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  چكيده

ارزش افزوده به عنوان يك نظام مالياتي جديد در كشور ما با ساختاري متفاوت از اخذ ماليات ماليات بر 

در زمينه حسابرسي مالياتي كارهاي زيادي انجام . كندهاي حسابرسي خاصي را طلب ميدر گذشته، روش

أل پژوهشي شده است ولي بدليل اينكه نظام ماليات بر ارزش افزوده سابقه چنداني در ايران ندارد، خ

اي به بررسي در اين مقاله، در چارچوب يك تحقيق كتابخانه. خوردمحسوسي در اين زمينه به چشم مي

هاي تعيين ريسك حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده در ساير كشورها و انطباق آن با روشهاي روش

مبين آن است كه در برخي از هاي تحقيق يافته. ايمموجود در حسابرسي اين نوع ماليات در ايران پرداخته

كشورها در سالهاي اوليه استقرار اين نظام براي گسترش تمكين، شناسايي و تشخيص مؤديان پرريسك 

. شودو جبران ضعف در فرآيندهاي حسابرسي از شيوه مقابله كامل فاكتورهاي خريد و فروش استفاده مي

تواند بكار گرفته شود اما الزم است در مي هاي اوليه اجراي نظام مذكوربا اين كه اين روش در سال

اي معامالت استفاده ها و حتي انتخاب طبقهگيري و انتخاب تصادفي پروندههاي بعد از روش نمونهسال

، آموزش كاركنان و يكپارچه سازي نظام ITهاي تحقيق نيز مبين استفاده از سيستم ساير يافته. كرد

  .ان براي كاهش ريسك حسابرسي در نظام ماليات بر ارزش افزوده استمالياتي  به عنوان  اقدامات پشتيب
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  مقدمه  -1

ادارة امور مالياتي براي تشخيص و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان مالياتي از طريق رسيدگي به 

دفاتر و مدارك حسابداري، ) حسابرسي مالياتي(ادرت به رسيدگي دفاتر و مدارك حسابداري مب

كند تا پس از حصول اطمينان از ترازنامه، حساب سود و زيان و اظهارنامه مالياتي مؤديان مالياتي مي

صحت و درستي آنها، اقدام به تشخيص درآمد مشمول ماليات و صدور برگ تشخيص و وصول 

ن گفت هدف حسابرسي مالياتي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و از اين رو مي توا. ماليات نمايد

تعيين ميزان ماليات مربوط به آن است كه از مبادرت به آن عالوه بر رسيدگي به دفاتر قانوني و اسناد 

ها، موازين و نامهها، آيينو مدارك حسابداري بايد تحقق رعايت قوانين موضوعه، مقررات، بخشنامه

ريزي و معاونت برنامه(استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مورد توجه قرار داده شوند اصول و 

ها، حسابرسي نظير ساير ماليات. اما اين حسابرسي فاقد ريسك نيست). 3: 1388فناوري اطالعات، 

ريسك حسابرسي مالياتي عبارتست از كمتر . در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز داراي ريسك است

. هاي مالياتيها و معافيتواقع نشان دادن درآمد فروش و بيش از واقع نشان دادن خريدها، هزينهاز 

استفاده را شناسايي و صاحبان كه ريسك سوء (بنابراين طراحي و تدوين يك برنامه مؤثر حسابرسي 

، بسيار حياتي و )كنند را مجازات كندتمكين نمي كه از تكاليف ماليات بر ارزش افزوده هايي رافعاليت

تر از تقلب در ديگر در بيشتر مواقع پيچيده در ماليات بر ارزش افزوده 1هر چند تقلب. الزم است

 در بسياري هاي فرار مالياتي ماليات بر ارزش افزودههاي غيرمستقيم است ولي معموالً راهماليات

ها، نام شركت، عدم ثبت)148:  2001ليام ابريل و همكاران، (باشد موارد شبيه ماليات بر فروش مي

ها، عدم ارايه فاكتور ماليات پرداخت شده توسط استفاده از تعدد نرخمبالغ دريافتي، سوء 2كم گويي

استفاده از سيستم اعتبار مالياتي،  مؤدي به مأمور ماليات، استفاده از فاكتورهاي جعلي براي سوء

از نرخ صفر و مطالبه اعتبار ماليات بر ارزش  گزارش صادرات به جاي فروش داخلي براي استفاده

 هاي تقلب در سيستم ماليات بر ارزش افزودهترين راهمهم افزوده براي خريدهاي غير اعتباري از

                                                 
  اقدام  از هرگونه  عبارت است "تقلب "، )تجديد نظر شد 1384كه در سال (مطابق با تعريف استانداردهاي حسابرسي ايران  - 1

هرچند . ناروا يا غيرقانوني  مزيتي  از يك  برخورداري  يبرا  ثالث  يا اشخاص  ، كاركنان يا چند نفر از مديران  يك  يا فريبكارانه  عمدي

در   اهميت با  تحريف  به  كه  است  اي متقلبانه  شود، اقدامات مي  مربوط  حسابرس  به  دارد،  اما آنچه  گسترده  قانوني  مفهوم  يك  تقلب

  ).  1384استانداردهاي حسابرسي،(انجامد  مي  مالي  صورتهاي

  

2.  Understatement 
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استفاده از ساز و كار  ها به ويژه در موارد سوءدر صورت عدم برخورد مناسب با اين نوع تقلب. است

سيستم ماليات بر ارزش افزوده تحت تأثير قرار گيرد و موجب اعتبار و سيستم استرداد چه بسا كل 

  .  افت سطوح تمكين مؤديان و از دست رفتن اعتبار و اطمينان نسبت به تشكيالت مالياتي شود

در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، عملكرد حسابرسي مالياتي 

دهد كه در اين شواهد بسياري نشان مي. ه بسيار ضعيف استبويژه در زمينه ماليات بر ارزش افزود

). ITD ،2005 :25(سال به طول مي انجامد  15تا  10كشورها انطباق با وضعيت اين ماليات بين 

ماه  24تا  18ماليات بر ارزش افزوده  تجربيات كشورهاي مختلف حكايت از آن دارد كه اجراي موثر

و كليد موفقيت آن تك نرخي بودن، معافيت كم، آستانه باال، قوانين ) همان ماخذ(انجامد به طول مي

همان (هاي ساده، ساختار و منابع مديريتي مناسب و انجام حسابرسي بر مبناي ريسك است و رويه

هارنامه را الزامي هاي مالياتي تسليم  اظبراي جبران ضعف در فرايندهاي حسابرسي، سازمان). ماخذ

دهند هرچند  تركيب اين دو فرايند سبب باال كنند و مقابله فاكتورهاي خريد و فروش را انجام ميمي

  .رفتن هزينه تمكين مي شود

به  منجر ،توسعه نظام ماليات ستاني دركشورمان به قانون ماليات برارزش افزوده تحول و روند

- صحيح و ترانجام رسيدگي دقيقدر اين راستا . ت شده استاين نوع مالياتوجه به حسابرسي  اهميت 

