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 چكيده

 هاي متعارف بر مباني اقتصاد متعارف مبتني است و اين واقعيت لزوماً به معني سازگاري آن باترديد مالياتبي
هايي كه از منظر اسالم براي منابع نظام اين مقاله در راستاي بررسي چالش. مباني نظام اقتصاد اسالمي نيست
و به طور خاص بر ماليات بر ارزش  است تواند مطرح گردد تدوين گرديدهمالياتي متعارف مطرح شده يا مي

توان يافت كه بر مي موردي را نميدر ماليه اسال«كند كه افزوده متمركز است و اين شبهه را بررسي مي
) مؤنه(مصرف، تكليفي وضع شده باشد و حتي در مواردي مانند خمس ارباح مكاسب، مصرف متناسب با شأن 

هاي ايي كه در حلقههگردد؛ در حالي كه ماليات بر ارزش افزوده با تجميع مالياتباعث تخفيف مالياتي مي
توانند با هاي سابق ميكننده نهايي تحميل خواهد شد و حلقهصرفشود، در نهايت بر ممي مختلف پرداخت

آيا اين : از اين رو، بايد بررسي شود كه اوالً. مراجعه به سازمان مالياتي، ماليات پرداختي خود را استرداد نمايند
ف مالي هاي تكاليادعا صحيح است؟ و ثانياً در صورت صحت، آيا با مباني شريعت و خصوصاً مباني و ويژگي

« ، »توليدي«(اسالمي، سازگاري دارد؟ در واقع در اين مقاله، از يك سو انواع مختلف ماليات بر ارزش افزوده 
از سوي  .گرديده استاستخراج و  با دقت تبيين آناهداف وضع و اخذ  ،هاو ويژگي) »مصرفي«و » درآمدي

اگرچه با توجه به بررسي هاي . گرفته استر هاي تكاليف مالي اسالمي نيز مورد كاوش دقيق قراديگر، ويژگي
صورت گرفته در اين مقاله نمي توان بر ناسازگاري ماليات برارزش افزوده با آموزه هاي اسالمي صحه گذاشت 

     كن با توجه به اين استنباط منطقي كه ماليات مذكور حداقل از يك تطابق كامل با آموزه هاي ياد شدهيل
نحوه تعامل با اين موضوع در ساختار و اندازه ماليات برارزش افزوده ي در خصوص پيشنهادات ،بر خوردار نيست

اعمال آن با يك نرخ  ،ارائه شده است و آن اينكه با توجه به ويژگي هاي مثبت اين ماليات در ساير ابعاد آن
 .پايين با ساختار نظام ماليه دولت اسالمي مطابقت بيشتري دارد

  تورم، توزيع درآمد، ر ارزش افزودهماليات ب: هاي كليديواژه

                                                            
 majidhabibian@atu.ac.ir  )نويسنده مسؤل(ت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباييأعضو هي -1

   ahdzmn@yahoo.com سازمان امور مالياتي كشور ،ژوهش و بهبود فرايندهامدير كل دفتر پ -2
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  مقدمه - 1
، به خود انجام وظايفو زندگي اجتماعي مستلزم تشكيل حكومت است؛ حكومت براي تأمين مخارج 

تأمين  ترين روشبهترين و سالم ،به تجربه دريافتند كه وضع و اخذ مالياتخردمندان . منابعي نيازمند است
كشورهاي اسالمي نيز با تأسي از كشورهاي  اگرچه. دانباشد و به مرور منابعي را تعيين كردهمي اين منابع
شريعت اسالمي نهادهايي مانند زكات  ، لكناندهمان منابع را به طور كامل به اجرا درآورده غالباً پيشرفته

  . نموده است ءرا براي اين منظور تأسيس يا امضا
وصول ماليات (، سهولت )نوضع ماليات بر اساس توان مؤديا(اصولي مانند عدالت  در ادبيات مربوط،

شفاف بودن مبلغ ماليات، زمان و چگونگي پرداخت (، اطمينان )شرايط ثابتدر ترين زمان و  در مناسب
گردآوري ماليات به . 1، مطرح شده است)پايين بودن هزينه گردآوري ماليات(جويي  و صرفه) براي مؤديان

ري كه عدالت رعايت شود، هزينه گردآوري در منظور تأمين مالي انواع فعاليتهاي حياتي جامعه به طو
عين حال از استقبال مؤديان هم برخوردار باشد،  ترين نقطه برسد و در ماليات به پايين حداقل باشد، فرار از

هاي اخير، ماليات بر در دهه. استنموده هاي گوناگون اخذ ماليات را فراهم  زمينه طراحي و اجراي شيوه
كه اين نوع به دليل آن ريزان و دولتمردان قرار گرفت و مورد توجه برنامهترده به طور گسارزش افزوده 
باشد، ، و رعايت عدالت برخوردار ميوصولكم هزينه بودن و هايي مانند سهولت ويژگيماليات نيز از 

ر ايران د .2اند و به سرعت گسترش يافته است ويژه دولتهاي پيشرفته، به آن روي آوردههبسياري از دولتها ب
 ،1387قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت آزمايشي از نيمه دوم سال ساله پنجنيز تصويب و اجراي 

رسد با اين وجود، از آنجايي كه به نظر مي. اين نوع ماليات بوده است كارگيريعزم دولت بر به گربيان
ويژه از منظر شريعت اسالمي اياي آن بهگيري نيز دائمي گردد، شناخت ابعاد و زواجراي اين شيوه ماليات

  .يابدضرورت مي
هاي متعارف بر مباني اقتصاد متعارف مبتني است و اين نكته مهم و اساسي آن است كه ماليات

اين مقاله در  .آن با مباني نظام اقتصاد اسالمي نيستيا تطابق كامل واقعيت لزوماً به معني سازگاري 
تواند از منظر اسالم براي منابع نظام مالياتي متعارف مطرح شده يا ميهايي كه راستاي بررسي چالش

، به طور بيان مطالب كلي در موضوعي گستردهالبته براي اجتناب از . مطرح گردد تدوين گرديده است
-، از چالشبر مصرفماليات بر ارزش افزوده اتكاي . ه استخاص بر ماليات بر ارزش افزوده متمركز شد

                                                            
 http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-198/article-198/article-head.asp: ك. ر - 1

   .87؛ سال نوزدهم؛ آبان 198آموزشي در زمينه مديريت، تدبير شماره  -ماهنامه علمي - 2
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توان يافت كه بر شود، در ماليه اسالمي موردي را نميدر واقع گفته مي. ر اين زمينه استهاي اساسي د
متناسب با شأن  تكليفي وضع شده باشد و حتي در مواردي مانند خمس ارباح مكاسب، مصرف ،مصرف

ي كه در يهاماليات بر ارزش افزوده با تجميع ماليات گردد؛ در حالي كه باعث تخفيف مالياتي مي) مؤنه(
هاي سابق حلقهكننده نهايي تحميل خواهد شد و شود، در نهايت بر مصرفمي هاي مختلف پرداختحلقه
بايد بررسي شود  از اين رو،. استرداد نمايند ماليات پرداختي خود را توانند با مراجعه به سازمان مالياتي،مي

حت، آيا با مباني شريعت و خصوصاً مباني و آيا اين ادعا صحيح است؟ و ثانياً در صورت ص :كه اوالً
هاي تكاليف مالي اسالمي، سازگاري دارد؟ در واقع در اين مقاله، از يك سو انواع مختلف ماليات بر ويژگي

و با دقت تبيين ، آناهداف وضع و اخذ  ،هاويژگي ،)»مصرفي«و » درآمدي«، »توليدي«(ارزش افزوده 
هاي تكاليف مالي اسالمي نيز مورد كاوش دقيق قرار خواهد ، ويژگياستخراج خواهد شد و از سوي ديگر

گرفت و چالش مذكور بررسي و در پايان نسبت به سازگاري يا عدم سازگاري ماليات بر ارزش افزوده با 
  .هاي اسالمي اظهار نظر و در صورت امكان شبهه ناسازگاري، پيشنهاد مناسبي ارائه خواهد شدزهآمو

در آن اين نوشتار، بررسي سازگاري ماليات بر ارزش افزوده با شريعت اسالمي است و هدف  :هافرضيه
، ماليات بر ارزش افزوده -1: دو فرضيه زير بررسي شود) تحليل محتوا(با روش توصيفي  شودتالش مي

وضع  -2؛ هاي اسالمي سازگار نيستا آموزهماهيتاً ماليات بر مصرف است و وضع ماليات بر مصرف ب
  .سازدهاي باال در ماليات بر ارزش افزوده، در عمل آن را از اهداف اساسي نظام مالياتي دور ميخنر

 مفاهيم - 2

  ارزش افزوده -1- 2
به  ،اما در تدوين قانون. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است 

ر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش اين تعريف ب ،لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي
بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده . گرددصورتحساب ارائه مي

  .كنندبا ارزش كاالها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف مي
توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته  شود، در فرايند هر كااليي كه در بازار فروخته مي

شده و نهايتاً تبديل خمير و پس از آن به به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس به آرد . شده است
قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در . در تنور پخته و نان شده است

ج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل اين مراحل به تدري
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ارزش «به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، . مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است
و  1دهاز ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانتر به عبارت روشن .شود گفته مي» افزوده

اما در تدوين قانون، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي، اين تعريف بر اساس . است 2ارزش داده
بر اين اساس، ارزش افزوده را . گردداستانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه مي

ه يك شخص در تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده با ارزش كاالها و خدمات خريداري شد
  :3توان تعيين كردبه عبارتي ارزش افزوده را به صورت زير مي. كننديك دوره معين تعريف مي

  ]ارزش افزوده= كل معامالت  -معامالت واسطه اي = دستمزد + بهره+ سود+ اجاره+ استهالك [
  اهميت ارزش افزوده -2- 2

ترين آنها، هر كشوري وجود دارد كه از مطمئندانيم، سه روش براي تعيين توليد ناخالص ملي كه ميچنان
سازي و تهيه آمار و اطالعات دقيق ماليات بر ارزش افزوده، زمينه شفاف. باشداستفاده از ارزش افزوده مي

هاي اساسي گيريها و تصميمبر اين آمار و اطالعات برنامه ءسازد تا با اتكااز اقتصاد كشور را فراهم مي
توليد  برابر  هاي اقتصادي در يك كشور، بارت ديگر، چون جمع ارزش افزوده بنگاهبه ع. صورت پذيرد

بنابراين ماليات بر ارزش افزوده، برابر ماليات بر توليد ناخالص داخلي  ناخالص داخلي همان كشور است، 
 .باشدمي GDP است  و در واقع، پايه ماليات بر ارزش افزوده 

  ماليات بر ارزش افزوده -3- 2
و يا خدمات  توليد اي است كه در مراحل مختلف زنجيرهليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحلهما

اي است كه خريد كاالها و اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله. گرددارائه شده اخذ مي
بر ارزش افزوده، نوعي  مالياتبه عبارت ديگر،  .كندخدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي

به . گيردخدمات تعلق مي توزيع كاال و كليه مراحل توليد و مصرف است كه بر ماليات غيرمستقيم بر
اى است كه خريد كاالها و عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله

اى ع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطهدر واق. كنداى را از پرداخت ماليات معاف مىخدمات واسطه
شود و بندى مضاعف مىهاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده مالياتبنگاه

