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چکیده
اصالح مالياتی فرایندی است كه از طریق آن سياست ها و روش های مدیریت مالياتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، 
ثبات اقتصادی و تخصيص منابع و بهبود كارایی دستگاه مالياتی تغيير می یابد. بر این اساس، رویکردهای اصالح مالياتی بر 
كاهش آثار تحریفی ماليات به منظور حفظ رقابت پذیری اقتصاد، كاهش تنوع نرخ های مالياتی به منظور كاهش تحریف های 
ناخواسته در قيمت های نسبی، گسترش ماليات بر ارزش افزوده به منظور كاهش بار مالياتی بخش توليد، توجه به عدالت 
عمودی به جای عدالت افقی )پایه های مالياتی گسترده، ساده و شّفاف( و همچنين كاهش هزینه های اداری و تمکين مالياتی 
معطوف است. یکی از محورهای اصالح مالياتی، اصالح دستگاه وصول ماليات است و شامل طيف وسيعی از اقدامات برای 
بهبود فرایندهای اجرایی ماليات می باشد. یکی از جنبه های اصالح دستگاه مالياتی، مدرنيزاسيون فرایندهای مالياتی است. در 
یک دهه اخير، در بسياری از كشورها حركت به سمت بکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در این بخش، ارایه خدمات 
برخط به مودیان، تسهيل پراخت اینترنتی ماليات و غيره شتاب بيشتری گرفته و حتی برخی از آنها به استفاده از فناوری های 
 مبتنی بر تلفن همراه در ماليات ستانی روی آورده اند. آنچه در بررسی تجربه برنامه های اصالح مالياتی در جهان مشاهده 
می شود، ضرورت اصالح سياستهای مالياتی قبل از شروع برنامه اصالح دستگاه مالياتی و به تبع آن مدرنيزاسيون دستگاه 
اداری است. به عبارت دیگر، سياستها، قوانين و مقررات مربوط بایستی برای یک دنيای مبتنی بر فناوری اطالعات تدوین 
شوند و بدون توجه به آن، مکانيزاسيون فرایندهای مالياتی با مقاومتهای درونی و مخالفتهای بيرونی همراه بوده و حتی 
ممکن است، نتيجه چندانی نداشته باشد. در این ارتباط، الزم است، ساده سازی ماليات در سرلوحه برنامه اصالح مالياتی قرار 
گيرد و تا حد امکان فرم های مالياتی ساده و تکاليف مودیان به حداقل ممکن كاهش یابد. نظام مالياتی ایران در اجرای ماده 
59 قانون برنامه سوم توسعه كشور، شاهد تحوالت عمده ای هم در حوزه سياستهای مالياتی و هم در حوزه دستگاه اداری 
وصول ماليات بوده است. در این مقاله ضمن بررسی ادبيات اصالح مالياتی، تجربه كشورهای منتخب جهان در اصالح 
دستگاه مالياتی با تاكيد بر مدرنيزاسيون مرور خواهد شد. در ادامه تجربه اصالحات مالياتی ایران با تاكيد بر مدرنيزاسيون 

سازمان امور مالياتی كالبدشکافی و توصيه های سياستی الزم ارایه شده است.
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1-مقدمه 
اصالح مالياتی فرایندی است كه از طریق آن سياست های مالياتی و روش های وصول یا مدیریت ماليات با 
هدف بهبود كارایی سازمان وصول كننده ماليات و دستيابی به اهداف كالن اقتصادی و همچنين افزایش 
از  ثروت،  تکاثر  از  جلوگيری  مالياتی،  درآمدهای  افزایش  می  كند.  پيدا  تغيير  دولت ها،  مالياتی  درآمدهای 
اهداف اصلی برنامه های اصالح نظام مالياتی در اغلب كشورهای جهان، به ویژه كشورهای در حال توسعه 
می باشد. اگرچه، اولویت های اصالح نظام مالياتی اغلب روشن و فرایند الزم برای اعمال تغييرات در قوانين 
مالياتی از قبل معلوم می باشند، اما تدوین استراتژی توسعه سازمان وصول ماليات، مستلزم حل همزمان 
تنگناهای مختلف اجرایی است و این مهم بدون وجود یک شاخص روشن از اولویت ها و محدودیت های 

موجود، ميسر نمی باشد.
اصالح  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  چندان  موضوع  ادبيات  در  كه  مالياتی  اصالح  مهم  جنبه های  از  یکی 
دستگاه یا مدیریت مالياتی است )ماندل، 1997(. این مسئله به ویژه دركشورهای در حال توسعه به دليل 
محدود بودن ظرفيتهای اداری برای اجرای قانون، از اهميت زیادی برخوردار است. وظایف نسبتًاً ساده و 
اوليه ثبت نام، شناسایی، پردازش اظهارنامه ها، وصول ماليات، حسابرسی، حل اختالف مالياتی و غيره از 
مواردی هستند كه به دليل حجم انبوه پرونده های مالياتی و فعاليت های اداری، نيازمند باز طراحی اساسی 
هستند. در كنار استقرار این ساختار جدید، آموزش كاركنان، مکانيزاسيون فرایندها و غيره از عناصری هستند 

كه بایستی در بستر آن سایر برنامه های اصالحی پيگيری شوند.
از مولفه های كليدی اصالح دستگاه وصول ماليات كه در دو دهه اخير به موازات اصالح سياست های 
مالياتی و اصالح سایر مولفه های اداری مورد توجه قرارگرفته است، مدرن سازی دستگاه مالياتی با هدف 
افزایش كارایی،كاهش هزینه های اداری و تمکين می باشد. محورهای كلی مدرن سازی را می توان به وضوح 
ارتباط به طور مشخص می توان به حوزه های  در فرایندهای مختلف دستگاه مالياتی دنبال كرد. در این 
منابع  مدیریت  ماليات،  پرداخت  اظهارنامه ها،  پردازش  و  دریافت  مالياتی،  مودیان  نام  ثبت  نظير  مختلف 

انسانی، گردآوری اطالعات، مدیریت تمکين و غيره اشاره كرد.
نظام مالياتی ایران در دو دهه اخير شاهد تحوالت عمده ای در سياست ها و فرایندهای مالياتی بوده است. 
با این وجود، به نظر می رسد انجام اصالحات بنيادی در بخش اداری و از طریق مکانيزاسيون فرایندها با 
تکيه بر تجارب جهانی همگام با پيشرفتهای اخير در فناوری اطالعات بيش از هر زمان دیگری ضروری 
امور  سازمان  مختلف  بخش های  در  اطالعات  فناوری  بکارگيری  در  پيشرفت   علی رغم  متاسفانه  است. 
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در  یکپارچگی  در سازمان هستيم. عدم  كامپيوتری  تعدد سيستمهای مختلف  و  پراكندگی  مالياتی، شاهد 
با پایگاه اطالعاتی  ارتباط  مدیریت سيستم ها، نبود مراكز داده، ضعف در مدیریت جریان اطالعات، عدم 
سایر دستگاهها، مدیریت جزیره ای اطالعات و غيره از دیگر مشکالت دستگاه مالياتی در بهره برداری از 

اطالعات می باشد. فناوری 
با عنایت به مسائل و مشکالت مذكور و نظر به اهميت توسعه نظام مالياتی كشور، در این مقاله پس از مرور اجمالی ادبيات 
موضوع و ابعاد مختلف اصالح نظام مالياتی، به طور مشخص روی جنبه های اداری و اجرایی اصالح دستگاه مالياتی و ابعاد 
آن با تاكيد بر مدرن سازی فرایندهای مالياتی از طریق بکارگيری فناوری اطالعات تمركز خواهد شد. در بخش پایانی مقاله 
پس از بررسی تجربه برخی از كشورهای منتخب جهان در مدرن سازی دستگاه مالياتی، از رویکرد سيستمی  برای شناسایی 

چالش های احتمالی نظام مالياتی ایران و گزینه های اصالح استفاده خواهد شد.
2- بیان مسئله و اهمیت موضوع

دستيابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 و سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی، مستلزم انجام 
اصالحات بنيادی در ساختار اقتصادی كشور است و در این ميان، اصالح سيستم ماليه عمومی به عنوان مولفه اصلی و اساسی 
نظام اقتصادی كشور، بخش الینفک این برنامه اصالحی خواهد بود. نظام مالياتی پيشرو، كارآمد و مجهز به سيستم های 
فناوری نوین و پيشرفته    می تواند ضمن گسترش عدالت، بازتوزیع ثروت، تخصيص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تعدیل 
تکاثر ثروت در جامعه، مالياتهای حقه دولت را با حداقل هزینه ممکن وصول نماید. در حال حاضر به علت عدم كارایی 
سازمان وصول ماليات در كشور و عدم دسترسی به اطالعات اشخاص، دستيابی به این هدف با مشکل اساسی مواجه است. 
توسعه و گسترش تعهدات دولت در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی از یک سو و كاهش منابع درآمدی حاصل 
از صادرات نفت از سوی دیگر، ماليات را به مسئله ای بسيار مهم و تأثير گذار برای كشور تبدیل كرده است. بررسی برخی از 
شاخص های عملکرد نظام مالياتی ایران، نظير نسبت درآمدهای مالياتی به توليد ناخالص داخلی و نسبت درآمدهای مالياتی 
به هزینه های جاری دولت از وجود فاصله زیاد با شاخص های متناظر یک نظام مالياتی توسعه یافته و مدرن حکایت دارد. 