هاي احتمالي كاهش سوءاستفاده افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و موجبموران مالياتي أتوسط م تر

  . خواهد شد ديان مالياتيؤمتوسط 

مورد بحث و بررسي قرار ضرورت حسابرسي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده ابتدا در اين مقاله 

به تفكيك ارزش افزوده  حسابرسي ماليات بر ريسك در ثرؤبررسي عوامل مبه گرفته و در ادامه 

 هاي حسابرسي جهتبندي ريسك و همچنين تكنيكبرنامه هاي حسابرسي، مديريت ريسك، اولويت

د عدم تمكين و استقرار طرح هاي حسابرسي قوي و اثر بخش كه قادر به شناسايي به موقع موار

   .شده است پرداخته باشد،تخلفات مالياتي 

  مروري بر پيشينه تحقيق   -2

در پايان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر حسابرسي ماليات بر ) 1390(كوشانفر 

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به بررسي عوامل مؤثر در ارزش افزوده در شركت

هاي اين پژوهش نشان از تأثير متغيرهاي رعايت يافته. پردازدحسابرسي ماليات بر ارزش افزوده مي

هاي مالي و كنترل اعتبار فاكتورها در حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده استانداردها در تنظيم صورت
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شناس مستقل ليكن، محاسبه بهاي تمام شده كاالي فروش رفته واحد مورد رسيدگي توسط كار. دارد

دهد كه يكسان نتايج اين تحقيق نشان مي.  در حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده مؤثر نبوده است

هاي مالي، كاهش موارد افتراق استانداردهاي هاي مالياتي با صورتها و اظهار نامهسازي فرم

ها به ارائه زام شركتهاي حسابرسي در ادارات مالياتي، الحسابداري و قوانين مالياتي، تشكيل كميته

اي در جهت اثبات اصالت فاكتورهاي ارائه شده هاي مالي حسابرسي شده و رسيدگي نمونهصورت

  .شودسبب افزايش كارايي حسابرسي در اين ماليات مي

به بررسي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده و همچنين موارد ) 1388(عبدالهي و خدايار يگانه 

هاي ها و روشاند و ضمن ذكر انواع ويژگيهاي مالياتي پرداختهانواع تقلبعدم تمكين مالياتي و 

حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده، استقرار طرح هاي حسابرسي قوي و اثربخش را كه قادر به 

اين دو به . اندشناسايي به موقع موارد عدم تمكين و تخلفات مالياتي باشند را مورد مطالعه قرار داده

اي به نام حسابرسي اند كه در كل زنجيره نظام ماليات بر ارزش افزوده، وجود حلقهرسيده اين نتيجه

  . براي افزايش توان و قدرت اين نظام مالياتي امري ضروري و غير قابل اجتناب است

به بررسي سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بررسي ) 1384(جعفري صميمي 

وصاً درآمدزايي ناشي از از اجراي ماليات بر ارزش افزوده و جايگزيني آن با اثرات اقتصادي مخص

ماليات درآمد شركتها و واحدهاي اقتصادي در استان مازندران پرداخته و ضمن بررسي مشخصات 

عمده اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده و روش عمده اجراي اين ماليات در اغلب كشورهاي جهان، 

جراي موفقيت آميز سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده در كشورمان را با شرايط الزم براي ا

توجه به تجربه كشورهاي موفق، تجزيه و تحليل كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه با توجه 

به سابقه تاريخي حسابداري در كشورمان و همچنين برخورداري از نيروهاي متخصص در اين زمينه 

توان گفت كه اجراي موفقيت آميز ماليات بر ارزش افزوده در ساير كشورهاي جهان ميدر مقايسه با 

  . باشدبيني ميريزي مناسب قابل پيشايران با برنامه

مشاوره براي سيستم  "كارگروه ماليات بر ارزش افزوده تحت عنوان  2004گزارش فعاليت 

حضور حسابرساني از  "اتحاديه اروپا  يك توافق مشترك اعضاي: حسابرسي ماليات بر ارزش افزوه 

ديوان محاسبات را در بدنه سازمان امور مالياتي براي حفظ درآمدهاي دولت و جلوگيري از فساد مالي 

اين ديوان بايد از استانداردها، مشاوره ها و رويه هاي قابل قبولي براي فعاليت . داندضروري مي



 71                         با تأكيد بر ريسك حسابرسي  حسابرسي مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده

  

برسي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا متفاوت است، اگر چه ماهيت حسا. حسابرسان برخوردار باشد

  .  گيران  مفيد استهاي ارايه شده در اين گزارش براي تصميماستانداردها و روش

از يك مدل استاندارد براي بررسي اثر اجراي مقابله فاكتورهاي خريد ) 1996(داس گاپتا و گنگ 

هاي عمده  يافته. اندزش افزوده استفاده كردهو فروش بر كارايي و اثر بخشي درآمدهاي ماليات بر ار

  : در اين پژوهش عبارتند از 

. حسابرسي و مقابله فاكتورهاي خريد و فروش اثرات متفاوتي بر رفتار تمكين بنگاه ها دارد-1

شود، حتي در شرايط ثابت كه حسابرسي به تنهايي ممكن است منجر به گزارش صفر براي بنگاه 

  . شودنجر به كشف موارد فرار مالياتي با استفاده از نرخ صفر ميمقابله فاكتورها م

مقابله فاكتورهاي خريد و فروش باعث تغيير ضوابط نگهداري اسناد و رفتار خريد و فروش -2

 . شودها ميبنگاه

هاي ورودي حسابرسي و مقابله فاكتورهاي خريد و فروش اثرات مستقلي روي توليد و قيمت-3

هاي داخلي ممكن است از اعمال روش مقابله فاكتورهاي خريد و فروش قيمتتحريف . دارد

دهد و بر هاي داخلي را نشان ميناشي شود حتي وقتي كه حسابرسي به تنهايي تحريف قيمت

 . عكس

به بررسي تقلب ماليات بر ارزش افزوده در ادعاي  اعتبار مالياتي ) 2009(زاده و همكاران هاشمي

دهد كه دو گزينه را براي نتايج تحقيق مذكور نشان مي. پردازنده در چين ميمحصوالت صادر شد

يكي بر اساس وسعت تقلب و يكي بر اساس : توان در نظر گرفتتقلب در اين ماليات مي مجازات

يابد اما ارزش تقلب در نرخ هاي متفاوت وسعت تقلب با افزايش نرخ مالياتي افزايش مي. ارزش تقلب

هاي اين تحقيق در هر دو مورد حاكي از آن است كه نرخ بهينه ماليات يافته.  مانديثابت باقي م

بنابراين، تقلب داللت بر انحراف نرخ ماليات از مقدار واقعي آن .  پذيرداثري از گستردگي تقلب نمي

ها با مقدار ماليات همچنين نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه وقتي ميزان مجازات. ندارد

ها انگيزه الزم براي حداكثر تقلب را دارند مگر پرداخت نشده ارتباط فزاينده نداشته باشد، شركت

