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ـا مـی       گانه خود کارکردهاي سهنظام مالیاتی با توجه به ـاعی یـک کـشور ایف    .نمایـد  نقش کلیدي در نظام اقتـصادي و اجتم
هاي مترتب بر آن  هاي اقتصادي و چالش به میزان تأثیرگذاري نظام مالیاتی بر سایر بخشتوجهین اساس و با ابر 

اي طرح تحـوالت اقتـصادي   عنوان یکی از محوره  و همچنین تعامل گسترده آن با آحاد جامعه نظام مزبور به          
 و انتخاب شد و اصالح این نظام در سه محور اصلی شامل اصالح قوانین و مقررات مالیاتی، اجراي طرح جامع مالیاتی

افزوده  در این راستا، مالیات بر ارزش. افـزوده مورد توجه قرار گرفته است استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش  
ـاکنون   7( از مهرماه همان سال در چارچوب مراحل استقرار 1387 خردادماه پس از تصویب قانون مربوطه در  ـه ت ـه ک   مرحل

سازي طرح   پیاده،همچنین. در حال تسري و گسترش به زنجیره نهایی است)  مرحله از آن اجرا گردیده است5
ـه   که تمام پروژه يا گونه تکمیل است، به  پروژه طراحی شد در حال       32جامع مالیاتی نیز که در قالب سه مرحله و           هاي مرحل

ایجاد بسترهاي  نظام مالیاتیترین اقدام در طرح تحول   و مهمآخرین. افزار سیستم یکپارچه مالیاتی اجرا شده است اول بجز نرم
ـرار     تحول نظام مالیاتیباشد که این مهم با تدوین الیحه ها میحقوقی، مدیریتی و اجرایی مناسب در قانون مالیات        مـدنظر ق

 مالیـاتی،  سازي براي بروزرسانی دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی الزم، افزایش تمکین فته است که زمینه گر
سازي، ارتقاء جایگـاه   هاي اجرایی مناسب، سادهگیري به سمت مالیات بر جمع درآمد، برقراري ضمانت  جهت

ها در معافیت اطالعات مالیاتی، اصالح سیستمري، توسعه بازي و سوداگ عنوان ابزاري جهت مقابله با سفته همالیات ب
  . باشند ترین رویکردهاي الیحه می راستاي افزایش شفافیت و اثرگذاري و نیز هدفمند نمودن آنها از مهم

  

  JEL: H30 ،.H20 بندي طبقه
هاي مستقیم،  تطرح تحوالت اقتصادي، طرح تحول نظام مالیاتی، الیحه اصالح قانون مالیا :کلیدي هاي هواژ

  افزوده طرح جامع مالیاتی، مالیات بر ارزش
                                                        

 2/5/1392:                                تاریخ پذیرش16/2/1392: تاریخ دریافت *
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  مقدمه. 1
هاي کلیدي و تحقق  اي جامع براي رفع مشکالت نظام عنوان برنامهطرح تحوالت اقتصادي به

 زیرا ،ویژه برنامه پنجم توسعه مطرح شد هاي بهاي توسعه ساله کشور و برنامه20انداز  سند چشم
 جایگاه اول اقتصادي،دي و متعالی اسناد مذکور همچون قرارگرفتن ایران در دستیابی به اهداف اقتصا

توزیع رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ،  آسیاي جنوب غربی علمی و فناوري در سطح منطقه
 و غیره با ساختار  به اشتغال کاملدستیابی،  نسبی سطح درآمد سرانهي و ارتقامناسب درآمد

هاي مختلف اقتصادي کشور حاکی از ، چراکه بررسی شاخصتنیسفعلی اقتصاد کشور ممکن 
  . است معناداري میان ظرفیت بالفعل و بالقوه اقتصاد کشور وجود فاصله

گانـه   7 محور ارائه گردید که در انتخاب هـر یـک از محورهـاي           7 در قالب    مذکورطرح  
ثر ؤ و موجود آنها م شکاف میان وضعیت مطلوبنیزمیزان اثرگذاري و اهمیت آنها در اقتصاد و     

گانـه طـرح    7عنـوان یکـی از محورهـاي     نظام مالیاتی نیـز بـه     مذکوراساس اصول    بر. بوده است 
در این مطالعه عالوه بـر مـرور دالیـل انتخـاب نظـام مالیـاتی              . تحوالت اقتصادي انتخاب گردید   

ورهـاي  عنوان یکی از محورهاي طرح تحول اقتصادي، اهداف طرح تحول نظـام مالیـاتی، مح           به
  .گردد  ارائه می یک از محورها در خصوص هرگرفته صورتطرح و همچنین اقدامات 

  
  عنوان یکی از محورهاي طرح تحوالت اقتصادي دالیل انتخاب نظام مالیاتی به. 2

در متون . دارد در اقتصاد کشورها مهمیتوجه به کارکردهاي خود نقش بسیار  نظام مالیاتی با
اهمیت متفاوت  درآمدي، اجتـماعی و مدیریت اقتصـادي را با درجهمالیه عمومی سه کارکرد 

هدف درآمدي وضع مالیات، تأمین مالی بودجه دولت . باشندبراي نظام مالیاتی متصــور می
ترین   از پایدارترین و باثباتها اتیمالاي برخوردار است، زیرا العادهاست که از اهمیت فوق

ترین هدف از  مهم. کشورندي اقتصاد زا درون حاصل کارکرد ها هستند کهمنابع درآمدي دولت
   است،هاي درآمدي و کاهش فاصله طبقاتی  تصحیح نابرابري،وضع مالیات در بعد اجتماعی

 هاي عنوان یک ابزار سیاستگذاري اقتصادي، تثبیت نوسان که هدف وضع مالیات به در حالی
بخشی  نظر و کمک به تسریع فرایند توسعههاي مورد اقتصادي، هدایت و تخصیص منابع به بخش

  .باشد اي می یا منطقه
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 استاهمیت دیگر نظام مالیاتی در تعامل گسترده سازمان اجرایی این نظام با آحاد جامعه 
 شود با گذشت هاي اجتماعی و سیاسی موجب میکه کارکرد نامناسب آن ضمن ایجاد نارضایتی

معناي افزایش عدم  م هستند به هنجار تبدیل شوند و این بهزمان رفتارهایی که در تقابل با این نظا
 از این حیث نیز نظام مالیاتی بنابراین ،هاي وصول مالیات خواهد بودتمکین و افزایش هزینه

  .دارداهمیت 
 گانه شناسی نظام مالیاتی کشور در چارچوب ارکان سه هاي مالیاتی، آسیب  اهمیت نظامعلیرغم

) ستان و مؤدیان مالیاتیی یا دستگاه مالیاتیرات مالیاتی، سازمان اجراشامل قوانین و مقر(آن 
مدي نظام ا و این نقاط ضعف از علل ناکار نقاط ضعف هر یک از ارکان استدهنده نشان