اين نوع ماليات، نه تنها نسبتاً . پردازندشده فقط يك بار ماليات مى عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجاد
                                                            

1. Input 
2. Output 

    ان امور مالياتي كشور، طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده سازم: ك.ر - 3
http://www.vat.ir/ConceptVAT_htm_f.htm  
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در واقع، در سيستم ماليات بر  .1شوداليات در دنياي امروز نيز محسوب ميترين مساده است بلكه رايج
متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن  ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كاال و خدمات، ماليات

جا به دولت اولين فروشنده، ماليات را يك. را همراه با قيمت كاال و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد
ماليات دريافتي پس از كسر (مراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات  پرداخت كرده و در

  .را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند) مالياتي كه خود قبالً پرداخت نموده
   ماليات بر ارزش افزوده انواع -4- 2
ماليات بر ارزش افزوده از نوع  -1 :2زكه عبارتند ا شودين نوع ماليات به سه دسته تقسيم مىا

ماليات بر ارزش افزوده از نوع  ؛)VATI( 4ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي -2؛ )VATP(3توليدي
   .)VATC( 5مصرفي

در اين روش، ماليات كلي بر فروش : )VATP( ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي -1 
يعني  ؛گردداي اعمال مي كاالهاي سرمايهر كاالهاي مصرفي و هم اين نوع ماليات هم ب. شود اعمال مي

  .گيرد اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي به خريد كاالهاي سرمايه
(VATP) = GDP = C + G + I + (X – M)     پايه مالياتي  

اي نيز مشمول ماليـات   ايهاز آنجايي كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه كاالهاي سرم
كـه  با وجـود ايـن  . هاي آن كاهش يابد گذاري به دليل باال رفتن هزينه شود، ممكن است انگيزه سرمايه مي

آورد، اي است و زمينه ايجاد درآمد بيشتر بـراي دولـت را فـراهم مـي     اين روش داراي پايه مالياتي گسترده
 . شودكارايي نظام مالياتي، از اين روش صرف نظر مي معموالً به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله

اين روش در واقع ماليات بر فروش : )VATI( 6ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي -2
از پايـه ماليـات كسـر    ) D(در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، اسـتهالك  . باشد توليد خالص كاالها مي

  . شود ليات ميگذاري خالص مشمول ما شده و سرمايه

                                                            
      سازمان امور مالياتي كشور، طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده: ك.ر - 1

http://www.vat.ir/ConceptVAT_htm_f.htm 
- حبيبيان نقيبي؛ مجموعه مقاالت دومين همايش ماليات دهاي اسالمي؛ مجيزش افزوده و مالياتبررسي تطبيقي ماليات بر ار: ك.ر - 2

 .1388هاي اسالمي؛ 

3. Production type of Value-added Tax 
4. Income type of Value-added Tax 
5. Consumption type of Value-added Tax  
6. Income type of Value-added Tax 
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(VATI) = GDP – D = C + G + (I – D) + (X– M)    پايه مالياتي  
اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، از پايه مالياتي كوچكتري برخوردار است، اما 

 . شود گذاري، تحميل مي همچنان بار مالياتي به بخش توليد و سرمايه

اين نوع ماليـات بـر ارزش افـزوده بـر     : )VATC( 1ع مصرفيماليات بر ارزش افزوده از نو
از پايـه  ) I(گـذاري ناخـالص    در اين روش كليه مخـارج سـرمايه  . باشد مبناي كاالها و خدمات مصرفي مي

  .شود مالياتي حذف مي
(VATP) = GDP – I = C + G + (X – M)     پايه مالياتي  

شود و در واقع بـار ماليـاتي از   ايه مالياتي خارج ميگذاري و استهالك از شمول پ در اين روش، سرمايه
گـذاري و توليـد در اقتصـاد     يابد و اين امر باعث بـاال رفـتن انگيـزه سـرمايه    مي   توليد به مصرف انتقال 

همين ويژگي باعث شده است كه در حال حاضر اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش . شود مي
 . فاده نمايندافزوده از اين روش است

  ماليات بر ارزش افزوده و ضرورت اهداف -5- 2
داليل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه 
كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع 

  :باشد ماليات مي
ن در ساير يات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آمال. 1 

نظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق كيد اكثر صاحبأكشورها گذشته و مورد ت
  .باشد ي پول ميلبين المل

مالياتها، و  نسبت به ساير مين بيشتر عدالت اجتماعيأاليات در بسياري از كشورها ضمن تاين م. 2
رآمدهاي جهت افزايش د بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي در

  .كار برده شده استه دولت ب
مور أديان نقش مؤاجراست و همه م از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود. 3

  .آن پائين است ايند، هزينه وصولنم مي ءمالياتي را ايفا
ديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند ، مؤبا توجه به اين كه در اين ماليات. 4

در نتيجه، يك سيستم . شودديان فراهم ميؤبود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معامالت م
                                                            

1. Consumption type of Value-added Tax  
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شود كه عالوه بر شفاف سازي مبادالت و مي  تجاري ايجاد  اطالعاتي كامل از معامالت و مبادالت
و ماليات بر شركتها  درآمدهاي ديگر از قبيل ماليات برهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال مالياتفعاليت
  .گرددمشاغل ميدرآمد 
  .پذير استد باثبات و در عين حال انعطافماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآم. 5
مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكالت طوالني بودن به دليل . 6

آمدهاي مالياتي به حداقل خير در وصول درأبنابراين، ت. ثروت را ندارد قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر
  .رسدمي

بهبود فن آوري و بهره از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به . 7
  .وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد

  پيشينه ماليات بر ارزش افزوده -6- 2
مـالي كشـور    به منظور فائق آمدن بر مسائلو  1951اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 

 به رغم عالقـه و تمايـل شـديد كشـورهايي نظيـر آرژانتـين و فرانسـه در        ، ليكنآلمان طرح ريزي گرديد
از . نيامدبه مرحله اجرا در  1954طور رسمي تا سال ه، اين ماليات بخصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن

، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در به بعد، برزيل، فرانسه1954سال 
بـا كمـك    1977كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كـه درسـال   . م مالياتي كشور خود قرار دادندنظا

صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پيـاده نمايـد و بـدنبال آن كشـورهاي     
كشـور   120ن بـيش از  هم اكنو. تركيه، پاكستان، بنگالدش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند

  .مند هستندجهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره
تقـديم مجلـس شـوراي     1366مـاه  زش افزوده، بـراي اولـين بـار در دي   در ايران، اليحه ماليات بر ار

اليحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسـي قـرار گرفـت و پـس از اعمـال      . اسالمي گرديد
ماده از آن بنا به تقاضاي  6خالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب نظرات موافق و م

بخش امـور مـالي    1370سال  در. به دولت مسترد گرديد "تثبيت قيمتها"دولت و به دليل اجراي سياست 
بر صندوق بين المللي پول، در راستاي اصالح نظام مالياتي جمهوري اسالمي ايران، اجراي سياست ماليات 

بـا  . ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصالح نظـام ماليـاتي پيشـنهاد نمـود    
توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پـول، مطالعـات و بررسـيهاي متعـددي در ايـن زمينـه در       

هـاي  ر سمينارها و كميتهوزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده د
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به مرحله اجـرا در   مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تأكيد قرار گرفت، اما در عمل
  .نيامد
، انجام اصالحات اساسي در استاي طرح ساماندهي اقتصادي كشوروزارت امور اقتصادي و دارايي در ر 

تأكيد خـاص   گسترش پايه مالياتي را با ف انواع عوارض وسيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها، حذ
با توجـه  . در اين زمينه به عمل آورد رابر كارايي نظام مالياتي، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي 

هـاي مـالي طـرح سـاماندهي اقتصـاد      عنوان يكي از اصول اساسي سياستهبه اهميت بسط پايه مالياتي ب
ي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعـات علمـي متعـددي را بـا در نظـر      كشور، معاونت درآمدها

گرفتن خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليـات بـر ارزش افـزوده، از دي    
ل طرح ماليات بـر ارزش افـزوده در سـازمان امـور ماليـاتي      قدفتر مست 1379در سال . آغاز كرد 1376ماه 

اليحـه ماليـات بـر     1381نويس جديد اين اليحه به دولت ارسال و در مهر پيش 1380و در سال  تأسيس
در اين ميان، تصويب و اجراي قانون . ارزش افزوده پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس ارائه گشت

، زمينـه  1387ساله تا نيمه دوم سـال   6و اجراي آن براي يك دوره حدوداً  1381تجميع عوارض در سال 
تصويب استقرار نظام ماليـات بـر ارزش   . ماليات بر ارزش افزوده را بيشتر فراهم كردتصويب و پياده سازي 

هاي كالن نظام در بخش مالي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در  عنوان بخشي از سياست افزوده به
و بررســي  و تصــويب كليــات اليحــه ماليــات بــر ارزش افــزوده در صــحن علنــي مجلــس  1383ســال 

هاي اصلي و فرعي مرتبط با ايـن اليحـه و بحـث و بررسـي روي جزئيـات آن در شـور دوم در        كميسيون
، 1385مـاه  در تير. اقدامات بعدي مربوط به ماليات بر ارزش افـزوده در ايـران بـود    1384مجلس در سال 

بر ارزش افـزوده منتشـر   هاي مجلس در تأييد و اظهارنظر در رابطه با اليحه ماليات  گزارش مركز پژوهش
قانون اساسي، تصـويب اجـراي آزمايشـي     85شد و در همان زمان مجلس شوراي اسالمي براساس اصل 

تـا   1385 ماليات بر ارزش افزوده را به كميسـيون امـور اقتصـادي مجلـس تفـويض كـرد و در شـهريور        
جلس رسيد و مدت اجـراي  مواد اليحه ماليات بر ارزش افزوده به تصويب كميسيون اقتصادي م 1386مهر

، 1387و در خرداد شد سال تعيين  5در صحن علني مجلس شوراي اسالمي،  1386آزمايشي آن در بهمن 
پـس  . عنوان قانون به دولت ابالغ شد اليحه ماليات بر ارزش افزوده پس از تأييد نهايي شوراي نگهبان به
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در نظر گرفته شـد   1387رسمي اجراي آن مهر ، آغاز 1387جمهور در تير  از ابالغ اين قانون توسط رئيس
 .1هاي مختلف اقتصادي در حال اجرا استكه عمالً با وجود برخي موانع با تأخير در بخش

  ماليات بر ارزش افزوده مأخذ و نرخ -7- 2
كه در  مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره است در ايران، قانون ماليات بر ارزش افزوده

  :شودها اشاره ميبرخي از آن ه بهادام
در مواردي . مات مندرج در صورتحساب خواهد بود، بهاي كاال يا خدمأخذ محاسبه ماليات -14ماده 

كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خوداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود 
ماليات بهاي روز كاال يا خدمت به تاريخ روز تعلق  ، مأخذ محاسبهدر آنها واقعي نيستكه ارزش مندرج 

  .باشد ماليات مي
  :موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد :تبصره
  ؛تخفيفات اعطايي )الف
  ؛نده كاال يا خدمت پرداخت شده استماليات موضوع اين قانون كه قبالً توسط عرضه كن )ب
  .نگام عرضه كاال يا خدمت به آن تعلق گرفته استمستقيم و عوارضي كه هياتهاي غيرساير مال) ج

