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چكیده
ماليات بر ارزش افزودۀ كارآمد نسبت قيمت ها را مختل نمی كند و مالياتی است به شدت تنازلی كه اثر سویی 
بر توزیع درآمد دارد و از نظر اجرایی مشكالت قابل توجهی را ایجاد می كند. یكی از ابزارهای تخفيف تبعات 
توزیعی و اجرایی ماليات بر ارزش افزوده، استفاده از ابزار معافيت ها است ولی زیاده روی در استفاده از این 
ابزار منجر به ناكارآمدی شدید این ماليات می شود و بسياری از مزایای این ماليات را زایل می كند. هدف از 
این مقاله ارزیابی معافيت های اعطایی در قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسی این موضوع است كه آیا 
در طراحی نظام ماليات بر ارزش افزوده، بده- بستان ميان اهداف كارایی، توزیع درآمد و سهولت اجرا در 

نظر گرفته شده است یا خير؟
واژه های کلیدی: توزیع درآمد، ابزارهای تخفيف تبعات توزیعی، اهداف كارایی
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1- مقدمه
در دهه های اخير، ماليات بر ارزش افزوده به وجه قالب ماليات های غيرمستقيم در اغلب كشورهای دنيا 
تبدیل شده است. از جمله دالیل حذف انواع ماليات های غيرمستقيم و جایگزین نمودن آنها با ماليات بر 

ارزش افزوده می توان به موارد زیر اشاره كرد )ضيایي بيگدلي و طهماسبي بلداجي، 1388(:
جلوگيری از اخذ ماليات های مضاعف و آبشاری  )1(

كاهش حداكثری آثار سوء تخصيصی ماليات های غيرمستقيم به واسطه عدم  ایجاد اخالل در قيمت های   )2(
نسبی 

خارج كردن بار ماليات از زنجيره توليد و انتقال آن به مصرف كننده نهایی الاقل از نظر حسابداری  )3(
جلوگيری از فرار مالياتی با انتقال وظيفه ماليات ستانی به مؤدیان  )4(

حداقل سه مزیت از چهار مزیت باال زمانی حاصل می شود كه ماليات با نرخ واحدی بر ارزش تمامی 
كاالها و خدمات مورد معامله وضع شود و به این ترتيب قيمت های نسبی مختل نشود و عالئم ارسالی به 

عوامل اقتصادی منجر به عدم استفاده از هر عامل در بهترین مورد مصرفش نگردد. 
اما وضع ماليات به شيوه فوق الذكر این پرسش را مطرح می كند كه آیا دستيابی به كارایی در وضع ماليات 
بر ارزش افزوده اثر منفی بر توزیع درآمد ندارد و منجر به افزایش فاصله طبقات درآمدی نمی شود. به واقع 
پاسخ این سؤال مثبت است و همان طور كه در قسمت نظری مقاله تشریح خواهد شد ماليات بر ارزش 

افزودۀ كارآمد، مالياتی است بس تنازلی كه آثار سویی بر توزیع درآمد دارد.
اثر تنازلی ماليات بر ارزش افزوده، پيشنهاد شده است كه كاالهای موجود در سبد  در واكنش به این 
مصرفی خانوارهای فقير معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شود، اما توضيح داده خواهد شد كه هر 
معافيتی كه به كاالها و خدمات اعطا می شود به منزله از دست دادن چند مزیت از مزایای ماليات بر ارزش 
افزوده است. لذا بالفاصله این پرسش قابل طرح است كه تا چه حد از دست دادن كارایی برای اصالح توزیع 

درآمد قابل قبول است و بالعكس.
هدف از این مقاله بررسی این پرسش ها است كه: در قانون ماليات بر ارزش افزوده چه كاالها و خدماتی 
می توان  آیا  و  است  جهانی  تجربيات  و  نظری  مبانی  با  انطباق  در  معافيت ها  این  آیا  است؟،  شده  معاف 

اصالحاتی را در جهت توسعه یا تحدید دامنه معافيت ها ارائه نمود؟ 
در راستای دستيابی به این هدف، ادامه مقاله به این ترتيب سازماندهی شده است: پس از مقدمه، مبانی 
نظری تشریح شده است كه خود شامل پاسخ به سؤاالتی از این دست است كه: در چه شرایطی ماليات 
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بر ارزش افزوده كارآمد است؟ چرا ماليات بر ارزش افزودۀ كارآمد تنازلی است و آیا به لحاظ نظری اعطای 
معافيت، توجيهی جز كاستن از بار تنازلی ماليات بر ارزش افزوده دارد یا خير؟ پس از بررسی مبانی نظری، 
تجارب سایر كشورها در اعطای معافيت ماليات بر ارزش افزوده مرور شده، و به این پرسش پرداخته می شود 
كه برای هر یک از دالیل اعطای معافيت كدام دسته از كاالها و خدمات از پرداخت ماليات معاف شده اند؟ 
قرار  بررسی  این موضوع مورد  و تجربه سایر كشورها،  مبانی نظری  با  متناسب  مقاله،  در قسمت چهارم 
می گيرد كه در ایران چه كاالها و خدماتی معاف شده اند و آیا معافيت متناسب با اهداف طراحی شده اند یا 
خير؟ در قسمت آخر، ضمن جمع بندی مقاله، پيشنهاداتی جهت اصالح معافيت های قانون ماليات بر ارزش 

افزوده ارائه می گردد.
2- مبانی نظری معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

بر  است.  تعریف كرده  نامحدود«  نيازهاي  بين  منابع كمياب  را »علم تخصيص  اقتصاد  رابينز علم  ليونل 
اساس این تعریف، اقتصاددانان به دنبال ساختارهایي بوده اند كه وقتي فعاالن اقتصادي در چارچوب آنها نفع 
شخصي خود را دنبال مي كنند، تخصيص منابع محدود به كاراترین شكل ممكن صورت پذیرد. این هدف 
با ساختار رقابتي در اقتصاد قابل تحقق است. تحقق ساختار رقابتي نيز منوط به برقراري فروضي چون 
تعدد عوامل اقتصادي، وجود اطالعات كامل، آزادي ورود و خروج و قيمت پذیر بودن عوامل اقتصادي است.

اما اقتصادداناني چون رابينسن  اینكه هنوز هم شرایط فوق براي تحقق رقابت، الزم تلقي مي گردد  با 
باشند1.  قيمت پذیر  اقتصادي  عوامل  كه  است  آن  رقابت  شرط  تنها  كه  نموده اند  استدالل   1930 دهه  از 
باشند.  با قيمت هاي نسبي یكساني مواجه  آنها  بدان معناست كه همه  اقتصادي  قيمت پذیر بودن عوامل 
قيمت نسبي محدود به نسبت قيمت كاالها و خدمات به یكدیگر نمي شود و طيف وسيعي از موضوعات 
را در بر مي گيرد. قيمت هاي نسبي كه با شيب قيد بودجه افراد نشان داده مي شوند به واقع كلمه انعكاس 
فرصت ها و قيودي هستند كه افراد براي بهره مندي از كاالها و خدمات، استفاده از نيروي كار و سرمایه، 
ورود به بازارهاي مختلف و نظایر آن پيش روي خود دارند. افراد با توجه به این قيد و شكل ترجيحات خود 
تصميم مي گيرند كه آیا مثاًل در فالن فعاليت سرمایه گذاري كنند یا فالن كاال را تقاضا كنند یا فالن خدمت 
را عرضه كنند یا خير. بنابراین، قيمت هاي نسبي نقش تعيين كننده اي در تمام تصميمات اقتصادي افراد 

دارند. 

1. براي مطالعه بيشتر در این مورد به مقاالت زیر رجوع كنيد:
• Robinson Joan )1993); The Economics of Imperfect Competition.
• Robinson Joan) 1934); «What is Perfect Competition? «, Quarterly Journal of Economics.
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در این ميان قوانين و مقررات حاكم بر نظام اقتصادي هر كشور نيز تأثير مهم و معناداري در شكل گيري 
قيمت هاي نسبي دارند و در اینكه تصميم گيران منفرد اقتصادي چه عالمتي دریافت مي كنند و چگونه منابع 
در اختيار خود را تخصيص مي دهند، مؤثرند. براي مثال، وقتي كه یک شركت خصوصي اجازه واردات بنزین 
نداشته باشد یا نتواند از دولت نفت خریداري كند، هزینه و قيمت نسبي این فعاليت ها براي او به سمت 

بي نهایت ميل مي كند و در نتيجه باید منابعش را به سمت سایر فعاليت ها سوق دهد. 
تا اینجا چنين استدالل شد كه: 1. شرط رقابتي بودن بازار و تخصيص كارایی منابع این است كه همه 
عوامل اقتصادي با قيمت هاي نسبي یكساني مواجه باشند. 2. قيمت هاي نسبي قيود پيش روي افراد را شكل 
مي دهند و دایره شمول آن ها بسيار وسيعتر از آن چيزي است كه معمواًل تصور مي شود. این قيمت هاي 
نظام  بر  قوانين و مقررات حاكم  دارند. 3.  افراد  اقتصادي  تمام تصميمات  تعيين كننده اي در  تأثير  نسبي 
اقتصادي یک كشور در زمرۀ مهمترین تعيين كننده هاي قيمت هاي نسبي هستند و از این رو تأثير بسزایي 
در كارایي یا ناكارایي تخصيص منابع دارند. سياست هاي مالياتي نيز قيمت هاي نسبي را متاثر كرده و از این 
طریق تعادل هاي بهينه را براي گروه هاي مختلف تغيير می دهند. دولت ها، مشوق ها یا معافيت های مالياتی 
سيستم ماليات بر ارزش افزوده را به دالیل گوناگونی در دستور كار خود قرار می دهند. جدول 1 مهمترین 

انگيزه دولت ها در ارایه معافيت یا مشوق مالياتی در سيستم ماليات بر ارزش افزوده را نشان داده است.
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جدول )1(- انگیزه های اصلی ارائه معافیت و مشوق مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و 

مصادیق و دالیل توجیهی آن

انگيزه اصلی ارائه معافيت و مشوق ردیف
برخی از مصادیقدالیل توجيهیدر سيستم ماليات بر ارزش افزوده