هايي كه ميزان آن تواند با طراحي مجازاتبنابراين، دولت مي. اينكه سيستم نظارتي قوي برقرار شود

  . ت بكاهدهاي نظارداري داشته باشد، از هزينهبا مقدار ماليات پرداخت نشده ارتباط معني
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  زمينه نظري  -3

  مفهوم كلي حسابرسي -3-1

هاي مالي ها و صورتها يا اظهارنامهحسابرسي عبارت است از تحقيق و بررسي در دفاتر و حساب

اين كار يا به طور . مؤديان از سوي يك عامل خارجي نظير مؤسسات حسابرسي يا مراجع مالياتي

. پذيرد كه احتمال گريز مالياتي در ميان استزماني صورت ميشود و يا در معمول و روزمره انجام مي

) اندبويژه آنهايي كه با مشاركت عمومي تشكيل شده(در بسياري از كشورها، مؤسسات بزرگ تجاري 

هاي مالي ساالنه خود از نظر قانوناً مكلفند حسابداران يا حسابرساني را براي تهيه يا تأييد صورت

حسابرسي مراجع مالياتي جنبه كنترل روزمره دارد و يا به خاطر بررسي موارد . مالياتي به كار گمارند

  ). 29:  1379توكل،(پذيرداحتمال سوء اداره يا تقلب انجام  مي

ترين تعريف خود عبارت از بازرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير    كلي حسابرسي در

ها به سه  حسابرسي ،ه به پيشرفتهاي جوامع صنعتيامروزه با توج. هاي مالي   شواهد زيربناي صورت

. هاي مالي، حسابرسي رعايت و حسابرسي عملياتي   حسابرسي صورت: شوند   گروه اصلي تقسيم مي

در حسابرسي . رود   حسابرسي مالياتي با توجه به ماهيت آن نوعي حسابرسي رعايت به شمار مي

به همين علت قلمرو . روند   ل حاكميت دولت به شمار ميمالياتي، حسابرسان در واقع ابزار اجراي اعما

  .  تعيين شده استهاي مستقيم   قانون ماليات 272در ماده وظايف و محدودة رسيدگي آنها 

  ضرورت  حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده -3-2

فاكتور (عدم تمايل به ارايه فاكتور در انجام معامالت تجاري، فروش فاكتور توسط گروهي از مؤديان 

استفاده از سيستم اعتبار مالياتي، گزارش فروش و استفاده از فاكتورهاي جعلي براي سوء ) فروشي

ارزش افزوده براي داخلي به جاي صادرات براي استفاده از نرخ صفر و ادعاي مطالبه اعتبار ماليات بر 

ترين داليلي است كه وجود يك سيستم حسابرسي كارا را براي نظام خريدهاي غير اعتباري از مهم

-زيرا در صورت عدم برخورد مناسب با اين نوع تقلب. است ماليات بر ارزش افزوده ضروري قرار داده

اد چه بسا كل سيستم ماليات بر استفاده از مكانيسم اعتبار و سيستم استرد ها به ويژه در موارد سوء

ارزش افزوده تحت تأثير قرار گيرد و موجب افت تمكين مؤديان و از دست رفتن اعتبار و اطمينان 

  ). 148:  2001ليام ابريل و همكاران، (نسبت به تشكيالت مالياتي شود 
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ين نوع ماليات در هاي فرار مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده را كه بايد در حسابرسي اراه

:  1386موسوي جهرمي و طهماسبي بلداجي، ( نظر گرفته شود را مي توان به صورت زير برشمرد 

87( :  

  خودداري افراد مشمول ماليات بر ارزش افزوده از نام نويسي -1

 ضعف در كنترل ورودي و خروجي بنگاه هاي اقتصادي-2

 اعتبار مالياتي -3

 افيت هاي متعدد چند نرخي بودن ماليات و مع-4

 مشكالت حقوقي مربوط به ضمانت اجرايي قانون -5

 عدم ثبت خريدهاي نقدي -6

 فروش كاالي قاچاق مشمول ماليات -7

 خود مصرفي كاالها و خدمات -8

 تباني در معامله -9

 يماليات عدم ارسال ماليات بر ارزش افزوده وصول شده به ادارات امور-10

 واقعي اعالن فروش كمتر از حد -11

  ثبت معامالت در دو دفتر جداگانه  -12

  ريسك حسابرسي -3-3

شود، مجموعه عواملي كه مانع دستيابي ما به هدف حداكثر سازي سطح تمكين مؤديان مالياتي مي

در حسابرسي مالياتي، ريسك به خطرات و ).  A 2011بايبر و حمد،( شودريسك ناميده مي

شرايطي كه ريسك را . شودهاي مالي است، گفته ميصورتپيامدهايي كه مربوط به عدم تشخيص 

   :)VAT WG ،2004 :12(دهد عبارتند از افزايش مي

  دهد؛تجربيات پيشين يا اتفاقاتي كه صالحيت و درستي مديريت يا كاركنان را مورد ترديد قرار مي   

 دهي؛ هاي مالي خاص يا فشار گزارشصورت  -

  هاي كنترل داخلي و حسابداري؛ سيستمضعف در طراحي و عملكرد   -

  . ها در محيط سيستم اطالعاتكنترل ناكافي بر داده -

اي از ريسك را در در يك سيستم مناسب حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده، حسابرس بايد درجه

ه هايي كدهد كه از منابع حسابرسي در حوزهاين امر به حسابرس اين امكان را مي. كار خود بپذيرد
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ممكن است براي حسابرس بسيار مشكل باشد كه منابع داراي . بيشترين ريسك را دارند استفاده كند

حسابرسي سيستم ماليات بر ارزش افزوده بسيار . ريسك باال را شناسايي و مورد حسابرسي قرار دهد

ت پيچيده است زيرا حسابرس براي ارزيابي اطالعات جامع عالوه بر دانش حسابرسي، به شناخ

  ). همان ماخذ(هاي فناوري اطالعات نياز دارد سيستم

ها را بر اساس پارامترهايي نظير ماهيت محصول توليدي، سازمان امور مالياتي برخي از اظهارنامه

اين سيستم . دهداندازه مشاغل، مشكوك بودن به اظهار درست فروش و غيره، مورد بازرسي قرار مي

اول اينكه انتخاب پروندها، بيشتر بر ) : 15: 2008ي و همكاران، بنرج(با دو محدوديت روبرو است 

ها؛ دوم اينكه شخص تأييد كننده هر نوع انتخابي اساس صالحديد است تا مالحظات ريسك پرونده

موفقيت در ماليات بر ارزش افزوده بستگي به موفقيت در تشويق تمكين داوطلبانه بر . پذيردرا مي

هاي شود مدلبراي ارزيابي ريسك حسابرسي پيشنهاد مي. ابرسي داردهاي مدرن حساساس تكنيك

  ).همان ماخذ(ها بر اساس سيستم اتوماسيون  باشد تا دخالت انسانريسك براي انتخاب پرونده

