مالیات بر ارزش افسوده را بهتر بشناسیم
(بخش اول  -معرفی)

معرفی مالیات بر ارزشافسوده
هالیات تط اضظشافعٍزُ زض حال حاضط زض تیص اظ  160وطَض رْاى ػولیاتی ٍ ارطایی گطزیسُ است .وطَضّایی وِ
اظ لحاػ تَسؼِ یافتگی ضاهل وطَضّای تَسؼِ یافتِ ،زض حال تَسؼِ ٍ ووتط تَسؼِ یافتِ ٍ اظ لحاػ هثاًی التػازی،
وطَضّایی تا التػاز اسالهی ،سطهایِ زاضی ٍ ووًَیستی ٍ اظ ًظط رغطافیایی زض ّط پٌذ لاضُ رْاى هطاّسُ هیضًَس.
کارکردهای مالیات بر ارزشافسوده
 -1واضوطزّای اغلی هالیات تط اضظشافعٍزُ ضاهل:
الف) تأهیي زضآهسّای هالیاتی پایساض
ب ) ضفاف ساظی هثازالت التػازی ٍ آضىاضساظی ترص التػاز ظیط ظهیٌی
د) واّص فطاض هالیاتی تط فؼالیتّای هَلس ٍ ّسایت هالیات تِ سوت هػطف
الف ـ زضآهسظایی :یىی اظ ٍیژگیّای هالیات تط اضظشافعٍزُ آى است وِ تافاغلِ ووی اظ هػطف ٍ ّنظهـاى تـا
تَزرِ راضی هحمك ٍ زض ّواى سال ٍغَل هیگطزز لیىي زض لاًَى هالیاتّای هستمین تأذیطّای فطاٍاًی زض
سال ٍلَع تا سال ٍغَل ٍرَز زاضز وِ تا تَرِ تِ ظطفیت ایي پایِ هالیاتی زض لَاًیي تَزرِ سـاالًِ ٍ زضآهـس
تَلیس ًاذالع زاذلی وطَض هالیات لاتل ٍغَل اظ ایي هحل تَسظ زسـتگاُّـای شیضتـظ زض لـَاًیي تَزرـِ
ساالًِ ول وطَض پیص تیٌی ٍ پس اظ تػَیة تَسظ هزلس هحتطم ضَضای اسالهی تطای ارطا اتالؽ هیگطزز.
تٌاتطایي تطذالف سایط هٌاتغ هالیاتی ،هالیات تط اضظشافعٍزُ ّطسال تا تَرِ تِپیصتیٌی تَلیس ًاذالع زاذلـی
سال تؼس هحاسثِ ٍ تِػٌَاى ّسف ساظهاى اهَض هالیـاتی وطـَض زض لـاًَى تَزرـِ تؼیـیي هـیگـطزز .زض ّوـیي
ضاستا هؼاًٍت هالیات تط اضظش افعٍزُ ٍ ساظهاى اهَض هالیاتی وطَض توـام هسـاػی ٍ تـالش ذـَز ضا هػـطٍف
زاضتِ تا تا تَرِ تِ اهىاًات ٍ ظطفیتّای هالیاتی هَرَز زض وطَض ،اّساف ٍ هأهَضیتّای ساظهاًی هحَلـِ
ضا هحمك ًوایٌس .تِگًَِای وِ زض سال  ٍ 1395تا احتساب هیعاى ٍغَلی ػَاضؼ اضظشافعٍزُ ،زضغـس لاتـل
تَرْی اظ ول زضآهسّای هالیاتی پیصتیٌیضسُ ضا تِ ذَز اذتػاظ تسّس زضغَضتیوـِ ایـي سـْن زض سـال
 ٍ 1386زض لالة لاًَى هَسَم تِ تزویغ ػَاضؼ سْن اًسوی اظ ول زضآهـسّای هالیـاتی وطـَض ضا تـِ ذـَز
اذتػاظ زازُ است.
