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چکیده
پژوهش حاضر به شناسایی ریسکهای تمکین مالیات مشاغل با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان
میپردازد .جامعه آماری پژوهش ،نخبگان و متخصصین صاحبنظر در حوزه مالیاتی هستند که با توجه به هدف
پژوهش ،از روش نمونهگیری گلولهبرفی یا زنجیرهای برای مصاحبه استفاده شدهاست .پس از اخذ نظر 23نفر
از نخبگان و صاحبنظران امر در سال  1398تعداد  28مورد ریسک تمکین مالیات مشاغل شناسایی و با توجه
به روش کدگذاری باز و محوری ،ریسکهای شناسایی شده در چهار بخش ثبت رویدادهای مالی ،اظهارنامه
مالیاتی ،ارائه اطالعات و تسویه بدهی مالیاتی طبقهبندی شد .اولویت بندی ریسکهای تمکین مالیات با استفاده
از روش تحلیل سلسله مراتبی ،نشان می دهد در بخش عدم ثبت رویدادهای مالی ،بیشترین ریسک تمکین،
استفاده از دو دفتر در ثبت رویدادهای مالی است .در بخش ریسک تمکین در اظهارنامه ،مهمترین ریسک تمکین،
عدم ارائه اظهارنامه است .در بخش ریسک تمکین مؤدی در ارائه اطالعات نیز بیشترین ریسک تمکین ،عدم
تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر بوده و در نهایت مهمترین ریسک تمکین مشاغل در بخش عدم
تسویه بدهی ،اعتراض به رأی هیأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالیاتی است .با توجه به
نتایج این پژوهش ،تصمیمگیران حوزه مالیاتی میتوانند خالءهای قانونی موجود در بخشهایی که بیشترین
ریسک تمکین مالیات دارد را رفع و ضمانت اجرایی برای رعایت آن پیشبینی نمایند.
واژههای کلیدی :ریسک تمکین ،مالیات مشاغل ،زمینه بنیان

 .1گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانrh84517@gmail.com ،

 .2گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) fheidarpoor@yahoo.com

 .3گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
مالیات ،منبع اصلی درآمد دولتها در کشورهای توسعه یافته و یک منبع جدیدی در کشورهای درحال توسعه
است .امروزه نقش دولتها در حال افزایش است و به همین دلیل مجبورند درآمد مالیاتی بیشتری را جمع کنند،
ولی به دلیل عدم تمکین مالیاتی مؤدیان ،تحقق این امر امکانپذیر نیست .همچنین مالیاتها به عنوان منبع
اصلی تامین بودجه دولت میزان مزایای اجتماعی را تعیین می کنند .یکی از موضوعات اصلی ،محافظت از
سیستم مالیاتی در برابر کالهبرداری و سوء استفاده احتمالی است .اهداف اصلی هر اداره امور مالیاتی ،استفاده از
سازوکارهایی برای مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و همچنین جمعآوری درآمد
مالیاتی است .مطالعات گذشته نشان داده است که همواره مالیاتدهندگان به پرداخت مالیات تمایلی ندارند
(عبدحمید و همکاران.)74 :2019 ،
ظرفیت بالقوه مالیاتی یک کشور ،حداکثر مالیاتی است که براساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور ،قابل وصول
است .در حالیکه ،بخشی از ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور به دالیل مختلف از جمله عدم تمکین مؤدیان وصول
نمیشود (پناهی و همکاران .)9 :1396 ،بنابراین ،يكي از مهمترين راههاي افزايش درآمدهاي مالياتي ،تالش
براي افزايش تمكين مالياتي است که ضمن بهبود درآمد دولت ،براي توسعة نظام مدني ،پيشرو محسوب ميشود
(مالنظری و همکاران.)16 :1395 ،
از طرفی دیگر ،صرف ًا وصول بیشترین درآمد مالیاتی ،بهترین مدیریت مالیاتی نیست .به عبارتی دیگر ،یک
مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از بخشهایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکانپذیر است ،میزان
متنابهی مالیات وصول نماید درحالی که از وصول مالیات بر درآمد شرکتها و یا صاحبان مشاغل عاجز باشد.
تعداد بنگاههای کوچک و متوسط 1رو به افزایش است ،لیکن جمعآوری مالیات از این بخش هنوز اندک است
(عبدحمید و همکاران .)80 :2019 ،علی رغم اینکه مشاغل در ایران  %25از تولید ناخالص داخلی 2را به خود
اختصاص دادهاند (نهمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران ،مرداد ،1396وزیرکار) سهم این بخش
از مجموع مالیات کشور حداکثر  5الی  %6میباشد( ،ماخذ گزارش خزانه داریکل کشور ،آمار وصول درآمدهای
مالیاتی سال  ،)1397لذا وصول مالیات از بخشهایی مانند مشاغل که فعالیتشان دارای عدم شفافیت اقتصادی
است ،حائز اهمیت است .لذا شناسایی روشهای فرار مالیاتی این بخش و عدم تمکین مالیاتی آنها از موضوعات
بسیار مهمی در حوزه وصول درآمدهای عمومی کشور میباشد که در این مقاله به آن پرداخته میشود.

1. SMEs: Small and Medium-sized Enterprise
2. GDP: Gross Domestic Product

شناسایی ریسک تمکین مالیات مشاغل با روش نظریه پردازی زمینه بنیان

91

 -2مبانی نظری
در این بخش ابتدا به بررسي مفاهيم مشاغل ،مالیات مشاغل ،تمكين مالياتي و ریسک مالیاتی پرداخته ميشـود
و سپس پيشينة نظري پژوهش بيان خواهد شد.
 -1-2مشاغل

شرکتهای کوچک و متوسط یا مشاغل کوچک و متوسط مشاغلی هستند که تعداد پرسنل آنها از حد مشخصی
1

کمتر هستند .واژه مخفف " "SMEمعموال توسط سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی ،اتحادیه اروپا،
سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی 2استفاده میشود .نوع دیگری از فعالیت اقتصادی حوزه مشاغل ،کسب و
کارهای خانگی 3است .در این شیوه ،فرد در منزل خود ،کـار و شغل خود را به انجام میرساند .در این نوع کسب
و کار ،ارزش افزودة کاالها و خدمات تولید شده ،نصیب صاحبخانه میشود .شناسایی این مشاغل با توجه به عدم
وجود اطالعات مشخص از محل و نوع کسب و کار برای سازمان مالیاتی ،سهل و آسان نمیباشد.
مشاغل درجهان

برای اولین بار در سال 1949در هفتمین کنفرانس آمارشناسان کار ،طبقهبندی مشاغل در قالب  9گروه شغلی
مورد تصویب و در سال  2008توسط کمیسیون آمار سازمان ملل طبقه بندی مشاغل مورد بازنگری قرار گرفته
و استاندراد 4آن تصویب شده است (طبقه بندی استاندارد مشاغل ایران ،مرکز آمار ایران.)1395 ،
مشاغل و شرکتهای کوچک و متوسط معموال با حاشیه سود باال و در مجموع بکارگیری افراد زیاد و به صورت
تجمعی ،سهم بیشتری از  GDPرا نسبت به شرکتهای بزرگ به خود اختصاص میدهند .به عنوان مثال،
شرکتهای کوچک و متوسط استرالیا  ٪98از کل مشاغل استرالیا را تشکیل میدهند و یک سوم از کل تولید
ناخالص داخلی را تولید می کنند و  4.7میلیون نفر اشتغال دارند .و یا در شیلی ،در سال تجاری  ،2014حدود
 ٪98.5از بنگاهها به عنوان  SMEsطبقهبندی شدند .در کشورهای در حال توسعه ،شرکتهای کوچکتر(خرد)
و غیر رسمی سهم بیشتری از کشورهای توسعه یافته دارند.
مشاغل در ایران

برای اولین بار و بر اساس استاندارد بینالمللی مشاغل مصوب سال  ،1949مشاغل در ایران در قالب  9گروه
شغلی تصویب و در سرشماری عمومی نفوس سال  1335ایران مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به آخرین
تجدیدنظر سال  2008این استاندارد ،طبقه بندی مشاغل در ایران در  10طبقه مطابق با استاندارد بینالمللی
1. SMBs: Small and Medium-sized Businesses
2. WTO: World Trade Origination
3. Home Businesses
4. International Standard Classification of Occupations 2008
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مذکور ،به شرح جدول ( )1میباشد.1
جدول ( - )1طبقه بندی مشاغل در ایران بر اساس استاندارد بین المللی مشاغل
گروه اصلی

زیرگروه
اصلی

متخصصان

6

مدیران

4

تکنسین ها و کمک متخصص ها

5

کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش

4

کارکنان پشتیبانی دفتری

4

گروه فرعی

تعداد گروه
واحد

27

91

11

29

20

84

8

26

13

37

3

9

17

5

14

64

3

14

41

مشاغل نیروهای مسلح

6
2

11

27

جمع

42

129

418

کارکنان ماهر کشاورزی ،جنگل داری و
ماهیگیری
صنعتگران و کارکنان حرفه ای مرتبط
متصدیان ماشین آالت و دستگاه ها و
مونتاژکاران
کارکنان مشاغل ساده

