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 مقدمه
 و تار عامالن اقتصادیروت، تنظیم رفتامین درآمد برای دولت، توزیع درآمد و ث»کارکردهای نهاد مالیات شامل 

 . است« تولید اطالعات مالی

کارکردها غافل هستند؛  ته و از سایرگذاران، به کارکرد درآمدی مالیات توجه داشعموم مردم، کارشناسان و سیاست

همین امر مانع شده و  مالیاتی پایدار درآمدهای بهی نیازسبب بی ،نفتی درآمدهای به کشور تاریخی وابستگی هرچند

ت نهاد مالیات، باعث غفلت از ظرفیشود. میاز درک اهمیت کارکرد درآمدی مالیات )ابتدایی ترین کارکرد مالیات( 

 اقتضای هر یک به و اطالعاتی مالیات شده که ثبات بخشیتوجهی به کارکردهای بسیار مهم توزیعی، تنظیمی، بی

 . کنند ایفا بسزایی نقش اقتصادی پیشرفت و اقتصادی هایبحران از خروج برای توانندمی شرایط

 اصالح. تاس مالیات نهاد اصالح کشور، اقتصادی پیشرفت یبرا ترین اصالحات ساختارییکی از بنیادی

 رکود، تورم، ،نفتی درآمدهای به بودجه وابستگیها برای مسائلی مانند حلاهترین رسازکارهای مالیاتی یکی از مهم

 است.  شکاف طبقاتیو  پولشویی جویی،رانت فساد، نابرابری، بیکاری،
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 وضعیت
 از:  هستند، عبارتند مالیات وضعیت نهادهای مهم که بیانگر شاخص

 ندارد )مانند  ییناساش تیقابل ایکشور  یناخالص داخل دیدرصد تول 45تا  40: (یدرآمد کارکرد) یاتیمال پوشش

 برخوردار است. یاتیمال تیاز معاف ایو  ستین اتیمشمول مال ای( یاتفاق یدرآمدها
  درصد  8 حدود  1399در سال  درآمدی(: این نسبت در ایراننسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی )کارکرد

کاری و توسعه کشورهای سازمان هم در 2019های تامین اجتماعی( است؛ در حالی در سال )با لحاظ بیمه

رصد د 42درصد، میانگین کشورهای نوردیک حدود  49فرانسه حدود  در درصد، 35اقتصادی حدود 

 .درصد است 25ترکیه حدود  در و
 شاخص  ر،یاخ یهابهبود در سال رغمیعل: (یدرآمد کارکرد) دولت یبه منابع بودجه عموم اتیمال نسبت

 نیانگیبا م سهیکه در مقا دهیرس 1398درصد در سال  37.7به حدود  یبه منابع بودجه عموم اتینسبت مال

 نیانگیم ،7گروه  یدرصد کشورها 55 نیانگیم ،یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار یدرصد کشورها 65

 . است نییپا اریبس یعدد ه،یدرصد ترک 58و نسبت  کینورد یدرصد کشورها 67
 یهادر دهه یانهیات هزبه اعتبار اتینسبت مال یدر حال: (یدرآمد کارکرد) یانهیبه اعتبارات هز اتیمال نسبت 

( یحاظ اقتصاد)به ل شرفتهیپ یاز کشورها یبرخ یبرا ،دهیدرصد نرس 50از  شیعنوان به ب چیبه ه ریاخ

شاخص به  نیا یستیبرنامه ششم توسعه، با ینیبشیطبق پ. درصد است 90به  کینسبت نزد نیا نیانگیم

 .دیرسیدرصد م 72
 تومان  اردیلیهزار م 60حدود  1398در سال  یاتیسازمان مال یهاطبق گزارش: (یدرآمد کارکرد) یاتیمال فرار

 . ثبت شده است یاتیفرار مال ،یوصول اتیسوم کل مال کیمعادل 
 یهاصیدر تشخ یاطالعات یهااز سامانه یریگعدم بهره: (یدرآمد کارکرد) وصول یهاو وقفه یدادرس اطاله 

 .شودیوصول م یهاو وقفه یاطاله دادرس جادیباعث ا یاتیسازمان امور مال زمحوریمم
 اعمال  ،تیعافمو اعمال  اتیدر وضع مال یو عمود یعدالت افق تیعدم رعا: (یعیتوز کارکرد) ینیج بیضر

از درآمد  یقابل قبول زندگ یهانهیها، عدم کسر هزبر مجموع آن اتیو عدم اعمال مال یاتیمنفرد مال یهاهیپا

 یبه افراد دارا ارانهی ی( و عدم اعطااتیدست آوردن درآمد خالص مشمول مال یافراد )برا اتیمشمول مال

. ده استش( یدرآمد ی)شاخص نابرابر ینیج بیضر شیحد آستانه، باعث افزا کیدرآمد خالص کمتر از 

رانسه ف، آلمان و 0.32در انگلستان  بیضر نیکه ا یبوده در حال 99در سال  0.40از  شیب رانیا ینیج بیضر

 . است 0.25و سوئد و دانمارک  0.29
 چون ارز،  ییدر بازار کاالها یبازفتهس: (یمیتنظ کارکرد) یاساس یدر بازار کاالها یو سوداگر یبازسفته

مولّد،  دیتول یبرا زهیکاهش انگ ،یبخش یهامتیق شیو مسکن، خودرو، سکه و طال موجبات افزا نیزم

مسکن  یاهیسرماو  یبازسفته یمثال تقاضا یبرا. شودیتورم م جهیو در نت یبانک یخلق پول درونزا شیافزا

 دهد؛یمسکن را شکل م یکل تقاضا  %72، 98قصد مصرف( در سال  و نه به یبازسفته یمسکن، برا دیخر)
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مسئله  نیا یادیتا حد ز توانستیم هیسرما یدیبر عا اتیهمچون مال اتیمال یمیتنظ یکه ابزارها یدر حال

 . را کنترل کند
 از  یکیوجود م یاطالعات یهاگاهیاز پا کپارچهی یعدم سامانده: (یاطالعات کارکرد) یرسم ریغ اقتصاد

کشور با نسبت  یرسم ریاقتصاد غ سهیمقا. در کشور است ینیرزمیبروز فساد و اقتصاد ز یمجار نیتریاصل

 ایو  8.32ان با نسبت ، انگلست7با نسبت  کایچون آمر یبا کشورها سهیدر مقا یناخالص داخل دیاز تول 18.38

 . نه چندان خوب کشور است تیدهنده وضعنشان 11.74سوئد با نسبت 

 یهاتیعافم ،یاتیضعف در پوشش مال»است؛  اتیو گسترده نهاد مال قیمسائل عم یایها گوشاخص نیا ریمقاد

 ،یبر اشخاص حقوق یتایمردم، فشار مال یاساس یدر کاالها یبازو سفته یسوداگر ات،یدر وصول مال یعدالتیگسترده، ب

 یاتیوصول، فرار و اجتناب مال یهاوقفه جادیوصول، ا نهیزباالرفتن ه ،یاتیمال یاطاله دادرس زمحور،یمم یسنت یحسابرس

 . هستند اتیاز مسائل متعدد نهاد مال ییهانمونه «یرسم ریاقتصاد غ یباال و حجم باال

 . دیکشور را با بحران مواجه نما تواندیها، مآن یامدهایو پ اتیمسائل نهاد مال شدت

 مقاصد
 اتیالهى، نهاد مال زالیبا اتکال به قدرت ال» یادیبن یهاارزش یو در راستا و منابع در دسترس هاتیبا توجه به ظرف

 گرمیدرآمدها و تنظ عادالنه کنندهعیدولت، توز یبودجه عموم کنندهنیتأم 1404در سال  رانیا یاسالم یجمهور