  فرايند مديريت ريسك 

اي نيست و الزم است مديريت ريسك در مراحل زير حسابرسي مالياتي يك فرايند تك وظيفه

  :ود بكار گرفته ش

  ثبت نام  -

 تنظيم و تسليم اظهارنامه  -

 نگهداري اسناد و گزارش دهي  -

  )  C 2011بايبر و حمد،( ها و وصول مديريت حساب -

بندي و ايجاد ارتباط ميان ريزي، تعيين اهداف، تدوين راهبردها و اولويتبراي كمك به برنامه   

  :موارد ذيل استباشد كه شامل ها نياز به فرآيند مديريت ريسك ميفعاليت

  درك محيط، رفتار مؤدي، تكاليف مؤدي و قوانين  -

 هاشناسايي ريسك -

 هابندي ريسكارزيابي و اولويت -

 ريزي راهبردهابرنامه -

 اجراي راهبردها -

 ).  A2011بايبر و حمد، (پايش، بررسي، ارزيابي و بهبود  -
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 OECDفرايند مديريت ريسك تمكين  -)1(شكل 

 

  ولويت بندي  ريسكا

- نياز است آنان روي ريسك. كننداغلب حسابرسان مالياتي تعداد زيادي ريسك را شناسايي مي

شان بيشتر و تأثيرشان بر روي درآمدهاي مالياتي دولت بيشتر هايي تمركز كنند كه احتمال وقوع

-در قسمت زير يكي از راه. ها نياز دارندبندي ريسكسيستمي براي طبقهحسابرسان مالياتي به . است

  ):VAT WG  ،2004 :14(است ها آورده شدهبندي ريسكهاي انجام فرايند طبقه

  بيشترين احتمال/ بيشترين تأثير 
  

  كمترين احتمال/ بيشترين تأثير 

  احتمالكمترين / كمترين تأثير   بيشترين احتمال/ كمترين تأثير 

 

 بافت عملياتي

 شناسايي ريسكها

ريسكهاارزيابي و اولويت بندي   

 تحليل رفتارهاي تمكين 

)داليل، انتخاب روش برخورد(  

 تعيين استراتژيهاي رفتاري

و اجرا برنامه ريزياستراتژيهاي   

  ارزيابي نتايج تمكين

  ثبت نام  •

  تنظيم اظهارنامه  •

  گزارش دهي •

  پرداخت •

نظارت بر عملكرد در 

 مقايسه با برنامه
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. كندبندي مياين ماتريس ابتدا بايد با دقت ريسك را شناسايي و با توجه به اهميت آن، آنرا طبقه 

شوند و هاي داراي درجه اهميت و احتمال وقوع باال در گوشه باال سمت راست قرار داده ميريسك

  . شودقرار داده ميهاي داراي درجه اهميت و احتمال وقوع كم در گوشه پايين سمت چپ ريسك

گيري درباره اين است كه شود و شامل قضاوت و تصميمدر مرحله بعد ارزيابي ريسك انجام مي

.  توان از اين ريسك  صرف نظر كرد و يا اينكه احتياج به تاكيد بيشتر بر فرايند حسابرسي داردآيا مي

ريت مراجع مالياتي است و در بعضي مواقع، به علت پيچيدگي مسائل ريسك، نياز به تصميم مدي

گيري  وسعت و ماهيت فرايند حسابرسي و پوشش دهي پاسخگويي مديريت، عامل مهمي در اندازه

اين امر بسيار حياتي است كه هر تغييري در ارزيابي ريسك و بهبود نتايج در فرايند . آن است

  ).همان ماخذ(حسابرسي لحاظ شود 

  برنامه هاي  حسابرسي   -3-4

هاي تدوين شده براي گسترش يك برنامه حسابرسي بر روي عوامل كليدي زير خط مشي ترينمهم

  ): 146:  2001ليام ابريل و همكاران، (كند تأكيد مي

  كنندگان ماليات بايستي حسابرسي شوند؟ چند درصد از پرداخت :  1پوشش

  ها را براي  حسابرسي انتخاب كرد؟چگونه بايد پرونده:  2انتخاب

بايد اعمال شود؟ مدت دوره حسابرسي و رهيافتي كه  هاي حسابرسيچه نوع روش:  3هاروش

  توسط حسابرس بايد به كار گرفته شود، چگونه بايد باشد؟ 

- شامل هدف( هاي حسابرسي چيست نيازهاي سيستم مديريت براي نظارت بر برنامه:  4نظارت

شده در آوري ماليات تعيينينان از جمعگذاري، گسترش كيفيت در زمان استاندارد تعريف شده، اطم

  ) مهلت مقرر

 )ITD ،2005 :26: (يك برنامه موفق حسابرسي بايد اصول زير را در خود داشته باشد

  گروه وسيعي از مؤديان از جهت اندازه و نوع فعاليت و مسايل تمكين را پوشش دهد؛  -

تمامي عناصر يك برنامه حسابرسي را شامل شود  و اطمينان حاصل كند منابع حسابرسي و  -

 كه ادعاهاي استرداد واقعي را بازپرداخت كرده است؛

                                                 
1. Coverage  

2. Selection 

3. Methods 

4. Monitoring  



 77                         با تأكيد بر ريسك حسابرسي  حسابرسي مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده

  

 دوره حسابرسي كوتاه و شامل يك يا دو دوره مالياتي باشد؛ -

هاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده و ديگر انواع ماليات  ارتباط نزديك بين برنامه -

 بخصوص ماليات بر درآمد وجود داشته باشد؛

 .به موارد تقلب با پيشينه تعقيب جزايي رسيدگي كند -

  انتخاب پرونده  

در . داليل انتخاب پرونده با توجه به ساختار مالياتي و رفتار تمكين مؤديان مالياتي متفاوت است

هاي ماليات بر ارزش افزوده براي حسابرسي بر مبناي شناسايي ريسك مطلوب، انتخاب پروندهشرايط 

  . گيردهاي فرار مالياتي در اين سيستم انجام ميها و راهپرونده

توان به ضرورت رسيدگي به موارد اعالم داليل انتخاب پرونده براي حسابرسي مي از مهمترين

ها، تقاضاي اعتبار براي اولين بار و تقاضاي اعتبار بيشتر از از معافيتفروش كمتر از واقعيت، استفاده 

  . مبلغ قبلي استرداد اشاره كرد

شناسايي تخلفاتي نظير پايين گزارش كردن گردش مالي، باال گزارش كردن اعتبار مالياتي در اين 

ه كشورهاي موفق در تجرب. ماليات، استفاده از فاكتورهاي جعلي نياز به مأموران آموزش ديده دارد

دهد كه يك برنامه موفق حسابرسي در اين ماليات بايد بر اساس كمترين زمينه حسابرسي نشان مي

 . زمان و پوشش دوره مالياتي باشد

هاي حسابرسي موفق حكايت از آن دارد كه برنامه حسابرسي ماليات تجربه كشورهاي داراي نظام

ابرسي كوتاه  و با نگرش موردي به مسايل تحت پوشش يك بر ارزش افزوده ابتدا بايد بر پايه حس

 )يعني دوره حسابرسي براي بيش از يك يا دو دوره اظهار نامه نباشد( دوره مالياتي كوتاه تدوين شود 

طبق اتفاق . بيني شودحسب دامنه و نوع فعاليت آنها پيشدر اين برنامه، بايد پوشش وسيع مؤديان بر.

