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 مقدمه -1-1

 ایکاال  دیخر ی( آن را به همراه بهاداریکننده )خراست که مصرف «یرمستقیمیغ اتیمال» افزودهارزشبر  اتیمال

 .1کند زیرا به خزانه دولت وار یافتیدر اتی)فروشنده( موظف است مقدار مال کنندهیافتدرو  پردازدیخدمات م

 تحقق اهداف زیر پیاده شده است: منظوربه یافتهتوسعهاین نوع مالیات در کشورهای 

و های واردات، تولید و صادرات سازی مبادالت اقتصادی به دلیل ردیابی معامالت در زنجیرهشفاف. 1

 جلوگیری از کاهش قاچاق

  یرضروریغکاالها و خدمات لوکس و  کنندگانمصرفاخذ مالیات بیشتر از . 2

 میزان درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای جاری دولت  یرمستقیمغافزایش مستقیم و . 3

 2جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول نهایی. 4

 3های مالیاتیاقتصاد و گسترش پایه سازییمسر. 5

ساله،  5ای آزمایشی و در بازه صورتبهالمی ، از طرف مجلس شورای اس1387وضع این نوع مالیات در سال 

 .4تصویب گشت و البته بعد از اتمام دوره زمانی مزبور، مورد تمدید واقع شد

در  نیو همچنخود برخی مسائل فنی و امکانات  لحاظ با اتییسازمان امور مال جهت اخذ این نوع مالیات تاکنون،

توانسته  مرحله، های مختلف طی چندبا صدور فراخوانو ن اقتصادی الها، اصناف و فعااتحادیه آراءنظر گرفتن 

حدود ، 1395تاریخ اسفندماه  کند. تا بهبن اقتصادی را مشمول اجرای این قانون الاز فعا یتوجهقابلبخش  است

بیشتر در  این افراد 5اند.کرده نامثبت افزودهارزشبر  اتیمال مؤدی عنوانبههزار نفر برای اجرای قانون و  522

تولیدات اقتصادی قرار دارند. قرار بود با دائمی شدن قانون مذکور، سطوح میانی و زنجیره سطوح باالی 

های تولید والن قانون اضافه شوند و بدین ترتیب فشار این نوع مالیات بر مهم واسطهمدستی اقتصاد نیز به مشپایین

 .6توزیع شود

ارزش ، را افزودهارزشبر  اتیمأخذ مال، 96ریان بررسی الیحه بودجه اما اخیراً مجلس شورای اسالمی، در ج

های این امر بدین مفهوم خواهد بود که اخذ مالیات از گروه .7استتعیین کرده  یمصرف نهائ یمحصول برا

هایی این امر با واکنشو خُرد خواهد داد.  دستییینپاهای باالدستی جای خود را به دریافت مالیات از گروه
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همراه بود. برخی از این مصوبه دفاع و برخی دیگر نیز، آن را مورد انتقاد قرار دادند که در ادامه آرای هر کدام 

 ذکر خواهد شد.

 نظرات موافقان -1-2

صنعتی  گذارییهسرمارا حمایت از توسعه  مجلس مجلس، دلیل تصمیم نمایندگان رئیسهیئتهکاتب، عضو 

تغییر محل اخذ مالیات بر مجلس مبنی بر تصمیم  ر مانند اعضای اتاق بازرگانی،برخی دیگ . 8عنوان نمود

را دارای منطق اقتصادی دانستند. طبق گفته خلیلی، عضو اتاق بازرگانی افزوده به سمت محصول نهایی ارزش

اخیر  یهاسال طیشود اما  افتیاز فروشندگان در شدن کاال ییزمان نهادر  دیبا افزودهارزشبر  اتیمالتهران، 

 افتیدر کنندهدیکاال از تول دیدر مرحله اول تول اتیمال کهیطوربه ؛شد ییدر کشور اجراعکس این موضوع 