1
ارزش  بر  ماليات  تنازلی  اثر  كاهش 
افزوده با اعطای معافيت به برخی از 

كاالها و خدمات ضروري

1. پائين بودن كشش قيمتی تقاضا برای 
كاالهای ضروری

2. باال بودن سهم كاالهای ضروری در 
سبد مصرفی خانوارهای كم درآمد

درمانی،  و  بهداشتی  خدمات 
و  خدمات  آموزشی،  خدمات 
محصوالت فرهنگی، آرد، شير، 
انواع نان، نهاده های كشاورزی

2
معافيت  اعطای  با  توليد  از  حمایت 
كاالهاي  نهاده ها،  از  برخی  به 

واسطه اي و عوامل توليد

شده  تمام   قيمت  و  توليد  هزینه  كاهش 
رقابت  افزایش  و  محصوالت  از  برخی 

پذیری بخش های مولد اقتصادی

تجهيزات  و  آالت  ماشين 
خطوط توليد

حمایت از صادرات3
پایبندی به اصل مقصد و اجتناب از اخذ 
ماليات مضاعف از كاالهای ایرانی كه در 

بازارهای خارجی مصرف می شود
كليه كاالها و خدمات صادراتی

ارائه 4 خدمات  و  كاالها  معاف  كردن 
شده توسط بخش  عمومی

1. تأمين مالی كاالها و خدمات عمومی 
از محل درآمدهای مالياتی 

2. عدم احتساب وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتی به عنوان مؤدی

و  كاالها  قيمتی  كشش  بودن  پائين   .3
خدمات عمومی

قوانين،  وضع  امنيت،  تأمين 
آموزش  عمومی،  نقل  و  حمل 

دولتی و ... 

5

رعایت اصل مقرون به صرف بودن
و  مشكالت  به دليل  معافيت  رائه 
اقتصادی  و  اجتماعی  هزینه های 
ناشی از مشمول شدن این بخش از 

كاالها و خدمات یا مودیان

كه  ماليات هایی  اخذ  از  اجتناب   .1
هزینه های آنها بيش از منافع آنها است.

الزم  بوروكراسی  توسعه  از  اجتناب   .2
برای اجرای قانون 

از درگير كردن طيف وسيعی  اجتناب   .3
از مردم در نظام ماليات بر ارزش افزوده 

به عنوان مؤدی
4. اجتناب از درگير شدن در پيچيدگی های 

محاسبات

فرآوری  كشاورزی  محصوالت 
نشده

آنها  صاحبان  كه  مشاغلی 
حد  یک  از  كمتر  مالی  گردش 

آستانه است
و  بانكی  خدمات  افزوده  ارزش 

بيمه ای

اجتناب از اخذ ماليات مضاعفاجتناب از اخذ ماليات مضاعف6

خرید و فروش ارز یا پول رایج 
كشورهای خارجی،

تسهيالت بانكی
به  پرداختی  بيمه  حق 

شركت های بيمه
مأخذ: یافته های تحقيق
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اتمام انگيزه های بيان شده برای ارائه معافيت یا مشوق مالياتی در سيستم ماليات بر ارزش افزوده در 
جدول فوق با هدف كاستن از اثر تنازلی ماليات بر ارزش افزوده1، حمایت از برخی بخش های مولد اقتصاد، 
توسعه و تقویت صادرات و رقابت پذیری اقتصاد ملی در عرصه بين المللی،  كاستن از هزینه های اجرایی و 
رعایت اصل مقرون به صرفه بودن ماليات به همراه برخی مالحظات سياستی در حوزه مدیریت اقتصادی 

صورت می گيرد.
در مقابل عده دیگری از صاحبنظران اقتصادی ارائه معافيت ها یا مشوق های مالياتی در سيستم ماليات 
بر ارزش افزوده را دارای آثار سوء دانسته و معتقدند كه هر چه فهرست كاالها و خدمات معاف از ماليات بر 
ارزش افزوده مختصر باشد، در این  صورت كارایی افزایش و هزینه های اجرای این سيستم مالياتی كاهش 
خواهد یافت. به عبارت دیگر از منظر این گروه، ارائه معافيت های مالياتی در سيستم ماليات بر ارزش افزوده 
نقض منطق اصلی این سيستم مالياتی بوده و هزینه اجرایی و كارآمدی این نوع از ماليات را تهدید می كند. 
مهمترین استدالل مخالفين ارائه معافيت یا مشوق مالياتی در سيستم ماليات بر ارزش افزوده در جدول 2 

آمده است.

1. منظور از اثر تنازلي ماليات در سيستم ماليات بر ارزش افزوده این است كه در این ماليات معمواًل همه كاالها و خدماِت مورد مبادله مشمول ماليات 
مي شوند و مصرف كننده كاالها و خدمات موظف اند در كنار پرداخت هزینه خرید كاالها و خدمات، ماليات را نيز پرداخت كند. با توجه به دامنه گسترده اجراي 
این نوع از سيستم مالياتي و مشمول شدن تقریبًا همه كاالها و خدمات در اقتصاد و همچنين با فرض نرخ یكسان ماليات، در این شرایط مصرف كنندگان با 
طبقه درآمدي پایين مجبورند سهم بيشتري از درآمد خود را به عنوان ماليات پرداخت كنند. دليل این امر آن است كه طبق تئوري هاي اقتصادي گروه هاي 
درآمدي با سطح درآمد پایين در مقایسه با گروه هاي درآمدي با سطح درآمد باال، سهم بيشتري از درآمد خود را صرف هزینه هاي جاري كرده و لذا در این 
شرایط طبيعتًا این گروه نسبت به گروه هاي درآمدي باال نسبت بيشتري از درآمد خود را به عنوان ماليات پرداخت مي كند. البته باید توجه شود كه مقدار 
مطلق ماليات پرداختي توسط اقشار پردرآمد از اقشار كم درآمد بيشتر است. اما نسبت و سهم ماليات پرداختي این گروه از درآمدشان كم است. این ویژگي 
ماليات بر ارزش افزوده را اثر تنازلي ماليات گویند. به عبارت دیگر بدليل یكسان و غيرتصاعدی بودن نرخ مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، اقشار 
كم درآمد به طور نسبی فشار مالياتی بيشتری را متحمل می شوند؛ كه این مسئله از بعد عدالت اجتماعی محل تامل است )براي مطالعه بيشتر در این مورد 

رجوع شود به: محمد تقي ضيایي بيگدلي و طهماسبي بلداجي فرهاد، همان(.
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جدول )2(- مهمترین دالیل مخالفت با ارائه معافیت و مشوق مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده

تبيين آثار نامطلوب ارائه معافيت یا مشوقدالیل مخالفتردیف
اصل مقصد 1 برهم خوردن 

در تجارت بين الملل
با معاف كردن صادرات و نپذیرفتن اعتبارماليات پرداخت شده توسط مراحل مختلف 
توليد و توزیع، قيمت تمام شده كاالی ایرانی در بازارهای خارجی افزایش می یابد. 

این موضوع ناقض اصل مقصد است.
برای 2 رقابتی  مزیت  ایجاد 

كاالهای وارداتی
و كاالهای  افزوده شوند  ارزش  بر  ماليات  از  معاف  وارداتی  از كاالهای  اگر بخشی 
از  اگر  یا  نباشند  این معافيت بهره مند  از  این كاالها  یا جایگزین توليد داخل  مشابه 
این  در  نباشد؛  نرخ صفر  با  معافيت  نوع  از  آنها  معافيت  بهره مند هم شدند  معافيت 
شرایط قيمت تمام شده كاالهای وارداتی در مقابل قيمت تمام شده كاالهای مشابه یا 
جایگزین توليد داخل كاهش یافته و این امر با فرض یكسان بودن سایر شرایط، مزیت 
قيمتی و مصرفی كاالهای وارداتی نسبت به كاالهای توليد داخل را تقویت می كند

عمودی 3 ادغام  به  تشویق 
و برنامه ریزی برای تهاجم 

مالياتی

بر  ماليات  پرداخت  از  مانند خودرو  توليد شده  نهایی  از كاالهای  برخی  كنيد  تصور 
بكار  و  دهنده  تشكيل  قطعات  و  واسطه ای  كاالهای  اما  باشند  معاف  افزوده  ارزش 
مشمول  قطعه سازان(  توسط  شده  توليد  )قطعه های  كاال  این  توليد  در  شده  گرفته 
عنوان  به  خودرو  فروشنده  شرایط  این  در  باشند.  افزوده  ارزش  بر  ماليات  پرداخت 
از كاالها  این بخش  افزوده  خریدار قطعه و طبيعتًا پرداخت كننده ماليات بر ارزش 
به دليل عدم توانایی انتقال بار مالياتی پرداخت شده برای قطعات به كاالی نهایی، 
استفاده  برای  یا  كند  عرضه  باالتر  قيمت  با  را  خود  نهایی  كاالی  یا  است  مجبور 
این  در  خودرو  صنعت  از  بخشی  به عنوان  را  قطعه سازی  فرآیند  معافيت،  امكان  از 
صنعت ادغام كند )ادغام عمودی(. آثار زیان بار اقتصادی این تصميم در قالب تغيير 
مقياس های توليد، از بين رفتن زنجيره های تخصصی توليد در صنایع مختلف، تمركز 
حاشيه سود  كم شدن  یا  دولت  مالياتی  درآمدهای  كاهش  بزرگ،  در صنایع  زدایی 

برخی از فعاليت ها قابل بررسی است
اگر گروهی از كاالها در سيستم ماليات بر ارزش افزوده معاف از پرداخت ماليات شوند اجتناب از اثر آبشاری4

)معافيت با نرخ غيرصفر( در این شرایط هر ماليات پرداخت شده در فرآیند توليد یا 
توزیع این كاالها اعتبار مالياتی پرداخت كننده تلقی نشده و در نهایت به توليد كننده 
از حاشيه سود توليد و عرضه  لذا یا در قالب كسر  این كاالها استرداد نخواهد شد. 
كننده كاالی معاف یا در قالب افزایش قيمت كاالی معاف یا حالتی بينابين )بسته به 
شرایط بازار كاال و كشش عرضه و تقاضای آن( یكی از دو وضعيت فوق خواهد بود