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ب ـ ضفافساظی :هالیات ٍ ػَاضؼ هَضَع ایي لاًَى زضٍالغ ًَػی هالیات تط هػطف است وـِ پطزاذـتوٌٌـسُ
آى ذطیساضاى واال ٍ ذسهات هیتاضٌس .فؼاالى التػازی اظرولِ فؼاالى ترص تَلیـس ،غـطفاع ػاهـل اًتمـال تـاض
هالی هالیات ٍ ػَاضؼ هصوَض تِ هػطفوٌٌـسگاى تـَزُ ٍ ّـی گًَـِ ٍرْـی اظ هحـل زضآهـسّا یـا فـطٍش
ذَزپطزاذت ًوـی ًوایٌـس .تـط ایـي اسـاج ،ارـطای غـحیق ایـي لـاًَى هَرـة پیًَـس هثـازالت التػـازی ٍ
ضفافساظی فؼالیتّای التػازی ٍ زضًتیزِ ًظاضت تط رطیاى واال ٍ ذسهات زض التػاز هلی ضسُ ٍ تِتثغ آى
ًظن ٍ اًضثاط التػازی زض زضٍى وطَض حاون ٍ تواهی رطیاىّای ًاغَاب زض تاظاضّای التػازی واض ،واال،
پَل ٍ سطهایِ ضا ضٌاسایی ٍ زضًْایت هَرة حصف آىّا هیگطزز .تطریع هالیات ٍ ػَاضؼ هَضَع ایـي
لاًَى زض هطحلِ اٍلیِ تط هثٌای ذَز اظْاضی هـی تاضـس .هغـاتك تـا اهىاًـات ٍ ًیطٍّـای زض اذتیـاض ٍ ّو ٌـیي
اٍلَیتّای تؼطیفضسُ ،اظْاضًاهِّای تسلیوی هؤزیاى هغاتك تا ضطایظ ٍ زسـتَضالؼول ضسـیسگی زض فطآیٌـس
حساتطسیّای اًزامضسُ ٍ تا ٍضٍز تِ هحتـَای هؼـاهالت ،تـاوٌَى تؼـساز  3200ضـطوت غـَضی ٍ واغـصی
ضٌاسایی گطزیسُ است .ضطوتّای هصوَض زض سالّای هتوازی ًظام التػازی وطـَض اظرولـِ ًظـام تـاًىی،
ًظام ضتثِتٌسی ضطوتّا ٍ حَظُ هالیاتّای هستمین ضا تِگًَِای ًاغَاب هتأحط هـیسـاذتٌس وـِ تـا ػولیـاتی
ضسى حساتطسیّای هالیات تط اضظشافعٍزُ وِ هثتٌـی تـط غَضتحسـاب ٍ وـاضوطز ضـفافسـاظی هـیتاضـس،
فؼالیت ایي لثیل ضطوتّا ًوایاى گطزیس.
الظم تِ شوط است ػالٍُ تط تحمك واضوطزّای هصوَض وِ تٍِاسغِ تْطُگیـطی اظ تزطتیـات ارطا ـی پـٌذسـالِ لـاًَى
هَسَم تِ تزویغ ػَاضؼ ٍ تْطُ هٌسی اظ سَاتك ارطایی ولیِ وطَضّای هزطی ایي ًظام هالیاتی تِزستآهـسُ اسـت
آحاض هٌفی آى ًیع تٍِیژُ اذص هالیات ٍ ػَاضؼ هضاػف ٍ آتطاضی اغالح گطزیسُ است.
 -2سایط واضوطزّا ضاهل :هستٌس ساظی فؼالیت ّای التػازی ٍ گسـتطش ػـسالت هالیـاتیً ،ظـاضت ٍ وٌتـطل تـط
لیوــتّــا ،تْثــَز تــطاظ تزــاضی وطــَض تــا اػوــال هؼافیــت تــط غــازضات)  ،ضّــایی اظ ٍاتســتگی تــِ التػــاز
تههحػَلی ًفت ،تْثَز الگَی هػطف هػطفتیطتط پطزاذت هالیات تیطتط) ٍ ...
