارش 

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی 

افزوده مبتنی بر شرح و وظایف، طورکلی در حسابرسی مالیات بر ارزش به مربوط، در اختیار مودی قرار دهند.

 .(1385)ابریل و همکاران، گیرد های زیر را دربر میطرح حسابرسی اغلب انواع حسابرسی

 های موفق حسابرسی مالیات برارزش افزوده به شرح زیر است:های اساسی سیستمویژگی

ارتکاب تخلف برای حسابرسی مالیاتی ی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده براساس میزان احتمال . پرونده1

 انتخاب شود.

 . در مالیات بر ارزش افزوده تعداد دفعات حسابرسی بسیار بیشتر از مالیات بر درآمد است.2
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ی فعالیت حسابرسی در متفاوت از حوزه ی فعالیت حسابرسی در مالیات بر ارزش افزوده، کامالً. حوزه3

ت بر ارزش افزوده مستلزم انجام بازدیدهای کوتاه برای فرارهای مالیات بر درآمد است. حسابرسی مالیا

-برداری یا نسخه)گرته گونه حسابرسی به معنای حسابرسی مالی تفصیلی و بسیار دقیقمالیاتی است. این

 برداری از حسابرسی مالیات بر درآمد( نیست.

)ابریل و همکاران،  شود.می اند رسیدگیهای مالیاتی توسط حسابرسانی که آموزش خاص دیده. تقلب4

1385) 

 تر فرایند رسیدگی و انجام مراحل مربوط.  اجرای سریع5

 ..  شناسایی مؤدیان خاطی و اخذ حداکثر جرایم متعلق6

 

 های حسابرسی مالیات بر ارزش افزودهفرار مالیاتی و چالش

انواع مالیات، فرار از مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی در اکثر کشورها موضوع بااهمیتی است. همانند دیگر 

های فرار از مالیات سنتی بر ترین موارد فرار از مالیات بر ارزش افزوده مشابه روشپذیر است. معموالً رایجامکان

ها، تبانی های ناخالص، سوءاستفاده از تعدد نرخنمایی دریافتیها، کمفروش است و شامل عدم ثبت نام شرکت

دیان برای انجام معامالت زیرزمینی و کم نشان دادن فروش و عدم پرداخت مالیات دریافتی از مشتریان به بین مؤ

 شود.مراجع مالیاتی می

هایی که در عمل ممکن ترین چالشطورکلی با وجود مزایای فراوان حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده مهمبه

 است وجود داشته باشد، به شرح زیر است:

 نادرست فعاالن اقتصادی از قانون درک. 1

 کافی نبودن تمهیدات برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده. 2

 نبود سیستم گزینش و نظارت بر حسابرسی. 3

 نبود طرح آموزشی مؤثر. 4

 

 گیرینتیجه

در این مقاله، حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از مبانی نظری آن معرفی و تشریح شد. وجود نظام 

حسابرسی کارآمد برای اثربخشی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انکارناپذیر بوده و بایستی به آن اهمیت 
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رسانی شفاف وآموزش الزم درخصوص ی اطالعبیشتری داده شود. ضمن اینکه بهتر است که سازمان امور مالیات

فلسفه و نحوه اجرای این قانون را برای مؤدیان انجام دهد تا باعث کاهش ناآگاهی و رفع مشکالت این دسته از 

گردد که کارشناسان واحد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده در کنار مؤدیان و افراد گردد. همچنین توصیه می

های الزم برای سازی مؤدیان نمایند. در نهایت آموزشدام به ارائه رهنمودهایی برای آگاهنه در مقابل آنان، اق

ها در زمینة تدوین نظام حسابداری مدرن و پیشرفته که قادر به ثبت کلیة معامالت و صاحبان مشاغل و شرکت

ولین اجرایی، ئکلیه مسهای همه جانبة اطالعات مورد نیاز باشد و ارتقای فرهنگ مالیاتی در کشور و حمایت

تواند میزان موفقیت ناشی از معرفی مالیات بر ارزش سیاسی و فرهنگی کشور از مسأله اصالح نظام مالیاتی می

قرار داریم کمتر  1382افزوده در کشور را افزایش دهد. به هر حال با توجه به این که اکنون که در اواسط سال 

باقیمانده است  1384انتقال جهت اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور در سال از هجده ماه از دورة زمانی 

ولیت بیشتر آمادگی خود را جهت ئحسابداران با احساس مس ولین محترم کشور و مخصوصاًئلذا الزم است مس

 آمیز مالیات بر ارزش افزوده اعالم کنند.تأمین شرایط موردنیاز برای اجرای موفقیت
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