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 کاالهای غیرمشمول مالیات برارزش افزوده )معاف(

مطابق مادۀ 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 قسم از کاالها به شرح هر بند آن مشمول معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده هستند که به برخی از آنها اشاره می شود:

1 محصوالت کشاورزی فرآوری نشده
2  دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان

3  انواع کود، سم، بذر و نهال
4  آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص 

تغذیه کودکان.
5  کتاب، مطبوعات، دفاترتحریر، انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطوبعات
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کارعملی1  

یک نمونه از فرم پروانۀ کسب مربوط به اشخاص حقیقی را تهیه کنید؛ و در خصوص محتویات آن فرم و 
مقایسه با کد اقتصادی و شناسه ملی با هم کالسی های خود بحث کنید.

کارعملی2   

به کمک هم کالسی های خودتان، نمونه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کنید؛ و در خصوص 
محتویات آن بحث کنید.

1  حداقل 20 نوع کاال و خدمات مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را با مراجعه به قانون فعالیت 19
مالیات برارزش افزوده پیدا کنید و بنویسید.

2  آیا به فعالیت اتباع خارجی که در داخل ایران کاال خرید می کنند، مالیات بر ارزش افزوده تعلق 
می گیرد؟ توضیح دهید.
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف مالیات بر ارزش افزوده6

تعریف کد اقتصادی7

شناسۀ ملّی چیست8

موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده9

تعریف امضا الکترونیک10
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قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده  

مجموعه قوانین و مقرراتی که مشمول عرضۀ کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات 
یا  ارزش کاالها و خدمات خریداری  با  ارزش کاالها و خدمات عرضه شده  بین  تفاوت  به نحوی که  کاالها 

تحصیل شده را مشخص نماید، شامل می شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده  

طبق مادۀ 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده است.

به کمک هم کالسی هایتان نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از سال87 تاکنون تنظیم کنید؛ و فعالیت 20
با هم مقایسه نمایید.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص با نرخ مالیات بر ارزش افزوده مندرج درماده 16 قانون نکته
مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است که شامل کاالهایی همچون

1  انواع سیگار و محصوالت دخانیات
2  انواع بنزین و سوخت هواپیما است.

آیا می دانید درصد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده، چقدر است؟ فعالیت 21
با مراجعه به قانون مالیات بر ارزش افزوده به این سؤال پاسخ دهید.

در چه مواردی، مالیات بر ارزش افزوده می تواند مشمول جرایم شود؟ نام ببرید.فعالیت 22

موارد جرایم مالیاتی ارزش افزوده  

یا  و  مقرر  تکالیف  ندادن  انجام  صورت  در  مالیاتی  مؤدیان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   22 ماده  مطابق 
درصورت تخلف از مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، عالوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلق و جریمه 

تأخیر مشمول جریمه ای به شرح ذیل خواهند بود:
1 ثبت نام نکردن مؤدیان در مهلت مقرر، معادل هفتاد و پنج درصد )75%( مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ 

ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
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2  عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق
3  عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات و عوارض متعلق

4  عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده، معادل بیست و پنج درصد )25%( مالیات 
و عوارض متعلق

5  عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد )50%( مالیات 
و عوارض متعلق

6  عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد )25%( مالیات و عوارض متعلق.

مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی  

معموالً فروشندگان کاال یا خدمات یا محصوالت تولیدی کارخانجات، به هنگام تنظیم صورتحساب فروش با 
توجه به سال مالی مورد نظر و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران عالوه بر مبلغ صورتحساب 
فروش، مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز دریافت می نمایند که توسط خریدار پرداخت می گردد به همین 
دلیل فروشندگان، دریافت کنندگان مالیات و عوارض ارزش افزوده و خریداران، پرداخت کنندگان مالیات و 

عوارض ارزش افزوده خواهند بود.
مالیات و عوارض دریافتی از خریداران، بایستی در مهلت مقرر )تا 15 روز پس از هر فصل گزارش اظهارنامه( 
به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد که برای سازمان مربوطه مالیات و عوارض دریافتی از مودی مالیاتی 

محسوب خواهد شد.