، هزينه قيمت خريد(ت از ارزش گمركي كاال، عبارت اسمأخذ محاسبه ماليات واردات كاال -15ماده 
مندرج در اوراق ) حقوق گمركي و سود بازرگاني (به عالوه حقوق ورودي ) حمل و نقل و حق بيمه

  .گمركي
به مابه ازاء  ت است از معادل ارزش ريالي مربوطخدمات عبار مأخذ محاسبه ماليات واردات: تبصره

  .واردات خدمت مزبور
  .مي باشد%) 5/1(نرخ ماليات بر ارزش افزوده يك و نيم درصد  -16ماده 
  :گردد نرخ ماليات بر ارزش افزوده كاال هاي خاص به شرح زير تعيين مي: تبصره

  %)12(انواع سيگار و محصوالت دخاني دوازده درصد  -1
  %)20(انواع بنزين و سوخت هواپيما بيست درصد  -2

قانون مزبور، نرخ عمومي عوارض بر ارزش افزوده كاالها و  38عالوه بر موارد فوق، به استناد ماده 
چنين مطابق همين ماده، سيگار و محصوالت دخاني هم. درصد تعيين گرديده است5/1خدمات نيز معادل 

                                                            
  .1388هاي اسالمي؛ ؛ مجيد حبيبيان؛ دومين همايش ماليات)زكات(هاي اسالمي بررسي تطبيقي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات - 1
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، بنزين، سوخت هواپيما، نفت سفيد و نفت گاز ده ، به نرخ سه درصد)16 دهعالوه بر ماليات موضوع ما(
ماده  2تبصره شايان ذكر است، به استناد . باشنددرصد، مشمول عوارض مي 5درصد و نفت كوره به نرخ 

قانون برنامه پنجم توسعه، طي دوره برنامه هر سال يك درصد بر نرخ ماليات و عوارض عمومي  117
 9درصد و عوارض به  5مات افزوده خواهد شد كه بر اين اساس تا پايان برنامه، ماليات به كاالها و خد

  . 1درصد خواهد رسيد
هاي اقتصادي خود به هايي كه مؤديان در موقع خريد كاال يا خدمت براي فعاليتماليات -17ماده 

هاي وصول د از مالياتاند حسب مورهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نمودهحساباستناد صورت
ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله . گرددشده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي

  .هاي اقتصادي مؤدي محسوب مي گرددكاالي مورد استفاده براي فعاليت
شته ديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داؤدر صورتي كه م :1تبصره 

هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره ،باشند
  .اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط مسترد خواهد شد ،تقاضاي مؤديان

ين قانون اشتغال در صورتي كه مؤديان به عرضه كاال يا خدمات معاف از ماليات موضوع ا :2تبصره 
داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كاال يا 

  .باشدخدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي
ها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات م كاالأدر صورتي كه مؤديان به عرضه تو :3تبصره 

ها يا خدمات مشمول ماليات در حساب هاي پرداخت شده مربوط به كاالشند صرفأ مالياتاشتغال داشته با
  .مالياتي مؤدي منظور خواهد شد

ص موضوع تبصره ماده هاي خاعوارض پرداختي مؤديان بابت كاال ماليات بر ارزش افزوده و :4تبصره 
توليد و توزيع مجدد آن كاالها توسط  دات،اين قانون صرفاً در مراحل وار 38ب، ج، د، ماده هاي و بند 16

هاي وصول شده و يا قابل استرداد به كنندگان آن قابل كسر از ماليات، توليدكنندگان و توزيعواردكنندگان
  .آنها خواهد بود

آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر  :5تبصره 
هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي هزينه ءه يا قابل استرداد نيست جزل شدهاي وصواز ماليات

  .شودمستقيم محسوب مي
                                                            

 .)1390ـ  1394(ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه پنج -  1
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مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون در صورتي كه ظرف سه ماه  :6تبصره 
سبت به مبلغ مورد درصد در ماه ن 2مشمول خساراتي به ميزان  ،از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود

  .استرداد و مدت تأخير خواهد بود
 ها براي انجامها و دهياريهايي كه در موقع خريد كاالها و خدمات توسط شهرداريماليات :7تبصره 

  .گردد طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بودوظايف و خدمات قانوني پرداخت مي
  ارزش افزودهروش اجراي ماليات بر  -8- 2
تعيين بدهى ( ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسىدر حال حاضر متداول 

كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر مالياتى از طريق به
فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار  كسر خريدهاى بنگاه تجارى از(و روش تفريقى ) اىخريدهاى واسطه

در واقع در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كاال و خدمات، . 1است) خالص
. نمايدمتعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كاال و خدمات از مشتري دريافت مي ماليات

مراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت  دولت پرداخت كرده و در جا بهاولين فروشنده، ماليات را يك
را به حساب سازمان امور مالياتي ) ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبالً پرداخت نموده(ماليات 

در واقع تسويه . گيردماهه انجام مي سهطي يك دوره  قانون، 10ماده اين عمل بر اساس . كندواريز مي
دريافتي از  الياتهاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از م مطالبات مؤديان بابت ماليات

 .پذيرد خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان صورت مي

 هاي ماليات بر ارزش افزودهمعافيت -9- 2

 -2كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده؛  -1 يلطور كلي برخي از كاالها و خدمات به دلهب
از كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات،  -3و  ؛كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد

  .شونديات بر ارزش افزوده معاف ميپرداخت مال
طور مشخص ذكر هبكااليي  گروه 17در قالب  اليحه ماليات بر ارزش افزوده 12در ماده  ،موارد معاف
زنبور  ،آبزيان، زنده طيور هاي مربوط به بخش كشاورزي شامل دام وعافيتمدر اين قانون  .گرديده است

خوراك دام و طيور و  ،)حيواني و گياهي( لوارم مصرفي درماني و خدمات درماني، انواع دارو، عسل و نوغان
گيرنده انواع محصوالت كشاورزي وم نيز دربرعم معافيت هاي مرتبط با. بذر و نهال است ،سم، انواع كود

                                                            
 .186ده نوين مالياتي؛ اسماعيل مهدوي نيا؛ نشريه حريف؛ شماره ماليات بر ارزش افزوده پدي: ك.ر - 1

http://harif.ir/template1/News.aspx?NID=7496 
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روغن نباتي و ، پنير، شير، سويا و حبوبات، برنج، شكر ،قند، گوشت، نان، آرد خبازي :وري نشده مانندآفر
تحرير و  ،مطبوعات و دفاتر تحرير همچنين انواع كاغذ چاپ، كتاب ،شير خشك مخصوص تغذيه كودكان

 .خدمات توانبخشي و حمايتي است درماني خدمات درماني ولوازم مصرفي  ،انواع دارو ،مطبوعات

فرش ، هوايي و دريايي، ريلي، ايخدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده
خدمات مشمول  ،انواع خدمات پژوهشي و آموزشي ،...)زمين و ساختمان و( اموال غيرمنقول، دستباف

سسات و ؤم، هاخدمات بانكي و اعتباري بانك، ي مستقيمها، موضوع مالياتماليات بر درآمد حقوق
از . اندالحسنه مجاز و صندوق تعاون نيز از پرداخت ماليات معافهاي قرضهاي اعتباري و صندوقتعاوني

ليات بر بايست مامي ،باشدخارج از چارچوب كاالهاي مذكور  شود،عرضه مياگر كاال و خدمتي كه اين رو، 
و يا  كليه كاالها و خدمات توليد ،كه ماليات بر ارزش افزودهبا توجه به اين .داخت نماينارزش افزوده پرد

  .باشدوردار ميگيرد، به لحاظ اجرايي از گستردگي خاصي برخبرميتوزيع شده در اقتصاد را در
هاي كوچك و فعاالن بخش خرده فروشي در در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاه

ها، قابل از آننتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول  سه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درمقاي
سسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش به اين ترتيب معاف نمودن مؤ. توجيه نيست

  .باشدكارايي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخودار مي
ر كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي بررسي تجربه ساي

زيادي از  ديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعدادؤكاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين م
ن را تعيين آستانه معافيت، اين امكا. بنگاههاي كوچك و فعاالن بخش خرده فروشي را معاف نموده است

به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابل توجهي در 
كاهش حجم كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول . هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد

و با توجه به مطالعات و با توجه به مطالب فوق  .ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد
ماليات مذكور در سال نخست  عمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيتهتحقيقات ب

با توجه اين سطح آستانه به تدريج  .اجراي آن به ميزان سه ميليارد ريال حجم فروش ساليانه تعيين گرديد
نام مؤديان تا سطح يك ميليارد ريال كاهش يافت تهاي بعدي ثببه نوع فعاليت مؤديان مالياتي و فراخوان

 .و براي برخي مؤديان نيز اين سطح عمالًحذف گرديد

در درجه اول به نفع توليدكننده  در مقايسه با ماليات بر فروش، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
وار براي  طور سلسلههبودند ب در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار .داخلي است
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ساز و هم  هم قطعه ،مواد اوليه هيك كاال مكرراً ماليات بپردازند يعني مثالً براي يك خودرو هم توليد كنند
پرداختند اما در عين  كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي

هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف  خودرو و شركتهاي فروش خودرو، دالالن  حال بنگاه
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف . بودند

  .كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند و در عوض اين توزيع گرديدند
-ميماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعاالن بازار به طور جدي به خطر كامل نظام جراي با ا

كساني كه بدون اينكه در و گري مشغولند  در درجه اول كساني كه پشت پرده به داللي و واسطه. افتد
گرفتن  ، با قراركنندگان تعهدي به عهده بگيرند زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف

ضرر . شوند هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش
اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كاالها 

اند  ت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفتهجه اين قانون، كساني كه بيكامل با اجراي . شود شفاف مي
ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده،  گروه ديگر ضرركننده. شوند شناسايي شده و به تدريج حذف مي

كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كاالهاي خارجي را از بازارهاي . قاچاقچيان هستند
دور از چشم قانون به داخل ايران به تي افغانستان و پاكستان امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و ح

ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد . اند كيفيت خارجي كرده منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كاالهاي بي
كنند و نه حتي در قبال صحت و  كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي آنها در برابر مصرف

قانون ماليات بر ارزش افزوده،  كامل  با اجراي. پذيرند ميرا كنند، مسؤوليتي  اليي كه ارايه ميسالمت كا
به طور خالصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده . افتد منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي

هاي  رداري از شايعات، رانتب شان در بهرهبه ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافع
  .تاطالعاتي و قاچاق اس
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 هآثار ماليات بر ارزش افزو -10- 2

ها ل به برخي از آنآثار متعددي دارد كه در اين مجادر ابعاد اقتصادي و اجتماعي،  ماليات بر ارزش افزوده
  :شوداشاره مي

براي را ارزش افزوده زمينه مناسبي انعطاف در پايه و نرخ ماليات بر : ماليات بر ارزش افزوده و صادرات
قانون ماليات بر  13ماده . آوردگذاري در اقتصاد بر اساس اهداف از پيش تعيين شده فراهم ميسياست

 .كرده است، معاف و آن را مشمول نرخ صفر اين مالياتشمول را از  ارزش افزوده، صادرات كاال و خدمات
خدمات صادراتي نه فقط در زمان صادرات مشمول ماليات اعمال اين نرخ بدان معناست كه كاالها و 