منبع :مرکز آمار ایران1395 ،

 -2-2مالیات مشاغل

2

2

مالیات مشاغل در فصل چهارم و در مواد  93الی  103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1394/4/31تشریح
گردیده است .مواد  93و  94قانون ،درآمد مشمول شخص حقیقی را مشخص مینماید .همچنین در ماده 95
این قانون ،تکالیف برای صاحبان مشاغل در خصوص نحوه ثبت و تنظیم دفاتر و یا نگهداری اسناد و مدارک
تعیین گردیده است.
مطابق قوانین و مقررات فوق ،در یک تقسیمبندی کلی ،مؤدیان حوزه مشاغل ،پنج گروه عمده از تعهدات و
تکالیف قانونی بر عهده دارند و تمکین بر اساس میزان پایبندی مؤدیان در عمل به این تکالیف ،سنجیده میشود.
این پنج گروه از تکالیف عمده مؤدیان ،عبارتند از:

 .1کتاب طبقه بندی استاندارد مشاغل ایران ،مرکز آمار ایران1395 ،
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yثبت صحیح حسابداری رویدادهای مالی ،تهیه صورتهای مالی و نگهداری اسناد و مدارک؛
yثبت نام در نظام مالیاتی؛
yتنظیم به موقع اظهارنامه یا تسلیم اطالعات مالیاتی درخواستی؛
yارایه گزارش کامل و دقیق اطالعات(نگهداری درست اسناد و مدارک)؛
yپرداخت به موقع بدهی مالیاتی.
 -3-2تمکین مالیات

در متون مالیاتی تمکین به معنی پایبندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی مؤدی
است (کمالی و شفیعی .)144 :1390 ،رفتار مؤديان مالياتي در برابر قانون ماليات در طيف وسيعي از تمكين تا
عدم تمكين قرار دارد .تمكين مالياتي قبول و ترتیب پرداخت داوطلبانه ماليات تشخيصی در تشكيالت مالياتي
است .به هر اندازه كه سيستم مالياتي با نرخ تمكين داوطلبانه بيشتري روبرو باشد ،وضعيت شاخصهاي مالياتي
بيشتر بهبود ميیابد .با افزايش نرخ تمكين ،نسبت درآمدهاي مالياتي واقعي به درآمدهاي پيشبيني شده بودجه،
افزايش مي يابد .اثربخشي دستگاه مالياتي بر پايه سـطح عـدم تمكين مالياتي يا شكاف مالياتي قابل برآورد است
كه به عنوان معيار مهمي در اثربخشي دستگاه ماليـاتي شناخته ميشود .معمو ًال هر اندازه شكاف مالياتي عميقتر
باشد ،تغييرات بنياديتر مـورد نيـاز اسـت (رضایی و همکاران .)83 :1389 ،در مقابل ،مسألة عدم تمكين مالياتي
از سوي مؤديان مطرح است .بايد توجه داشت فرار مالياتي و اجتناب مالياتي هر دو مصاديقي از عدم تمكين
هستند .با اين تفاوت كه اجتناب مالياتي ،عدم تمكين قانوني (ترفندهاي قانوني براي استفاده از امتيازات و راههاي
مشروع) است و فرار مالياتي ،عدم تمكين غيرقانوني (با استفاده از پنهان كردن درآمد ،حساب سازي ،رشوه و
حتي تهديد و ارعاب) است .ميزان عدم تمكين مالياتي را ميتوان با شكاف مالياتي اندازهگیری کرد .شکاف
مالیاتی عبارت است از ميزان وصولي ماليات منهاي مبلغي كه در صورت تمكين كامل مؤديان تحصيل شدني
بود (کمالی و شفیعی.)160 :1390 ،
 -4-2ریسک مالیاتی

به زبان ساده ،ریسک را باید احتمال برآورده نشدن پیشبینیهای آینده در نظر گرفت (جماعت و عسکری،
 .)117 :1389لذا ریسک در حوزه مالیاتی را میتوان عدم اطمینان از پرداخت مالیات واقعی (نسبت به مالیاتی
که میبایست پرداخت شود) در نظر گرفت .استراتژی غالب مدیریت مالیاتی ،جلب مشارکت همه آحاد مؤدیان
نسبت به پرداخت داوطلبانه مالیات از طریق افزایش اعتماد آنان به نظام مالیاتی و کاهش هزینههای تمکین
میباشد .با این وجود ،فرآیند مالیاتستانی ،همواره به دلیل وجود برخی خالءهای قانونی و مقررات مالیاتی،
مواجه با اجتناب مالیاتی میگردد .اگرچه ،حذف کامل این پدیده در نظام مالیاتی هر کشوری تقریب ًا امری غیر
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ممکن است ،اما ،بسیاری از سازمانهای مالیاتی ،از طریق طراحی ،اجرا و پیادهسازی برنامههای مدیریت
ریسک تمکین ،به طور مستمر درصدد کاهش و یا به حداقل رساندن موارد عدم تمکین مالیاتی هستند .از این
رو ،بهبود مستمر تمکین ،به یکی از ارکان اصلی مدیریت مالیاتی در نظامهای مالیاتی کشورهای توسعه یافته
تبدیل شده است (پناهی و همکاران.)9 :1396 ،
 -3پیشینه پژوهش
بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع این پژوهش نشان میدهد که در خصوص ریسک تمکین
مالیات مشاغل به طور مستقیم پژوهشی تاکنون انجام نشده است ،لیکن پژوهشهای انجام شده را میتوان
در چهار دسته اجتناب مالیاتی ،فرار مالیاتی ،بررسی مفهوم تمکین مالیاتی و عوامل موثر بر عدم تمکین مالیاتی،
طبقهبندی نمود.
 -1-3اجتناب مالیاتی

ادوسا آرونوموان ( )2019انتخاب اشتباه یک معیار برای سنجش اجتناب مالیاتی را منجر به نتیجهگیری و تعمیم
اشتباه میداند و اعتقاد دارد اندازهگیری اجتناب منوط به دردسترس بودن داده هاست.
فغانی و همکارن ( )1398در مقالهای با عنوان تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب
مالیاتی ،به این نتیجه رسیده است که حاکمیت شرکتی قوی ،منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و درنهایت
نیل به اهداف شرکتها در خصوص اثربخشی اقدامات مربوط به برنامهریزیهای مالیاتی میگردد.
صفری گرایلی و پودینه ( )1395به بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با به موقع بودن اعالن سود شرکتها پرداخته و
يافتههايپژوهشحاكيازآناستكهفعالیتهایاجتنابمالیاتی،سببتاخیردراعالنسودساالنهشرکتهامیگردد.
اعتمادی و همکاران( )1394در پژوهشی با عنوان چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی ،عدم تمکین
مالیاتی را طیف وسیعی از اجتناب مالیاتی ،تهور مالیاتی ،سپرسازی مالیاتی تا فرار مالیاتی تعریف مینمایند.
چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار شوند و درک
رفتار مالیاتی مؤدیان ،بر این اساس آسانتر می گردد.
 -2-3فرار مالیاتی

دابال و همکاران ( )2019بهبود بهرهوری توسط شرکتها را منجر به کمتر شدن فرار مالیاتی میداند.
صیادی سومار و همکاران ( ،)1397طی پژوهشی با عنوان علل پدیده فرار مالیاتی در ایران با تاکید بر شکاف بین
دیدگاه مؤدیان و کادر مالیاتی براساس مدل  ،AHPاز دیدگاه مؤدیان عواملی نظیر عدالت در دریافت و توزیع
مالیات ،شرایط سیاسی کشور و استفاده از روش ها و تکنولوژیهای نوین جهت اطالع مؤدیان و کادر مالیاتی
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مهم ترین عاملها بوده ،در حالی که از دیدگاه کادر مالیاتی تاثیر وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی کشور از
بقیه عوامل تاثیرگذارتر می باشند.
تقوی فرد و همکاران( )1396با استفاده از روشهای داده کاوی شامل الگوریتمهای پیشبینی و خوشهبندی
پیشبینی فرار مالیاتی مؤدیان و سپس با استفاده از شاخص سیلوئت این نتیجه را گرفتهاند که با استفاده از سه
متغیر کل مالیات فروش برگه مطالبه ،کل مالیات ابرازی فروش اظهارنامه و فروش مشمول ابرازی ،با درصد
باالیی میتوان تقلب را تشخیص داد.
صمدی و تابنده( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی علل و آثار فرار مالیاتی و برآورد میزان آن ،نشان دادند که
بار مالیاتی ،اندازه دولت ،درآمد مصرف کننده ،نرخ تورم و نرخ بیكاری از جمله عوامل مهم اثرگذار بر گسترش
فرار مالیاتی در ایران طی دوره مورد بررسی بوده است.
 -3-3تمکین مالیاتی

