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چكیده
پژوهش حاضر به شناسایی ریسک های تمکين ماليات مشاغل با استفاده از روش نظریه پردازی زمينه بنيان 
می پردازد. جامعه آماری پژوهش، نخبگان و متخصصين صاحب نظر در حوزه مالياتی هستند كه با توجه به هدف 
پژوهش، از روش نمونه گيری گلوله برفی یا زنجيره ای برای مصاحبه استفاده شده است. پس از اخذ نظر23 نفر 
از نخبگان و صاحب نظران امر در سال 1398 تعداد 28 مورد ریسک  تمکين ماليات مشاغل شناسایی و با توجه 
به روش كدگذاری باز و محوری، ریسک های شناسایی شده در چهار بخش ثبت رویدادهای مالی، اظهارنامه 
مالياتی، ارائه اطالعات و تسویه بدهی مالياتی طبقه بندی شد. اولویت بندی ریسک های تمکين ماليات با استفاده 
از روش تحليل سلسله مراتبی، نشان می دهد در بخش عدم ثبت رویدادهای مالی، بيشترین ریسک تمکين، 
استفاده از دو دفتر در ثبت رویدادهای مالی است. در بخش ریسک تمکين در اظهارنامه، مهمترین ریسک تمکين، 
عدم ارائه اظهارنامه است. در بخش ریسک تمکين مؤدی در ارائه اطالعات نيز بيشترین ریسک تمکين، عدم 
تسليم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر بوده و در نهایت مهمترین ریسک تمکين مشاغل در بخش عدم 
تسویه بدهی، اعتراض به رأی هيأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالياتی است. با توجه به 
نتایج این پژوهش، تصميم گيران حوزه مالياتی می توانند خالءهای قانونی موجود در بخش هایی كه بيشترین 

ریسک تمکين ماليات دارد را رفع و ضمانت اجرایی برای رعایت آن پيش بينی نمایند. 
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1- مقدمه
ماليات، منبع اصلی درآمد دولت ها در كشورهای توسعه یافته و یک منبع جدیدی در كشورهای درحال توسعه 
است. امروزه نقش دولت ها در حال افزایش است و به همين دليل مجبورند درآمد مالياتی بيشتری را جمع كنند، 
ولی به دليل عدم تمکين مالياتی مؤدیان، تحقق این امر امکان پذیر نيست. همچنين ماليات ها به عنوان منبع 
اصلی تامين بودجه دولت ميزان مزایای اجتماعی را تعيين می كنند. یکی از موضوعات اصلی، محافظت از 
سيستم مالياتی در برابر كاله برداری و سوء استفاده احتمالی است. اهداف اصلی هر اداره امور مالياتی، استفاده از 
سازوكارهایی برای مقابله با فرار مالياتی و كاهش فعاليت های اقتصادی زیرزمينی و همچنين جمع آوری درآمد 
مالياتی است. مطالعات گذشته نشان داده است كه همواره ماليات دهندگان به پرداخت ماليات تمایلی ندارند 

)عبدحميد و همکاران، 2019: 74(. 
ظرفيت بالقوه مالياتی یک كشور، حداكثر مالياتی است كه براساس قوانين و مقررات مالياتی كشور، قابل وصول 
است. در حاليکه، بخشی از ظرفيت بالقوه مالياتی كشور به دالیل مختلف از جمله عدم تمکين مؤدیان وصول 
نمی شود )پناهی و همکاران، 1396: 9(. بنابراین، یکي از مهمترین راه هاي افزایش درآمدهاي مالياتي، تالش 
براي افزایش تمکين مالياتي است كه ضمن بهبود درآمد دولت، براي توسعة نظام مدني، پيشرو محسوب مي شود 

)مالنظری و همکاران، 1395: 16(. 
از طرفی دیگر، صرفاً وصول بيشترین درآمد مالياتی، بهترین مدیریت مالياتی نيست. به عبارتی دیگر، یک 
مدیریت مالياتی ضعيف ممکن است از بخشهایی كه وصول ماليات از آن ها به سادگی امکانپذیر است، ميزان 
متنابهی ماليات وصول نماید درحالی كه از وصول ماليات بر درآمد شركت ها و یا صاحبان مشاغل عاجز باشد. 
تعداد بنگاه های كوچک و متوسط1 رو به افزایش است، ليکن جمع آوری ماليات از این بخش هنوز اندک است 
)عبدحميد و همکاران، 2019: 80(. علی رغم اینکه مشاغل در ایران 25% از توليد ناخالص داخلی2 را به خود 
اختصاص داده اند )نهمين اجالسيه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران، مرداد1396، وزیركار( سهم این بخش 
از مجموع ماليات كشور حداكثر 5 الی 6% می باشد، )ماخذ گزارش خزانه داریکل كشور، آمار وصول درآمدهای 
مالياتی سال 1397(، لذا وصول ماليات از بخش هایی مانند مشاغل كه فعاليت شان دارای عدم شفافيت اقتصادی 
است، حائز اهميت است. لذا شناسایی روش های فرار مالياتی این بخش و عدم تمکين مالياتی آنها از موضوعات 

بسيار مهمی در حوزه وصول درآمدهای عمومی كشور می باشد كه در این مقاله به آن پرداخته می شود.

1. SMEs: Small and Medium-sized Enterprise
2. GDP: Gross Domestic Product
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2- مبانی نظری
در این بخش ابتدا به بررسي مفاهيم مشاغل، ماليات مشاغل، تمکين مالياتي و ریسک  مالياتی پرداخته مي شـود 

و سپس پيشينة نظري پژوهش بيان خواهد شد.

2-1- مشاغل
شركت های كوچک و متوسط یا مشاغل كوچک و متوسط1 مشاغلی هستند كه تعداد پرسنل آنها از حد مشخصی 
كمتر هستند. واژه مخفف "SME" معموال توسط سازمان های بين المللی مانند بانک جهانی، اتحادیه اروپا، 
سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی2 استفاده می شود. نوع دیگری از فعاليت اقتصادی حوزه مشاغل، كسب و 
كارهای خانگی3 است. در این شيوه، فرد در منزل خود، كـار و شغل خود را به انجام می رساند. در این نوع كسب 
و كار، ارزش افزودۀ كاالها و خدمات توليد شده، نصيب صاحب خانه ميشود. شناسایی این مشاغل با توجه به عدم 

وجود اطالعات مشخص از محل و نوع كسب و كار برای سازمان مالياتی، سهل و آسان نمی باشد.
مشاغل درجهان

برای اولين بار در سال 1949در هفتمين كنفرانس آمارشناسان كار، طبقه بندی مشاغل در قالب 9 گروه شغلی 
مورد تصویب و در سال 2008 توسط كميسيون آمار سازمان ملل طبقه بندی مشاغل مورد بازنگری قرار گرفته 

و استاندراد4 آن تصویب شده است )طبقه بندی استاندارد مشاغل ایران، مركز آمار ایران، 1395(.
مشاغل و شركت های كوچک و متوسط معموال با حاشيه سود باال و در مجموع بکارگيری افراد زیاد و به صورت 
تجمعی، سهم بيشتری از GDP را نسبت به شركت های بزرگ به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال، 
شركت های كوچک و متوسط استراليا 98٪ از كل مشاغل استراليا را تشکيل می دهند و یک سوم از كل توليد 
ناخالص داخلی را توليد می كنند و 4.7 ميليون نفر اشتغال دارند. و یا در شيلی، در سال تجاری 2014، حدود 
98.5٪ از بنگاه ها به عنوان SMEs  طبقه بندی شدند. در كشورهای در حال توسعه، شركت های كوچکتر)خرد( 

و غير رسمی سهم بيشتری از كشورهای توسعه یافته دارند.
مشاغل در ایران

برای اولين بار و بر اساس استاندارد بين المللی مشاغل مصوب سال 1949، مشاغل در ایران در قالب 9 گروه 
شغلی تصویب و در سرشماری عمومی نفوس سال 1335 ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به آخرین 
تجدیدنظر سال 2008 این استاندارد، طبقه بندی مشاغل در ایران در 10 طبقه مطابق با استاندارد بين المللی 

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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مذكور، به شرح جدول )1( می باشد1.

جدول )1( - طبقه بندی مشاغل در ایران بر اساس استاندارد بین المللی مشاغل 

زیرگروه گروه اصلی
تعداد گروه گروه فرعیاصلی

واحد
41129مدیران

62791متخصصان
52084تکنسين ها و كمک متخصص ها

4826كاركنان پشتيبانی دفتری
41337كاركنان ارائه خدمات و كاركنان فروش
كاركنان ماهر كشاورزی، جنگل داری و 

3917ماهيگيری

51464صنعتگران و كاركنان حرفه ای مرتبط
متصدیان ماشين آالت و دستگاه ها و 

31441مونتاژكاران

61127كاركنان مشاغل ساده
222مشاغل نيروهای مسلح

42129418جمع
منبع: مرکز آمار ایران، 1395

2-2- مالیات مشاغل
ماليات مشاغل در فصل چهارم و در مواد 93 الی 103 قانون ماليات های مستقيم مصوب 1394/4/31 تشریح 
گردیده است. مواد 93 و 94 قانون، درآمد مشمول شخص حقيقی را مشخص می نماید. همچنين در ماده 95 
این قانون، تکاليف برای صاحبان مشاغل در خصوص نحوه ثبت و تنظيم دفاتر و یا نگهداری اسناد و مدارک 

تعيين گردیده است.
مطابق قوانين و مقررات فوق، در یک تقسيم بندی كلی، مؤدیان حوزه مشاغل، پنج گروه عمده از تعهدات و 
تکاليف قانونی بر عهده دارند و تمکين بر اساس ميزان پایبندی مؤدیان در عمل به این تکاليف، سنجيده می شود. 

این پنج گروه از تکاليف عمده مؤدیان، عبارتند از:

1. كتاب طبقه بندی استاندارد مشاغل ایران، مركز آمار ایران، 1395
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ثبت صحيح حسابداری رویدادهای مالی، تهيه صورت های مالی و نگهداری اسناد و مدارک؛ 	
ثبت نام در نظام مالياتی؛  	
تنظيم به موقع اظهارنامه یا تسليم اطالعات مالياتی درخواستی؛ 	
ارایه گزارش كامل و دقيق اطالعات)نگهداری درست اسناد و مدارک(؛ 	
پرداخت به موقع بدهی مالياتی. 	