هاي پرداختي بابت خريد كاالها و خدمات مصرفي كه در  شوند، بلكه كليه ماليات بر ارزش افزوده نمي
توليد و عرضه محصول صادراتي پرداخت شده نيز توسط سازمان امور مالياتي به مؤدي بازگردانده 

اي صادرات كاال نسبت به عرضه در داخل كشور مزيت نسبي ايجاد و ترديد اين سياست بربي. 1شود مي
  .كندزمينه گسترش صادرات را فراهم مي
در سطح اقتصاد به را تواند پيامدهايي  وضع ماليات بر ارزش افزوده مي :تخصيص ماليات توسط دولت

و ساير شرايط موجود در اقتصاد  )نرخ و پايه ماليات(با نحوه برقراري ماليات  اين پيامدها. دنبال داشته باشد
چگونگي استفاده دولت از درآمدهاي حاصل از اخذ ماليات بر ارزش افزوده، يكي از . ارتباط تنگاتنگي دارد
خريد كاالها و خدمات، كاهش (تواند درآمدهاي حاصله را به چهار منظور  دولت مي. عوامل تأثيرگذار است

هاي  هاي دولت و نگهداري درآمدها در بانك ، بازپرداخت بدهييا جايگزيني با ساير درآمدهاي مالياتي
تواند  ، مي)يا هر تركيبي از آنها(هر كدام از اين موارد . برداري قرار دهد مورد بهره) تجاري يا بانك مركزي

  .2پيامدهاي ماليات بر ارزش افزوده مؤثر باشدبر 
تي در كشورهايي كـه ايـن   ات بر ارزش افزوده حترديد با اجراي ماليبي: ماليات بر ارزش افزوده و تورم

شده است، امكان افـزايش سـطح عمـومي قيمـت      از نوع مصرف يا فروش هاساير ماليات يگزينروش جا
اما بايد در نظر داشت كـه وضـع ماليـات بـر ارزش افـزوده بـه خـودي خـود         . كاالها و خدمات وجود دارد

اين امكان وجود دارد كه در يك مرحلـه فروشـندگان بـراي     البته. زا يا ضد تورم فرض شود تواند تورم نمي
بـه افـزايش    تواند منجر  اندازه نرخ ماليات نمايند و اين اقدام مي ها به پوشش ماليات اقدام به افزايش قيمت

                                                            
و  http://mehrabkarimi.persianblog.ir/post/71:ك.ر - 1

http://youngaccountants.blogfa.com/post-20.aspx. 

-http://www.azarmifar.blogfa.com/postدنياي اقتصاد؛ ماليات بر ارزش افزوده ، محمدرضا آذرمي فر؛ : ك.ر - 2

598.aspx  
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هـا   افزايش پيوسته و مداوم در سطح عمومي قيمـت (باره در قيمت اين كاالها شود، ولي الزاماً به تورم يك
كـه ماليـات بـر ارزش افـزوده فـرار ماليـاتي را       جايي و اثر آبشاري نخواهد انجاميد و از آن ) اندر طي زم
بـه دولـت كمـك خواهـد كـرد تـا         يابـد،  دهد و در نتيجه درآمدهاي مالياتي دولت افزايش مـي  كاهش مي

   . تري را دنبال كند و حتـي ممكـن اسـت اثـر كاهشـي بـر تـورم داشـته باشـد         هاي مالي انقباضي سياست
نبايـد اقـدام بـه وضـع       در كشور وجود دارد، اي دهند در زماني كه تورم فزاينده مطالعات تجربي نشان مي

شـود و   ماليات بر ارزش افزوده نمود؛ چرا كه اين ماليات به طور اشتباه به عنوان عامل تـورم شـناخته مـي   
هـا كـه    باره در سـطح قيمـت  ير يكبايد امعان نظر داشت كه تغي. پذيرش آن براي عموم دشوار خواهد بود

چرا كه معموالً انتظار . تواند اتفاق بيفتد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده باشد، فقط تحت شرايط خاصي مي
تأثير قرار دهد، اما  رود ماليات بر يك كاال قيمت آن كاال و قيمت كاالها و خدمات مرتبط با آن را تحت مي

كه مقدار ريالي كاالها و خـدمات تقاضـا شـده    تواند ادامه يابد مگر اين ها نمي افزايش سطح عمومي قيمت
كه با فرض اين. شود ها مي كه اين موضوع منجر به افزايش سطح قيمتيابد نسبت به سطح توليد افزايش 

سطح توليد كاهش نيابد، افزايش در مقدار ريالي تقاضا شده كاالها و خدمات نيازمند افزايش حجم پول يـا  
اما اگر نه حجم پـول افـزايش يابـد و نـه سـرعت      . كنندداري ميدر حجم پولي است كه افراد نگه كاهش

توانند همان خريدهاي قبلـي را در سـطح قيمـت بـاالتر      خريداران نمي  دست به دست شدن پول باال رود،
هـا   سـطح قيمـت  توان نتيجه گرفت اگر در نتيجه اجراي ماليات بر ارزش افـزوده   بنابراين مي. انجام دهند
عمدتاً به دليل افزايش حجـم پـول توسـط مراجـع پـولي، تمايـل افـراد بـه كـاهش          اين امر ، افزايش يابد

و يا عامل ضدانگيزشي اين نوع ماليـات بـراي توليـد    ) و در نتيجه افزايش پول در جريان(هاي پولي  مانده
  .باشدمي

وب قانون موسوم به تجميـع عـوارض بـه    هاي اخير نظام ماليات بر مصرف در چارچدر ايران، در سال
مشـمول ماليـات و عـوارض     و آن هم به صورت آبشـاري  درصد 3شد كه اكثر كاالها با نرخ اجرا گذاشته 

جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي قانون تجميع عوارض، موجـب   رفتانتظار مي بنابراين. شدندمي
رسـاني صـحيح بـه    شـد و در صـورت اطـالع    نخواهد افزايش محسوسي در سطح قيمت كاالها و خدمات 

هـا نشـود،   توان انتظار داشت كه اجراي اين نوع ماليات نه تنها موجب افزايش قيمتفعاالن اقتصادي، مي
نتايج برخي مطالعات و به ويژه واقعيات تحقق . ها را كنترل كنددي افزايش قيمتبلكه ممكن است تا حدو

  .اي ماليات بر ارزش افزوده در چند سال اخير نيز مؤيد اين موضوع استيافته در اقتصاد كشور با اجر
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اليات بـر ارزش افـزوده   چه با توجه به تنازلي بودن ساختار ماگر: ماليات بر ارزش افزوده و توزيع درآمد
ماليات بر ارزش افزوده موجب دريافت سهم بيشتري از افراد كم درآمـد  مي رود كه تصور   آمدنسبت به در

اما براي تجزيه و تحليل دقيق تأثير ماليـات بـر ارزش افـزوده بـر توزيـع      . شود ت به افراد پردرآمد مينسب
و نحـوه اسـتفاده از   قرار گرفته مورد توجه ) ءنرخ، پايه و موارد استثنا(درآمد، بايد كيفيت اجراي اين ماليات 

ر اين ماليات بر توزيع درآمد بستگي بـه  در واقع، تأثي. درآمدهاي حاصله نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد
اين دارد كه قيمت كاالها و خدمات چگونه نسبت به حذف يك ماليـات و وضـع ماليـات بـر روي كـاالي      

و تجزيه  ،تواند براي درك دهند و نحوه استفاده از درآمد حاصله توسط دولت نيز مي ديگر واكنش نشان مي
  .غيير ماليات به ما كمك كندصحيح توزيع درآمد واقعي پس از تو تحليل 

اي باشد كه پتانسيل اقتصاد براي  سيستم مالياتي بايد به گونه: ماليات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادي
حـال بايـد ديـد پيامـدهاي     . دستيابي به رشد اقتصادي باالتر را تشويق كند يا حداقل آن را تضعيف ننمايد

ت؟ براي پاسخ به اين سوال بايد بررسي شود كه افراد نسبت ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي چيس
گـذاري يـا افـزايش عرضـه      كاهش مصرف، كاهش سرمايه(افزوده چه واكنشي  به اجراي ماليات بر ارزش

بايـد  اما براي تداوم آن . العمل سوم به معني رشد اقتصادي است عكس. دهند نشان مي) منابع مولد به بازار
كـاهش در تقاضـا كـه منجـر بـه      . افزايش عرضه كاالها مطابقت وجود داشته باشـد بين افزايش تقاضا و 

هـاي احتمـالي مـذكور     العمـل  عكـس . انجامـد  شود، به كاهش توليد يا قيمت مي انباشت كاالها در انبار مي
بستگي به اين دارد كه ماليات بر ارزش افزوده بر رفتارهايي ماننـد نحـوه اسـتفاده از وجـوه پـولي كشـور،       

فيت جايگزيني مصرف فعلي نسبت به مصرف آينده و عرضه منابع به بازار يا اسـتنكاف از آن را چگونـه   كي
در اغلب موارد منجـر  ) نسبت به مصرف فعلي(مثالً كاهش در هزينه مصرف آينده . دهد تأثير قرار مي تحت

  .1شود به رشد توليد در اقتصاد مي
  )معايـب (و منفـي   ) مزايـا (مثبت  هايجنبهها داراي ر پديدهديگ ماليات بر ارزش افزوده، مانندترديد بي

ايـن تجربـه مزايـا و    . كنندكشور جهان از اين نوع ماليات استفاده مي 120در حال حاضر بيش از . باشدمي
پشـتوانه   -1 :زاياي اين نوع ماليات عبارتند ازبرخي از م. معايب اين ماليات را به خوبي آشكار ساخته است

ايجـاد   -5؛ حـداقلي   هزينـه وصـول   -4؛ حمايـت از توليـد   -3؛ گذاريتشويق سرمايه -2؛ جراييتجربه ا
؛ سرعت وصول -8؛ پايه مالياتي وسيع و باثبات -7؛ هاي دوگانهامكان كنترل -6؛ سيستم اطالعاتي وسيع

ن اثـر  فقـدا  -12؛ اجتنـاب از ادغـام عمـودي    -11؛ عدالت محوري -10؛ وريآوري و بهرهارتقاي فن -9
                                                            

  .http://www.azarmifar.blogfa.com/post-598.aspxماليات بر ارزش افزوده ،دنياي اقتصاد؛ : ك.ر -1
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-البته معايبي نيز مـي . هاترميم تراز پرداخت -15و  ؛شفاف سازي اقتصاد -14؛ خنثي بودن -13؛ آبشاري

نياز به عمليات وسيع و امكانات  -1: ها عبارتند ازتواند متوجه ماليات بر ارزش افزوده باشد كه برخي از آن
 -5؛ 1اثـر تـورمي   -4 ؛زيـع مناسـب درآمـدها   تضـاد بـا تو   -3؛ امكان تباني و فرار ماليـاتي  -2 ؛افزارينرم

  .مشكالت مربوط به استرداد و يا اعتبار مربوط به خريدها
كـه در   نظـر قـرار داد   ترديد در اجراي ماليات بر ارزش افزوده بايد مالحظاتي را مـد بيبا اين اوصاف، 