مانچیلوت تایالهون ( )2019مالیات دهندگان را تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل مجازات ،عدالت در سیستم
مالیاتی ،نرخ مالیات ،احتمال کشف و ممیزی و غیره میداند .با این پیشنهاد که نهاد وصول کننده مالیاتی
میبایست با ایجاد عدالت مالیاتی (نه سیاست چماق و هویج) ،سطح مجازات مناسب را حفظ کند و رویه
شهروندان مسئول را برتری ببخشد.
عبدحمید و همکاران( )2019عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی مشاغل مالزی را دانش مالیاتی ،پیچیدگی قوانین و
مقررات مالیاتی مالزی و سختی درک آن و باال بودن و سنگین بودن نرخ فعلی مالیات میداند.
ایناسیویس ( )2018طی پژهشی با عنوان عوامل مؤثر بر انطباق مالیات در  :SMEsشواهدی از اندونزی ،نشان
میدهد که احتمال حسابرسی ،دانش مالیاتی و درک عدالت و انصاف ،تأثیر معنیداری بر تمکین مالیات دارند.
ناصری و تمری نیا ( ،)1397در پژوهش تاثیر ارتقا فرهنگ بر تمکین مالیاتی ،نشان میدهد تمکین مالیاتی
شرکتها ،از طریق عوامل انسانی ودرآمدهای اقتصادی مشخص میشود و فرهنگ بر تمکین مالیاتی شرکتی اثر
شایان توجهی دارد.
کمالی و شفیعی ( )1390تمکین مالیاتی در نظام مالیاتی ایران را بسیار مبهم و ناشناخته میداند و ضمن ارائه تعاریف
متفاوت تمکین ،اگرچه نرخ تمکین را دارای رشد میداند ،تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
عرب مازار و همکاران ( )1390نتیجه گرفته است با استفاده ار مدل فيشر ميتوان يك چارچوب نظري ماندگار
را براي پژوهشها در زمينه تمكين مالياتي مؤديان ايجاد نمود لیکن بايد متغيرهاي ديگري نيز به آن اضافه کرد.
آخوندی و همکاران ( )1396در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده،
عوامل فرهنگی شامل عوامل درون سازمانی (عوامل مدیریتی و عوامل انسانی) و عوامل برون سازمانی (عوامل
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اقتصادي و عوامل فرهنگی) و همچنین ابعاد ساختار سازمانی شامل پیچیدگی ،تمرکز و رسمیت ،فرصتهای
عدم تمکین شامل میزان درآمد و نوع حرفه مؤدیان را بر تمکین مالیات موثر میدانند.
 -4سوال پژوهش
با توجه به این که هدف پژوهش ،شناسایی ریسک تمکین مالیات مشاغل است ،لذا سؤاالت پژوهش را میتوان
به شرح زیر مطرح کرد:
 -1ریسکهای تمکین مالیات مشاغل کدامند؟
 -2اولویت بندی آنها چیست؟
 -5روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشها کیفی است .در انجام پژوهشها کیفی ،مصاحبه با یک تعامل متقابل بین
مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ،محقق به جنبههای مختلفی از قبیل شناسایی ،مدیریت و خود افشایی که مورد
بحث قرار گرفته است ،میپردازد .پژوهشها کیفی به عنوان یک فرایند تکرار شونده تعریف میشوند که در آن
درک بهتر با جامعه علمی با ایجاد تفاوتهای مهم جدید حاصل از نزدیک شدن به پدیده مورد مطالعه حاصل
میشود( .آسپرس و کورت)1 :2019 ،
با توجه به ترکیب روشهای پژوهش کیفی ،در پژوهش حاضر از رویکرد زمینهبنیان استفاده شده است.
نظریهپردازی زمینهبنیان ،روشی است که هدف آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری
خاص است .در نظریهپردازی زمینه بنیان ،الگوی گردآوری دادهها متفاوت است و فعالیتهای گردآوری و
تحلیل دادهها به طور همزمان انجام میشود .در این خصوص ،مصاحبه روش مناسبی برای گردآوری دادهها در
نظریهپردازی زمینهبنیان است (مشایخی و همکاران.)103 :۱۳۹2 ،
با توجه به هدف پژوهش ،دادهها از طریق مصاحبههای ساختارنیافته و با رویکرد اکتشافی جمعآوری شدهاند.
مصاحبه یکی از بهترین روشها در نظریه زمینهای است .از مزایای کاربرد نظریه زمینهبنیان ،دادن آزادی به
مصاحبه شونده است تا بدون محدودیتهایی که در روشهای جمعآوری و تحلیل دادههای قدیمی ممکن
بود یافت شود ،صحبت کند (تشدیدی و سپاسی .)1397 ،جامعهی آماری پژوهش حاضر نخبگان و متخصصان
مالیاتی شامل معاونین ،مدیران کل ستادی و استانی سازمان امور مالیاتی کشور میباشند .به منظور انتخاب نمونه
جامعه آماری از روش نمونهگیری گلولهبرفی یا زنجیرهای برای مصاحبه استفاده شده است .نمونهگیری گلوله
برفی یا زنجیرهای یعنی انتخاب شرکت کنندگانی که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر
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افراد همان جامعه راهنمایی می کنند (مشایخی و همکاران .)103 :۱۳۹2 ،پس از انجام  23مصاحبه با نخبگان
و متخصصین مالیاتی ،مشخص گردید اطالعات جدیدی اضافه نمیگردد لذا دادههای گردآوری شده به اشباع
رسید .اشباع نظری زماني رخ ميدهد که داده بيشتري که سبب توسعه ،تعديل ،بزرگتر شدن يا اضافه شدن به
تئوري موجود گردد به پژوهش وارد نشود (کوهن و همکاران .)18 :2007 ،همانگونه که در جدول ( )2مشاهده
میگردد ،مجموع ًا  28مفهوم به عنوان ریسک تمکین شناسایی و دادههای گردآوری شده در هجدهمین نفر به
اشباع رسیده و تا نفر  23اطالعات جدیدی اضافه نگردید.
جدول ( - )2فراوانی کدهای مربوط به یک مفهوم و تشخیص اشباع نظری داده ها
ﺟﺪول ) - (2ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي داده ﻫﺎ
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ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت-ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻣﻤﯿﺰﮐﻞ و ارﺟﺎع ﺑﻪ

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

* 17

*

*

*

*

*

7

*

*

*

*

*

*

*

ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺳﻮم

*

*

اﻋﻼم ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ

*

*

*

*
*

*

ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اول

ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

*
*

*

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ

*

*

*

*

*

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ

*

*

*

*

*

*

10

*
*

*

0

0

* 11
* 15
*

14
*

0

4

0

ﻣﺪت ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺟﺪول ) (3ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روش ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻀﺎ )ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ( و روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس  10ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺑﺪاﻋﺖ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻮﺷﺘﻬﺎ(
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مدت هر مصاحبه بطور متوسط یک ساعت و  10دقیقه بوده است .در جدول ( )3مشخصات خبرگانی که با
آنان مصاحبه به عمل آمده ،ارائه شده است .به منظور اعتبار سنجی مدل تحقیق ،ترکیبی از روش کنترل اعضا
(یافتهها با یکی از صاحبنظران فنی سازمان امور مالیاتی کشور کنترل گردید) و روش ارزیابی بر اساس 10
شاخص مقبولیت (با استفاده از معیارهای تناسب ،کاربردی بودن یا مفید بودن یافتهها ،مفاهیم ،بداعت ،حساسیت
و استناد به یاد نوشتها) استفاده شده است.
جدول ( - )3مشخصات خبرگان مالیاتی طرف مصاحبه پژوهش
پست در سازمان امور
مالیاتی کشور

رشته
تحصیلی

معاون فنی سازمان

شورای عالی مالیاتی

دادستانی انتظامی

مدیر کل فنی

دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

حسابداری

مدیریت

20-10

30-20

باالی 30

35-45

45-55

باالی55

2

2

منبع :یافته های پژوهش

مدرک تحصیلی

سابقه کار
مالیاتی

سن

2

17

7

12

4

15

8

2

18

3

1

19

3

برای تحلیل دادهها (مصاحبهها) ،سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شده
است .کدگذری باز فرآیندی تحلیلی است که از طریق آن مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آنها در
دادهها کشف میشوند .کدگذاری محوری فرآیند مرتبط کردن مقولهها به مقولههای فرعی و پیوند دادن مقولهها
در سطح ویژگیها و ابعاد است و کدگذاری گزینشی شامل یکپارچه کردن و پاالیش نظریه میشود (استراوس
و کربین .)25 :1998 ،به عنوان مثال فرآیند کدگذاری مرتبط با تحلیل یافتههای مصاحبههای این پژوهش ،در
زیر تشریح شده است.
ابتدا برای کلیه روشهای عدم تمکین مؤدیان مستخرج از مصاحبهها ،کدگذاری باز انجام و سپس موارد مشابه،
از طریق کدگذاری محوری ادغام و به یکی از بخشهای ،ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی ،اظهارنامه
مالیاتی ،ارائه اطالعات و تسویه مالیات مرتبط گردید .در ادامه "شرایط علی"" ،شرایط زمینهای"" ،شرایط
مداخله گر"" ،راهبردها" و "پیامدها" شناسایی گردید.
در نهایت ریسکهای شناسایی شده تمکین مالیات مشاغل ،با تعیین معیارهای ارزیابی و با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی 1و نرم افزار  ،Expert Choiceمهمترین ریسکها شناسایی و اولویت بندی گردید.
1. Analytical Hierarchy Process Method

شناسایی ریسک تمکین مالیات مشاغل با روش نظریه پردازی زمینه بنیان
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همانگونه که در بخش روش پژوهش توصیف گردید ،با توجه به نتیجه مصاحبهها و اهمیت و اولویتبندی
ریسک تمکین مالیات مشاغل ،مقولههای "شرایط علی"" ،شرایط زمینهای"" ،شرایط مداخلهگر"" ،راهبردها"
و "پیامدها" به شرح زیر شناسایی شدند.
شرایط علی :طبق نظر مصاحبه شوندگان ،عامل اصلی عدم تمکین مالیات مشاغل ،منافع مادی مؤدی برای