2-3- تمكین مالیات
در متون مالياتی تمکين به معنی پایبندی مؤدیان به تکاليف مالياتی و رعایت قوانين مالياتی از سوی مؤدی 
است )كمالی و شفيعی، 1390: 144(. رفتار مؤدیان مالياتي در برابر قانون ماليات در طيف وسيعي از تمکين تا 
عدم تمکين قرار دارد. تمکين مالياتي قبول و ترتيب پرداخت داوطلبانه ماليات تشخيصی در تشکيالت مالياتي 
است. به هر اندازه كه سيستم مالياتي با نرخ تمکين داوطلبانه بيشتري روبرو باشد، وضعيت شاخص هاي مالياتي 
بيشتر بهبود مي یابد. با افزایش نرخ تمکين، نسبت درآمدهاي مالياتي واقعي به درآمدهاي پيش بيني شده بودجه، 
افزایش مي یابد. اثربخشي دستگاه مالياتي بر پایه سـطح عـدم تمکين مالياتي یا شکاف مالياتي قابل برآورد است 
كه به عنوان معيار مهمي در اثربخشي دستگاه ماليـاتي شناخته مي شود. معمواًل هر اندازه شکاف مالياتي عميق تر 
باشد، تغييرات بنيادي تر مـورد نيـاز اسـت )رضایی و همکاران، 1389: 83(. در مقابل، مسألة عدم تمکين مالياتي 
از سوي مؤدیان مطرح است. باید توجه داشت فرار مالياتي و اجتناب مالياتي هر دو مصادیقي از عدم تمکين 
هستند. با این تفاوت كه اجتناب مالياتي، عدم تمکين قانوني )ترفندهاي قانوني براي استفاده از امتيازات و راه هاي 
مشروع( است و فرار مالياتي، عدم تمکين غيرقانوني )با استفاده از پنهان كردن درآمد، حساب سازي، رشوه و 
حتي تهدید و ارعاب( است. ميزان عدم تمکين مالياتي را مي توان با شکاف مالياتي اندازه گيری كرد. شکاف 
مالياتی عبارت است از ميزان وصولي ماليات منهاي مبلغي كه در صورت تمکين كامل مؤدیان تحصيل شدني 

بود )كمالی و شفيعی، 1390: 160(. 

2-4- ریسک مالیاتی
به زبان ساده، ریسک را باید احتمال برآورده نشدن پيش بينی های آینده در نظر گرفت )جماعت و عسکری، 
1389: 117(. لذا ریسک در حوزه مالياتی را می توان عدم اطمينان از پرداخت ماليات واقعی )نسبت به مالياتی 
كه می بایست پرداخت شود( در نظر گرفت. استراتژی غالب مدیریت مالياتی، جلب مشاركت همه آحاد مؤدیان 
نسبت به پرداخت داوطلبانه ماليات از طریق افزایش اعتماد آنان به نظام مالياتی و كاهش هزینه های تمکين 
می باشد. با این وجود، فرآیند ماليات ستانی، همواره به دليل وجود برخی خالءهای قانونی و مقررات مالياتی، 
مواجه با اجتناب مالياتی می گردد. اگرچه، حذف كامل این پدیده در نظام مالياتی هر كشوری تقریباً امری غير 
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ممکن است، اما، بسياری از سازمان های مالياتی، از طریق طراحی، اجرا و پياده سازی برنامه های مدیریت 
ریسک تمکين، به طور مستمر درصدد كاهش و یا به حداقل رساندن موارد عدم تمکين مالياتی هستند. از این 
رو، بهبود مستمر تمکين، به یکی از اركان اصلی مدیریت مالياتی در نظام های مالياتی كشورهای توسعه یافته 

تبدیل شده است )پناهی و همکاران، 1396: 9(.

3- پیشینه پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع این پژوهش نشان می دهد كه در خصوص ریسک تمکين 
ماليات مشاغل به طور مستقيم پژوهشی تاكنون انجام نشده است، ليکن پژوهش های انجام شده را می توان 
در چهار دسته اجتناب مالياتی، فرار مالياتی، بررسی مفهوم تمکين مالياتی و عوامل موثر بر عدم تمکين مالياتی، 

طبقه بندی نمود.

3-1- اجتناب مالیاتی
ادوسا آرونوموان )2019( انتخاب اشتباه یک معيار برای سنجش اجتناب مالياتی را منجر به نتيجه گيری و تعميم 

اشتباه می داند و اعتقاد دارد اندازه گيری اجتناب منوط به دردسترس بودن داده هاست. 
فغانی و همکارن )1398( در مقاله ای با عنوان تاثير سرمایه فکری بر رابطه بين نظام حاكميت شركتی و اجتناب 
مالياتی، به این نتيجه رسيده است كه حاكميت شركتی قوی، منجر به بهبود كيفيت گزارشگری مالی و درنهایت 

نيل به اهداف شركت ها در خصوص اثربخشی اقدامات مربوط به برنامه ریزی های مالياتی می گردد.
صفری گرایلی و پودینه )1395( به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعالن سود شركتها پرداخته و 
یافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه فعاليت های اجتناب مالياتی، سبب تاخير در اعالن سود ساالنه شركت ها می گردد. 
اعتمادی و همکاران)1394( در پژوهشی با عنوان چارچوب مفهومی طرح ریزی ماليات شركتی، عدم تمکين 
مالياتی را طيف وسيعی از اجتناب مالياتی، تهور مالياتی، سپرسازی مالياتی تا فرار مالياتی تعریف می نمایند. 
چارچوب مفهومی این پژوهش كمک می كند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار شوند و درک 

رفتار مالياتی مؤدیان، بر این اساس آسان تر می گردد.

3-2- فرار مالیاتی
دابال و همکاران )2019( بهبود بهره وری توسط شركت ها را منجر به كمتر شدن فرار مالياتی می داند. 

صيادی سومار و همکاران )1397(، طی پژوهشی با عنوان علل پدیده فرار مالياتی در ایران با تاكيد بر شکاف بين 
دیدگاه مؤدیان و كادر مالياتی براساس مدل AHP، از دیدگاه مؤدیان عواملی نظير عدالت در دریافت و توزیع 
ماليات، شرایط سياسی كشور و استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین جهت اطالع مؤدیان و كادر مالياتی 
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مهم ترین عامل ها بوده، در حالی كه از دیدگاه كادر مالياتی تاثير وضعيت اقتصادی و شرایط سياسی كشور از 
بقيه عوامل تاثيرگذارتر می باشند.

تقوی فرد و همکاران)1396( با استفاده از روش های داده كاوی شامل الگوریتم های پيش بينی و خوشه بندی 
پيش بينی فرار مالياتی مؤدیان و سپس با استفاده از شاخص سيلوئت این نتيجه را گرفته اند كه با استفاده از سه 
متغير كل ماليات فروش برگه مطالبه، كل ماليات ابرازی فروش اظهارنامه و فروش مشمول ابرازی، با درصد 

باالیی می توان تقلب را تشخيص داد.
صمدی و تابنده)1391( در پژوهشی با عنوان بررسی علل و آثار فرار مالياتی و برآورد ميزان آن،  نشان دادند كه 
بار مالياتی، اندازه دولت، درآمد مصرف كننده، نرخ تورم و نرخ بيکاری از جمله عوامل مهم اثرگذار بر گسترش 

فرار مالياتی در ایران طی دوره مورد بررسی بوده است.

3-3- تمكین مالیاتی 
مانچيلوت تایالهون )2019( ماليات دهندگان را تحت تأثير عوامل مختلفی از قبيل مجازات، عدالت در سيستم 
مالياتی، نرخ ماليات، احتمال كشف و مميزی و غيره می داند. با این پيشنهاد كه نهاد وصول كننده مالياتی 
می بایست با ایجاد عدالت مالياتی )نه سياست چماق و هویج(، سطح مجازات مناسب را حفظ كند و رویه 

شهروندان مسئول را برتری ببخشد.
عبدحميد و همکاران)2019( عوامل مؤثر بر تمکين مالياتی مشاغل مالزی را دانش مالياتی، پيچيدگی قوانين و 

مقررات مالياتی مالزی و سختی درک آن و باال بودن و سنگين بودن نرخ فعلی ماليات می داند. 
ایناسيویس )2018( طی پژهشی با عنوان عوامل مؤثر بر انطباق ماليات در SMEs: شواهدی از اندونزی، نشان 

می دهد كه احتمال حسابرسی، دانش مالياتی و درک عدالت و انصاف، تأثير معنی داری بر تمکين ماليات دارند.
ناصری و تمری نيا )1397(، در پژوهش تاثير ارتقا فرهنگ بر تمکين مالياتی، نشان می دهد تمکين مالياتی 
شركتها، از طریق عوامل انسانی ودرآمدهای اقتصادی مشخص می شود و فرهنگ بر تمکين مالياتی شركتی اثر 

شایان توجهی دارد.
كمالی و شفيعی )1390( تمکين مالياتی در نظام مالياتی ایران را بسيار مبهم و ناشناخته می داند و ضمن ارائه تعاریف 
متفاوت تمکين، اگرچه نرخ تمکين را دارای رشد می داند، تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

عرب مازار و همکاران )1390( نتيجه گرفته است با استفاده ار مدل فيشر مي توان یک چارچوب نظري ماندگار 
را براي پژوهش ها در زمينه تمکين مالياتي مؤدیان ایجاد نمود ليکن باید متغيرهاي دیگري نيز به آن اضافه كرد.

آخوندی و همکاران )1396( در تحقيقی با عنوان عوامل موثر بر تمکين مالياتی مؤدیان ماليات 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 همچنين ابعاد ساختار سازمانی شامل پيچيدگی، تمركز و رسميت، فرصت های 
عدم تمکين شامل ميزان درآمد و نوع حرفه مؤدیان را بر تمکين ماليات موثر می دانند.

