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چکیده
یکی از حوزههای مشکلآفرین در اجرای مالیات بر ارزش افزوده ،بازپرداخت (استرداد)
مالیات است .تجربه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها حاكی از آن
است كه استردادِ اعتبارات ،پاشنه آشیل نظام مالیات بر ارزش افزوده است .این امر منبع
تنش میان مراجع مالیاتی و مؤدیان است و در برخی از كشورها منجر به اتخاذ تدابیر
پیچیدهای شده است كه بطور قابل مالحظه ای عملکرد سیستم مالیات بر ارزش افزوده را
تضعیف نموده است .به نظر م راجع مالیاتی ،كثرت درخواستهای تقلّبی اغلب دلیل اصلی
تأخیر در پرداخت استردادها است .رسیدگی به درخواستها در اغلب سازمانهای مالیاتیِ
كمتر توسعه یافتۀ دنیا فرآیندی زمانبر و پرهزینه است كه منجر به تعویق درخواستهای
استرداد و افزایش نارضایتی آن دسته از مؤدیانی می شود كه به این ترتیب از سرمایه
كاریشان محروم شده اند .در مقابل ،بیشتر سازمانهای مالیاتی كارآمد و اثربخش در قالب
بخشی از راهبرد گستردۀ تمکین مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اصول مدیریت ریسک
تطبیقی به بررسی تهدیدهای مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده و رویکردهای
مقابله با این تهدیدها می پردازد.
واژههای کلیدی :استردادِ مالیات بر ارزش افزوده ،صادرات به نرخ صفر ،مالیات داده ،مالیات ستانده

 - 1كارشناس ارشد و پژوهشگر سازمان امور مالیاتی كشور
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با تقلّب در درخواست استرداد مقابله میكنند .پژوهش حاضر در چارچوب یک مطالعۀ
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 - 1مقدمه
استردادِ مالیات اصطالحی است كه در مورد بازپرداخت مالیات به مؤدی بکاار مای رود (توكال : 1731
 .)713چنین بازپرداختهایی در انواع مالیاتهای (مستقیم و غیرمستقیم) صورت میگیرد .در موادّی از قاانون
مالیاتهای مستقیم به علل استرداد مالیات اشاره شده است كه از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 - 1اشتباه مأمور مالیاتی در انجام محاسابات ،تعیاینِ مالیاات نادرسات و پرداخات ایان مالیاات توساط
مؤدی؛
 - 2اشتباه خودِ مؤدی در پرداخت مالیات؛
 - 7اشتباه كارفرما در كسر مالیات تکلیفی (در مواردی كه دریافت كننده درآمد از مالیاات معااب باوده و
یا مشمول مالیات به نرخ نازل تری بوده است).
استرداد در مالیات بر ارزش افزوده با استرداد در سایر انواع مالیاتها به لحاا فنای تفااوت دارد كاه باه
ماهیت این نوع مالیات مربوط می شود و عواملی چون اشتباهات تعمّادی و غیرتعمّادی كاادرِ تشاخی

و

سایر عوامل در آن دخیل نمی باشند .علت استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده در تعریاف ایان مالیاات
مستتر است .مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است كه به مصرب كنندۀ نهایی تحمیل مای شاود و مؤدیاان
مالیاتی در سطوح مختلف تولید و توزیع در عمل از زنجیره پرداخت آن كنار مای روناد .تنهاا و یفاۀ ایان
گروه از مؤدیان آن است كه مانند مأموران وصول مالیات عمل كنند و تفااوت مالیاات داده از ساتانده را باه
سازمان مالیاتی پرداخت كنند .اگر تفاضل مالیات ستانده از داده یک عدد منفی باشاد ،فروشانده ،معاادلِ آن
عدد منفی ،اعتبار مالیاتی  1دریافت می كند ،یعنی از دستگاه مالیااتی طلبکاار مای شاود .اساترداد عمادتاد در
مالیات به نرخ صفر د رصد به مفهوم معافیت توأم با اعتبار مالیاتی است.
بموجب ماده  17قانون مالیات بر ارزش افزوده جمهوری اسالمی ایران ،صاادرات كااو و خادمت باه
خارج از كشور از طریق مبادی خروجی و رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهاای
پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد كاو) و اساناد و مادارک مثبتاه
مسترد می گردد .بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده  ،2چنانچه ساازمان اماور مالیااتی كشاور اساترداد
1- tax credit
 - 2تبصره  6ماده  13قانون مالیات بر ارزش افزوده.
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مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر قانونی (سه ماه) باه انجاام نرسااند ،مشامول خساارتی معاادل 2
درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد شاد كاه بایساتی توساط ایان ساازمان باه
مؤدیان پرداخت گردد .به موجب قانون ،استرداد مالیاتی منوط به ثبت نام مؤدی در طارح مالیاات بار ارزش
افزوده است و مؤدیانی كه مش مول این نوع مالیات می شوند اما نسبت به ثبت ناام در طارح اقادام نکارده
اند ،استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت  .1تجرباه اجارای  VATدر بسایاری از كشاورها حااكی از آن
است كه استردادِ اعتبارات  ،چالشهایی را ایجاد نموده است كه نیازمند اتخاذ رویکردهاای متفااوت اسات .در
این نوشتار رویکردهایی كه در كشورهای مختلف جهان برای مقابله با این مشکالت اتخااذ شاده اسات و
قابلیت تعمیم آن به نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران ،ماورد بررسای قارار مای گیارد .بادین منظاور ،از
رهگذر یک مطالعۀ تطبیقی ،این تحقیق به بررسی تجربه سایر نظامهای مالیاتی در فاصله زماانی  1111تاا
 2001محدود می شود.
 - 1وضعیت استرداد  VATدر کشورها و مناطق جهان
 - 1- 1دامنۀ استرداد VAT
حجم درخواستهای استرداد و مقادیر آنها در نظامهای مالیاتی جهان متفاوت است .مثالد در اتحادیه
اروپا باستثنای فرانسه و ایرلند كه میزان استرداد متأثر از رویه عرضه كاوهای مشمول نرخ صفر توسط
صادركنندگان است ،دامنۀ میزان استرداد حدود  00- 30درصد است .در آفریقا ،آسیا و آمریکای وتین
میزان استرداد معموود پایین (كمتر از  20درصد و گاهی كمتر از  10درصد وصولی های ناخال

آورده

شده است .در برخی از اقتصادها (مانند جمهوری اسلواكی و كانادا) میزان استرداد از  30درصد خال
وصولی  VATبیشتر است ،در حالیکه در سایر كشورها از جمله سوئد ،هلند ،روسیه ،انگلستان،
مجارستان و آفریقای جنوبی این میزان به حداقل  00درصد خال