هایی از قبیل  ییتوان نقاط نارسا در ارتباط با قوانین و مقررات مالیاتی می. باشند مالیاتی می
مد، اهاي غیرهدفدار، گسترده و در عین حال ناکارود معافیتپیچیدگی و عدم جامعیت، وج

در خصوص . هاي مالیاتی را احصاء نمود  در پایهی و محدودیتیهاي اجرا ضعف در ضمانت
توان به  عنوان مجري قوانین و مقررات مالیاتی نیز می ستان بهی یا دستگاه مالیـاتیسازمان اجرا

تبع آن عدم بکارگیري گسترده   فناوري اطالعات و بههايمشکالتی مانند ضعف در زیرساخـت
مندي از پایگاه جامع اطالعات مؤدیان،  از فناوري اطالعات در انجام امور، عدم وجود و بهره

ی، ساختار تشکیالت اجرایی گسترده و یعدم ارتباط اطالعاتی و آماري میان تشکیالت اجرا
ر ارتباط با مؤدیان مالیاتی که در واقع همان د.  نمودعنوانمد مالیاتی را ایندهاي ناکارافر

ی که خود یکی از وظایف دستگاه ید عالوه بر مقوله شناسانباش ستان می مخاطب دستگاه مالیات
 دهنده ها نشان بررسی. باشد ستان است، موضوع اصلی چگونگی و درجه تمکین مؤدیان می مالیات

 طلبانه آحاد مردم کشور نسبت به نظام مالیاتیویژه تمکین داو وضعیت نامطلوب تمکین مالیاتی به
 که ریشه آن عالوه بر نواقص موجود در دو رکن دیگر تا حدود زیادي در فرهنگ جامعه است

  . نهفته است
هایی براي این گانه نظام مالیاتی منجر به بروز مشکالت و چالش مدي ارکان سهایند ناکارابر

 ها و مشخصات نظام مالیههاي متمادي آنها را به ویژگی نظام گردیده است که تداوم آنها در سال
   :کشور تبدیل نموده است که نتیجه آنها در قالب چهار شاخص مهم مالیاتی ذیل قابل بررسی است
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ها به تولید ناخالص داخلی در  ها به تولید ناخالص داخلی؛ نسبت مالیاتنسبت مالیات - 
 در  درصد5/5 و 4/7نیز بین ) 1379-1389(هاي  ال درصد بود و طی س8ایران همواره کمتر از 

  درصد20این درحالی است که نسبت مذکور در اغلب کشورها بیش از ). 1جدول (نوسان بوده است 
  .است درصد 40و بعضاً بیش از 

که در اغلب  ها در منابع عمومی دولت؛ در ارتباط با این شاخص در حالی  سهم مالیات- 
ها   سهم مالیات،شود مین میأها ت  منابع عمومی دولت از محل مالیات درصد70کشورها بیش از 

 درصد و بعضاً 37 همواره کمتر از )1379- 1391(هاي  در منابع عمومی کشور در ایران طی سال
  ).1جدول (بوده است ) 1385سال ( درصد 22نیز کمتر از 

مین أها در ت الیاتهاي جاري دولت؛ در ایران سهم م ها در تأمین هزینه  سهم مالیات- 
ست که در اغلب  ااین در حالی). 1جدول  (است درصد 30- 45هاي جاري حدود  هزینه

  .شودمین میأهاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالیاتی ت یافته کل هزینه کشورهاي توسعه
 نسبت هزینه وصول مالیات به درآمدهاي مالیاتی؛ بررسی نسبت مذکور در ایران نشان - 

 هاي مورد بررسی  درصد بود در سایر سال6/1 که این نسبت حدود 1384ه استثناي سال دهد ب می
هاي  ست که نسبت مذکور در نظام ااین در حالی). 1جدول (باشد   درصد می2همواره بیش از 

  . باشد  درصد مییک درصد و در بسیاري موارد نیز کمتر از یکیافته حدود  مالیاتی توسعه
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  )1379-1391(هاي  اي از عملکرد نظام مالیاتی طی سال   خالصه.1جدول 
  

  سال
  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شاخص

نسبت مالیات بـه    
  5/36  3/30  8/31  2/31  3/25  8/25  8/21  8/21  8/25  7/24  22  30  31  منابع عمومی دولت

ـدهاي   ـسبت درآم  ن
ـه تولیـد      مالیاتی ب
  ناخالص داخلی 

3/6  3/6  5/5  9/5  1/6  5/5  6/5  6/5  4/6  4/7  7/6  -  -  

 نسبت درآمدهاي 
ــه  مالیـــــاتی بـــ

  اي اعتبارات هزینه
43  2/40  3/34  5/36  4/36  31  7/33  9/41  6/36  3/44  2/43  43  6/43  

هاي   نسبت هزینه 
ـه   ـول بــــ وصــــ

   مالیاتیدرآمدهاي
-  4/2  4/2  4/2  1/2  6/1  2  2  --  --  --  --  --  

اقتصادي داري کل کشور و نماگرهاي  ، معاونت نظارت مالی و خزانه)1379-1391(هاي  ارش وضع مالی دولت در سالگز: مأخذ
  .ي اسالمی ایرانربانک مرکزي جمهو

  .1387دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادي، 
  

اتی  و تداوم شکاف بین مالیات هاي بالقوه و بالفعل، درآمدهاي مالیهاي فوق بنابر عملکرد شاخص
در راستاي رفع این . در نظام اقتصادي و مالی دولت هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است

ـایر نظامؤبرقراري ارتباط م منظور ه بنیزمعضل و  که  يا گونه به(هاي موجود در اقتصاد  ثـر این نظام با س
عنوان  نظام مالیاتی به) استها  امکیفیت عملکرد نظام مالیاتی بسیار تأثیرگذار بر کیفیت عملکرد سایر نظ

  .گانه طرح تحوالت اقتصادي برگزیده شد 7یکی از محورهاي 
  

 محورهاي طرح تحول نظام مالیاتی. 3

 ،هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی شاهد تحوالت مهمی بوده استنظام مالیاتی کشور در سال
 کشورحمیلی بر ابعاد مختلف نظام اقتصادي که علیرغم تأثیر مسائل مربوط به دوران جنگ ت اي گونه به

هاي مستقیم در اقدامات مهمی در راستاي اصالح نظام مالیاتی صورت پذیرفت که اصالح قانون مالیات
 تحوالت اساسی در نظام ،پس از آن. هاي جنگ از آن جمله است  با هدف تأمین هزینه1366اسفندماه 

  . مدنظر قرار گرفتمالیاتی کشور در چارچوب برنامه سوم توسعه
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قانون مزبور که در ) 59( ماده "الف"اساس مفاد بند   بر1380تشکیل سازمان امور مالیاتی در سال 
 اخذیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و نیز تمرکز کلیه امور مربوط به کاراراستاي افزایش 

موظف شدن وزارت امور اقتصادي و . باشد  این تحوالت مینیتر مهممالیات صورت پذیرفت از جمله 
ی برنامه سوم یاندازي نظام جامع اطالعات مالیاتی ظرف مدت سه سال ابتدای به طراحی و راهیدارا