شدن 5 صرفه  به  مقرون 
استفاده  برای  اسناد  جعل 

از مزایای استرداد مالياتی

ارائه معافيت مالياتی با نرخ صفر در سيستم ماليات بر ارزش افزوده شرایطی را فراهم 
می كند كه ارائه  كننده كاالی معاف با نرخ صفر امكان این را داشته باشد تا با ارائه 
اسناد و مدارك، ماليات های پرداختی در فرآیندهای توليد و توزیع كاالی خود را از 
سيستم مالياتی استرداد كند. این موضوع برخی از مودیان را به فكر سوء  استفاده از 
این روش برای سندسازی و استرداد ماليات های پرداخت نكرده از سازمان مالياتی 
می كند. بنابراین سندسازی یا جعل اسناد مالی برای استرداد مالياتی خالف واقع یكی 

از چالش های جدی و نقطه آسيب پذیری سيستم ماليات بر ارزش افزوده است
ماخذ: استخراج محقق از منابع مختلف
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استدالل اصلي این مقاله آن است كه چگونگي و نحوه اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در یک 
اقتصاد مي تواند در تعيين قيمت  های نسبي كاالها و خدمات موثر بوده و از این طریق كارایی در تخصيص 
منابع و توزیع درآمدها را متاثر كند. براي مثال اگر بنا باشد نظام ماليات بر ارزش افزوده بدون ارائه معافيت 
یا مشوق مالياتی و با نرخ  یكسان برای همه كاالها و خدمات برقرار شود، در این صورت اجرای این سيستم 
مالياتی عماًل تأثيری بر قيمت های نسبی اقتصاد نداشته و نمی تواند اثر اختاللی روی تخصيص منابع داشته 
باشد. به عبارت دیگر در شرایط اجرای سيستم ماليات بر ارزش افزوده با نرخ یكسان و برابر برای همه كاالها 
و خدمات، تخصيص كارای منابع در اقتصاد برهم نمی خورد. اما همانطور كه بيان شد این روش اجرا در 
عمل مقدور نبوده و دولت ها به دليل داشتن مالحظات متعددی از جمله كاستن از اثر تنازلی ماليات بر ارزش 
افزوده، حمایت از توليد، حمایت از صادرات و كمک به رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بسترهای كارآمدی نظام 
مالياتی و كاستن از هزینه های اجرایی سيستم مالياتی و رعایت اصل مقرون به صرفه بودن ماليات ها و ...، 
اجرای سيستم ماليات بر ارزش افزوده به همراه ارائه معافيت یا مشوق مالياتی و در نظر گرفتن نظام چند 

نرخی را در دستور كار قرار می دهند. 
بنابراین دولت ها در اجرای نظام ماليات بر ارزش افزوده با دو مسئله اساسی روبرو هستند: )1( اجرای 
اثر اختاللی در  برابر برای همه كاالها و خدمات بدون  با نرخ یكسان و  افزوده  سيستم ماليات بر ارزش 
تخصيص منابع. این شيوه همراه با برخی مشكالت مانند اثر تنازلی، عدم مالحظه برخی سياست گذاری های 

اقتصادی در حمایت از بخش توليد، كارایی نظام مالياتی و اجرای این سيستم با هزینه های كم است.
)2( اجرای سيستم ماليات بر ارزش افزوده به همراه معافيت مالياتی و تعيين نرخ های مختلف برای كاالها 
و خدمات با توجه به اهداف سياستی موردنظر؛ در این سيستم اگرچه ارائه معافيت یا اجرای ماليات بر ارزش 
افزوده چند نرخی می تواند تا حدودی از اثر تنازلی و همچنين هزینه های اجرای این نظام مالياتی بكاهد؛ اما 
این روش هزینه هاي دیگري در قالب اثر اختاللی در سيستم تخصيص منابع را به دنبال داشته و ناكارایی 
ناشی از عدم تخصيص بهينه را به نظام اقتصادی تحميل و از این طریق زیان رفاهی ناشی از نظام مالياتی 

را افزایش می دهد.
مقاله حاضر با توصيف شرایط فوق به دنبال این است كه نقطه بينابين و بهينه ای از دو شيوه اجرایی نظام 
ماليات بر ارزش افزوده انتخاب كند كه فرصت های آن برای نظام اقتصادی حداكثر و هزینه های اجرایی 
انتخاب شده، حداقل شود. روش انتخاب وضعيت بهينه اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در این مقاله؛ 
مطالعه تطبيقی و استفاده از تجربيات و رویكردهای اتخاذ شده برای اجرای سيستم ماليات بر ارزش افزوده 
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در برخی از كشورها است. 

3- تجربه سایر کشورها در اعطای معافیت
ارائه معافيت  یا مشوق مالياتي براي برخي از فعاليت هاي اقتصادي یا بعضی از كاالها و خدمات به عنوان 
سياست مالي و مالياتي در دستور كار دولت هاست. معافيت هاي مالياتي در سيستم ماليات هاي مستقيم و 
غيرمستقيم به دالیل سياستي مختلفي ارائه مي  شود. بررسی وضعيت كشورهای منتخب نشان می دهد كه 
در همه كشورها مجموعه اي از كاالها و خدمات از معافيت ماليات بر ارزش افزوده برخوردارند. این معافيت ها 
از دو منظر كلی با یكدیگر تفاوت دارند: تفاوت اول به فهرست كاالها و خدمات مشمول معافيت یا مشوق 
مالياتی یا دامنه شمول ماليات بر می گردد. تفاوت دیگر نيز در نحوه ارائه معافيت هاي مالياتي است. در رابطه 
با موضوع اول باید عنوان كرد كه فهرست كاالها و خدمات مشمول یا معاف در كشورهای مختلف بسته به 
شرایط و مالحظات اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اداری متفاوت است. اما بررسی دقيق تر قوانين كشورهای 
مورد مطالعه، موید این واقعيت است كه در همه كشورها برخی از كاالها و خدمات با ماهيت اقتصادی و 
اجتماعي مشابه، جز اقالم مشمول با نرخ صفر و برخي دیگر در گروه كاالها و خدمات معاف از ماليات 
هستند. در برخي از كشورها گروه دیگري از كاالها و خدمات با مختصات اقتصادي و اجتماعي خاص وجود 
دارد كه سياست گذاران اقتصادي براي تحقق اهداف سياستي موردنظر، این گروه را با نرخ پایين تري نسبت 

به نرخ معمول مشمول ماليات مي كنند.
تفاوت دوم به نحوه ارائه معافيت مالياتی مي پردازد. ذكر این نكته مهم است كه دو روش: )1( مشمول 
ماليات شدن كاالها و خدمات با نرخ صفر و پذیرش اعتبار مالياتی ماليات های پرداخت شده در مراحل توليد 
و توزیع كاال و خدمت؛ و )2( ارائه معافيت مالياتي، بدون پذیرش اعتبار مالياتی مراحل توليد و توزیع كاال یا 
خدمت، از شيوه هاي رایج و مرسوم در سيستم ماليات بر ارزش افزوده كشورها است كه در ادامه به جزیيات 
آنها اشاره شده است. جدول 3 تجربه كشورهای مختلف را در این دو زمينه )دامنه و نحوه ارائه معافيت( به 

تصویر كشيده است:
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جدول )3(- دامنه و نوع معافیت و تخفیف مالیاتي ارائه شده در کشورهای منتخب

تخفيف نرخنوع معافيت ارائه شدهكاالها و خدمات مشمول معافيتكشور

تركيه

برای  ارائه شده در فرودگاه ها و اسكله ها  - كليه خدمت 
حمل و نقل دریایی و هوایی و حمل و نقل بين المللی

- ارائه كاال و خدمات به بخش اكتشاف نفت 
- عرضه كاال به دارندگان گواهی سرمایه گذاری

- عرضه كاال به صنایع دفاعی
- صادرات كاالها و خدمات

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

- مواد غذایي 
- مواد غذایي اساسي

- برخي از تجهيزات ساخت و ساز
بليط سينما و تئاتر و اپرا
- كتاب ، روزنامه و مجله

- محصوالت پزشكي
براي  استفاده  مورد  ماشين هاي   -

حمل مسافر
- اجاره اموال غيرمنقول

- تراكنش های مالی
-عرضه كاال به سازمان های دولتی و مراكز فرهنگی

- آب مصرفی بخش  كشاورزی
- عرضه طالی فرآوری نشده و ارز كشورهای خارجی

- عرضه سهام و اوراق قرضه، تمبر
- مبادله آهن قراضه، پالستيک،

- تحویل كاال و انجام خدمات در مناطق آزاد

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی

نروژ

- صادرات
- تداركات براي كشتي هاي خارجي و هواپيماها

- كتاب و روزنامه
- خدمات حمل و نقل بين المللي بار و مسافر

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

مسافري  نقل  و  حمل  خدمات   -
داخلي بجز اجاره وسيله نقليه

- اقامت در هتل
- موزه ها و پارك هاي تفریحي

رویدادهاي  و  عكس  گالري   -
ورزشي بزرگ

- مواد غذایي به استثناء الكل، تنباكو 
در  شده  ارائه  غذایي  مواد   -

رستوران ها

- خدمات آموزشی و خدمات مالی و بيمه ای
- خدمات بهداشتی و درمانی

- خدمات مربوط به معامالت امالك و مستغالت، اجاره به 
شرط تمليک امالك مسكونی

- خدمات مربوط به حوزه رویدادهای ورزشی و فرهنگی 
خاص

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی

سوئد

- صادرات كاالها و خدمات
ماليات  مشمول  اشخاص  به  نامشهود  خدمات  ارائه   -
مستقر در اتحادیه اروپا یا گيرندگان خارج از اتحادیه اروپا

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

- مواد غذایي
- اقامت در هتل و خدمات رستوان و 

مراكز تهيه غذا
و  تكثير  حق  و  روزنامه  و  كتاب   -

حقوق هنري
- خدمات فرهنگي 

- حمل و نقل مسافر

- اموال غيرمنقول
- امور مالی و بيمه ای

- خدمات پزشكی و عرضه دارو

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی
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تخفيف نرخنوع معافيت ارائه شدهكاالها و خدمات مشمول معافيتكشور

كره 
جنوبی

-كاالهاي صادر شده
- خدمات ارائه شده به خارج از كشور

- خدمات حمل و نقل بين المللي توسط كشتي و هواپيما
- سایر كاالها و خدمات ارائه شده با پول خارجي