 - 1راهنمای ضوابط اجرایی استرداد ماده 2

وصولی  VATمی رسد (جدول .)2

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08

است .در جدول ( )1میانگین م قدار استردادهای  VATبصورت درصدی از وص ولی های ناخال

)VAT

411

پژ وهشنامه مالیات /دوره جدید /شماره نهم( /مسلسل  ،) 57پاییز و زمستان 4831

جدول ( :)1مقدار استردادهای  VATدر كشورها و مناطق جهان ()2001- 1111
( برحسب درصدی از وصولی های ناخال

)VAT

نام کشور

میانگین

كانادا

30/7

اتحادیه اروپا

71/1

اروپای شرقی

76/1

نیوزلند

73/3

كشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق

21/6

آمریکای وتین

13/0

خاورمیانه

16/2

آسیا ( غیر از سنگاپور )

3/0

آفریقا ( غیر از آفریقای جنوبی )

6/0

منبع :كروو و هاریسون . 1 :2003
میزان استرداد از منطقه ای به منطقه دیگر فرق می كند و در اقتصادهای نو هور ،در حال گذار و
توسعه یافته استرداد باوترین میزان را دارد .جدول ( )2میزان استرداد را در كشورهای مورد بررسی كه بر
اساس مراحل توسعه اقتصادی گروهبندی شدهاند ،نشان می دهد .میزان استرداد (برحسب درصدی از
وصولی های ناخال

 )VATدر كشورهای اتحادیه اروپا ،اروپای شرقی ،كانادا ،نیوزلند و روسیه از

باوترین حدّ خود برخوردار است .در هر منطقه ،میزان استرداد تا حدود زیادی در میان كشورهایی كه
بستگی به شرایط اقتصادی و نظام مالیات بر ارزش افزوده و به طور دقیق نحوۀ برخورد با صادرات دارد .

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08

سیستمهای  VATو شرایط اقتصادی مشابهی دارند ،یکسان است .بنابراین ،دامنۀ میزان استرد اد

417

استرداد مالیات بر ارزش افزوده  :مروری برتجارب برخی کشورها و ارائه راهکار برای ایران

جدول( - ) 2مقدار استردادهای  VATدر اقتصادهای نو هور ،در حال گذار و پیشرفته
(بر حسب درصدی از وصولی های ناخال
اقتصادهای پیشرفته

اقتصادهای در حال گذار

)VAT
اقتصادهای نوظهور

کانادا

30/7

بلغارستان

21/3

الجزیره

20/7

فرانسه

21/2

مجارستان

01/2

بولیوی

10/0

ایرلند

20/1

وتویا

01/1

كامبوج

2/1

هلند

30

رومانی

20/3

كامرون

1/1

73/3

روسیه

00/6

السالوادر

1/6

01/6

جمهوری

37/1

كنیا

3/2

20/1

موزامییک

2/3

نیوزلند
سوئد
انگلستان

00/1

اسلواكی
اوكراین

منبع :كروو و هاریسون .1 :2003
 - 1- 1عوامل موثر بر استرداد VAT
میزان استرداد  VATدر یک كشور ( برحسب درصدی از وصولی های ناخال

 )VATتحت ت أثیر

چند عامل است كه عبارتند از )1 :ماهیت اقتصاد (مواردی همچون میزان اعتبارا ت مازاد مالیات بر ارزش
افزوده حاصل از سرمایهگذاری ،میزان ارزش افزوده صنایع صادراتی و سهم فروشهای مشمول مالیات یا
مشمول نرخ صفر از كل اقتصاد)؛  )2طراحی سیستم  VATبویژه میزان موارد مشمول نرخ صفر و نیز
مالیاتی (مثالد سطح فساد ،رفیت كشف و پیگیری تقلّب در  VATو تعهد و التزام به خدمت رسانی به
مودی در راستای رعایت ضرب األجل های قانونی پرداخت) .
در صورت یکسان بودن موارد فوق در میان چند كشور ،میزان استردادهای  VATدر كشورهای
برخوردار از اقتصاد باز كه سیستم مالیاتی شان مبتنی بر خودا هاری است و حقوق مؤدیان و كاهش
هزینه های آنان از اهمیت برخوردار است ،باوتر خواهد بود .عکس این قضیه هم صادق است ،به عبارت
دیگر ،استرداد در كشورهایی كه سیاستهای خاصی ( از جمله عرضه كاوهای مشمول نرخ صفر به
صادركنندگان ،تعویق پرداخت دیون  VATمربوط به تجهیزات سرمایهای وارداتی ،ردّ درخواست استرداد
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در شرایط كمبود نقدینگی دولت و غیره) را اِعمال میكنند ،پایین است (بِرد و جندرون .)2003
 - 3- 1استرداد  : VATمروری بر تجربه عملیاتی سایر کشورها
بسیاری از صاحبنظران با مراجعه به آمار استرداد مالیات بر ارزش افزوده در كشورهای مختلف به
موارد تقلّب در تنظیم درخواست اعتبار مالیاتی اشاره كردهاند .نگرانی این منتقدان از آنجا ناشی میشود
كه حتی نظامهای مالیاتی توسعه یافته نیز از عوارض جدی این معضل در امان نبودهاند .در زیر به تجارب
عملی چند كشور منتخب در زمینۀ استرداد مالیات بر ارزش افزوده اشاره می شود .
پاکستان

1

مالیات بر ارزش افزوده اساساد بر مبنای ارزش افزودۀ ایجاد شده در یک مرحله از فرآیند تولید و
توزیع كاو و خدمات تعیین می شود و در این كشور صادرات نی ز بر مبنای اصل مقصد  2مشمول نرخ صفر
است ،به این ترتیب ،اصوود نیاز به مستندسازی معامالتِ صورت گرفته در سراسر زنجیرۀ عرضه در
صادرات مشهود است .در كشور پاكستان كه صنعت نساجی قسمت اعظم كاوهای صادراتی را تولید می -
كند ،تولید و فرآوریِ كاوهای واسطهای عمدتاد بدون تهیه و نگهداری مستندات و مدارک انجام میپذیرد.
خالء حاصل از این امر از طریق فاكتورسازی تقلّبی با هدب مخفی نمودن كاوهای عرضه شده در داخل
كشور پر می شود كه خود افزایش تعداد درخواستهای استرداد (غیرواقعی) را در پی خواهد داشت .بنابراین،
موضوع بازپرداخت در بخش نساجی پاكستان ابعاد حیرتآور و مسئله سازی را برای مدیریت مالیات بر