4- سوال پژوهش
با توجه به این كه هدف پژوهش، شناسایی ریسک تمکين ماليات مشاغل است، لذا سؤاالت پژوهش را می توان 

به شرح زیر مطرح كرد: 
1- ریسک های تمکين ماليات مشاغل كدامند؟

2- اولویت بندی آنها چيست؟

5- روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش ها كيفی است. در انجام پژوهش ها كيفی، مصاحبه با یک تعامل متقابل بين 
مصاحبه كننده و مصاحبه شونده، محقق به جنبه های مختلفی از قبيل شناسایی، مدیریت و خود افشایی كه مورد 
بحث قرار گرفته است، می پردازد. پژوهش ها كيفی به عنوان یک فرایند تکرار شونده تعریف می شوند كه در آن 
درک بهتر با جامعه علمی با ایجاد تفاوت های مهم جدید حاصل از نزدیک شدن به پدیده مورد مطالعه حاصل 

می شود. )آسپرس و كورت، 2019: 1( 
است.  استفاده شده  زمينه بنيان  رویکرد  از  پژوهش حاضر  در  كيفی،  پژوهش  تركيب روش های  به  توجه  با 
نظریه پردازی زمينه بنيان، روشی است كه هدف آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری 
خاص است. در نظریه پردازی زمينه بنيان، الگوی گردآوری داده ها متفاوت است و فعاليت های گردآوری و 
تحليل داده ها به طور همزمان انجام می شود. در این خصوص، مصاحبه روش مناسبی برای گردآوری داده ها در 

نظریه پردازی زمينه بنيان است )مشایخی و همکاران، 1392: 103(. 
با توجه به هدف پژوهش، داده ها از طریق مصاحبه های ساختارنيافته و با رویکرد اكتشافی جمع آوری شده اند. 
مصاحبه یکی از بهترین روش ها در نظریه زمينه ای است. از مزایای كاربرد نظریه زمينه بنيان، دادن آزادی به 
مصاحبه  شونده است تا بدون محدودیت هایی كه در روش های جمع آوری و تحليل داده های قدیمی ممکن 
بود یافت شود، صحبت كند )تشدیدی و سپاسی، 1397(. جامعه ی آماری پژوهش حاضر نخبگان و متخصصان 
مالياتی شامل معاونين، مدیران كل ستادی و استانی سازمان امور مالياتی كشور می باشند. به منظور انتخاب نمونه 
جامعه آماری از روش نمونه گيری گلوله برفی یا زنجيره ای برای مصاحبه استفاده شده است. نمونه گيری گلوله 
برفی یا زنجيره ای یعنی انتخاب شركت كنند گانی كه به نحوی با یکدیگر پيوند دارند و پژوهشگر را به دیگر 
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افراد همان جامعه راهنمایی می كنند )مشایخی و همکاران، 1392: 103(. پس از انجام 23 مصاحبه با نخبگان 
و متخصصين مالياتی، مشخص گردید اطالعات جدیدی اضافه نمی گردد لذا داده های گردآوری شده به اشباع 
رسيد. اشباع نظری زماني رخ مي دهد كه داده بيشتري كه سبب توسعه، تعدیل، بزرگتر شدن یا اضافه شدن به 
تئوري موجود گردد به پژوهش وارد نشود )كوهن و همکاران، 2007: 18(.  همانگونه كه در جدول )2( مشاهده 
می گردد، مجموعاً 28 مفهوم به عنوان ریسک تمکين شناسایی و داده های گردآوری شده در هجدهمين نفر به 

اشباع رسيده و تا نفر 23 اطالعات جدیدی اضافه نگردید.  

جدول )2( - فراوانی کدهای مربوط به یک مفهوم و تشخیص اشباع نظری داده ها

11 
 

 فراوانی کدهاي مربوط به یک مفهوم و تشخیص اشباع نظري داده ها -) 2جدول (

 
 هاي پژوهشمنبع: یافته

بطور متوسط   مشخصات    )3(  جدولبوده است. در    دقیقه  10و    ساعت  یک مدت هر مصاحبه 
است  یخبرگان شده  ارائه  آمده،  عمل  به  مصاحبه  آنان  با  مدل    .که  سنجی  اعتبار  منظور  به 

نظران فنی سازمان امور مالیاتی  ها با یکی از صاحب(یافته ترکیبی از روش کنترل اعضا  تحقیق،
گردید)   کنترل  اساس  روش  و  کشور  بر  مقبولیت    10ارزیابی  معیارهاي (شاخص  از  استفاده  با 

ا) ها، مفاهیم، بداعت، حساسیت و استناد به یاد نوشتهتناسب، کاربردي بودن یا مفید بودن یافته
 استفاده شده است.  
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15***************عدم پرداخت بموقع مالیات قطعی عملکرد

14**************عدم پرداخت بموقع مالیات بر ارزش افزوده

4****عدم پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده
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مدت هر مصاحبه بطور متوسط یک ساعت و 10 دقيقه بوده است. در جدول )3( مشخصات خبرگانی كه با 
آنان مصاحبه به عمل آمده، ارائه شده است. به منظور اعتبار سنجی مدل تحقيق، تركيبی از روش كنترل اعضا 
)یافته ها با یکی از صاحب نظران فنی سازمان امور مالياتی كشور كنترل گردید( و روش ارزیابی بر اساس 10 
شاخص مقبوليت )با استفاده از معيارهای تناسب، كاربردی بودن یا مفيد بودن یافته ها، مفاهيم، بداعت، حساسيت 

و استناد به یاد نوشتها( استفاده شده است. 

جدول )3( - مشخصات خبرگان مالیاتی طرف مصاحبه پژوهش
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برای تحليل داده ها )مصاحبه ها(، سه مرحله كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری گزینشی استفاده شده 
است. كدگذری باز فرآیندی تحليلی است كه از طریق آن مفاهيم شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد آن ها در 
داده ها كشف می شوند. كدگذاری محوری فرآیند مرتبط كردن مقوله ها به مقوله های فرعی و پيوند دادن مقوله ها 
در سطح ویژگی ها و ابعاد است  و كدگذاری گزینشی شامل یکپارچه كردن و پاالیش نظریه می شود )استراوس 
و كربين، 1998: 25(. به عنوان مثال فرآیند كدگذاری مرتبط با تحليل یافته های مصاحبه های این پژوهش، در 

زیر تشریح شده است.
ابتدا برای كليه روش های عدم تمکين مؤدیان مستخرج از مصاحبه ها، كدگذاری باز انجام و سپس موارد مشابه، 
از طریق كدگذاری محوری ادغام و به یکی از بخش های،  ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی، اظهارنامه 
مالياتی، ارائه اطالعات و تسویه ماليات مرتبط گردید. در ادامه "شرایط علی"، "شرایط زمينه ای"، "شرایط 

مداخله گر"، "راهبردها" و "پيامدها" شناسایی گردید.
در نهایت ریسک های شناسایی شده تمکين ماليات مشاغل، با تعيين معيارهای ارزیابی و با استفاده از روش 

تحليل سلسله مراتبی1 و نرم افزار Expert Choice، مهمترین ریسک ها شناسایی و اولویت بندی گردید.

1. Analytical Hierarchy Process Method
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6- یافته های پژوهش
همانگونه كه در بخش روش پژوهش توصيف گردید، با توجه به نتيجه مصاحبه ها و اهميت و اولویت بندی 
ریسک تمکين ماليات مشاغل، مقوله های "شرایط علی"، "شرایط زمينه ای"، "شرایط مداخله گر"، "راهبردها" 

و "پيامدها" به شرح زیر شناسایی شدند.
شرایط علی: طبق نظر مصاحبه شوندگان، عامل اصلی عدم تمکين ماليات مشاغل، منافع مادی مؤدی برای 
كتمان درآمد به منظور عدم پرداخت ماليات مربوط است. اگرچه بر اساس پژوهش های گذشته، عوامل فرهنگی 
شامل عوامل درون سازمانی)عوامل مدیریتی و عوامل انسانی(و عوامل برون سازمانی )عوامل اقتصادي و عوامل 
فرهنگی( و همچنين ابعاد ساختار سازمانی شامل پيچيدگی، تمركز و رسميت، فرصت های عدم تمکين شامل 

ميزان درآمد و نوع حرفه مؤدیان را بر تمکين ماليات موثر می دانند )آخوندی و همکاران، 1396: 13(. 
شرایط زمينه ای: با توجه به مصاحبه های انجام شده، ضعف نظام مالياتی در شناسایی مؤدیان و ضعف بانک 
اطالعاتی سازمان در تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤدی عوامل بستر اصلی عدم تمکين مالياتی را ایجاد 
می نمایند. تا زمانی كه فعال اقتصادی خود را از تور نظام مالياتی در امان بداند اجباری به تمکين و رعایت قوانين 

و مقررا مالياتی احساس نمی كند.
شرایط مداخله گر: بر اساس نظر مصاحبه شوندگان، عواملی در كنترل ریسک تمکين ماليات مشاغل تاثير دارند. 
این عوامل، دریافت برخی خدمات برای مؤدیان مشاغل منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی ماليات شده است 
كه از جمله آنها صدور، تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و یا اعطای تسهيالت بانکی است كه در ماده 186 قانون 
ماليات های مستقيم تعيين شده است. شرایط مداخله گر، شرایط زمينه ای عمومی است كه بر راهبردها تاثيرگذار 

است )دانایی فرد، امامی، 1386: 2(.
راهبردها: راهبردها، كنش ها یا برهم كنش های خاصی هستند كه از پدیده محوری منتج می شوند )دانایی فرد و 
امامی، 1386: 69(. در این پژوهش بر اساس نظر مصاحبه شوندگان، 24 مورد راهبرد تحت عنوان ریسک تمکين 
ماليات مشاغل شناسایی گردید كه بر اساس روش تحليل سلسله مراتبی، از مهم ترین آن ها می توان به استفاده 
از 2 دفتر در ثبت رویدادهای مالی است، عدم ارائه اظهارنامه، عدم تسليم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر و 

اعتراض به رای هيأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالياتی اشاره نمود.
پيامدها: خروجی ناشی از بکارگيری راهبردهاست. به نظر مصاحبه كنندگان، از جمله پيامدهای ریسک تمکين 
ماليات مشاغل، عدم شناسایی فعاليت اقتصادی مشمول ماليات مؤدی، كاهش درآمد مشمول ماليات مؤدیان 
مشاغل، افزایش هزینه و زمان رسيدگی، تاخير در پرداخت ماليات و كاهش ماليات وصولی حوزه مشاغل است. 