اگرچه در حدود دو دهه اخير، اقدامات زیادی برای توسعه نظام مالياتی ایران انجام شده است، اما هنوز فاصله زیادی با یک 
نظام مالياتی مطلوب وجود دارد. در این ميان نقش فناوری اطالعات در توسعه نظام مالياتی بسيار مهم و كليدی است. در 
شرایط فعلی به دليل افزایش تعداد بنگاه ها و فعاالن اقتصادی، پيچيدگی فعاليت های اقتصادی و غيره اصالح نظام مالياتی 
كشور جز با مدرنيزاسيون دستگاه مالياتی و استفاده از فناوری  اطالعات در جمع آوری و رصد اطالعات مالی و اقتصادی افراد 
و بنگاه ها، الکترونيکی كردن فرایندهای مختلف مالياتی امکانپذیر نيست. بهبود شاخص سهولت پرداخت ماليات به عنوان 
یکی از شاخص های ده گانه ارزیابی محيط كسب و كار كشورها از سوی بانک جهانی كه مشتمل بر سه شاخص فرعی 
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تعداد پرداخت ماليات، زمان پرداخت ماليات و نرخ ماليات می باشد، از دیگر آثار مثبت الکترونيکی شدن فرایندهای مالياتی 
است. الکترونيکی شدن فرایندهای مالياتی موجب كاهش هزینه های تمکين مودیان شده و سطح تمکين داوطلبانه را به 

شکل قابل قبول و مقرون به صرفه اي افزایش مي دهد ) بانک جهانی،2015( . 
اصالح مالیاتی: اهداف و رویکردهای آن

در سه دهه اخير، فلسفه اصالحات مالياتی متناسب با تغيير نگرش ها از نقش دولت ها در اقتصاد، دچار تغييرات اساسی شده 
است. در گذشته دولت ها از طریق نظام مالياتی اهداف متعددی را )نظير تأمين مالی مخارج دولت، تحرک بخشيدن به 
پس انداز و سرمایه گذاری، توزیع درآمد و ثروت و سرانجام اصالح عوامل بيرونی ( دنبال می كردند؛ اما در سالهای اخير همگام 
با تغيير نگرش نسبت به نقش دولت در اقتصاد، نقش ماليات در اقتصاد نيز تغيير یافته است. دیدگاه های جدید با تاكيد بر 
نقش محدودتر ماليات، آن را تنها به افزایش درآمد برای دولت محدود می كنند. از نظر بارگس و استرن )1992(، هدف اصلی 
ماليات ستانی، تأمين مالی بودجه دولت است و لذا هرگونه برنامه اصالحی بایستی  به یافتن راهی برای افزایش این منابع 
محدود شود به گونه ای كه از نظر اداری و سياسی امکان پذیر باشد و در عين حال عدالت و كارایی را تا حد امکان مخدوش 
نکند. تاكيد صندوق بين المللی پول این است كه چون ماليات موجب اخالل در تصميمات اقتصادی افراد و بنگاه ها می شود، 
لذا هدف اصلی سياست مالياتی بایستی محدود به كسب درآمد برای دولت با كمترین اخالل در رفتار فعاالن اقتصادی باشد 

)مکنزی، ارسمند و گرسون، 1997(.
بر این اساس، رویکردهای جدید در برنامه های اصالح نظام مالياتی در كشورهای جهان بر حداقل كردن آثار تحریفی 
ماليات به منظور حفظ رقابت پذیری اقتصاد و كاهش تنوع نرخهای مالياتی به منظور كاهش تحریف های ناخواسته در 
قيمت های نسبی تأكيد دارند. عالوه بر این، نگاه ها از عدالت عمودی به سمت عدالت افقی )كه براساس آن پایه های مالياتی 
باید گسترده ، ساده، شّفاف و سطح و تنوع نرخهای مالياتی بسيار كم باشد( معطوف شده است )خليل زاده و شاه انور،1991(. 
همچنين كاهش هزینه های تمکين، افزایش كارایی دستگاه وصول ماليات از طریق كاهش هزینه های اداری وصول، از 
دیگر اهداف برنامه های اصالح نظام مالياتی در كشورهای مختلف جهان بوده است و در این راستا بسياری از كشورها، 

مدرنيزاسيون سازمان وصول ماليات را در سرلوحه برنامه های اصالح مالياتی خود قرار داده اند. 
در بررسی ادبيات موضوع، اهداف و نيروهای محرک اصالحات مالياتی به صراحت تبيين شده است. بخشی از این اهداف 
ریشه در ضرورت تامين مالی بودجه دولت از طریق ماليات ها دارد و در تحقق آن به جنبه های كارایی نظام مالياتی توجه 

اساسی می شود.
به طوركلی، یافته های اصلی نظریه ماليات در تركيب با تجارب موجود در زمينه اصالحات مالياتی دركشورهای مختلف ، 

ما را به دو بسته مطلوب برای اصالح مالياتی رهنمون می سازند:
1. اصالح سياست های مالياتی: هدف كلی آن دستيابی به اهداف تثبيت یا تخصيص یا افزایش درآمدهای مالياتی از 
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طریق تعيين ساختار ماليات ها، نرخ های مالياتی، اشخاص مشمول، دامنه شمول ماليات، ميزان معافيت ها و مشوق های 
مالياتی، ميزان كسور از درآمد مشمول ماليات، نحوه رفتار با سرمایه گذاری، پس انداز و صادرات و غيره می باشد. اصالح 
ساختار ماليات ها شامل انتقال تدریجی از یک ساختار مالياتی صرفاً متکی بر ماليات بر توليد و ماليات بر تجارت به سمت 
ماليات های مصرف با نرخ های یکنواخت و سرانجام ماليات بر درآمد می باشد. در خصوص ماليات بر درآمد، عقالنيت متعارف 
بر یک پایه مالياتی گسترده و نرخ های پایين، یکنواخت در بين منابع و همچنين با حداقل معافيت ها تأكيد دارد )تانزی، 

.)1992
در دامنه ماليات هایی كه بر پایه درآمد وضع می شوند، اصالحات مالياتی غالباً به سمت گسترش این پایه از طریق حذف و    
محدودسازی معافيت های مالياتی، آوردن گروه های سخت الوصول مالياتی  در دامنه شمول مالياتی و كاهش یا به حداقل 
رساندن معافيت های مالياتی صورت می گيرد. نکته ای كه در فرایند اصالح ساختار ماليات بر درآمد باید مورد توجه قرار گيرد، 
این است كه این ماليات، دیگر به عنوان یک ابزار موثر برای باز توزیع درآمد یا ارتقا عدالت قلمداد نمی شود و لذا در برنامه های 
اخير اصالحات مالياتی، از درجه تصاعدی بودن  نرخ ماليات بر درآمد اشخاص كاسته شده است. در كشورهای در حال توسعه 

و در حال گذار، ماليات بر درآمد شركت ها به عنوان یکی از منابع عمده درآمدی دولت ها می باشد.
همچنين در اغلب كشورهای جهان به ویژه كشورهای آمریکای التين و آسيایی كه اصالحات مالياتی را تجربه كرده اند، 
معرفی ماليات بر ارزش افزوده اغلب به عنوان مهمترین بخش برنامه اصالح مالياتی بوده است. حذف خاصيت تنازلی این 
ماليات از طریق برقراری امکان كسر ماليات پرداختی بابت خرید نهاده ها و سهولت اجرای این ماليات به دليل سيستم خود 
كنترلی آن، این سيستم مالياتی را به یکی از محبوبترین ماليات ها تبدیل كرده است. كشورهای مجری این ماليات، با حذف 
ماليات بر فروش و كاهش فهرست ماليات بر موارد خاص ، نوعاً، نرخ یکنواختی بر كاالها و خدمات مشمول وضع می كنند 

)تانزی، 1992(.
2. اصالح سازمان یا دستگاه وصول ماليات: هدف كلی آن دست یابی به یک سازمان كارایی است كه بتواند قوانين مالياتی 
مصوب را باكمترین هزینه اجرا نماید. اصالح فرایندهای مالياتی، بهبود خدمات مودیان، مکانيزاسيون فرایندهای شناسایی، 

تشخيص و پرداخت ماليات و غيره از اهم برنامه های اصالح دستگاه وصول ماليات است.
در طول تقریباً دو دهه اخير، تقریباً همه كشورهای دنيا، اصالحاتی را در نظام های مالياتی خود انجام داده اند. اصالح و 
توسعه سازمان وصول ماليات بخشی از یک برنامه اصالح كلی و جامعه در همه این كشورها بوده و پيشرفت در سازمان 
و تشکيالت اداری وصول ماليات یکی از موفق ترین بخشهای اصالح كلی نظام مالياتی در این كشورها بوده است )اوتو، 