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

-

و  بهداشتي  و  پزشكي  )خدمات  اجتماعي  رفاه  خدمات   -
خدمات آموزشي(،

- كاالها و خدمات مرتبط با فرهنگ )كتاب ها، روزنامه ها، 
ورودیه  و  هنري  كارهاي  رسمي،  ابالغيات  مجالت، 

كتابخانه ها(
- تمبرهاي پستي

فرآوري  غذایي  مواد  مانند  اساسي  كاالهاي  و  - خدمات 
دامي،  محصوالت  كشاورزي،  محصوالت  و  نشده 
لوله كشي،  آب  زراعي،  محصوالت  دریایي،  محصوالت 

زغال قالبي و زغال سنگ خشک،
- خدمات ارائه شده توسط دولت

- خدمات مالي و بيمه اي
- عرضه زمين

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی

قزاقستان

- صادرات
- خدمات حمل و نقل بين المللي

هنگام  فرودگاه  طریق  از  روغن  و  نفت  فروش   -
سوخت گيري هواپيماي خطوط هواپيماي خارجي

- فروش كاال به قلمرو مناطق ویژه اقتصادي

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

-

- خدمات حوزه هاي فرهنگي، آموزشي و علمي
و  پزشكي  فعاليت هاي  به  مربوط  خدمات  و  كاالها   -

دامپزشكي
- واردات دارایي هاي خاص

- خدمات مالي خاص
- انتقال دارایي ها از طریق ليزینگ

- خدمات ارائه شده توسط سازمان هاي غيرتجاري
- گردش مالي مربوط به زمين و ساختمان مسكوني

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی
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تخفيف نرخنوع معافيت ارائه شدهكاالها و خدمات مشمول معافيتكشور

ارمنستان

- صادرات به خارج از مرز گمركي ارمنستان
- تامين سوخت هواپيما در پروازهاي بين المللي

و  كاركنان  براي  پرواز  طي  مصرف  براي  كاال  عرضه   -
مسافران

- ارائه خدمات براي نگهداري تاسيسات
- تعمير و بازسازي ابزارهاي حمل و نقل بين المللي

- ارائه خدمات براي مسافران
- ارائه خدمات به خارج از كشور

- عرضه و واردات كاال براي مصرف نهادهاي دیپلمات
نقل  و  حمل  طریق  از  خارجي  بارهاي  نقل  و  حمل   -

ارمنستان

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

- ماليات بر گردش مالي SME ها

- خدمات آموزشي، كتاب، روزنامه و مجله، 
- كارهاي پژوهشي و مطالعاتي

- خدمات بيمه اي
- خدمات پزشكي

- خدمات مالي بانک ها
و  دولت  توسط  بالعوض  خدمات  و  كاالها  عرضه   -

سازمان هاي مذهبي
- سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي

بشر  و  خيریه  موسسات  براي  خدمات  و  كاالها  تامين   -
دوستانه

- عرضه كاالها و خدمات در مناطق آزاد اقتصادي
- تامين كاالها و خدمات صندوق هاي مرتبط با اعتبارات 

سازمان هاي مالي بين المللي
- فعاالن حوزه بورس و اوراق بهادار و موسسات وام دهنده

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی

ایرلند

- صادرات
- مواد غذایي به استثناي صنعت شيریني

- داروهاي خوراكي
- كتاب

- كفش و لباس بچه،
- كاالها و خدمات عرضه شده براي صادرات مكرر

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

-برق خانگي
- صنعت ساخت و ساز و خانه هاي 

جدید
رستوران ها،  )هتل ها،  توریسم   -

كافه ها، سينماها و تئاترها(

- خدمات پستي
- خدمات بيمه اي

- خدمات پزشكي و درماني
- خدمات تامين منابع مالي

- اجاره اموال غيرمنقول

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی
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تخفيف نرخنوع معافيت ارائه شدهكاالها و خدمات مشمول معافيتكشور

فنالند

و - صادرات كاالها و خدمات صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

مانند  فروش ها  اغذیه  اكثر   -
رستوران ها و مراكز تهيه غذا

- پرورش حيوانات
- آب نوشيدني

- روزنامه و نشریات دوره اي
- سينما

- خدمات ورزشي
- كتاب
- دارو

- حمل و نقل مسافر
- خدمات اقامتي

- پاداش حق كپي 

- خدمات تامين مالي و بيمه اي
- خدمات بهداشتي و رفاه

- خدمات عمومي پست
- حق تكثير و انتشار یا كپي رایت

- اموال غيرمنقول
- تحصيل و آموزش

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی

اندونزي

- صادرات كاالهاي مشهود و نامشهود و خدمات مشمول 
ماليات

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

-محصوالت دخاني
- ساخت و ساز داخل منازل

- كتب درسي و مذهبي
- انواع واكسن ها

- برخي خدمات مربوط به كشتي، قطار و هواپيما
- برخي معامالت مربوط به معامالت امالك و مستغالت

- خدمات ارائه شده به شركت هاي حمل و نقل محلي
- خدمات ارائه شده به ارتش

- واردات كاالهاي استراتژیک شامل كاالهاي سرمایه اي 
به صورت ماشين آالت و تجهيزات كارخانه 

- خوارك دام و طيور و ماهي و مواد اوليه مربوط به این 
خوراك

- محصوالت كشاورزي 
- بذر كشاورزي و خدمات كشت و زرع و جنگل و دام و 

پرورش و محصوالت شيالت
تا سقف مصرفي 6600  برق خانگي  لوله كشي و  - آب 

وات

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی

ایتاليا

- صادرات كاالها و خدمات به خارج از اتحادیه اروپا
ماليات  مشمول  اشخاص  به  نامشهود  خدمات  ارائه   -
مستقر در اتحادیه اروپا یا گيرندگان خارج از اتحادیه اروپا

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

- مواد غذایي
- انرژي خانگي

- تلفن
- احشام

- روزنامه كاغذي
- خدمات تامين منابع مالي

- خدمات پستي
- آموزش تحت شرایط خاص

- بيمه و خدمات پزشكي و درماني

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی
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از اطالعات كلي مندرج در جدول 3، چند موضوع و جهت گيري كلي در خصوص نحوۀ اجرا و دامنۀ ارائه 
معافيت ها یا تخفيف مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از تجربه كشورهاي مختلف قابل 

استخراج است كه در ادامه به برخي از مهمترین آنها اشاره شده است:
به طور كلي سه روش ارائه معافيت مالياتي، مشمول نرخ صفر شدن و مشمول ماليات با نرخ پایين یا   )1(
تخفيف مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. اكثر كشورهاي مورد مطالعه، رویكرد ارائه 
معافيت مالياتي یا مشمول كردن كاالها و خدمات با نرخ صفر سياست گذاري را بيشتر مدنظر داشته اند. 
چراكه ماليات با نرخ تخفيفي، در واقع پذیرش اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده با تعدد نرخ ها است 
كه سياست گذاران سعي مي كنند به دليل مشكالت و چالش هاي اجرایي این شيوه، از این روش تا حد 
ممكن اجتناب كنند1. اما با این حال بررسي تجربه برخي از كشورهاي منتخب، نشان دهنده این واقعيت 

1. بررسي تجربه كشورهاي اجرا كننده سيستم ماليات بر ارزش افزوده نشان دهنده این واقعيت است كه این كشورها در سال هاي اول اجرا، معموال سيستم مذكور 
را با یک نرخ به اجرا گذاشته اند. بيشتر كشورها این شيوه را دليل موفقيت اجراي كامل و پياده سازي سيستم ماليات بر ارزش افزوده مي دانند. اما بعد از كسب تجربه 

تخفيف نرخنوع معافيت ارائه شدهكاالها و خدمات مشمول معافيتكشور

هلند

- كاالهاي صادر شده
- عرضه كاال داخل اتحادیه اروپا

اشخاص مشمول  به سایر  ارائه شده  نامشهود  - خدمات 
ماليات در اتحادیه اروپا یا هر گيرنده خارج از اتحادیه اروپا
- عرضه براي كشتي و هواپيما مورد استفاده براي حمل 

و نقل بين المللي

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

- مواد غذایي
- كتاب

- نقاشي و سایر كاالهاي فرهنگي
- كاالها و خدمات مورد استفاده در 

بخش كشاورزي
- حمل و نقل مسافر

- اقامت در هتل -عرضه اموال غيرمنقول
-خدمات درماني و پزشكي

-امور مالي و بيمه اي
-آموزش

اعتبار  بدون  معافيت 
مالياتی

هند

- صادرات كاال و عرضه كاال به خارج به منظور كمک هاي 
خارجي یا پروژه هاي سرمایه گذاري خارجي
- عرضه كاالها به مناطق خاص اقتصادي

- عرضه كاال به اشخاص یا سازمان هاي بين المللي تحت 
عنوان سفارت، اعضاي سازمان ملل و سایر سازمان هاي 

چند مليتي
عرصه  در  هوا  و  دریا  طریق  از  شده  عرضه  كاالهاي   -

بين المللي

و  صفر  نرخ  مشمول 
اعتبار مالياتی

-

اعتبار - بدون  معافيت 
مالياتی

ماخذ: استخراج محقق از قوانين و مقررات كشورهاي مختلف
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است كه این كشورها روش تخفيف در نرخ مالياتي را براي پيگيري برخي اهداف سياستي و حمایتي 
دنبال كرده اند، زیرا این روش عالوه بر اینكه سهم بار مالياتي مصرف كننده و عرضه كننده را كاهش 
مي دهد؛ به عرضه كننده كاالها و خدمات این امكان را مي دهد كه از اعتبار مالياتي پرداخت هاي خود در 
فرآیند توليد و عرضه نيز بهره مند شوند. كاالها و خدماتي نظير مواد غذایي ارائه شده در رستوران ها و 
اغذیه فروشي ها و مراكز تهيه غذا، مراكز اقامتي و خدمات هتل و سایر خدمات رفاهي مرتبط با صنعت 
پزشكي،  لوازم  برخي  و  دارو  خانوار،  مصرفي  آب  و مجالت،  روزنامه  و  كتاب  گردشگري،  و  توریسم 
خدمات فرهنگي از قبيل سينماها و سالن هاي تئاتر، انرژي مصرفي در بخش خانوار، حمل بار و مسافر 

