
 هفت سوال و جواب مهم از قانون ماليات بر ارزش افزوده

: اگر سازمان امور مالياتی کشور استرداد ناشی از صادرات و یا ناشی از  ۱سوال 
خرید یکجای ماشين االت، تجهيزات و یا مواد اوليه را به موقع انجام ندهد، چه روی 

 خواهد داد؟

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده را در مهلت مقرر قانونی )سه ماه( به انجام نرساند، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده 

درصد در ماه خواهد گردید که بایستی توسط  ۲مشمول استرداد مشمول جریمه ای معادل 
 .ازمان به همراه مالیاتهای مشمول استرداد به مودیان پرداخت گردداین س

در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ جریمه تاخیر برای مودیان و سازمان امور مالیاتی کشور به 
 .صورت یکسان در نظر گرفته شده است

ماشين آالت خطوط توليد کارخانجات و به طور کلی تجهيزات مورد  : آیا ۲سوال 
 گردد؟ ستفاده در امر کسب و کار مشمول ماليات بر ارزش افزوده میا

مالیات پرداختی توسط مؤدیان ثبت نام شده بابت انواع نهاده ها از جمله ” خیر ، اساسا
ماشین آالت خطوط تولید کارخانجات و سایر تجهیزات که برای فعالیت اقتصادی مورد استفاده 

ل شده توسط آنها در اولین دوره مالیاتی با تسلیم اظهارنامه و قرار گرفته اند، از مالیاتهای وصو
 .درخواست مودیان قابل استرداد است

آیا قراردادهای خدمات نيروی انسانی مشمول ماليات و عوارض این   : ۳سوال 
 گردد؟ قانون می

ین قراردادهای تامین نیروی انسانی از مصادیق ارائه خدمت بوده و مشمول مالیات و عوارض ا
 .قانون خواهد بود

های مدیریت، که هزینه حقوق و دستمزد  شایان ذکر است در خصوص قراردادهای پیمان
شود(  گردد )و در دفاتر کارفرما ثبت می پرسنل کاٌل توسط کارفرما به طور مستقیم پرداخت می

مالیات و عوارض این قانون صرفًا نسبت به مبلغ ریالی خدمات مدیریت ارائه شده وضع 
 .گردد می

در این نظام مالياتی خریدهای یکجای یک بنگاه توليدی یا توزیعی و یا  : آیا ۴سوال 
فرایند طوالنی توليد در برخی از صنایع، موجب تحمل طوالنی مدت بار مالياتی 
ناشی از این ماليات تا زمان فروش کاالها یا خدمات توليد یا عرضه شده نخواهد 

 گردید؟

م مالیاتی حتی در صورت انجام یکجای خریدهای خود و یا فرایند طوالنی خیر،مودیان این نظا
تولید، بار مالیاتی این نوع مالیات را تا زمان تولید و فروش محصول مربوطه تحمل نخواهند 
نمود، بلکه درزمان تسلیم اولین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده )که دوره های کوتاه فصلی 

است(، اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از دولت بازپس برای آن تصویب گردیده 
 .خواهند گرفت

مبادالت در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  : وضعيت ۵سوال 
 چگونه است؟

نمایند، در  شرکت هایی که در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق َآزاد تجاری ـ صنعتی فعالیت می
شده و همچنین از بابت انجام واردات و صادرات با خارج از کشور مشمول محدوده مناطق یاد 

 .گردند پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی

لیکن مبادالت و نقل و انتقال کاال بین مناطق مذکور با داخل کشور مشمول پرداخت مالیات و 
 .گردد عوارض موضوع قانون صدر االشاره می



ها و عوارض پرداخت شده بابت  ) قانون موصوف مالیات۱۳تناد ماده (شایان ذکر است به اس
گیرد، با  صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور که از طریق مبادی خروجی رسمی صورت می

 .گردد ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک )در مورد کاال( و اسناد و مدارک مثبته مسترد می

ماليات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر یک از  ای بودن : آیا چند مرحله ۶سوال 
 مراحل واردات ـ توليد ـ توزیع موجب اخذ مضاعف ماليات نخواهد شد؟

ای است که مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در  خیر ، مکانیزم اجرایی این مالیات به گونه
ای تسویه  دوره هنگام خرید به عنوان اعتبار )طلب( مالیاتی ایشان محسوب شده و به صورت

 .شود گردد. به همین دلیل هیچ مالیات مضاعفی بر فعاالن اقتصادی تحمیل نمی می

های بارز مالیات مورد بحث است که منجر به جایگزینی آن با دیگر انواع  این مهم از ویژگی
 .های فروش در سایر کشورهای جهان شده است مالیات

یک از مالياتهای قبلی حذف یا تعدیل  هيچ  با اجرای این نظام مالياتی، : آیا ۷سوال 
 خواهند گردید؟

ها و  گردد جایگزین مالیات از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف وضع می بلی ، 
 .عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض خواهد گردید

 