.)1995
سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات

اهميت وجود یک دستگاه كارآمد وصول ماليات از دیر باز برای كسانی كه درگير سياستگذاری مالياتی هستند،كاماًل روشن 
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است. تجارب نشان می دهد كه ابعاد اداری اصالحات مالياتی از اهميت بسيار زیادی برخوردار است. چيزی كه افراد و بنگاه ها 
در دنيای واقعی از یک سيستم مالياتی می دانند و آن را لمس می كنند، لزوماً  همان چيزی نيست كه با خواندن سریع قانون 
ماليات بتوان به آن دست یافت، بلکه  برعکس، چيزی است كه در عمل اجرا می شود. بنابراین، نحوه اداره سيستم مالياتی 
به شدت بر وصولی ماليات و كارایی آن تاثير می گذارد. دستگاه وصول ماليات آن قدر بر عملکرد و نتيجه سياست های 
مالياتی تاثير دارد كه نادیده گرفتن آن برای سياستگذاران و كسانی كه اصالحات مالياتی را دنبال می كنند، غيرممکن است 

)ماندل، 1997(.
تجربه جهانی نشان می دهد كه بدون توجه به زمان و مکان و شرایط آن، مدیریت مالياتی یکی از سخت ترین امور و 
واقعيتی است كه گریبان بسياری از كشورهای در حال توسعه را گرفته است. متاسفانه بسياری از مشکالت اداری دستگاه 
وصول ماليات مختص كشورهاست و از كشوری به كشور دیگر متفاوت است. لزوماّ بهترین اداره یا سازمان مالياتی، همانی 
نيست كه بيشترین وصولی را دارد، یا اینکه تسهيل تمکين مالياتی مودیان موضوعی نيست كه به راحتی بتوان آن را با وضع 
جریمه عدم تمکين حل كرد و اینکه سازمان یا دستگاه وصول ماليات بيش از آنکه به عمل و عکس العمل بخش دولتی 
وابسته باشد، به بخش خصوصی وابسته است. همه اینها سبب شده اند تا موضوع سازمان وصول ماليات به یک موضوع 

بسيار پيچيده بدل شود )اوتو، 1995(.
بدون تردید، توسعه و اصالح سازمان وصول ماليات به عنوان بخشی از یک فرایند بزرگ اصالح نظام مالياتی است و 
سازمان وصول ماليات را از یک منظر می توان همان سياست مالياتی تلقی كرد. حداكثر كردن درآمد مالياتی توسط یک 
سازمان مالياتی تنها یک جنبه از وظایف آن است. محصول درآمد، ممکن است هميشه سنجه مناسبی برای ارزیابی عملکرد 
دستگاه وصول ماليات نباشد. نحوه افزایش درآمدهای مالياتی )اثر تالشهای منتج به درآمد مالياتی، محبوبيت سياسی دولت، 
و ميزان رفاه اقتصادی( به همان اندازه و یا بيشتر از آن اهميت دارند. به همين نحو، هزینه های خصوصی و عمومی ماليات 
ستانی و توجه ویژه به آن ميزان از درآمد مالياتی كه از طریق اجرائيات، وصول می شود، بسيار حائز اهميت است ) برد، 2003(.

در بحث سياستگذاری و توسعه نظام اداری ماليات ستانی، توجه به رابطه بين این دو )سياست مالياتی و دستگاه مالياتی( 
ضروری است. در این ارتباط سواالت زیادی مطرح می شود از جمله اینکه چه زمانی سياست مالياتی راه خود را به سازمان 
وصول باز می كند؟ چه زمانی سياست های مالياتی بایستی بعداز اصالح دستگاه وصول ماليات اصالح شود؟ چطور هر دو 

برنامه اصالح سياست های مالياتی و اصالح دستگاه وصول ماليات با هم و به طور همزمان پيش می روند؟
اصالح دستگاه وصول مالیات به عنوان بخشی از اصالح مالیاتی

بعد از اصالح سياست های مالياتی كه با تصویب قوانين مربوط خاتمه پيدا می  كند، نوبت به كاربردی ترین بخش اصالحات 
مالياتی، یعنی ابعاد اداری اصالحات مالياتی، می رسد. اصالح دستگاه وصول ماليات از مولفه های اصلی برنامه اصالح مالياتی 
در بسياری از كشورهای جهان است كه با هدف افزایش شفافيت، ساده سازی،كاهش هزینه های وصول و تمکين ماليات 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 22

http://taxjournal.ir/article-1-1100-en.html


85مروری بر تجربه اصالح نظام مالیاتی در ایران و جهان با تاکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی
و به تبع آن افزایش تمکين مالياتی در كنار افزایش كارایی جمع آوری و وصول ماليات دنبال می شود. این جنبه از اصالح 
مالياتی در كشورهای در حال توسعه از اهميت ویژه ای برخوردار است. وظایف نسبتاً ساده و اوليه نظير ثبت نام مودیان، 
شناسایی فعاليت ها و مودیان مالياتی، پردازش سریع اظهارنامه ها، وصول ماليات، حسابرسی، دادرسی و حل اختالف مالياتی، 
اعمال جریمه و غيره از مواردی هستند كه با توجه به حجم انبوه پرونده های مالياتی و كار نسبتاً زیاد، به یک باز مهندسی 
نياز دارد. استقرار این ساختار جدید، آموزش كاركنان، كامپيوتری كردن سازمان وصول ماليات و غيره از جمله عناصر اصلی 

هستند كه در بستر آنها، سایر برنامه های اصالحی بایستی برنامه ریزی شوند )تانزی، 1992(.
علی رغم اینکه،گزینه ها و اولویت های اصالح نظام مالياتی اغلب روشن و فرایندهای الزم برای اعمال تغييرات در قوانين 
مالياتی از قبل تعيين شده می باشند، اما با این وجود تدوین استراتژی توسعه و اصالح دستگاه اداری ماليات نيازمند حل 
همزمان تنگناهای مختلف زیادی است و این مهم بدون وجود یک شاخص روشن از اولویت ها و محدودیت ها ممکن نيست.

ویتو تانزی و آنتونی پله چيو )1995( به شش مولفه اساسی اشاره می كنند كه در برنامه اصالح دستگاه اداری ماليات از 
اهميت زیادی برخوردار هستند:

y تعهد و التزام سياسی صریح و پایدار
y .وجود یک تيم توانمند، سخت كوش كه به صورت تمام وقت در اصالح سازمان دخيل باشند
y وجود یک استراتژی مناسب برای اصالح
y آموزش كاركنان
y منابع كافی
y تغيير مشوق های مودیان و سازمان وصول ماليات

با این وجود، یکی از نکات مهمی كه در اصالح دستگاه مالياتی هر كشور باید مورد توجه قرار گيرد، مالک ها، معيارها و 
شاخص های اختصاصی آن كشور است. به عبارت دیگر مدیران دستگاه های مالياتی هر كشور به راهبرد خاصی جهت نيل 
به اهداف خود نيازمند هستند. طراحی راهبرد اصالح دستگاه مالياتی، باید متناسب با اندازه شکاف مالياتی باشد. در طراحی 

راهبرد اصالح دستگاه مالياتی، باید به موارد زیر توجه شود: 
1. همگام با حفظ سطح تمکين موجود باید هزینه تمکين و وصول ماليات كاهش یابد. 

2. منافع معقول تمکين، از طریق بهبود فرایندهای كليدی دستگاه مالياتی باید كسب شود.
3. منافع با اهميت تمکين، از طریق اصالحات كلی نحوه برخورد در دستگاه مالياتی باید كسب شود.

4. منافع با اهميت تمکين، از طریق بهبود روش ها در دستگاه مالياتی باید كسب شود.
كاركرد هر یک از اصول فوق با توجه به موقعيت ویژه هر كشور، از اهميت نسبی برخوردار است و به اهداف اصلی دستگاه 
مالياتی بستگی تام دارد. به طور كلی دو هدف كلی در اصالح دستگاه اداری ماليات در كشورهای مختلف جهان دنبال شده 
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است و هدف غایی هماهنگ نمودن اثربخشی و كارایی است زیرا در بعضی مواقع این دو در جهت مخالف هم حركت 
می كنند )سيلوانی، كارلوس و دیگران،1997(.

1. افزایش اثربخشی كه خود را در افزایش سطح تمکين مالياتی نشان می دهد؛ و
2. افزایش كارایی كه خود را در كاهش هزینه های وصول ماليات نشان می دهد.