از جمله مهمترین كاالها و خدمات مشمول تخفيف نرخ ماليات بر ارزش افزوده هستند.
دو رویكرد كلي در نحوه ارائه معافيت مالياتي وجود دارد: )الف( مشمول ماليات شدن با نرخ صفر و   )2(

پذیرش اعتبار مالياتي؛ و )ب( ارائه معافيت بدون پذیرش اعتبار مالياتي.
 در رویكرد اول اگرچه كاال یا خدمت مشمول ماليات نرخ صفر است و در فروش و عرضه این كاال یا 
خدمت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده و دریافت كننده كاال یا خدمت دریافت نمي شود اما سيستم 
حسابداري مالياتي و همچنين ثبت دقيق اطالعات از مبداء توليد تا فروش نهایي كاالها و خدمات در جریان 
بوده و توليد و عرضه كننده این نوع از كاالها و خدمات با تسليم اظهارنامه مالياتي تمام ماليات هاي پرداخت 
شده در جریان توليد و عرضه این كاال یا خدمت را استرداد مي كند. براي نمونه اگر كاالیي مشمول ماليات 
تمام  یا خدمت مي تواند  این كاال  توليد و عرضه كننده  این شرایط  در  باشد  نرخ صفر  با  افزوده  ارزش  بر 
ماليات هاي پرداخت شده بابت عوامل و نهاده هاي بكاررفته در فرآیند توليد كاال و خدمات را با ارائه اسناد 

و مدارك مربوطه در اظهارنامه تسليمي، استرداد كند.
در روش دوم )معافيت مالياتي بدون پذیرش اعتبار(، عرضه كننده كاال یا خدمت معاف از ماليات، مكلف 
است در جریان توليد یا عرضه، فقط قيمت كاال یا خدمت را از خریدار دریافت كند. در این روش، اعتبار 
مالياتي توليد كننده یا عرضه كننده پذیرفته نمي شود. به عبارت دیگر اگر توليد كننده یا عرضه كننده كاال یا 
خدمت در فرآیند توليد و عرضه كاال، بابت كاال، خدمت یا نهاده واسطه اي و سرمایه اي دیگري ماليات بر 
ارزش افزوده پرداخت كرده باشد، در این شرایط نمي تواند ماليات هاي پرداخت شده مرتبط با فرآیند توليد 
اوليه و جاري شدن سيستم ماليات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادي، برخي مالحظات سياست گذاري باعث شده است كه برخي از كشورها به سمت اجراي ماليات 
بر ارزش افزوده با چند نرخ مختلف حركت كنند. مالحظاتي از قبيل كارایي، مساوات، كاستن از اثر تنازلي و ... این رویكرد را تقویت كرده است. در كنار نگرش اجراي 
سيستم ماليات بر ارزش افزوده با تعدد نرخ؛ برخي از سياست گذاران براین باورند كه اگرچه اجراي سيستم مالياتي چند نرخي مي تواند در پيگيري برخي اهداف و 
سياست گذاري ها مفيد واقع شود اما این سيستم همواره چالش هایي را براي نظام اجرایي و مودیان برخي از بخش ها مي تواند بدنبال داشته باشد. چالش هایي نظير 
افزایش هزینه تمكين، آسيب پذیري سياسي، گسترش زمينه فساد اداري و اجرایي و سندسازي و ... از نتایج رویكرد چند نرخي از منظر این گروه است )براي اطالع 

بيشتر در این مورد رجوع شود به ضيایي بيگدلي، محمد تقي و فرهاد طهماسبي بلداجي، همان منبع(.
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كاال یا خدمت معاف را در پایان دوره هاي مالياتي استرداد كند. نمودار 1 و جدول 4 روش هاي محاسبه 
ماليات با دو شيوه معافيت و مشمول با نرخ صفر را براي یک كاالي خاص به تصویر كشيده است. فرض 
شده نرخ ماليات بر ارزش افزوده در این فرآیند 10 درصد باشد )راهنمای عملی ماليات بر ارزش افزوده، 

.)1385
نمودار )1(- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

جدول )4(- عملیات حسابداري روش هاي مختلف سیستم مالیات بر ارزش افزوده

معافيتمشمول نرخ صفرماليات با نرخ 10 درصدعناوین
00 400ماليات پرداختي مصرف  كننده نهایي

250250250ماليات پرداختي توليد  كننده
2502500اعتبار مالياتي قابل استرداد به توليد كننده

1500250خالص ماليات پرداختي به خزانه
ماخذ: استخراج محقق

با مقایسه دو روش فوق در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، چند مسئله اصلي روشن مي شود. اواًل شباهت 
هر دو شيوه ارائه معافيت و مشمول نرخ صفر شدن ماليات بر ارزش افزوده به كاالها و خدمات در این است 
كه حداقل از بعد حسابداري، كاال یا خدمت مشمول معافيت یا نرخ صفر در زمان عرضه مشمول ماليات 
نيست و لذا فروشنده یا عرضه كننده این كاالها و خدمات مكلف خواهد بود هنگام فروش فقط ارزش كاال 

یا خدمت را دریافت كند و نباید مالياتي از طرف خریدار دریافت شود. 
ثانيًا در روش مشمول كردن كاالها و خدمات با نرخ صفر و پذیرش اعتبار مالياتي، توليد و عرضه كننده 
كاالها و خدمات مشمول نرخ صفر، باید در اظهارنامه هاي تسليمي آخر دوره مالياتي خود، ميزان ماليات 
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پرداختي در فرآیند توليد و عرضه این نوع از كاالها و خدمات به كاالها و خدمات واسطه اي دیگر را قيد كرده 
و در نهایت این ماليات ها را استرداد كند. بر این اساس، از منظر توليد و عرضه كننده كاالها و خدمات و با 
لحاظ كردن منطق حسابداري، سيستم ماليات بر ارزش افزوده ارائه معافيت با نرخ صفر براي كاال یا خدمت 
توليد شده به روش ارائه معافيت مالياتي ارجحيت دارد. چراكه در روش اول امكان استرداد ماليات هاي قبلي 
پرداخت شده وجود دارد و لذا بخشي از هزینه توليد از این طریق كاهش مي یابد. اما در شيوه دوم ماليات هاي 
پرداخت شده توسط توليد  كننده براي كاالها یا خدمات واسطه اي و مواد اوليه، قابل استرداد نيست. بنابراین 
اندازه مجموع  در شيوه معافيت مالياتي الاقل از منظر حسابداري، هزینه توليدكننده كاالها و خدمات به 

ماليات هاي پرداخت شده در فرآیند توليد افزایش مي یابد.
سياست گذاران اقتصادي با توجه به ماهيت و ویژگي هاي اقتصادي، اجتماعي یا سياسي برخي از كاالها   )3(
و خدمات، آنها را با روش هاي سه گانه نرخ صفر، معافيت و تخفيف مالياتي، مشمول اجراي سيستم 

ماليات بر ارزش افزوده مي كنند. بر این اساس، رئوس كلي مالحظات سياستي به ترتيب زیر است:
- سخت و پرهزینه بودن دریافت ماليات از برخي كاالها و خدمات؛

شناسایي مودیان و همچنين زنجيره مبادالتي آنها گاهي براي سازمان هاي مجري سيستم ماليات بر ارزش 
افزوده سخت، زمانبر و پر هزینه است. بر این اساس سياست گذاران سعي مي كنند با محدود كردن دامنه 
شمول اجراي این سيستم و معاف كردن بخشي از كاالها و خدمات، هزینه وصول درآمدهاي مالياتي را 
اموال غيرمنقول، خدماتي مانند خدمات مالي،  ارتقاء دهند. عرضه  را  مالياتي  كاهش داده و كارایي نظام 
بيمه اي و بانكي، ارائه خدمات نامشهود در داخل یا به خارج، تراكنش هاي مالي، خدمات حوزه رفاه اجتماعي، 
فعاالن حوزه بورس و اوراق بهادار و موسسات وام دهنده، محصوالت كشاورزي  خام یا فرآوري نشده، عرضه 
اوراق قرضه و تمبر، مبادله آهن قراضه و پالستيک دست دوم، محصوالت زراعي، محصوالت  سهام و 
دریایي و محصوالت دامي و كاالهاي عرضه شده از طریق دریا و هوا در عرصه بين المللي و عرضه و واردات 

مصارف دیپلماتيک، آب لوله كشي و برق خانگي كاالها و خدمات معاف از ماليات هستند.
- معاف  یا مشمول ماليات نرخ صفر كردن كاالها و خدمات موردنياز توليد؛

گروه دیگري از كاالها و خدمات به عنوان كاالها و خدمات واسطه توليد بوده و این كاالها در بخش هاي 
مختلف توليدي به عنوان مواد اوليه یا كاالهاي واسطه اي و سرمایه اي به كار مي روند. مشمول نرخ صفر 
كردن و معافيت ارائه شده به این كاالها و خدمات با هدف كاستن از فشار هزینه اي بخش توليد یا مولد 
اقتصاد صورت مي گيرد. در تجربه كشورهاي منتخب، مصادیقي براي این گروه از كاالها و خدمات وجود 
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دارد كه عبارتند از: معافيت ارائه شده به صادرات كاالها و خدمات به خارج از كشور، معافيت بذر، كود و نهال 
و برخي سموم بخش  كشاورزي، خوراك دام و طيور و ماهي، خدمات كشت و زرع و جنگل و پرورش دام، 
تحویل كاال یا انجام خدمات در مناطق آزاد اقتصادي، انتقال دارایي از طریف خدمات ليزینگ، خدمات حمل 
و نقل بين المللي بار و مسافر، عرضه كاال به دارندگان گواهي سرمایه گذاري، آب مصرفي بخش كشاورزي، 

واردات ماشين آالت صنعتي براي كارخانه ها و واحدهاي توليدي، كارهاي مطالعاتي و پژوهشي و ...
- مشمول كردن نرخ صفر، معافيت یا تخفيف مالياتي براي كاستن از اثر تنازلي؛