راهکار مقابله با مشکل:
7

از طریق خودكارسازی بیشتر ادارۀ مالیات بر ارزش افزوده از طریق نرمافزار (ماینر نظاممند ) ،با
مشکل بازپرداخت برخورد می شود .كلیۀ درخواستهای بازپرداخت صادركنندگان بر اساس اطالعات خرید
و فروش (از جمله اطالعات واردات) و از طریق بررسی صحّت و سقم موارد خریدِ نهاده (اطالعات واردات
 -1در این زیر بخش از مقاله شاهد احمد( )2002با عنوان « چالشهای موجود در نظام مالیاات بار ارزش افازوده پاكساتان» اساتفاده
شده است.
2- Destination Princip le
1- Systematic M iner
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و صادرات) بصورت رایانهای مورد بررسی دقیق قرار میگیرد .نتایج چنین بررسی هایی جهت نهایی كردن
درخواستهای استرداد به ادارات مالیات بر فروش داخلی پاكستان ارسال می شود .در نتیجه ،از حجم
استرداد مالیات بر ارزش افزودۀ دولت كاسته می شود .ضمناد در پرداخت مبالغ استرداد تسریع می شود
(این مدت از  60روز به  70روز كاهش می یابد).
هم اكن ون در پاكستان جهت بهبود بیشتر سیستم بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،ساز و كاری
برای مقایسه تک به تک هر یک از فاكتورهای مالیات نهاده كه در درخواستهای استرداد قید می شود
معرفی شده است كه مشابه الگوی پیاده شده در كشور كرۀ جنوبی است .از ژوئیه  2003به بعد ،هر
شخ

ثبت شده در سیستم ملزم به ارائۀ جمع خالصه ای از فاكتورهایش بهمراه ا هارنامه ماهانه

مالیات بر ارزش افزوده است و این اطالعات باید برای بررسی دقت و اصالت درخواستهای استرداد در
خارج از كشور مورد استفاده قرار گیرد.
دولت پیشتر طرح بخشودگی مالیات و عوارض صادرا ت را معرفی نمود كه به موجب آن مؤدیان
مجاز به خرید نهاده های معاب از مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده در كاوهای صادراتی از بازار داخلی
یا خارجی هستند .طرح دیگری نیز اخیراد برای عرضه معاب از عوارض كاوها و خدمات نهادههای مورد
استفاده در تولید كاوهای صاد راتی طراحی شده است كه از الگوی مالیات بر ارزش افزوده كره اقتباس
شده و جهت تطبیق با رویه های داخلی بومی سازی شده است .این طرح ابتدا برای صادركنندگان صنعتی
در بخش نساجی اعمال خواهد شد هرچند كه بخش فروش را نیز تحت پوشش قرار میدهد و عرضه -
كنندگان مرحلۀ دوم كاو های عرضه شده را نیز (در بخشهای ثبت شده) در بر میگیرد .سپس ،این طرح
فناوری اطالعات موجود این طرح مورد پایش قرار خواهد گرفت.
بریتانیا

1

در این كشور ،میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده معموود بیش از  00درصد از وصولیهای ناخاال
این مالیات است (كروو و هاریسون  .)3 :2003كشورهای جهاان باه جهات میازان اساتفاده از الگوهاای
 - 1در این زیربخش و نیز در ماورد كشاورهای فرانساه ،فیلیپاین ،بلغارساتان و كاره جناوبی(در اداماه مقالاه) ،از گازارش كاروو و
هاریسون( )2003با عنوان « تجربه عملیاتی كشورها در زمینۀ استرداد مالیات بر ارزش افزوده» استفاده شده است.
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مدیریت مبتنی بر ریسک در موضوع اساترداد بار روی طیاف خاصای قارار مایگیرناد .بریتانیاا از جملاه
كشورهایی است كه از فرآیندهای بسیار پیشرفته برای تحلیل ریسک درخواستهای استرداد بهره میگیارد
و از این رو ،در منتهیالیه این طیف قرار میگیارد .تحلیال ریساک مساتلزم جماعآوری اطالعاات و ضادّ
اطالعات از منابع فراوان است و از طریق كااربرد نارمافزارهاای رایاناهای و روشاهای آمااری و شناساایی
معامالت مشکوک جهت موشکافی بیشتر صورت میگیرد .در بریتانیا دولت نسبت به دیركرد مبلغ اساترداد
تا حد آستانۀ خاصی ملزم به پرداخت غرامت است و درخواستهای استرداد بصاورت متمركاز و یکجاا ماورد
پردازش رایانهای قرارمیگیرد .در انگلستان انتقال اجباری اعتبارات به دوره هاای آتای وجاود نادارد .مراجاع
مالیاتی بریتانیا در زمینه برآورد مالیات بر ارزش افزودۀ از دست رفته به پیشرفتهایی نایل آمدهاند.
استفاده از روش فاكتورنویسی ،زمینه های دیگری را برای تقلّب ایجاد مای كندكاه تقاضاای اساترداد
مالیات با ارائه صورتحسابهای تکراری و نیاز فاروش صورتحسااب باه افارادی كاه قصاد كالهبارداری از
سازمان مالیات بر ارزش افزوده را دارند ،نمونه های معماول آن اسات .جادول زیار بارآوردی از زیانهاای
درآمدی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تخلّف در تقاضای استرداد در كشور بریتانیا است.

جدول( - ) 7برآورد زیانهای درآمدی  VATدر بریتانیا در دورۀ2001- 2002

منبع :كروو و هاریسون .13 :2003

 2/3تا 0

 1/33تا 2/33

 0/0تا 0/3
 0/7تا 2/3
 3/13تا 10/23
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حوزه زیان درآمدی
عدم تمکین مؤدیان در پرداخت به موقع مبلغ درست  VAT؛
وجود اشتباهات فاحش یا كمگویی عامدانه در بخشی از فروشها؛
باو بردن نادرست ارزش خریدها برای كاهش دیون . VAT
تقلّب تجّار دروغین  VATبطوریکه این افراد در نظام  VATثبت نام نموده یا كاوهاای
معاب از  VATرا از كشورهای عضو اتحادیه اروپا خریداری میكنند و آنها را به قیمتهاای
كلی می فروشند و بدون پرداخت  VATمتعلقه به مرجع مالیاتی ناپدید میشوند .
تجّار از ثبت نام در نظام  VATقصور می ورزند در حالی كه گاردش ماالی آنهاا از آساتانه
ثبت نام بیشتر می شود  .قصور برخی از این افاراد ممکان اسات بادلیل انجاام عملیاات در
اقتصاد غیررسمی و یا عدم آگاهی از شرط ثبت نام باشد .
اجتناب از پرداخت  VATكه به ادعای بنگاهها قانونی است اما باا آنهاا از ساوی سیساتم
مالیاتی بریتانیا مقابله می شود .
جمع كل

برآورد (میلیارد پوند )
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راهکار مقابله با مشکل:
اصالح قوانین در راستای معرفی شرایط پذیرش فاكتورهای ارائه شده از سوی مؤدی .استفاده از
روشهای پیشرفته برای شناسایی فاكتورهای جعلی ،اصالح مفرهای قانونی ،معرفی راهبردهایی برای
مقابله با اقتصاد غیررسمی.
بلغارستان
باار اساااس آمااار كاااركرد وزارت دارایاای بلغارسااتان ،در برخاای از ماههااای سااال  ،2002جمااع
مبالغ اساترداد مالیااتی حتای از مجماوع مالیاتهاای ا هاار شاده نیاز بیشاتر باوده اسات .ایان موضاوع،
مقامااات مالیاااتی بلغارسااتان را بااه ایجاااد ساااز و كارهااای بازدارنااده ترغیااب كاارد كااه در زیاار بااه آن
اشاره می شود.