به اجمال نقد و بررسـي  ها ها اشاره شده است و در ادامه ضمن اشاره به آنبرخي از متون به تعدادي از آن
   :خواهد شد

از اين رو ممكن . ها بايد حذف و برچيده شودعمالً ساير ماليات  با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، – 1
ها معرفي شود و نبايد هدف تا جانشين مناسبي براي ساير ماليات 2است حداقل درآمد مالياتي جذب گردد
واقعيت آن است كه  .ت به درآمدهاي نفتي را نيز از نظر دور داشتمهم قطع وابستگي بودجه عمومي دول

هاي زيرزميني يتلسازي و محو فعااگر هدف اساسي ابداع، وضع و اجراي ماليات بر ارزش افزوده را شفاف
مورد توجه قرار  يرنگبسيار كمبه صورت فته شود و يا ر؛ بايد اين توصيه كامالً ناديده گو قاچاق بدانيم

، به عبارت ديگر .چون عمل به اين توصيه، به قيمت ناديده انگاشتن هدف اصلي اين نهاد خواهد بود گيرد،
توان هاي مستقيم نيست، بلكه در كنار آن مييك از مالياتجايگزين هيچنه تنها ماليات بر ارزش افزوده 

  .نمودو اجرا  وضعرا بر كاالها و خدمات  3هاي خاصهاي ديگر همچون مالياتبرخي از ماليات
هاي اقتصادي، ممكن است بار اصلي اين به دليل زيرزميني و غيرشفاف بودن بسياري از فعاليت -2

هاي پنهان از اين رو بايد تالش شود كه بخش. كار اقتصاد قرار گيردنوع ماليات بر گرده بخش درست
به شفافيت اقتصاد سرعت و شتاب اگرچه اجراي ماليات بر ارزش افزوده . اقتصاد به سرعت آشكار گردد

نرخ حداقلي براي اين نوع (نهايي اين نوشتار  اين نكته اساسي است و با پيشنهاد اساسي و .بخشدمي
مت صفر را فراهم خواهد هاي زيرزميني و قاچاق به سسازگاري تام دارد و زمينه سوق فعاليت) ماليات
  .آورد

                                                            
؛ مجيد حبيبيان؛ دومين )زكات(هاي اسالمي ماليات بر ارزش افزوده و مالياتبررسي تطبيقي براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به  -1

  .1388هاي اسالمي؛ همايش ماليات
 3هاي جاري بود و بايد درآمد مالياتي  هزار ميليارد تومان به قيمت262بالغ بر  1386ايران درسال  GDPمثالً توليد ناخالص داخلي  -2

  .ها مقايسه شودارض را با درآمدهاي حاصله از طريق ساير مالياتدرصدي ماليات بر ارزش افزوده و عو
3 . Specific Tax 
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براي اجراي موفق هر نوع ماليات خصوصاً و راي مؤديان ويژه بهايجاد فرهنگ مناسب در جامعه ب -3
توجهي به اين واقعيت امكان شكست اين روش را افزايش بي. ماليات بر ارزش افزوده، ضروري است

- ها و دستورالعملورود فعاالن اقتصادي خصوصاً از بخش خصوصي در تدوين لوايح و بخشنامه. خواهد داد

البته در  .دان و فعاالن اقتصادي در اجراي اين نوع ماليات بسيار مؤثر استها در ايجاد تفاهم بين دولتمر
همراه خواهد فعاالن اقتصادي را بهاين رابطه تصريح نرخ حداقلي، استقبال مناسب بخش خصوصي و آحاد 

   .داشت
شبكه توزيع و تجارت در اقتصاد ايران به طور عمده فاقد سيستم ثبت و ضبط رسمي و شفاف  -4
باالي آن به داليل متعددي به نظام اداري  شبكه توزيع در بخش خصوصي به رغم كارآمدي نسبتاً .است

تا زماني كه شبكه توزيع  .ورزد اعتماد است و از ارائه اطالعات شفاف و رسمي اجتناب مي و دولتي بي
ارزش افزوده كه دولتي اصالح نشود و اعتماد و اطمينان به توزيع در بخش خصوصي بازنگردد، ماليات بر 

 بنابراين .قادر نخواهد بود نتايج مورد نظر را حاصل نمايدنيازمند ثبت دقيق و شفاف همه معامالت است، 
هاي ماليات بر ارزش افزوده  به فكر اصالح شبكه توزيع و تجارت بود تا بتوان پايهبه طور منطقي بايد ابتدا 

  . 1را بر آن بنا كرد
ها در كشورهاي  در نهايت نوعي ماليات بر مصرف است، از اين رو دولتماليات بر ارزش افزوده  -5

كاالهاي  و ،ورزند كاالهايي را كه مصرف عمومي آنها ضروري است از ماليات معاف پيشرفته تالش مي
ممكن  .ها كنند كاالهايي را كه مصرف زياد آنها مضر است مشمول اين نوع ماليات ويژهنرمال و به ،لوكس

در كشور ما به طيف وسيعي از كاالهايي كه توليد و مصرف آنها آثار خارجي منفي براي شود، است گفته 
كه به معناي ماليات منفي است و موجب  داده مي شودمانند بنزين، گازوئيل و نظاير آن يارانه  ،جامعه دارد

آن است كه اين  اما واقعيت . 2تصحيح اين وضعيت بسيار مهم و كارگشاست. شود افزايش مصرف آنها مي
كه ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر ايندر واقع با پذيرش . توصيه بايد از اساس مورد بازنگري قرار گيرد

  .ارزش افزوده است، بايد راهكار مناسب ديگري ارائه داد كه در اين مقاله به آن خواهيم رسيد
هش اثرات تنازلي ماليات بر ارزش افزوده و ها به منظور كادولت: كه اوالًدر نهايت با توجه به آن -6

كنند كاالهاي داراي جانشين اندك و يا رعايت مالحظات توزيع درآمدي در اين نوع ماليات، سعي مي

                                                            
  http://www.rastak.com/printshow.php?id=1632؛ 1387؛ مهر نژاد غنی  موسیدنياي اقتصاد؛ : ك.ر - ١
هـاي اسـالمي؛   ؛ مجيد حبيبيان؛ دومين همايش ماليـات )زكات(هاي اسالمي بر ارزش افزوده و ماليات بررسي تطبيقي ماليات: ك.ر - ٢

1388.  
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هاي اندك و عموماً كاالهاي لوكس و كاالهاي ضروري را از شمول اين ماليات معاف و يا مشمول نرخ
وضع ماليات بر فروش يا مصرف كه ماليات بر ارزش : و ثانياً ؛نرمال و مضر را مشمول اين ماليات نمايند

مطابق مباحث نظري داراي آثار منفي بر سطوح و هاي اجرايي مشابه آن است، افزوده نيز در عمل و رويه
عادلي تاين كاهش در ميزان توليد و مصرف كاالها  از طريق كاهش سطح . باشدتعادلي عرضه و تقاضا مي

اثر منفي داشته باشد، تواند مياخلي، نه تنها بر ارزش افزوده و درآمد مالياتي حاصل از آن توليد ناخالص د
هاي مستقيم را با كاهش مواجه از طريق كاهش درآمد ملي و درآمد اشخاص، ساير انواع مالياتبلكه 
  .سازد

عرضه و تقاضا الذكر و توجه به اين موضوع كه ميزان اثرپذيري نقاط تعادلي مالحظه دو نكته فوق
ويژه در كاالهاي مورد اصابت ماليات بر هت وضع ماليات بر ارزش افزوده بهناشي از تغيير تابع تقاضا به ج

لزوم وضع ماليات بر ارزش  به طور منطقيبيشتر است، ) عموماً كاالهاي لوكس و نرمال(ارزش افزوده 
كه ذكر شد كاالهايي گونه ه عبارت ديگر، همانب. را مورد تأكيد قرار مي دهد ترهاي پايينافزوده با نرخ

ارزش  رهاي مالي و مالياتي دولت، عموماًً به عنوان كاالهاي هدف وضع ماليات بكه در راستاي سياست
بنابراين به . باشندگيرند، داراي كشش قيمتي بيشتري نسبت به ماليات بر ارزش افزوده ميافزوده قرار مي

از . قطه تعادل را كاهش خواهد دادنماليات بر ارزش افزوده با نرخ باالتر،  دليل شدت اثر درآمدي، وضع
تر تا حد زيادي تعارض ميان هدف يا مالحظات اين رو، به منظور كاهش اين اثر، وضع ماليات با نرخ پايين
   .سازدتوزيع درآمدي و نيز كاهش كارايي اقتصادي را برطرف مي

  ه ماليات بر ارزش افزودهدر زمين تجربه برخي از كشورها - 3
  كره جنوبي -1- 3
و  1977در سال ماليات بر ارزش افزوده  اجرايو اين كشور قبل از انجام اصالحات در نظام مالياتي  

مثل (مورد از آنها  8جايگزين ماليات بر ارزش افزوده مستقيم وجود داشت كه نوع ماليات غير 11، 1978
كارگيري اين روش، پايه مالياتي از با به. شد...) ليات بر توليدات و، ماهاماليات بر مشاغل، ماليات بر كاال

. افزايش يافت 1983ميليارد ون در سال  143421به  1978به قيمت جاري در سال  1ميليارد ون 44495
به قيمت هاي جاري  2كه طي اين مدت توليد ناخالص داخليبرابر شد در حالي 2/3سال  5در عرض  يعني

درصد  9/1(ميليارد ون  735، 1978سال  كه درماليات بر ارزش افزوده مد خالص از آدر. بودشده ر براب 4/2
                                                            

1 . WON 
2 . GDP  
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براي انعطاف پذيري . رسيد) درصد پايه مالياتي 8/1( 1983ميليارد ون در سال  2559به  ،بود) پايه مالياتي
درصدي را معين  13رخ پايه قانون مالياتي اين كشور يك نسيستم مالياتي در مقابل تغييرات اقتصاد ملي، 

  .باشد داشتهنوسان درصد  3تواند ميكرده است كه 
  اندونزي -2- 3

گونه بدون هيچو درصدي  10با يك نرخ پايين  1985از سال ماليات بر ارزش افزوده در اين كشور 
سپس  واين كشور در استفاده از اين روش ابتدا كاالهاي توليدي را در نظر گرفت . شد معافيتي وضع

ي جهت اجراي اين روش جايي كه مدارك و دفاتردر اين كشور از آن. خدمات را نيز تحت پوشش قرار داد
اين نهادها وجوه را  .تعيين شدندماليات بر ارزش افزوده سسات و نهادهايي براي دريافت ؤم ،وجود نداشت

  .1كنندبه صندوق دولت واريز مي دريافت و مستقيماً
درصد و سهم آن از كل  18، برابر 2009تا  2005هاي بر ارزش افزوده طي سال ياتدر تركيه نرخ مال

 2006و  2005هاي در آلمان نرخ ماليات بر ارزش افزوده طي سال. درصد بوده است 21.1درآمد مالياتي، 
 سهم. درصد رسيد 19به  2009تا  2007هاي سال    درصد بود كه با افزايش اين نرخ در  16برابر با 

درصد بوده  19ها درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمدهاي مالياتي آلمان نيز طي اين سال
درصد و سهم متوسط  17.5، نرخ ماليات بر ارزش افزوده، 2009تا  2005هاي در انگلستان طي سال. است

 2009تا  2005هاي ي سالدر ژاپن ط. درصد بوده است 19.9درآمد آن از كل درآمد مالياتي اين كشور، 
و سهم متوسط درآمد حاصل از اين ماليات نسبت به كل درآمدهاي درصد  5نرخ ماليات بر ارزش افزوده، 

ها، در سوئيس نيز نرخ ماليات بر ارزش افزوده طي همين سال. درصد بوده است 9.2مالياتي اين كشور، 
  .2درصد بوده است 12.9سبت به كل درآمد مالياتي، ل از اين ماليات ندرصد و سهم درآمد حاص 7.6ابر با بر

 مالياتي درآمد و ارزش افزوده بر ماليات هاينرخ ميالدي در زمينه 1988اي كه در سال مطالعه در

 به كه كشوري 7 به عالوه اندگرفته كار به را ارزش افزوده بر ماليات كه كشور 37(كشور  44 در حاصله

 يافته دست مهمي نتايج به ،صورت پذيرفته )اندبوده1988 ژانويه اول تا پذيرفتن آن حال در فعال طور

 صادرات براي كشورها همه تقريباً كه صفر نرخ از نظر صرف( اندواحد داشته كشور، يك نرخ 15. است

. بوده است) درصد 3(در ژاپن  ترينو پايين) درصد 22(دانمارك  در نرخي تك باالترين .)كنندمنظور مي

                                                            
سال  ،4و  3ماليات بر ارزش افزوده و اثرات آن؛ هيرو فارابي؛ مجله اقتصادي، شماره : ع كنيد بهوبراي كسب اطالعات بيشتر رج -1

1390. 