گروه دیگري از كاالها و خدمات با هدف كاستن از فشار هزینه اي خانوار و افزایش رفاه   عمومي )كاستن از 
اثر تنازلي( مشمول نرخ صفر یا معافيت و یا تخفيف نرخ ماليات مي شوند. كاالها و خدماتي همچون كفش 
و لباس بچه گانه، مواد غذایي، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات پزشكي و عرضه دارو، تمبرهاي پستي، 
خدمات آموزشي و كتب و لوازم التحریر و روزنامه ها و نشریات، تحصيل و آموزش، خدمات مربوط به حوزه 
ورزشي و رویدادهاي فرهنگي خاص، خدمات مربوط به حوزه حمل و نقل  عمومي، آب لوله كشي و برق 
خانگي تا سقف مشخصي از مصرف، خدمات اقامتي، سينما و تئاتر، دارو و لوازم پزشكي و درماني و ... از 

این گروه از كاالها و خدمات هستند.
- انتخاب  كاالها و خدمات دیگر با توجه به شرایط خاص اقتصادي، سياسي و اجتماعي هر كشور؛ 

مي توان گروه دیگري از كاالها و خدمات مشمول ماليات با نرخ صفر یا معافيت بدون اعتبار مالياتي را در 
بين كاالها و خدمات مندرج در جدول 3 یافت كه در تقسيم بندي صورت گرفته جزو هيچ كدام از گروه ها 
نبوده اما مشمول ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر یا معاف از ماليات مذكور هستند. ارائه معافيت مالياتي 
و  دولت  توسط  بالعوض  خدمات  و  كاالها  عرضه  غيرتجاري،  سازمان هاي  توسط  شده  ارائه  خدمات  به 
سازمان هاي مذهبي، تامين كاالها و خدمات براي موسسات خيریه و بشر دوستانه، تامين كاالها و خدمات 
صندوق هاي مرتبط با اعتبارات سازمان هاي مالي بين المللي، خدمات ارائه شده به شركت هاي حمل و نقل 
محلي، عرضه كاال به اشخاص یا سازمان هاي بين المللي تحت عنوان سفارت و اعضاي سازمان ملل و سایر 
سازمان هاي چند مليتي، عرضه كاالها و خدمات در حمل و نقل بين المللي و به مسافران هواپيما و كشتي ها 

در جابه جایي هاي بين الملل در این گروه از كاالها و خدمات قرار مي گيرند.
 بررسي تجربه كشورهاي مختلف در خصوص دامنه و گروه كاالها و خدمات برخوردار از تخفيف، معافيت 
یا مشمول نرخ صفر در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، نشان دهنده این است كه مي توان یک فهرست 

با چارچوب معين براي الگوبرداري از این تجربه را فراهم كرد. جدول 5 این فهرست را نشان داده است.
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جدول )5( - فهرست کلي از الگوي کاالها و خدمات مشمول نرخ صفر، معافیت یا تخفیف مالیاتي 

استخراج شده از تجربه کشورها

تخفيفمعافيتمشمول نرخ صفر
- صادرات كاالها و خدمات به خارج 

از كشور، 
براي  خدمات  و  كاالها  عرضه   -

سرمایه گذاري،
بخش  به  خدمات  و  كاالها  ارائه   -

اكتشاف نفت و معادن، 
در  خدمات  و  كاالها  -ارائه 
فرودگاه ها، اسكله ها و حمل و نقل 

هوایي و دریایي بين المللي، 
گمركي  قلمرو  به  كاال  فروش   -

مناطق آزاد، 
نگهداري  براي  خدمات  ارائه   -

تاسيسات، 
- ارائه خدمات نامشهود در داخل و 

به خارج، 
براي  كاال  واردات  و  عرضه   -

مصارف دیپلماتيک، 
- حمل و نقل بار در حوزه بين الملل

- عرضه اموال غيرمنقول، 
- خدمات درماني و پزشكي، 

و  مالي  امور  به  مربوط  خدمات   -
بيمه اي، 

- خدمات ارائه شده توسط دولت، 
- معامالت امالك و مستغالت، 

آموزش  حوزه  به  مربوط  خدمات   -
و تحصيل، 

- خدمات پستي، 
فراوري  كشاورزي  محصوالت   -
نياز  مورد  اوليه  مواد  برخي  و  نشده 

این بخش 
- انتقال دارایي از طریق ليزینگ

در  شده  ارائه  غذایي  مواد   -
و  فروشي ها  اغذیه  و  رستوران ها 

مراكز تهيه غذا، 
و  هتل  خدمات  و  اقامتي  مراكز   -
سایر خدمات رفاهي مرتبط با صنعت 

توریسم و گردشگري، 
- كتاب و روزنامه و مجالت، 

- آب مصرفي خانوار، 
- دارو و برخي لوازم پزشكي، 

- خدمات فرهنگي از قبيل سينماها 
و سالن هاي تئاتر، 

- انرژي مصرفي در بخش خانوار،
- حمل بار و مسافر

ماخذ: استخراج محقق از قوانين كشورهاي مختلف

باید توجه شود كه ممكن است بسته به شرایط اقتصادي و اجتماعي و نوع نگرش سياست گذاران اقتصادي 
و اهداف آنها، فهرست كاالها و خدمات مشمول تخفيف، نرخ صفر یا معافيت مالياتي از كشوري به كشور 
دیگر تغيير كند، اما رویه و اصول كلي اجرایي حاكم در سيستم ماليات بر ارزش افزوده و توصيه نهادهاي 
مالي بين المللي این است كه گروهي از كاالها و خدمات با مشخصات و ویژگي هاي خاص معاف و بخشي 
دیگر مشمول نرخ صفر شود كه این خط و مشي كلي را مي توان از تجربه كشورهاي مختلف دریافت كرد.
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4- معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در ایران
قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران پس از سير فرآیند طوالني بررسي، تدوین و تصویب نهایتا در خرداد ماه 
1387 به تایيد شوراي اسالمي رسيد و در نيمه دوم مهرماه سال 1387 به اجرا گذاشته شد. در قانون ماليات 
بر ارزش افزوده ایران، عرضه كليه كاالها و خدمات مشمول ماليات موضوع این قانون شد. اگرچه حكم 
ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران كليه كاالها و خدمات عرضه شده در ایران و واردات و صادرات 
را مشمول ماليات بر ارزش افزوده دانسته است، در مواد 12 و 13 مندرج در فصل دوم این قانون، بخشي 
از كاالها و خدمات معاف1 از دامنه شمول حكم كلي ماده 1 معرفي شده است. به عبارت دیگر در فصل دوم 
قانون ماليات بر ارزش افزوده، دایرۀ كاالها و خدمات معاف یا مشمول ماليات با نرخ صفر تبيين شده است. 
جدول 6 فهرست كاالها و خدمات معاف و مشمول با نرخ صفر مندرج در مواد 12 و 13 قانون ماليات 
بر ارزش افزوده را نشان داده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده ایران از نظر نرخ مالياتی از یک سيستم 
مالياتی دو نرخی )یک نرخ  عمومی برای اكثر كاالها و خدمات غيرمعاف و نرخ صفر براي صادرات( برخوردار 
است. در قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران بدليل اولين تجربه و اجراي آزمایشي و همچنين پيش بيني 
برخي نواقص  احتمالي و به تبع آن بروز مشكالت و چالش هاي دیگر، اجرای سيستم ماليات بر ارزش افزوده 

با یک نرخ  غير صفر در دستور كار قرار گرفت.

1. باید توجه شود كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران مفاد ماده 12 به فهرست كاالها و خدمات معاف از پرداخت قانون اشاره كرده و مفاد ماده 13 نيز 
بحث نحوه برخورد با ماليات بر ارزش افزوده صادرات را بيان كرده است. شيوه تصریح شده در مفاد ماده 13 بيشتر شبيه به سيستم ماليات با نرخ صفر است.
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جدول )6(- معافیت هاي موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

نحوه ارائه معافيتمصادیقماده قانونيدسته بندي

بندهایي از كاالها
ماده 12

- محصوالت كشاورزي فرآوري نشده
- دام و طيور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان

- انواع كود، سم، بذر و نهال
- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سویا، شير، پنير، روغن نباتي 

و شير خشک مخصوص تغذیه كودكان
- فرش دست بافت،

- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني،
- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع كاغذ چاپ، 

- خوراك دام و طيور،
- اموال غيرمنقول،

- كاالهایي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق 
مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون 

مشمول ماليات خواهد بود؛
- كاالهاي اهدایي به صورت بالعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي با تأیيد هيأت وزیران و حوزه هاي علميه با تأیيد حوزه گيرنده هدایا؛

به  براساس فهرستي  ویژه فرودگاه ها  ناوبري هوانوردي  رادار و تجهيزات كمک   -
پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارایي

- اقالم با مصارف صرفاً دفاعي )نظامي و انتظامي( و امنيتي براساس فهرستي به پيشنهاد 
مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارایي،

معافيت  مالياتي 
بدون اعتبار

بندهایي از خدمات
ماده 12

- تحریر و مطبوعات،
- خدمات درماني و خدمات توانبخشي حمایتي،

- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي،
ریلي،  جاده اي،  برون  شهري  و  درون  مسافري  و  عمومي  نقل  و  حمل  خدمات   -

هوایي و دریایي،
- خدمات بانكي و اعتباري بانک ها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي 

قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون،
- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات هاي مستقيم،

معافيت مالياتي 
بدون اعتبار

ماده 13 و صادرات
تبصره آن

- صادرات كاال و خدمت از مبادي خروجي رسمي،
- كاالهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي )مشروط(،

مشمول نرخ صفر 
و پذیرش اعتبار 

مالياتي
ماخذ: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

همانطور كه مالحظه مي شود بعضي از كاالها و خدمات در قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران معاف از 
ماليات بر ارزش افزوده، و صادرات كاالها و خدمات نيز مشمول ماليات با نرخ صفر است. در سيستم ماليات 



پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و نهم )مسلسل 77(، بهار 1201395

بر ارزش افزوده ایران تخفيف مالياتي وجود نداشته و كاالها و خدمات یا مشمول ماليات با نرخ عمومي یا 
معافيت و یا مشمول ماليات با نرخ صفر هستند. جدول 7 مقایسه تطبيقي كاالها و خدمات معافيت، داراي 
تخفيف و مشمول نرخ صفر سيستم ماليات بر ارزش افزوده ایران و الگوي كلي استخراج شده از كشورهاي 

منتخب مورد مطالعه را نشان داده است.
جدول )7(- مقایسه تطبیقي الگوي کلي کاالها و خدمات مشمول معافیت، نرخ صفر یا تخفیف 