راهکار مقابله با مشکل:
طرح استفاده اجباری از « حساب بانکی ارزش افزوده» از اول ماه اوت  2007اجرا شد .در این طرح،
كلّ ِ معامالتی كه مالیات بر ارزش افزوده آنها از هزار لِوا  ( 1واحد پول بلغارستان) بیشتر شود ،باید الزاماد به
ثبت برسند و مالیات متعلقه همزمان و به صورت پیشپرداخت در حساب مالیات بر ارزش افزود واریز
شود .اجرای این طرح بسیار مؤثر واقع شد به طوری كه آمار پنج ماهه نخست سال ( 2007نخستین سال
اجرای طرح) پنجاه درصد كاهش در میزان تقلب مالیاتی و  13درصد رشد در وصول مالیات را نشان داده
است.

در اكثر كشورهای جهان ،مراجع مالیاتی ملزمند كه عملیات اساترداد را در مادت زماان قاانونی معینای
انجام دهند .این زمان از  20ساعت (در پرو) تا 10روز (در فرانسه) متغیّر است .معموود مدت استرداد حادود
یک ماه است (كروو و هاریسون .)17 :2003در فرانسه انتقال اعتبارات مازاد مالیاات بار ارزش افازوده باه
دوره های بعد برای غیرصادركنندگان متداول اسات و اساترداد ایان اعتباارات در ماوارد اساتثنایی باه ایان
اشخاص صورت می گیرد .مبالغ اس تردادی كه از آستانه معینی كمتر باشد مورد رسیدگی قرار نمی گیرند.
1- Leva
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راهکار مقابله با مشکل
در این كشور در مورد صادركنندگان از ابتدای اجرای مالیات بر ارزش افزوده طارح خاصای اجارا شاده
است كه امکان خرید نهاده های نرخ صفر را برای صادر كنندگان فراهم می كناد .ایان طارح همزماان باا
گسترش پایه و ساز و كار اعتبار این نوع مالیات توساعه بیشاتری یافات و در دهاه  1110باه مساتعمرات
سابق فرانسه ( شامل الجزایر ،ساحل عاج ،مراكش ،تونس ،سنگال) و در دهه  1110به كشاورهای در حاال
گذار ( چون كرۀ جنوبی ،آلبانی و آذربایجان) تساری یافات .طارح ماذكور ساازمان مالیااتی را در معارض
پیچیدگی ها و ریسکهای درآمدی قرار داد .از جملاه معایاب ایان طارح آن اسات كاه زنجیاره اعتباارات
 VATرا دچار گسستگی میكند .عرضه كاوهای نرخ صافر باه صاادركنندگان مشاکل كنتارل مطالباات
استرداد را از تعداد كم و شناخته شدۀ صادركنندگان به گروه بزرگ و كمتار شاناخته شاده عرضاهكننادگان
كاوها انتقال می دهد.
کرۀ جنوبی
ماهیت تقلب و فرار مالیاتی در همه كشورها یکی است در حالیکاه روشاهای مقابلاه باا آنهاا متفااوت
است .در كشور كرۀ جنوبی و چند كشاور دیگار (چاین ،بلغارساتان و آذربایجاان) مراجاع مالیااتی درصادد
تأثیرگذاری و یا كنترل رفتار مؤدیان مالیاتی از طریق سیستم ها و مقررات سختگیرانه هستند .این مقاررات
برای كلیه مؤدیان  VATبا سابقه خوب یا بدِ تمکین بطور یکسان اعمال مایشاود .مراجاع مالیااتی ایان
كشورها تمایلی برای به كاركیری رویکردهای مدیریت ریساک بارای رسایدگی باه اساتردادهای VAT
نیست .لذا در این كشورها از روشهایی استفاده می شود كه بموجب آنهاا بار ماؤدی و معاامالتش كنتارل
شدید صورت می گیرد .برخالبِ كرۀ جنوبی و چند كشور ذكر شده ،كشورهایی چون مجارستان ،نیوزلند و
انگلستان از روشهای مبتنی بر اصول مدیریت ریسک استفاده می كنند.

راهکار مقابله با مشکل
روش كنتاارل مطالبااات اسااترداد در كااره جنااوبی،كنترل وساایع و متقاباال فاكتورهااای خریااد و
فروش از طریق رایانه است كاه از اواخار دهاه  1130آغااز شاد .روش كاار باه ایان ترتیاب اسات كاه
مؤدیاان خال صاه ای از اطالعاات فاكتورهااای خریاد و فاروش خاود را بااه هماراه ا هارناماه باه مرجااع
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مالیااتی ارائاه مای كنناد و حسابرساان مالیااتی متعاقبا دا از طریاق مقابلاۀ فاكتورهاای خریاد خریاداران بااا
اسااناد فااروش فروشااندگان ،اطالعااات اباارازی مؤدیااان را كنتاارل ماایكننااد .پااس از كااره جنااوبی،
كشورهای چین ،انادونزی ،بلغارساتان ،آذربایجاان و آلباانی نیاز باه ایان كاار مباادرت ورزیدناد .در ایان
روش ،مؤدیاان رونوشاات و یاا فهرسااتی از فاكتورهااا را بهماراه ا هارنامااۀ  VATارائااه مایكننااد كااه
جزییات آن وارد پایگاه داده هاای مركازی مای شاود .از معایاب ایان طارح آن اسات كاه كپای بارداری
از اطالعااات فاكتورهااای كاغااذی ارائااه شااده توسااط خریااداران و فروشااندگان باارای سااازمان مالیاااتی
كار دشاواری اسات و بارای مؤدیاان از هزیناه تمکاین بااویی برخاوردار اسات و باا خاود عادم تطاابق
های بی شمار و صرب منابع اجرایی قابل توجهی را به ه مراه دارد.
ویتنام

1

در كشور ویتنام نیز موارد مختلف تقلّب در استرداد مالیات موجب واكنش دستگاه مالیاتی شده است.
مطالعات اداره كل مالیات ویتنام در مورد  7هزار شركت نشان داد كه نزدیک به نیمی از آنها در سال
 2002مقررات استرداد مالیات بر ارزش افزوده را نقض كرده بودند .در سال  2001نیز در حدود  00میلیارد
دونگ از  017شركت مدعی اعتبار مالیاتی ،باز پس گرفته شد .این آمار نشان دهندۀ  71درصد تقاضای
استرداد جعلی بوده است .فقط در ماه مه  2001بیش از صد مورد تخطی از قوانین استرداد مالیاتی در
ویتنام كشف شد كه مبلغی معادل  700میلیارد دونگ ویتنام را شامل میشد .پدیده نامطلوب فروش
صورت حساب نیز در ویتنام مسئلهساز بوده است .این كار را بیشتر شركتهایی انجام می دهند كه در
می شود .بر اساس گزارش اداره كل مالیات ویتنام ،فقط  2000شركت از مجموع  6100شركت ثبت شده
در شهر هانوی موجودند و مابقی وجود خارجی ندارند و اكنون در ناحیه دیگری از این كشور  200شركت
تجاری ثبت شده است كه در واقع وجود خارجی ندارند .