 .1389عملياتي ماليات بر ارزش افزوده و تكاليف قانوني مؤديان؛ محمد قاسم پناهي و همكاران،  –بردي راهنماي كار: ك.ر -  ٢
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 در .اندداده روش تغيير نرخي چند يا و نرخي دو به تك نرخي افزوده ارزش بر ماليات از از كشورها برخي

ترين نرخ در و پائين) درصد 50(سنگال  در نرخ افزوده، باالترين ارزش بر ماليات هاي چند نرخيِسيستم
 .1بوده است) درصد 1(بلژيك 

 اهتكاليف مالي اسالمي و رويكرد حاكم بر آن - 4

ترين در شريعت اسالمي تكاليف مالي متعدد امضايي و تأسيسي وجود دارد كه خمس و زكات از مهم
و از ديگر موارد شده در اين نوشتار براي رعايت اختصار و اهميت، به اين دو نوع اشاره . ها هستندآن

ت بر مصرف بودن آن نيز د تا شبهه ماليارگيالبته زكات فطره نيز مورد توجه قرار مي. نظر خواهد شدصرف
  . بررسي شود

  خمس -1- 4
و در اصطالح  2است» اخماس«و جمع آن » يك پنجم«به معنايدر لغت » خمس«: خمسلغوي تعريف 
است از يك پنجم اموال انسان كه بايد از درآمد و مازاد بر مخارج خود با شروط خاصى  عبارتفقهي 
و ذريه ) ص( خداوند متعال براي رسول خدااند كه الي دانستهآن را تكليفي م 3البته فقهاي اماميه. بپردازد

شود كه استفاده ميفقها  تعاريفاز مجموع البته . استنموده اش به جاي زكات و براي اكرام آنان واجب 
خمس براي بني هاشم :ريات دين، مانند نماز و روزه است؛ ثانياًخمس يكي از واجبات مسلّم و ضرو: اوالً

به فرزندان بني هاشم داده خمس فقط : شود؛ ثالثاًبه جاي زكات داده ميكه به احترام آنها حق مالي است 
اگرچه در آيه  بنابراين،. خمس واجبي است كه از قرآن، سنت و از اجماع ثابت است :مي شود؛ رابعاً

                                                            
مازندران؛  استان در مشاغل صاحبان و شركتها آن براي اجراي و افزوده ارزش بر ماليات حسابداري سيستم تحقيقاتي ارائه طرح - 1

 .15؛ ص 1384صميمي؛  جعفري احمد دكتر: حطر اجراي مازندران؛ مسئول دانشگاه: قرارداد طرف

 .70، ص6، ج1405ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، قم، ادب الحوزة،  - 2

ابوالقاسم قمي، غنايم االيام، قم،  ؛ ميرزا258، ص1 ، ج1412شهيد اول، محمدبن مكي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسه نشر اسالمي،  - 3
 ؛359، ص5 ، ج1410؛ سيدمحمدعلي، مدارك االحكام، قم، مؤسسه آل البيت، 279، ص4، ج1417مكتب االعالم االسالمي، 

؛ مرتضي حايري، الخمس، قم، مؤسسه اسالمي، 366، ص2، ج1409محمدكاظم يزدي، عروة الوثقي، بيروت، مؤسسه اعلمي، چ دوم، 
؛ امام خميني، تحرير 2، ص16م، چ هفتم، ج1981 ؛ محمدحسين نجفي، جواهر الكالم، بيروت، داراالحيا التراث العربي،11، ص1418

 .351، ص1 ، ج1409الوسيلة، قم، دار الكتب العلمية، 
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نگي نيست ، آمده است، ولي غنيمت در اين آيه منحصر به غنائم ج»ما غنمتم من شيء انّ«فراز  1شريفه
  .2دار استسنت، تفاوت بين غنيمت، فيء و انفال معنيو البته به تصريح فقهاي اهل

 - 3 ؛معدن - 2 ؛غنائم -1: بر اساس نظر فقهاي اماميه موارد تعلق خمس عبارتند از: موارد تعلق خمس
يني كه كافر زم -6؛ درآمد پس از كسر مخارج ساالنه -5 ؛بدست آيد غواصي در درياآنچه كه از  -4 ؛گنج

ترين گردد، در عصر حاضر، مهمكه مالحظه ميچنان .حالل مخلوط به حرام مال -7 و ؛از مسلمان بخرد
نكته مهم آن است كه به اتفاق همه  .باشدمي) درآمد پس از كسر مخارج ساالنه(پايه خمس، مورد پنجم 

ارع مقدس وجوب پرداخت خمس گردد و يا از مواردي است كه شفقهاي اماميه، مؤنه مشمول خمس نمي
ة همان مخارج زندگي متناسب با شأن است كه برخي از مؤن« اما مؤنة چيست؟. را عفو فرموده است

 ؛خيرات و صدقات، هاى روزمرّه زندگى مردم چه ضرورى، تجمالتى هزينه )الف :مصاديق آن عبارتند از
 )د ؛بينى نشده پيش  اره، ديه و مخارجكفّ) ؛ جشود ط دولت اخذ مىمالياتى كه توستكاليف مالي و ) ب

استراحت و گذران اوقات فراغت، اتومبيل و  مانند خانه مسكونى، باغ براى روزمره، نيازهاى انسان در زندگى
فرزندان ثروتمند  مخارج ازدواج فرزندان، تحصيل و موارد مشابه حتى اگر آن )؛ هيا هر وسيله نقليه ديگر

  .3و تفريح  اجب و يا مستحب و يا سفر زيارت و گردشمخارج سفر حج و )؛ وباشند
-تنها خمس بر مصرف تعلق نمينه واقعيت آن است كه به تصريح منابع اصيل و دست اول اسالمي، 

اي زمينه و بهانهبه عنوان ، )كه در ادبيات اسالمي به مؤنة شهرت يافته است(گيرد، بلكه گويي كه مصرف 
  .شده است بر طبق نظر مشهور، در نظر گرفته و يا معافيت مالياتي نظاربر اساس برخي ا براي عدم وجوب

 زكات -2- 4

اي برخوردار است زكات به لحاظ پايه و به لحاظ گستره در اديان و مذاهب مختلف از وسعت قابل مالحظه
زگار و بحث درخور در آن به زمان و توان بسيار بيشتري نيازمند است و با ساختار و هـدف ايـن مقالـه سـا    

  :شودرو در اين نوشتار به توضيح بسيار اجمالي برخي از عناوين مهم آن بسنده مياز اين .نيست

                                                            
 .41/ قرآن كريم، انفال  - 1

؛ محمدعلي صابوني، تفسيرااليات االحكام 154، ص1 ، ج1412محمد ادريس شافعي، احكام القرآن، بيروت، دارالكتب العلمية، : ك.ر - 2
؛ ابي منصور محمدبن محمود ماتريدي سمرقندي حنفي، تفسير القرآن العظيم 430، 429، ص1دارالكتب العلمية، جمن القرآن، بيروت، 

 .350، ص2، ج1425المسمي تأويالت اهل السنة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
. 58؛ ص .حسن خاكرند :احكام خُمس؛ سيد محمد تقى مدرسى؛ مترجم -الفقه االسالمى  - 3

http://www.almodarresi.com/books/234/am0ty806.htm  
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يـا مقـدار    3و در اصطالح به اسمي براي حق واجبي در مـال  2و طهارت 1نمو و زكات در لغت، به رشد
نسبت به وجه  در ادبيات مربوط. تعريف شده است 4با شرايط خاصي جدا شودو مخصوص كه بايد در مال 

كه آيا واقعاً زكات موجـب گسـترش مـال در    از جمله اين. اي آمده استتسميه زكات، مطالب قابل استفاده
زكات در آخرت به انواع نعم متنعم خواهد شد و به  اين دنيا مي گردد و يا صرفاً مقصود آن است كه مؤديِ

  . ه استهاي موردنظر، زكات ناميده شداين جهت اعطاي مال با ويژگي
براساس فقه اماميه و اجماي فقهاي آن، بلكه به اجماع فقهاي مذاهب مختلف اسالمي، و : موارد زكات

، )گندم، جو، خرما و كشمش(ترديد پايه زكات گستره حداقلي غالت اربعه ، بي5به تعبيري به ضرورت دين
را خواهد داشت و براي هريك از  )هاي رايج طال و نقرهسكه(و نقدين ) شتر، گاو و گوسفند(انعام ثالثه 

   :سيار خالصه به آن اشاره خواهد شدهايي تعيين شده است كه در ادامه به طور باين موارد نصاب
 60وسق است كه هر وسق،  5، )گندم، جو، خرما و كشمش(نصاب غالت اربعه : نصاب غالت اربعه

البته براي هر . 6كيلوگرم خواهد شد 848باشد كه در واقع نصاب غالت چهارگانه، تقريباً مي) من(صاع 
در : صاب انعام ثالثهن .شوديك از آنها شرايطي در ادبيات فقهي ذكر شده است كه از بيان آن اجتناب مي

، به صورت مشخص و تاحدي مفصل بيان )شتر، گاو و گوسفند(ادبيات مربوط به زكات، نصاب چهارپايان 
به اتفاق معتقدند اگر طالي مسكوك به نصاب بيست مثقال و مذاهب اسالمي : نصاب نقدين. 7شده است

درصد آن به  5/2و بايد  8نقره مسكوك به نصاب دويست درهم برسد و يك سال بر آن بگذرد زكات دارد
شيعه،  ، بر خالف)مالكي، حنفي، حنبلي و شافعي(مذاهب چهارگانه اهل سنت . عنوان زكات پرداخت شود

البته مذاهب مالكي، حنبلي و شافعي زكات در . دانند مسكوك نيز واجب ميزكات نقدين را در شمش غير
كليه اوراق مالي : اند جز حنابله بقيه مذاهب اهل سنت گفته. 9دانندزيورآالت را با شرايط مفصلي واجب نمي

