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 مقدمه 

 1948  سال در و فرانسه کشور در بار نخستین برای که است جدید مالیاتی نظام یک افزوده ارزش بر مالیات سیستم

شورهای در تدریج به اما نگرفت، قرار اقبال مورد آغاز در اینکه وجود با مالیاتی نظام گردید. این اعمال سعه ک  و یافته تو

شورها سایر در آن از پس سترش ک صالحات ارکان از یکی عنوان به اکنون هم و یافت گ شوری هر در مالیاتی نظام ا  ک

 ارزش بر مالیات نظام ،اسالمی انقالب از پس جدید هایپایه معرفی به نیاز احساس وجود با نیز ایران در. شودمی محسوب

 بسیاری هایموفقیت نیز و تاکنون درآمد اجرا به سال 5 مدت برای آزمایشی صورت به1387 ماهمهر درسرانجام  ،افزوده

ستای در شته مالیاتی درآمدهای ارتقای را ست دا سالای که به گونه ؛ا شان می 97 گزارش عملکرد نیمه اول   دهد کهن

 .1هزار اظهارنامه مالیات مستقیم دریافت شده است ۱۷هزار اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و حدود  ۶۸۰بیش از 

 و اندر ایربرارزش افزوده  تشدری  سدوابم مالیاتبه  ،تحلیلی -توصدیيی روش اسدنادی وبه تالش شدد تا  پژوهشدر این 

 ارزش بر مالیات اجرایی نظام با آشناییچراکه  ؛شودپرداخته  ینظام مالیاتاین تجارب سایر کشورها در زمینه پیاده سازی 

 به کشور افزوده ارزش بر مالیات نظام اصالح مسیر در برداشتن گام جهت مناسبی راهنمای تواندمی کشورها سایر افزوده

  . آید شمار

 

 در کشورهای مختلفمالیات بر ارزش افزوده 

ساس مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله ست که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع برا ای ا

اکنون مالیات بر ارزش گردد. درصدددی از ارزش افزوده کااهای تولید شددده یا خدمات اراده شددده در هر مرحله اخ  می

ياوتی برخوردارکشدددور جه ۱۶۰افزوده در بیش از  که از سددد وح مت قاره جهان  ندان  یایی نیز در پنج  و از نظر جغراف

 .، نوسان دارد2درصد در کشورهای مختلف ۲۵الی  ۳های آن بین نرخکه  شوداند، اجرا میگسترده

 

 

                                                           
 98اردیبهشت  29، ۹۷های مالیاتی در سالآمار عملکرد اظهارنامهخبرگزاری تسنیم،  -1
 98فروردین  6سایت ناظر اقتصاد،  خداپناه، بهمن، مالیات بر ارزش افزوده در ایران و جهان، -2

ست که برا دیجد یاتینظام مال کیبر ارزش افزوده  اتیمال ستمیس  سه و در  نینخست یا بار توسط کشور فران

 شد. اعمال 1948سال  

ضر   سطوح متفاوتی برخوردار ۱۶۰مالیات بر ارزش افزوده در بیش از در حال حا شور جهان که از  و از نظر  ندک

 .شوداند، اجرا میجغرافیایی نیز در پنج قاره جهان گسترده

ترین دلیل آن به ستتیاستتت الیات بر ارزش افزوده بیشتتترین مولولیت را در کشتتوراای اروپایی دارد که مهمم 

 .گرددسازی سیستم مالیاتی و بهلود جریان کاالاا و خدمات تمام کشوراای عضو اتحادیه اروپا بر میاماانگ

ختار اقتصتتادی، اجتماعی و فران ی در کشتتور، باید با توجه به ستتامالیات بر ارزش افزوده برای اجرای موفق  

کشتتور، بستتتراا و الزامات قانونی، فنی و زیربنایی ایکاد کرد تا این نظام مالیاتی در اجرا بتواند بیش از پیش 

 .موفق عمل کند
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 مالیات بر ارزش افزوده در کشوراای مختلف -1جدول شماره 

 میزان مالیات بر ارزش افزوده کشور

 درصد20 آللانی

 درصد 19 الکزایر

 درصد20 اتریش

 درصد 18 آذربایکان

 درصد 21 بلژیک

 درصد 25 دانمارک

 درصد9 ایران

 درصد 16 قطر

 درصد 11 للنان

 