راهکار مقابله با مشکل :
 - 1در این زیر بخش از مقاله علیرضا خان جان( ،)1717با عنوان « پتانسایلهای فارار و تق لّاب در نظاام مالیاات بار ارزش افازوده:
بازخورد تجربۀ عملیاتی كشورهای در حال توسعه» استفاده شده است.
2 - missing traders
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دولت ویتنام در واكنش به این موضوع مقرراتی وضع كرد كه به موجب آن صادركنندگان ملزم به
انجام معامالت از طریق نظام بانکی شدهاند .مؤدیانی كه عملیات ثبت حسابداری كمتری داشته باشند و
یا معامالت خود را از طریق نظام بانکی انجام نداده باشند ،پیش از استرداد مالیات توسط ادارۀ مالیات
حسابرسی خواهند شد .
فیلیپین
بر اساس نتایج یک مطالعه تجربی بین  1تا  17درصد از شركتهایی كه در گروه مودیان مالیاتی
بزرگ قرار دارند ،ادعای اعتبار مالیاتی داشته اند و بسیاری از آنها چند سال متوالی جمع مالیاتهای ورودی
خود را بیشتر از مالیاتهای خروجی گزارش دادهاند .این موضوع موجب بدگمانی مأموران مالیاتی در تقلب
این شركتها شد زیرا چنین وضعیتی فقط در شركتهای تازه تأسیس مصداق دارد .در این شركتها ،حجم
سرمایه گذاری به دلیل خرید ماشینآوت ،تجهیزات و سایر دارایی هایی كه در حساب سرمایه شركت ثبت
می شوند ،افزایش می یابد و در نهایت میزان مالیات داده از ستانده پیشی می گیرد .اما این شرایط در
همان چند سال اول فعالیت شركت تعدیل خواهد شد زیرا در غیر این صورت ادامه فعالیت شركت توجیه
اقتصادی ندارد .احتمال تقلب در ادعای اعتبار مالیاتی و تقاضای استرداد مالیات بطور مستقیم با تغییر
صورت حسابهای خرید و فروش امکان پذیر است.

راهکار م قابله با مشکل:
امروزه فناوری فراگیر رایانه و امکانات نرم افزاری حیرتآوری مانند اسکنرهای پیشرفته ،چاپگرهای
آورند .لذا بعضی از كارشناسان مالیاتی معتقدند كه حتی رایانه ای شدن فرایندهای اجرایی نیز نمی تواند
راه گشای معضل ادعای كذب اعتبار مالیاتی باشد و تنها روش مطمئن ،تأیید فیزیکی و مستقیم صورت
حسابها است كه به دلیل حجم میلیونی فاكتورهای ارائه شده شیوه معقولی نیست .موضوع دیگری كه در
بحث استرداد مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد ،ضرورت تصریح دقیق شرایط پذیرش صورت حسابهای
مالی در قانون است .بسیاری از تقاضاهای استرداد مالیات مؤدیان به دلیل ارائه نسخه رونوشت
فاكتورهای اصلی یا درج نکردن كد ملی مالیاتی و نام خریدار روی آنها توسط مأموران مالیاتی پذیرفته
نمی شوند و بعضی از این موارد من تهی به طرح دعاوی حقوقی بر ضدّ سازمان مالیاتی میشوند .این
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مشکل در حقیقت از آنجا ناشی می شود كه در قانون مالیات بر ارزش افزوده این كشور قید نشده است كه
فرضاد بدون درج كد مالیاتی و مشخصات سجلی خریدار ،صورت حساب مربوط از ارزش ممیزی ساقط
است .موضوع این است كه ثبت نکردن كد ملی مالیاتی یا نام خریدار روی فاكتور خرید ممکن است
اقدامی برای فرار از پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل باشد كه وزم است دستگاه مالیاتی به آن رسیدگی
كند.
ایران
هم اكنون استرداد در ایران بدلیل جدید بودن نظام مالیات بر ارزش افازوده  1هناوز مشاکالت اجرایای
خود را بروز نداده است ولی ممکن است بزودی شاهد آن باشیم كه دولات باه تنگناهاایی در ایان عرصاه
برخورد كند .دویل این پیشگویی عدم وجود سیستم كامل مکانیزه ،بررسی دساتی صورتحساابها و حجام
باوی حسابرسی دستی استردادها است بگونه ای كه عمالد همه درخواستهای استرداد با هار مبلغای ماورد
حسابرسی قرار میگیرند .تازه وارد بودن نیروهای اجرایی ،سوء استفاده از كد اقتصادی و وجود شاركتهای
صوری و مجموعه ای از عوامل دیگر نقصانهایی را در سیستم مالیات بار ارزش افازودۀ ایاران و باویژه در
بخش استرداد پدید خواهد آورد .تجربیات كشورهایی كه در پیاده ساازی مالیاات بار ارزش افازوده قادمت
دارند می تواند تا حدودی با در نظر گرفتن سایر شرایط مدّ نظر قرار گیرد .آنچه در سایر كشور ها باویژه در
كشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم ،كاربرد وسیع فناووری اطالعاات ،سیساتم یکپارچاۀ مالیااتی ،ارتبااط
اطالعاتی میان سازمانها و انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک تمکین است .رویکرد مقامات ارشد مالیاات بار
از طریق استرداد سریع آنها صورت می گیرد  .2به این ترتیب ،تمهیداتی صورت گرفته اسات كاه راهنماا و
فرمهای استرداد ب موقع در اختیار مؤدیاان متقاضای اساترداد قارار گیارد و نسابت باه انجاام اساتردادهای
درخواستی مؤدیان بابت كلیه دوره ها با رعایت قانون و مقاررات و ضاوابط اجرائای ماذكور اقادام شاود .در
صورت درخواست استرداد ،مؤدی می بایست عالوه بار درج درخواسات اساترداد در فارم ا هارناماه ،فارم