 خواهد بود. «یتراز جهان در یاتیمال یدر سازکارها شرانیو پ شروی، پ1414در سال  ریمس دامهو در ا یاقتصاد یهاتیفعال

 .غییرات درج شده استتبرای مقایسه  1399مقادیر متغیرها در سال . ارائه شده است 1در جدول  اتینهاد مال مقاصد

 : مقاصد مالیات1جدول 

 مقدار واحد متغیر
1399 1400 1401 1402 1403 1404 

هزار میلیارد   درآمد مالیاتی
 2070 1633 1172 730 284 223 تومان

هزار میلیارد  یاتیسهم دولت از درآمد مال
 1845 1453 1030 653 251 193 تومان

هزار میلیارد  یاتیها از درآمد مالیسهم شهردار
 224 181 142 78 33 30 تومان

14.3 %10.8 %5 %4.9 درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
% 17.4% 19.7

% 
 %10 %15 %20 %30 %37 %37 درصد نسبت اقتصاد غیررسمی

 

خواهد  1404در سالهزار میلیارد تومان  2000بیش از به  1399هزارمیلیارد تومان در سال   223درآمد مالیاتی از 

های مالیاتی افزایش درآمد مالیاتی ناشی از دریافت مالیات بیشتر از مودیان فعلی نیست، بلکه ناشی از اصالح پایهرسید. 
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نرخ یابند؛ میهای مالیات نیز کاهش و گسترش پوشش مالیات )از جمله جلوگیری از فرارهای مالیاتی( است، حتی نرخ

 خواهد یافت. کاهش  درصد 5به   درصد 9شود(  از مالیات ارزش افزوده )که با مالیات بر مصرف جایگزین می

ها )در مالیات هرداریششوند بدون لحاظ سهم مالیات میهای ساالنه ذکر شایان ذکر است درآمد مالیاتی که در بودجه

درآمد مالیاتی در بودجه بیان  افزوده و مالیات بر مصرف برخی کاالها( است، در حالی که این مبالغ نیز باید به عنوانارزش

 شوند. 

ه، همه مصارف خزانه جدبا اصالح ساختار بو؛ هزار میلیارد تومان است 1373، حدود 1400بودجه عمومی دولت در سال 

هزار  440حدود ین سال ادر ها( که باید با درآمد مالیاتی تامین شود، های خدمات حاکمیتی، کمک و یارانهدولت )هزینه

تا و  نخواهد داشت تیتراز عملیا سریک 1401از سال  زانهخینی شده، بان است. با درآمدهای مالیاتی پیشمیلیارد توم

  تامین خواهد شد.ات از محل درآمد مالیاجتماعی )بیمه، تسهیالت، ضمانت و یارانه نقدی( های حمایتمه ه 1404سال 

ه )ک ف نهاییمصرمالیات بر ( و بخشی از شودکل مبلغ مالیات بر ارزش زمین )که جایگزین عوارض نوسازی می

 1400های کشور در سال ودجه همه شهرداریبشود. پرداخت میها شود( به شهرداریجایگزین مالیات ارزش افزوده می

سید. به تدریج درآمدهای هزار میلیارد تومان خواهد ر 200به حدود  1404و تا سال  هزار میلیارد تومان است 130حدود 

 تامین خواهد شد؛ تی ها از محل درآمد مالیاتمام مصارف شهرداری 1404ها افزایش یافته و در سال مالیاتی شهرداری

صدور پروانه ساختمانی  ومد از جرایم و خسارات ها، کسب درآایجاد درآمد پایدار برای شهرداریبدین ترتیب، عالوه بر 

 قطع خواهد شد.

به سطح  1399در سال  درصد 5های تامین اجتماعی( به تولید ناخالص داخلی از حدود نسبت مالیات )بدون لحاظ بیمه

ولت از درآمدهای نفتی رسد. با افزایش درآمدهای مالیاتی، عالوه بر استقالل دمی 1404درصد در سال  20مطلوب حدود 

 شود. یهای حمایتی دولت )مانند یارانه( فراهم مو حذف کسری بودجه، منابع مالی کافی برای ماموریت

ه عبارت دیگر تولید ب ؛، استشوندقانونی که ثبت نشده و گزارش نمی قانونی یاهای غیرفعالیتشامل اقتصاد غیررسمی 

بوده  درصد 37دود ح 1398رسمی در سال اقتصاد غیر. شوندنمیمحاسبه لید ناخالص داخلی کشور ها در تواین فعالیت

 و خانوارها مددرآ( یالکترونیک هایحسابصورت صدورمانند های اطالعاتی و الزامات مالیاتی )یرساختاست، با تقویت ز

 شده آغاز 1401 سال از الکترونیکی هایحسابصورت صدور. یابدمی کاهش غیررسمی اقتصاد سهم و شده ثبت هابنگاه

رسد که می 1404ال در س درصد 10ش یافته و به تدریج کاه به غیررسمی اقتصاد سهم روند، این با یابد،می گسترش و

 . وضعیت مطلوبی است

 راهبردها
لوب )که در مقاصد اند( به وضعیت مطها و مسائل آشکار شدهوضعیت موجود )که با شاخصاز راهبردها مسیر رسیدن 

« وضع موجود»با « حی شدهسازکارهای طرا»هبردها بیانگر رویکردهای طراحی و تمایزِ را. دهدنشان میرا اند( تعیین شده

 .کنندبیان میرا د، نانداز محقق شوه باید رخ دهند تا مقاصد و چشمکترین تغییراتی بوده و مهم

 عبارتند از: اتینهاد مال یراهبردها
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باشد  یدولت کاف یهانهیهز نیتام یبرا دیطرف با کیاز  اتیدرآمد مال: یاتیمال یدرآمدها بیترک اصالح .1

 نیبر زم اتیمانند مال) یاتیمال یهاهیاز پا یبرخ. نشود یاقتصاد یباعث اختالل در سازکارها گریو از طرف د

اشخاص  هیسرما شیزابر اف اتیمال انند)م یاتیمال یهاهیاز پا یشوند، برخ تیتقو ای جادیا دیو امالک( با

( یمیتنظ یهااتیلو ما یبر اشخاص حقوق اتی)مانند مال هااتیاز مال یبرخ ی( حذف شده و سهم درآمدیحقوق

 یه اهداف درآمدکباشد  یبه حد دی)مانند تعرفه واردات( نبا یمیتنظ یهااتیمال یسهم درآمد. ابدیکاهش 

منبع  کهنی(، عالوه بر ا)مانند امالک و خودرو ییبر دارا اتیمال. شود هاآن یاصل یباعث انحراف از کارکردها

ر جهت کاهش د یبه عنوان ابزار تواندی( است مهای)شهردار یمحل یهادولت یبرا یو قابل توجه داریپا

 . ردیمورد استفاده قرار گ اءیاغن نیبه کنز و عدم تداول ثروت در ب لیتما
 یبرخ»از  اتیمال یبه جا ،یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال: جمع درآمد خالص خانوار هیبر پا اتیمال افتیدر .2

 «یاتیمال یعمود و یعدالت افق» تیرعا یبرا. باشد« خانوارجمع درآمد خالص »متمرکز بر  دیبا« درآمدها

 یقابل قبول زندگ یهانهیکسر هز زبر جمع درآمد افراد بعد ا اتیمال دیبا «انیتوان پرداخت مؤد» یبر مبنا

 یا اجراب. ها( وضع شودو افراد تحت تکفل آن انیآموزش، مسکن مؤد ،یپزشک یهانهیها )شامل هزآن

 یتیشناسه هو کی، با کشور میمق ریغ ایو  میمق یخارج ای یرانیجمع درآمد خالص، هر فرد ا هیبر  پا اتیمال