                                                            
  .2؛ ص 15جواهر الكالم؛ ج  - 1
 .65؛ ص 6كتاب الزكاه؛ به نقل از لسان العرب؛ ج - 2

 .جواهر الكالم؛ همان - 3

 .3كتاب الزكاه؛ ص  - 4

  .65؛ ص 15جواهر الكالم؛ ج  - 5
 .152؛ ص 1 شرائع االسالم؛ ج: ك.ر -  ٦

براي آشنايي با خالصه  نصاب انعام ثالثه، رجوع . رجوع شود... شرائع االسالم، جواهر الكالم و مانند به كتب فقهي  ستمناسب ا - 7
 ).زكات(هاي اسالمي بررسي تطبيقي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات: كنيد به

 .150ص  ؛1 شرائع االسالم؛ ج: ك.ر - 8

 .614الفقه علي المذاهب االربعه؛ ص : ك.ر - 9
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توان در هر زماني آنها را به طال و نقره  باشند و مي (مانند پول رايج) به دليل آن كه جانشين طال و نقره مي
  شوند. تبديل كرد متعلق زكات واقع مي

و نصاب آن با نصاب طال و نقره سنجيده  1وجوب زكات تجارت نيز از منفردات فقه اهل سنت است
درصد از آن به عنوان زكات پرداخت گردد. اصوالً  5/2د و در صورت رسيدن به حد نصاب، بايد شو مي

ـ كاالها و اجناس  2ـ موجودي جاري و فعال در امور تجارت؛ 1زكات بر تجارت شامل موارد ذيل است: 
دريافت آنها هاي تجاري خود دارد و اميد ـ مطالباتي كه شخص تاجر از طرف 3تجاري آماده براي فروش؛ 

التجاره زكات را به حول (گذشت يك سال  شود، جمهور اهل سنت تعلق زكات به  مال رود. يادآوري مي مي
دانند و در فقه اماميه نيز گذشت سال و رسيدن نصاب از شروط استحباب زكات در مال از آن) مشروط مي

  .2التجاره است
  لتداعد) ؛ ج) داوطلبانه بودن؛ دن موارد مصرفب) معين بو؛ الف) عبادي بودنهاي زكات از ويژگي

-را مي و رشد توليد  گذاري سرمايه  ز) تشويق و  مالياتي  و) معافيت؛ ساده  ه) اجراي؛ افقي  و عدالت  عمودي

تواند برخوردار باشد. زكات مختص شريعت اسالمي نيست، بلكه در زكات از پايه وسيعي مي .3توان نام برد
وجود داشته است و به لحاظ ملل و نحل از گستره بسيار بااليي برخوردار است. ماليات بر  اديان گذشته نيز

ارزش افزوده نيز به رغم سابقه بسيار محدود، به دليل استقبال وسيع كشورها، به سرعت مورد پذيرش قرار 
 گرفت و در آينده نه چندان دور همه كشورها از آن استفاده خواهند كرد.

استنباط امكان وجوب در ساير  "عفي رسول اهللا عن ما سوي ذلك"ممكن است از از سوي ديگر، 
و شمول  "4فرض اهللا الزكاه مع الصاله في االموال"موارد را غيرممكن ندانست؛ خصوصاً با وجود عبارت 

ز گردد. اگرچه برخي از مؤلفان، دالئل قائلين به تعميم زكات به غير ااموال در همه آنچه مال محسوب مي
گانه را به علت ناسازگاري با ادله متواتر و نصوص و فقدان توجيه منطقي و اصولي، مردود و آنان موارد نه

اند، اما اوالً با اذعان به شرايط خاص زماني و تحول را خواسته يا ناخواسته گرفتار گرداب قياس دانسته
اند و ثانياً صرف وجود را پيشنهاد داده 5يدار جامعه نسبت به صدر اسالم، خود آنان نظريه تعميم ميانمعني

                                                            
 .156؛ ص 1ائع االسالم؛ ج اند. ر.ك: شركد دانستهؤمستحب است و برخي آن را مستحب م براساس فقه اماميه، زكات تجارت - 1

 .157؛ ص 1ر.ك: شرائع االسالم؛ ج  - 2

 هاي اسالمي (زكات). ر.ك: بررسي تطبيقي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات - 3

 مما تجب فيه الزكاه. 8، باب 9ر.ك: وسائل الشيعه؛ ج  - 4

؛ پاييز 85امام، يوسف علوي؛ مقاالت و بررسيها؛ شماره  بازپژوهي نظريه تعميم زكات از نظر اماميه؛ احمد باقري، سيد محمدرصا - 5
1386.  
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له مهم و مباحث گسترده به لحاظ عرضي و در طول زمان در مورد تعميم و عدم آن، نشان از وجود مسأ
جنيد اسكافي و از معاصرين البته از قائلين به تعميم از فقهاي اماميه ابن. درخور توجه در اين زمينه دارد

  .توان نام بردشهيد محمدباقر صدر و عالمه جعفري را مي
بسياري از  متون اسالمي، زكات را در. موضوع ديگر گستردگي عنوان زكات در ادبيات اسالمي است

داند به طوري كه انصاف را زكات قدرت، عفت را زكات زيبايي، عفو و احسان را اري ميموضوعات ج
، تالش در اطاعت الهي را زكات )يسار(زكات پيروزي، صله رحم و نيكويي به همسايگان را زكات راحتي 

تواند مياين ويژگي . 1انددانسته... سالمتي، انتشار علم را زكات دانش، تحمل نادانان را زكات عقل و 
رويكردي جديد ايجاد نمايد كه بر اساس آن ارزش افزوده و ماليات بر آن را منحصر در امور مشهود 

  .ها مدنظر قرار دهيمسازيتر آثار بلندمدت وقايع را در تصميمفيزيكي ندانيم و با نگاهي عميق
. در موارد مختلف است تواند بيانگر گستره وسيع پايه زكات باشد، استحباب زكاتموضوع ديگر كه مي

سنت زكات در باشد و مذاهب اهلهمراه مي 3با استحباب مؤكد 2التجاره كه نزد فقهاي شيعهويژه در مالهب
-، مشروط بودن حول، عدم نقصان رأس5و وجود مباحثي چون تعيين نصاب 4دانندالتجاره را واجب ميمال

، 7التجارهر آن و امكان وجوب زكات در مال، امكان شرط وجود عين سابقه در تعلق زكات د6المالرأس
موضوع استحباب زكات منحصر . باشدبيانگر عنايت ويژه متون اسالمي نسبت به گستردگي پايه زكات مي

را ... و  9رويد، هرچيز مكيل و موزوني كه از زمين مي8التجاره نيست، بلكه موارد ديگري مانند اسببه مال
التجاره، سازگاري و شباهت وثيقي بين خصوصاً امكان تعميم آن به مال اين ويژگي. گيردمي را نيز دربر

 :دهدت بر ارزش افزوده را نشان ميزكات و ماليا

                                                            
 1422دار احياء التراث العربي؛ چاپ اول، : ارالحديث؛ توزيعد: شهري؛ ناشرمحمد ري. 1344و  1543؛ صص 4ميزان الحكمه؛ ج  -  ١
  .م 2001ق، .ه
 .259؛ ص 15جواهر الكالم؛ ج : ك.ر - 2

 .70ص  9وسائل الشيعه؛ ج: ك.ر - 3

 .49؛ ص 2كتاب االم؛ ج : ك.ر - 4

  .265؛ ص 15جواهر الكالم؛ ج : ك.ر - 5
 .147همان؛ ص  - 6

 .148همان؛ ص  - 7

 .152؛ ص 12لناضره؛ ج الحدائق ا: ك.ر - 8

 .153همان؛ ص  - 9
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ود كه كسي موارد مصرف را از مصاديق تعلق شيوجود حتي با قبول تعميم، مالحظه مبا اين  -1
بر  اي براي تكليف ماليمينهاست كه ززكات در نظر نگرفته است و اين موضوع نيز مؤيدي بر اين ادعا 

 .در شريعت اسالمي نداريم مصرف

و از اين رو پيشنهاد  باشددرصد مي 2.5خ در آن راز نكات جالب در زكات آن است كه باالترين ن -2
درصدي  20ممكن است گفته شود، خمس تكليف مالي . ايمحداقلي در ماليات بر ارزش افزوده را داده

گردد و و در اين مقاله نيز اشاره شده است، مؤونه از پايه تعلق خمس كسر مي دانيمكه ميولي چنان. است
درصد درآمد  4در نظر بگيريم، نرخ خمس به  0.8كه ميل به مصرف را در سطح كالن با فرض آن

جالب آن است كه برخي از مطالعات انجام شده، نرخ بهينه ماليات بر ارزش افزوده را  .ناخالص خواهد رسيد
 . 1انددرصد برآورد كرده 4از درآمدهاي مورد نياز دولت جهت تأمين بودجه، به ميزان  مستقل

 اسالمي تكاليف مالي ساير -3- 4

كرد،  نباطتوان امكان تعلق ماليات بر مصرف را از آن استاز ميان ساير تكاليف مالي كه به نوعي مي
خود و تمام كساني كه تحت تكفل او  بر كسي كه خودش فقير نباشد، واجب است براي. است هكات فطرز

مورد ) غذاي روزمره(بپردازد كه ميزان آن، معادل مبلغ سه كيلوگرم قوت غالب را هستند، زكات فطره 
يا برنج يا ذرت يا كشمش يا  )خورندبراي كساني كه بيشتر نان مي(تواند گندم استفاده افراد است كه مي
را در نظر بگيرند؛ » قوت غالب خودشان«مستحب اين است كه افراد اما احتياط . خرما و مانند اينها باشد

بهتر اين است كه ) كنند مثالً اگر برنج بيشتر مصرف مي(يعني آنچه كه در زندگي، مصرف غالبشان است 
در واقع، هر چند مصرف زكات فطره همان . صرف مستمندان شود داين مبلغ تنها باي .كيلو برنج بپردازند 3

آمده است، اما در مورد زكات فطره احتياطي هست كه  2اي است كه در قرآن مجيدگانهمصارف هشت
  .فرمايند كه به فقراي مؤمن بپردازند مي

لي بيشتر گرديده ، منشأ تعلق تكليف ما)قوت غالب(، مصرف شخصي ممكن است گفته شود در واقع
شده در شريعت اسالمي تشريع گويي زكات فطره، نوعي ماليات بر مصرف است كه  است و از اين رو

تواند تكليف زكات فطره، به لحاظ پايه و نوع نگرش مصرف آن، نمي: اما واقعيت آن است كه اوالً .است
حكم : ثانياً ؛هاي موضوعه را وضع و اجرا نمودمالي مهمي در اسالم باشد كه بتوان بر اساس آن ماليات

اين بيان در : ثالثاً ؛باشدشخصي مستحب مي غالبِبر آن حاكم است و رعايت قوت  ،نوعي قوت غالبِ
                                                            

 .برآورد نرخ بهينه ماليات بر ارزش افزوده در ايران؛ كامبيز هژبر كياني و الهام غالمي - 1

 .۶٠،توبه -  ٢
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تواند مالك اساسي براي اي كه مؤنه در عدم تعلق يا معافيت خمس دارد، نميمقابل اثر قابل مالحظه
هايي با فرض تنزل و قبول استدالل مطرح شده، صرفاً وضع ماليات :رابعاً ؛هاي موضوعه باشدوضع ماليات