المللي، طرح حسابرسي مؤثر ماليات بر ارزش مالياتي و بنابر استانداردهاي بينبيشتر كارشناسان  نظر

درصد  30تا  25هاي اوليه اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده هر سال پوشش افزوده بايد در سال

  ).146:  2001ليام ابريل و همكاران، (بيني نمايد مؤديان را پيش

هايي كه ريسك باال دارند به صورت انتخاب تصادفي فعاليتحسابرسي در اين ماليات براي تمام 

انتخاب حسابرسي براي مشاغل بر اساس گروه شغلي صنعتي و عمومي نيز . شودها اعمال ميپرونده

  . شودانجام مي
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و ... ) صنعتي، طبابت، وكالت و (مبناي ارزيابي ريسك بر اساس تجزيه و تحليل مالي و نوع شغل 

. شودانجام مي) شاغلي كه بيشتر مستعد خطا يا تخلف در ارايه گزارش ها هستندم(پتانسيل تخلف 

ها، مستلزم فرايند انتخاب مشاغل براي حسابرسي عالوه بر نياز به تكنولوژي رايانه براي آناليز داده

هاي اقتصادي و تجربه مالياتي حسابرسان مالياتي نيز دانش كافي درباره مشاغل و رشته فعاليت

ها هاي حسابرسي بر اساس اطالعات ابرازي در ادعاي استرداد، محاسبات رايانه اي دادهبرنامه .هست

  ). 3: 2004انگ لي مينگ،(از منابع مختلف و انتخاب مشاغل حساس اعمال مي شود 

معيارهاي انتخاب در زمينه حسابرسي در اداره ماليات بر ارزش 1998در كشور نپال، از سال 

ابتدا ليستي از مؤدياني كه بايد . ديدند كه البته اين معيارها مرتباً در حال تغيير هستندافزوده تدوين گر

شد تا به منظور شناسايي مورد بازديد قرار گيرند توسط سازمان ماليات بر ارزش افزوده تهيه مي

ميزان معموال در دوره اول به اظهارنامه هايي كه . هايشان مورد بررسي قرار گيردصحت اظهارنامه

شد و به تدريج اين نوع حسابرسي مؤديان ديگر را نيز در اعتبار انباشته شده آنها باال بود، رسيدگي مي

  ). 1390:44كوشانفر،( بر گرفت 

  ريزي حسابرسي سطوح برنامه

فقدان منابع كافي براي حسابرسي تمام مؤديان، انتخاب اهداف حسابرسي در جهت تحقق اهداف 

حسابرسي مؤدياني كه بيشترين ريسك عدم تمكين و يا سابقه عدم تمكين  را سازمان و ضرورت 

  .ريزي حسابرسي استهاي تدوين برنامهدارند، از ضرورت

يابي بودن اهداف با توجه به منابع قابل دسترس بايد مدنظر در تهيه برنامه حسابرسي، قابل دست

يافته براي تكميل ابرسي، زمان تخصيصيكي ديگر از عوامل مهم در تهيه برنامه حس. قرار گيرد

  : بر در حسابرسي شامل موارد ذيل استموضوعات زمان. فرآيند حسابرسي است

  دامنه حسابرسي و روش اتخاذ شده  -

 نوع مؤدي -

 هاسطح مهارت حسابرس -

 تعداد حسابرس تخصيص داده شده به پرونده يا پروژه -

 .شودميهايي كه صرف مواردي غير از فعاليت حسابرسي زمان -

هاي مشخص امري ضروري ريزي حسابرسي، تفكيك جامعه مؤديان به گروههمچنين، در برنامه

. است زيرا ريسك مؤديان و وزن هر يك از لحاظ تأثيرگذاري بر درآمدهاي مالياتي متفاوت است



 79                         با تأكيد بر ريسك حسابرسي  حسابرسي مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده

  

يت و معموالً بهترين تفكيك مؤديان براساس اندازه و گروه و نوع مؤديان، فعاليت شغلي، مكان فعال

  .   نوع ماليات مربوطه است

در سطح . شودريزي حسابرسي در سه سطح راهبردي، عملياتي و موردي انجام ميبرنامه

پذيري مورد توجه بندي، ارزيابي عملكرد و مسئوليتها، منابع، زمانها، فعاليتراهبردي تدوين هدف

هاي سابرسي بر مبناي بخشدر سطح عملياتي بر تخصيص منابع، ايجاد پوشش ح. گيردقرار مي

ريزي براي مواجهه با ريسك در هر سطح موردي نيز شامل برنامه. شودمختلف شغلي تأكيد مي

ها و فرآيندهاي مناسب در تمام ها، تكنيكپرونده حسابرسي جهت حصول اطمينان از كاربرد روش

  . مراحل حسابرسي است

در ارزيابي . ؤديان و نوع عمليات تجاري دارددامنة حسابرسي بستگي به ارزيابي ريسك، ساختار م

. هاي با ريسك باال و تمركز بر موضوعات در بردارندة ريسك قرار دادريسك، بايد تأكيد را بر پرونده

  ):B2011بايبر، (هاي زير بايد مورد توجه قرار گيرد در انتخاب پرونده جهت حسابرسي شاخص

  مؤديان بزرگ -

 اطالعات اشخاص ثالث -

 داخلي اطالعات -

 سوابق تمكين پايين -

 خطاي روشن در اظهارنامه -

 هاي دريافتنيپايين بودن حساب -

 پايين بودن حاشيه سود ناخالص -

 اعالم درآمد نامتناسب با وضعيت مالي مؤديان ثروتمند -

  هاي حسابرسي ناكارآمدي برنامه

حال توسعه و  هاي حسابرسي در بسياري از كشورهاي درداليل عدم اجراي مناسب و مؤثر برنامه

 )ITD ،2005: 26: (با اقتصادهاي در حال گذار به شرح زير است 

 عدم مهارت و حقوق كافي براي حسابرسان؛ -1

 فقدان پيشينه اقدامات صحيح حسابرسي؛ -2

 تباني بين مؤديان و حسابرسان؛  -3
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فقدان زمينه سازي مناسب براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده، كه باعث مي شود ضعف در  -4

 برنامه هاي حسابرسي در زمان كوتاه محسوس نباشد؛ 

 نبود يك سياست روشن و واضح براي پشتيباني از سازمان مالياتي؛ -5

 نبود شرايط قضايي و حقوقي مناسب  -6

 1ابرسان مالياتي، اداره درآمدهاي داخلي سنگاپوردر راستاي دستيابي به مهارت كافي براي حس

). 3: 2004انگ لي مينگ،( رويكرد خود را بر دو شاخه آموزش و اجرا براي كاركنان قرار داده است 