کتمان درآمد به منظور عدم پرداخت مالیات مربوط است .اگرچه بر اساس پژوهشهای گذشته ،عوامل فرهنگی
شامل عوامل درون سازمانی(عوامل مدیریتی و عوامل انسانی)و عوامل برون سازمانی (عوامل اقتصادي و عوامل
فرهنگی) و همچنین ابعاد ساختار سازمانی شامل پیچیدگی ،تمرکز و رسمیت ،فرصتهای عدم تمکین شامل
میزان درآمد و نوع حرفه مؤدیان را بر تمکین مالیات موثر میدانند (آخوندی و همکاران.)13 :1396 ،
شرایط زمینهای :با توجه به مصاحبههای انجام شده ،ضعف نظام مالیاتی در شناسایی مؤدیان و ضعف بانک
اطالعاتی سازمان در تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی عوامل بستر اصلی عدم تمکین مالیاتی را ایجاد
مینمایند .تا زمانی که فعال اقتصادی خود را از تور نظام مالیاتی در امان بداند اجباری به تمکین و رعایت قوانین
و مقررا مالیاتی احساس نمی کند.
شرایط مداخلهگر :بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ،عواملی در کنترل ریسک تمکین مالیات مشاغل تاثیر دارند.
این عوامل ،دریافت برخی خدمات برای مؤدیان مشاغل منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیات شده است
که از جمله آنها صدور ،تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا اعطای تسهیالت بانکی است که در ماده  186قانون
مالیاتهای مستقیم تعیین شده است .شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای عمومی است که بر راهبردها تاثیرگذار
است (دانایی فرد ،امامی.)2 :1386 ،
راهبردها :راهبردها ،کنشها یا برهم کنشهای خاصی هستند که از پدیده محوری منتج میشوند (داناییفرد و
امامی .)69 :1386 ،در این پژوهش بر اساس نظر مصاحبه شوندگان 24 ،مورد راهبرد تحت عنوان ریسک تمکین
مالیات مشاغل شناسایی گردید که بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی ،از مهمترین آنها میتوان به استفاده
از  2دفتر در ثبت رویدادهای مالی است ،عدم ارائه اظهارنامه ،عدم تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر و
اعتراض به رای هیأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالیاتی اشاره نمود.
پیامدها :خروجی ناشی از بکارگیری راهبردهاست .به نظر مصاحبه کنندگان ،از جمله پیامدهای ریسک تمکین
مالیات مشاغل ،عدم شناسایی فعالیت اقتصادی مشمول مالیات مؤدی ،کاهش درآمد مشمول مالیات مؤدیان
مشاغل ،افزایش هزینه و زمان رسیدگی ،تاخیر در پرداخت مالیات و کاهش مالیات وصولی حوزه مشاغل است.
الگوی جامع ریسک تمکین مالیات به شرح نمودار ( )1است.
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نمودار ( -)1الگوی جامع شناسایی ریسک تمکین مالیات مشاغل در ایران
ﻧﻤﻮدار ) -(1اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﯾﺮان

راھﺑردھﺎ:
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﺷراﯾط زﻣﯾﻧﮫای
ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

درﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺆدﯾﺎن

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺣﺴﺎبﺳﺎزي)ﺑﯿﺶ اﺑﺮازي درآﻣﺪ وﮐﻢ

ﺿﻌﻒ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در

اﺑﺮازي ﻫﺰﯾﻨﻪ(

ﺗﺸﺨﯿﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت

اﺳﺘﻔﺎده از  2دﻓﺘﺮ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي

ﻣﺆدي

ﻣﺎﻟﯽ

ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل

ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﺎب
ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻋﺪم درج اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺷراﯾط ﻋﻠﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي ﻣﺆدي ﺑﺮاي

ﮐﺘﻤﺎن درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﻧﻮع

ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اول

ﻣﻘوﻟﮫ اﺻﻠﯽ
رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دوم

در ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺳﻮم

در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼف واﻗﻊ

در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت

اﻋﻼم ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

در ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺆدﯾﺎن

ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ

ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ

ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر

ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و دﻓﺎﺗﺮ در

ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده

ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و دﻓﺎﺗﺮ در

ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي

ﺷراﯾط ﻣداﺧﻠﮫﮔر

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ

اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ)ﻣﺎده 186ق.م.م(

ﺑﺎﻣﻤﯿﺰﮐﻞ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ راي ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺪوي و

ﻣﺎﻟﯿﺎت ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺪور،

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ راي ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

ﯾﺎ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﯽ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض ارزش
اﻓﺰوده

14

ﭘﯾﺎﻣدھﺎ:
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﺆدي

ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺻﻮﻟﯽ
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عالوه بر شناسایی مقولههای فوق ،در نهایت ریسکهای شناسایی شده مرتبط با حوزه مالیات مشاغل نیز در
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﻮق ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه
چهار بخش اصلی به شرح زیر طبقهبندی گردید.
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪ.
yریسک تمکین در ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی
• رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
yریسک تمکین در اظهارنامه مالیاتی
• رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
yریسک تمکین در ارائه اطالعات
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻤﮑﯿﻦ در
• y
مالیات
رﯾﺴﮏدر تسویه
ریسک تمکین
هریک ازﻣﺎﻟﯿﺎت
مرتبطدربا ﺗﺴﻮﯾﻪ
هایﺗﻤﮑﯿﻦ
رﯾﺴﮏ
بخشها به شرح زیر است:
مدل مفهومی•و ریسک
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 -1-6ریسک تمکین مالیات مشاغل در ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی:

هایﯽ:تمکین مرتبط با
ریسک
مصاحبه،
فرمهای
بررسی
ﻣﺎﻟﯿﺎتحاصل از
محتوای
رﯾﺴﮏتحلیل
-6-1نتایج و
با توجه به
ي ﻣﺎﻟ
یکیروﯾازﺪادﻫﺎ
اﺳﻨﺎد
ﻧﮕﻬﺪاري
ﺛﺒﺖ و
ﻣﺸﺎﻏﻞ در
ﺗﻤﮑﯿﻦ
نمودار ()2
مذکور در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ریسک
ﻫﺎيمفهومی
ﺑﺮرﺳﯽکهﻓﺮممدل
مالی است
رویدادهای
ﺗﺤﻠﯿﻞاسناد
نگهداری
ثبت و
رﯾﺴﮏﻫﺎي
ﯾﮑﯽ از
ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺤﺘﻮاي
ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ریسک ﺑﻪ
مشاغل،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ارائه شده
است.ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،رﯾﺴﮏ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺗﻤﮑﯿﻦ
رﯾﺴﮏ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻤﻮدار ) (2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
نمودار ()2
-

اسنادي ﻣﺎﻟﯽ
نگهداریروﯾﺪادﻫﺎ
ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد
ﻣﺸﺎﻏﻞدردر ﺛﺒﺖ
مالیاتﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﻧﻤﻮدار ) (2رﯾ
رویدادهای
ثبتو و
مشاغل
تمکین
ریسک

مالی

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري درﺛﺒﺖ
روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري
رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در
ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ

ﺣﺴﺎب ﺳﺎزي)ﺑﯿﺶ اﺑﺮازي درآﻣﺪ وﮐﻢ اﺑﺮازي ﻫﺰﯾﻨﻪ(
اﺳﺘﻔﺎده از  2دﻓﺘﺮ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ

ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد .رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ریسک تمکین در ثبت رویدادهای مالی را میتوان در دو بخش حسابداری و مالیاتی طبقه بندی نمود .ریسکهای
ﺣﺴﺎﺑﺪاريمذکور به شرح زیر میباشد.
رﯾﺴﮏاز بخشهای
مرتبط با-هرکدام
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ،

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮض دوره ﻣﺎﻟﯽ ،درآﻣﺪﻫﺎ و
15
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 ریسک حسابداریعدم رعایت استانداردهای حسابداری در ثبت رویدادهای مالی

یکی از مشخصترین موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری در ثبت رویدادهای مالی ،عدم رعایت اصل
تطابق است .طبق این اصل و با استفاده از فرض دوره مالی ،درآمدها و هزینههای هر دوره در دوره مربوط ثبت و
گزارش میشود و هزینههای هر دوره از درآمدهای همان دوره کسر میگردد .با توجه به اینکه مالیات عملکرد و
یا مالیات بر ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مشاغل ارتباط مستقیمی با مبلغ درآمد حاصل از ارائه کاال
و خدمات دوره مربوط دارد ،برخی مؤدیان ،بخشی از درآمدهای دوره گزارش را با به دوره بعد منتقل و یا بخشی
از هزینه دوره بعدی را در دوره جاری ثبت مینمایند .از شیوههای دیگر عدم رعایت استانداردهایحسابداری،
ثبت دارائیها به عنوان هزینه ،درآمدها به عنوان پیشدریافت و یا ثبت پیش پرداختها به عنوان هزینه و مشابه
آن است تا با بیشتر نشان دادن هزینهها و کمتر نشان دادن درآمدها ،درآمد مشمول مالیات و بهتبع آن مالیات
متعلقه را کمتر از واقع گزارش نمایند.
بر اساس آییننامه اجرایی ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم ،مشاغل به  3گروه طبقهبندی گردیدهاند و
قانونگذار برای هریک از طبقات یاد شده تکالیفی را قرار داده است .صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار
میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا
ماشینی (مکانیزه -الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد 13گانه مورد اشاره میباشند .یکی از
مهمترین تکالیف این گروه ،ثبت رویدادهای مالی براساس استانداردهای حسابداری در دفتر روزنامه به صورت
روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع و انتقال آن حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل میباشد .لذا عدم ثبت حسابداری
برای گروه اول مشاغل به عنوان یکی از ریسکهای تمکین مشاغل تعیین گردیده است.
عدم استفاده از سامانه های تکلیف شده قانونی