مطابق ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات نکته
بر ارزش افزوده در موعد مقّرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان 2% درماه نسبت به مالیات و عوارض 

پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

با مراجعه به »قانون مالیات بر ارزش افزوده« در خصوص نکات مهم جرائم ماده 22 و 23 با یکدیگر فعالیت 23
بحث نمایید.

با تهیه فرم صورتحساب خرید کاال و خدمات )مطابق با ماده 169 قانون مالیات های مستقیم( به کمک فعالیت 24
دوستان خود در کالس نسبت به تنظیم یک نمونه از آن اقدام نموده و مستندات مربوط به آن را 

ضمیمه نمایید.
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کارعملی3  

با توجه به اطالعات زیر مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده کاالهای زیر را با توجه به نرخ سال1392 و 1394 
محاسبه کنید.

نام کاالردیف
مبلغ صورتحساب 

)ریال(

عوارض ارزش افزودهمالیات ارزش افزوده
مالحظات

13٩213٩313٩413٩213٩313٩4

25،000،000برنج1
120،000،000مواد اولیه2
9،000،000یخچال3
40،000،000ام دی اف4
8،000،000شکر5
3،200،000مواد شوینده6

205،200،000جمع کل )ریال(

کارعملی4  

با توجه به اطالعات کار عملی شماره3، مبلغ کل صورتحساب کاالهای مشخص شده را با احتساب مالیات و 
عوارض ارزش افزوده، به تفکیک هر کاال محاسبه کرده و بنویسید.

نام کاالردیف
مبلغ صورتحساب 

)ریال(

عوارض ارزش افزودهمالیات ارزش افزوده
مالحظات

13٩213٩313٩413٩213٩313٩4

25،000،000برنج1
120،000،000مواد اولیه2
9،000،000یخچال3
40،000،000ام دی اف4
8،000،000شکر5
3،200،000مواد شوینده6

205،200،000جمع کل )ریال(
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فعالیت 25

کارعملی 5  

شرکت »ساواالن« که به خرید و فروش دستگاه های الکترونیکی مشغول است، برخی ازکاالهای خود را از 
شرکت »سپهر« و برخی دیگر را از شرکت »ارشیا« خریداری کرده است.

کلیه خرید های این شرکت به صورت 50% نقدی و مابقی چک سه ماهه است.

مطلوب است:
تهیه فاکتور رسمی خرید جداگانه به تاریخ خرید ها از هر کدام از شرکت های فروشنده، به طوری که: 

1  تمامی مشخصات قید شده در فاکتور به طور کامل نوشته شده باشد.
2  مالیات و عوارض ارزش افزوده کاالهای خریداری شده نیز با توجه به نرخ سال جاری محاسبه و لحاظ 

شده باشد.
3  مبلغ کل صورتحساب قابل پرداخت نیز محاسبه و نشان داده شود.

  شرح خریدها

95/10/5ـ خرید از شرکت سپهر:
  5 عدد تلویزیون 24 اینچ رنگی، هر دستگاه 8،500،000 یال

  12عدد LED 44 اینچ، هر دستگاه 19،200،000 ریال
95/11/10 خرید از شرکت ارشیا :

  20 عدد LED 55 اینچ، هر دستگاه 32،700،000 ریال
  6 عدد LCD 44 اینچ، هر دستگاه 2،370،000 ریال

1  اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده در چه مواقعی از سال تنظیم و ارسال می گردد؟ شرح دهید.
2  منظور از گزارش فصلی چیست؟ در این خصوص بحث کنید.
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزش شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

جرائم مالیاتی ارزش افزوده6

ارزش افزوده دریافتی و پرداختی7

نرخ مالیات بر ارزش افزوده8

معافیت های مالیاتی بر ارزش افزوده9

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده10
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اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده  
مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف اند ظرف مدت 15 روز از پایان هر دورۀ 
مالیاتی سه ماهه )مثاًل تا روز 15تیرماه درمورد دوره مالیاتی بهار( نسبت به تنظیم اظهار نامۀ مالیاتی خود 

اقدام نمایند.