الگوی اجرایی و مبانی نظری و اقتصادی مالیات بر ارزشافسوده در ایران
هالیات تط اضظش افعٍزُ زض ایطاى تط پایِ هػطف ٍ تط ػطضِ واالّا ٍ اضا ِ ذسهات تِاستخٌای هَاضز هؼاف هػـطح
زض هازُ  )12لاًَى ٍضغ ٍ تِ ضٍش تفطیمی غیطهستمین ضٍش هثتٌی تط غسٍض غَضتحساب) تِ ارطا زضآهـسُ اسـت.
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ایي ًَع هالیات تا ضٍیىطز اغل همػس اػوال هؼافیت ٍ ًطخ غفط تط غازضات واال ٍ ذسهات) ٍ زض ضاسـتای اذتیـاض
حاغلِ اظ هفاز هازُ  )18لاًَى تِغَضت هطحلِ ای زض عَل ظًزیطُ ایزاز اضظش التػازی ٍضغ هـیگـطزز ٍ فؼـاالى
التػازی غطفاع ٍظیفِ اًتمال تاض هالی ایي ًَع هالیات ضا زض عَل ظًزیطُ اضظش تط ػْسُ زاضًس تا الٌْایِ ایي تاض هالی ضا
تِ هػطف وٌٌسُ ًْایی هٌتمل ًوایٌس تٌاتطایي فؼاالى التػازی اظ هحل هٌاتغ هالی ذـَز ٍرْـی ضا تـِػٌـَاى هالیـات تـط
اضظشافعٍزُ پطزاذت ًرَاٌّس وطز.
پایههای مالیات
اغَالع آً ِ وِ ًطخ هالیاتی تط آى اػوال هیگطزز پایِ هالیاتی ًاهیسُ هیضَز.
زضآهس :هاًٌس زضآهس هطاغل ،حمَق ،ضطوتّا
زاضایی  :هاًٌس هالیات ًملٍاًتمال ،اهالن ،اضث ٍ ...
هػطف  :هالیات تط اضظشافعٍزُ

زض ًظام هالیات تط اضظشافعٍزُ ،هالیات تـط واالّـا ٍ ذـسهات ٍضـغ هـیضـَز اهـا هؼافیـت تطذـی اظ واالّـا ٍ
ذسهات تِ زالیل هرتلف اظ زاهٌِ ضوَلیت ایي ًظام هالیاتی ،گستطُ یا پایِ ایي ًظام هالیاتی ضا هحسٍزتط هیًوایـس.
ایي هالیات هیتَاًس تا سغق ػوسُفطٍضی ٍ زض پاضُای اظ هَاضز تا سغق ذطزُفطٍضی ًیع اػوال ضَز .زضآهـسّای
ًاضی اظ ارطای ًظام هالیات تط اضظشافعٍزُ تِ ٍسؼت ٍ اًساظُ پایِ هالیاتی ٍ ًطخ هالیات ٍاتستِ استّ .ط چِ پایـِ
هالیاتی ٍ ًطخ هالیات تیطتط تاضس ،زضآهسّای هالیاتی تیطتطی روغآٍضی هیضَز.