لحاظ  یاتیقوه مالبال یمؤد کیو به عنوان  شودی( شناخته مرنامهشماره گذ ای یمنحصر به فرد )مثل کد مل

صورت  یکالت از ووبه  ایو  ابتیکه به ن ییهاتیفعال ی)حت یاقتصاد تیفعال نیاول ییشده و به محض شناسا

صر به فرد خواهد منح یتیبا همان شناسه هو یاتیپرونده مال کیبالفعل، صاحب  یمؤد کی(، به عنوان ردیگ

 شد.
 دیده، تولبر ارزش افزو اتیمال یکارکرد اصل: افزودهارزش اتیمال یبه جا یینهامصرف بر  اتیمال افتیدر .3

 یادیز یهانقص ییاجرا دارد؛ اما به لحاظ زین یبوده و البته درآمد قال توجه دیتول یهارهیاطالعات از زنج

 اریه با دقت بسارزش افزود اتیمال یطالعاتکارکرد ا ،یکیالکترون یهاشدن صورت حساب ییبا اجرا. دارد

به طور  یکیکترونپرداخت ال یابزارها قیاز طر دیدر هر خر یینهامصرف بر  اتیمال. شودیم نیتام یشتریب

 .شودیم زیبه حساب خزانه وار میمستق
با  تواندیم هیسرما یدیبر عا اتیهمچون مال یاتیمال یهاهیاز پا یبرخ: اتیمال یمیتنظ یکارکردها تیتقو .4

مولد، نقش  یهاتیبه سمت فعال یاقتصاد یهاتیفعال یگرمیو تنظ یبازاز سفته یریچون جلوگ ییکارکردها

 کند. فایرا ا دیبه سمت تول منابع مالی تیهدا
و  هانهیزهدر انجام معامالت و توازن  یکیالکترون یهاحسابصورتبا صدور : خودکار اظهارنامه دیتول .5

 دیتول ی( برایحقوق یااستهالک بر زانی)به جز م ازیاطالعات مورد ن یتمام ان،یدرآمدها در قالب سامانه مؤد

 ان،یشده مؤدشاطالعات گزار اسهر سال بر اس انیدر پا بیترت نیبد. شودینامه فراهم مخودکار اظهار

 .شودیم دیتول یو حقوق یقیهمه اشخاص حق یبرا یبانک یهاو تراکنش یکیالکترون یهاحسابصورت
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 سازکارها
با استقرار سازکارها، . شودشود، در سازکارها با دقت مشخص میبستر مسیری که در راهبردها به صورت کلی بیان می

 .شودحل شده و حرکت به سمت مقاصد آغاز می« مسائل»

با  یاتیمال یهاهیند؛ پاهست «تیعوامل، نهادها و حاکم ها،تیفعال ،یاتیمال یهاهیپا»شامل  یاتینهاد مال یاسازکاره

 طینهادها، شرا. ستنده نهادها  ریکه تحت تاث دهندیانجام م ییهارا عامل هاتیو فعال شوندیم ییو وصول اجرا ییشناسا

 میتنظ ت،ینقش حاکم. دهندیقرار م هاتیانجام فعال ریها را در مسعامل بیترت نیو بد هعوامل را شکل داد یطیمح

 است. هاتیفعال لیها و تسهعامل تینهادها، تقو

 میتقس« ر کاالها و خدماتب اتیمال»و « )ثروت( ییبر دارا اتیمال»، «بر درآمد اتیمال»به سه دسته  یاتیمال یهاهیپا

 :شوندیم

 یقیاشخاص حق بر جمع درآمد اتیمال»و  «یبر جمع درآمد اشخاص حقوق اتیمال»بر درآمد شامل  اتیمال» 

مکان ثبت )با فراهم شدن ا یحقوق تیشخصبه صور با ثبت « بر درآمد صاحبان مشاغل اتیمال». است

ستمزد، د اتیمال». شودیمحسوب م یبر درآمد اشخاص حقوق اتیمالک(، مال کیبا  یحتشخصیت حقوقی 

محاسبه و در  شده افتیالحساب دری)که به صورت عل یبر سود سپرده بانک اتیمال، سهام ودبر س اتیمال

 هستند. ر درآمد ب اتیمالاز انواع ( شوندیبازگردانده م ای افتهی تیقطع ،مد خالصآبر جمع  در اتیمال

 اتیمال ه،یسرما یدیبر عا اتیمال»بر درآمد انباشت شده است و شامل  اتی)ثروت(، مال ییبر دارا اتیمال 

دوم و  یهاگاهر اقامتب اتیو مال نیبر ارزش زم اتیمال ،یخال یهابر خانه اتیساالنه بر امالک و خودرو، مال

 هستند.« چندم

 صرف کاالها و مبر  یعموم اتیشامل مال شودینم لیکه به انباشت تبد یبر مصرف به عنوان درآمد اتیمال

های با نمک، قند و دخانیات، انواع فرآورده مانند) مضر یبر مصرف کاالها اتیمال نیو همچن ییخدمات نها

( شیمیایی پایه با آرایشی ازملو انواع های غذایی با پایه شیمیایی وبیشتر از حد استاندارد، انواع فرآورده  چربی

 .است مؤثر هاینرخ با

 ازیمورد ن یهاداده. شوندیو وصول م ییشناسا یاقتصاد یهاداده انیو استفاده از جر جادیبا ا یاتیمال یهاهیپا همه

بر جمع درآمد خالص  اتیلثبت اطالعات جهت وضع ما ه،یسرما یدیبر عا اتی)از جمله مال اتیمال افتیو در ییشناسا یبرا

 ( عبارتند از:یتیحما-یاتیمال کپارچهیقابل پرداخت )در نظام  ارانهیاشخاص( و 

 به  یقیقو ح یمربوط به اشخاص حقوق یبانک یهاتراکنش زیت مربوط به راطالعا: یبانک یهاتراکنش

 ها  آن یشخص یهااز حساب یتجار یهاحساب کیتفک

 ینهادها قیز طرا یو حقوق یقیو اموال ثبت شده اشخاص حق هاییدارا یکیاطالعات تمل: هاییدارا اطالعات 

 اطالعات یدارا یهاو سازمان

 داده  لیواحد تحل یگرهااسناد مثبته استانداردِ قابل خوانش توسط پردازش: یکیالکترون یهاحسابصورت 
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شغل  یرادا یقیاشخاص حق»  زیو ن «یاشخاص حقوق» یتعامالت اقتصاد هیکل کیحساب الکترونصورت صدور

طبق  «ییکنندگان نهامصرف»با  زیو ن «یشغل ثبت یدارا یقیاشخاص حق» ،«یاشخاص حقوق» ریبا سا «یثبت

 صورت خواهد گرفت. انیو سامانه مؤد یفروشگاه یهاانهیقانون پا

اشخاص  یشغل هطیخارج از ح تی)مربوط به فعال یکیحساب الکترونفاقد صورت یهاتیها و انتقال مالکتراکنش

کنندگان صرفماز تعامل دو  یناش یکیالکترون یهاحسابصورت هیکل. ثبت خواهد شد هی( به عنوان هدیقیحق

 2ده در جدول ش بیان( طبق قواعد  گریکدیبا  یقیاشخاص حق یشغل طهیخارج از ح تی)مربوط به فعال یینها

 . خواهد شد ییشناسا

 های الکترونیکیحسابقواعد ثبت صورت: 2جدول 

مبادالت بین دو 
 قواعد شخص حقیقی

فروش اموال دارای 
 کد ثبتی یکتا

o ثالث )مثل دفاتر اسناد رسمی(حساب الکترونیکی فروش توسط شخص صدور صورت 
o کی فروشحساب الکترونیمعامله، شناسه اموال و مبلغ معامله در صورت درج شناسه هویتی طرفین 
o صدور  جهتشنده و خریدار نزد دفاتر پیشخوانتکمیل فرم مالیاتی موضوع اسناد عادی توسط فرو