کشورهاي منتخب با ایران
تخفيفمعافيتمشمول نرخ صفرعناوین

كشورهاي 
منتخب

- صادرات كاالها و خدمات به خارج از كشور، 
- عرضه كاالها و خدمات براي سرمایه گذاري،

اكتشاف  بخش  به  خدمات  و  كاالها  ارائه   -
نفت و معادن، 

فرودگاه ها،  در  خدمات  و  كاالها  ارائه   -
دریایي  و  هوایي  نقل  و  حمل  و  اسكله ها 

بين المللي، 
- فروش كاال به قلمرو گمركي مناطق آزاد، 

- ارائه خدمات براي نگهداري تاسيسات، 
- ارائه خدمات نامشهود در داخل و به خارج، 
مصارف  براي  براي  كاال  واردات  و  عرضه   -

دیپلماتيک، 
- حمل و نقل بار در حوزه بين الملل

- عرضه اموال غيرمنقول، 
- خدمات درماني و پزشكي، 

- خدمات مربوط به امور مالي و بيمه اي، 
- خدمات ارائه شده توسط دولت، 
- معامالت امالك و مستغالت، 

- خدمات مربوط به حوزه آموزش و تحصيل، 
- خدمات پستي، 

- محصوالت كشاورزي فراوري نشده و برخي مواد اوليه مورد 
نياز این بخش 

- انتقال دارایي از طریق ليزینگ

در  شده  ارائه  غذایي  مواد   -
و  فروشي ها  اغذیه  و  رستوران ها 

مراكز تهيه غذا، 
هتل  خدمات  و  اقامتي  -مراكز 
با  مرتبط  رفاهي  خدمات  سایر  و 

صنعت توریسم و گردشگري، 
- كتاب و روزنامه و مجالت، 

- آب مصرفي خانوار، 
- دارو و برخي لوازم پزشكي، 

- خدمات فرهنگي از قبيل سينماها 
و سالن هاي تئاتر، 

- انرژي مصرفي در بخش خانوار،
- حمل بار و مسافر



121ارزیابی معافیت کاال و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده
تخفيفمعافيتمشمول نرخ صفرعناوین

ایران

خروجي  مبادي  از  و خدمت  كاال  - صادرات 
رسمي،

كشورهاي  تبعه  مسافران  همراه  كاالهاي   -
خارجي )مشروط(،

- محصوالت كشاورزي فرآوري نشده
- دام و طيور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان

- انواع كود، سم، بذر و نهال
-آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سویا، شير، 

پنير، روغن نباتي و شير خشک مخصوص تغذیه كودكان
- فرش دست بافت،

- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني،
- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع كاغذ چاپ، 

- خوراك دام و طيور،
- اموال غيرمنقول،

- كاالهایي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان 
معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود،

وزارتـخانه ها،  به  بالعـوض  صـورت  به  اهـدایي  كـاالهاي   -
مؤسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأیيـد هيـأت 

وزیران و حـوزه هاي علميه با تأیـيد حوزه گيرنده هدایا؛
فرودگاه ها  ویژه  هوانوردي  ناوبري  كمک  تجهيزات  و  رادار   -
و  ترابري  و  راه  وزارت  مشترك  پيشنهاد  به  فهرستي  براساس 

وزارت امور اقتصادي و دارایي
امنيتي  و  انتظامي(  و  )نظامي  دفاعي  مصارف صرفًا  با  اقالم   -
پشتيباني  و  دفاع  وزارت  پيشنهاد مشترك  به  براساس فهرستي 

نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارایي،
-تحریر و مطبوعات،

-خدمات درماني و خدمات توانبخشي حمایتي،
-انواع خدمات پژوهشي و آموزشي،

-خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري 
جاده اي، ریلي، هوایي و دریایي،

تعاوني هاي  و  مؤسسات  بانک ها،  اعتباري  و  بانكي  خدمات   -
اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون،

قانون  موضوع  حقوق،  درآمد  بر  ماليات  مشمول  خدمات   -
ماليات هاي مستقيم،

-

ماخذ: استخراج محقق

مقایسه فهرست كاالها و خدمات معاف، مشمول نرخ صفر و تخفيف مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش 
و  كاالها  طبقه بندي  الگوي  مقایسه  با  است.  تفاوت  وجود  بيان كننده  ایران  با  منتخب  كشورهاي  افزوده 
خدمات معاف، مشمول نرخ صفر و داراي تخفيف مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده ایران یا الگوي 

كلي كشورهاي منتخب، موارد زیر نمایان می شود:
خدمات  و  كاالها  از  بعضي  براي  مالياتي  تخفيف  بحث  ایران،  افزوده  ارزش  بر  ماليات  سيستم  در  )الف( 
پيش بينی نشده است1، این در حالي است كه الگوي عمومي استخراج شده از تجربه و قوانين كشورهاي 
منتخب بيان كننده آن است كه در این كشورها برخي كاالها و خدمات علي رغم مشمول ماليات بودن از 

1. بررسي تجربه كشورهاي مختلف بيانگر این واقعيت است كه بدليل بروز برخي چالش ها و مشكالت اجرایي، اغلب این كشورها سال هاي اول اجراي 
سيستم ماليات بر ارزش افزوده را با یک نرخ غيرصفر شروع و پس از استقرار كامل این سيستم نظام چند نرخي محدود را تجربه كرده اند. بنابر این اگر 
سيستم چند نرخي در سنوات اوليه )سال هاي اجراي آزمایشي( لحاظ مي شد، احتمااًل مشكالت و چالش هایي براي ماليات بر ارزش افزوده بوجود مي آمد 

كه مي توانست اجراي این قانون را به كلي متوقف كند.
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تخفيف در نرخ مالياتي برخوردارند )البته در اغلب كشورها بعد از چند سال و استقرار كامل سيستم اجرایي 
اثر تنازلي  از  انگيزه كاستن  با  ارائه شده در این كشورها بيشتر  افزوده(. تخفيف مالياتي  ماليات بر ارزش 
ماليات بر ارزش افزوده است كه این هدف را می توان با مطالعه تركيب و ویژگی كاالها و خدمات مشمول 

معافيت مشاهده كرد.
)ب( در بخش كاالها و خدمات مشمول نرخ  صفر نيز سيستم ماليات بر ارزش افزوده ایران بسيار مختصر 
عمل كرده است. به عبارت دیگر رویۀ ارائه نرخ صفر مالياتی، صرفًا براي كاالها و خدمات صادراتي در نظر 
گرفته شده است. این در حالي است كه در كشورهاي منتخب عالوه بر صادرات كاال و خدمت، بخش قابل 
توجهي از كاالها و خدمات با مختصات اقتصادي خاص نيز مشمول نرخ صفر شده است. مهمترین كاالها 
و خدمات مشمول نرخ صفر به جز كاالها و خدمات صادراتی كه مي تواند كمک قابل توجهي به بخش مولد 
اقتصاد كند به ترتيب كاالها و خدمات ارایه شده به بخش اكتشاف و استخراج نفت و گاز، عرضه كاالها و 
خدمات براي سرمایه گذاري، فروش كاالها و خدمات به قلمرو گمركي مناطق آزاد، حمل و نقل بار در حوزه 

بين الملل و ارائه خدمات نامشهود در داخل و به خارج است.
)ج( مقایسۀ دامنۀ كاالها و خدمات مشمول معافيت مالياتي در سيستم ماليات بر ارزش افزوده ایران با تجربه 
كشورهای منتخب، بيان كنندۀ این واقعيت است كه این دامنه در قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران بسيار 
وسيع تر از كشورهای منتخب بوده است. این موضوع بدین سبب است كه سياست گذاران مالياتی در ایران 
بخش قابل توجهی از كاالها و خدماتی را كه می بایست در بخش های مشمول نرخ صفر و تخفيف مالياتی 
قرار می گرفت را در بخش معافيت مالياتی قرار داده است. این در حالی است كه با مطالعه تجربه كشورهای 
منتخب می توان بخش قابل توجهی از كاالها و خدمات بخش معافيت را به بخش كاالها و خدمات مشمول 
نرخ صفر یا تخفيف در نرخ ماليات انتقال داد. این روش عالوه  بر كاستن از اثر تنازلی اجرای سيستم ماليات 
بر ارزش افزوده، می تواند هزینه بخش توليد اقتصاد را كاهش داده و كارایی اجرای سيستم ماليات بر ارزش 

افزوده را افزایش دهد. 
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5- جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و با فرض حاكم بودن اصل مقصد در آن، سه رویكرد 
كلي براي كاستن از اثرات اختاللي و تنازلي ناشي از اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد قابل 
تصور است. البته باید توجه داشت كه هر یک از رویكردهاي اتخاذي از منظر اقتصادي، آثار و نتایج متضادي 
را ایجاد مي كنند. به همين دليل ضروري است سياست گذاران با درنظر گرفتن شرایط اقتصادي و مختصات 
اجتماعي و اقتصادي كاالها و خدمات در هر كشور، تالش كنند این كاالها و خدمات را به گونه اي در 
طبقات معافيت، مشمول نرخ صفر یا تخفيف قرار دهند كه اواًل اثر اختاللي و اثر تنازلي را تا حدودي كنترل 

كرده و فصل بهينه اي براي این آثار را با اقدامات كاماًل نامتقارن در اقتصاد بپذیرند. 
ثانيًا مكانيسم اجرایي سيستم ماليات بر ارزش افزوده با طراحي فوق از نظر اجرایي دچار نقصان نشود، 
چراكه عدم توجه به این مسئله مي تواند كارایي نظام مالياتي را زایل كرده و از یک سو هزینه مبادله مودیان 
و از سوي دیگر هزینه تمكين و وصول را افزایش داده و شفافيت فرآیندهاي اقتصادي را دچار مشكل كند. 
براي مثال اگر سيستم ماليات بر ارزش افزوده با نرخ مالياتي غير صفر و یكساني براي همه كاالها و خدمات 
به اجرا گذاشته شود، در این شرایط اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده با كمترین آثار اختاللي در تخصيص 
منابع همراه خواهد بود. دليل این موضوع آن است كه این روش، قيمت هاي نسبي را تغيير نداده و بنابراین 