 های مختلف میالدیروند اتخاذ مالیات بر ارزش افزوده در دهه

سیستم مالیات بر ارزش افزوده،  کشورهای زیادی مجری این نظام مالیاتی هستند به لحاظ گستردگی جغرافیایی کاربرد 

دهد اجرای این نظام مالیاتی شود. این م لب نشان میها کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دیده میکه در بین آن

ای هها فواید دیگری هم داشته که سبب شده است کشورهای مختلف با انگیزهصرف نظر از جنبه ایجاد درآمد برای دولت

های ورهای جهان به اتخاذ مالیات بر ارزش افزوده را در دههشدددمتياوت به آن روی آوردند. جدول زیر میزان گرایش ک

  .1دهدمختلف میالدی نشان می

 اای مختلف میالدی  روند اتخاذ مالیات بر ارزش افزوده در داه -2جدول شماره           

 زمان جمع کل کشوراا

 میالدی 1950تا دهه  1

 میالدی 1960دهه  8

 میالدی 1970دهه  28

 میالدی 1980دهه  47

 میالدی 1990دهه  119

 میالدی 2004تا  2000 هایسال 136

 میالدی 2019تا   2005 هایسال 160
 

 

 کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده بر حسب منطقه

طور که مشخص  همان. حسب من قه اراده شده استتعداد کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده بر  3شماره جدول 

ترین دلیل آن به سدددیاسدددت اسدددت، مالیات بر ارزش افزوده بیشدددترین مقبولیت را در کشدددورهای اروپایی دارد که مهم

گردد. به سددازی سددیسددتم مالیاتی و بهبود جریان کااها و خدمات تمام کشددورهای عیددو اتحادیه اروپا بر میهماهنگ

ه اروپا یکی از پیش نیازهای ازم به منظور عیدددویت در جامعه اروپا را پ یرش مالیات بر ارزش افزوده که اتحادیطوری
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توسط کشور مربوط در نظر گرفته است. به عالوه، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار 

 .1زی و شرقی ایجاب کردنیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپای مرک
 

کشوراای مکری مالیات بر ارزش افزوده برحسب منطوه -3جدول شماره   

 ردیف منطوه تعداد کشوراای مکری مالیات بر ارزش افزوده

7 (ASEAN) نه آآس    1 

 2 آسیا 19

 3 اروپا 53

 4 اقیانوسیه 7

 5 آمریکای جنوبی 11

یو مرکز یشمال یکایآمر ب،یکاراد 19  6 

 7 آفریقا 44

 8 جمع 160
                                            The worldwide VAT,GST and sales tax guide 

 
 

 کشور جهان  17مقایسه مالیات بر ارزش افزوده در ایران 

چند که  کشور مورد بررسی قرار گرفته است، هر 17در ایران و  نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده 4شماره در جدول 

 . 2هایی برای برخی کااهای اساسی هم وجود دارددر برخی از این کشورها معافیت

کشور دی ر 17استاندارداای مالیات بر ارزش افزوده در ایران و  -4جدول شماره   

نرخ  نام کشور ردیف

استاندارد 

مالیات بر 

ارزش 

 افزوده

 )سایر موارد( فزودهمالیات بر ارزش ا

محصوات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده،  :کااهای اساسی و برخی کااها از مالیات معاف هستند؛ از جمله درصد 9 ایران 1

آبزیان، زنبور عسل، خوراک دام و طیور، انواع کود، سم، ب ر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قندددد، شدددکر، بدددرنج، 

در، روغن نباتی و شیرخشک)کودکان(، کتاب، م بوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغ ، اموال دیر، پنی دویا، ش دات، س  حبوب

ها و مؤسددسددات، خدمات غیرمنقول، انواع دارو، لوازم مصددرفی درمانی، خدمات درمانی، خدمات بانکی و اعتباری بانک

 …معامالت اوراق بهادار و کاا، خدمات حمدل و نقدل عمدومی، کااهای صادراتی و

های درصددد نرخ ۱۰و  ۵.۵دو نرخ دارد.  با توجه به نوع کاا و خدمات بر ارزش افزوده نرخ مالیات ۴رانسدده دارای فدر  درصد 20 فرانسه 2