قانون برنامه سوم توسعه نیز از دیگر اقدامات مدنظر در راستاي اصالح نظام ) 59( ماده "ب"توسعه بند 
الزم به ذکر است که  .توسعه مورد توجه قرار گرفتمالیاتی بوده است که در چارچوب برنامه سوم 

ي اجراي ها سالتنها طی اجراي برنامه سوم توسعه بلکه در  پذیرفته نه هاي صورتاین امر علیرغم تالش
  .برنامه چهارم توسعه نیز محقق نگردید

 با استقرار دولت نهم و مطرح شدن ضرورت اجراي طرح تحوالت اقتصادي، اصالح نظام مالیاتی
عنوان یکی از محورهاي مهم طرح مزبور مورد تأکید قرار   بهعمل آمده هشناسی ب در پاسخ به آسیب

باشد در قالب   نهم و دهم میهاي طرح تحول نظام مالیاتی که ثمره مطالعات پشتیبان در دولت. گرفت
قرار کامل نظام سه محور اصلی شامل اصالح قوانین و مقررات مالیاتی، اجراي طرح جامع مالیاتی و است

  ه شدریزي گردید که در ادامه به اختصار این محورها و اقدامات انجام افـزوده برنامه بر ارزشمالیات 
  . مورد بررسی قرار خواهند گرفتدر خصوص هریک

  
  اجراي طرح جامع مالیاتی. 3-1

شود و موفقیت  میعنوان قلب و هسته مرکزي نظام مالیاتی محسوب  سیستم یکپارچه اطالعات مالیاتی به
تنوع در روابط . باشد  میزان توسعه سیستم اطالعات مالیاتی آن میادي در گروهر نظام مالیاتی تا حد زی

هاي جدید در انجام این   افزایش مبادالت اقتصادي و استفاده از تکنولوژي،هاي اقتصادي و فعالیت
بان درآمد یا ثروت و نوع و میزان این منابع هاي مالیاتی را در شناسایی دقیق منابع و صاح مبادالت، نظام

ها و  هاي سنتی اطالعات مربوط به فعالیت توان با تکیه بر روش با مشکل مواجه ساخته است و دیگر نمی
مبادالت اقتصادي را در دنیاي امروز رهگیري کرد و همچنین نظام مالیاتی در فضاي عدم وجود نگاه 

دیان قادر به انجام ؤطالعات مالیاتی و فقدان اشراف اطالعاتی بر مدیان مالیاتی، ضعف اؤیکپارچه به م
دیان مالیاتی نبوده که این امر به نوبه خود ؤصحیح وظایف قانونی محوله و نیز ارائه خدمات مناسب به م

دیان، فرار مالیاتی و کاهش درآمدهاي مالیاتی را در پی ؤدیان، عدم تمکین مؤمسائلی چون نارضایتی م
    .اشتخواهد د
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 عامل ریزي شده باشد یک سیستم اطالعات مالیاتی منسجم که به نحو مطلوبی طراحی و برنامه
هاي تشخیص و وصول مالیات، کاهش فرار مالیاتی، کاهش فساد اداري، رفع ثري در بهبود روشؤم

 ،ور یناز ا. شود تر بودجه محسوب می تبعیض و افزایش کارایی و همچنین عاملی جهت تنظیم دقیق
اند و بسیاري از  اغلب کشورهاي دنیا در راستاي دستیابی به چنین سیستم اطالعات مالیاتی تالش نموده

  .اند  دست یافتهه آنکشورهاي پیشرفته نیز ب
سبب پدید آمدن  مالیاتیاطالعات  مکانیزه و هماهنگ منسجم، نظام یک فقدان زین ما کشور در

محروم ماندن از درآمدهاي مالیاتی  فعل آن وبال  ظرفیت واقتصاد مالیاتی بالقوه ظرفیتشکاف بین 
هاي گزافی در تمام ابعاد اعم از   هزینهینکه وصول همین میزان مالیات نیز، ضمن ااست شده باالتر
 جامع طرح ،اساس ینا بر .همراه داشته استهاي مادي، اجتماعی و اقتصادي براي کشور به هزینه

  .گرفت قرار اقتصادي انگیر تصمیم توجه مورد مالیاتی
  
 مالیاتی جامع طرح اجراي اهداف. 1- 3-1

توان در   میشده در نظام مالیاتی  حاهداف کلی طرح جامع مالیاتی را با توجه به مشکالت مطر
چارچوب موارد ذیل بیان نمود که در واقع این اهداف همانند یک چرخه به یکدیگر متصل بوده و 

  :  داشته باشدبسیاريیع دستیابی به سایر اهداف نقش تواند در تسر تحقق یک هدف می
    و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینیمالیاتی فرار از جلوگیريدرآمدهاي مالیاتی از طریق   افزایش-

 عملیات کردن مکانیزههاي اجتماعی، عملیاتی و اجرایی وصول مالیات از طریق  هزینه  کاهش-
  یندهاافر سازي هبهینو 
 با آنها تعامل  تسهیلدیان وؤمنافع از طریق بهبود ارائه خدمات به م احبانرضایت ص  افزایش-

  مالیاتی عدالت برقراري و مؤدیان تکریم، سازمان
  ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی سیستم مالیاتی از طریق استفاده از تمام اطالعات مراجع تولیدکننده-

  اطالعات
  ن اطالعاتمد و مدیریت اماصورت کار  تبادل اطالعات به-
  هاي تشخیص  افزایش سطح تمکین مالیاتی از طریق بهبود روش-
  دیان و مأموران مالیاتیؤهاي فساد از طریق به حداقل رساندن ارتباط بین م کاهش زمینه-
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  مالیاتی جامع  طرحمروري براقدامات. 2- 3-1
ایی موظف شـد نـسبت بـه     وزارت امور اقتصادي و دارقانون برنامه سوم توسعه ) 59( ماده   "ب"در بند   

هـاي   اقدامات متعددي طـی سـال     . اندازي نظام جامع اطالعات مالیاتی کشور اقدام نماید       طراحی و راه  
اجراي برنامه سوم توسعه در راستاي اجراي بند مذکور انجام پذیرفت و در نهایت با برگزاري مناقـصه       

 شـرکت دلویـت   ع اطالعات مالیـاتی   طراحی نظام جام  هاي مجرب در زمینه     المللی از میان شرکت    بین
 نقـشه راه بـراي رسـیدن بـه         نتیجـه مطالعـات دلویـت     . شددار انجام مطالعات در این زمینه       کانادا عهده 

 و به لحاظ موضوعی است پروژه 32این نقشه راه شامل . وضعیت مطلوب با کمترین ریسک ممکن بود
ح، صـاحبان منـافع و نظـام یکپارچـه      محور اصلی شامل نیروي انسانی، زیرساخت، مدیریت طـر         5در  

  ).1نمودار  (استبندي شده  مالیاتی که در قالب یک چرخه به یکدیگر متصل هستند طبقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سازمان امور مالیاتی کشور:       مأخذ 
  گانه طرح جامع مالیاتی محورهاي پنج. 1نمودار 