 .پذير خواهد شدپايه محدود، توجيهبا نرخ پايين و حداقلي و 

 حلراه - 5

دهد كه دالئل عمده ابداع، وضع و اجراي اين نوع بررسي خاستگاه ماليات بر ارزش افزوده نشان مي
تسهيل كسب درآمد  -2ها در قالب يك نوع روشن، شفاف و ساده؛ تجميع ماليات -1: ماليات عبارتند از

هاي اقتصادي و كاهش كسب و كارهاي زيرزميني، غيررسمي ليتسازي فعاشفاف -3براي مخارج دولت؛ 
  .و قاچاق

هاي ديگر مانند تجميع عوارض و مانند آن نيز المقدوري از راهتجميع حتيدر ميان سه هدف مذكور، 
به نام ماليات بر ارزش  يو از اين بابت شايد ضرورت ابداع ماليات جديدرا تأمين كند هدف اين  دتوانمي

هاي كسب درآمد براي حكومت نيز در كشورهايي تجربه شده است كه روش. ه استالزم نبود افزوده
تواند علت اصلي خيزش روش جديدي براي از اين رو صرف اين هدف نمي. مناسبي وجود داشته و دارد

هاي تكاهش فعاليهاي اقتصادي جامعه و سازي فعاليتشفاف(اما علت سوم . ماليات باشد ذوضع و اخ
ها تواند علت اساسي ابداع و وضع چنين مالياتي باشد؛ چون ساير روش، مي)رزميني، غيررسمي و قاچاقزي

  .براي چنين هدفي ايجاد نشدند
وجود دارد كه به  ، سه روش عمده1دانيم براي محاسبه توليد ناخالص مليكه ميبه بيان ديگر، چنان

يعني از طريق ارزش افزوده در صورت وجود . اندها و ارزش افزوده شهرت يافتهينهزروش درآمدها، ه
تواند يعني ارزش افزوده مي. توان توليد ناخالص ملي را محاسبه نموداطالعات و آمار دقيق و كامل، مي

هاي اقتصادي كشور و تالش سازي فعاليتالبته شفاف .هاي اقتصادي جامعه را پوشش دهدهمه فعاليت
يرزميني، غيررسمي و قاچاق، هدفي واال و ارزشمندي است كه صرف هاي زبراي كاهش و حذف فعاليت

در اين موارد مي توان نتيجه  دقتبا با اين وجود . نمايدپذير ميهاي زياد را نيز براي آن توجيههزينه
در واقع . يابدهرچه نرخ و مطلق ماليات بيشتر باشد، زمينه فرار و اجتناب در ماليات افزايش مي گرفت
  .اي مستقيم بين اين دو مفهوم حاكم استرابطه

                                                            

1 . GNP 
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و ماليات  ها حفظ نماييمها و درآمدهاي حاصل از آن را با همه كاستيرسد بايد ساير مالياتبه نظر مي
براي دستيابي به هدف فرعي، محملي براي : بر ارزش افزوده را با نرخ حداقلي وضع و اجرا نماييم تا اوالً

سازي هدف اصلي را مورد توجه قرار دهد و ضمن شفاف: و ثانياً ؛دافزايش درآمد براي حكومت باش
كارهاي زيرزميني و قاچاق را كاهش و به سمت  و هاي اقتصادي، فرار و اجتناب مالياتي و كسبفعاليت

 الشعاع هدف فرعي و غيردر واقع شرايطي حاكم گردد كه هدف اصلي و اساسي تحت. صفر ميل دهد
اين اگر بپذيريم افزايش نرخ مالياتي و ميزان مطلق ماليات، باعث تالش هرچه ابربن .اصلي قرار نگيرد

هاي فرار و اجتناب مالياتي خواهد شد و بين كسب درآمد مالياتي بيشتر و تالش براي فعاليت بيشتر براي
سطوح در  نرخ ماليات بر ارزش افزوده تعيينزيرزميني و قاچاق رابطه معكوس حاكم است، بايد بپذيريم 

  .گردد كه هدف دوم اصلي به نفع هدف اول فرعي، در انزوا قرار گيرد، باعث ميخيلي باال
- با گسترش شفاف. شود حداقلي اكتفا در ماليات بر ارزش افزوده به نرخشود از اين رو پيشنهاد مي

عالوه ب مالياتي، و فقدان انگيزه فرار و اجتنا هاي اقتصادي جامعهي اطالعات و آمار مربوط به فعاليتزسا
، عمالً منابع بر تأمين بخش معقولي از منابع مالي مورد نياز دولت از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده 

  . آشكارتر و پايه مالياتي افزايش خواهد يافت نيزدرآمدي اشخاص حقيقي و حقوقي 
هاي ت بر مصرف با آموزهناسازگاري مالياشبهه در صورت تأييد : شود كه اوالًاين پيشنهاد باعث مي

در عمل بر هدف اصلي ابداع ماليات بر ارزش افزوده : ثانياً؛ ، در عمل به حداقل آن اكتفا شوداسالمي
ه ها و افزايش درآمد مالياتي نيز بهاي ساير مالياتگسترش پايه: ثالثاً ؛و به خوبي استيفا خواهد شدمتمركز 

مشكالت مربوط به مفاسد اعتبار و استرداد مالياتي كه با توجه  :رابعًا ؛طور غيرمستقيم تحقق خواهد يافت
اهد شد، به حداقل به ساختار كنوني اطالعات نظام مالياتي با افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خو

- در مقابل طرح، تصويب و اجراي ماليات بر ارزش افزوده، كاهش مي مقاومت: خامساً؛ ممكن كاهش يابد

  .يد اصالً زمينه ظهور و بروز آن از بين بروديابد و شا
بر اساس ) مبتني بر مصرف (به جاي اجراي ضعيف ماليات بر ارزش افزوده ممكن است گفته شود 

تا همه  .اجرا گردد و يا مبتني بر درآمدبهتر است ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر توليد پيشنهاد اين مقاله، 
در جواب بايد . فاسدهاي مذكور را نيز نداشته باشد افزوده استيفا شود و تالياهداف مدنظر ماليات بر ارزش 

گانه در انتقال هاي سهيعني روش. ، يكسان استاز اين منظر سه روش مذكور  توجه داشت كه اثر وضع
داري در رود تغيير روش، تغيير معنيكننده نهايي تفاوتي ندارند و از اين رو انتظار نميبار مالياتي بر مصرف

  . ماهيت ايجاد كند
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  اتپيشنهادارائه گيري و نتيجه - 6
هاي اسالمي به رشته تحرير در آمده اين نوشتار براي بررسي سازگاري ماليات بر ارزش افزوده با آموزه

كه در شود ماليات بر ارزش افزوده مĤالً ماليات بر مصرف است، در حاليدر اين رابطه گفته مي. است
، بلكه در مواردي مانند 1شوداسالمي نه تنها مصداقي از تكليف مالي بر مصرف پيدا نمي تكاليف مالي

در اين مقاله براي . گرددخمس، مصرف متناسب با شأن، موجب كاهش پايه مالياتي و يا معافيت مي
ر اين نوع ها و آثاويژگي انواع،بررسي شبهه مذكور، ابتدا مفاهيم ارزش افزوده، ماليات بر ارزش افزوده، 

سپس دو تكليف مالي مهم شريعت اسالمي خمس و زكات بازخواني شد و ضمن بيان . ن شدماليات تبيي
ها، رويكرد حاكم بر آن خصوصاً از منظر تعلق ماليات بر مصرف مورد توجه قرار گرفت و هاي آنويژگي

شود و حتي در نمي تصريح شد كه در تكاليف مالي اسالمي، مصداقي از تكليف مالي بر مصرف يافت
البته در زكات . گرداند، درآمد را از تعلق خمس خارج و يا معاف مي)مؤنه(س مصرف مطابق شأن خم

فطره، شائبه تعلق تكليف مالي بر مصرف و يا افزايش ميزان زكات فطره مطابق با قوت غالب شخصي 
زكات فطره بار مالي با : و ثانياً ؛حكمي، استحبابي است چنين: وجود دارد كه در پاسخ گفته شد كه اوالً

  .هاي جديد باشداهميتي در شريعت اسالمي نيست تا الگويي براي وضع ماليات
گر آن است كه در شريعت اسالمي، انتقال بار مالياتي بر هاي انجام شده در اين مقاله بيانبررسي

-اليات بر مصرف محسوب ميمصرف مرسوم نيست و ماليات بر ارزش افزوده در هر سه نوع، در نهايت م

در : كه اوالًدر نهايت با توجه به آن. گردد و از اين منظر ايجاد سازگاري بين دو گزاره مذكور، آسان نيست
ماليات بر ارزش افزوده داراي اهداف : ايم؛ ثانياًكتاب و سنت ردعي نسبت به ماليات بر مصرف نيافته

اق و نيز كاهش چكار زيرزميني و قا و كسبدي و كاهش هاي اقتصاسازي فعاليتمتعددي است كه شفاف
، وضع و ارزش افزوده، با كمترين نرخ ممكنباشد، ماليات بر ترين هدف آن ميفرار و اجتناب مالياتي مهم

هاي اجرا گردد تا ضمن نيل به هدف اساسي آن، زمينه تحقق ساير اهداف را نيز فراهم آورد و مخالفت
  .حداقل برساندايجاد شده را نيز به 

چون هاي مستقيم همبه عبارت ديگر، از آن رو كه ماليات بر ارزش افزوده اصوالً جايگزين ماليات
هاي و نيز مالياتها ماليات بر شركت ،)به ويژه ماليات بر مجموع درآمد(ماليات بر ثروت، ماليات بر درآمد 

، اين نوع مالياتصرفاً نيست و فزوده ارزش ا هاي غيرمستقيم غيرغيرمستقيم خاص در گروه ماليات

                                                            
 .ليات بر مصرف قرار دادتوان در زمره مانميبه سادگي گونه كه در متن آمده است، زكات فطره را نهما - 1
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صرفاً به بايد بنابراين نظام ماليات بر ارزش افزوده  ،گرددميتلقي جايگزين ماليات بر مصرف و فروش 
تركيب اين موضوع با اين واقعيت كه در تكاليف مالي . عنوان يك منبع مالياتي مستقل معرفي و اجرا شود

قابل كسر از پايه درآمد تحت عنوان مؤنه عموماً مشمول ماليات هاي نيز مصرف و ساير هزينه اسالمي
-فراهم مي وضع نرخ پايين ماليات بر ارزش افزودهبراي استنباط و پيشنهاد  را يزمينه مناسبگردند، نمي

   .كند
الزامات شريعت اسالمي نسبت به فقدان  -1 :شود، با ملحوظ نظر قرار دادندر پايان پيشنهاد مي 

تأثيرپذيري زياد نقاط تعادلي عرضه و  -2 ؛ت بر مصرف يا وضع تكليف مالي حداقلي بر مصرفوضع ماليا
هاي اين نوع ماليات، ساير ويژگي -3و  ؛از وضع ماليات بر ارزش افزوده ي كاالها و خدماتتقاضا

تار متناسب با ساخ كشوردر هاي مطلوب ماليات بر ارزش افزوده هاي عميق مجددي نسبت به نرخپژوهش
  .صورت پذيردماليه دولت اسالمي  نظام 
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