 - 1بنا بگفتۀ یک مقام ارشد اجرایی میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاكنون تنها  0درصد از وصولی های خال
این مالیات است.
 - 2به این رویکرد در مصاحبه با دو تن از رؤسای امور مالیاتی اشاره شد.
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مخصوص درخواست استرداد را نیز تکمیل و حداكثر رب سی روز از انقضای مهلت تسلیم ا هارناماه باه
اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید .در صورت عدم درج درخواسات اساترداد در فارم ا هارناماه و عادم
ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز) ،درخواست استرداد كان لم یکن تلقی شاده و اضاافه
پرداختی مؤدی ،با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله اختیاار ساازمان باه رسایدگی و حسابرسای) باه

حساب مالیات و عوارض دورۀ بعد منظور خواهد گردید ( ضاوابط اجرایای در خصاوص اساترداد مالیاات بار
ارزش افزوده)  1اما در عمل ،موانع و چالشهایی چند فراروی سازمان و دولت وجود دارد.
شرط نخست در برخورد با درخواستهای استرداد این است كه فرض را بر این بگذاریم كه مؤدیاان در
ادعایشان صاد قند ولی در عمل موارد گوناگونی از تقلب در امر اساترداد را مای تاوان در مالیاات بار ارزش
افزودۀ ایران شاهد باشیم كه چند نمونه از آنها عبارتند از دساتکاری در صورتحساابها و حساابهای تولیاد و
خرید ،پنهان كردن فروش به بازار داخلی ( كه از طریق آن مؤدی افزون بار گریاز از مالیاات ساتاندۀ خاود،
امکان مطالبه مالیات پرداختی و استرداد مالیات نهاده را برای خود فراهم مینمایاد) ،بایشنماایی صاادرات
( كه نوعاد با دستکاری اسناد گمركی صاورت مای گیارد)  ،اساتفاده از شاركتهای صاوری ماوقتی و اساناد
صادراتی دروغین برای كاوهای تولیدی واقعی كه در داخل بفروش رفته اند و قیمت گذاری نادرست.
عدم وجود یک سیستم یکپارچۀ مالیاتی كه با سایر نهادها و سازمانها (شهرداری هاا ،وزارت بازرگاانی،
وزارت صنایع و بانکها) مرتبط باشد ،مسئلۀ استرداد اعتبارات اضافی را در آینده بغرنج تر می كند باهطاوری
كه مؤدی می تواند از همین خأل اطال عاتی به نحو احسن به نفع خود سوءاساتفاده كناد و باه تقلاب روی
بیاورد .از سوی دیگر ،چون كلیه پرونده های استرداد باید مورد حسابرسی مالیاتی قرار گیرناد ،الازام توساعه
سازمان مالیاتی قرار گیرد ولی در تهران بدلیل مشکالت گوناگون نمایتاوان متناساب باا شارایط موجاود
عمل نمود .ممکن است هم اكنون استرداد در ایران بدلیل نوپا بودن این پایۀ مالیاتی هنوز مشاکالت خاود
را بروز نداده باشد ولی بزودی بدویل قید شده در باو شاهد خواهیم بود كه دولات باه تنگناهاایی در ایان
عرصه برخورد خواهد نمود .تجربیات كشورهایی كه در پیاده سازی مالیات بار ارزش افازوده قادمت دارناد
می تواند تا حدودی با در نظر گرفتن سایر شرایط مدّ نظر قرار گیرد.

 - 1سازمان امور مالیاتی كشور ،دفترچۀ راهنمای ضوابط اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.
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1

 - 1- 3اهداف رویکردهای خاص مقابله با مشکالت استرداد VAT
این رویکردها برای دستیابی به اهداب زیر طراحی می شوند:
الف  -كاهش تعداد درخواستهای استرداد؛
ب  -افزایش سرعت رسیدگی به استردادها؛
پ  -رفع نگرانی های مربوط به جریان نقدی تجّار و كاهش سایر هزینه های تمکین؛
ت  -پیشااگیری از سااوء اسااتفاده هااای احتمااالی از سیسااتم اسااترداد و بطااور كلاای افاازایش پایااه
درآمدVAT؛ و
ث  -كاهش هزینۀ مدیریت مالیاتی.
 - 1- 3رویکردهای خاص مقابله با مشکالت استرداد VAT
 عرضۀ كاوهای مشمول نرخ صفر به صادركنندگان؛ كنترل متقابل فاكتورها در سطح گسترده؛ تأ یید درخواستهای استرداد توسط حسابداران رسمی؛ رفتار ترجیحی با افرادی كه از سابقۀ خوب تمکین برخوردارند ( طرح كارت طالیی)؛ الزام پرداخت برای خریدهای عمده از طریق نظام بانکی؛ حسابهای بانکی VAT؛ - 1- 1- 3ع رضۀ کاالهای نرخ صفر به صادرکنندگان
برخی از كشورها عمالد برای كاوهای فروخته شده به صادركنندگان ،نرخ صفر اعمال میكنناد .بارای
مثال ،در ایرلند كسانی كه بیش از  33درصد ستاندۀ خود را صاادر مای كنناد ،مای توانناد مجاوزی بارای
معافیت از مالیات بر ارزش افزودۀ متعلقه توسط عرضهكنندگان كسب كنناد .در كاره ،تعمایم اِعماال ماؤثر
نرخ صفر به صادركنندگان غیرمستقیم ،در برخای شارایط باه اِعماال آن بار مرحلاۀ دوم و ساوم پایش از

 - 1در این زیربخش از كار مطالعاتی كروو و هاریسون ( )2003استفاده شده است.
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صادرات انجامیده و به نوبۀ خود ،موجب پیچیدگی بیش از پیش مسائل مربوط به كنترل شاده اسات .ایان
اقدامات علت اصلی باو بودن نسب ت استردادها به دریافتی های خال

در كره بوده است.

 - 1- 1- 3کنترل متقابل صورتحسابها در سطح گسترده
یکی دیگر از روشهای كنترل درخواستهای استرداد و شناسایی فروشهایی كاه توساط ماؤدی مخفای
شدهاند ،كنترل متقابل فاكتورهای خرید و فروش است .در كشور كرۀ جنوبی به مجارّد اجارای مالیاات بار
ارزش افزوده طرح كنترل متقابل به اجرا گذاشته شد .الزامات این طرح كه موجب پر هزینه شادن آن مای
شود عبارتند از افزایش تعداد كاركنان و امکانات رایانه ای وزم برای ورود و پردازش اطالعات فاكتورها.
 - 3- 1- 3تأیید درخواستهای استرداد توسط حسابداران رسمی
این رویکرد در مورد درخواستهای استرداد با مبالغ عمده اعمال می شاود .بموجاب قاوانین مالیاات بار
ارزش افزودۀ كنیا درخواستهای بیش از یک مبلغ مشخ