در سال های اخير توجه ویژه و روزافزونی به جایگاه و نقش دستگاه وصول ماليات در برنامه های اصالح مالياتی شده 
است. همانطوری كه تانزی )1991( اشاره می كند، سازمان وصول ماليات نقش مهمی در تعيين سيستم مالياتی واقعی در 
مقابل سيستم قانونی دارد. به-عبارت دیگر آنچه در قانون مالياتها تصویب شده، بيانگر سيستم قانونی ماليات است و آنچه 
كه در عمل توسط دستگاه مالياتی اجرا می شود همان سيستم واقعی ماليات است. بدیهی است فاصله بين این دو،  چيزی 
است كه از آن تحت عنوان كارایی دستگاه مالياتی یاد می شود. از نظر برد )1989(، هرگونه تغيير سياست در نظام مالياتی، 
بدون تغييرات اداری بی فایده است و اینکه بایستی تغييرات در سياست مالياتی متناسب و سازگار با ظرفيتهای اداری باشد. 
اهميت التزام سياسی به اصالحات مالياتی و تداوم آن، ساده  سازی ماليات، تشویق به تمکين داوطلبانه، تدوین راهبرد 
شفاف، اصالح قوانين مالياتی و حسابداری، نگرش یکپارچه به فرایند وصول ماليات، رفتار متمایز با مؤدیان مختلف )بر حسب 
ميزان ماليات(، كنترل فساد، مدیریت كارآمد در فرایند اصالح، كامپيوتری كردن فرایندهای مالياتی، فهرستی از اصول و 

رویکردهای كلی اصالح دستگاه وصول ماليات می باشد )بانک جهانی، 1991( .
ابعاد اصالحات دستگاه مالیاتی با تاکید بر فناوری اطالعات 

یکی از رویکردهای ميانه برای توسعه دستگاه مالياتی، اصالح سيستم ها و روش ها است. اگرچه  استفاده از فناوری  اطالعات 
در دستگاه مالياتی، بخشی از فرایند اصالحات است، اما برنامه های اصالح در این حوزه، به دليل برخورداری از ویژگی های 
خاص، نيازمند توجه ویژه ای است. توسعه دستگاه مالياتی نبایستی به عنوان یک بسته سياستی مستقل از سایر برنامه های 
اصالح مالياتی دنبال شود. الزمه موفقيت برنامه های اصالحی در این بخش، انجام اصالحات در سياست های مالياتی و 
دستگاه مالياتی است. این اصالحات به عنوان پيش نياز اصالح دستگاه مالياتی و مدرنيزاسيون آن قلمداد می شود و بدون 

تردید، الکترونيکی كردن فرایندهای مالياتی بدون انجام اصالحات در سایر بخش ها اثر بخش نخواهد بود )اوتو، 1995(.
مکانيزاسيون فرایندهای مالياتی عالوه بر افزایش كارایی كلی دستگاه مالياتی، چشم انداز، ساختار و تصور مردم نسبت 
به سازمان وصول ماليات را تغيير می دهد. توسعه محصوالتی نظير خدمات تعاملی تحت وب برای مودیان مالياتی یا یک 
سيستم تبادل الکترونيکی داده ها با سایر نهادهای دولتی بایستی از مولفه های اصلی این برنامه اصالحی باشد. عدم توجه 
به این نکته می تواند مشکالت زیادی را به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه در كشور فيليپين سيستم تبادل داده تنها بعد 
از اجرا و پياده سازی كامل برنامه كامپيوتری كردن سازمان وصول ماليات در این كشور، به آن اضافه شد و همين موضوع 

سبب ایجاد مشکالتی در هماهنگی بين برنامه ها و سيستم ها شد )بانک جهانی، 2000(. 
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87مروری بر تجربه اصالح نظام مالیاتی در ایران و جهان با تاکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی
به طور كلی حوزه هایی كه درآن مدرن سازی یا مکانيزاسيون مورد توجه قرار گرفته اند به چهار بخش عمده قابل تقسيم 

هستند:
y  سيستم های مرتبط با گردآوری، ذخيره سازی و پردازش اطالعات مودیان

دستگاه مالياتی برای تأمين اطالعات مورد نياز خود از سه كانال اصلی اقدام می كند: 1-اطالعاتی كه به صورت داوطلبانه 
از سوی مودیان در اظهارنامه های مالياتی ارایه می شود؛ 2-اطالعاتی كه با استفاده از اختيارات قانونی و بعضاً قوه قهریه 
سازمان جمع آوری می شود؛ و 3- سرانجام اطالعاتی كه اشخاص ثالث نظير بانک ها، دستگاه های دولتی و طرف های 
معامله، مکلف به ارایه آن هستند. برای هر كدام از این اطالعات، نياز به ساختارها و كانال های ارتباطی الکترونيکی می باشد 

و توسعه این كانال ارتباطی باید یکی از محورهای برنامه اصالح دستگاه مالياتی باشد.
y  سيستم های مرتبط با مدیریت تمکين و خدمات مودیان

هزینه های تمکين شامل؛ مدت زمانی است كه مؤدیان برای آماده سازی و پر كردن فرم های مالياتی، یادگيری قوانين 
مالياتی و نيز ثبت و نگه داری فعاليت های مالی خود برای مقاصد مالياتی صرف می كنند. این هزینه ها همچنين شامل هر 
نوع مخارج پولی است كه مؤدیان به منظور امتناع و فرار مالياتی، آماده سازی فرم ها و اظهارنامه مالياتی و پرداخت ماليات 

توسط دیگران، پاسخ به حسابرسان پرداخت می نمایند.
بررسی های انجام شده در خصوص رفتار مودیان در سراسر جهان حکایت از این دارد كه خدمات مالياتی به تسهيل 
گزارش دهی، تکميل اظهارنامه و پرداخت ماليات كمک كرده و یا به آموزش آنها یا افزایش اطالعات آنها در زمينه تکاليف 
قانونی مودیان كمک می كند. در بيشتر اوقات، روش هایی كه برای مقابله با عدم تمکين طراحی شده اند، از كارایی بيشتری 
برخوردارند. عالوه بر این، هزینه های تمکين مودیان بایستی در هنگام طراحی و تدوین فرایندهای قانونی و اداری در نظر 
گرفته شوند. كليد موفقيت برنامه اصالح دستگاه مالياتی در بسياری از كشورها در استراتژی همواره در تکاملی نهفته است 
كه از منابع موجود به بهترین نحو برای حداقل كردن دامنه عدم تمکين و افزایش احتمال كشف و مجازات عدم تمکين 
استفاده می كند و در عين حال تسهيالت و مشوق هایی را برای تمکين در هر مرحله از فرایند تمکين ارایه می دهد. البته 
در این ارتباط نسخه واحدی وجود ندارد و هر كشوری متناسب با شرایط و مقتضيات خود بایستی عمل نماید. به طور كلی 
برای بهبود تمکين مالياتی از طریق كاهش هزینه های تمکين باید به اصالح سياست های مالياتی، اصالح دستگاه مالياتی و 
الکترونيکی كردن فرایندها پرداخته شود. در بخش خدمات مودیان و به منظور كاهش هزینه های تمکين از طریق كاهش 
زمان پرداخت ماليات و كاهش سایر هزینه های مرتبط با پرداخت ماليات، كشورهای مختلف، خدمات الکترونيکی از جمله 
استفاده از خدمات آنالین در مدیریت ماليات، ارایه خدمات تکميل الکترونيکی اظهارنامه مالياتی، ارایه خدمات پيش تکميل 

اظهارنامه مالياتی به مودیان، خدمات پرداخت الکترونيک ماليات )پرداخت آنالین( را ارائه می دهند )تيرسک، 1991(.
y سيستم های مرتبط با مدیریت و نظارت بر منابع داخل سازمانی
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منابع انسانی، بودجه و تشکيالت در كنار منابع فيزیکی نظير ساختمان و فضای اداری، آموزش كاركنان و مودیان، 
تجهيزات و غيره از عوامل اصلی و ضروری برای انجام و تداوم فعاليتهای سازمانی در دستگاه مالياتی است. مدیریت متمركز 

این امور، نگهداری و توسعه آنها نيازمند ایجاد بسترهای اطالعاتی مبتنی بر فناوری های نوین است.
y سيستم های مرتبط با ساختارها و فرایندهای قانونی و اداری

سرانجام مدیریت فرایندهای مختلف مالياتی از مرحله شناسایی مودی گرفته تا مرحله پایانی یعنی وصول ماليات نيازمند 
استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی است. بخش تشخيص ماليات در منابع مختلف مالياتی امروزه در بسياری از كشورهای 
جهان از حالت سنتی خارج شده و به صورت كاماًل مکانيزه خدمات مربوط را ارایه می كند. شناسایی و ثبت نام مودیان مالياتی، 
دریافت اظهارنامه، صدور انواع دعوت نامه ها، اوراق مالياتی، دریافت اعتراض و تجدیدنظرخواهی، پرداخت ماليات و غيره با 

گسترش فناوریهای اطالعات به سمت آنالین شدن حركت كرده است.
3- تجربه اصالح دستگاه وصول مالیات در برخی از کشورهای منتخب

فناوری اطالعات و ارتباطات عماًل منجر به بهبود پيشرفت سازمان مالياتی در زمينه های مدیریت حسابرسی، تشخيص، 
وصول ماليات و مدیریت سایر فرایندهای مالياتی گردیده است. به همين دليل امروزه كشورهای زیادی در حال مدرنيزاسيون 
دستگاه مالياتی خود هستند. با این حال بایستی به این نکته توجه كرد كه نسخه واحدی برای اصالح نظام مالياتی وجود 
ندارد و لزوماً برنامه اصالح مالياتی كه در یک كشور موفق باشد دليلی برای موفقيت آن در كشور دیگر وجود ندارد. در ادامه 