 حساب الکترونیکی در صورت معامله بر اساس اسناد عادیصورت

فروش اموال فاقد 
 شناسه ثبتی یکتا

o دماتخحساب الکترونیکی فروش اموال فاقد شناسه ثبتی یکتا توسط دفاتر پیشخوان صدور صورت 
o سی( و مبلغ معامله پیکد و سیبندی محصوالت )مانند ایرانمعامله، شناسه طبقه درج شناسه هویتی طرفین

 حساب الکترونیکی فروش اشخاص حقیقیدر صورت

فروش ارز و ارز 
 دیجیتال

o رای فعالیت خارج حساب الکترونیکی برای معامله ارز و ارزدیجیتال بین اشخاص حقیقی داعدم صدور صورت
 از شغل ثبتی

o های و صرافی محدودیت خرید و فروش ارز و ارزهای دیجیتال به بازار متشکل ارزی )بورس ارز، بانک
 مجاز(

o حساب الکترونیکی صادر شدهخص حقیقی در صورتدرج شناسه ملی خریدار یا فروشنده ش 

 فروش طال و سکه

o دارای فعالیت  حساب الکترونیکی برای معامله طال و سکه و جواهرات بین اشخاص حقیقیعدم صدور صورت
 خارج از شغل ثبتی

o های فروشگاهیهای دارای پایانهمحدودیت خرید و فروش طال به طالفروشی 
o  سط حساب الکترونیکی صادر شده توفروشنده شخص حقیقی در صورتدرج شناسه ملی خریدار یا

 هاطالفروشی
o شده جز برای اشخاص حقیقی صاحب مشاغل مرتبطممنوعیت خرید و فروش طالی آب 

 قرض
  

o  حساب صورت تکمیل فرم مالیاتی موضوع قرارداد قرض شامل شرایط قرض و شروط ضمن عقد برای صدور

 دهنده مالیاتیدماتبردارنده اطالعات مربوط به عقد قرض توسط دفاتر پیشخوان یا خالکترونیکی مرجع در 
o شش ماه( پس از دهنده، بعد از مدت معینی )مثالًثبت به عنوان هدیه در صورت عدم پیگیری قانونی قرض 

 تاریخ سررسید
o ساله( همراه با  5ه ثبت به عنوان هدیه در صورت عدم بازپرداخت مبلغ قرض بدون سررسید )مثالً یک دور

 تعدیل تورم

  
 اجاره

o  های فروشگاهیحساب الکترونیکی اجاره توسط مشاوران امالک مجاز دارای پایانهصدور صورت 
o رداخت مبالغ در عقد اجاره، شناسه اموال، مبالغ رهن )قرض( و اجاره و بازپ درج شناسه هویتی طرفین

 حساب الکترونیکی جامعصورت
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مبادالت بین دو 
 قواعد شخص حقیقی

o خدمات دفاتر پیشخواندر حساب الکترونیکی اجاره امکان صدور صورت 

 پول نقد
  

o  محدودیت فروش با پول نقد پیش از یک مبلغ مشخص 
o مشخص در دفاتر  تکمیل فرم مالیاتی موضوع خرید و فروش یا هدیه یا انتقال نقدی باالتر از یک مبلغ

 دهنده مالیاتیپیشخوان و خدمات
o به مراجع قضایی و نهادهای ضد پولشویی کشور انتقال این اطالعات 

یک مقدار  گیرنده برای مجموع هدایای دریافتی بیش ازاعطای معافیت ساالنه هدیه به شخص هدیه  o هدیه

 مشخص در یک سال
 

 . است اقتصادی تبادالت و تعامالت کلیه ثبت برای مهمترین ساختار انگیزشی مؤدیان حقیقی« مالیات بر هدیه»

 یه می شود:این گونه ته شغلی حیطه از خارج فعالیت دارای حقیقی اظهارنامه مالیات بر جمع درآمد اشخاص

 شی، مسکن و های بهداشتی، آموزعواید تحصیل شده مؤدی بخشی از هزینه و درآمدها کلیه جمع از بعد

رآمد و جمع د ای به مؤسسات معتبر که توسط شخص و افراد تحت تکفل وی کسر شدههای خیریهکمک

 . آیدخالص خانوار بدست می

 عافیت مازاد م زا نیز و مشخص مبلغ یک تا همگانی درآمد خالص خانوار برای هر مؤدی از یک معافیت پایه

، زن سرپرستی )به دلیل شرایط خاص افراد مثل سن باالی مؤدی و افراد تحت تکفل، سن پایین فرزندان

 . شود( برخوردار می. ..مؤدی و 

 مبالغ مجموع» با «یکسال طی در فرد شخصی هایحساب به واریزی وجوه مجموع» مقایسه با 

 به مؤدی رایب را مبلغ این التفاوتمابه« های الکترونیکی صادر شده در همان سال برای ویسابحصورت

 این باالتر هدیه مبالغ مالیات هدیه، ساالنه معافیت حد با هدیه مبلغ این مقایسه با وشده  لحاظ هدیه عنوان

 .شودمی محاسبه را معافیت حد
 پایان در صشخ پرداخت قابل مالیات مشخص، حد یک از خانوار خالص درآمد جمع بودن باالتر صورت در 

د مشخص، حیر این صورت برای رساندن درآمد مؤدی به این غ در و شودمی وصول و شده محاسبه دوره

 .شودمشمول یارانه می

 و مستقیمت یارانه به تدریج حذف شده و پرداخ عمومی هاییارانه، حقیقی جمع درآمد اشخاصبا سازکار مالیات بر 

 یکپارچهسازکارهای  قطری از (هدفمند تخصیصکه درآمد و هزینه آنها متوازن نیست، ) ییهاخانواده به هایارانه نقدی

 شود. انجام می حمایتی-مالیاتی

های حسابصورت بر جمع درآمد اشخاص حقوقی نیز بر اساس جمع درآمدهای ثبت شده در قالباظهارنامه مالیات 

 کسر و الکترونیکی هایحسابصورت قالب در شده ثبت قبول قابل هایهزینه کسر از بعد و شده الکترونیکی محاسبه

 .شودمی محاسبه را عملکرد بر مالیات مؤدی، ابرازی استهالک هزینه
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 . شودیداده شده و وصول م های الکترونیکی تشخیصصورت حساب عایدی سرمایه نیز از طریقمالیات بر 

 میل شده و به طور مستقتوسط بانک وصو (الکترونیکی پرداخت ابزارهای طریق)از  دیدر هر خر ییبر مصرف نها اتیمال

یز می شود، بابت خرید وار یتجار یبه حساب ها یشخص یحساب ها. وجوهی که از شودیم زیبه حساب خزانه وار

 مشمول مالیات بر مصرف نهایی هستند.