یکی از ریسکهای تمکین مالیات مرتبط با حوزه مشاغل عدم استفاده از سامانهایی است که در قوانین و مقررات
برای مؤدیان حوزه مشاغل تکلیف میگردد .از جمله این موارد میتوان به حکم قانون بودجه سال  1398اشاره
نمود که پزشکان را مکلف نموده است از دستگاه کارت خوان بانکی استفاده نمایند و یا برخی مشاغل که بر
اساس قانون پایانه فروشگاهی میبایست از صندوق فروش استفاده نمایند .همچنین به قوانینی مانند تبصره()2
ماده()169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده( )121قانون برنامه پنجم توسعه اشاره نمود .در این رابطه و
در حال حاضر با توجه به الزام  17گروه مشاغل برای استفاده از دستگاه کارتخوان ،بعض ًا مشاهده میگردد ک
برخی از این مشاغل مانند رستورانداران ،با هماهنگی بانک ،دستگاه خودپرداز در داخل رستوران نصب نموده و
مشتریان را مجبور به دریافت وجه نقد از دستگاه و پرداخت وجه صورتحساب به صورت نقدی مینمایند.
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حساب سازی

از دیگر موارد عدم تمکین مؤدیان حوزه مشاغل ،ثبتهای غیر واقع بدون پشتوانه اسناد و مدارک جهت ارائه
گزارشهای مالی دارای منافع مالیاتی است که سهم زیادی در عدم تمکین حوزه مشاغل دارد .از دالیل تایید این
استدالل نیز میتوان به گزارشهای رسیدگی ممیزان و ماموران مالیاتی اشاره نمود که بیشترین سهم مربوط به
تغییر ماخذ درآمد مشمول مالیات ،برگشت هزینههای فاقد مدارک و مستندات میباشد.
 ریسک مالیاتیاستفاده از دو دفتر برای ثبت رویدادهای مالی

معموال در بخش مشاغل ،ماموران مالیاتی با موضوع استفاده از دفاتر و نرمافزارهای مختلف جهت
ثبت رویدادهایمالی مواجه هستند؛ به طوری که برخیمؤدیان ،همزمان باثبت رویدادهای مالی روزانه خود ،از
یک دفتر و نرم افزار مالی دیگری نیز برای ثبت رویدادهایی که مبنای تهیه صورتهای مالی و ارائه اطالعات
به سازمان امور مالیاتی میباشد ،استفاده مینماید .در این حالت در نرم افزار دوم (غیر واقعی) ،صرف ًا اطالعات
و رویدادهای مالی که منجر به کمتر از واقع نشان دادن درآمدها و بیشتر از واقع نشان دادن هزینهها میگردد،
ثبت و گزارش میشود.
ثبت و گزارشگری هزینه های غیرقابل قبول

در ماده  147قانون مالیات  های مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است
از هزینههایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة
مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد .در مواردی كه هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش
از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته
باشد قابل قبول خواهد بود .مطابق تبصره 2این ماده قانونی ،هزینههای مربوط به درآمدهایی كه به موجب این
قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود ،به عنوان
هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند .همچنین در ماده  148قانون مالیات  های مستقیم فهرست 29
مورد از هزينههايي را كه حائز شرايط میباشند را قابلقبول مالیاتی میداند .لذا با توجه به توضیح فوق و عالوه
بر فهرست یاد شده ،شرایط پذیرش یک هزینه به عنوان هزینه قابل قبول ،یه شرح موارد زیر میباشد:
yهزينهها در حدود متعارف و متكي به مدارك باشند.
yمنحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه باشند.
yمربوط به دوره مالي مربوط باشد.
yبا رعايت حد نصابهاي مقرر باشند.
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در مواردي كه هزينهاي در اين قانون پيشبيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون باشد ولي پرداخت
آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته ،به عنوان هزینه قابل قبول خواهد بود.
ثبت و گزارشگری هزینه ها بیش از نصاب مقرر

همانگونه که در متن حکم ماده( )148قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره شده است ،یکی از شروط پذیرش
هزینه به عنوان هزینه قابل قبول ،رعایت حد نصابهای مقرر میباشد .در قوانین موضوعه معموال برای برخی
هزینهها نصابهایی تعیین گردیده است که اگرچه هزینه انجام شده قانونی و مستند به مدارک مثبته میباشد،
لیکن به دلیل عدم رعایت نصاب مربوط ،مورد پذیرش از سوی اداره مالیاتی نیست .از جمله این موارد میتوان
به عنوان نمونه به هزینة سفر و فوقالعادة مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع
حوائج مؤسسة ذیربط موضوع جزء ب بند  2ماده  148قانون مالیاتهای مستقیم است که مطابق با آییننامهای
مربوط میباشد .مطابق ماده  175قانون مالیاتهای مستقیم كلیة نصابهای مندرج در این قانون ،هماهنگ با
نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است
 -2-6ریسک تمکین مالیات مشاغل در اظهارنامه مالیاتی

نتیجه تحلیل یافتههای حاصل از بررسی فرمهای مصاحبه نشان میدهد دومین ریسک تمکین مرتبط با
مشاغل ،ریسک تمکین در اظهارنامه مالیاتی است که مدل مفهومی ریسک مذکور در نمودار ( )3ارائه شده است.
اظهارنامه مالیاتی
مشاغلدردر
مالیات
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ
تمکینﺗﻤﮑﯿﻦ
ریسک (3رﯾﺴﮏ
نمودار ( )3ﻧﻤﻮدار )
ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻫﻮﯾﺘﯽ

ﻋﺪم درج اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻨﮕﺎم
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اول

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه
دوم
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه
ﺳﻮم

ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼف واﻗﻊ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻧﻤﻮد .رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﺴﮏ ﻫﻮﯾﺘﯽ
ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
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ریسک تمکین در اظهارنامه مالیاتی را میتوان در سه بخش هویتی ،مالی و مالیاتی طبقه بندی نمود .ریسکهای
مرتبط با هرکدام از بخشهای مذکور به شرح زیر میباشد.
ریسک هویتی
عدم ثبت نام در نظام مالیاتی

یکی از موارد عدم تمکین مؤدیان حوزه مشاغل در بخش ثبت نام ،امتناع برخی از مؤدیان از ثبت نام در نظام
مالیاتی است .در بخشهای مختلف قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ،تکالیفی عهده

مؤدیان و فعاالن اقتصادی از جمله مشاغل گذاشته شده است که یکی از آنها ،حکم ماده  ۱۶۹قانون مذکور بوده
که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون را حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به
ثبتنام در نظام مالیاتی میداند .دیگری حکم ماده  18قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد که مؤدیان را مکلف
نموده است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم مینماید نسبت به ارائه اطالعات درخواستی
سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبتنام نمایند .همچنین در ماده  22این قانون جرایمی برای
عدم انجام تکالیف مقرر از سوی مؤدیان پیشبینی شده است که بند یک آن مربوط به عدم ثبتنام مؤدی در
نظام مالیات بر ارزشافزود میباشد.
عدم درج اطالعات صحیح هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی:

یکی از ریسکهای مهمی که سازمان امور مالیاتی با آن مواجه است ،عدم درج اطالعات صحیح توسط مؤدی
در سامانه ثبت نام میباشد .از جمله موارد رایج در عدم ارائه اطالعات صحیح هنگام ثبتنام در نظام مالیاتی،
عدم اعالم آدرس دقیق پستی است .دلیل ارائه آدرس پستی اشتباه ،فرار از شناسایی محل فعالیت اصلی مؤدی
و جلوگیری از بازرسی مالیاتی محل فعالیت است .از دیگر موارد عدم ارائه اطالعات صحیح توسط مؤدیان در

هنگام ثبتنام ،ارائه کدملی فرد دیگر است .عمده تقلب در این حالت ،استفاده از کد ملی فرد متوفی میشود .این
کار باعث انتقال تعهدات و بدهیهای مالیاتی به حساب صاحب کد ملی جایگزین میگردد.
عدم ثبت تغییرات پس از ثبت نام

یکی از مواردی که پس از ثبت نام در نظام مالیاتی به وجود میآید ،تغییرات بعد از ثبت نام میباشد که میبایست
این تغییرات در نظام مالیاتی نیز ثبت گردد .لذا عدم ثبت تغییرات پس از ثبتنام یکی دیگر از ریسکهای مالیاتی
مرتبط با حوزه مشاغل میباشد .به عنوان مثال تغییر در شرکای یک واحد تجاری ،یکی از این تغییرات مهم است
که در نحوه تشخیص و میزان مالیات قابل پرداخت واحد تجاری تاثیرگذار است و الزم است مؤدی بالفاصله پس
از خروج از مشارکت یا ورود شریک جدید موارد تغییرات در سامانه مالیاتی ثبت و اعالم گردد.
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ریسک مالی

ماده  3آییننامهاجرایی ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم ،حداقل اطالعات الزم در فرم اظهارنامههای مالیاتی
برای صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه را برای هریک از گروههای اول ،دوم و سوم تعیین نموده است.