همچنين مروري بر تجربه عملياتي كشور نپال مبين آن است كه كار حسابرسي سيستم ماليات بر 

ع شد كه در زمينه ماليات بر درآمد و ماليات بر فروش ارزش افزوده تحت شرايطي در اين كشور شرو

بنابراين، در سازمان ماليات بر ارزش افزوده و همچنين دفاتر . سيستم حسابرسي دقيقي وجود نداشت

همين طور نيز واحد مؤديان . آن بخش جديدي به نام حسابرسي و رسيدگي مالياتي تاًسيس گرديد

حسابرسي اين نوع مؤديان در سازمان ماليات بر ارزش افزوده  بزرگ به منظور رسيدگي ويژه به امور

حسابرسان انتخاب شدند و دوره هاي آموزشي حسابداري و حسابرسي در دو مقطع . شروع به كار كرد

تعدادي مشاور براي مدت زمان كوتاه از كشور دانمارك براي . پايه و پيشرفته براي آنها تشكيل شد

ي و همچنين راهنمايي حسابرسان مالياتي به كشور نپال اعزام شدند و دهي دوره هاي حسابرسسامان

  ).  44: 1390كوشانفر، ( شكل گرفت  1998در نهايت، گروه اصلي حسابرسي مالياتي در ماه مي 

هاي اداره درآمدهاي داخلي سنگاپور براي حداكثر كردن كارايي و ثمربخشي از جمله استراتژي

براي رسيدن به اين استراتژي  . تمكين داوطلبانه با عمل به قانون  استخوداظهاري، باال بردن سطح 

ايجاد حسابرسي  "،"شناسايي و اعمال جريمه براي عدم تمكين ": شوداهداف زير در نظر  گرفته مي

براي رسيدن . "سازي براي ارتقاي تمكين داوطلبانهفرهنگ "و "فعال براي جلوگيري از عدم تمكين

هاي حقوقي و سياسي و ين اداره تالش مستمري براي شناسايي و اصالح شكافبه اين اهداف، ا

  ).  3: 2004انگ لي مينگ،( دهداصالح فرايند مديريتي انجام مي

                                                 
1.Inland Revenue Authority of Singapore 
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  هاي حسابرسيتكنيك -3-5

مشاهده  و ها شامل كنترل اسناد خريد و فروشتكنيكدر كنار ساير  هاي سنتي حسابرسيتكنيك

با افزايش پيشرفت در اتوماسيون معامالت . دنروه طور معمول همچنان به كار ميب) در محل(ميداني

  . باشد 1نوشتهاسناد دست  نظارت بربر متكي  صرفاً تواندنميي حسابرسي مالياتو حسابداري مشاغل، 

افزوده و هماهنگ حركت كردن با براي انجام بهتر حسابرسي سر به سر براي ماليات بر ارزش 

يك تيم كاري براي ) كه اين امر در اين ماليات روي معامالت بسيار حياتي است( شرايط مشاغل 

براي حمايت از ترويج صنعت، اين . شودهاي مالياتي تعيين ميسنجش پيشرفت در ديگر سازمان

) طرح، ساختار و مستغالت نظير محصول، مديريت و اجراي( هاي صنعتي ماليات بر مبناي خوشه

دهد به تغييرات محيطي، بهسازي اين امر به مديران اجازه مي. كندبندي ميمشاغل صنعتي را دسته

  ).  4: 2004انگ لي مينگ،(داخلي براي توليد بيشتر و تغييرات قانوني سريعاً پاسخگو باشند 

   فاكتورهاي خريد و فروش 2كنترل متقابل

تحقيق مبين آن است كه بيشتر كشورهاي فاقد برنامه حسابرسي مؤثر، داراي مراجعه به ادبيات 

جنوبي، چين، برخي از كشورها نظير كره. اندهاي ماليات بر ارزش افزوده پيچيدهها و سيستمرويه

، از روش كنترل متقابل فاكتورهاي خريد و ساحل عاج، اندونزي و بلغارستان براي گسترش تمكين

-در اين كشورها، مؤديان ملزم به الصاق رونوشت يا فهرستي از صورتحساب. اندكردهفروش استفاده 

هايي كه ادعاي درصد پرونده 100در تعدادي از كشورها، . شوندهاي خريد به اظهارنامه مالياتي مي

گيرند كه نتيجتاً نه تنها سياست تأخير در پرداخت مطالبات استرداد دارند مورد حسابرسي قرار مي

- شود بلكه بيشتر منابع و امكانات حسابرسي براي تأييد و تعيين استرداد به كار گرفته مينجام ميا

هاي خريد و فروش، حسابها حاوي تمام صورتتصور بر اين است كه برخورداري از پايگاه داده. شود

رح كنترل كره جنوبي ط 1977در سال . كندتر ميتحقيق در صحت و سقم مطالبات استرداد را آسان

با وجود افزايش تمكين موديان در . متقابل را براي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده به كار گرفت

هاي مربوط به افزايش كاركنان، امكانات رايانه اي براي ورود و پردازش ابتداي اين طرح، هزينه

ر ساخت و ها و افزايش هزينه تمكين مؤديان اجراي اين طرح را دشواحساباطالعات صورت

  ).  148:  2001ليام ابريل و همكاران، (ثمري و بيهودگي اين طرح را مغلوب كرد سرانجام بي

  

                                                 

1.Manual Record 

2.Cross Controls 
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  گيري نمونه

رود كه هاي آماري و بر پاية قضاوت شخصي است و زماني به كار مينمونه گيري يكي از تكنيك

اساس اصول  درصدي حسابرسي منطقي و ممكن نباشد و يا مدارك و اسناد كه بر 100پوشش 

گيري، حسابرس در خصوص كل در نمونه. پذيرفته شده حسابداري مورد نياز است، كافي نباشد

اي از معامالت يا يك ماندة حساب بر پاية نتايج نمونة انتخاب شده از آن طبقه يا معامالت يا طبقه

  .  گيري مي نمايدحساب نتيجه

  حسابرسي به كمك رايانه

هاي وارد ضعف در فرايند حسابرسي كه در نهايت بر روي گزارشبراي شناسايي و كنترل م

. گذارد، استفاده از سيستم اطالعات رايانه اي براي حسابرسي مالياتي الزم استمالياتي تاثير مي

هاي هاي حسابرسي رايانه اي به منظور كشف خطاها و آناليز دادهحسابرسان مالياتي براي تكنيك

  ).4: 2004انگ لي مينگ،(شوند آموزش داده مي) سي شركتهاي چندمليتينظير حسابر(گسترده مالي 

افزارهاي هاي حسابداري مؤديان در قالب نرمرود كه ثبتاين نوع حسابرسي زماني به كار مي

حسابرسي به كمك رايانه، جانشيني . الكترونيكي باشد و حجم بااليي از اطالعات نيز در دست باشد

هاي مناسب و ست زيرا باز هم نياز به موارد ارزيابي ريسك، انتخاب رويهبراي قضاوت حسابرسي ني

در اين سيستم، همچنين نياز به پرسنل آموزش ديده، ثبت مناسب رويدادهاي . باشدگيري مينتيجه