شود. همچنین درصد نیز برای انتشارات اعمال می ۲.۱اند. یک نرخ تنزیل شده برای برخی کاای ضروری تعیین شده

 .تنددرصد هس 3صير افزوده و یا داری نرخبرخی از کاا و خدمات در این کشور، معاف از مالیات بر ارزش

شور آلمان  درصد 19 آلمان 3 ضروری مالیات بر ارزش افزوده در ک ست. ۷برای کااهای  صد ا یی از کااها و خدمات نیز معاف از  در بع

اند از: خدمات مالی و بیمه، معامالتی که مشددمول مالیات بر نقل و افزوده هسددتند که این موارد عبارتمالیات بر ارزش

های رفاه شددوند، صددادرات کاا، نشددریات داخلی، اع ای وام، خدمات پزشددکی، فعالیتمی انتقاات امالک و مسددتغالت

 .های آموزشیهای فرهنگی و فعالیتاجتماعی، فعالیت

 آرژانتین 4

 

 شود.درصد بر تأمین برخی از خدمات مانند خدمات ارتباطی، انرژی، گاز طبیعی و آب اعمال می ۲۷نرخ افزایش یافته  درصد ۲۱

شددود. صددادرات کاا نیز دارای نرخ ای اعمال میدرصددد نیز بر برخی کااهای سددرمایه۱۰.۵همچنین نرخ کاهش یافته 

 درصد است. 4صيرمالیات 

                                                           
 1396مروری اجمالی بر نظام مالیات بر ارزش افزوده، پورتال وزارت اقتصاد و دارایی، آذر  -1

  96آبان  18کشورها، ، مقایسه مالیات بر ارزش افزوده در ایران و دیگر مقاومتی نیوز -2

 شود.عنوان هزینه لحاظ میهای پرداختی وجود دارد اما در موارد معاف از مالیات، مالیات پرداختی بهدرصد به این معنی است که امکان دریافت مالیات صيرنرخ -3

 افزوده پرداختی در طول فرایند تولید را از دولت پس بگیرد.تواند مالیات بر ارزشبه معنی آن است که بنگاه می در آرژانتین درصد صيرنرخ مالیات  -4
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 شود.درصد بر مواد غ ایی، پوشاک، محصوات پزشکی و خدمات اراده شده توسط مدارس خصوصی اعمال می ۸نرخ  درصد18 ترکیه 5

صد نیز بر مجالت، روزنامه یکنرخ  شاورزی که بهدر صوات ک شوند، انتقال خودروی صورت خام فروخته میها و مح

در کنار موارد فوق،  شود.متر مربع و برخی موارد دیگر اعمال می ۱۵۰های با متراژ کمتر از دست دوم و همچنین خانه

 افزوده هستند.برخی از کااها نیز معاف از مالیات بر ارزش

ونقل عمومی و اسکان )اجاره( درصد هستند. خدمات مالی، حمل صيرصادرات و برخی مواد غ ایی دارای نرخ مالیاتی  درصد 14 آفریوای جنوبی 6

 .افزوده هستندمعاف از مالیات بر ارزش

 ایتالیا 7

 

بعیی از خدمات نیز مانند خدمات  درصد کاهش خواهد یافت. ۱۰درصد یا  ۴برای برخی کااها و خدمات این نرخ به  درصد ۲۲

خدمات دیگر مانند صدادرات،  ای، قمار، خرید و اجاره مسدکن با برخی اسدتانادات معاف هسدتند.بانکداری، مالی، بیمه

 درصد هستند.  صيرنشریات داخلی و خدمات مربوط به کشتی دارای نرخ 

 درصد خواهد بود. صيربرای صادرات این نرخ  درصد10 اندونزی 8

همچنین فروش برخی  درصددد خواهد بود. ۱۰این نرخ برای فروش برخی از انواع اقالم پزشددکی، غ ا و کاای کودکان  درصد 18 روسیه 9

المللی و اند از صددادرات کاا، خدمات حمل و نقل بیندرصددد هسددتند که عبارت صدديرکاا و خدمات مشددمول مالیات 

امالک مسدکونی، محصدوات خاپ پزشدکی، خدمات پزشدکی، مواد برخی از خدمات از جمله فروش  خدمات مربوطه.