  
هاي قابل اجرا در هر پروژهشرح مختصري در مورد موضوع و همچنین تعداد ) 2(در جدول 

 پروژه، در حوزه 10همانطور که مشخص است، در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی . محور ارائه شده است
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 پروژه و در حوزه 7 پروژه، در حوزه صاحبان منافع 6 پروژه، در حوزه منابع انسانی 7زیرساخت 
  .  پروژه تعریف شده است2مدیریت طرح نیز 

  
  گانه طرح جامع مالیاتی قابل اجرا در محورهاي پنجهاي عداد پروژهموضوع و ت. 2جدول

 

تعداد   مختصر شرح  محور نام
  ها پروژه

 افزاري نرمسامانه  سازي پیاده و )سازي اختصاصی و سازي بومی خرید،( تهیه  مالیاتی هیکپارچسامانه 
  10  مالیاتی هیکپارچ

  7  ینديافر و وريافنمنظر  از مالیاتی امور سازمان هاي زیرساخت ءارتقا  زیرساخت
  6  سازمان انسانی منابع و کارکنان امور مدیریت با مرتبط موارد  انسانی منابع

  7  سازمان منافع صاحبان سایر و مالیاتی مؤدیان با سازمان ارتباط  منافع صاحبان
  2  مالیاتی جامع اجراي طرحها و نظارت بر مدیریت برنامه  طرح مدیریت

  .1391امور مالیاتی کشور، سازمان :  مأخذ
  

اساس اولویت اجرا به سه دسته شامل  توان به نوعی دیگر و بر ها را می بندي پروژه البته اولویت
  :اي، محوري و پیشرفته تقسیم نمود که در ذیل به هر یک پرداخته خواهد شدهاي پایه پروژه

  
   اي پایه هاي  پروژه-

 سایر نیاز اجراي پیش آنها دستاوردهاي حصول به و اجرا که است ها از پروژه  گروهیهاي پایه پروژه
سازي  ها عمدتاً در مرحله اول طراحی و پیادهپروژه از این گروه .)2 نمودار(شود  محسوب می هاپروژه

کاربردي،  پژوهش و استراتژي، مطالعه تدوین برنامه طرح جامع مالیاتی قرار دارند و در رابطه با
باشند که پایه و زیرساخت الزم براي اجراي نظام جامع مالیاتی را  اي می پایه امور انجام و سنجیامکان

  . کنند فراهم می
  

  محوري هاي  پروژه-
 که در واقع چارچوب اصلی طرح استمالیاتی  جامع طرحهاي اصلی  هاي محوري پروژه پروژه

سازي طرح جامع مالیاتی قرار  دهند و عمدتاً در مرحله دوم برنامه طراحی و پیاده مذکور را نشان می
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 محقق مالیاتی طرح جامع اهدافها، اغلب  پروژه از این گروه اجراي تکمیل با). 2نمودار ( دارند

   .شد خواهند
هاي محوري مهم معرفی شده توسط شرکت دلویت، پروژه اجراي آزمایشی سامانه یکی از پروژه

هاي محوري قلمداد هاي پایه و هم پروژهجزء پروژهرا هم  توان آن نوعی می یکپارچه مالیات است که به
عنوان پروژه پایه و در مراحل اجراي آزمایشی   از اجرا بهپیش در مراحل اولیه و که طوري ه ب،نمود

طور کامل انجام شده و در  در حال حاضر، مرحله اول این پروژه به. عنوان پروژه محوري خواهد بود به
  .عیت مطلوب در حال انجام استمرحله دوم نیز مستندسازي وض

  
 پیشرفته هاي  پروژه-

 نیز جامع مالیاتی طرح اهداف هآنها باقیماند اجراي با که هستند هااز پروژه هاي پیشرفته گروهی پروژه

 که اصالح مواردي باقیمانده، ها انجام کارهايهدف از انجام این پروژه). 2نمودار (شد  خواهند محقق

  .قبیل است این از و مواردي پشتیبانی هاينظام د، برقراريدارن اصالح به نیاز
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 3هاي پیشرفته پروژه                  2هاي محوري پروژه                           1اولویت دار/ اي هاي پایه پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 
  .1391سازمان امور مالیاتی کشور، : مأخذ

  الیاتی بر اساس اولویت اجراهاي طرح جامع م فهرست پروژه. 2نمودار 
  

ریزي،   تعریف، برنامه)اي هاي پایه  پروژهاغلب( پروژه 12الزم به ذکر است که در حال حاضر 
اندازي و اجراي دفتر مدیریت طرح و مدیریت تغییر توسط  اند که دو پروژه راه و خاتمه یافتهاجرا

سپاري توسط بخش خصوصی داخلی انجام ها از طریق برونسازمان امور مالیاتی کشور و سایر پروژه
ریزي و  پروژه نیز در حال برنامه17ها، بندي اجراي پروژه عالوه بر این بر اساس برنامه زمان. شده است

ترین پروژه طرح جامع مالیاتی اشاره  عنوان مهم  بهITSتوان به پروژه اجرا هستند که از جمله آنها می
اجراي این . باشد صورت آزمایشی در استان تهران در حال اجرا می اکنون به نمود که این پروژه هم

                                                        
1. Foundational Projects 
2. Core Projects 
3. Advanced Projects 

   اندازي و اجراي دفتر مـدیریت   راه
  )PMO(برنامه 
       طراحی، راه اندازي و اجراي دفتـر

 )CMO(مدیریت تغییر 
  طراحی و اجراي آزمایشی نرم افزار

 )ITS(سیستم یکپارچه مالیاتی 
    ــاي ــر مبن ــسابرسی ب ــاب ح انتخ

 )کوتاه مدت(ریسک 
 استانداردسازي فرآیندها 
 تدوین استراتژي فناوري اطالعات 
 تقاء شـبکه محلـی و گـسترده و     ار

 ارتباطات راه دور
       مطالعه امکان سنجی کانون هـاي

 پردازش مرکزي و مراکز داده ها
  تدوین استراتژي هاي منابع انسانی

 و مدل ارائه خدمات آن 
  طرح ریزي روابط با صاحبان منافع
 شماره شناسایی مؤدیان  

        اجراي ملی نرم افزار سیستم یکپارچـه
 )ITS(مالیاتی 

   ــازي ــاده س ــایی و آم ــدیل و (شناس تب
 ها داده) قالانت
 مهندسی مجدد فرآیندها 
 بازنگري و اصالح سیاست هاي مالیاتی 
        ایجاد و توسعه اسـتانداردهاي فنـاوري

 اطالعات
 توســعه کــانون هــاي پــردازش / ایجــاد

 مرکزي
 مطالعه و طراحی ساختار سازمانی 
 تجهیز مراکز داده ها 
 پیاده سازي و اجراي ساختار سازمانی 
        نـابع  اصالح و هم سو سازي خـدمات م