از مزاياي استفاده . است... و    ACL، IDEAافزارهاي مناسب مانند مالي توسط مؤديان و تهية نرم

  ):  D2011بايبر، ( توان به موارد زير اشاره كرد از حسابرسي به كمك رايانه مي

  ها قابليت آزمون حجم بااليي از داده -

 امكان تجزيه و تحليل تفصيلي -

 كنترل متقابل مبالغ و اعداد و ارقام گزارش شده  -

 گزارش موارد استثنايي  تهية -

 هادادهبندي آسان طبقه -

 ها بر مبناي معيارهاي تعيين شدهاستخراج داده -

 هاگيري دادهنمونه -

 ها در يك توالي عددي و زماني شناسايي شكاف -

 هاانطباق فايل -
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  مشكالت حسابرسي در ماليات بر ارزش افزوده  -4

. اثر در سطوح متفاوت در كشورهاي مختلف داليل متعددي داردهاي حسابرسي بيوجود طرح

آنكه حسابرسي در مقايسه با بيشتر وظايف تشكيالت مالياتي اصوالً به سطوح مهارتي باالتري اول 

دوم آنكه امكان تباني مؤدي و مسئوالن مالياتي در . ها گاه كمياب استنياز دارد و منابع اين مهارت

بازرگاني آسيب هاي عالوه، اشتباهات حسابرسان شايد به فعاليتبه.  زمان حسابرسي بسيار زياد است

 . ها به پشتيباني از طرح حسابرسي جامع تمايلي نشان ندهنددر نتيجه شايد گاهي دولت. برساند

ليام ابريل و (توان به موارد زير اشاره كرد از جمله عوامل ديگر در  فقدان حسابرسي مؤثر مي

  ) : 151:  2001همكاران، 

  افزوده كافي نبودن تمهيدات براي اجراي ماليات بر ارزش -

 ضعف تعهد سياسي  -

 نامناسب بودن فضاي حقوقي و قضايي  -

 هاي گزينش و نظارت بر  حسابرسي نبود سيستم -

 نبود طرح آموزشي مؤثر -

بيشتر فرار مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده شامل جعل صورت حساب و ادعاي اعتبار 

ترين وجه تمايز حسابرسي در اين مهم. شدباشوند، ميمالياتي براي معامالتي كه شامل اعتبار نمي

   .)ITD ،2005: 26( سيستم از ماليات بر فروش، توانايي تشخيص صحيح همين استردادها است

در آنها قيد شده هايي كه اعتبار اضافي بالفاصله پس از دريافت اظهارنامهمراجع مالياتي بايد 

كشورهاي توسعه يافته در اين رويه بيشتر . ماليات بر ارزش افزوده را انجام دهنداي استردادهاست، 

در . شودميهفته از ارائه درخواست پرداخت  4طوري كه مبالغ استرداد معموالً ظرف ه ب مرسوم است

اين رويه در اين . وضعيت در كشورهاي در حال گذار و در حال توسعه متفاوت است عين حال،

مي انجامد و گاهي رسيدگي به درخواست استرداد بيش از يك  طوله كشورها اغلب چندين ماه ب

 .)6: 1389سبزرو، ( سال طول مي كشد

رخورداري از سيستم ب. كندهاي زيادي را براي تقلب و فساد ايجاد ميترديد استرداد، فرصتبي

آميز برنامة حسابرسي جامع در ماليات بر ارزش افزوده ارتباطي مؤثر استرداد، با اجراي موفقيت

در بيشتر كشورهايي كه حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده آنها هماهنگي نزديكي با . تنگاتنگ دارد

يات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد ها به ويژه ماليات بر درآمد دارد، تشكيالت مالماليات ساير انواع
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از اين رو، تدوين طرحي مؤثر براي حسابرسي ماليات بر . ادغام شده و يا همكاري نزديكي دارند

ليام ابريل و (ارزش افزوده به ارتقاي تمكين از ماليات بر درآمد در اين كشورها كمك كرده است 

  ).148:  2001همكاران، 

  برسي  ماليات بر ارزش افزوده در ايران برخي از مشكالت حسا -4-1

بيني شده است ولي در رد دفاتر قانوني مؤديان پيش) ها يا مشاغلشركت(در ماليات بر درآمد -1

قانون ماليات بر  26طبق ماده . ماليات بر ارزش افزوده قانوني براي رد دفاتر پيش بيني نشده است

ناد و مدارك جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ارزش افزوده، در صورت عدم ارائه دفاتر و اس

اين قانون گرديده و ماليات متعلقه به  22ميزان معامالت، مؤديان مشمول جريمه مقرر در ماده 

  . شودالرأس تشخيص داده ميصورت علي

زمان ) ها يا ماليات بر درآمد مشاغلحسب مورد، ماليات بر درآمد شركت(در ماليات بر درآمد -2

دگي به اسناد، مدارك و دفاتر قانوني يك سال است ولي در ماليات بر ارزش افزوده اين زمان هر رسي

. الراس تعيين خواهد شدسه ماه يكبار است و در صورت كامل نبودن دفاتر، اين ماليات به صورت علي

 . تر خواهد كرداين تنگناي زمان رسيدگي، عمليات حسابرسي را دشوارتر و پراسترس

مبود پرسنل ارزش افزوده نسبت به  افزايش تعداد مؤديان و تعداد رسيدگي پرونده در سال ك -3

 ). بار در يكسال 4(

اين قانون كه  19بيني شده در تبصره ماده هاي پيشعدم وجود ضمانت اجرايي براي مجازات -4

در  كند عرضه كاالهاي مشمول ماليات بدون رعايت موارد خواسته شده سازمانبيان مي

 . شودصورتحساب، عالوه بر جرائم متعلق، جزو كاالي قاچاق محسوب 

هايي با محوريت نوع كاال و خدمات بدون در نظر گرفتن جهت حمايت از صنايع، معافيت -5

 . شودارائه مي 12گيرنده كاال و خدمات طبق ماده 

پذير فاكتورها امكانبدليل عدم وجود سيستم يكپارچه براي بررسي دفاتر، كنترل متقابل  -6

 . باشدنمي

 عدم وجود فرهنگ فاكتور نويسي صحيح در ايران  -7

ها و هاي بانكي و عدم همكاري برخي از دستگاهعدم دسترسي مأموران مالياتي به حساب -8

 .موسسات وابسته در ارايه اطالعات موديان با سازمان مالياتي كشور
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 بر ارزش افزوده در ايراناولويت هاي رسيدگي به پرونده هاي ماليات  -5

از جمله برنامه عملياتي، تحقق درآمدهاي مالياتي و توسعه و (به منظور تحقق اهداف سازماني 

توانند با توجه به اطالعات مكتسبه در ادارات كل امور مالياتي مي) ودهزگسترش ماليات بر ارزش اف

و ساير اطالعات واصله نسبت  خصوص نوع و حجم فعاليت و همچنين در نظر گرفتن سوابق مؤديان

