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مالیات و عوارض ارزش افزوده 

ارزش افزوده: تفاوت بین درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات با ارزش کاالها و خدمات 
خریداری شده. در عمل ارزش افزوده یعنی: 

خرید ـ فروش = ارزش افزوده

فرایند فرضی ایجاد ارزش افزوده در تولید کفش:

مالیات بر ارزش افزوده: مالیات غیر مستقیمی است که خریدار آن را همراه بهای خرید کاال 
و خدمات به فروشنده می پردازد. 

امور مالیاتی  افزوده، مؤدیان خود به عنوان مأموران سازمان  بر ارزش  از آنجایی که در مالیات 
بابت  افزوده دریافتی  ارزش  بر  مالیات  از محاسبه  کشور عمل می کنند، مؤدیان موظف اند پس 
فروش ها و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدها، مابه التفاوت مالیات دریافتی و پرداختی 
را محاسبه نمایند و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند و در صورتی که مالیات های 
مالیاتی کشور  امور  از سازمان  را  مازاد  باشد، می توانند  بیشتر  مالیات های دریافتی  از  پرداختی 

مطالبه و استرداد کنند و به حساب دوره بعد انتقال دهند.

خرید - فروش = ارزش افزوده

57.700 = 62.300 - 120.000 = ارزش افزوده

ارزش افزوده در یک تولید ساده کفش

محصول

کفش 120/000 ریال

جمع مواد اولیه 62/300 ریال

چرم رویه 35000 ریال

کفی کفش 25000 ریال

میخ کفاشی1000 ریال

چسب کفاشی800 ریال

نخ کفاشی500 ریال

مواد اولیهتولید

ارزش افزوده 57/700 ریال = 62/300 - 120/000 
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الزم است تمامی جزئیات عملیات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر حسابداری ثبت شوند 
و مؤدی مکلف است که تمام جزئیات مربوط به معامالت خویش را ثبت نموده و به اطالع سازمان 
امور مالیاتی کشور برساند. کنترل دفاتر حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور زمانی که 

مؤدی درخواست استرداد کرده باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
برخی از ثبت های ضروری عبارت اند از:

  میزان کاالهای خریداری شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.
  میزان خدمات خریداری شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.
  میزان کاالهای فروخته شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.
  میزان خدمات فروخته شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.

  میزان هزینه های جاری و مالیات پرداخت شده بابت آن.
  میزان خرید و فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.

  میزان کاالهای مصرف شده توسط اعضای شرکت جهت مصارف خودشان )عرضه به خود یا خود 
مصرفی(.

  برگشت از خرید و تخفیفات.
  برگشت از فروش و تخفیفات.

مالیات دریافتنی: مالیاتی است که مؤدی هنگام خرید کاالها و خدمات از مؤدی دیگر، به آن 
پرداخت کرده است. در واقع مؤدی این مالیات را از سازمان امور مالیاتی کشور طلبکار است و باید 

دریافت کند.
یا  دیگر  مؤدی  به  و خدمات  کاالها  فروش  مؤدی هنگام  است که  مالیاتی  مالیات پرداختنی: 
مصرف کننده نهایی دریافت می کند. در واقع مؤدی این مالیات را باید به سازمان امور مالیاتی کشور 

پرداخت نماید.

به چه حسابی منظور می شود؟  سایر حساب های پرداختنیـ  مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده فروش

به چه حسابی منظور می شود؟  سایر حساب های دریافتیـ  مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده خرید

در صورتی که کاالها و خدمات خریداری شده مشمول عوارض مالیات بر ارزش افزوده 
حساب های  بدهکار »   سایر  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مبلغ  کاال،  خرید  هنگام  باشند، 

دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده « منظور می شود.
نرخ مالیات برارزش افزوده × مبلغ خرید )پس از کسر تخفیفات مندرج در صورت حساب( = مبلغ مالیات 

برارزش افزوده خرید
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 تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده 

تاریخ صورت حساب، تاریخ تحول کاال یا تاریخ تحقق 
معادله کاال هر کدام مقدم باشد. 1ـ در مورد عرضه کاال

2ـ در مورد کاالهایی که توسط مؤدی خریداری، تحصیل و یا تولید 
می شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر 

ثبت گردد، و یا برای مصارف شخصی برداشت شود. 

تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا شروع استفاده، هر کدام 
که مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد.

خدمت  ارائه  تاریخ  یا  صورت حساب  تاریخ  خدمات،  مورد  در  3ـ 
هر کدام مقدم باشد.

در مورد خدمات، تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه 
خدمت هرکدام مقدم باشد.

تاریخ معاوضه4ـ در مورد معاوضه خدمات 

تاریخ تعلق هنگام مالیات ثبت معامله در ماشین 5  ـ در مورد استفاده از ماشین های صندوق
می باشد.