باید توساط حساابداران رسامی عضاو مؤسساۀ

حسابداران رسمی كنیا مورد تأییاد قارار گیارد .جرایمای نیاز بارای آن دساته از حساابداران رسامی كاه
درخواستهای كذب را مورد تأیید قرار میدهند در قانون در نظار گرفتاه شاده اسات .ایان كاار درخواسات
استرداد را در بخش صادرات به میزان  00درصد كااهش داده اسات .مراجاع مالیااتی ،تجاار و افاراد خبارۀ
حسابداری معتقدند كه این راهکار بدلیل حذب درخواساتهای متقلباناه و كااهش هزیناه مادیریت مالیااتی
بسیار مفید است.
 - 4- 1- 3رفتار ترجیحی با افرادی که از ساابقۀ خاوب تمکاین برخوردارناد (طار
کارت طالیی)
كشور پاكستان این راهکار در اواخر دهاۀ  1110جهات بهباود رساید گی باه اساتردادها باویژه در بخاش
صادرات نساجی معرفی شد .به موجب این سیستم ،درخواستهای استرداد در سه گروه اصالی دساته بنادی
می شوند )1:درخواست مؤدیان دارای كارت طالیی باا كمتارین میازان ریساک درآمادی )2،درخواسات
مؤدیان دارای كارت نقره ای كه از ریسک متوسط برخوردارناد ،و  )7درخواسات ساایر مؤدیاان كاه دارای
ریسک باو یا ریسک نامشخ
حسابرسی صورت می گیرد).

هستند (مثالد درخواستهای مؤدیان با كارت طالیی رب  7- 3روز بادون
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 - 5- 1- 3الزام پرداخت از طریق نظام بانکی برای خریدهای عمده
كاربرد گستردۀ معامالت نقادی در اقتصاادهای در حاال گاذار و در حاال توساعه راه را بارای فارار از
 VATو سایر مالیاتها باز می كند .مراجع مالیااتی ایان كشاورها صارف دا بادلیل عادم وجاود اساتانداردهای
حسابرسی نمیتوانند خریدها و فروشها را شناسایی و تأیید كنند .برای مقابلاه باا ایان مشاکل ساازمانهای
مالیاتی از طریق تدابیر تشویقی و یا تنب یهی مؤدیان را به انجام معامالتشان از طریق سیستم باانکی بارای
موارد عمده سوق میدهند .نمونه ای از این راهکار در كشورهایی چون فرانسه ،مجارستان و تركیه اعماال
می شودكه مؤدیان را ملزم به پرداخت معامالت بانکی بیش از آستانه معین از طریق سیساتم باانکی مای
نمایند .قصور در تمکین از این قانون منجر به تعلق جریمۀ مالی می شود .در كشور آذربایجاان مشاوقهای
قویتری برای عدم انجام معامالت نقدی در نظر گرفته شده است .برعکس ،چنانچه مؤدی به انجاام چناین
معامالتی اقدام نماید ،كلیه اعتبارات درخواستیاش رد می شود.
 - 6 - 1- 3افتتا حسابهای بانکی VAT
سیستم حساب بانکی  VATدر مااه جاووی ساال  2002در بلغارساتان معرفای شاد .هادب از ایان
سیستم ،كاهش تقلّب و افزایش رسیدگی به درخواستهای استرداد  VATاست .باه موجاب ایان سیساتم،
هر مؤدی (اعم از خریدار و فروشنده) كه در سیستم  VATثبت نام نماوده اسات ،بایاد دسات كام یاک
حساب ویژۀ  VATدر بانک افتتاح كند .چنانچه مالیات تعلق گرفته به معامله بایش از آساتانۀ تعیاین شاده
در قانون باشد ،خریدار باید مبلغ مالیات بر ارزش افزودۀ معامله را به حساب باانکی  VATفروشانده واریاز
كند (حتی اگر پرداخت قیمت معامله قرار است بصورت نقادی انجاام شاود) .واریاز  VATبایاد بصاورت
به حساب ویژۀ  VATفروشنده پرداخت كنند ،می توانند از امکان استرداد اعتبارات نهاده بهره مند شوند.
 - 7- 1- 3پ رداخت معوق نسبت به کاالهای سرمایه ای وارداتی
سرمایه گذارانی كه تجهیزات بزرگ سرمایه ای را به كشور وارد می كنناد ،اغلاب از تعلاق مالیاات بار
ارزش افزوده بر وارداتشان كه اثر منفی بر جریان نقدی آنها دارد شکایت دارند .این امار موجاب دلساردی
آنها از سرمایه گذاری می شود .یک راه حل آن است كه كشورها معافیتهاایی را باه ایان سارمایهگاذاران
اعطاء نمایند .دولتها از این راهکار به دلیل پتانسیل تقلب و نیز به علت فشااری كاه بارای معافیات ساایر
كاوهای وارداتی ایجاد می شود ،صرفنظر می كنند .راهکار دیگر آن است كه برای اینگونه مؤدیاان امکاان
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تعویق دیون  VATنسبت باه كاوهاای وارداتای سارمایه ای را در ا هارناماه بعادی (دورۀ بعاد) فاراهم
نماییم.

جدول ( - )0ارزیابی اجمالی رویکردهای خاص مقابله با چالشهای استرداد نسبت به معیارهای عملکرد

عرضۀ كاوهای نرخ صافر
به صادركنندگان

تأخیر در
پرداخت مبلغ
استرداد را
كاهش می
دهد یا بکلی
حذب می كند.
بله

هزینه های
تمکین مؤدی
را كاهش
میدهد.

در منابع
اجرایی
صرفه جویی
می كند.

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

به اثبات
نرسیده است .
خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

منبع :كروو و هاریسون .70 :2003
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كنتااااااارل متقابااااااال
صورتحساااابها در ساااطح
گسترده
رسیدگی به درخواساتهای
استرداد توسط حساابداران
رسمی؛
رفتار ترجیحای باا افارادی
كه از سابقۀ خوب تمکاین
برخوردارنااد (طاارح كااارت
طالیی)
الاازام پرداخاات از طریااق
نظااااام بااااانکی باااارای
خریدهای عمده
كاااربرد حسااابهای بااانکی
ویژۀ VAT
تأخیر در پرداخات VAT
مربوط به واردات كاوهای
سرمایهای