الگوی جامع ریسک تمکين ماليات به شرح نمودار )1( است.
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نمودار )1(- الگوی جامع شناسایی ریسک تمكین مالیات مشاغل در ایران
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 ایران  در   مشاغل مالیات تمکین ریسکشناسایی  جامع الگوي -)1نمودار (
 ای شرایط زمینھ   

 

   راھبردھا:

  
در شناسایی   ی اتمالیضعف نظام 

 ان مؤدی
عدم رعایت استانداردهاي حسابداري  

 درثبت رویدادهاي مالی 
  

  
سازمان در   ی بانک اطالعاتضعف 
  اتیدرآمد مشمول مال صیتشخ

 مؤدي 

هاي تکلیف شده  عدم استفاده از سامانه
 قانونی 

  
درآمد وکم   يابراز شی(بسازيحساب

 ) نهیهز يابراز

  

دفتر براي ثبت رویدادهاي   2استفاده از 
 مالی 

  
غیرقابل  ثبت و گزارشگري هزینه هاي  

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

    
عدم درج اطالعات صحیح هنگام ثبت نام  

   در نظام مالیاتی 
 پس از ثبت نام راتییعدم ثبت تغ

 شرایط علی

 

 عدم انجام تکالیف توسط گروه اول   مقولھ اصلی 

 

 پیامدھا: 
  يبرا مؤدي مادي منافع 

به منظور عدم کتمان درآمد 
 پرداخت مالیات مربوط 

عدم شناسایی فعالیت   عدم انجام تکالیف توسط گروه دوم   ریسک تمکین مالیات مشاغل 
اقتصادي مشمول مالیات  

 عدم انجام تکالیف توسط گروه سوم   در ثبت رویدادهاي مالی  مؤدي 

 ارائه اظهارنامه مالیاتی عدم   در اظهارنامه مالیاتی  فرهنگی  عوامل
کاهش درآمد مشمول 

 ان مشاغل مؤدی مالیات 
شامل   ی ساختار سازمان

 تمرکز ی و دگ یچیپ
 در ارائه اطالعات

 اظهارنامه خالف واقع میتسل 

 اعالم معافیت غیر قانونی در اظهارنامه  

 نیعدم تمک هايفرصت
درآمد و نوع   زانیشامل م

 ان مؤدیحرفه 

 استفاده از اعتبار مالیاتی غیرقانونی   در تسویه بموقع بدهی مالیاتی 
افزایش هزینه و زمان 

 رسیدگی 
 تاخیر در پرداخت مالیات  عدم ارسال فهرست معامالت فصلی   

    
عدم ارائه فهرست پرداختهاي مشمول  

 مالیات تکلیفی 
 کاهش مالیات وصولی 

    
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

  

 گر شرایط مداخلھ   

 

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

 مستقیم
  

ق.م.م)   186قانونی(مادهالزام   
ارائه گواهی پرداخت بدهی 
مالیات، از جمله آنها صدور، 

تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و 
 یا اعطاي تسهیالت بانکی 

اعتراض به برگ تشخیص و عدم توافق  
 حل اختالف  هیأتباممیزکل و ارجاع به 

  

  
حل اختالف بدوي و  هیأتاعتراض به راي 

 ارجاع به تجدید نظر
  

  
حل اختالف  هیأتاعتراض به راي 

 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    

    
مالیات بر ارزش  عدم پرداخت بموقع 

 افزوده
  

    
عدم پرداخت به موقع عوارض ارزش  

 افزوده
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عالوه بر شناسایی مقوله های فوق، در نهایت ریسک های شناسایی شده مرتبط با حوزه ماليات مشاغل نيز در 
چهار بخش اصلی به شرح زیر طبقه بندی گردید.

ریسک تمکين در ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی 	
ریسک تمکين در اظهارنامه مالياتی 	
ریسک تمکين در ارائه اطالعات 	
ریسک تمکين در تسویه ماليات 	

مدل مفهومی و ریسک های مرتبط با هریک از بخش ها به شرح زیر است:

6-1- ریسک تمكین مالیات مشاغل در ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی:
با توجه به نتایج و تحليل محتوای حاصل از بررسی فرم های مصاحبه، یکی از ریسک های تمکين مرتبط با 
مشاغل، ریسک ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی است كه مدل مفهومی ریسک مذكور در نمودار )2( 

ارائه شده است.

نمودار )2( ریسک تمكین مالیات مشاغل در ثبت و نگهداری اسناد رویدادهای مالی

15 
 

مقوله شناسایی  بر  ریسکعالوه  نهایت  در  فوق،  حوزه  هاي  با  مرتبط  شده  شناسایی  هاي 
 بندي گردید.مالیات مشاغل نیز در چهار بخش اصلی به شرح زیر طبقه 

 ی مال يدادهایاسناد رو يدر ثبت و نگهدار نیتمک سکیر •
 ریسک تمکین در اظهارنامه مالیاتی  •

 ریسک تمکین در ارائه اطالعات  •

 ریسک تمکین در تسویه مالیات  •
 به شرح زیر است:  هابخشهریک از هاي مرتبط با ریسکمدل مفهومی و 

 : ی مال يدادهایاسناد رو  يدر ثبت و نگهدار مالیات مشاغل ریسک تمکین  -6-1
هاي هاي مصاحبه، یکی از ریسکحاصل از بررسی فرم   محتوايبه نتایج و تحلیل    با توجه

است که مدل مفهومی  ی مال يدادهایاسناد رو يثبت و نگهدارتمکین مرتبط با مشاغل، ریسک 
 . ) ارائه شده است2در نمودار (ریسک مذکور 

 یمال  ي دادهایاسناد رو يدر ثبت و نگهدار   مشاغل مالیات نیتمک سکیر ) 2نمودار (

-

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

 باشد. هاي مرتبط با هرکدام از بخشهاي مذکور به شرح زیر میبندي نمود. ریسک

 حسابداري ریسک    -
 رویدادهاي مالی عدم رعایت استانداردهاي حسابداري در ثبت 

مالی،  ترین مواردمشخصاز  یکی   ثبت رویدادهاي  استانداردهاي حسابداري در   عدم رعایت 
تطابق اصل  رعایت  و است  عدم  درآمدها  مالی،  دوره  فرض  از  استفاده  با  و  اصل  این  طبق   .

ر ریسک تمکین د
ثبت رویدادهاي 

مالی

حسابداري

عدم رعایت استانداردهاي حسابداري درثبت 
رویدادهاي مالی

عدم استفاده از سامانه هاي تکلیف شده قانونی

)بیش ابرازي درآمد وکم ابرازي هزینه(حساب سازي

مالیاتی

دفتر براي ثبت رویدادهاي مالی2استفاده از 

ثبت و گزارشگري هزینه هاي غیر قابل قبول

مقررثبت و گزارشگري هزینه ها بیش از نصاب

 

ریسک تمکين در ثبت رویدادهای مالی را می توان در دو بخش حسابداری و مالياتی طبقه بندی نمود. ریسک های 
مرتبط با هركدام از بخشهای مذكور به شرح زیر می باشد.
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- ریسک حسابداری
عدم رعایت استانداردهای حسابداری در ثبت رویدادهای مالی

یکی از مشخص ترین 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 هزینه های هر دوره در دوره مربوط ثبت و 
گزارش می شود و هزینه های هر دوره از درآمدهای همان دوره كسر می گردد. با توجه به اینکه ماليات عملکرد و 
یا ماليات بر ارزش افزوده فعاليت های اقتصادی مؤدیان مشاغل ارتباط مستقيمی با مبلغ درآمد حاصل از ارائه كاال 
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 می نمایند. از شيوه های دیگر عدم رعایت استانداردهای حسابداری، 
ثبت دارائی ها به عنوان هزینه، درآمدها به عنوان پيش دریافت و یا ثبت پيش پرداخت ها به عنوان هزینه و مشابه 
آن است تا با بيشتر نشان دادن هزینه ها و كمتر نشان دادن درآمدها، درآمد مشمول ماليات و به تبع آن ماليات 

متعلقه را كمتر از واقع گزارش نمایند. 
بر اساس آیين نامه اجرایی ماده 95 قانون ماليات های مستقيم، مشاغل به 3 گروه طبقه بندی گردیده اند و 
قانون گذار برای هریک از طبقات یاد شده تکاليفی را قرار داده است. صاحبان مشاغلی كه در گروه اول قرار 
می گيرند و كليه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و كل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا 
ماشينی )مکانيزه- الکترونيکی( متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد 13گانه مورد اشاره می باشند. یکی از 
مهم ترین تکاليف این گروه، ثبت رویدادهای مالی براساس استانداردهای حسابداری در دفتر روزنامه به صورت 
روزانه و به ترتيب تاریخ وقوع و انتقال آن حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل می باشد. لذا عدم ثبت حسابداری 

برای گروه اول مشاغل به عنوان یکی از ریسک های تمکين مشاغل تعيين گردیده است.
 عدم استفاده از سامانه های تكلیف شده قانونی

یکی از ریسک های تمکين ماليات مرتبط با حوزه مشاغل عدم استفاده از سامانه ایی است كه در قوانين و مقررات 
برای مؤدیان حوزه مشاغل تکليف می گردد. از جمله این موارد می توان به حکم قانون بودجه سال 1398 اشاره 
نمود كه پزشکان را مکلف نموده است از دستگاه كارت خوان بانکی استفاده نمایند و یا برخی مشاغل كه بر 
اساس قانون پایانه فروشگاهی می بایست از صندوق فروش استفاده نمایند. همچنين به قوانينی مانند تبصره)2( 
ماده)169(مکرر قانون ماليات های مستقيم و ماده)121( قانون برنامه پنجم توسعه اشاره نمود. در این رابطه و 
در حال حاضر با توجه به الزام 17 گروه مشاغل برای استفاده از دستگاه كارت خوان، بعضاً مشاهده می گردد ک 
برخی از این مشاغل مانند رستوران داران، 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 می نمایند. 
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حساب سازی

از دیگر موارد عدم تمکين مؤدیان حوزه مشاغل، ثبت های غير واقع بدون پشتوانه اسناد و مدارک جهت ارائه 
گزارش های مالی دارای منافع مالياتی است كه سهم زیادی در عدم تمکين حوزه مشاغل دارد. از دالیل تایيد این 
استدالل نيز می توان به گزارش های رسيدگی مميزان و ماموران مالياتی اشاره نمود كه بيشترین سهم مربوط به 

تغيير ماخذ درآمد مشمول ماليات، برگشت هزینه های فاقد مدارک و مستندات می باشد.