تجربه برخی از كشورها در اصالح و مدرنيزاسيون دستگاه مالياتی مرور می شود:
کشورهای آسیایی و اقیانوسیه

تجربه برخی از كشورهای آسيایی و اقيانوسيه نظير نيوزیلند، استراليا، چين، هنگ كنگ، هند، اندونزی، ژاپن، كره، مالزی، 
مالدیو، فيليپين، گينه نو، سنگاپور، چين تایپه، تاجيکستان و تایلند از عدم واگذاری وظایف مربوط به مدیریت فناوری اطالعات 
و ارتباطات به خارج از دستگاه مالياتی حکایت دارد. در نيوزیلند، با استفاده از سيستم موسوم به فرست، عمليات مربوط به 
شناسایی مودیان و تخصيص كد شناسایی انجام می شود. با استفاده از این سيستم، اظهارنامه های مالياتی مودیان بررسی و 
بدهی مالياتی و استرداد محاسبه می شود. ژاپن با استفاده از سيستم متمركزی با نام سيستم مدیریت جامع ماليات ملی كه در 
سال 2001، عملياتی شد، تمام امور مالياتی را مدیریت می كند. كره جنوبی سيستم یکپارچه مالياتی را با محوریت مدیریت 
اطالعات مالياتی در سال 1997 اجرا نمود . در استراليا زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات دستگاه مالياتی از اواخر 
دهه 1990 و سيستم های پردازش مركزی، شبکه و پشتيبانی ارتباطات نيز اخيراً برون سپاری شده است. سيستم تکميل 

الکترونيکی اظهارنامه مهمترین خدمتی است كه بر اساس فناوری اطالعات و ارتباطات ارایه می شود.
نرخ نفوذ سيستم تکميل الکترونيکی برای ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی و حقوقی در اكثر 
كشورهای آسيایی و اقيانوسيه در حال افزایش است. در استراليا، هند، كره  جنوبی، مغولستان، سنگاپور و تایوان نرخ نفوذ 
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برای تمام منابع مالياتی باالی 90% است. در سنگاپور، تکميل الکترونيکی اظهارنامه های ماليات بر عایدی سرمایه طبق 
مقررات ماليات بر كاال و خدمات ، الزامی است. در هند، از سال 2010-2009 تکميل الکترونيکی برای اشخاص حقوقی و 
حقيقی كه درآمد آنها از مبلغی معين باالتر است، الزامی است. در برخی كشورها مثل اندونزی، قرقيزستان و فيليپين سيستم 
تکميل الکترونيکی به صورت محدود می باشد و این محدودیت به علت دسترسی محدود به اینترنت به ویژه برای اشخاص 

حقيقی و هزینه باالی امضای الکترونيکی است. 
در ارتباط با پرداخت الکترونيکی، یکی از مرسوم ترین روش ها در این كشورها، ارسال الکترونيکی چک می باشد. سایر 
روش های پرداخت، شامل پرداخت حضوری در اداره ماليات، پرداخت حضوری در نمایندگی ها، تلفن بانک، اینترنت بانک، 
پرداخت از طریق بانک و پرداخت از طریق باجه های خودپرداز است. در فيليپين مودیان می توانند ماليات را مستقيماً به 
مأموران مالياتی پرداخت نمایند، اما در كشورهای استراليا، هنگ كنگ، چين، نيوزیلند و سنگاپور، مودیان چنين اجازه ای را 
ندارند و به جای آن با ارسال چک به اداره مالياتی این را انجام می دهند. در واقع این روش معمول ترین روش پرداخت 
ماليات است كه در 19 كشور آسيایی و اقيانوسيه اعمال می شود. روش پرداخت از طریق تلفن بانک نيز در حدود 90 كشور 
قابل دسترس است. سایر روش ها شامل روش پرداخت از طریق اینترنت بانک، پرداخت مستقيم از طریق حساب بانکی و 
باجه های خودپرداز پرداخت می باشد. اینترنت بانک در 14 كشور كاربرد دارد كه در این دو روش، پرداخت الکترونيکی نيز از 
مرسوم ترین روش های پرداخت، پس از پرداخت حضوری در نمایندگی می باشد. در كامبوج اخيراً برنامه ای جهت گسترش 
روش پرداخت الکترونيکی ماليات در حال اجرا است. روش پرداخت ماليات از طریق ماشين خودپرداز مخصوصی است كه 
در بانک ها استفاده می شود و در مراكز مختلف مثل شعبات بانک ها، مراكز خرید و ایستگاه قطار واقع شده است. اما استفاده 
از آن نسبتاً محدود است و تنها در 8 كشور كره جنوبی، قرقيزستان، مالزی، گينه نو، فيليپين، سنگاپور، تاجيکستان و تایلند 

استفاده می شود )بانک توسعه آسيا، 2014( .
کانادا

این كشور  از سال 2014، خدمت جدیدی در حوزه پرداخت الکترونيک معرفی كرده و برنامه هایی را جهت استفاده از 
كارت های اعتباری و بدهی ویزا و افزایش استفاده از كارت های بدهی به عنوان گزینه پرداخت، در آینده تدوین نموده است. 
در این كشور در سال 2014،  نرم افزار مبتنی بر تلفن همراه معرفی شد كه به واحدهای كسب و كار امکان می دهد تا اقساط، 
اظهارنامه ها و پرداخت های مالياتی شان را به آنها یادآوری كند. نرم افزار دیگری مبتنی بر تلفن همراه در سال 2015 معرفی 

شد كه به افراد امکان دسترسی به اطالعات مفيد مربوط به استرداد وجوه را فراهم می آورد. 
خدمت مدیریت پست الکترونيک )آنالین( در آوریل سال 2013 معرفی شد. با استفاده از  این خدمت و از طریق یک 
پورتال ایمن به مودیان مالياتی مشاوره داده می شود. خدمت مزبور از فوریه سال 2015 در دسترس عموم قرارگرفته است. 
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خدمت ارسال مدارک ، به مودیان مالياتی و نمایندگان آنها این فرصت را می دهد تا اسناد خود را به صورت الکترونيکی 
ارسال نمایند. در فوریه 2015، خدمت انتقال داده های مالياتی ارائه گردید. نمایندگان دارای مجوز، از نرم افزار معتبر ایفایل  
استفاده می كنند. در كانادا تنظيم الکترونيکی اظهارنامه ها برای همه اشخاص حقوقی كه درآمد ساالنه آنها بيش از یک 
ميليون دالر كاناداست، الزامی است. در سال 2015 بيش از 86% اظهارنامه ها به شکل الکترونيکی ارسال شد. در این كشور 
صدور فاكتورهای الکترونيکی مجاز است، اما الزامی نيست. برای ارزیابی ریسک از سيستم های تحليل داده استفاده می شود. 
سيستم های تطبيق داده ها به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می گيرند. در این كشور از سيستم تحليل داده ها برای ارزیابی 
ریسک شركت های بزرگ و طبقه بندی آنها به عنوان گروه های پر ریسک، با ریسک متوسط وكم ریسک و تخصيص منابع 

اجرایی به آنها استفاده می شود.  
انگلستان

اداره درآمد و گمركات سلطنتی انگلستان ، برنامه ای برای بهبود تمکين مالياتی تدوین نموده كه ارائه خدمات برخط ) آنالین( 
از بخش های مهم این برنامه است و مودیان از این طریق می توانند امور بانکی و خرید خود را به طور آنالین انجام دهند 
)اداره درآمد و گمركات انگلستان، 2014(. ارایه خدمات دیجيتالی به اكثر مودیان امکان مدیریت امور مالياتی و پرداخت 
آنالین را فراهم كرده است. همچنين ارایه خدمات پشتيبانی و مشاوره به مودیان در هر زمان و مکان از طریق كانال های 
تلفنی، پستی، رو در رو، و برخط امکان پذیر است. حركت به سمت خدمات جدید دیجيتال، شامل موارد مختلفی است كه 
بعضی از آنها در حال گذر از مراحل اوليه و پياده سازی اجرایی خود هستند. مهم ترین این موارد خدمات پرداخت برخط 

)آنالین(، خود اظهاری دیجيتال، حساب مالياتی شما، خدمات سلف سرویس مالياتی كارگزاران می باشد.
نیجریه

نيجریه دستگاه مالياتی خود را در حوزه های مختلف مکانيزه كرده  است. پروژه شماره شناسایی مؤدیان، یک سيستم 
الکترونيکی شناسایی است كه بر اساس آن به هر یک از مؤدیان با در نظر گرفتن دارایی ها، مشخصات شخصی و جزیيات 
بيومتریک، یک كد شناسایی منحصر به فرد تخصيص داده شده است. پروژه فکت سيستم الکترونيکی یکپارچه  ثبت نام، 
پرداخت و حسابداری مالياتی است. همچنين سيستم دیگری با نام اختصاری ایتاس راه اندازی شده است كه طراحی فرایند 
شغلی، توسعه  سيستم ها، تغيير مدیریت و خودكارسازی وظایف مالی و حساب ها مانند مفاصا حسابها، استردادها و مركز 