 انسانی
 تدوین استراتژي و برنامه ریزي آموزشی
 اجراي آموزش طرح جامع مالیاتی 
   ــررات و ــوانین، مق ــود ق ــازنگري و بهب ب

 هاي امورمالیاتی نامه آیین
 تعریف و پیاده سازي خدمات مؤدیان 
  تدارك، نصب و تحویل سخت افزار نظام

 )ITS(یکپارچه مالیاتی 
 ها احداث ساختمان و تجهیز مراکز داده 

  انتخــاب حــسابرسی بــر
 )بلندمدت(ي ریسک مبنا
    طرح خدمات پشتیبانی

 و نگهداري 
 توسعه شبکه تأمین 
    پیاده سازي اتوماسـیون

 امور ستادي
    تدوین برنامه جلوگیري

 از فرار مالیاتی
     طراحی و ایجاد شوراي

 عالی اطالعات مالیاتی
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ها، فاز سوم طرح جامع مالیاتی را تکمیل و به استقرار سامانه یکپارچه مالیاتی در ادارات کل و پروژه
  .سازي ملی این سامانه منجر خواهد شد آغاز عملیات پیاده

  
  افزوده بر ارزشاستقرار کامل نظام مالیات . 3-2

ترین محورهاي طرح تحول نظام مالیاتی هم  افزوده یکی از اساسی بر ارزشقرار کامل نظام مالیات است
. باشد هاي افزایش درآمدهاي مالیاتی می هاي مالیاتی و هم از جهت اجراي برنامه از منظر گسترش پایه

ها و خدمات تعلق اي به کاال صورت چند مرحله  است که بههایی افزوده یکی از مالیات مالیات بر ارزش
شده در مراحل  یا خدمات ارائهاز اضافه ارزش کاالهاي تولید شده  و منظور از آن اخذ مالیات ردیگ یم

دلیل  ي خاص و ویژه آن و همچنین بهها یژگیودلیل  این نوع مالیات به. مختلف تولید و توزیع است
پذیرش کشورهاي مختلف قرار سرعت مورد  مدي در افزایش درآمدهاي مالیاتی بهاکارایی و کار

. اند  کشور این مالیات را در سیستم مالیاتی خود لحاظ نموده150که تاکنون بیشتر از  طوري ه  ب،گرفت
دلیل مشکالت ناشی از وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی و ترکیب نامناسب منابع  در کشور ما نیز به

دلیل  افزوده به هاي مالیاتی، مالیات بر ارزش ش پایهبودجه و همچنین لزوم اصالح سیستم مالیاتی و گستر
افزوده بسیاري از  با اجراي مالیات بر ارزش.  آن مورد توجه قرار گرفتفرد  به منحصري ها یژگیو

 ویژه هاي پنهان زنجیره مبادالت اقتصادي که در وضعیت موجود از نظارت سازمان مالیاتی و به حلقه
 ترتیب امکان ه اینگیرد و ب ت تحت پوشش نظام مالیاتی قرار میبخش مالیات بر درآمد خارج اس

  . تحول در بخش مالیات مهیا خواهد شد
 و در چارچوب یک الیحه قانونی 1366 بار در سال نخستینافزوده براي  در ایران مالیات بر ارزش

ین امر در  اولت نهم براي تصویب الیحه مربوطه دجديهاي  سرانجام پس از پیگیرياما ،مطرح شد
عنوان بستر قانونی استقرار  افزوده به  ترتیب قانون مالیات بر ارزشه این محقق گردید و ب1387 ماهخرداد

 درصد 5/1( درصد 3االجرا گردید و با کمترین نرخ یعنی نظام مربوطه از نیمه دوم سال مذکور الزم
در حال حاضر نرخ مالیات (درآمد طور آزمایشی به اجرا   سال به5براي )  درصد عوارض5/1مالیات و 
نکته حائز اهمیت در خصوص . باشد  می درصد4/2  عوارض درصد و6/3  مالیات،6افزوده  بر ارزش

هاي   شاخصء نقش برجسته این نوع مالیات در ارتقاافزوده فارغ از بحث درآمدي آن مالیات بر ارزش
لیاتی و ایجاد شفافیت در مبادالت پولی و اطالعاتی نظام مالیاتی از طریق تکمیل زنجیره اطالعات ما
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دیان ؤ که موارد مذکور نیز سهم بسزایی در افزایش تمکین مباشد جلوگیري از فرار مالیاتی میمالی و 
  .مدارانه نظام مالیاتی دارند مالیاتی و ارتقاء ابعاد عدالت

  
   افزوده ارزش بر مالیات اجراي مراحل. 3-2-1

 مالیاتی امور سازمان که ترتیبی به مکلفند دیانؤم تمام افزوده ارزش بر اتیمال قانون )18( ماده مطابق
  به اجرايمالیاتی امور سازمان ،راستا این در. نمایند عمل گیرد می نظر در قانون این اجراي براي کشور
 نشد اجرا گام به گام علت اصلی. افزوده تصمیم گرفت  استقرار نظام مالیات بر ارزشمرحله به مرحله
 قانون اجراي احتمالی اجتماعی و اقتصادي منفی تبعات کاهش توان می را افزوده ارزش بر مالیات قانون
 و به عبارت دیگر مشمول اقتصادي تمام فعاالن بر نظام مزبور کامل پوشش ،این اساس بر. دانست مزبور

 و است پذیرفته انجام آن مرحله پنج تاکنون  در نظر گرفته شد کهمرحله هفت در گردیدن آنها
  . باشندمی ذیل شرح به مراحل این از یک هر مشمولین

 و نیز  صادرکنندگانو  واردکنندگانشامل اشخاص حقیقی و حقوقی تمام: اول مرحلهمشمولین 
 سه میلیارد ریال یا 1386 فعاالن اقتصادي که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در سال تمام

 یک میلیارد 1387 آغازین سال ماه موع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در پنجمج یا بیشتر بوده است
مطابق .  مشمول مرحله مزبور گردیدند1387 از ابتداي مهرماه سال  میلیون ریال یا بیشتر بوده است250و 

ین آن دسته از فعاالن اقتصادي که صرفاً به عرضه کاالها و خدمات معاف از ا تبصره ابالغیه مربوطه
 گردیدند ونام در این مرحله معاف   از ثبتندشتاشتغال دا)  قانون12بر اساس مفاده ماده (نظام مالیاتی 

فعاالنی که به عرضه توأم کاالهاي مشمول و معاف اشتغال داشته و حداقل یکی از شرایط فوق را 
  .شدندنام در این مرحله   موظف به ثبتشتنددا

 به شاغل فعالیت، میزان از صرفنظر حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص تمام: دوم مرحلهمشمولین 
 جز هب (مستقیم هاي مالیات قانون) 96 (ماده "الف" بند در مندرج موضوعات از یک هر در فعالیت
 واحدهاي و ها کارخانه شامل) افزوده ارزش بر مالیات قانون )12( ماده موضوع معاف هاي فعالیت
 شود،  می یا شده صادر ذیربط  وزارتخانه از برداري  بهره  پروانه و یستأس جواز آنها براي که تولیدي