فرایند اصلی تنظیم و تسلیم اظهارنامه در این نظام مالیاتی را مشخص کنید. فعالیت 26

 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 

از  )اعم  کلیۀ خریدهای خود  افزوده، صورت  ارزش  بر  مالیات  قانون  مشمول  مودی  آن  در  که  است  فرمی 
مواد  کاال،  فروش  از  )اعم  خود  فروش های  کلیۀ  صورت  هم چنین  و  خدمات(  و  محصول  مواد،  کاال،  خرید 
اولیه، محصول و خدمات( را در آن به سازمان امور مالیاتی، از طریق سامانه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده 

به صورت دوره ای )فصلی( اظهار و ارسال می کند.

در نتیجه:
گزارش های فصلی در پایان هر فصل طی اظهارنامه مالیاتی برای هر دوره تهیه و ارسال می گردد.

طبق مادۀ 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضۀ کاال و ارائۀ خدمات و واردات و صادرات نکته
آنها مبادرت می کنند، به عنوان مؤدی شناخته می شود؛ و مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

طبق مادۀ 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم نکته
می شود.
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1  به همراه هم کالسی هایتان فهرست زمان های مربوط به ارسال گزارش های فصلی را برای هر دوره فعالیت 27
گزارش های فصلی تهیه کنید.

2  پس از تهیه و تنظیم اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت اظهارنامه مزبور تا چه زمانی باید 
انجام پذیرد؟ توضیح دهید.

3  اگر در زمان مقرر مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤدی تسویه نشود، یا ترتیبی برای 
تسویه آن انجام نپذیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ بررسی کنید؛ و توضیح دهید.

4  اگر مؤدی مالیاتی در زمان مقرر، اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل و ارسال نکند؛ مشمول 
چه جرائمی خواهد شد ؟ )با مراجعه به قانون مالیات بر ارزش افزوده این مورد را بررسی و توضیح دهید(.

5  مبلغ خریدها و فروش های اعالمی مندرج در اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده از کدام منبع استخراج 
و استفاده می شود؟ چرا؟

اطالعات زیر از دفاتر شرکت بازرگانی »اردبیل« برای دورۀ سه ماهه 96/7/1 الی 96/9/30 استخراج مثال 1
شده است.

 مطلوب است:
 تنظیم اظهار نامۀ مالیات بر ارزش افزوده:

اطالعات مربوط: خرید کاال 100،000،000 ریال، فروش کاال 170،000،000 ریال، برگشت از 
خرید کاال 15،000،000 ریال، برگشت از فروش کاال 30،000،000 ریال 
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توجه: براساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال 1390 نرخ 
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده 4 درصد است که فعاالن اقتصادی مکلف اند مالیات را با نرخ 2/2 درصد و 

عوارض را با نرخ 1/8 درصد محاسبه کنند؛ و به حساب های مربوط واریز نمایند.
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 محاسبات:
170،000،000 – 30،000،000=140،000،000 فروش خالص کاال   
140،000،000 × %6= 840،000 مالیات ارزش افزودۀ فروش   
140،000،000 × %3 = 420،000 عوارض ارزش افزودۀ فروش   
خرید خالص کاال  85،000،000 = 15،000،000 – 100،000،000  
مالیات ارزش افزودۀ خرید  5،100،000 = %6 × 85،000،000   
 85،000،000 × %3 = 2،550،000 عوارض ارزش افزودۀ خرید   

کار عملی 6   

با کمک هم کالسی هایتان به سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کنید؛ و یک نمونه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده برای یک دوره )مثاًل دوره دوم( با توجه به مانده خریدها و فروش و درآمدهای یک 

شرکت و مدارک و مستندات آنها تکمیل کنید.

کار عملی 7   

اطالعات زیر مربوط به خرید ها و فروش های یک واحد بازرگانی است که از دفاتر قانونی و مستندات مالی آن 
واحد استخراج شده است؛ اگر کلیۀ کاالها و خدمات ارائه شده توسط این واحد بازرگانی مشمول مالیات بر 

ارزش افزوده باشد، مطلوب است: 
اظهار نامه مالیات بر ارزش افزودۀ این واحد اقتصادی را برای دورۀ اول تنظیم کنید.