مدیریت تماس ها با آن مدیریت می شود )اویينکا، 2014(.
اسپانیا

اسپانيا در سال های اخير اقدامات زیادی در جهت مکانيزاسيون دستگاه مالياتی انجام داده است. پروژه پایگاه اطالعاتی 
الکترونيکی تحت عنوان اینفورما یکی از مواردی است كه جهت پاسخگویی به سواالت مودیان در خصوص ماليات های 
ایالتی )شركت ها و ارزش افزوده( ایجاد گردیده است و محتوای آن به طور مستمر توسط خدمات مركزی به روز رسانی 
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می شود. دستگاه مالياتی اسپانيا، برنامه جدیدی را مبتنی بر فناوری اطالعات توسعه داده است كه هدف آن ارائه 
خدمات تکميل اظهارنامه مالياتی آنالین از طریق اینترنت، دسترسی مودیان به همه اطالعات مالياتی جمع آوری 
اظهارنامه  فرایند  برای  است كه  مالياتی  و سایر كسورات  تکليفی  ماليات  ساليانه،  درآمد  نظير  در طول سال  شده 
ساالنه پيش تکميل شده ماليات بر درآمد اشخاص الزم است. مودیان مالياتی پس از دریافت اظهارنامه های پيش 
تکميل شده، در صورت موافقت، آن را  تکميل نموده و پس از امضا به اداره مالياتی ارسال می نمایند )واسکوئيز 

مارتينز،2007(.
نیوزلند

این كشور در سال1991 اقدام به راه اندازی سيستم جامع ارتباطی اطالعاتی، در داخل دستگاه مالياتی نمود. این 
سيستم كه به فرست موسوم است برای انجام وظایف متعددی طراحی شده است كه از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
1. شناسایی مؤدیان و ثبت آنها با یک شماره شناسایی خاص،

2. محاسبه دیون مالياتی،
3. مبالغ قابل پرداخت و یا مبالغ قابل استرداد ،

4. پردازش اظهارنامه ها و سایر مکاتبات.  
در نيوزلند از سيستم های نوین الکترونيکی برای ارائه خدمات به مؤدیان استفاده می شود. در سال 2012، بيش از 
71 درصد اظهارنامه های ماليات بر درآمد،80 درصد ماليات بر درآمد شركت ها و 85 درصد اظهارنامه های ماليات 
بر ارزش افزوده به صورت الکترونيکی تنظيم شده اند. همچنين ماليات بيش از 95% اظهارنامه های الکترونيکی، 
به صورت  اینترنتی پرداخت شد. در این كشور از موبایل و اینترنت برای اطالع رسانی، ارائه فرم ها، محاسبه آن الین 
ماليات و ابالغ مهلت تنظيم اظهارنامه، پاسخگویی به سواالت پر تکرار، دسترسی به قوانين مالياتی استفاده می شود. 

ترکیه
در این كشور بيشتر برنامه های توسعه نظام مالياتی در راستای ارائه خدمات الکترونيکی به مؤدیان است. در این 
ارتباط می توان به برخی از اقدامات انجام شده در راستای الکترونيکی كردن فرایندها اشاره كرد: ارائه خدمات اطالع 
رسانی از طریق ایميل؛ پيام كوتاه و شبکه های اجتماعی؛ دفاتر خدمات ماليات الکترونيکی؛ اخبار و بولتن های خبری، 
قوانين مالياتی تركيه و آمارهای درآمدی، فرم ها، بروشورها و سواالت پر تکرار؛ تنظيم الکترونيکی اظهارنامه )كه ابتدا 
در سال 2004 معرفی شد، در اول ژانویه  2005 برای برخی مؤدیان اجباری شد و در حال حاضر 99% اظهارنامه ها 
به صورت الکترونيکی ارایه می شوند(؛ كسب اطالعات )كسب اطالعات در مورد شماره شناسایی مؤدی، تایيد ثبت 
نام الکترونيکی(؛ محاسبات مالياتی و پرداخت؛ فاكتورهای الکترونيکی و دفاتر حسابداری الکترونيکی؛ تسليم اسناد 
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ضروری )فهرست فاكتورها و غيره( برای مطالبه ماليات بر ارزش افزوده )تيرميناسيان، 2009(. 
جامائیکا

یکی از ابعاد اصلی فرایند اصالحات در جامائيکا، پياده سازی سيستم یکپارچه كامپيوتری در ادارات مالياتی است. در پروژه 
ای تحت عنوان آرپ، دولت جامائيکا با یک شركت انگليسی برای توسعه سيستم یکپارچه كامپيوتری قرارداد امضا كرد. 
امروزه در این كشور خدمات ذیل به صورت الکترونيکی ارایه می شود: دسترسی برخط به حساب مودیان در مواقع ضروری 
و بر طبق مقررات؛ ارائه پروفایل مالياتی  جامع مودیان از طریق تجميع انواع ماليات ها در یک حساب؛ ارائه تسهيالت بيشتر 
به مودیان كه بتوانند ماليات را در هر مکانی پرداخت نمایند؛ مجوز نگهداری خودكار حساب های درآمد ملی؛ مجوز بهبود 
ارتباطات از طریق ارتباط خودكار؛ مجوز انتخاب مودیان برای حسابرسی انجام شده از طریق تحليل ثبت كامپيوتر؛ ارائه طيف 

وسيعی از گزارش های اطالعاتی مدیریت.
برزیل

یکی از كشورهای پيشرو در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت مالياتی كشور برزیل است. این كشور با 
اصالحات اخير مالياتی به دستاوردهای خوبی به شرح ذیل دست یافته است:

y  دسترسی به اطالعات جامع مؤدیان مالياتی به كمک فناوری اطالعات و ارائه خدمات مودیان و نظارت های
مناسب بر آنها،

y .بهبود كيفيت اطالعات معامالت مؤدیان و به تبع آن بهبود تنظيم اظهارنامه و تسویه  ماليات ها و تمکين مؤدیان
y  امکان دریافت حجم عظيم اطالعات از مؤدیان و سازمانها و پردازش سریع آنها. بسياری از روش های سنتی

كنترل، اكنون به شکل تعاملی و برخط )آنالین( انجام می گيرد.
y  تسهيل تعامل و دریافت گزارش از اشخاص ثالث. در سال 2005 سيستم نگه داری كامپيوتری حساب ها بنام

اسپد  راه اندازی شد و شركت ها ملزم شدند تا كليه  حساب ها و اسناد خود را به صورت الکترونيکی ثبت كنند. 
y  امکان تعامل با همه واحدهای مالياتی و كاركنان آن و تسهيل دسترسی كاركنان به اطالعات از طریق پرتابل

اینترنتی و ایميل در كليه  سطوح.
y  امکان دسترسی كاركنان به سيستم های اطالعاتی و اطالع از جریان پردازش های یکپارچه كه در سطوح

مختلف سازمانی و در مکان های مختلف انجام می گيرد.
y .تسهيل حسابرسی مالياتی به دليل دسترسی به اطالعات و نيز وجود نرم افزارهای محاسب آنها
y  . ...تسهيل خدمات تنظيم الکترونيکی اظهارنامه، پرداخت الکترونيکی مالياتها، اطالع رسانی و ارائه مشاوره و

4- اصالح دستگاه مالیاتی در ایران 

برای شروع برنامه اصالح دستگاه مالياتی، الزم است یک بار دیگر اهداف ماليات ستانی و وظایف دستگاه وصول ماليات 
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93مروری بر تجربه اصالح نظام مالیاتی در ایران و جهان با تاکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی
در تحقق اهداف مذكور مرور شوند. به طوركلی، تامين مالی بودجه دولت، تخصيص منابع و تعدیل نوسانات اقتصادی و 
سرانجام بازتوزیع درآمد، سه هدف اصلی ماليات ستانی هستند. اگرچه دو هدف اخير به طور صریح در برنامه های دولت 
بيان نمی شوند، اما رد آنها را بایستی در اسناد باالدستی، سياست های كالن نظام و قوانين مالياتی كشور جستجو كرد. تغيير 
نرخ ها و پایه های مالياتی، افراد مشمول ماليات، مشوق های مالياتی و غيره، از ابزارهای مالياتی مرسوم برای رسيدن به دو 
هدف تخصيص و تثبيت هستند. اما هدف اصلی یعنی تامين مالی بودجه دولت از طریق مالياتها، وظيفه ای است كه فلسفه 
وجودی دستگاه مالياتی به آن گره خورده است و هر سال دستگاه مالياتی بر اساس اهداف بودجه، بایستی نسبت به تحقق 
آن پاسخگو باشد. در این جا، طراحی دستگاه اداری ماليات كه بتواند ماليات های حقه دولت را در زمان مقرر و با كمترین 
هزینه  اداری و تمکين، جمع آوری و وصول نماید، هدف غایی همه دستگاه های مالياتی مدرن و از اصول برنامه های اصالح 
دستگاه مالياتی است. ساده  سازی ماليات، تسهيل تمکين، یکپارچه سازی فرایند وصول ماليات، رفتار متمایز با مؤدیان مختلف 
)بر حسب ميزان ماليات(، كنترل فساد، كامپيوتری كردن فرایندهای مالياتی و غيره از رویکردهای اصالح دستگاه مالياتی 