عدم انجام تکالیف توسط گروه اول

حداقل اطالعات مالی الزم در فرم اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان مشاغل گروه اول -1 ،درآمد مشمول
مالیات ،بخشودگیهای مالیاتی ،معافیتهای قانونی و مالیات متعلق -2موجودی مواد و کاال در اول و پایان
دوره  -3واردات و صادرات کاالها و خدمات  -4صورت حساب سود و زیان  -5ترازنامه  -6اطالعات شرکاء و
 -7اطالعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی است .عدم ارائه هریک از اطالعات مالی فوق توسط
مؤدی ،عدم انجام تکالیف اظهارنامهای است.
عدم انجام تکالیف توسط گروه دوم

حداقل اطالعات مالی الزم در فرم اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان مشاغل گروه دوم -1 ،درآمد مشمول
مالیات ،بخشودگیهای مالیاتی ،معافیتهای قانونی و مالیات متعلق -2موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره
 -3صورت درآمد و هزینه (اطالعات خرید و فروش کاال و خدمات و هزینههای مربوط  -4اطالعات اموال و
داراییها مربوط به فعالیت شغلی  -5اطالعات شرکاء و  -6اطالعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی
است .عدم ارائه هریک از اطالعات مالی فوق توسط مؤدی ،عدم انجام تکالیف اظهارنامهای است.
عدم انجام تکالیف توسط گروه سوم:

حداقل اطالعات مالی الزم در فرم اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان مشاغل گروه سوم -1 ،درآمد مشمول
مالیات ،بخشودگیهای مالیاتی ،معافیتهای قانونی و مالیات متعلق -2خالصه درآمد و هزینه (اطالعات خرید
و فروش کاال و خدمات و هزینههای مربوط  -3اطالعات شرکاء و  -6اطالعات حسابهای بانکی مربوط به
فعالیت شغلی است .عدم ارائه هریک از اطالعات مالی فوق توسط مؤدی ،عدم انجام تکالیف اظهارنامهای است.
ریسک مالیاتی

در این بخش ،عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی که مؤدیان مشاغل و ارائه اطالعات نادرست مالیاتی در اظهارنامه به
عنوان ریسکهای مرتبط طبقه بندی میگردد.
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی:

بر اساس ماده  100قانون مالیاتهای مستقیم ،مؤديان را مكلف اند در ارتباط با اظهارنامه مالياتي موارد زیر را
انجام دهند:
yارائه اظهارنامه مربوط به فعاليتهاي شغلي خود در يك سال مالياتي
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 yارائه اظهارنامه براي هر واحد شغلي يا براي هر محل بهطور جداگانه
 yارائه اظهارنامه طبق نمونهاي كه تعیین شده توسط سازمان امور مالياتي كشور.
yتنظيم و ارائه اظهارنامه تا آخر خرداد ماه سال بعد.
در تبصره ذیل این ماده قانونی ،برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها
حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده  84قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک
موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده و مالیات این مؤدیان را به صورت مقطوع تعیین و وصول
میگردد .عدم انجام تکالیف فوق ،ریسکهای تمکین مرتبط با اظهارنامه مشاغل میباشد.
علیایحال ،در ماده  97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ،1394/4/31برای مؤدیانی که در مهلت مقرر به
ارائه اظهارنامه مالیاتی تمکین نمینمایند ،تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطالعات اقتصادی
کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات نیز پیشبینی
شده است.
تسلیم اظهارنامه خالف واقع

هرگونه درج اطالعات مربوط به فعالیتهای مالی برخالف واقع در اظهارنامه تسلیمی به اداره مالیاتی در این
بخش و به عنوان ریسک تسلیم اظهارنامه خالف واقع طبقهبندی میگردد .یک نمونه از ارائه اطالعات خالف
واقع ،طبقه بندی بخشی از درآمدهای دوره به عنوان درآمدهای معاف از مالیات است .در قانون مالیاتهای
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ،معافیتهای مالیاتی متعددی پیشبینی گردیده است ،این معافیتها در قانون
مالیاتهای مستقیم در مواد  132الی  139و در قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده  12به آن اشاره گردیده
است .با توجه به پیشبینی بخشی در اظهارنامه مالیاتی که به صورت دورههای  3ماهه برای ارزش افزوده و
ساالنه برای مالیاتهای مستقیم ارائه میگردد ،مؤدی میتواند درآمدهای حاصل از فعالیتهای معاف خود را
اعالم و از معافیت مالیاتی مربوط به آن ،استفاده نماید .ریسک تمکین مؤدی مرتبط با این بخش ،اعالم مبالغی
از درآمدهای خود به عنوان درآمدهای حاصل از فعالیتهای معاف است ،در حالی که واقعیت ندارد.
استفاده از اعتبار مالیاتی غیر قانونی

بر اساس ماده  17قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای
فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند ،حسب مورد از
مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد .ریسک مرتبط با این بخش استفاده از اعتبار
مالیاتی فوق به طور غیرقانونی است .روش مؤدی در این ریسک ،استفاده از فاکتورهای صوری برای نشان دادن
بیش تر از حد خریدها بدون اینکه مالیاتی برای آن پرداخت نموده باشد ،این امر منجر به کاهش مالیات حاصل
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تهاتر مالیات فروش و خرید می گردد که الزم است به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند .بعض ًا مشاهده
می گردد که حجم این فاکتورهای صوری و اعتبار مالیاتی غیر قانونی آنقدر افزایش می یابد که مؤدی بجای
اﺷﺨﺎص
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻧﺠﺎم
بستانکار ارسال و درخواست استرداد می نمایند.
ﺳﺎﯾﺮبا مانده
اظهارنامه را
مالیات،
پرداخت
اشخاصاراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ-
سایر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ازرﯾﺴﮏﻫﺎي
انجام ﯾﮑﯽ
معامله به نام
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺟﺎرهسایرﮐﺮده و
انجام ﮐﺴﺒﯽ
مشاغل ،واﺣﺪ
ﻣﺜﺎل ﻓﺮدي
ارائهﻋﻨﻮان
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ
یکی ﺑﺎﺷﺪ .در
اﻧﺠﺎممشاغل
اﻗﺘﺼﺎديحوزه
می باشد .در
اشخاص
معامله رابه نام
اظهارنامه
ﺣﻮزهمرتبط با
ازریسک های
لیکن ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اقتصادیﺣﺎﻟﺖ
دﻫﺪ .در اﯾﻦ
اراﺋﻪو ﻣﯽ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽمالک ارائه
ﻧﻈﺎم به نام
اظهارنامه را
انجام داده
فعالیت
ﻣﺎﻟﮏکرده
ﻧﺎم اجاره
کسبی را
ﻟﯿﮑﻦفردی واحد
داده مثال
به عنوان
فعالیتﻣﻠﯽ
دیگری ﺑﺎ ﮐﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮد را
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ و
نظامﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﯾﮕﺮي
حالت ﻧﺎم
اراﺋﻪدرﻣﯽایندﻫﺪ ﺑﻪ
نموده است و یا
شخص
دهد ﯾﺎبه نام
ﻧﻤﻮده می
مالیاتی ارائه
ﺷﺨﺺکه به
اطالعاتی
می دهد.
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
ملیداده و
اﻧﺠﺎم
اظهارنامه ارائه نمی نماید.
ﻧﻤﯽدر
اراﺋﻪداده و
انجام
در دیگری
شخص
دﯾﮕﺮي کد
ﺷﺨﺺخود را با
فعالیت های
اطالعات
ارائه
مشاغل در
مالیات
تمکین
ریسک
-3-6
اﻃﻼﻋﺎت
در اراﺋﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺗﻤﮑﯿﻦ
رﯾﺴﮏ
-6-3

مرتبط با
تمکین
سومیندﻫﺪریسک
میدهد
مصاحبه نشان
بررسی فرم
حاصل از
یافتههای
رﯾﺴﮏ
ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
های ﻓﺮمﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
تحلیلﺗﺤﻠﯿﻞ
نتیجهﻧﺘﯿﺠﻪ
رﯾﺴﮏاست.
ارائه شده
نمودار ()4
مفهومی
اطالعات است
تمکین در ارائه
ریسک
مشاغل،
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
مذکورﮐﻪدرﻣﺪل
ریسکاﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت
مدلاراﺋﻪ
که در
ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ،رﯾﺴﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻤﻮدار ) (4اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

نمودار ( -)4ریسک تمکین مالیات مشاغل در ارائه اطالعات
ﻧﻤﻮدار ) -(4رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ

ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر

ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و دﻓﺎﺗﺮ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و دﻓﺎﺗﺮ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت¬ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ریسک تمکین در ارائه اطالعات در پنج بخش به شرح زیر میباشد.
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عدم ارسال فهرست معامالت فصلی

بر اساس ماده 169قانون مالیاتهای مستقیم مؤدیان مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و
شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها ،قراردادها و سایر اسناد مشابه ،درج و فهرست معامالت
خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند .عدم صدور صورتحساب و عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف
مقابل معامله یکی از ریسکهای تمکین به شمار میرود که تاثیر بسزایی در تشخیص درآمد مشمول مالیات
مؤدیان دارد .عدم ارائه اطالعات مربوط به صورتحسابها و یا قراردادهای منعقده و عدم ارائه فهرست معامالت
منجر به عدم شناسایی دقیق درآمدهای واقعی مؤدیان و به تبع آن عدم وصول مالیات واقعی میگردد.