اطالعات مورد نیاز :
خرید کاال 40،000،000 ریال برگشت از خرید کاال 2،000،000 ریال  

فروش کاال  52،000،000 ریال برگشت از فروش کاال 4،000،000 ریال 
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزش شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف اظهار نامۀ مالیات بر ارزش افزوده6

گزارش فصلی چیست؟7

فرایند اصلی تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده8

نحوه ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از نرم افزار9

طراحی فرم مالیات بر ارزش افزوده10
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شناسایی اعتبار مالیاتی و تسویه آن  

وارد کنندگان،  از  اعم  مودیان  توسط  خرید  زمان  در  شده  پرداخت  افزوده  ارزش  بر  مالیات  هرگونه    1
تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادرکنندگان که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده 
مالیات شناسایی می گردند، طلب ایشان از دولت محسوب می شود و به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی 

کشور تسویه می گردد.
از مطالبات  از طریق کسر  یا  ایشان در زمان خرید  بابت مالیات های پرداختی  2  تسویۀ مطالبات مؤدیان 

دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان امورمالیاتی کشور به ایشان صورت می پذیرد.

1  آیا می دانید منظور از تهاتر در زمان تسویۀ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ توضیح دهید.فعالیت 28
بدهکار  افزوده  ارزش  مالیات  بابت  از  کشور  مالیاتی  امور  به  سازمان  مالیاتی  مؤدی  زمانی  2      چه 

می گردد؟ توضیح دهید.

مأخذ محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده  

یا  کاال  بهای  افزوده،  ارزش  مالیات  و  عوارض  مأخذ محاسبۀ  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون  مادۀ 14  طبق 
خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد، یا از ارائۀ آن خودداری 
شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته، احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبۀ 
مالیات و عوارض، بهای روز کاال یاخدمات به تاریخ روز تعلق مالیات و عوارض است و در مورد برگشت کاال، 

فروشنده باید مالیات و عوارض مربوط به کاالی برگشت شده را به خریدار برگرداند.

وظایف و تکالیف قانونی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده:
1  ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2  صدور صورتحساب 
3  وصول مالیات و عوارض 

4  تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
5  ثبت و نگهداری اسناد و مدارک 

1  اگر اسناد و مدارک موجود در شرکت با محتویات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نداشته فعالیت 29
باشد کوتاهی از طرف چه کسی است و چه عواقبی برای شرکت یا واحد اقتصادی خواهد داشت؟

2  به کمک هم کالسی های خود بررسی کنید که نحوۀ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در 
زمان مقرر و تعیین شده به سازمان امورمالیاتی کشور به چه شکلی انجام می شود؟



202

شیوۀ محاسبه و ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف قانونی مربوط و با توجه به رهنمودهای حسابداری جامعۀ 
حسابداران رسمی ایران در زمینۀ ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان ثبت نام شده و مکلف به وصول این 

مالیات و عوارض باید در دفاتر کل سر فصل حساب هایی با عناوین ذیل افتتاح گردد.
   سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
   سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

نحوۀ ثبت مالیات بر ارزش افزوده در دفتر روزنامه عمومی:

دفتر روزنامه عمومی

ردیف
تاریخ

بستانکاربدهکارعطفشرح
سالماهروز

خرید کاال / مواد اولیه 
سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده 
                    موجودی نقد / حساب های پرداختنی

××××
××××

××××

××××××××

ثبت مربوط به صورتحساب خرید با پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده مشمولین قانون مالیات بر ارزش 
افزوده.

دفتر روزنامه عمومی

ردیف
تاریخ

بستانکاربدهکارعطفشرح
سالماهروز

موجودی نقد / حساب های دریافتنی
      فروش کاال / مواد اولیه
سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

××××
××××
××××

××××××××
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ثبت مربوط به صورتحساب فروش یا خدمات با پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده مشمولین 
قانون مالیات بر ارزش افزوده.

مودیان مالیات بر ارزش افزوده، پس از وصول مالیات ها در هنگام فروش کاال یا ارائه خدمات مشمول قانون 
مالیات بر ارزش افزوه باید در پایان هر دوره مالیاتی، اقدام به تکمیل اظهارنامه و تسویه حساب مالیاتی نمایند.