می باشند.
در این ميان، یکی از رویکردهای ميانه در برنامه اصالح دستگاه مالياتی، اصالح سيستم ها و روش ها یا مکانيزاسيون 
فرایندهای مالياتی با استفاده از فناوری اطالعات است. اگرچه مکانيزاسيون فرایندها، بخشی از فرایند بزرگ اصالح دستگاه 
مالياتی است، اما این برنامه به-دليل ویژگی های خاص آن، نيازمند توجه ویژه است. با این حال، مسئله ای كه بایستی به 
آن اشاره كرد، این است كه بکارگيری فناوری اطالعات در دستگاه مالياتی به عنوان یک بسته سياستی مستقل از سایر 
برنامه های اصالحی نيست، بلکه موفقيت این برنامه درگرو اصالح سياست های مالياتی و دستگاه مالياتی است. این 
اصالحات، پيش نياز اصالح دستگاه مالياتی از طریق مکانيزاسيون است و الکترونيکی كردن فرایندهای مالياتی بدون انجام 

اصالحات در سایر بخش ها اثربخش نخواهد بود.
با نگاهی به اسناد باالدستی و سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری می توان به نقش و جایگاه ماليات 
 در نظام اقتصادی كشور و تامين مالی بودجه دولت، تخصيص منابع و تعدیل اقتصادی و سرانجام توزیع درآمد در جامعه 
پی برد. در این ميان، وظایف سازمان امور مالياتی كشور در آئين نامه اجرایی ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه تبيين شده 

است. 
اگرچه بعد از پایان جنگ تحميلی، با یک وقفه تقریباً 13 ساله، قانون ماليات های مستقيم در 1380/11/27 اصالح شد، 
اما با این وجود، اصالحيه مذكور در نوع خود یکی از مهمترین برنامه های اصالح مالياتی تا آن زمان محسوب می شود. در 
این اصالحيه چندین تغيير مهم سياستی در حوزه ماليات با هدف بهبود فضای كسب و كار و تسهيل سرمایه گذاری انجام 
شد، كه مهمترین آن كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت ها و حركت از یک سيستم تصاعدی با حداكثر نرخ 54 درصدی، 
به یک سيستم مقطوع 25 درصدی بود. البته به غير از آن، برخی تغييرات در سياست های مالياتی ایجاد شد كه از آن جمله 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            15 / 22

http://taxjournal.ir/article-1-1100-en.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ویکم )مسلسل 79(، پاییز 941395

می توان به حذف ماليات بر جمع درآمد اشخاص حقيقی كه قبل از آن هيچگاه اجرایی نشد، حذف ماليات بر اراضی بایر 
وكاهش تعداد طبقات مالياتی جدول نرخ های مالياتی موضوع ماده 131 قانون ماليات های مستقيم اشاره كرد. 

در بخش مالياتهای غيرمستقيم نيز تصویب قانون تجميع عوارض در سال 1381، معرفی نظام ماليات بر ارزش افزوده در 
نيمه دوم سال 1387 نيز از اهم تغييرات سياستی در نظام مالياتی كشور در دهه 1380 هستند كه با هدف افزایش شفافيت، 
گسترش پایه های مالياتی، افزایش درآمدهای مالياتی و تغيير تركيب ماليات ها از مستقيم به غيرمستقيم به منظور كاهش 
بار مالياتی بخش توليد و مولد انجام شدند. اصالحيه بعدی در قانون ماليات های مستقيم كه در 1394/4/31 تصویب شد، 
دومين تالش سياستی برای اصالح نظام مالياتی كشور در قریب به دو دهه اخير است. این اصالحيه كه پس از 8 سال به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد، حاوی برخی جهت گيریها می باشد كه از آن جمله می توان به تالش برای تشویق 
سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق گسترش دامنه معافيت ها و مشوق های مالياتی، ساده سازی ماليات با هدف كاهش 
هزینه های اداری و تمکين كه در این ارتباط می توان به ساده سازی ماليات بر ارث، ساده سازی و یکسان سازی نرخ ماليات 
بر درآمد حقوق بگيران، كاهش تعداد طبقات جدول نرخهای مالياتی موضوع ماده 131 و غيره اشاره كرد. در بخش اجرایی 
نيز می توان به تمهيدات پيش بينی شده در ماده 169 مکرر برای مدیریت اطالعات اقتصادی مودیان، تقویت ضمانت های 
اجرایی و جرم انگاری فرار مالياتی اشاره كرد كه در نوع خود گام های موثری در توسعه نظام مالياتی كشور قلمداد می شوند.

تجربه اصالحات مالياتی در دو دهه اخير در بخش سياست های مالياتی، حاوی برخی نکات بسيار مهم هستند كه به 
نظر می رسد برای حل آنها بایستی تالش كرد: نخست، وقفه های طوالنی در فرایند سياستگذاری مالياتی است. این مشکل 
در مراحل مختلف سياستگذاری های مالياتی به خوبی مشاهده می شود. بررسيها نشان می دهد كه به طور تقریبی بيش از 
8 سال فاصله بين تصميم به اصالح  و تصویب و اجرای سياست های مالياتی وجود دارد. این مسئله  به ظاهر ساده، بی 
تاثيری سياست های مالياتی در مواجهه با برخی از مشکالت اقتصادی در دوره های ركود و تورم را گوشزد می كند. مسئله 
دیگر، عدم شفافيت در جایگاه قانونی مقام مسئول در سياستگذاری مالياتی است. موضوعی كه در سياست های پولی وجود 
ندارد و با ایجاد ساختار قانونی شورای پول و اعتبار حل شده است، نبود چنين ساختاری است، ضمن اینکه یکی از دالیل 
طوالنی بودن وقفه های مورد اشاره در سياستگذاری مالياتی )وقفه در شناخت، وقفه در تصميم و وقفه در اجرا( است، بلکه 
مسئوليت و پاسخگویی در این بخش را مخدوش كرده است، به گونه ای كه هيچ نهاد یا مقامی در كشور، مسئوليت طراحی 
بد، برخی از سياست های مالياتی را بر عهده نمی گيرد و آن را بر گردن دیگری می اندازد. سرانجام سومين مشکل اساسی 
در سياستگذاری مالياتی، به تعدد مراكز سياستگذار و یا امکان سياستگذاری مالياتی توسط همه دستگاه ها و وزارتخانه ها 
بر می گردد. امروز وزارتخانه و دستگاهی را نمی توان پيدا كرد كه در گوشه ای از برنامه های توسعه بخش مربوط به خود، 

معافيت یا مشوق مالياتی را پيشنهاد نکند.
همزمان با تغييرات مذكور در سياست های مالياتی، اصالح سازمان اجرایی ماليات نيز كليد خورد. تشکيل سازمان امور 
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مالياتی كشور در اجرای آئين نامه اجرایی ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و استقالل نسبی آن از وزارت امور اقتصادی و 
دارایی یکی از اتفاقات مهمی بود كه نظام اقتصادی كشور هيچگاه آن را تجربه نکرده بود. در برنامه اصالح دستگاه اداری، 
اگرچه استراتژی و راهبردی روشنی وجود نداشت، اما با این وجود و همزمان با دیگر كشورها، برخی اقدامات اصالحی 
در فرایندهای مالياتی را شاهد بودیم كه برخی نتيجه قهری تغييرات تکنولوژیک به ویژه گسترش استفاده از فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی در جهان بود و نظام مالياتی كشور نيز از آن مستثنی نبوده است و برخی دیگر، حاصل برخی بررسی ها و 
وجود یک استراتژی و برنامه از قبل طراحی شده می باشد. در این ارتباط می توان به ایجاد واحد مودیان بزرگ مالياتی، اشاره 

كرد كه یکی از اركان برنامه های اصالح دستگاه وصول ماليات در بسياری از كشورهای جهان بوده است.
عالوه بر این، حركت از ساختار مدیریتی مبتنی بر مودی و ماليات كه در طول بيش از چهار دهه به اجرا درآمده است، به 
سمت ساختار وظيفه ای و تفکيک بخش رسيدگی و مميزی ماليات از بخش خدمات، یکی دیگر از برنامه های اصالحی مهم 
و در عين حال موفق در دستگاه وصول ماليات كشور در سال های اخير بوده است. ایجاد واحد خدمات مودیان، واحدهای 
مشاوره مالياتی، آموزش مستمر كاركنان مالياتی، دفتر پژوهش و برنامه ریزی، تدوین برنامه های ساالنه و راهبردی از اهم 