 خدمات همچنین و داري دفتر و حسابداري حسابرسی، خدمات دهندگان ارائه معادن، برداران  بهره
 دهندگان ارائه ایران، رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی سساتؤم و شاغل رسمی حسابداران مالی،
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 افزاري، سخت از اعم اي رایانه انفورماتیک، خدمات انواع دهندگان ارائه اي، مشاوره و مدیریتی خدمات
 هاي فروشگاه ،ها فروش عمده بنکداران، باالتر، و ستاره سه هاي هتل و ها متل ها، سیستم طراحی و افزاري نرم

 نمایندگان رها،انبا صاحبان و وارداتی و داخلی کاالهاي توزیع نمایندگان مالی، هاي واسطه بزرگ،
 داراي باربري و موتوري ونقل حمل مؤسسات خارجی، و داخلی از اعم صنعتی و تجاري هاي سسهؤم

 امر به صرفاً که واحدهایی ياستثنا به (باربري هوایی و دریایی زمینی، ذیربط، مراجع از مجوز
  .بازاریابی و یغاتیتبل مؤسسات  ومشاور مهندسی و مهندسی مؤسسات )دارند اشتغال مسافر ونقل حمل

 دوم و اول مراحل شرایط اساس بر که حقوقی و حقیقی اشخاص تمام: سوم مرحلهمشمولین 
 مجموع 1388 یا 1387 سال در که صورتی در اند، نگردیده افزوده ارزش بر مالیات نظام اجراي مشمول
 مرحله مشمول باشد ترباال و ریال میلیارد سه آنها) غیرمعاف و معاف (خدمات ارائه و کاالها فروش

 ماده "ج" و "ب" بندهاي مشمول حقیقی اشخاص است ذکره ب الزم. بود خواهند قانون اجراي سوم
 اصناف شوراي تابع و رنددا اشتغال مذکور هاي فعالیت انجام به که مستقیم هاي مالیات قانون )96(

  .یستندن مرحله این در مالیات مشمولین از هستند کشور
 وی صنف از اعمی صنعتي ها کارگاه صاحبان شامل مشاغل از گروه 12: چهارم همرحلمشمولین 

 فروشندگان جواهر، و طال فروشندگان باشند، آمپر 50 فاز سه برق کنتور حداقلي دارا کهی رصنفیغ
 آپارتمان، هتل و ستاره 2 و کي یها هتل و متل صاحبان ها، رستوران ویی رایپذي تاالرها صاحبان آالت، آهن

 مجازي ها رگاهیتعم صاحبان امالك، معامالت بنگاه و خودروي ها فروشگاه و ها شگاهینما احبانص
 خدمات دفاتر ،يا انهیرا ارتباطات مراکز صاحبان ،یرسم اسناد دفاتر صاحبان داران، چاپخانه خودرو،

 کیکترونال دولت خدمات دفاتر و) یپستي ها آژانس و همراه تلفن نیمشترک خدمات دفتر(ی ارتباط
 صاحبان وي جهانگرد وی مسافرت خدمات دفاتر صاحبان شهر، کیالکترون خدمات دفاتر و) 10+سیپل(
 )96( ماده "ب" بند موضوع هاي فعالیت جمله از کهی ورزش وی حیتفري ها مکان و ها تماشاخانه نماها،یس

 مالیات مشمول 1389 هرماهمي ابتدا از درآمد ا یفروش زانیم هر با هستند، میمستقي ها اتیمال قانون
 قانون) 12 (ماده موضوع معاف صرفاًي ها تیفعال به شاغل کهی اشخاص است ذکر شایان. اند شده

 قانون )96( ماده موضوع "ج" بند نیمشمولی قیحق اشخاص نیهمچن و باشند یم افزوده ارزش بر اتیمال
 از هستند کشور اصنافي شورا تابع و تهداش اشتغال مذکور هاي فعالیت انجام به که میمستقي ها اتیمال

  .باشندمیی مستثن مرحله نیا شمول
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اساس شرایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم   اشخاص حقوقی که برتمام: پنجم مرحلهمشمولین 
هاي  که در هریک از سال ، در صورتیاند هافزوده نگردید نام مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش ثبت

 بیشتر باشد از  مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها یک میلیارد ریال و1389 یا 1388، 1387
 الزم به ذکر است. اندبور گردیدهنام و اجراي قانون مز  مشمول مرحله پنجم ثبت1390 ابتداي مهرماه

ائز اند و ح تأسیس و به ثبت رسیده شده ایجاد1390 از سال پیش یا پس اشخاص حقوقی که تمام
 یا 1390که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات آنها در سال   در صورتیاند، هرایط مذکور نبودش

 پس از رسیدن به آستانه مذکور دوره مالیاتی نخستین از به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد هاي بعد سال
  .مشمول مرحله مزبورخواهند شد

  
  افزوده ارزش بر مالیاتکامل سایر اقدامات اجرایی در خصوص استقرار . 3-2-2

نامه و  ، فازهاي اجرایی این قانون در ابعاد تهیه آیینافزوده ارزش بر  مالیاتدر راستاي استقرار کامل
نام و  ها و فناوري اطالعات، مدیریت منابع انسانی و سایر منابع، ثبت هاي اجرایی، سامانه دستورالعمل

  :باشد جراي نظام در حال پیگیري و اجرا به شرح ذیل میرسانی و عملیات ا شناسایی، آموزش، اطالع
  مؤدي، فعال اقتصادي و ذینفع از ابتدا تاکنون742/322آموزش مستقیم و رایگان بیش از  

 تفکیک کامل وظایف خدمات مؤدیان از رسیدگی و استرداد 

  نسخه قانون هزار240انتشار و توزیع رایگان بیش از  

 فعال اقتصادي هزار367 به بیش از رسانی اولیه مکاتبه و اطالع  

 هاي گروهی  ق رسانهیرسانی عمومی از طر اطالع 

  دیانؤ نامه و پیامک پیگیري عملیاتی م000/736/1ارسال بیش از 

 نسخه بروشور معرفی، کتابچه راهنما و000/540/1لیف، انتشار و توزیع رایگان بیش از أت ... 