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نرخ مالیات بر ارزشافسوده
لاًَى هالیات تط اضظشافعٍزُ تاوٌَى زض تیص اظ  160وطَض ػولیاتی ٍ ارطایی گطزیسُ اسـت .ایـي وطـَضّا وـِ
زاضای هثاًی التػازی هتفاٍت ٍ اظ حیج هیـعاى ٍسـؼت ٍ تَسـؼِیـافتگی هتٌـَع ٍ زاضای پطاوٌـسگی رغطافیـایی زض
سطاسط رْاى ّستٌس ،ارطای ًظام هالیاتی هصوَض ضا ارتٌابًاپصیط زاًستِاًس .زض وطَض ها ًیع همطضات لاًَى هالیات تـط
اضظشافعٍزُ اظ تاضید  1387/07/01تِغَضت آظهایطی زض یه زٍضُ پٌذسالِ ٍ تـا ًـطخ  %3ضـاهل  %1/5هالیـات ٍ
 %1/5ػَاضؼ) الظماالرطا گطزیس ٍ تط اساج هػَتِ هزلس ضَضای اسالهی هْلت هصوَض زض تاضید  1392/06/31تِ
اتوام هیضسیس .اظآًزاییوِ همطضات تثػطُ  )2هازُ  )117لاًَى تطًاهِ پـٌذسـالِ پـٌزن تَسـؼِ ،حـاوی اظ اسـتوطاض
ارطای لاًَى هالیات تط اضظشافعٍزُ هیتاضس ٍ زض حىن هصوَض همطض گطزیسُ هالیات ٍ ػَاضؼ ًیع اظ سال اٍل تطًاهِ
ساالًِ یه ٍاحس زضغس افعایص یاتس تِگًَِای وِ زض پایاى تطًاهِ ً ،)1394طخ آى تِ ّطت زضغـس  )%8تطسـس ،زض
لَاًیي تَزرِ ساالًِ ،ارطای لاًَى هطلَم توسیس گطزیسّ .و ٌیي تِهَرة تٌـس ب) تثػـطُ  )6هـازُ ٍاحـسُ لـاًَى
تَزرِ سال  1395ول وطَض همطض ضس وِ هست ارطای آظهایطی لاًَى هالیات تط اضظشافـعٍزُ تـا پایـاى سـال 1395
توسیس گطزز .تط ایي اساج هطرع هیگطزز وِ لاًَىگصاض تِ زًثال ًْازیٌـِ وـطزى ایـي لـاًَى ٍ تـساٍم ارـطای آى
هیتاضس.
ّو ٌیي تِهَرة تٌس ط) تثػطُ  )9هازٍُاحسُ لاًَى تَزرِ سال  1393ول وطَض ٍ هازُ  )37لاًَى الحاق هَاز
تِ لاًَى تٌظین ترطی اظ همطضات هالی زٍلت  )2همطض ضس « ػالٍُ تط افعایص لـاًًَی ًـطخ هالیـات تـط اضظشافـعٍزُ،
غطفاع یه ٍاحس زضغس زض ّط سال تِ ػٌَاى هالیات سالهت تـِ ًـطخ هالیـات تـط اضظشافـعٍزُ سـْن زٍلـت اضـافِ ٍ
ّنظهاى تا زضیافت ،هستمیواع تِ ضزیف زضآهسی وِ تطای ایي هٌظَض زض لَاًیي تَزرِ سٌَاتی پیصتیٌی هیضَزٍ ،اضیع
گطزز .تا تطای پَضص واهل زضهاى افطاز ساوي زض ضٍستاّا ٍ ضْطّای زاضای تیست ّـعاض ًفـط روؼیـت ٍ پـاییيتـط ٍ
راهؼِ ػطایطی زض چْاضچَب ًظام اضراع) ،اذتػاظ یاتس ٍ پـس اظ تحمك ّسف هصوَض ًسثت تِ تىویل ٍ تـأهیي
تزْیعات تیواضستاًی ٍ هطاوع تْساضتی ٍ زضهاًی تا اٍلَیت تیواضستاىّای هٌاعك تَسؼًِیافتِ ،هػـاضف ّیـأت اهٌـای
اضظی ٍ اضتمای سغق تیوِ تیواضاى غؼةالؼالد ٍ افطاز تحت پَضص ًْازّای حوایتی ذاضد اظ ضٍسـتاّا ٍ ضـْطّای
تاالی تیست ّعاض ًفط روؼیت السام ضَز ».وِ تط ایي اساج ػلیطغن پیصتیٌی ًطخ  8زضغـسی هالیـات ٍ ػـَاضؼ زض
لاًَى تطًاهِ پٌزن تَسؼِ ًطخ هالیات تط اضظش افعٍزُ تِ  )%9افعایصیافتِ است وِ هٌثغ زضآهسی لاتـلتـَرْی تـطای
تحمك اّساف هعتَضاست.
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