اقدامات انجام شده در راستای اصالح و توسعه بخش اجرایی و سازمان وصول ماليات در ایران بوده است.
 موضوع دیگری كه در دو دهه اخير بدنبال اصالح سياست های مالياتی و دستگاه مالياتی در بسياری از كشورها پيگيری 
شده، مدرنيزاسيون یا توسعه كاربردهای فناوری اطالعات در فرایندهای مالياتی است. همانطوری كه پيشتر گفته شد، 
الکترونيکی كردن فرایندها، نبایستی به عنوان یک بسته سياستی مستقل از سایر برنامه های اصالحی دنبال شود. اما 
در كشور ما و از آغاز اجرای پروژه طرح جامع مالياتی، این موضوع مستقل از سایر برنامه های اصالحی دنبال  شد و فقط 
بخش فناوری و یا نرم افزاری توسعه نظام مالياتی، بدون پرداختن به پيش نيازهای مدرنيزه كردن نظام مالياتی نظير اصالح 
سياستها، ساده سازی فرایندها، ساده سازی فرمهای مالياتی و از همه مهمتر بدون وجود یک استراتژی یا راهبرد توسعه نظام 
مالياتی و در بستر همان قوانين، مقررات و فرایندهای سابق در حال اجرا است. با این حال در كنار طرح جامع مالياتی، تقریبًا 
اغلب فرایندها در دو دهه اخير با توسعه نرم افزارهای مختلف، الکترونيکی و حتی برخی هم اینک در بستر ایتنرنت ارایه 

می شوند: 
y  دریافت الکترونيکی اظهارنامه مالياتی
y فراهم نمودن امکان پرداخت الکترونيکی ماليات در منابع مختلف مالياتی
y اخذ الکترونيکی صورت معامالت فصلی مؤدیان مالياتی
y دریافت الکترونيکی فهرست ماليات حقوق و دستمزد
y ایجاد زیرساخت های الزم برای پایگاه اطالعات مالياتی

علی رغم اقدامات زیادی كه در سال های اخير در جهت توسعه نظام مالياتی صورت گرفته است، اما هنوز سازمان امور 
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مالياتی كشور از مشخصه های یک سيستم مالياتی مطلوب، مدرن و به روز، فاصله زیادی دارد. دالیل متعددی در این عدم 
توفيق نسبی دخيل بوده اند و شاید مهمترین آن فقدان یک رویکرد سيستمی در توسعه نظام مالياتی كشور باشد. 

5- جمع بندی و ارائه پیشنهادها

اصالح مالياتی، فرایندی است كه از طریق آن سياست ها و روش های مدیریت مالياتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، 
تثبيت اقتصادی و تخصيص منابع و بهبود كارایی دستگاه مالياتی، تغيير می یابد. یکی از محورهای اصالح مالياتی، اصالح 
دستگاه وصول ماليات است كه شامل طيف وسيعی از اقدامات برای بهبود فرایندهای اجرایی ماليات از مرحله شناسایی و 
ثبت نام مودیان تا مرحله وصول ماليات می باشد. در یک دهه اخير، بکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایندهای 
مختلف مالياتی جهت ارایه خدمات برخط به مودیان، پراخت ماليات و غيره شتاب بيشتری گرفته است. آنچه در بررسی 
تجربه برنامه های اصالح مالياتی در جهان مشاهده می شود، ضرورت اصالح سياست های مالياتی قبل از شروع برنامه 
اصالح دستگاه مالياتی و به تبع آن مدرنيزاسيون دستگاه اداری است. به عبارت دیگر، سياست ها، قوانين و مقررات مربوط 
بایستی برای یک دنيای مبتنی بر فناوری اطالعات تدوین شوند و بدون آن، مکانيزاسيون فرایندهای مالياتی و استفاده از 
فناوری های اطالعاتی چندان اثربخش نخواهد بود. در این ارتباط، الزم است، ساده سازی ماليات در سرلوحه برنامه اصالح 

مالياتی قرار گيرد و تا حد امکان فرم های مالياتی ساده و تکاليف مودیان به حداقل ممکن كاهش یابد. 
در ایران همزمان با آغاز برنامه اصالح نظام مالياتی در دهه 1380 كه با تصویب اصالحيه قانون ماليات های مستقيم 
آغاز شد، اصالح سازمان اجرایی ماليات با تشکيل سازمان امور مالياتی كشوركليد خورد. علی رغم فقدان استراتژی روشن در 
این زمينه، نظام مالياتی كشور در بيش از یک دهه اخير شاهد برخی اقدامات اصالحی در فرایندهای مالياتی بود كه بخشی 
از آن، نتيجه قهری تغييرات تکنولوژیک به ویژه گسترش استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در جهان و برخی نيز 
حاصل نتایج بررسيها و تدوین یک استراتژی و برنامه توسعه بوده است. در این ارتباط می توان به ایجاد واحد مودیان بزرگ 

مالياتی، اشاره كرد كه یکی از اركان برنامه های اصالح دستگاه وصول ماليات در بسياری از كشورهای جهان بوده است.
عالوه بر این، حركت از ساختار مدیریتی مبتنی بر مودی و ماليات با بيش از چهار دهه تجربه، به سمت ساختار وظيفه ای، 
یکی دیگر از برنامه های اصالحی مهم و در عين حال موفق در دستگاه وصول ماليات كشور بوده است. ایجاد واحد خدمات 
مودیان، مودیان بزرگ مالياتی، واحدهای مشاوره مالياتی، آموزش كاركنان مالياتی، دفتر پژوهش و برنامه ریزی، در كنار 
تدوین برنامه های ساالنه و راهبردی از اهم اقدامات در راستای اصالح و توسعه بخش اجرایی و سازمان وصول ماليات در 

ایران بوده است.
 موضوع دیگری كه در دو دهه اخير بدنبال اصالح سياست های مالياتی و دستگاه مالياتی در بسياری از كشورها پيگيری 
شده، مدرنيزاسيون یا توسعه كاربردهای فناوری اطالعات در فرایندهای مالياتی است. همانطوری كه پيشتر گفته شد، 
الکترونيکی كردن فرایندها، نبایستی به عنوان یک بسته سياستی مستقل از سایر برنامه های اصالحی دنبال شود، اما در 
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كشور ما و از آغاز اجرای پروژه طرح جامع مالياتی به نظر می رسد، این موضوع مستقل از سایر برنامه های اصالحی دنبال 
می شود و فقط بخش فناوری و یا نرم افزاری توسعه نظام مالياتی، بدون پرداختن به پيش نيازهای مدرنيزه كردن نظام 
مالياتی نظير اصالح سياست ها، ساده سازی فرایندها، ساده سازی فرم های مالياتی و غيره در بستر همان قوانين، مقررات و 

فرایندهای سابق در حال اجرا است. 
علی رغم اقدامات زیادی كه در سال های اخير در جهت توسعه نظام مالياتی صورت گرفته است، اما نظام مالياتی كشور 
فاصله زیادی با یک سيستم مالياتی مطلوب، مدرن و به روز دارد. دالیل متعددی در این عدم توفيق نسبی دخيل بوده اند و 
شاید مهمترین آن فقدان یک رویکرد سيستمی در توسعه نظام مالياتی كشور باشد. نبود راهبرد توسعه نظام مالياتی، فقدان 
ادبيات توسعه نظام مالياتی كشور، فقدان یک برنامه راهبردی برای بهبود تمکين در كنار عدم پيش بينی ساختارهای الزم 
برای مدیریت تمکين )با در نظر گرفتن این موضوع كه یکی از مولفه های نظام های مالياتی مدرن، تمکين مالياتی است(، 
توجه صرف به مقوله مکانيزاسيون و عدم توجه به پيش نيازهای اصالح دستگاه مالياتی، سپردن برنامه اصالح نظام مالياتی 
به مهندسان كامپيوتر و حسابداران، غلبه نظرات مدیران اجرایی و افرادی كه تنها تجربه اجرایی در حوزه های مالياتی 
داشته اند بدون توجه به نتایج مطالعات و غيره از نکات منفی برنامه های اصالح نظام مالياتی در ایران بوده است. از این رو به 
نظر می رسد، بازنگری در برنامه اصالح نظام مالياتی به ویژه برنامه اصالح مدیریت یا دستگاه مالياتی یکی از نيازهای فعلی 
نظام مالياتی كشور می باشد. برای این منظور گام ها ی ذیل جهت طراحی و اجرای یک برنامه موفق مدرنيزاسيون مالياتی 

پيشنهاد می گردد:
1- تعيين یک استراتژی روشن برای اصالح نظام مالياتی بر اساس اهداف كالن، اسناد باالدستی و غيره؛

2- اصالح سياست های مالياتی با توجه به شرایط اقتصادی كشور، سياست های اقتصاد مقاومتی و تصویب آن؛
3- طراحی یک برنامه اصالح دستگاه وصول ماليات در بستر برنامه اصالح سياست های مالياتی مذكور؛

4- ساده سازی ماليات )شامل قوانين و مقررات مالياتی، فرایندهای مالياتی و فرم های مالياتی(؛
5- تدوین و اجرای برنامه مدرنيزاسيون دستگاه مالياتی.
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