عدم ارائه فهرست پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی

مطاق ماده  107قانون مالیاتهای مستقیم ،پرداختكنندگان وجه به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم
خارج از ایران بابت درآمدهایی كه در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند مكلفند در هر پرداخت ،مالیات متعلق
را ( %10الی  %40بر اساس آیین نامه اجرایی) ،با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كردهاند كسر
و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند ،در غیر این صورت پرداختكنندگان مذكور و دریافتكنندگان
متضامن ًا مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
عدم تسلیم فهرست حقوق و دستمزد در موعد مقرر

بخشی از مالیاتها به عنوان مالیاتهای تکلیفی ،میبایست توسط مؤدیان از طرف دیگر معامله و یا فروشنده کاال
و خدمات کسر و در موعد مقرر قانونی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .یکی از این مالیاتها،
مالیات بر حقوق میباشد که مؤدیان باید بر اساس ماده( )86قانون مالیاتهای مستقیم ،پرداختكنندگان حقوق
هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفاند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده( )85اين قانون محاسبه ،كسر
و تا پایان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافتكنندگان حقوق و ميزان آن ،به اداره امور
مالياتي محل پرداخت نمایند.
عدم تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر درموعد مقرر براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس ماده  26قانون مالیات بر ارزش افزوده ،در مواردی که مأموران سازمان امور مالیاتی کشور جهت
رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معامالت به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست
نمایند ،مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت
عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز ،متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده( )22این قانون محسوب گردیده
و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ،به صورت علی الرأس
تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .عدم انجام تکلیف فوق به عنوان ریسک تمکین در ارائه اطالعات
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بوده که با توجه به اهمیت اسناد و مدارک ،ریسک مذکور تاثیر بسزایی در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور دارد.
عدم تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر براساس قانون مالیات های مستقیم

طبق ماده 15آیین نامه اجرایی ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم ،دفاتر ،صورت درآمد و هزینه ماهانه ،خالصه
درآمد و هزینه ساالنه و اسناد و مدارک فعالین حوزه مشاغل ،حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و
یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک ،تحویل و توسط
اداره امور مالیاتی صورت مجلس میگردد .در ادامه نیز بر اساس ماده  229قانون مالیاتهای مستقیم ،ادارة امور
مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به كلیة دفاتر و اسناد و مدارك
مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات ،مكلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد و گرنه بعداً به نفع او در امور
مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخیص قطعی درآمد ،معلوم شود كه ارائه آنها در
مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است .این حکام نیز مانند ماده  26قانون مالیات بر
ارزش افزوده ،مؤدی حوزه مشاغل را مکلف به ارائه اسناد و مدارک نموده و عدم همکاری مؤدی به عنوان یکی
از عوامل ریسک تمکین در ارائه اطالعات طبقه بندی میگردد.
 -4-6ریسک تمکین مالیات مشاغل در تسویه بموقع بدهی مالیاتی

مرحله پایانی فرآیند رسیدگی پروندههای مالیاتی ،تسویه مالیات قطعی شده میباشد .نتیجه تحلیل یافتههای
حاصل از بررسی فرمهای مصاحبه نشان میدهد چهارمین و آخرین ریسک تمکین مرتبط با مشاغل ،ریسک
تمکین در تسویه مالیات است که مدل مفهومی ریسک مذکور در نمودار ( )5ارائه گردیده است.
بموقع بدهی مالیاتی
نمودار ( -)5ریسک تمکین مالیات مشاغل در تسویه
ﻧﻤﻮدار ) -(5رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻣﻤﯿﺰﮐﻞ و ارﺟﺎع ﺑﻪ
ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ راي ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺪوي و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ راي ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻮراي
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﯽ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده

رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در  2ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮل

ﻣﺎﻟﯿﺎت و دﯾﮕﺮي ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت

ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻋﺪم
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ریسک مرتبط با این بخش در  2بخش قابل طبقه بندی است ،یکی عدم پذیرش و قبول مالیات و دیگری عدم
پرداخت مالیات قطعی شده است .که به شرح زیر تشریح میگردد.
عدم قبول مالیات

یکی از طبقهبندیهای مربوط به ریسک تمکین در تسویه بموقع بدهی مالی مالیاتی ،عدم قبول مالیات تشخیصی
است که مؤدی از طریق اعتراض به آن ،پرونده مالیاتی را به مراجع قانونی پیشبینی شده ارجاع میدهد.
اعتراض به برگ تشخیص و عدم توافق باممیزکل و ارجاع به هیأت حل اختالف

اولین ریسک تمکین مرتبط با عدم قبول مالیات ،عدم قبول برگ تشخیص مالیات صادره است .طبق ماده  238قانون
مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابالغی معترض باشد ،میتواند ظرف سی روز از
تاریخ ابالغ شخص ًا یا به وسیله وكیل تام االختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارك
كتب ًا تقاضای رسیدگی مجدد نماید .مسئول مربوط موظف است ظرف سی روز به موضوع رسیدگی و در صورتی که
مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد ،پروندة امر را برای رسیدگی به
هیأت حل اختالف ارجاع نماید .با توجه به اینکه در برخی موارد مؤدی عمداً با اعتراض به برگ تشخیص به دنبال
تاخیر انداختن پرداخت مالیات میباشد ،این امر به عنوان یکی از ریسکهای تمکین مؤدی شناسایی میشود.
اعتراض به رای هیأت حل اختالف بدوی و ارجاع به هیأت حل اختالف تجدید نظر

دومین ریسک تمکین مرتبط با عدم قبول مالیات ،اعتراض به رای هیأت حل اختالف بدوی و ارجاع به هیأت
حل اختالف تجدید نظر میباشد .بر اساس ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم ،آراء هیأتهای حل اختالف
مالیاتی بدوی قطعی و الزماالجراء است ،مگر این كه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ رأی بر اساس ماده
( )۲۰۳این قانون و تبصرههای آن به مؤدی ،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار
گیرد كه در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.
اعتراض به رای هیأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالیاتی

سومین ریسک تمکین مرتبط با عدم قبول مالیات ،اعتراض به رای هیأت حل اختالف تجدید نظر میباشد.
مطابق تبصره  ۴ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم ،آراء قطعی هیأتهای حل اختالف مالیاتی به استثناء
مواردی كه رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد،
برابر مقررات ماده  ۲۵۱این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود .الزم به توضیح
است در صورتی که موضوع مورد رسیدگی ،مالیات بر ارزش افزوده باشد ،بر اساس ماده  33قانون مالیات بر
ارزش افزوده قابل اعتراض به شورای عالی مالیاتی نمیباشد.
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اعتراض به برگ قطعی و ارجاع به مراجع قانونی خارج از سازمان مالیاتی

چهارمین و آخرین ریسک تمکین مرتبط با عدم قبول مالیات ،اعتراض به برگ قطعی صادره است .در صورتی
که مهلتهای تعیین شده برای اعتراض به برگ تشخیص و رای هیأت حل اختالف بدوی به پایان برسد و
مالیات مربوط قطعی گردد و یا رای هیأت حل اختالف تجدید نظر صادر گردد ،مؤدی امکان اعتراض به مالیات
قطعی شده را نداشته لذا بر اساس قوانین مالیاتی صرف ًا امکان اعتراض به آرای قطعی مالیات به مراجع قانونی
خارج از سازمان مالیاتی موضوع هیأت  3نفره ماده 251مکرر و دیوان عدالت اداری میباشد.

عدم پرداخت مالیات

دومین طبقه مربوط به ریسک تمکین در تسویه بموقع بدهی مالی مالیاتی ،عدم پرداخت مالیات تشخیصی است
که در سه بخش به شرح زیر تشریح میگردد.
عدم پرداخت بموقع مالیات عملکرد

طبق ماده  101قانون مالیاتهای مستقیم ،مؤدیان حوزه مشاغل که اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل
در موعد مقرر تسلیم كردهاند تا میزان معافیت موضوع مادة  ۸۴این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن را به
نرخهای مذكور در مادة  ۱۳۱این قانون مشمول مالیات هستند .مؤدی مکلف به پرداخت مالیات قطعی شده بر اساس
حکم مذکور بوده و عدم پرداخت مالیات مذکور به عنوان اولین ریسک مربوط به پرداخت مالیات طبقه بندی شده است.
عدم پرداخت بموقع مالیات بر ارزش افزوده

دومین ریسک مرتبط با تمکین پرداخت بموقع مالیات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است .ماده 16
قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات کاالها و خدمات عمومی و همچنین کاالهای خاص را تعیین نموده
در ماده  21این قانون ،مؤدیان مالیاتی مکلف شدهاند ،ضمن تسلیم اظهارنامه هر دوره مالیاتی طبق نمونه و
دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم میشود ،حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء
هر دوره ،مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کردهاند و قابل
کسر میباشد ،در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)
تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میگردد ،واریز نمایند.
عدم پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده

سومین ریسک مرتبط با تمکین پرداخت بموقع مالیات مربوط به پرداخت عوارض ارزش افزوده است .ماده 38
قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض کاالها و خدمات عمومی و همچنین کاالهای خاص را تعیین نموده
است .بر اساس ماده  40این قانون ،احکام مالیاتی این قانون در رابطه با عوارض نیز جاری است .لذا تکلیف
پرداخت موضوع ماده  21برای عوارض نیز حاکم میباشد .موضوع مهم در این بخش اولویت داشتن پرداخت
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مالیات نسبت به عوارض میباشد .بدین معنی که در صورت تقسیط پرداخت مالیات ،بخش نقدی اولیه پرداختی
به مالیات و اقساط پرداختیهای بعدی به عوارض اختصاص یافته است .در این خصوص با توجه احکام قوانین
بودجه سنواتی که تسویه مالیات از طریق اسناد خزانه نیز پیشبینی گردیده است ،عدم تخصیص اسناد مذکور
برای تسویه بدهی عوارض نیز باعث شده است ریسک مربوط به پرداخت عوارض ارزش افزوده افزایش یابد.
 -7ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 -7نتیجهگیری و پیشنهادات
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح
با توجه به جمعبندی نتایج پژوهش ،مدل مفهومی نهایی ریسک تمکین مشاغل به شرح نمودار ( )6ارائه میگردد:
ﻧﻤﻮدار ) (6اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
نمودار ( - )6مدل کلی و مفهومی ریسک تمکین مالیات مشاغل
ﻧﻤﻮدار ) - (6ﻣﺪل ﮐﻠﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ رﯾﺴﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ) (6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻋﻤﺪه رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺣﻮزه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﺮاي ﮐﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆدﯾﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
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همانگونه که در نمودار ( )6مشاهده میگردد ،عمده ریسکهای تمکین حوزه مشاغل بنا به شرایط علی مرتبط
به انگیزه مؤدیان برای کتمان فعالیتهای مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات برمیگردد و همزمان نظام مالیاتی
نیز در شناسایی فعالیتهای اقتصادی مؤدیان از طریق پایگاهها و بانکهای اطالعاتی ،نتوانسته است از این امر
جلوگیری کند ،با توجه به ریسکهای شناسایی شده عدم تمکین مؤدیان که در  4بخش ثبت رویدادهای مالی،
اظهارنامه مالیاتی ،ارائه اطالعات و تسویه بدهی مالیاتی طبقهبندی گردیده است،
با توجه به شناسایی  28مورد ریسک تمکین ،اولویتبندی آنها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده
از نرمافزار  Expert Choiceانجام شد .بدین منظور معیارهایی برای هر طبقه از ریسکهای تمکین مشاغل
با نظر نخبگان مالیاتی طرف مصاحبه تعیین گردید که معیارهای مذکور ،اولویتبندی و خروجی آزمون نرم افزار
به شرح جدول ( )4است.
جدول ( -)4آولویت بندی ریسک های تمکین مالیات مشاغل با نرم افزار Expert Choice
طبقه بندی
ریسک ها

گزینه ها

اولویت

استفاده از  2دفتر برای ثبت رویدادهای مالی

0/415

ثبت و گزارشگری هزینه های غیرواقعی

ریسک تمکین
مالیات در ثبت ثبت و گزارشگری هزینه ها بیش از نصاب مقرر
رویدادهای
حساب سازی
مالی
عدم استفاده از سامانه های تکلیف شده قانونی
عدم رعایت استانداردهای حسابداری
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی
عدم ثبت نام در نظام مالیاتی
اعالم معافیت غیر قانونی در اظهارنامه
ریسک تمکین
مالیات در
اظهارنامه
مالیاتی

عدم ثبت تغییرات پس از ثبت نام
عدم انجام تکالیف توسط گروه اول
عدم انجام تکالیف توسط گروه دوم
عدم انجام تکالیف توسط گروه سوم
تسلیم اظهارنامه خالف واقع
استفاده از اعتبار مالیاتی غیر قانونی

عدم درج اطالعات صحیح هنگام ثبت نام در
نظام مالیاتی

ضریب
ناسازگاری

0/237
0/231
0/225

0/04

0/215

معیارها

اختفای فعالیت مؤدی
کاهش درآمد مشمول
مالیات
کاهش مالیات وصولی

0/133
0/188
0/184
0/178
0/170
0/167
0/150
0/141
0/134

0/05

عدم شناسایی مؤدی
کاهش درآمد مشمول
مالیات
کاهش نرخ مالیات
افزایش زمان و هزینه
رسیدگی
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طبقه بندی
ریسک ها

ریسک تمکین
مالیات در ارائه
اطالعات

گزینه ها

اولویت

عدم تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر
براساس قانون مالیات های مستقیم

0/216

عدم تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده

0/216

عدم ارسال فهرست معامالت فصلی

0/210

عدم ارائه فهرست پرداخت های مشمول مالیات
تکلیفی
عدم تسلیم فهرست حقوق و دستمزد در موعد
مقرر

اعتراض به رای هیأت حل اختالف تجدیدنظر و
ارجاع به شورای عالی مالیاتی
اعتراض به رای هیأت حل اختالف و ارجاع به
تجدید نظر

ریسک تمکین
مالیات در
تسویه بموقع
بدهی مالیاتی

0/01

0/191

اختفای فعالیت مؤدی
اختفای فعالیت سایر
مؤدیان
عدم پرداخت مالیات
دیگران

0/167
0/191
0/165

اعتراض به برگ تشخیص و عدم توافق
باممیزکل و ارجاع به هیأت حل اختالف

0/141

عدم پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده

0/137

عدم پرداخت بموقع مالیات قطعی عملکرد

0/134

عدم پرداخت بموقع مالیات بر ارزش افزوده

0/134

اعتراض به برگ قطعی و ارجاع به مراجع قانونی
خارج از سازمان مالیاتی

ضریب
ناسازگاری

معیارها

0/02

تاخیر در قطعی شدن
مالیات
تاثیر در کاهش مالیات
وصولی
افزایش زمان و هزینه
رسیدگی

0/098

نتیجه آزمون بر اساس جدول ( ،)4نشان می دهد در بخش عدم ثبت رویدادهای مالی ،بیشترین ریسک تمکین،
استفاده از  2دفتر در ثبت رویدادهای مالی است .در بخش ریسک تمکین در اظهارنامه ،مهمترین ریسک تمکین،
عدم ارائه اظهارنامه است .در بخش ریسک تمکین مؤدی در ارائه اطالعات نیز بیشترین ریسک تمکین ،عدم
تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر بوده و در نهایت مهمترین ریسک تمکین مشاغل در بخش عدم
تسویه بدهی ،اعتراض به رای هیأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالیاتی است.
البته در انجام این تحقیق محدودیتهایی نیز وجود داشته است برای مثال ،از آنجایی که مصاحبه شوندگان
از مدیران و مسئوالن سازمان امور مالیاتی کشور میباشند ،احتمال وجود تورش رفتاری بوده بدین معنی که
ناخواسته سمت سازمان وصول کننده مالیات را گرفته باشند و یا در راهنمایی پژوهشگر به دیگر افراد جامعه
آماری ،متخصصین و نخبگان همسو با تفکرات خود را معرفی نموده باشند.
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با توجه توجه به نتایج پژوهش ،به نظر پژوهشگر ،سازمان امور مالیاتی کشور الزم است تمهیدات مناسبی را
جهت کاهش ریسک تمکین هریک از بخشهای فوق به شرح زیر در نظر بگیرد:
1 .در نظر گرفتن ضمانتهای اجرایی برای هریک از ریسکهای شناسایی شده .در حال حاضر ضمانتهایی
در خصوص مؤدیان در زمان صدور مجوز کسب و کار یا تمدید آن و دریافت تسهیالت دیده شده به نظر
الزم است حتی ضمانتهایی در خصوص افتتاح حساب بانکی و برخورداری از یارانه و حتی یارانههای
پنهان از جمله قیمت آب و برق نیز مدنظر باشد.
2 .ارائه مشوقهایی برای هریک از سطوح تمکین .در حال حاضر بخشودگی جرایم و تبصره ماده  ۱۳۱است،
لیکن میتوان در آینده گفت اگر شخصی دارای سابقه خوب مالیاتی باشد ،در ارائه مجوزها و تسهیالت
دولتی در اولویت قرار میگیرد.
3 .ایجاد بستری فناورانه و هوشمند با ایجاد ارتباط کامال سیستمی در فضای کسب و کار کشور از جمله ارسال
بهموقع اطالعات از کلیه دستگاهها به سازمان امور مالیاتی.
4 .پذیرش سطح بیشتری از اظهارنامهها توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد انگیزه بیشتر توسط
مؤدیان .بر اساس ماده  ۹۷قانون مالیتهای مستقیم ،سازمان اظهارنامههای مؤدیان را براساس نمره
ریسک از  ۱تا  nطبقه بندی می کند و براساس امکانات و نیروهایی که دارد برخی از آنها را برای حسابرسی
انتخاب می کند .از این طریق میتوان تعداد اظهارنامههای انتخاب شده برای حسابرسی را تغییر داد.
5 .تغییر فرم اظهارنامه توسط سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیلگری برای ارسال اطالعات
مؤدیان .در تمام دنیا سازمان مالیاتی اصوال اظهارنامه پیش فرض را براساس اطالعات پایگاه داده ،تهیه
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