         نفـر از کارکنـان واجـد شـرایط     200براي  برگزاري دوره تربیت مدرس در چهار مرحله 
 سراسر کشور

 سـال  2دیان با انعقاد قرارداد با دانشگاه علوم اقتصادي براي مدت ؤسپاري آموزش م   برون 
 )ديؤ م هزار400حداقل (

 هاي آموزشی هاي اصلی بخش خصوصی در رابطه با برگزاري دوره هماهنگی با هزار تشکل 

  اصناف به این نظام مالیاتیتوافق در رابطه با ترتیب پیوستن 
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 ها یی پویانما وها تهیه فیلم 

 ایجاد و استقرار سامانه مدیریت عملیات مالیاتی ویژه کادر مالیاتی 

 افزار یکپارچه رسیدگی، مطالبه و وصول ویژه کادر مالیاتی ایجاد و استقرار نرم 

 دیان مشمول نظم مالیاتیؤنام الکترونیکی کل م ثبت 

 رسانی نی پایگاه اینترنتی اطالعروز رسا هایجاد و ب 

  اشخاص حقـوقی     هزار 142(دي  ؤ م 104/352افزوده   دیان مشمول ارزش  ؤنام م  تعداد ثبت 
 ) اشخاص حقیقی104/210و 

افزوده  ارزش عمل آمده به شرح موارد اشاره شده، در حال حاضر مالیات بر هبا توجه به اقدامات ب
ثیرگذاري در نظام اقتصادي و مالی کشور أ از جایگاه تاتیی از اقالم مهم درآمدهاي مالیعنوان یک هب

در این ارتباط عملکرد آن حاکی از افزایش سهم آن در کل درآمدهاي مالیاتی . باشد برخوردار می
 است و یافته افزایش 1391 درصد در سال 7/13 به 1387 درصد در سال 2/1که از  اي گونه هاست، ب

ترش دامنه شمول مشمولین این نوع مالیات و همچنین با رفع نقایص هاي آتی با گسامید است در سال
  .افزوده و اجراي دائمی آن، این نسبت افزایش یابد قانون مالیات بر ارزش

 

  )1387-1391(هاي   طی سالافزوده به کل درآمدهاي مالیاتی نسبت مالیات بر ارزش. 3جدول 
  )میلیارد ریال و درصد(

                         سال                      
عنوان شاخص

   متوسط دوره  
)91-1384(  

  افزوده  نسبت مالیات بر ارزش
2/11/63/71/97/13  به کل درآمدهاي مالیاتی

  .1387-1390داري کل کشور،  معاونت نظارت مالی و خزانه:  مأخذ

  
  اصالح قوانین و مقررات مالیاتی. 4

 رکن اساسی یک نظام وصول مالیات از مؤدیان توسط دولتعنوان مجوز  انین و مقررات مالیاتی بهقو
ي مالیاتی بلکه ها استیستنها دربردارنده   چراکه این قوانین و مقررات نه،گردند مالیاتی محسوب می

تی در چارچوب  بنابراین شاکله اصلی یک نظام مالیا،باشند یندهاي کلی وصول مالیات نیز میاحاوي فر
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مد امندي از یک نظام مالیاتی کار توان اذعان نمود که بهره رو می  از این،گردد قوانین مربوطه تعیین می
 همواره اصالح این دلیلگیري از قوانین و مقررات مالیاتی کارا و اثربخش خواهد بود به  در گرو بهره

 استگذارانیسپویایی نظام مالیاتی مورد توجه قوانین و مقررات مالیاتی در راستاي کارامد ساختن و حفظ 
 گام نیتر مهمعنوان آخرین قدم و  در طرح تحول مالیاتی نیز به. داردریزان اقتصادي کشور قرار  و برنامه

تکمیلی، ایجاد ظرفیت قانونی مناسب از طریق اصالح قانون فعلی با هدف ایجاد سازوکار و 
 هاي ها در راستاي پاسخگویی به آسیب اسب در قانون مالیاتهاي حقوقی، مدیریتی و اجرایی من ظرفیت

برداري از  رفت از وضعیت فعلی و همچنین حداکثر بهره شده براي نظام مالیاتی و برون  شناسایی
  .  مورد توجه قرار گرفته استگرفته در سایر محورهاي طرح مذکور اقدامات صورت

حاکی ) در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی(اتیگرفته در نظام مالی بررسی سابقه اصالحات صورت
ي ابتدایی انقالب، ها سالدر . باشد گرفته پس از انقالب در این حوزه می از تحوالت اساسی صورت
تا حدي تحت تأثیر مسائل مربوط به جنگ قرار ) همچون سایر امور کشور(اگرچه نظام مالیاتی کشور 

اصالح قانون .  گرفتصورتها  ی در زمینه مالیات اقدامات مهمنیز طی این دوران اما ،داشت
 یکی از 1366هاي جنگ در اسفندماه  هاي مستقیم با هدف تثبیت اقتصادي و تأمین هزینه مالیات

 تحوالت اساسی در قوانین و ساختار مالیاتی کشور در ،پس از آن. تحوالت مهم در این دوران است
 يها اتیمال نیز اصالحات اساسی در قانون 1380 اسفندماه در. برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت

در اصالحات مذکور اهداف مهمی از جمله تشویق به تولید و .  صورت پذیرفت1366مستقیم مصوب 
گذاري در جهت توسعه اقتصادي، اصالح مدیریت مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی، حذف  سرمایه
هاي  هاي پایه درآمدي، تعدیل نرخ یرکارا، تعدیل معافیتهاي غ هاي مالیاتی، حذف مالیات معافیت

ساالري و ایجاد پشتوانه قانونی جهت  ي، رفع موانع اداري و دیوانخوداظهارفراهم شدن زمینه مالیاتی، 
  .نظر قرار گرفتی مدقبول حسابداران رسمی و استقرار سازمان مالیات

توان به   می1380ات مالیاتی پس از سال گرفته در حوزه قوانین و مقرر از دیگر اصالحات صورت
  .افزوده اشاره نمود تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش

.  هاي مستقیم در قالب طرح تحول مالیاتی مدنظر قرار گرفت در دوره اخیر نیز اصالح قانون مالیات
 سال مطالعه و کار 2ود هاي مستقیم که پس از حد نویس الیحه اصالح قانون مالیات  پیشنخستین

منظور   بهتهیه شد) 1389ماه  ماده در آذر115مشتمل بر ( کارشناسی در سازمان امور مالیاتی کشور

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            18 / 22

https://qjfep.ir/article-1-23-fa.html


       Quarterly Journal of Economic Research and Policies Vol. 1, No. 1, 2013 76     

نویس مذکور در اختیار   پیشستاي مقتضیات طرح تحوالت اقتصاديتعمیق بیشتر و تدوین آن در را
 سپس کارگروه مربوطه ،فتکارگروهی متشکل از نخبگان امور مالیاتی و اقتصادي کشور قرار گر

هاي مستقیم را در چارچوب طرح تحوالت اقتصادي تدوین و  ویرایش اول الیحه اصالح قانون مالیات
 1390 از این مرحله، در تیرماه پس.  به دبیرخانه طرح تحول نظام مالیاتی ارائه نمود1390 در خردادماه

ها،  مالیاتی متشکل از اساتید دانشگاهدبیرخانه طرح مذکور با تشکیل شوراي مشورتی اصالح نظام
شامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، (ي بخش خصوصی ها تشکل و نمایندگان نظرانصاحب

و توان کارشناسی )  جامعه حسابداران رسمی واتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شوراي اصناف
و برخی ) تجارت و سازمان حسابرسیوزارت صنعت، معدن و (ي اجرایی ها دستگاهبرخی از 

 . ماه آماده کردرنمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی ویرایش دوم الیحه مذکور را اوایل آذ