های غ اخوری مدرسه، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات م هبی و تشریياتی، خدمات آموزشی اراده غ ایی با سالن

شده توسط مؤسسات آموزشی غیر انتياعی مجاز، خدمات خاپ در حوزه هنر و فرهنگ تولید نیز معاف از این مالیات 

 هستند.

ترین آن ست که مهمادرصد  صيرتأمین بعیی موارد نیز دارای نرخ  درصد خواهد بود. ۵برای برخی از کااها نرخ آن  درصد 20 ان لیس 10

زمین و امالک و حمل ونقل عمومی )به  چون؛اند از: مواد غ ایی، آب، کتاب و روزنامه و برخی معامالت خاپ عبارت

 هستند. های بهداشتیموزش و خدمات مراقبتنیز خدمات مالی، اجاره، آهای معاف فعالیت جز تاکسی(.

 13تا  6 چین 11

 درصد

کنندگان مالیات بر افزوده تولیدی وجود دارد. گروه اول، پرداختگروه مالیات بر اسددداس ارزش دودر کشدددور چین 

تولید خدمات مشدددمول مالیات بر های فعال در شدددرکت افزوده مقیاس کوچک و گروه دوم پردازندگان معمولی.ارزش

هزار دار( در سدددال و عمده فروشدددان یا خرده  ۸۰.۵میلیون یوان ) ۰.۵ها کمتر از افزوده که ارزش فروش آنارزش

شوند و هزار دار( در سال باشد، جزو گروه اول محسوب می ۱۲۹میلیون یوان ) ۰.۸ها کمتر از فروشانی که فروش آن

شرکت ست تا  وم.ها جزو گروه دسایر  صد از ارزش درآمد خود را بدون  ۶تولیدکنندگان مقیاس کوچک تنها کافی ا در

ها باید برای ولی سددایر شددرکت ،افزوده پرداخت کنندعنوان مالیات بر ارزشکسددر مالیات پرداختی در مراحل قبل، به

درصددد و  ۱۳تاب و آب و برق درصددد، برخی مواد غ ایی، ک ۱۷خدمات تعمیر و یا جایگزینی و بر محصددوات وارداتی 

صالحات مالیات بر ارزش صد بپردازند. ۱۱و  ۶افزوده برای اکار خدمات طرح ا صادرات کاا و برخی خدمات مربوط  در

 درصد است. صير المللی دارای نرخ به طراحی و تحقیم و توسعه و همچنین خدمات حمل و نقل بین

صادرات، خدمات حملها در برخی شرکت درصد ۱۰ کره جنوبی 12 سایر فعالیتموارد مانند  هایی که درآمد ارزی دارند ونقل دریایی و هوایی و 

: مواد غ ایی فرآوری نشددده، زغال سددنگ، خدمات های مالیاتی شدداملمعافیتهمچنین  معاف از این مالیات هسددتند.

های خیریه، تلين عمومی و کااهایی که برنامهها و آموزشی و بهداشتی، کتاب و روزنامه، خدمات بانکی و بیمه، فعالیت

 .شودبه طور موقت برای صادرات مجدد وارد می

 مکزیک 13

 

دارای  ،شود و هزینه آن توسط شعب مستقر در مکزیک پرداخت شودصادرات کاا و خدمات که در خارج استياده می درصد ۱۶

صد خواهد بود.صير نرخ  سهم، اموال ساختمان و چون: همچنین موارد  در سکونی. کتاب و روزنامه، انتقاات  زمین م

 است. معاف از مالیات ... دست دوم و

 اند 14

 

12.5 
 درصد

درصد  ۱بها، و غیره نرخ آن ای و دارو، فلزات گرانهای کشاورزی و صنعتی، کااهای سرمایهدر برخی موارد مانند نهاده

 .ستدرصد ا ۵و 

 ژاپن 15

 

صادرات دارای نرخ  درصد10 صد بوده و برخی از معامالت از جمله فروش و یا اجاره زمین، خرید و فروش  صيرطبم قوانین،  در

 ۱۵درصدددد و  ۲۰مالیات بر بهره پرداختی بابت وام نیز دارای نرخ  اوراق بهادار و اراده خدمات عمومی معاف هسدددتند.