در این حالت ثبت زیر نوشته خواهد شد:

دفتر روزنامه عمومی

تاریخردیف
شرح

بستانکاربدهکارعطف

سالماهروز

سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
سایر حساب های دریافتنی )سازمان امور مالیاتی(

                    سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
                    موجودی نقد )واریز مانده بدهی(

بابت ثبت مربوط به تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده درپایان دوره 
سه ماهه برای تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی

××××
××××

××××
××××

در ثبت تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده چنانچه جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش بزرگ تر نکته
از جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید باشد، آنگاه مؤدی مالیاتی باید با پرداخت وجه نقد حداکثر 
تا 15 روز پس از اتمام دورۀ گزارش فصلی، نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام کند و در 
حالت عکس، مابه التفاوت موجود تحت عنوان طلب از سازمان مالیاتی در دوره های بعدی لحاظ و مورد 

محاسبه قرارخواهد گرفت.
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شماره سند:                                                     شرکت مشگین شهر                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  ٩5/4/15                                    سند حسابداری                                      تعداد ضمائم: 2

بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
بستانکار 

)ریال(

990،000سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 1200009

720،000 سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 2104001

270،000 موجودی نقد ـ بانک2100001

990،000990،000جمع: نهصد و نود هزار ریال

شرح سند: بابت تهاتر مالیات ارزش افزوده خرید و فروش و واریز بدهی مالیات دوره به حساب امور مالیاتی

تصویب کننده: تنظیم کننده:       تأیید کننده: 

کار عملی 8   

شرکت تولیدی »بیله سوار« رویدادهای مالی زیر را در تاریخ های مشخص شده انجام داده است.
95/2/5 خرید 2000 کیلوگرم مواد اولیه A به ازای هر کیلوگرم 52،000 ریال به صورت نقد.

95/2/31  خرید 10000کیلوگرم مواد اولیه B به ازای هر کیلوگرم 63،000 ریال به طور نصف نقد باقیمانده 
با صدور چک40روزه .

95/3/10 فروش 500 کیلوگرم از مواد اولیه A و 220 کیلوگرم از مواد اولیه B به ترتیب از قرار هر کیلو 
__1 نقد و باقیمانده وصول سفته دو ماهه.

4
65،000  ریال و 79،000 ریال، به صورت 

مطلوب است: 
1   ثبت رویدادهای مالی فوق در سند حسابداری شرکت با احتساب نرخ عوارض و مالیات ارزش افزوده سال 

1395 و انتقال به حساب های مربوط.
2  ثبت مربوط به تسویۀ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ 95/4/10.

در پایان یک دورۀ سه ماهه )95/1/1 تا 95/3/31( مانده خالص خرید کاال 8،000،000 ریال و مالیات مثال 2
بر ارزش افزوده خرید، 720،000 ریال است. همچنین مانده خالص فروش کاال 11،000،000 ریال 
و مالیات بر ارزش افزوده فروش آن نیز 990،000 ریال است. اگر شرکت، »  مشگین شهر« بخواهد در 
تاریخ 95/4/15 مالیات بر ارزش افزوده مزبور را تسویه نماید، ثبت سند حسابداری مربوط به تهاتر آن 

به قرار زیر خواهد بود.
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شماره سند:                                                        شرکت :                                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                       تعداد ضمائم: 

بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تصویب کننده: تنظیم کننده:       تأیید کننده: 

شماره سند:                                                        شرکت :                                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                       تعداد ضمائم: 

بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تصویب کننده: تنظیم کننده:        تأیید کننده: 
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شماره سند:                                                        شرکت :                                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                       تعداد ضمائم: 

بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تصویب کننده: تنظیم کننده:       تأیید کننده: 

شماره سند:                                                        شرکت :                                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                       تعداد ضمائم: 

بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند:

تصویب کننده: تنظیم کننده:       تأیید کننده: 
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کارعملی 9 

عملیات خرید کاال در یک فروشگاهی برای سه ماهه سوم سال )فصل پاییز( به شرح زیر است:

مالیاتشرایط خریدتاریخ خریدشماره فاکتورفروشنده
 بر ارزش افزوده

عوارض
مبلغ قابل پرداخت بر ارزش افزوده

720،000360،00013،080،000نسیه0042095/7/7فروشگاه الف
870،000435،00015،850،000نقدی00059895/7/18شرکت ب 
1،302،000651،00023،653،000چک سه ماهه04294795/8/25تولیدی ج
1،830،000915،00033،245،000سفته دو ماهه03925195/9/10کارخانه د