وصول درآمد پایدار »: کندهایی است که همه مسائل نهاد مالیات را حل میحلسازکارهای طراحی شده، دربردارنده راه

ار تعامالت اقتصادی ت خودکای از طریق ثبو عادالنه مالیاتی با تمرکز بر جمع درآمد خالص خانوار اعم از عواید سرمایه

ها از کل هم آنسهای الکترونیکی همراه با کاهش فشار مالیاتی بر اشخاص حقوقی و نیز کاهش حسابدر قالب صورت

 افزایش ،(مازاد سود مالیات با ویژه به) تورم کاهش. است کشور اقتصادی و مالیاتی مسائل از بسیاری حلراه مالیات

 اقتصاد سهم کاهش و مالیاتی اجتناب و فرار کاهش وصول، هایوقفه و هزینه کاهش اطالعاتی، تقارن و شفافیت

 . است سازکارها این استقرار نتیجه غیررسمی

 راه نقشه
 ها،پروژه این اجرای با اند؛شده ریزیبرنامه پروژه 17 و عملیاتی برنامه 5 استقرار سازکارهای طراحی شده در قالب

 کارها،ساز از قسمتی پروژه، هر یافتن پایان با. شوندمی عملیاتی کامل طور به 1402 سال اواخر تا کارهای جدیدساز

 . شودمی آغاز جدید سازکارهای بستر در راهبری فرایند سپس و شده عملیاتی

 : عبارتند از دیجد یاستقرار سازکارها یدادهایرو نیمهمتر

 شود.میبرخورد با فرارهای بزرگ مالیاتی آغاز  1400نیمه اول آذر 
یم از مصرف های پرداخت الکترونیکی به طور مستقاز طریق درگاهمصرف نهایی مالیات  1400نیمه دوم دی 

 یابد.ها خاتمه میهای مالیات ارزش افزوده توسط بنگاهکننده کسر شده و ارسال گزارش
های مورد نیاز به موقع همه دادههای مالیاتی برقرار شده و سازمان مالیات به جریان داده 1400نیمه دوم بهمن 

 و به روز دسترسی خواهد داشت.
 واهد شد.تمامی تعامالت سازمان مالیات با مؤدیان به صورت الکترونیکی انجام خ 1400نیمه دوم بهمن 
های اقتصادی امکان ثبت شخصیت حقوقی با یک سهامدار فراهم شده و همه فعالیت 1400نیمه اول اسفند 

 شوند.شخصیت حقوقی میملزم به ثبت 
 شود.های اقتصادی صادر میحساب الکترونیک برای اکثر فعالیتصورت 1400نیمه دوم اسفند 

ها، موسسات حاکمیتی، بانک هایهای پردازش شده مالی در دسترس سازمانداده 1401نیمه اول اردیبهشت 
 گیرد.میبرداران مجاز قرار های اعتباری و سایر بهرهبندیرتبه

 شود.کاوی آغاز میشناسایی فرارهای مالیاتی با کاربرد روش های داده  1401نیمه دوم اردیبشت 
توانند درآمدها و اندازی شده و همه مؤدیان در کار پوشه خود میسامانه مؤدیان راه  1401نیمه دوم خرداد 

  های خود را بررسی و اصالح کنند.هزینه
 شوند.های انباشته شده دادرسی مختومه میتمام پرونده 1401نیمه دوم شهریور 

 شود.برای همه مؤدیان اظهارنامه خودکار صادر می 1402نیمه اول اردیبهشت 
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 شود.ز میهای دریافتی آغاالحسابو بازپرداخت علی 1401وصول مالیات عملکرد سال  1402نیمه دوم مرداد 
 

 اند.شده یمعرف 3در جدول  اتینهاد مال یاستقرار سازکارها یهاپروژه

 های استقرار سازکارهاپروژه: 3جدول 

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان برنامه، پروژه
 1402/8/23 1400/5/30 برنامه نهاد مالیات

 1400/6/22 1400/5/30 تشکیل ستاد مالیات    

 1400/5/30 1400/5/30 ابالغ ستاد      

 1400/6/17 1400/5/30 تجهیز مکانتخصیص و       

 1400/6/22 1400/5/30 بکارگیری و آموزش کارکنان      

 1400/9/15 1400/6/23 تکمیل برنامه های عملیاتی   

 1400/8/3 1400/6/23 یشناسایی چالشها و امکانات، طراحی دقیق برنامه عملیات      

 1400/8/4 1400/8/4 ابالغ برنامه عملیاتی      

 1400/9/15 1400/8/4 تدوین سندهای پروژه ها      

 1401/3/2 1400/6/23 بخش مالیات -برنامه بازنگری قوانین و مقررات    

 1401/3/2 1400/6/23 پروژه تدوین و تصویب قانون مالیات      

 1401/3/3 1400/8/5 یات بخش مال -برنامه ساماندهی سرمایه انسانی و سازمانی دولت    

 1401/3/3 1400/8/5 پروژه ساماندهی سازمان مالیات      

 1400/11/26 1400/8/5 پروژه تکمیل خدمات الکترونیکی      

 1400/12/24 1400/8/5 پروژه سامانه اطالع رسانی و مرکز تماس مالیات      

 1402/8/23 1400/8/5 برنامه جریان داده ها   

 1400/11/26 1400/8/5 مالیاتیپروژه دسترسی به داده های       

 1400/12/24 1400/8/5 پروژه کسر مالیات از طریق ابزارهای پرداخت بانکی       

 1401/6/22 1400/8/5 پروژه راه اندازی سامانه مودیان      

 1401/4/14 1400/8/5 پروژه تولید صورت حساب های الکترونیکی      

 1402/8/23 1400/8/5 خودکارپروژه تولید اظهارنامه       

 1401/2/27 1400/9/10 پروژه خدمات اطالعات مالی      

 1401/2/27 1400/8/5 پروژه کشف اقتصاد پنهان      

 1401/3/17 1400/8/5 برنامه ارتقاء کارکرد عوامل نهاد مالیات   

 1401/1/9 1400/8/5 مالیات سازوکارهای -ها پروژه آموزش عمومی مردم، اصناف و شرکت      

 1400/12/24 1400/8/5 پروژه آمادگی موسسات حسابرسی      

 1401/3/17 1400/8/5 پروژه فعال سازی دفاتر پیشخوان خدمات      

 1401/6/22 1400/8/5 برنامه تسویه مطالبات   

 1401/6/22 1400/8/5 پروژه فرارهای مالیاتی بزرگ       

 1401/6/22 1400/8/5 موارد بزرگ -دادرسی ها پروژه پیگیری       

 1401/6/22 1400/8/5 موارد متوسط و کوچک -پروژه پیگیری دادرسی ها       
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رکت به سمت مقاصد را ح تواندمی دارد که هاییاهرم با حاکمیت و شده حل ساختاری مسائل با اجرای این پروژه ها،

 کاهش و مالیاتی رآمدهاید افزایش مانند) شده بینی پیش مقاصد شوند؛ در نتیجهراهبری نماید تا مسائل رفتاری نیز حل 

 .شوندمی( رسمی غیر اقتصاد

 :ها عبارتند ازنکات مهم در طراحی و اجرای پروژه

 رایی شدن پیامدها و هایی برای اجیابد و فعالیتها پایان نمیپروژه ها با تحقق خروجی: مدیریت منافع پروژه

 و افزارنرم اندازیاهر با «اندازی سامانه مودیانپروژه راه»به عنوان مثال . پروژه طراحی شده استکسب منافع 

 ماه 2 تا سامانه بردپذیریکار از بازخورد دریافت مودیان، با تعامل و یابدنمی پایان  مودیان برای دسترسی ایجاد

 . شودبردار میپروژه خاتمه یافته و تحویل بهره یابد و پس ازپس از راه اندازی آزمایشی تداوم می

 مرحله، پس از اطمینان  شوند؛ تصویب آغاز پروژه در هرها در چند مرحله اجرا میپروژه: مدیریت مبتنی بر مرحله

های تولید اظهارنامه به عنوان انتشار. شوندهای پیش نیاز و مهیا بودن شرایط انجام میاز اجرایی شدن پروژه

نیاز )به شرح زیر( به طور کامل های پیششوند که پروژه)در پروژه تولید اظهارنامه خودکار( زمانی آغاز میشده 