 .های بانکی استدرصد برای بهره اوراق و حساب

درصددد بر برخی از  ۱۲درصددد و  ۷یافته نرخ کاهش .نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برزیل بین شددهرها متياوت اسددت درصد18 برزیل 16

 .درصد است ۲۵درصد تا  ۱۸شود. برای واردات نیز این مالیات بین کااها اعمال می

 عربستان امارت و  17

 

سعودی هایدولت درصد 5 ستان   .شروع به گرفتن مالیات بر ارزش افزوده کردند ۲۰۱۸ از اول ژانویه امارت متحده عربی و عرب

 . ندارند ت بر درآمدامالی ای برای اخ ها هنوز برنامهبا این وجود، این دولت
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 مالیات بر ارزش افزوده در ایران  

توسط دولت وقت به مجلس شورای اسالمی، اولین گام در راستای  1366مالیات بر ارزش افزوده در سال با تقدیم ایحه 

شد. با وجود  شته  شور بردا ستقرار این نظام مالیاتی در ک شی از این ایحه در مجلس وقت، به علت مقارن ا صویب بخ ت

ست سیا صادی و تابیت قیمتشدن آن با  شی از جنگ تحمیلی، ها و همچنین های تعدیل اقت صادی نا شرایط خاپ اقت

 .این ایحه توسط دولت پس گرفته شد

دپارتمان امور مالی صدددندوق بین المللی پول، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از  1370در سدددال 

مختلف در وزارت امور اقتصادی و  ها و م العات. پس ار بررسی1یی نظام مالیاتی به ایران پیشنهاد کردرآاافزایش کعوامل 

سال  ستقرار نظام مالیاتی جدید 1370دارایی در نهایت در اواخر  ستور کار دولت  ،برنامه ا گرفت و  قرار وقتمجدداً در د

به تصویب هیئت وزیران رسید و در مهرماه همان سال به مجلس شورای  1381در اواخر شهریورماه  آندر نهایت ایحه 

 شد. ه داسالمی ارا

سی شم جلس مهای اولیه این ایحه در دوره برر سی ایحه به مجلس هيتم موکول ش صورت پ یرفت، اما در نهایت برر

سیون شکیل، کلیات ایحه را در کمی سال ت سی کرد و کلیات شد. مجلس هيتم در اولین  دین در فرور آنهای مربوط برر

 در صحن علنی مجلس به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.  1384
 

 نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در ایران

دال دران از س دزوده در ای در ارزش اف دوارض ب دات و ع درخ مالی  5شماره تغییراتی داشته است که در جدول  98تا  87 ن

 :2نشان داده شده است
 مالیات و عوارض ارزش افزوده در ایرانرخ ن-5جدول شماره 

 نرخ سال عوارض مالیات سال

1387 1.5% 1.5%  3% 

1388 1.5% 1.5 % 3% 

1389 1.5% 1.5 % 3% 

1390 2.2% 1.8% 4% 

1391 2.9% 2.1% 5% 

1392 3.6% 2.4% 6% 

1393 5.3% 2.7% 8% 

1394 6% 3% 9% 

1395 6% 3% 9% 

1396 6% 3% 9% 

1397 6% 3% 9% 

1398 6% 3% 9% 

 های فوققوانین بودجه کل کشور در سالمنبع: 

                                                           
 72، پ 1382تجلی، سید آیت ا.. تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده، نشریه تازه های اقتصاد، -1

 97اسيند  8مالیات بر ارزش افزوده در ایران، چهرقانی، احمد، زرانژآد، منصور، بررسی اثرات اقتصادی اصالح قانون -2
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 در ایران GDP نسبت پایین درآمد مالیاتی به

سی شان میبرر سال دهد، ها ن صول ناخالص داخلی به قیمت ثابت  سال  6در  90تولید مح ست   370حدود  97ماه نخ

ست هزار میلیارد تومان بوده ساس نرخ مالیات به ا صد )بین  10تولید ناخالص داخلی کمتر از . بر این ا صد(  9تا  8در در