- ریسک مالیاتی
استفاده از دو دفتر برای ثبت رویدادهای مالی

جهت  مختلف  نرم افزارهای  و  دفاتر  از  استفاده  موضوع  با  مالياتی  ماموران  مشاغل،  بخش  در  معموال 
ثبت  رویدادهای مالی مواجه هستند؛ به طوری كه برخی مؤدیان، هم زمان با ثبت رویدادهای مالی روزانه خود، از 
یک دفتر و  نرم افزار مالی دیگری نيز برای ثبت رویدادهایی كه مبنای تهيه صورت های مالی و ارائه اطالعات 
به سازمان امور مالياتی می باشد، استفاده می نماید. در این حالت در نرم افزار دوم )غير واقعی(، صرفاً اطالعات 
و رویدادهای مالی كه منجر به كمتر از واقع نشان دادن درآمدها و بيشتر از واقع نشان دادن هزینه ها می گردد، 

ثبت و گزارش می شود.
ثبت و گزارشگری هزینه های غیرقابل قبول

در ماده 147 قانون ماليات  های مستقيم هزینه های قابل قبول برای تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است 
از هزینه هایی كه در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دورۀ 
مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه ای در این قانون پيش بينی نشده یا بيش 
از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هيأت وزیران صورت گرفته 
باشد قابل قبول خواهد بود. مطابق تبصره2 این ماده قانونی، هزینه های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این 
قانون از پرداخت ماليات معاف یا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه ميشود، به عنوان 
هزینه های قابل قبول مالياتی شناخته نمی شوند. همچنين در ماده 148 قانون ماليات  های مستقيم فهرست 29 
مورد از هزینه هایي را كه حائز شرایط می باشند را قابل قبول مالياتی می داند. لذا با توجه به توضيح فوق و عالوه 

بر فهرست یاد شده، شرایط پذیرش یک هزینه به عنوان هزینه قابل قبول، یه شرح موارد زیر می باشد:
هزینه ها در حدود متعارف و متکي به مدارک باشند. 	
منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه باشند. 	
مربوط به دوره مالي مربوط باشد. 	
با رعایت حد نصاب هاي مقرر باشند. 	
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در مواردي كه هزینه اي در این قانون پيش بيني نشده یا بيش از نصاب هاي مقرر در این قانون باشد ولي پرداخت 
آن به موجب قانون و یا مصوبه هيأت وزیران صورت گرفته، به عنوان هزینه قابل قبول خواهد بود.

ثبت و گزارشگری هزینه ها بیش از نصاب مقرر

همانگونه كه در متن حکم ماده)148( قانون ماليات های مستقيم نيز اشاره شده است، یکی از شروط پذیرش 
هزینه به عنوان هزینه قابل قبول، رعایت حد نصاب های مقرر می باشد. در قوانين موضوعه معموال برای برخی 
هزینه ها نصاب هایی تعيين گردیده است كه اگرچه هزینه انجام شده قانونی و مستند به مدارک مثبته می باشد، 
ليکن به دليل عدم رعایت نصاب مربوط، مورد پذیرش از سوی اداره مالياتی نيست. از جمله این موارد می توان 
به عنوان نمونه به هزینة سفر و فوق العادۀ مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع 
حوائج مؤسسة ذیربط موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 قانون ماليات های مستقيم است كه مطابق با آیين نامه ای 
مربوط می باشد. مطابق ماده 175 قانون ماليات های مستقيم كلية نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با 
نرخ تورم هر دو سال یک بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و  تصویب هيأت وزیران قابل تعدیل است

 6-2- ریسک تمكین مالیات مشاغل در اظهارنامه مالیاتی 
نتيجه تحليل یافته های حاصل از بررسی فرم های مصاحبه نشان می دهد دومين ریسک تمکين مرتبط با 
مشاغل، ریسک تمکين در اظهارنامه مالياتی است كه مدل مفهومی ریسک مذكور در نمودار )3( ارائه شده است.

نمودار )3( ریسک تمكین مالیات مشاغل در اظهارنامه مالیاتی

19 
 

 یاتیدر اظهارنامه مال   مالیات مشاغل نیتمک سکیر ) 3نمودار (

 
و مالیاتی طبقه بندي   هویتی، مالیتوان در سه بخش ریسک تمکین در اظهارنامه مالیاتی را می

 باشد. هاي مرتبط با هرکدام از بخشهاي مذکور به شرح زیر مینمود. ریسک

 هویتیریسک  

 عدم ثبت نام در نظام مالیاتی

نام، امتناع برخی از  مؤدییکی از موارد عدم تمکین   ان از مؤدیان حوزه مشاغل در بخش ثبت 
و قانون مالیات    هاي مستقیمدر بخشهاي مختلف قانون مالیات  است. ثبت نام در نظام مالیاتی  

ان و فعاالن اقتصادي از جمله مشاغل گذاشته شده است  مؤدیتکالیفی عهده    ،بر ارزش افزوده
حکم   آنها،  از  یکی  که قانون    169  مادهکه  بوده  حقوق  مذکور  مشاغل   یاشخاص  صاحبان  و 

 یاتینام در نظام مالکشور موظف به ثبت   یاتیحسب اعالم سازمان امور مال  را قانون    نی موضوع ا
نموده   مکلف  را  مؤدیان  باشد کهمالیات بر ارزش افزوده  قانون    18  مادهحکم  دیگري  داند.  می

نماید نسبت به ارائه اطالعات  مالیاتی کشور تعیین و اعالم می   که سازمان امورترتیبی به    است
 همچنین در ماده  .نام نماینددرخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت

بینی شده است که  ان پیشمؤدیاین قانون جرایمی براي عدم انجام تکالیف مقرر از سوي    22
 باشد. افزود میدر نظام مالیات بر ارزش  مؤدينام آن مربوط به عدم ثبت  یک بند

 ثبت نام در نظام مالیاتی:درج اطالعات صحیح هنگام عدم  

ریسک تمکین در 
اظهارنامه مالیاتی

هویتی

عدم ثبت نام در نظام مالیاتی

عدم درج اطالعات صحیح هنگام
ثبت نام در نظام مالیاتی

ت نامعدم ثبت تغییرات پس از ثب

مالی

اولعدم انجام تکالیف توسط گروه

عدم انجام تکالیف توسط گروه
دوم

عدم انجام تکالیف توسط گروه
سوم

مالیاتی

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی

تسلیم اظهارنامه خالف واقع

ر استفاده از اعتبار مالیاتی غی
قانونی

انجام معامله با نام سایر اشخاص
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ریسک تمکين در اظهارنامه مالياتی را می توان در سه بخش هویتی، مالی و مالياتی طبقه بندی نمود. ریسک های 
مرتبط با هركدام از بخش های مذكور به شرح زیر می باشد.

ریسک هویتی
عدم ثبت نام در نظام مالیاتی

یکی از موارد عدم تمکين مؤدیان حوزه مشاغل در بخش ثبت نام، امتناع برخی از مؤدیان از ثبت نام در نظام 
مالياتی است. در بخش های مختلف قانون ماليات های مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده، تکاليفی عهده 
مؤدیان و فعاالن اقتصادی از جمله مشاغل گذاشته شده است كه یکی از آنها، حکم ماده 169 قانون مذكور بوده 
كه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون را حسب اعالم سازمان امور مالياتی كشور موظف به 
ثبت نام در نظام مالياتی می داند. دیگری حکم ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده  باشد كه مؤدیان را مکلف 
نموده است به ترتيبی كه سازمان امور مالياتی كشور تعيين و اعالم می نماید نسبت به ارائه اطالعات درخواستی 
سازمان مذكور و تکميل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. همچنين در ماده 22 این قانون جرایمی برای 
عدم انجام تکاليف مقرر از سوی مؤدیان پيش بينی شده است كه بند یک آن مربوط به عدم ثبت نام مؤدی در 

نظام ماليات بر ارزش افزود می باشد.
عدم درج اطالعات صحیح هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی:

یکی از ریسک های مهمی كه سازمان امور مالياتی با آن مواجه است، عدم درج اطالعات صحيح توسط مؤدی 
در سامانه ثبت نام می باشد. از جمله موارد رایج در عدم ارائه اطالعات صحيح هنگام ثبت نام در نظام مالياتی، 
عدم اعالم آدرس دقيق پستی است. دليل ارائه آدرس پستی اشتباه، فرار از شناسایی محل فعاليت اصلی مؤدی 
و جلوگيری از بازرسی مالياتی محل فعاليت است. از دیگر موارد عدم ارائه اطالعات صحيح توسط مؤدیان در 
هنگام ثبت نام، ارائه كدملی فرد دیگر است. عمده تقلب در این حالت،  استفاده از كد ملی فرد متوفی می شود. این 

كار باعث انتقال تعهدات و بدهی های مالياتی به حساب صاحب كد ملی جایگزین می گردد.
عدم ثبت تغییرات پس از ثبت نام

یکی از مواردی كه پس از ثبت نام در نظام مالياتی به وجود می آید، تغييرات بعد از ثبت نام می باشد كه می بایست 
این تغييرات در نظام مالياتی نيز ثبت گردد. لذا عدم ثبت تغييرات پس از ثبت نام یکی دیگر از ریسک های مالياتی 
مرتبط با حوزه مشاغل می باشد. به عنوان مثال تغيير در شركای یک واحد تجاری، یکی از این تغييرات مهم است 
كه در نحوه تشخيص و ميزان ماليات قابل پرداخت واحد تجاری تاثيرگذار است و الزم است مؤدی بالفاصله پس 

از خروج از مشاركت یا ورود شریک جدید موارد تغييرات در سامانه مالياتی ثبت و اعالم گردد.
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ریسک مالی
ماده 3 آیين نامه اجرایی ماده 95 قانون ماليات های مستقيم، حداقل اطالعات الزم در فرم اظهارنامه های مالياتی 

برای صاحبان مشاغل موضوع این آیين نامه را برای هریک از گروه های اول، دوم و سوم تعيين نموده است.
عدم انجام تكالیف توسط گروه اول

حداقل اطالعات مالی الزم در فرم اظهارنامه های مالياتی برای صاحبان مشاغل گروه اول، 1- درآمد مشمول 
ماليات، بخشودگی های مالياتی، معافيت های قانونی و ماليات متعلق 2-موجودی مواد و كاال در اول و پایان 
دوره 3- واردات و صادرات كاالها و خدمات 4- صورت حساب سود و زیان 5- ترازنامه 6- اطالعات شركاء و 
7- اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعاليت شغلی است. عدم ارائه هریک از اطالعات مالی فوق توسط 

مؤدی، عدم انجام تکاليف اظهارنامه ای است.
 عدم انجام تكالیف توسط گروه دوم

حداقل اطالعات مالی الزم در فرم اظهارنامه های مالياتی برای صاحبان مشاغل گروه دوم، 1- درآمد مشمول 
ماليات، بخشودگی های مالياتی، معافيت های قانونی و ماليات متعلق 2-موجودی مواد و كاال در اول و پایان دوره 
3- صورت درآمد و هزینه )اطالعات خرید و فروش كاال و خدمات و هزینه های مربوط 4- اطالعات اموال و 
دارایی ها مربوط به فعاليت شغلی 5- اطالعات شركاء و 6- اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعاليت شغلی 

است. عدم ارائه هریک از اطالعات مالی فوق توسط مؤدی، عدم انجام تکاليف اظهارنامه ای است.
عدم انجام تكالیف توسط گروه سوم:

حداقل اطالعات مالی الزم در فرم اظهارنامه های مالياتی برای صاحبان مشاغل گروه سوم، 1- درآمد مشمول 
ماليات، بخشودگی های مالياتی، معافيت های قانونی و ماليات متعلق 2-خالصه درآمد و هزینه )اطالعات خرید 
و فروش كاال و خدمات و هزینه های مربوط 3- اطالعات شركاء و 6- اطالعات حساب های بانکی مربوط به 
فعاليت شغلی است. عدم ارائه هریک از اطالعات مالی فوق توسط مؤدی، عدم انجام تکاليف اظهارنامه ای است.