 د: اجرا شده باشن

 رسانی و مرکز تماس مالیاتپروژه سامانه اطالع .1
 اندازی سامانه مودیانپروژه راه .2
 های الکترونیکیحسابپروژه تولید صورت .3
 پروژه آمادگی موسسات حسابرسی .4
 ها پروژه آموزش عمومی مردم، اصناف و شرکت .5

 الزامات
هایی( مشیکارکردها و خط)های درونی این بخش، باید الزاماتی د مالیات، عالوه بر فعالیتنها برای دستیابی به مقاصد

 .ارائه شده است 4جدول  در که ،ها نیز فراهم باشنددر سایر بخش

 مالیات: الزامات دستیابی به مقاصد  4جدول 

 1404 1403 1402 1401 1400 اقدام

 ( در قالب شخصیت حقوقیآزاد وکارها )شامل مشاغلفعالیت همه کسب
 * * * * 

 * * * * * تفکیک حساب های تجاری و حساب های شخصی

 * * * * * ثبت بابت در پرداخت های بانکی 

 * * * * * الحسابمبدأ به صورت علی کسر مبالغ مالیات در

 * * * * * دسترسی به داده های مالی
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در سال ک مغازه( های اقتصادی )حتی یعالیتهای اطالعاتی، همه فها و اصالح پایگاهدر راستای شفافیت فعالیت

شخصیت مکان ثبت اباید در قالب شخصیت حقوقی انجام شوند؛ به این منظور باید قانون تجارت اصالح شده و  1401

های حسابصورت اندازی سامانه مودیان و صدورنیز فراهم شود. الزم به ذکر است با راه سهامدارحقوقی با یک 

روزنامه و کل نخواهند  ری دفاترافزارهای حسابداری و نگهدانرموکارهای  )مانند مغازه ها( نیاز به الکترونیکی، کسب

 خودکار تولید خواهد شد. ها به طور های آنهای بانکی، اظهارنامهداشت و در ضمن تراکنش

ازات ثبت به مو) های بانکیتراکنشدر  «بابت»ثبت و  های شخصی افرادهای تجاری از حسابتفکیک حساببا 

ز، امکان دریافت مالیات های مورد نیاعالوه بر تولید داده، 1400از سال ( های الکترونیکیحساباطالعات در قالب صورت

زن جریان نقدینگی دولت، ، عالوه بر تواالحسابه صورت علیب مبدأ کسر مبالغ مالیات در فراهم خواهد شد.نیز  مبدأدر 

 ین مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد.کمت

ها، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و های با کیفیت و به هنگام از بانکدادهها و دریافت مستمر برقراری جریان داده

 ضروری است. 1400از سال برای شناسایی مالیات  اطالعاتی پایگاه هایها و سایر شهرداری

ابزارهای مالی و ید های مالیاتی، بابازارهای غیر مولد از طریق پایه الزم به ذکر است هم زمان با محدود شدن

  عرضه شوند. (دمول غیر بازارهای کردن محدود جبران برای) گذاری ناظر به تولیدسرمایه

 هاویژگی
 اثربخش، یکپارچه،» یاتمال بخش سازکارهای است؛ استوار دقیقی و کامل نظری مبانی بر جامع بوده و «مالیات»برنامه 

 .است شده لحاظ پذیریتبازگش نیز سازکارها استقرار عملیاتی برنامه در اند؛شده طراحی «کاربردپذیر و آورتاب کارا،

   : ها عبارتند ازمصادیق این ویژگی

 مبانی نظری

 ه امکان ایجاد زبان های مفهومی کامل و دقیقی طراحی شده است؛ در نتیجها و الگویبرنامه مبتنی بر نظریه

 . دارد را دانش انباشت و اشتراک و فهم مشترک و اجماع را فراهم کرده و ظرفیت

 جامعیت

  های (، طراحی برنامههاجامع و پوشش همه مسائل، محاسبات متغیرها )مقاصد و شاخص حلارایه راهبر عالوه

    . عملیاتی و تدوین قوانین و مقررات نیز انجام شده است

 هماهنگی و پیوستگی درونی و محیطی؛ یکپارچگی

 ستا راستاهای کلی اقتصاد مقاومتی همسازکارهای نهاد مالیات با سیاست. 
 وهای اجتماعی لت، حمایتهای مرتبط )مانند بخش مالی، بودجه دواهداف و الزامات نهاد مالیات با بخش 

 . شویی( هماهنگ استمبارزه با پول
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 است پذیرتعامل مرتبط، هایبخش سایر با مالیات نهاد سازکارهای حاکمیتی . 
  تداخل ندارد وتعارض )پیشنهادی( نهاد مالیات با سایر قوانین و مقررات پیشنهادی قوانین و مقررات . 

 انتظارات و الزامات؛ همسویی و دستیابی به اثربخشی

 درآمد پایدار مالیاتی 

o مکین مالیاتی، تهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش های مالیاتی، کاهش نرخبا گسترش پایه

 .شوددرآمد مالیاتی پایداری برای دولت فراهم شده و کسری بودجه مزمن کشور درمان می

o ب درآمد از ، کس«ات بر مصرفمالیو مالیات بر ارزش زمین »ها از با کسب درآمد پایدار شهرداری

موضوع کمیسیون )(، تغییر کاربری زمین 100، موضوع کمیسیون ماده تراکم فروشی )جرایم اضافه بنا»

های هزینه ویافته شهرفروشی پایان شود؛ بدین ترتیب حذف می« ساختمانی( و صدور پروانه 5ماده 

 .یابدمیساخت مسکن نیز کاهش 

  تورم  

o یه، از رشد های مختلف عایدی سرمابا کنترل بازارهای سوداگرانه از طریق وضع مالیات بر گونه

 .شودزای بانکی جلوگیری میافسارگسیخته خلق پول درون

o نترل قیمت کهای بخشی از جمله های مختلف عایدی سرمایه به کنترل قیمتبا وضع مالیات بر گونه

 .شودمسکن کمک می

o شودمی کنترل فروشیگران، سودمازاد مالیات بر  با وضع . 

o از ناشی متقی افزایش از بخشی افزوده، ارزش بر مالیات جای بهنهایی  مصرف بر مالیات وضع با 

 . یابدمی کاهش تولیدکنندگان بر شده وارد هایهزینه

 عدالت 

o ساس درآمد و اافراد بر . شودمیهای غیرمشمول سامان داده ها و مالیاتبخش قابل توجهی از معافیت

 .شوندهزینه خود و نه بر اساس قشر )کشاورز، هنرمند و ...( از معافیت برخوردار می

o وضع) ؤدیانم پرداخت توان مبنای بر عمومی و افقی عدالت شخصی، با اعمال مالیات بر جمع درآمد 

وی از  کفلت تحت افراد و مؤدی قبول قابل هایهزینه کسر با خانوار خالص درآمد جمع بر مالیات

 .شودجمع درآمدهای شخص( رعایت می

o اشخاص تی با همهبا اعمال مالیات بر جمع درآمد شخصی، ادراک برخورد برابر و عادالنه نظام مالیا 

 . یابدمی افزایش حقیقی
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o ی صاحبان نه( براهای حمایتی در قالب مالیات منفی )یارابا اعمال مالیات بر جمع درآمد شخصی، کمک

 .شودتر از یک حد آستانه در نظر گرفته میدرآمد خالص پایین

o  الیاتی به طرف مقابل مبا کسر مالیات از تراکنش های بانکی که پایه مالیاتی هستند، امکان انتقال بار

 . شودرود؛ به عنوان مثال، مالیات بر درآمد اجاره ملک به مستاجر منتقل نمیاز بین می

 فساد و رانت 

o اهم شده و پولشویی، با ایجاد سامانه یکپارچه و شفاف مالیاتی امکان ثبت و پایش تعامالت اقتصادی فر

 .یابدمی کاهش فساد و رانت

o می را به شدت کاهش با فراهم آوردن امکان ثبت کلیه تعامالت اقتصادی فرار مالیاتی و اقتصاد غیر رس

 . دهدمی

o ایه در واردات اظهاری و تعیین نادرست قیمت پاظهاری و بیشکمهای مالی، امکان یا یکپارچگی داده

 .یابدو صادرات کاهش می

o شوددفتری حذف میهای الکترونیکی و تشکیل سامانه مؤدیان، چندبا ثبت صورت حساب. 