 . است

سه با نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی صد 46.2  (GDP)فران سال  در شته 2017در  شترین درآمد مالیاتی را دا ، بی

شور، دانمارک با  ست و پس از این ک صد، بلژیک با  46ا صد، هلند با  44.6در صد، ژاپن با  38.8در صد و  30.6در در

 1.اندهای دوم تا ششم جای گرفتهدرصد در رده 27.1آمریکا با 

  GDPنسلت پایین درآمد مالیاتی به -6 جدول شماره

 GDP کشور ردیف

 درصد 46 دانمارک -فرانسه 1

 درصد 6/44 بلژیک 2

 درصد 8/38 الند 3

 درصد 6/30 ژاپن 4

 درصد 27 آمریکا 5

 درصد 9-8 ایران *
 

 الم آخرک

ستقرار نظام مالیات بر ستردگی پایه افزوده ارزش ا ستياده به دلیل گ شورهای مختلف ا های مالیاتی و با توجه به تجربه ک

س   کارتواند میکننده از این نظام،  شور، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به آجهت باا بردن  یی نظام مالیاتی ک

ل حبرای بهترین راه حل ممکن ، های موجودع کاستیفها و رظر گرفتن محدودیتن اقتصاد ملی به درآمدهای نيتی، با در

 باشد. ل و مشکالت اقتصادی در جامعهمساد

ستياده آنها از شان می نگاهی به تجربه کشورهای مختلف و دامنه ا ست تا در این مالیات ن دهد که این نظام مالیاتی قادر ا

 ا به ل های خرده فروشی کاربرد داشته باشد وتا زنجیره نهایی تولید و فعالیتدامنه وسیع، از س وح عمده فروشی گرفته 

البته  ها به ارمغان آورد.ها در مقایسددده با سدددایر مالیاتمنافع بیشدددتری را برای دولت مزایا و پ یری،دلیل همین انع اف

یی بیشدددتری برخوردار بوده و آاز کار های مالیاتیکه در آنها نظام ییکه تجربه موفم کشدددورهای اروپا شدددودیادآوری می

موفقیت ق عی این نظام مالیاتی در کشورهای برای تواند مالکی نمی ،از شيافیت قابل توجهی برخوردار است ساختار بازار

سعه یافته  سعه کمتر تو شدو یا در حال تو سترهای ازم فرهنگی، اق .با صادی، تچراکه تحقم این نظام مالیاتی نیازمند ب

ها توانسدتند در زمینه تحقم و ایجاد چنین پیش نیازهایی، دولت و به همین دلیل در جوامع اروپایی اسدت ... وسدیاسدی 

ال و یا در ح اما در کشددورهای کمتر توسددعه یافته ها تجربه نمایند.جایگزینی نظام مالیاتی فوق را به جای سددایر مالیات

سعه صحی  و من ق تو شکالتی از قبیل تعریف  صی وجود راب ه ی که هنوز م صو نه هرگو ،نداردبخش عمومی با بخش خ

 …بایسددت با دقت و ظرافت خاصددی صددورت پ یرد تا از بروز هر گونه ناهنجاری اقتصددادی، اجتماعی ومالیات دیگری می

  . شود خودداری

                                                           
 97اسيند  25، کنندمردم کدام کشورها بیشترین مالیات را پرداخت میتسنیم،  -1
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 ،راجتماعی و فرهنگی کشوبا توجه به ساختار اقتصادی، باید برای اجرای موفم این سیستم مالیاتی در کشور، ، رو از این

، سپ تا این نظام مالیاتی در اجرا بتواند بیش از پیش موفم عمل کند. ردیربنایی ایجاد کزبسترها و الزامات قانونی، فنی و 

تواند های مختلف میها و بسددترهای موجود و شددناسددایی نواقص و برطرف کردن آن در حوزهایجاد و توسددعه زیرسدداخت

یمین کننده خوبی بر شد. ت شور با شورهای در این میان هر چند ای اجرای موفم این نوع مالیات در ک  ومن قه تجربه ک

 تواند در این مورد راهگشا باشد. مجری طرح و نتایج کار آنها نیز می

     