ریسک مالیاتی
در این بخش، عدم ارائه اظهارنامه مالياتی كه مؤدیان مشاغل و ارائه اطالعات نادرست مالياتی در اظهارنامه به 

عنوان ریسک های مرتبط طبقه بندی می گردد.
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی:

بر اساس ماده 100 قانون ماليات های مستقيم، مؤدیان را مکلف اند در ارتباط با اظهارنامه مالياتي موارد زیر را 

انجام دهند:
ارائه اظهارنامه مربوط به فعاليت هاي شغلي خود در یک سال مالياتي 	
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 ارائه اظهارنامه براي هر واحد شغلي یا براي هر محل به طور جداگانه 	
 ارائه اظهارنامه طبق نمونه اي كه تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور. 	
تنظيم و ارائه اظهارنامه تا آخر خرداد ماه سال بعد. 	

در تبصره ذیل این ماده قانونی، برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه آنها 
حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون باشد از انجام بخشی از تکاليف از قبيل نگهداری اسناد و مدارک 
موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالياتی معاف شده و ماليات این مؤدیان را به صورت مقطوع تعيين و وصول 

می گردد. عدم انجام تکاليف فوق، ریسک های تمکين مرتبط با اظهارنامه مشاغل می باشد.
علی ایحال، در ماده 97 قانون ماليات های مستقيم مصوب 1394/4/31، برای مؤدیانی كه در مهلت مقرر به 
ارائه اظهارنامه مالياتی تمکين نمی نمایند، تهيه اظهارنامه مالياتی برآوردی براساس فعاليت و اطالعات اقتصادی 
كسب شده مؤدیان از طرح جامع مالياتی و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات نيز پيش بينی 

شده است.
تسلیم اظهارنامه خالف واقع

هرگونه درج اطالعات مربوط به فعاليت های مالی برخالف واقع در اظهارنامه تسليمی به اداره مالياتی در این 
بخش و به عنوان ریسک تسليم اظهارنامه خالف واقع طبقه بندی می گردد. یک نمونه از ارائه اطالعات خالف 
واقع، طبقه بندی بخشی از درآمدهای دوره به عنوان درآمدهای معاف از ماليات است. در قانون ماليات های 
مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، معافيت های مالياتی متعددی پيش بينی گردیده است، این معافيت ها در قانون 
ماليات های مستقيم در مواد 132 الی 139 و در قانون ماليات بر ارزش افزوده در ماده 12 به آن اشاره گردیده 
است. با توجه به پيش بينی بخشی در اظهارنامه مالياتی كه به صورت دوره های 3 ماهه برای ارزش افزوده و 
ساالنه برای ماليات های مستقيم ارائه می گردد، مؤدی می تواند درآمدهای حاصل از فعاليت های معاف خود را 
اعالم و از معافيت مالياتی مربوط به آن، استفاده نماید. ریسک تمکين مؤدی مرتبط با این بخش، اعالم مبالغی 

از درآمدهای خود به عنوان درآمدهای حاصل از فعاليت های معاف است، در حالی كه واقعيت ندارد.
استفاده از اعتبار مالیاتی غیر قانونی

بر اساس ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات هایی كه مؤدیان در موقع خرید كاال یا خدمت برای 
فعاليت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از 
ماليات های وصول شده توسط آنها كسر و یا به آنها مسترد می گردد. ریسک مرتبط با این بخش استفاده از اعتبار 
مالياتی فوق به طور غيرقانونی است. روش مؤدی در این ریسک، استفاده از فاكتورهای صوری برای نشان دادن 
بيش تر از حد خریدها بدون اینکه مالياتی برای آن پرداخت نموده باشد، این امر منجر به كاهش ماليات حاصل 
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تهاتر ماليات فروش و خرید می گردد كه الزم است به سازمان امور مالياتی كشور پرداخت نمایند. بعضاً مشاهده 
می گردد كه حجم این فاكتورهای صوری و اعتبار مالياتی غير قانونی آنقدر افزایش می یابد كه مؤدی بجای 

پرداخت ماليات، اظهارنامه را با مانده بستانکار ارسال و درخواست استرداد می نمایند.
انجام معامله به نام سایر اشخاص

یکی ازریسک های مرتبط با ارائه اظهارنامه مشاغل، انجام معامله به نام سایر اشخاص می باشد. در حوزه مشاغل 
به عنوان مثال فردی واحد كسبی را اجاره كرده و فعاليت اقتصادی انجام داده ليکن اظهارنامه را به نام مالک ارائه 
می دهد. در این حالت اطالعاتی كه به نظام مالياتی ارائه می دهد به نام شخص دیگری فعاليت نموده است و یا 

فعاليت های خود را با كد ملی شخص دیگری انجام داده و در اظهارنامه ارائه نمی نماید.

6-3- ریسک تمكین مالیات مشاغل در ارائه اطالعات 
نتيجه تحليل یافته های حاصل از بررسی فرم های مصاحبه نشان می دهد سومين ریسک تمکين مرتبط با 

مشاغل، ریسک تمکين در ارائه اطالعات است كه مدل مفهومی ریسک مذكور در نمودار )4( ارائه شده است.

نمودار )4(- ریسک تمكین مالیات مشاغل در ارائه اطالعات
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 اشخاص  سایر  نام به  معامله انجام

-می اشخاص سایر نام  به  معامله انجام مشاغل، اظهارنامه  ارائه با مرتبط هايازریسک یکی
  انجام اقتصادي فعالیت و کرده اجاره را کسبی واحد فردي مثال عنوان به مشاغل حوزه در. باشد
  مالیاتی نظام به که اطالعاتی حالت این  در. دهدمی ارائه  مالک نام به  را اظهارنامه لیکن داده
  ملی کد با را خود هايفعالیت  یا و است نموده فعالیت دیگري شخص  نام به دهدمی ارائه

 . نمایدنمی  ارائه اظهارنامه در و داده انجام دیگري شخص

 اطالعات   ارائه  درمالیات مشاغل  تمکین ریسک -6-3
یافته تحلیل  فرمنتیجه  بررسی  از  حاصل  میهاي  هاي  نشان  ریسک  مصاحبه  سومین  دهد 

ریسک مشاغل،  با  مرتبط  ریسک    ارائه  در  تمکین  تمکین  مفهومی  مدل  که  است  اطالعات 
 . ) ارائه شده است4در نمودار (مذکور 

 در ارائه اطالعات   مالیات مشاغل نیتمک سکیر  -)4نمودار (

 
 . باشدمیدر پنج بخش به شرح زیر ریسک تمکین در ارائه اطالعات 

  

در ریسک تمکین
ارائه اطالعات

عدم ارسال فهرست معامالت 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

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

ریسک تمکين در ارائه اطالعات در پنج بخش به شرح زیر می باشد.
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عدم ارسال فهرست معامالت فصلی

بر اساس ماده169 قانون ماليات های مستقيم مؤدیان مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و 
شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه، درج و فهرست معامالت 
خود را به سازمان امور مالياتی كشور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب و عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف 
مقابل معامله یکی از ریسک های تمکين به شمار می رود كه تاثير بسزایی در تشخيص درآمد مشمول ماليات 
مؤدیان دارد. عدم ارائه اطالعات مربوط به صورتحساب ها و یا قراردادهای منعقده و عدم ارائه فهرست معامالت 

منجر به عدم شناسایی دقيق درآمدهای واقعی مؤدیان و به تبع آن عدم وصول ماليات واقعی می گردد.  
عدم ارائه فهرست پرداخت های مشمول مالیات تكلیفی

مطاق ماده 107 قانون ماليات های مستقيم، پرداخت كنندگان وجه به اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی مقيم 
خارج از ایران بابت درآمدهایی كه در ایران و یا از ایران تحصيل می نمایند مکلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق 
را )10% الی 40% بر اساس آیين نامه اجرایی(، با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده اند كسر 
و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالياتی پرداخت كنند، در غير این صورت پرداخت كنندگان مذكور و دریافت كنندگان 

متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.
عدم تسلیم فهرست حقوق و دستمزد در موعد مقرر

بخشی از ماليات ها به عنوان ماليات های تکليفی، می بایست توسط مؤدیان از طرف دیگر معامله و یا فروشنده كاال 
و خدمات كسر و در موعد مقرر قانونی به حساب سازمان امور مالياتی كشور واریز نمایند. یکی از این ماليات ها، 
ماليات بر حقوق می باشد كه مؤدیان باید بر اساس ماده)86( قانون ماليات های مستقيم، پرداخت كنندگان حقوق 
هنگام هر پرداخت یا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده)85( این قانون محاسبه، كسر 
و تا پایان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دریافت كنندگان 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 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردی كه مأموران سازمان امور مالياتی كشور جهت 
رسيدگی به اظهارنامه یا بررسی ميزان 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 می باشند و در صورت 
عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نياز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده)22( این قانون محسوب گردیده 
و ماليات متعلق به موجب دستورالعملی كه سازمان امور مالياتی كشور تعيين ميکند، به صورت علی الرأس 
تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. عدم انجام تکليف فوق به عنوان ریسک تمکين در ارائه اطالعات 
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بوده كه با توجه به اهميت اسناد و مدارک، ریسک مذكور تاثير بسزایی در تحقق درآمدهای مالياتی كشور دارد.
عدم تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر براساس قانون مالیات های مستقیم

طبق ماده 15آیين نامه اجرایی ماده 95 قانون ماليات های مستقيم، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خالصه 
درآمد و هزینه ساالنه و اسناد و مدارک فعالين حوزه مشاغل، حسب مورد با درخواست كتبی اداره امور مالياتی و 
یا گروه رسيدگی در روز و محل تعيين شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک، تحویل و توسط 
اداره امور مالياتی صورت مجلس می گردد. در ادامه نيز بر اساس ماده 229 قانون ماليات های مستقيم، ادارۀ امور 
مالياتی ميتواند برای رسيدگی به اظهارنامه یا تشخيص هرگونه درآمد مؤدی به كلية دفاتر و اسناد و مدارک 
مربوط مراجعه و رسيدگی نمایند و مؤدی ماليات، مکلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد و گرنه بعداً به نفع او در امور 
مالياتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه  قبل از تشخيص قطعی درآمد، معلوم شود كه ارائه آنها در 
مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختيار مؤدی ميسر نبوده است. این حکام نيز مانند ماده 26 قانون ماليات بر 
ارزش افزوده، مؤدی حوزه مشاغل را مکلف به ارائه اسناد و مدارک نموده و عدم همکاری مؤدی به عنوان یکی 

از عوامل ریسک تمکين در ارائه اطالعات طبقه بندی می گردد.