 فضای کسب و کار  

o یابدمی تهیاف کاهش هاشرکت درآمد بر مالیات سهم خانوار، درآمد جمع بر مالیات  با کسب درآمد از . 

o زا، به هدایت نقدینگی به سمت های اخاللبا وضع مالیات بر عواید سرمایه به عنوان مالیات بر فعالیت

 .شودمی کمک تولید

o یابدمی کاهش ای کارفرما فشار بیمه تأمین اجتماعی بر کارفرماهابا ثبت اطالعات هزینه . 

o یابدهش میفزایش داده و هزینه مبادالت کاها را اهای مالی تجمیع شده، دقت اعتبارسنجیداده . 

o ایه ترکیب با حذف مالیات بر سرمایه اشخاص حقوقی )مالیات ثبت و افزایش سرمایه( تشکیل سرم

 .یابدمنابع مالی بهبود می

 های مالی، مالحظاتی مانند های تنظیمی و پایش تراکنشبا کنترل بازارها از طریق مالیات: وابستگی ابزارها

بانکی حذف شده  در تعیین نرخ سود« گذاری و ورود به بازارهای غیر مولدهای سرمایهاحتمال کاهش سپرده»

 . یابدگیری کاهش میو قیدهای تصمیم

 منابع به( نتایج) دستاوردها نسبت ؛کارایی

  داد.واهد خافزایش درآمد مالیاتی همراه با کاهش نرخ های مالیاتی ولی با اصالح سازوکارها رخ 
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 و یزمحوری، هزینههای خودکار به جای ممهای ثبت تبادالت اقتصادی و تهیه اظهارنامهبا تکیه بر سامانه 

 . یابدمی کاهش مالیات وصول تأخیر
 د؛ در حالی که تشخیص مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی با تعداد نیروی انسانی بسیار کمتر از وضع موجو

 . یابدمیلیون افزایش می 30به حدود میلیون  6ها از تعداد اظهارنامه
  افزوده از لیات ارزشدر مبدأ )به جای وصول همراه با تأخیر و پرهزینه مانهایی با وصول مالیات بر مصرف

 . شودستانی تسهیل میتولیدکنندگان و بازپرداخت به صادرکنندگان( مالیات
 ان مالیات ینه حسابرسی و ممیزی سازمهای حسابرسی، هزسپاری رسیدگی اسناد مالی به شرکتبا برون

 . یابدکاهش می
 اهد یافتهای دادرسی مالیاتی به شدت کاهش خوها، اعتراض مؤدیان و حجم پروندهبا شفافیت داده. 
  پیشخوان دفاتر و الکترونیکی پرداخت خدمات دهندههای ارائهها و ارایه خدمات توسط شرکتگردآوری داده 

 .بود دنخواه مالیاتی خدمات دهنده ارائه معتمد هایشرکت ایجاد به زینیا و شده انجام خدمات
 ل با دریافت مالیات بر شوند؛ به عنوان مثاها، همه نیازهای اطالعاتی با دقت فراهم میبا ایجاد جریان داده

 .ای امالک نخواهد بودعایدی سرمایه، نیاز به تعیین قیمت منطقه
 یابدمی کاهش لیاتیما اطالعات خطای و شده فراهم باکیفیت هنگام وهای بهدادهها، با برقراری جریان داده. 

 های بیرونی؛ توانایی حفظ کارکردها پس از تکانهآوریتاب

 استقالل و تنف تحریم های قیمت وسازی کشور در برابر شوکافزایش درآمد پایدار مالیاتی موجب مصون 

 .شودمی نفتی درآمدهای از دولت عمومی بودجه
 یابدها بهبود میآوری بنگاهبا حذف مالیات بر سرمایه و دریافت مالیات بر اساس حسابداری نقدی، تاب. 

 ؛ اثربخشی، کارآیی، ایمنی و سادگی یادگیری و کار با سازکارها برای کاربرانکاربردپذیری

 همه مؤدیان 

o شوندید میار تولخودک طور به اظهارنامه های مورد نیاز برای تنظیمضمن انجام معامالت، داده . 

o سامانه مشاهده  هر مؤدی یک کارپوشه در سامانه مؤدیان داشته و همه تبادالت خود را از طریق این

 .کندو کنترل می

o  شودتوسط بانک )با توجه به نوع حساب مشتری( کسر می مصرف نهاییمالیات . 

o شوندخودرو، سرقفلی و سهام حذف میها مانند مالیات بر انتقال امالک، برخی از مالیات. 

 مؤدیان شخص حقیقی 
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o تبادالت  شود تا بخشی ازلحاظ آستانه معافیت مالیات بر هدیه برای هر شخص حقیقی، باعث می

شمول مهای روزمره ممکن است رخ دهد( حساب الکترونیکی )که در فعالیتاقتصادی فاقد صورت

 .مالیات هدیه نشود

o  ها، فاقد توان های الکترونیکی و تراکنشحساباطالعات بدست آمده از صورتمؤدیانی که بر اساس

 نیز یارانه لمشمو است ممکن شوند بلکهپرداخت مالیات شناسایی شوند، نه تنها مشمول مالیات نمی

 .بشوند

o کدیگر، در یحساب الکترونیکی برای تبادالت اقتصادی خارج از حیطه شغلی اشخاص حقیقی با صورت

 . پیشخوان خدمات قابل صدور است دفاتر

 اشخاص حقوقی 

o های اخذ مالیات وکارها درگیر فعالیتنهایی، کسب افزوده به مالیات بر مصرفبا تبدیل مالیات ارزش

 .شوندافزوده نمیارزش

o ها )با تدارک یک موتور تحلیل با برداشتن نصاب استفاده مؤدیان از هزینه قابل قبول استهالک دارایی

 .شودبرای شناسایی مؤدیان پرمخاطره(، نرخ استهالک طبق نظر مؤدی تعیین میریسک 

o ه هنوز کشوند برای مبالغی شود؛ مؤدیان مجبور نمیمالیات بر اساس حسابداری نقدی وصول می

 .دریافت نکرده اند، مالیات پرداخت کنند

o مؤدیان ملزم به تنظیم دفاتر روزنامه و کل نخواهند بود. 

o توسط  ها مالک عمل سازمان مالیات خواهد بود و حسابرسی مجددس قانونی شرکتگزارش حسابر

  . سازمان مالیات انجام نخواهد شد

 سازمان مالیات 

o ها در اظهارنامه های اقتصادی مؤدیان و امکان تولید خودکارایجاد یک جریان داده مبتنی بر فعالیت

 .نیز به همراه خواهد داشتکنار کاهش هزینه و خطای پردازش، افزایش تمکین را 

o اتی و نیز عدم الحساب، باعث کاهش هزینه وصول مالیهای در مبدأ به صورت علیاخذ برخی از مالیات

 .شودتمکین مالیاتی مؤدیان می

o  ت سازمان مالیات به جای مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکال مصرف نهاییجایگزینی مالیات بر

 . دهدفزوده را کاهش میادر وصول مالیات ارزش

 تغییرات موفقیت عدم صورت در قبلی وضعیت به بازگشت امکان  ؛بازگشت پذیری
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 ها، مخاطره اهشک شوند، با این روند ضمنبندی شده انجام میمدیریت مبتنی بر مرحله: اقدامات مرحله