مؤديان داراي . بندي مؤديان به منظور رسيدگي اقدام نمايندريزي و اولويتبندي، برنامهبه طبقه

باشند باالترين درجه اولويت جهت اجراي رسيدگي توسط ادارات كل امور مالياتي به شرح ذيل مي

  ): 1931 دستورالعمل شمارة: 1391معاونت ماليات بر ارزش افزوده، (

هاي اند، رسيدگي به پروندهمؤدياني كه از ثبت نام و تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نموده -1

 .مالياتي آنان در اولويت اول رسيدگي، مطالبه و وصول قرار مي گيرد

هاي مهم كه نقش اساسي در تأمين درآمدهاي پيش بيني شده دارند به منظور نظارت بر پرونده -2

يـران كل امـور مالياتـي، معاونين و رؤساي امور مالياتـي بـه تـرتـيب نـظارت مدضرورت دارد 

 ،رسيدگي و تشخيص پرونده اعمال و عمليات خود اظهاري، 250-150-100مستقيم بر حداقل 

  . و مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده آنان را پيگيري نمايند

ها و مؤديان حسابرسي، تركيب مناسبي از كليه فعاليتادارات كل امور مالياتي جهت رسيدگي و  -3

 ،دستورالعمل رسيدگيحائز شرايط كليه مراحل فراخوان شده را انتخاب و مطابق با اولويت بندي 

اقدام به رسيدگي و حسابرسي نمايند و جهت تحقق برنامه عملياتي، رسيدگي معطوف به فعاليت 

  . يا فعاليت هاي خاص نگردد

ر امور اجرايي ماليات بر ارزش افروده ضمن نظارت مستمر بر امور فوق و گزارش دفتر نظارت ب -4

نظارت مستقيم بر  ،اقدامات انجام شده ادارات كل امور مالياتي به معاونت ماليات بر ارزش افزوده

پرونده مهم 1000ادارات كل روي پرونده ارزش افزوده فعاالن اقتصادي باالخص آن اقدامات 

  .دار خواهد بودكشور را عهده 
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  گيري و پيشنهاداتنتيجه -6

هايي كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي ريسك و استفاده از منابع حسابرسي در حوزه

شان را حسابرسان در ميان تعداد زياد ريسك، بايد توجه. بيشترين ريسك را دارند، حائز اهميت است

شان بيشتر و تأثيرشان بر روي درآمدهاي مالياتي احتمال وقوعهايي متمركز كنند كه بر روي ريسك

  .دولت بيشتر است

هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده داراي ريسك را به در ايران اولويت رسيدگي به پرونده 

  ): 3: 1388معاونت ماليات بر ارزش افزوده، (اند صورت زير معرفي كرده

  اند،ولي ثبت نام ننموده بودهمؤدياني كه مكلف به ثبت نام  -1

 اند،مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده -2

 مؤدياني كه درخواست استرداد ماليات و عوارض را دارند، -3

مؤدياني كه ماندة منفي اظهار نموده و درخواست انتقال ماندة اعتبار مالياتي خود به دوره بعد را  -4

 دارند،

 اتي،مؤديان بزرگ مالي-5

مؤدياني كه حجم معامالت و يا نسبت ميزان فروش به خريد كاالها و خدمات شان با سابقه و -6

 . اي داشته باشدميزان عملكردشان فاصله قابل مالحظه

دستگاه مالياتي بايد عالوه بر شناسايي مؤديان پر ريسك، سيستمي را نيز براي رتبه بندي مؤديان 

اي عادالنه و معقول، مؤديان ماليات گريز را شناسايي و تخاذ شيوهدر اختيار داشته باشد تا با ا

زيرا جامعه مؤديان  انتظار دارد تا .  بيني شده در قانون را براي آنها بكار گيردهاي پيشمجازات

ها به طور مستمر و سازمان مالياتي توانايي شناسايي افراد ماليات گريز را داشته و در اعمال جريمه

 Bبايبر، (دار و مؤثر باشد ها و مجازات تأخير در پرداخت آنها بايد معنيجريمه. گير باشدمجدانه پي

2011.(  

ها و تربيت كارشناسان شود هسته حسابرسي در رأس سازمان براي توسعه مهارتپيشنهاد مي

هاي ورودي را اين هسته حسابرسي با دقت اطالعات جمع آوري شده از داده. خبره به وجود آيد

همچنين اين واحد . كندپردازش كرده و واحدي را براي ارزيابي ريسك بر مبناي موضوع انتخاب مي

بايد براي افرادي كه مسئوليت حسابرسي به آنها واگذار مي شود  آموزش هاي الزم را فراهم كند 

  ). 15: 2008بنرجي و همكاران، (
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هاي مالياتي، شناسايي و كنترل پروندهها، زمان كم براي رسيدگي و حسابرسي حجم باالي پرونده

، وجود )گذاردهاي مالياتي تاثير ميكه در نهايت بر روي گزارش(موارد ضعف در فرايند حسابرسي 

در اين راستا الزم است زمينة ايجاد نظام . سازدو ارزيابي جامع اطالعات را ضروري مي ITسيستم 

امكان رديابي كليه فرآيندهاي مبادالت اقتصادي از  مالياتي جامع و مكانيزه فراهم شود به طوري كه

هاي وابسته به هاي دولتي و شركتورود و خريد تا توزيع و فروش و نيز زمينه همكاري بين سازمان

تواند ها و شناسايي منابع مالياتي ميدولت كه در امر شفاف سازي اطالعات و ميزان مبادالت فعاليت

  .لياتي داشته باشند فراهم گرددكمك قابل توجهي به سازمان ما

توان آموزش و خدمات به مؤدي و وجود تعادل به عنوان يك  اقدام پشتيبان براي حسابرسي، مي

- آموزش حسابرسان مالياتي براي تكنيكهمچنين . ميان كمك به مؤديان و اجراي قانون را نام برد

هاي گسترده مالي يكي از ل دادههاي حسابرسي رايانه اي به منظور  كشف خطاها و تجزيه و تحلي

  .  باشداقدامات اساسي در اين زمينه مي

  : همچنين در انتخاب تكنيك مناسب براي حسابرسي در ايران ، بايد سئواالت زير را در نظر داشت

  كنند؟را به طور كامل نگهداري مي) دفاتر مالي(آيا مؤديان اسناد حسابداري  -

 كنند؟رايانه اي استفاده ميهاي مناسب آيا مؤديان از سيستم -

 باشد؟هاي مورد نياز را دارا ميافزارها و مهارتآيا سازمان امور مالياتي نرم -

ها با توجه به مستندات آنها دارند يا از تكنيك آيا حسابرسان سعي در بازسازي همة حساب -

 كنند؟ گيري استفاده مينمونه

 هاي  موردي است ؟رسيدگيآيا حسابرسي يكپارچه و جامع است يا به صورت  -

هاي تعيين صحت و سقم اظهارات مؤديان مالياتي و ميزان بدهي مالياتي آنها چگونه روش -

 )D2011بايبر، ( است؟
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