6-4- ریسک تمكین مالیات مشاغل در تسویه بموقع بدهی مالیاتی 
مرحله پایانی فرآیند رسيدگی پرونده های مالياتی، تسویه ماليات قطعی شده می باشد. نتيجه تحليل یافته های 
حاصل از بررسی فرم های مصاحبه نشان می دهد چهارمين و آخرین ریسک تمکين مرتبط با مشاغل، ریسک 

تمکين در تسویه ماليات است كه مدل مفهومی ریسک مذكور در نمودار )5( ارائه گردیده است.

نمودار )5(- ریسک تمكین مالیات مشاغل در تسویه بموقع بدهی مالیاتی
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 ی اتیمال  یبموقع بده هیدر تسو  مالیات مشاغل نیتمک سکیر  -)5نمودار (

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

 گردد.مالیات و دیگري عدم پرداخت مالیات قطعی شده است. که به شرح زیر تشریح می

 عدم قبول مالیات
طبقه از  تمکین بنديیکی  ریسک  به  مربوط  مالیاتی  هاي  مالی  بدهی  بموقع  تسویه  عدم  ،  در 

مالیات تشخیصی است که   به مراجع    مؤديقبول  را  مالیاتی  پرونده  آن،  به  اعتراض  از طریق 
 دهد. بینی شده ارجاع میقانونی پیش

 حل اختالف  هیأتبه   عو ارجا زکل یو عدم توافق بامم صی اعتراض به برگ تشخ

با    ریسکاولین   مرتبط  مالیات صادره تمکین  برگ تشخیص  مالیات، عدم قبول  عدم قبول 
برگ تشخیص مالیات  نسبت به   يچنانچه مؤدهاي مستقیم  تاقانون مالی  238طبق ماده  است.  

باشدابالغی   س  تواند ی م  ، معترض  تار  یظرف  از  شخصاً    خیروز  تام    لیوک  له یوسه  ب   ایابالغ 
مال  اریاالخت امور  ادارة  به  ارائ  یاتیخود  با  و  تقاضا  لیدال  ه مراجعه  کتباً  مدارك  و  اسناد   ي و 

نم  یدگیرس است  دی امجدد  موظف  مربوط  مسئول  سی  .  بهظرف  در   یدگیرس  موضوع   روز  و 
که   ابرازصورتی  برا  يمؤد  يمدارك  تشخ  يرا  برگ  تشخ  لیتعد  ای  صیرد  مؤثر   ص یدرآمد 

. با توجه به اینکه در برخی  دیحل اختالف ارجاع نما  هیأت به    ی دگیرس  ي پروندة امر را برا،  ندهد

ه ریسک تمکین در تسوی
بموقع بدهی مالیاتی

عدم قبول مالیات

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

راعتراض به راي هیات حل اختالف بدوي و ارجاع به تجدید نظ

اي اعتراض به راي هیات حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شور
عالی مالیاتی

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

عدم پرداخت مالیات

عدم پرداخت بموقع مالیات قطعی عملکرد

عدم پرداخت بموقع مالیات بر ارزش افزوده

عدم پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده
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ریسک مرتبط با این بخش در 2 بخش قابل طبقه بندی است، یکی عدم پذیرش و قبول ماليات و دیگری عدم 
پرداخت ماليات قطعی شده است. كه به شرح زیر تشریح می گردد.

عدم قبول مالیات
یکی از طبقه بندی های مربوط به ریسک تمکين در تسویه بموقع بدهی مالی مالياتی، عدم قبول ماليات تشخيصی 

است كه مؤدی از طریق اعتراض به آن، پرونده مالياتی را به مراجع قانونی پيش بينی شده ارجاع می دهد.
اعتراض به برگ تشخیص و عدم توافق باممیزکل و ارجاع به هیأت حل اختالف

اولين ریسک  تمکين مرتبط با عدم قبول ماليات، عدم قبول برگ تشخيص ماليات صادره است. طبق ماده 238 قانون 
ماليات های مستقيم چنانچه مؤدی نسبت به برگ تشخيص ماليات ابالغی معترض باشد، ميتواند ظرف سی روز از 
تاریخ ابالغ شخصاً یا به وسيله وكيل تام االختيار خود به ادارۀ امور مالياتی مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک 
كتباً تقاضای رسيدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است ظرف سی روز به موضوع رسيدگی و در صورتی كه 
مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخيص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخيص ندهد، پروندۀ امر را برای رسيدگی به 
هيأت حل اختالف ارجاع نماید. با توجه به اینکه در برخی موارد مؤدی عمداً با اعتراض به برگ تشخيص به دنبال 
تاخير انداختن پرداخت ماليات می باشد، این امر به عنوان یکی از ریسک های تمکين مؤدی شناسایی می شود.

 اعتراض به رای هیأت حل اختالف بدوی و ارجاع به هیأت حل اختالف تجدید نظر

دومين ریسک تمکين مرتبط با عدم قبول ماليات،  اعتراض به رای هيأت حل اختالف بدوی و ارجاع به هيأت 
حل اختالف تجدید نظر می باشد. بر اساس ماده 247 قانون ماليات های مستقيم، آراء هيأت های حل اختالف 
مالياتی بدوی قطعی و الزماالجراء است، مگر این كه ظرف مدت بيست روز از  تاریخ ابالغ رأی بر اساس ماده 
)203( این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالياتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار 

گيرد كه در این صورت پرونده جهت رسيدگی به هيأت حل اختالف مالياتی تجدید نظر احاله خواهد شد.
اعتراض به رای هیأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالیاتی

سومين ریسک تمکين مرتبط با عدم قبول ماليات،  اعتراض به رای هيأت حل اختالف تجدید نظر می باشد. 
مطابق تبصره 4 ماده 247 قانون ماليات های مستقيم، آراء قطعی هيأت های حل اختالف مالياتی به استثناء 
مواردی كه رأی هيأت حل اختالف مالياتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالياتی مربوط قطعيت مييابد، 
برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت و رسيدگی در شورای عالی مالياتی خواهد بود. الزم به توضيح 
است در صورتی كه موضوع مورد رسيدگی، ماليات بر ارزش افزوده باشد، بر اساس ماده 33 قانون ماليات بر 

ارزش افزوده قابل اعتراض به شورای عالی مالياتی نمی باشد.
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 اعتراض به برگ قطعی و ارجاع به مراجع قانونی خارج از سازمان مالیاتی

چهارمين و آخرین ریسک تمکين مرتبط با عدم قبول ماليات،  اعتراض به برگ قطعی صادره است. در صورتی 
كه مهلت های تعيين شده برای اعتراض به برگ تشخيص و رای هيأت حل اختالف بدوی به پایان برسد و 
ماليات مربوط قطعی گردد و یا رای هيأت حل اختالف تجدید نظر صادر گردد، مؤدی امکان اعتراض به ماليات 
قطعی شده را نداشته لذا بر اساس قوانين مالياتی صرفاً امکان اعتراض به آرای قطعی ماليات به مراجع قانونی 

خارج از سازمان مالياتی موضوع هيأت 3 نفره ماده 251مکرر و دیوان عدالت اداری می باشد.
عدم پرداخت مالیات

دومين طبقه  مربوط به ریسک تمکين در تسویه بموقع بدهی مالی مالياتی، عدم پرداخت ماليات تشخيصی است 
كه در سه بخش به شرح زیر تشریح می گردد.

عدم پرداخت بموقع مالیات عملكرد

طبق ماده 101 قانون ماليات های مستقيم، مؤدیان حوزه مشاغل كه اظهارنامة مالياتی خود را طبق مقررات این فصل 
در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع مادۀ 84 این قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن را به 
نرخ های مذكور در مادۀ 131 این قانون مشمول ماليات هستند.  مؤدی مکلف به پرداخت ماليات قطعی شده بر اساس 
حکم مذكور بوده و عدم پرداخت ماليات مذكور به عنوان اولين ریسک مربوط به پرداخت ماليات طبقه بندی شده است.

عدم پرداخت بموقع مالیات بر ارزش افزوده

دومين ریسک مرتبط با تمکين پرداخت بموقع ماليات مربوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است. ماده 16 
قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ ماليات كاالها و خدمات عمومی و همچنين كاالهای خاص را تعيين نموده 
در ماده 21 این قانون، مؤدیان مالياتی مکلف شده اند، ضمن تسليم اظهارنامه هر دوره مالياتی طبق نمونه و 
دستورالعملی كه توسط سازمان امور مالياتی كشور تعيين و اعالم ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء 
هر دوره، ماليات متعلق به دوره را پس از كسر ماليات هایی كه طبق مقررات این قانون پرداخت كرده اند و قابل 
كسر ميباشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابی كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانهداری كل كشور( 

تعيين و توسط سازمان امور مالياتی كشور اعالم می گردد، واریز نمایند.
 عدم پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده

سومين ریسک مرتبط با تمکين پرداخت بموقع ماليات مربوط به پرداخت عوارض ارزش افزوده است. ماده 38 
قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ عوارض كاالها و خدمات عمومی و همچنين كاالهای خاص را تعيين نموده 
است. بر اساس ماده 40 این قانون، احکام مالياتی این قانون در رابطه با عوارض نيز جاری است. لذا تکليف 
پرداخت موضوع ماده 21 برای عوارض نيز حاكم می باشد. موضوع مهم در این بخش اولویت داشتن پرداخت 
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ماليات نسبت به عوارض می باشد. بدین معنی كه در صورت تقسيط پرداخت ماليات، بخش نقدی اوليه پرداختی 
به ماليات و اقساط پرداختی های بعدی به عوارض اختصاص یافته است. در این خصوص با توجه احکام قوانين 
بودجه سنواتی كه تسویه ماليات از طریق اسناد خزانه نيز پيش بينی گردیده است، عدم تخصيص اسناد مذكور 

برای تسویه بدهی عوارض نيز باعث شده است ریسک مربوط به پرداخت عوارض ارزش افزوده افزایش یابد.

7- نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به جمع بندی نتایج پژوهش، مدل مفهومی نهایی ریسک تمکين مشاغل به شرح نمودار )6( ارائه می گردد:

نمودار )6( - مدل کلی و مفهومی ریسک تمكین مالیات مشاغل

29 
 

 پیشنهاداتو  گیرينتیجه -7
به توجه  پژوهشبندي  جمع  با  نهایی    ،نتایج  مفهومی  مشاغلمدل  تمکین  شرح    ریسک  به 

 گردد:ارائه می )6نمودار (

 مالیات مشاغل  نیتمک سکیر مدل کلی و مفهومی  -) 6نمودار (

 
هاي تمکین حوزه مشاغل بنا به  عمده ریسکگردد،  مشاهده می  )6نمودار (همانگونه که در  

علی فعالیت  برايان  مؤدی  انگیزه  بهمرتبط    شرایط  پرداخت کتمان  از  اجتناب  و  مالیاتی  هاي 
مالیاتی    گرددبرمیمالیات   نظام  همزمان  فعالیتنیز  و  شناسایی  اقتصادي  در  از مؤدیهاي  ان 

پایگاه بانکطریق  و  کند،  ها  جلوگیري  امر  این  از  است  نتوانسته  اطالعاتی،  به  هاي  توجه  با 
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همانگونه كه در نمودار )6( مشاهده می گردد، عمده ریسک های تمکين حوزه مشاغل بنا به شرایط علی مرتبط 
به انگيزه  مؤدیان برای كتمان فعاليت های مالياتی و اجتناب از پرداخت ماليات برمی گردد و همزمان نظام مالياتی 
نيز در شناسایی فعاليت های اقتصادی مؤدیان از طریق پایگاه ها و بانک های اطالعاتی، نتوانسته است از این امر 
جلوگيری كند، با توجه به ریسک های شناسایی شده عدم تمکين مؤدیان كه در 4 بخش ثبت رویدادهای مالی، 

اظهارنامه مالياتی، ارائه اطالعات و تسویه بدهی مالياتی طبقه بندی گردیده است، 
با توجه به شناسایی 28 مورد ریسک تمکين، اولویت بندی آنها از طریق روش تحليل سلسله مراتبی با استفاده 
از نرم افزار Expert Choice انجام شد. بدین منظور معيارهایی برای هر طبقه از ریسک های تمکين مشاغل 
با نظر نخبگان مالياتی طرف مصاحبه تعيين گردید كه معيارهای مذكور، اولویت بندی و خروجی آزمون نرم افزار 

به شرح جدول )4( است.

Expert Choice جدول )4(-  آولویت بندی ریسک های تمكین مالیات مشاغل با نرم افزار

طبقه بندی 
ریسک ها

اولویتگزینه ها
ضریب 

ناسازگاری
معیارها

ریسک تمکين 
ماليات در ثبت 

رویدادهای 
مالی

0/415استفاده از 2 دفتر برای ثبت رویدادهای مالی

0/04

اختفای فعاليت مؤدی
كاهش درآمد مشمول 

ماليات
كاهش ماليات وصولی

0/237ثبت و گزارشگری هزینه های غيرواقعی
0/231ثبت و گزارشگری هزینه ها بيش از نصاب مقرر

0/225حساب سازی
0/215عدم استفاده از سامانه های تکليف شده قانونی

0/133عدم رعایت استانداردهای حسابداری

ریسک تمکين 
ماليات در 
اظهارنامه 

مالياتی

0/188عدم ارائه اظهارنامه مالياتی

0/05

عدم شناسایی مؤدی
كاهش درآمد مشمول 

ماليات
كاهش نرخ ماليات

افزایش زمان و هزینه 
رسيدگی

0/184عدم ثبت نام در نظام مالياتی
0/178اعالم معافيت غير قانونی در اظهارنامه

0/170عدم ثبت تغييرات پس از ثبت نام
عدم انجام تکاليف توسط گروه اول

0/167 عدم انجام تکاليف توسط گروه دوم

عدم انجام تکاليف توسط گروه سوم

0/150تسليم اظهارنامه خالف واقع
0/141استفاده از اعتبار مالياتی غير قانونی

عدم درج اطالعات صحيح هنگام ثبت نام در 
0/134نظام مالياتی
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طبقه بندی 
ریسک ها

اولویتگزینه ها
ضریب 

ناسازگاری
معیارها

ریسک تمکين 
ماليات در ارائه 

اطالعات

عدم تسليم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر 
0/216براساس قانون ماليات های مستقيم

0/01

اختفای فعاليت مؤدی
اختفای فعاليت سایر 

مؤدیان
عدم پرداخت ماليات 

دیگران

عدم تسليم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر 
0/216براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده

0/210عدم ارسال فهرست معامالت فصلی
عدم ارائه فهرست پرداخت های مشمول ماليات 

0/191تکليفی

عدم تسليم فهرست حقوق و دستمزد در موعد 
0/167مقرر

ریسک تمکين 
ماليات در 

تسویه بموقع 
بدهی مالياتی

اعتراض به رای هيأت حل اختالف تجدیدنظر و 
0/191ارجاع به شورای عالی مالياتی

0/02

تاخير در قطعی شدن 
ماليات

تاثير در كاهش ماليات 
وصولی

افزایش زمان و هزینه 
رسيدگی

اعتراض به رای هيأت حل اختالف و ارجاع به 
0/165تجدید نظر

اعتراض به برگ تشخيص و عدم توافق 
0/141بامميزكل و ارجاع به هيأت حل اختالف

0/137عدم پرداخت به موقع عوارض ارزش افزوده
0/134عدم پرداخت بموقع ماليات قطعی عملکرد
0/134عدم پرداخت بموقع ماليات بر ارزش افزوده

اعتراض به برگ قطعی و ارجاع به مراجع قانونی 
0/098خارج از سازمان مالياتی

نتيجه آزمون بر اساس جدول )4(، نشان می دهد در بخش عدم ثبت رویدادهای مالی، بيشترین ریسک تمکين، 
استفاده از 2 دفتر در ثبت رویدادهای مالی است. در بخش ریسک تمکين در اظهارنامه، مهمترین ریسک تمکين، 
عدم ارائه اظهارنامه است. در بخش ریسک تمکين مؤدی در ارائه اطالعات نيز بيشترین ریسک تمکين، عدم 
تسليم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر بوده و در نهایت مهمترین ریسک تمکين مشاغل در بخش عدم 

تسویه بدهی، اعتراض به رای هيأت حل اختالف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالياتی است.
البته در انجام این تحقيق محدودیت هایی نيز وجود داشته است برای مثال، از آنجایی كه مصاحبه شوندگان 
از مدیران و مسئوالن سازمان امور مالياتی كشور می باشند، احتمال وجود تورش رفتاری بوده بدین معنی كه 
ناخواسته سمت سازمان وصول كننده ماليات را گرفته باشند و یا در راهنمایی پژوهشگر به دیگر افراد جامعه 

آماری، متخصصين و نخبگان همسو با تفکرات خود را معرفی نموده باشند.
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با توجه توجه به نتایج پژوهش، به نظر پژوهش گر، سازمان امور مالياتی كشور الزم است تمهيدات مناسبی را 
جهت كاهش ریسک تمکين هریک از بخش های فوق به شرح زیر در نظر بگيرد:

در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی برای هریک از ریسک های شناسایی شده. در حال حاضر ضمانت هایی . 1
در خصوص مؤدیان در زمان صدور مجوز كسب و كار یا تمدید آن و دریافت تسهيالت دیده شده به نظر 
الزم است حتی ضمانت هایی در خصوص افتتاح حساب بانکی و برخورداری از یارانه و حتی یارانه های 

پنهان از جمله قيمت آب و برق نيز مدنظر باشد. 
ارائه مشوق هایی برای هریک از سطوح تمکين. در حال حاضر بخشودگی جرایم و تبصره ماده 131 است، . 2

ليکن می توان در آینده گفت اگر شخصی دارای سابقه خوب مالياتی باشد، در ارائه مجوزها و تسهيالت 
دولتی در اولویت قرار می گيرد.

ایجاد بستری فناورانه و هوشمند با ایجاد ارتباط كامال سيستمی در فضای كسب و كار كشور از جمله ارسال . 3
به موقع اطالعات از كليه دستگاه ها به سازمان امور مالياتی.

پذیرش سطح بيشتری از اظهارنامه ها توسط سازمان امور مالياتی كشور برای ایجاد انگيزه بيشتر توسط . 4
مؤدیان. بر اساس ماده 97 قانون ماليت های مستقيم، سازمان اظهارنامه های مؤدیان را براساس نمره 
ریسک از 1 تا n طبقه بندی می كند و براساس امکانات و نيروهایی كه دارد برخی از آنها را برای حسابرسی 

انتخاب می كند. از این طریق می توان تعداد اظهارنامه های انتخاب شده برای حسابرسی را تغيير داد.
ارسال اطالعات . 5 برای  راستای تسهيل گری  مالياتی كشور در  امور  اظهارنامه توسط سازمان  فرم  تغيير 

مؤدیان. در تمام دنيا سازمان مالياتی اصوال اظهارنامه پيش فرض را براساس اطالعات پایگاه داده، تهيه 
و در اختيار مؤدی قرار می دهد و مؤدی صرفا تغييرات را ارائه می كند و اطالعاتی كه سازمان می تواند از 
سایر مراجع بگيرد را دوباره از مؤدی نمی گيرد. در ایران این امر انجام نشده و كل اطالعات از مؤدی اخذ 

می شود. به همين واسطه اظهارنامه صاحبان مشاغل در بسياری از كشورها حداكثر دو صفحه است.
تکميل پایگاه اطالعاتی سازمان امور مالياتی جهت دسترسی به اطالعات مورد نياز شناسایی فعاليت های . 6

اقتصادی مؤدیان مشاغل. مؤدیان همزمان دارای چند فعاليت یا فعاليت های خاص مثل خدمات رایانه ای 
و كسب و كارهای مجازی بوده كه به صورت فيزیکی دیده نمی شود.

استقرار هرچه سریع تر سامانه هوشمند مالياتی جهت تهيه اظهارنامه برآوردی موضوع ماده 97 . 7
همچنين با توجه به نتایج پژوهش و شناسایی ریسک تمکين ماليات مشاغل كه حائز اهميت زیادی برای دستگاه 
وصول كننده ماليات می باشد. پيشنهاد می گردد در پژوهش های آتی به روش های مقابله با ریسک های شناسایی 

شده از طریق مدیریت ریسک تمکين پرداخته شود.
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