 شود.می بینی نشده، فراهمرفع خطاهای پیش امکان بازخورد گرفتن و

  :ها انجام شده و در موارد الزم، پروژهاجرای و حین رسانی مستمر به مردم قبل آموزش و اطالعجلب همراهی

 .شوندها اجرا میبعد از اقناع عمومی برنامه

 مناسب برای اقدامات ، هانظرات آنگیری از ن بهرهنفعان در هر تغییر شناسایی و ضمذی: تعارض منافع

 . شودمیانجام ها انه آنکاهش اثرگذاری جانبدار
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 پیوست

 مالیاتی جامع مقایسه طرح پیشنهادی با طرح

تواند با طرح جامع مالیاتی های الکترونیکی به عنوان طرح پیشنهادی میحسابطرح تولید اظهارنامه مبتنی بر صورت 

 :مورد مقایسه قرار گرفته است 5جدول  در

 : مقایسه طرح پیشنهادی با طرح جامع مالیاتی 5جدول 

های حسابطرح تولید اظهارنامه مبتنی بر صورت محورها
 مالیاتی جامع طرح الکترونیکی

 های الکترونیکی به عنوان اسناد مثبتهحسابصورت واحد حسابرسی
اتی، قابل پردازش در یک واحد تحلیل داده نهاد مالی

های شخصی و حسابهای بانکی مربوط به تراکنش
 تجاری و نیز ازالعات مربوط به اموال

های اطالعاتی های متنوع بدست آمده از پایگاهداده
های قانون مالیات 169مختلف مطرح در ماده 

 مستقیم

های پایگاه
 اطالعاتی

 بانک اطالعاتی مختلف 30بیش از   یهسازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و قوه قضائ 

های حسابسازکار تولید داده مبتنی بر صورت  داده تولیدسازکار 

 رد پردازش قابل مثبته اسناد الکترونیکی به مثابه
چوب چار در. است مالیاتی نطام داده تحلیل واحد

انون های مالیاتی، با اجرایی شدن قیکپارچگی سازکار
مال های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز اعپایانه

 های الزم در راستای تولیدالحاقیهها و اصالحیه
های الکترونیکی اشخاص حقیقی، حسابصورت

عم اتوان کلیه تعامالت اقتصادی مؤدیان مالیاتی می
از اشخاص حقیقی و حقوقی را با تمسک به 

های الکترونیکی صادر شده در طول حسابصورت

 .سال ثبت و ضبط کرد

های دهیع داهای مورد نیاز خود را از تجمدادهسازمان  
 بانک اطالعاتی مختلف بدست 30مربوط به بیش از 

 . آوردمی

سازکار تحلیل داده 
اشخاص حقیقی 
دارای فعالیت خارج 

 از حیطه شغلی

های الکترونیکی حساببا مقایسه مجموعه صورت
های ثبت شده و مجموعه وجوه دریافتی به حساب

 فاقد هایدریافتی شخصی اشخاص حقیقی، مجموعه
 لحاظ هدیه عنوان به الکترونیکی حسابصورت
 دریافتی، هایهدیه مجموع که درصورتی. شد خواهد
الیات عافیت هدیه ساالنه باشد، مم آستانه از باالتر

های یهها در کنار سایر پاهدیه به عنوان یکی از پایه
های حسابمالیاتی بدست آمده از ثبت صورت

امه اطهارن. خواهد شدالکترونیکی در اظهارنامه درج 
 تواند مبنای دریافت مالیات یا مبنایتولیدی می

 . مقایسه با اظهارنامه ابرازی مؤدیان باشد

با موتور تحلیل ریسک تعبیه شده بر طرح جامع 
 بندی مؤدیان مبتنی بر ریسک صورتمالیاتی، رتبه

ریسک های ابرازی مؤدیان پرگرفته و صرفاً اظهارنامه
ع ت شده در بانک اطالعاتی طرح جامهای ثببا داده

یر مؤدیان مالیاتی مورد ارزیابی قرار گرفته و مالیات سا

 . شد ها دریافت خواهدرازی آناب مبتنی بر اظهارنامه

سازکار تحلیل داده 
اشخاص حقوقی و 

های اقتصادی اشخاص حقوقی و تمام فعالیت
های اشخاص حقیقی صاحبا مشاغل، از طریق پایانه

تحلیل ریسک تعبیه شده بر طرح جامع  با موتور

 صورت ریسک بر مبتنی مؤدیان بندیرتبه مالیاتی،
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اشخاص حقیقی 
 صاحب مشاغل

فروشگاهی و سامانه مؤدیان قابلیت ثبت و ضبط پیدا 
تواند مبنای اظهارنامه مالیاتی این مژدیان می. کندمی

دریافت مالیات و نیز مبنای مقایسه با اظهارنامه 
 . ابرازی مؤدیان باشد

 پرریسک مؤدیان ابرازی هایاظهارنامه صرفاً و گرفته
مع جا طرح اطالعاتی بانک در شده ثبت هایداده با

مالیاتی مورد ارزیابی قرار گرفته و مالیات سایر مؤدیان 

 . شد خواهد دریافت هاآن ابرازی مبتنی بر اظهارنامه
زیرساخت 

 انگیزشی
عالوه بر زیرساخت انگیزشی متعارف در بررسی 

رای بهای تولیدی و ابرازی مؤدیان متقابل اظهارنامه

 برای هدیه بر مالیات سنجی اطالعات،صحت
 الکترونیکی هایحسابصورت فاقد معامالت
 شخص مؤدیان تا شودمی باعث حقیقی، اشخاص

 برای الکترونیکی حسابصورت صدور زهانگی حقیقی
 . امالت کالن خود را پیدا کنندمع کلیه

زیرساخت انگیزشی برای ثبت درست اطالعات، 
های ابرازی و اطالعات بررسی متقابل اظهارنامه

 . بدست آمده از طرح جامع مالیاتی است

های خطای پردازش پائین به دلیل استخراج از داده  خطای پردازش
 بندی شده و ثبت شدهطبقه

های خطای پردازش باال به دلیل استخراج از داده
 های مختلفبندی نشده از پایگاهطبقه

ی فراهم آوردن سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاه  فنی الزامات
برای همه مؤدیان شخص حقوقی و حقیقی دارای 

 مشاغل ثبتی

تعریف موتور تحلیل ریسک مبتنی بر معیارهای  

 ریسک لحاظ از مؤدیان بندیرتبه تعیین شده برای

 

 جایگاه نهاد مالیات

ه در همه کهای نهادی است یکی از مولفه« مالیات» شوند؛قسیم می( ت1تصویر ) بخش 40 موضوعات کشور به

 . ها تاثیر گذار استهای تولیدی و سرزمینی نقش داشته و بر رفتار عوامل در این بخشبخش

 

 موضوعات کشور: 1تصویر
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ت دیگر این دو نهاد، عبار هدهند؛ بآمد در اقتصاد را شکل مینهادهای قیمت و مالیات ساختار سودآوری و توزیع در

، تنظیم اقتصاد است، یکی از کارکردهای نهاد مالیات. کنندبندی کرده و جهت حرکت منابع را مشخص میاقتصاد را شیب

کل گیری بازارهای شمان، مالی، تجهیزات حمل و نقل )شامل خودرو( که امکان این کارکرد در بخش هایی مانند ساخت

 . غیرمولد را دارند، تاثیر بیشتری دارد

 اتیمستندات برنامه مال

برنامه  یتیریمد دهیکچ»شده است؛  گزارش حاضر،  نی( تدو2 ری)به شرح تصو سند  نیدر چند مالیاتبرنامه  یمحتوا

 است. «اتیمال
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