ــ1 نقد و مابقی نسیه00061095/9/20فروشگاه هـ
 2

522،000261،0009،483،000

جدول زیر را کامل کنید.فعالیت 30

عوارض بر ارزش افزوده فروشمالیات بر ارزش افزوده فروششرحردیف
اگر در زمان تسویه مالیات و عوارض 1

بر ارزش افزوده مانده مالیات و عوارض 
افزوده خرید 4،298،000  ارزش  بر 
ریال باشد و مبلغ وجه نقد پرداختی به 
سازمان امور مالیاتی 685،000 ریال 
تعیین شود، ماندۀ مالیات و عوارض بر 
ارزش افزوده فروش چه مبلغی بوده 

است؟

؟؟
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عملیات فروش کاالی مربوط به فروشگاه مذکور برای سه ماهه سوم سال )فصل پاییز( به شرح زیر است:

شماره فاکتورخریدار
تاریخ 
فروش

مالیاتشرایط فروش
 بر ارزش افزوده

عوارض
 بر ارزش افزوده

مبلغ 
قابل پرداخت

A 420،000210،0007،630،000نقدی0005795/7/12شرکت

 B ــ1 نقدی و مابقی چک2 ماهه0005895/8/30تولیدی
 4

1،188،000594،00021،582،000

F 516،000258،0009،347،000نسیه0005995/9/25مؤسسه

E 1،470،000735،00026،705،000نقدی0006095/9/30فروشگاه

مطلوب است: 
1   با توجه به تاریخ خرید و فروش های مندرج در جدول، ثبت های مربوط به آنها را با احتساب مالیات و 

عوارض بر ارزش افزوده بنویسید و در حساب های مربوطه در دفتر کل به ثبت رسانده و مانده گیری کنید.
1   ثبت مربوط به تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده را نوشته و مبلغ مربوط به تسویه حساب قابل ارائه به 

سازمان امور مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده( را مشخص کنید.

بهره بردارچوب برینجاریمصرف کننده

تنه درختالوارصندلی

فاکتور فروش
صندلی به مصرف کننده
بهای صندلی: 25000 
مالیات بر ارزش افزوده

 ٧50 

پرداخت به نجاری: 25٧50

فاکتور فروش
 الوار به نجاری

 بهای الوار: 15000 
مالیات بر ارزش افزوده

 450 

پرداخت به چوب بری: 15450

فاکتور فروش
 فاکتور تنه درخت به چوب بری

 بهای تنه درخت: 10000 
مالیات بر ارزش افزوده 

 300

پرداخت به فروشنده: 10300

مالیات بر ارزش افزوده
 پرداختی نجاری به 
سازمان امور مالیاتی
٧50-450=300

مالیات بر ارزش افزوده
پرداختی چوب بری به
سازمان امور مالیاتی
450-300=150

مالیات بر ارزش افزوده
 پرداختی فروشنده تنه
 به سازمان امور مالیاتی

300 

جمع وصولی سازمان امور مالیاتی در این فرایند
300+150+300=٧50
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزش شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

اعتبار مالیاتی و نحوۀ ثبت آن6

تکالیف قانونی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده7

نحوۀ محاسبۀ و ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده8

نحوۀ تهاتر مالیات بر ارزش افزوده9

نحوۀ تسویۀ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقّرر10
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شرح کار:
1  کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات بر ارزش افزوده

2  محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3  تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مربوطه

4  ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

استاندارد عملکرد : توانایی ثبت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه های سازمان 
امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته.

شاخص ها:
1   کنترل اسناد و مدارک مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده

2  محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3  تکمیل اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده در سامانه مربوطه   

4  ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: شرایط: میز و صندلی، اتاق کار، رایانه، ملزومات اداری، ماشین حساب، نرم افزار، قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین نامه 

معامالت.
ابزار و تجهیزات: میز و صندلی، اتاق کار، رایانه، ملزومات اداری، ماشین حساب، نرم افزار، قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین نامه 

معامالت.
معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده1

2انجام محاسبات مالیات بر ارزش افزوده2

2تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده3

2ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی مالیات بر ارزش افزوده