معیارهای عملکرد
از پایه مالیات
تعداد
بر ارزش افزوده
درخواستهای
حفا ت
استرداد را كاهش
میكند.
می دهد.
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 - 4نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادات
تجربۀ كشورها دولت بر آن دارد كه مالیات بر ارزش افزوده زماانی موفاق خواهاد باود كاه صارف دا باه
شیوۀ خودا هاری پیاده شود و از رویکردهای مبتنی بر مادیریت ریساک تمکاین بارای حسابرسای ایان
مالیات و استردادهای مورد مطالبه در آن استفاده شود .كاربرد رویکردهای دیگر معموود نمای تواناد راه حال
های پایداری برای مقابله با مشکالت استرداد باشند .گاهی سازمانهای مالیاتی در برخورد با مساائل مرباوط
به استرداد  VATو رسیدگی به درخواستهای استرداد ،از هدب اصالی كاه هماناا ایجااد نظاام مالیاات بار
ارزش افزودۀ مناسب بر پایۀ تمکین داوطلبانه و شیوههای اثر بخش خودا هاری است ،فاصله میگیرند.
در عین حال ،آنچه وزم است مراجع مالیاتی همواره در نظر داشته باشاند ایان اسات كاه حتای اگار
ناگزیر از اتخاذ تدابیر كوتاهمادت و ضاربتی در واكانش باه ساوءاساتفاده از مسائلۀ اساترداد باشاند (ماثالد
روشهایی را در پیش می گیرند كاه هزیناۀ مؤدیاان خطاكاار را بارای تقاضاای اساترداد  VATغیرواقعای
افزایش میدهند همچون الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزودۀ نهادهای از طریق حسابهای باانکی ویاژۀ
 ،)VATنباید هیچگاه از برنامه ریزی درازمدت در خصوص افزایش كارایی سیساتمهای تمکاین داوطلباناه
و خودا هاری و تکمیل روشهای ارزیابی ریسک غفلت كنند.
با این حال ،برای كشور در حال توسعه ای همچون ایران پیشنهاد مای شاود ماوارد زیار در سیساتم
استرداد مالیات بر ارزش افزوده لحا شود:

 تسریع در اجرای طرح خودكارسازی و یکپارچه سازی سیستم مالیاتی:
با اجرای كامل این طرح امکان یکپارچه سازی سیستم مالیاتی و جمع آوری داده هاا و اطالعاات
اطالعاتی مؤثری میان سازمان امور مالیاتی و نهادها و ارگانهای دسات انادركار همچاون شاهرداری،
وزارت صنایع ،وزا رت بازرگانی و بانکها ایجاد نمود .از طریق پاروژه  1TINكاه یکای از پاروژههاای
فرعی طرح جامع است نیز می توان كلیه سوابق مالیاتی را تحت نام و شمارۀ منحصار بفارد ماؤدی
ثبت و نگهداری نمود.

 استفاده از سوابق مؤدیان در امر استرداد:
پیشنهاد می شود میان مؤدیان متقاضی است رداد با پیشینۀ خاوب (میازان عمال باه تکاالیف مقارر
)1 -Taxpayers Identification Number(TIN
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قانونی در سنوات گذشته از نظر تسلیم ا هارنامه در موعد مقرر ،تنظایم ا هارناماه دقیاق و صاادقانه،
پرداخت بموقع و  )...و آنهایی كه از پیشینۀ ضعیف یا ناشناخته برخوردارند ،تمایز قائال شاویم (ایان
امر مستلزم نگهداری خالصه ای از سوابق برای هر درخواست كنندۀ اساترداد اسات) .بارای مؤدیاان
دارای سوابقِ خوبِ تمکین میتوان كارت طالیی صادر كرد.

 اولویت بندی حسابرسی:
پیشنهاد می شود درخواستهای استرداد پرریسک پیش از استرداد ماورد حسابرسای قارار گیرناد و
درخواستهای با ریسک كمتر پس از استرداد حسابرسی شوند.

استفاده از معیارهای ریسک:
معیارهایی را برای تعیین میزان احتمالی ریسک درآمد مربوط به هر درخواست استرداد مالیات بار
ارزش افزوده در نظر بگیریم.
 مدیریت مؤدیان :VAT
تعداد پرداختكنندگان  VATباید در سطحی نگهداری شود كاه ساازمان مالیااتی بتواناد آنهاا را
بصورت ایدهآل مدیریت كند .آستانه ثبت  VATبایاد تاا زماانی كاه مرجاع مالیااتی تاوان مادیریت
پرداخت كنندگان این مالیات و درخواست كنندگان استرداد را در محیط خودا هاری نادارد ،بااو نگاه
داشته شود .در ایران چهار مرحله فراخوان برای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده داده شاده اسات .وزم
است مدیریت این مالیات دیگر از جنبه كمّی و جذب مؤدیان صرب نظر نموده و از ایان باه بعاد باه
جنبه كیفی كار بپردازد.
تقاضای ثبت نام در  VATباید به همراه ارائه مدارک شناسایی و سایر بررسای هاای پایاه ارائاه
شود بگونهای كه تجّار دروغین نتوانند به سیستم  VATوارد شده و از طریق سیستم اساترداد وجاوه
دولت را به سرقت برند.

 استقرار سیستم های نظارتی:
باید سیستمهایی برای نظارت و پیش بینی میازان اساترداد ایجااد شاوند تاا وجاوه كاافی بارای
پرداخت كلیه درخواستهای قانونی در دسترس قرار گیرد .با فرض افزایش تعداد درخواستهای اساترداد
در خالل زمان ،مراجع مالیاتی باید بتوانند با درجهای از قطعیت میزان استردادی را كاه در طای ساال
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با آن روبرو هستند پیش بینی كنند.

 برخورد مؤثر با استرداد:
استردادها باید در رب مدت مقرر در قانون پرداخت ،جبران یا ردّ شوند (این زمان معموود حادود
 70روز از تاریخ درخواست استرداد است) .ضرباألجل قانونی ممکن اسات حساب ماورد در شارایط
خاصی چون  - 1كامل نبودن ا هارنامهVAT؛  - 2انباشته شدن ا هارنامه های مالیاتی معوق؛
 - 7قصور مؤدی در پاسخگویی در رب مدت مقرر؛  - 0سوء ن مرجع مالیاتی (بر پایه شاواهد)
به عدم دقت در تکمیل ا هارنامه و یا شائبۀ فعالیت متقلبانه مؤدی تمدید گردد.

 پاسخگویی:
سازمان امور مالیاتی باید در رسانه ها از عملکردش در زمینه رعایات ضارباألجال قاانونی بارای
رسیدگ ی به استردادها دفاع نماید.

 افتتاح حسابهای اختصاصی:VAT
پیشنهاد می شود هر یک از مؤدیان مالیات بار ارزش افازوده ( باا اولویات مؤدیاان بازرگ) یاک
حساب اختصاصی  VATدر بانک افتتاح نمایند و به این ترتیب ،پرداختهای فی ما بین آنهاا (بعناوان
خریدار و یا فروشنده) كه مشتمل بر ا ین مالیات نیز هست از طریق سیستم بانکی صورت گیارد .باه
این ترتیب ،كنترل بانکیِ معامالت مانع از سوء استفاده شده و موجب عدم ارائاه درخواساتهای تقلبای
و دروغین می شود.
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