 آنکهحالو  ند.کیرا خارج م کنندهدیتول ینگیاز نقد یبخش زیرا بود کنندهدیتول انیبه ز امر مشخصاً نیا .شدیم

 عالوه بر دکنندهیتول ،صورت نیبه فروش نرسد. در ا تیدرنها کنندهدیاز محصوالت تول یاریبس امکان دارد که

 . 9پرداخت کند دیبا ی نیزدیتولبدون لحاظ سود محصوالت  یاتیمال ،زدپردایکاال م دیتول یکه برا یانهیهز

 نظرات مخالفان -1-3

های آنان به شرح زیر مفاد مخالفت ینترمهم نظرات مخالف بیشتر از جانب مقامات وزارت اقتصاد مطرح شد.

 است:

: وزیر دستی زنجیره تولیداخذ مالیات از طبقات پایین منظوربهنبود اطالعات مالی   .1

 اندشدهشناسایی هزار نفر 500حدود  تاکنوناقتصاد معتقد است که از ابتدای اجرای آزمایشی قانون 

 به. 10میلیون نفر شناسایی شوند 3تهیه درآمد مالیاتی باید حدود  منظوربهولی اکنون با مصوبه مجلس، 

 در توان سازمان امور مالیاتی نیست.  فعالً طیب نیا، انجام این امر دشوار است و  گفته

سازمان امور  افزودهارزش: به گفته زاری بخش، معاون سابق مالیات بر کاهش درآمدهای دولت .2

ها جهت ، ]و متعاقباً عدم دسترسی به این گروهدستیپایینهای ز گروهمالیاتی، به دلیل نبود اطالعات ا

بخش اعظمی  ازآنجاکهمدت درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت. دریافت مالیات[ در کوتاه

های مصوب دولتی هزینه تبعبهاست، و  افزودهارزشاز درآمدهای مالیاتی دولت، مربوط به مالیات بر 

کاهش درآمدهای دولت،  واسطهبه. 11خواهد گشت روروبهعمرانی با کاهش شدید بودجه  ازجمله
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.در جدول زیر میزان درآمدهای مالیاتی و 12و منجر به تورم خواهد شد ایجادشدهکسری بودجه 

 است. شدهدادهنشان  افزودهارزشدرآمد مالیات بر  چنینهم

 مجموع درآمدهای مالیاتی و سهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده -3-1جدول 

 

 سال
درآمدهای مالیاتی)هزار 

 تومان(میلیارد 

درآمدهای مالیات بر 

 )هزار میلیارد تومان(افزودهارزش

 افزودهارزشنسبت درآمدهای مالیات بر 

 بر کل درآمدهای مالیات

1390 35.9 11.3 31.4 % 

1391 39.5 12.2 30.8 % 

1392 49.4 22.9 46.3 % 

1393 70.9 34 47.9 % 

1394 79.1 33 41.7 % 

 منبع: بانک مرکزی

 یواردات یمبادطریق  درصد از درآمدهای مالیاتی از 70: به گفته طیب نیا، بر افزایش واردات تأثیر .3

و با اجرای مصوبه مجلس، بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات  شودیم افتیدر گانو واردکنند

 .13معاف خواهند شد که این اتفاق موجب افزایش واردات خواهد شد

 بندیجمع -1-4

اسفند، اعالم نمود که بنا به سفارش  8های فوق، تاج گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در به دلیل واکنش

تا تصمیم درست در  قرارگرفتهی مجدد موردبررسرئیس مجلس قرار است که این موضوع در جلسه کمیسیون 

 . 14این زمینه اتخاذ شود

 یرتقدقابل، گذاری برای توسعه صنعتیاز سرمایه بر حمایتاقدام نمایندگان مجلس مبنی  باید خاطرنشان کرد

اتخاذ شود تا پیامدهای منفی همچون کاهش درآمدهای  یاگونهبهاست، اما باید توجه داشت که تصمیمات باید 

  دولت و افزایش واردات را نداشته باشد.
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