از این طریق نمي تواند با منطق اقتصاد مبتني بر مكانيسم بازار آزاد، تخصيص منابع را تغيير دهد. 
بنابراین در شرایط اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده با نرخ غيرصفر ثابت و یكسان براي همه كاالها 
و خدمات در اقتصاد، اثر اختاللي نداریم. اما اگر دولت ها این رویكرد را انتخاب كنند، آنگاه باید منتظر آثار 
تنازلي شدید و در نتيجه تضعيف گروه هاي كم درآمد و افزایش فاصله طبقاتي و برخي عوارض ناشي از 

كاهش مصرف كاالها و خدمات توسط اقشار مختلف باشيم. 
بنابراین دولت ها مجبورند از یک سو براي كنترل اثر اختاللي در تخصيص منابع و حمایت از توليد و 
عرضه كاالها و خدمات، تشویق صادرات و تقویت رقابت پذیري اقتصادي ملي در عرصه اقتصاد بين المللي و 
از سوي دیگر براي كاستن از اثر تنازلي در راستاي حمایت از اقشار كم درآمد و در نظر گرفتن برخي مسایل 
فني و امكان ناپذیري اخذ ماليات از برخي كاالها و خدمات به دليل ویژگي هاي خاص آنها و همچنين كارایي 
سيستم مالياتي، گروهي از كاالها و خدمات را معاف، گروهي را مشمول نرخ  صفر و گروه دیگري را با نرخ 

پایين تر از سایر كاالها و خدمات مشمول ماليات  كنند. 
در انتخاب كاالها و خدمات مشمول نرخ صفر یا معافيت باید مختصات اقتصادي و اجتماعي كاالها و 
از  خدمات و توليدكنندگان آن مدنظر قرار گيرد. چراكه این مالحظات مي تواند ما را به تركيب بهينه اي 
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معافيت یا مشمولين نرخ صفر سوق دهد. اگرچه در قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران براي كاهش هزینه 
توليد و در نهایت قيمت تمام شده برخي از كاالها و خدمات، مقرر شده است آن قسمت از ماليات بر ارزش 
افزوده پرداختي مودیان در مراحل توليد و توزیع كه قابل استرداد و تهاتر نبوده به عنوان هزینه قابل قبول 
اما واقعيت این است كه این روش در مقابل روش مشمول نرخ صفر شدن كاالها  مودیان لحاظ شود1. 
و خدمات مورد حمایت براي توليدكننده مناسب نيست چراكه این روش هزینه را افزایش و اثر تنازلي را 

تشدید خواهد كرد.
نكته قابل توجه و حائز اهميت این است كه انتخاب روش تخفيف در نرخ ماليات براي گروهي از كاالها و 
خدمات، به دليل بروز مسئله تعدد نرخ و مشكالت و چالش هاي آن در سيستم مالياتي نظير سيستم ایران كه 
هنوز زنجيره اجراي ماليات بر ارزش افزوده به صورت كامل از مبداء واردات و توليد داخلي تا مصرف كننده 
نهایي تكميل نشده، توصيه نمي شود. زیرا اگر در سيستم نوپایي كه هنوز اطالعات و دانش مودیان و حتي 
در برخي موارد مميزان مالياتي در مورد فرآیندهاي اجرایي و سيستم حسابداري كامل نشده و زنجيره و 
دامنه شمول حلقه هاي مختلف فعاالن اقتصادي تكميل نگردیده است؛ نظام چند نرخي حاكم شود، علي رغم 
اینكه اهداف سياست گذار در این زمينه محقق نمي شود، هزینه هاي درون زا و برونزایي نيز به سيستم اجرایي 

نظام مالياتي تحميل شده و شفافيت آن را مختل مي كند. 
الگوي استخراج شده از نحوۀ اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده از منظر دامنه معافيت، نرخ صفر و 
تخفيف در سيستم ماليات بر ارزش افزوده كشورهاي مورد مطالعه نيز این موضوع را تایيد كرده است. جدول 
8 الگوي یادشده را در كنار تجربه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ایران نشان داده و در نهایت 

پيشنهادهایي را براي اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران در این بخش ارائه كرده است. 

1. مفاد تبصره 5 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده ایران
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جدول )8(- پیشنهاد الگویي براي ترکیب کاالها و خدمات مشمول نرخ صفر، معافیت یا تخفیف مالیاتي 

در ایران

پيشنهادهاي اصالحي براي ایرانكشورهاي منتخبعناوین
قانون ایران

مشمول 
نرخ صفر

-صادرات كاالها و خدمات به خارج 
از كشور، 

براي  خدمات  و  كاالها  عرضه   -
سرمایه گذاري،

بخش  به  خدمات  و  كاالها  ارائه   -
اكتشاف نفت و معادن، 

در  خدمات  و  كاالها  -ارائه 
نقل  و  و حمل  اسكله ها  فرودگاه ها، 

هوایي و دریایي بين المللي، 
گمركي  قلمرو  به  كاال  فروش   -

مناطق آزاد، 
نگهداري  براي  خدمات  ارائه   -

تاسيسات، 
- ارائه خدمات نامشهود در داخل و 

به خارج، 
- عرضه و واردات كاال براي مصارف 

دیپلماتيک، 
- حمل و نقل بار در حوزه بين الملل

- صادرات كاال و خدمت از مبادي خروجي رسمي،
- كاالهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي 

)مشروط(،

و  كاالها  شدن  اضافه 
مشمولين  به  زیر  خدمات 

نرخ صفر:
خدمات  و  كاالها  عرضه   -

براي سرمایه گذاري،
خدمات  و  كاالها  ارائه   -
و  نفت  اكتشاف  بخش  به 

معادن، 
خدمات  و  كاالها  -ارائه 
و  اسكله ها  فرودگاه ها،  در 
حمل و نقل هوایي و دریایي 

بين المللي، 
قلمرو  به  كاال  فروش   -

گمركي مناطق آزاد، 
براي  خدمات  ارائه   -

نگهداري تاسيسات، 
بار در حوزه  - حمل و نقل 

بين الملل
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پيشنهادهاي اصالحي براي ایرانكشورهاي منتخبعناوین
قانون ایران

- عرضه اموال غيرمنقول، معافيت
- خدمات درماني و پزشكي، 

و  مالي  امور  به  مربوط  خدمات   -
بيمه اي، 

- خدمات ارائه شده توسط دولت، 
- معامالت امالك و مستغالت، 

- خدمات مربوط به حوزه آموزش و 
تحصيل، 

- خدمات پستي، 
فراوري  كشاورزي  محصوالت   -
نياز  مورد  اوليه  مواد  برخي  و  نشده 

این بخش 
- انتقال دارایي از طریق ليزینگ

- محصوالت كشاورزي فرآوري نشده
- دام و طيور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان

- انواع كود، سم، بذر و نهال
-آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات 
شير خشک  و  روغن نباتي  پنير،  شير،  سویا،  و 

مخصوص تغذیه كودكان
- فرش دست بافت،

- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني،
- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع كاغذ چاپ، 

- خوراك دام و طيور،
- اموال غيرمنقول،

استفاده  براي  و  مسافر  همراه  كه  كاالهایي   -
مقررات  طبق  مقرر  معافيت  ميزان  تا  شخصي 

صادرات و واردات، وارد كشور مي شود،
به  بالعـوض  صـورت  به  اهـدایي  كـاالهاي   -
نهادهاي  و  دولتـي  مؤسـسات  وزارتـخانه ها، 
و  وزیران  هيـأت  تأیيـد  با  غيردولتي  عمومي 

حـوزه هاي علميه با تأیـيد حوزه گيرنده هدایا؛
ویژه  هوانوردي  ناوبري  تجهيزات كمک  و  رادار   -
فرودگاه ها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك 
وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارایي

- اقالم با مصارف صرفًا دفاعي )نظامي و انتظامي( 
و امنيتي براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك 
وزارت  و  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزارت 

امور اقتصادي و دارایي،
-تحریر و مطبوعات،

-خدمات درماني و خدمات توانبخشي حمایتي،
-انواع خدمات پژوهشي و آموزشي،

-خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و 
برون شهري جاده اي، ریلي، هوایي و دریایي،

و  مؤسسات  بانک ها،  اعتباري  و  بانكي  خدمات   -
قرض الحسنه  صندوق هاي  و  اعتباري  تعاوني هاي 

مجاز و صندوق تعاون،
- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع 

قانون ماليات هاي مستقيم،

و  كاالها  شدن  اضافه   )1(
خدمات زیر به عنوان معاف:

به  مربوط  خدمات   -
امورمالي و بيمه اي

طریق  از  دارایي  انتقال   -
ليزینگ

- خدمات پستي
توسط  شده  ارائه  -خدمات 

دولت
كاالها  شدن  حذف   )2(
بخش  از  زیر  خدمات  و 
شدن  اضافه  و  معافيت ها 
بخش  به  اولویت  با  آنها 
یا  صفر  نرخ  مشمولين 

تخيف مالياتي :
لوازم مصرفي  دارو،  انواع   -

درماني،
دفاتر  مطبوعات،  كتاب،   -

تحریر و انواع كاغذ چاپ، 
- خوراك دام و طيور،

- دام و طيور زنده، آبزیان، 
زنبور عسل و نوغان

- انواع كود، سم، بذر و نهال
نان، گوشت،  آرد خبازي،   -
و  حبوبات  برنج،  قند، شكر، 
سویا، شير، پنير، روغن نباتي 
مخصوص  شير خشک  و 

تغذیه كودكان
- فرش دست بافت،
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پيشنهادهاي اصالحي براي ایرانكشورهاي منتخبعناوین

قانون ایران

در تخفيف شده  ارائه  غذایي  مواد   -
و  فروشي ها  اغذیه  و  رستوران ها 

مراكز تهيه غذا، 
و  هتل  خدمات  و  اقامتي  -مراكز 
سایر خدمات رفاهي مرتبط با صنعت 

توریسم و گردشگري، 
- كتاب و روزنامه و مجالت، 

- آب مصرفي خانوار، 
- دارو و برخي لوازم پزشكي، 

- خدمات فرهنگي از قبيل سينماها 
و سالن هاي تئاتر، 

- انرژي مصرفي در بخش خانوار،
- حمل بار و مسافر

--

ماخذ: استخراج محقق
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