هاي صاحبنظران و فعاالن  منظور استفاده از دیدگاه الزم به ذکر است که ویرایش دوم الیحه به
 در سامانه اطالعات د در کشوری، تجربی و اجرایی موجومندي از ظرفیت علماقتصادي و بهره

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی قرار گرفت و تالش شد نظرات ) تارنماي(
شایان ذکر است .  و اهداف تدوین الیحه در ویرایش نهایی لحاظ شودها استیسدریافتی متناسب با 

و جهت طی مراحل تصویب به مجلس  تهیه شد 1391ویرایش نهایی الیحه تحول نظام مالیاتی در سال 
  .شوراي اسالمی ارسال شد

هاي مستقیم، هدف، اصالح و   که در تدوین الیحه اصالح قانون مالیاتالزم به ذکر است
 شده است با کمترین حجم تالش بلکه ،هاي مستقیم نبوده است  مواد قانون مالیاتتمامبازنگري 

ه ماهیت تحول داشته باشند بیشترین تغییر و خصوص موضوعات مهم و تأثیرگذار ک اصالحات در
 اصل در تدوین الیحه موردنظر واقع شده است 8 ،ین روااز . حرکت مثبت در نظام مالیاتی ایجاد شود

  :شودکه در ذیل به آنها اشاره می
  

 دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی الزمرسانیروز هبسازي براي زمینه  

 و این موضوع است نظام مالیاتی رسانیروز هبي و ساز مدرن  طرح جامع مالیاتیی از اهداف مهمکی
 زیرساخت حقوقی فعلی نظام بینی شود، زیرانوعی در زیرساخت حقوقی نظام مالیاتی پیش بهبایست می

اي مالیاتی از آنجا که متناسب با مقتضیات زمان خود طراحی، تدوین و تصویب شده است، اجازه پاره
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 ملزومات این امر در ،ین اساس ابر. دهدسازي نظام مالیاتی را نمی ییرات الزم در راستاي مدرناز تغ
  . شدلحاظتدوین الیحه 

  
 افزایش تمکین مالیاتی 

یکی از ملزومات تحول نظام مالیاتی این است که رویکرد جامعه نسبت به مالیات تغییر کند و پذیرش 
ن به  از آنجا که استحکام بخشیدبنابراین ،لیاتی افزایش یابددر قبال نظام ما) تمکین عمومی(عمومی 

 نیازمند قوانینی است که در آن کرامت و حقوق اشخاص بیش از پیش رابطه نظام مالیاتی با مردم
هاي مستقیم با این رویکرد انگیزد، اصالحاتی در قانون مالیات و حس اعتماد آنان را بر شودرعایت

 مبتنی بر ویژه درآمد مشمول مالیات بهتوان حذف شیوه تشخیص ترین آنها میانجام پذیرفت که از مهم
ي اجرایی مشخص ها ضمانتهاي قانونی و اصل پذیرش عمومی اظهارات مؤدیان البته در چارچوب

  .اشاره نمود
  
 مالیات بر جمع درآمدبه سمتگیري  جهت  

 تمام شهروندان در یک پنجره واحدش  اهمیت پاینیزضرورت بازتعریف رابطه مالی دولت با جامعه و 
 ،خوبی مشخص شد ها بهي است که اهمیت آن در تجربه اجراي طرح هدفمند کردن یارانها مسئله

 مهیا کردن ملزومات این امر در حوزه مالیاتی از مواردي بود که در تدوین الیحه تحول نظام بنابراین
  .مالیاتی مورد توجه قرار گرفت

  
 اجرایی مناسبهايبرقراري ضمانت  

الوصول ناشی از صادرات نفت در طول سالیان متمادي باعث شده است که وجود درآمدهاي سهل
عنوان بخشی از حقوق عمومی و تخطی از   نسبت به عدم انجام تکالیف مالیاتی بهگذارقانونحاکمیت و 

رایی مناسب در هاي اجتبع آن اهمیت ضمانت  نداشته باشد و بهظایف شهروندي تلقی چندان جديو
هایی تبدیل به یکی از  که عدم وجود چنین ضمانتاي گونه  به،خوبی درك نشود این خصوص به

خصوص  هاي اجرایی مناسبی در وضع ضمانت،رو  نیااز . هاي بزرگ نظام مالیاتی شده استضعف
 و حقوق شهروندانترام به اظهارات ها و احسازيانجام تکالیف قانونی در حوزه مالیاتی در کنار ساده

ونی و شهروندي خود اجتناب دیانی از انجام وظایف و تکالیف قانؤرسد تا چنانچه م نظر می ضروري به
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 در تدوین ی تغییر نگرش،رو  نیااز .  ابزار قانونی مناسب جهت استیفاي حقوق دولت فراهم باشدنمودند
 مطالبه عمومی و عدم مثابه بهالیاتی الیحه نسبت به قوانین موجود صورت پذیرفت و باعث شد که دین م

که در قوانین فعلی (م مالی فعلی یعنوان جرم عمومی تلقی شود و عالوه بر جرا انجام تکالیف مالیاتی به
م کیفري در نظر گرفته شود و حتی ی از نوع جرا نیزمیی، جرا)ندا  قابل بخششاغلب نیزوجود دارد و 

  .ي خاصی شده استها دادگاهبینی تأسیس  ي در این بخش پیشبراي پیشگیري از وقوع جرایم اقتصـــاد
  
  ساده سازي  

هاي  ها، روش سازي در نرخ  سادهگرفته استرویکرد دیگري که در تدوین الیحه مورد توجه قرار 
هاي غیرضروري در مراحل مختلف انجام امور  شده است که پیچیدگیتالشباشد و  می... پرداخت و 

  .ها مدنظر قرار گرفته شده است ي نرخساز یمنطقهمچنین در این اصالح  ،در قانون کاهش یابد
  
  بازي و سوداگري  ابزاري جهت مقابله با سفتهعنوان بهارتقاء جایگاه مالیات  

عنوان ابزار مدیریـت اقتصادي  یکی از انتظاراتی که جامعه از نظام مالیاتی دارد، استفاده از مالـیات به
 هاي سوداگرانهعنوان یک ابزار اقتصادي در جهت مقابله با فعالیتها بهلیاتاست، به این صورت که ما

  .آفرینی مؤثري داشته باشند بازي در بازارهاي مختلف نقش و مخرب و همچنین جلوگیري از سفته
  
 توسعه سیستم اطالعات مالیاتی  

فزایش ضمانت روز و قوي اطالعات مالیاتی موجب ا داري نظام مالیاتی از یک سیستم بهبرخور
نیز ) 120(اجرایی قوانین مالیاتی خواهد شد که این موضوع در احکام برنامه پنجم توسعه ماده 

ي تولیدکننده اطالعات به ها دستگاه در مواد الیحه تمام ،ین روااز . مورد توجه واقع شده است
  .اند تبادل اطالعات با سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده

  
 ا در راستاي افزایش شفافیت و اثرگذاري و همچنین هدفمند نمودن آنهاه اصالح معافیت  

هاي غیرهدفمند و غیرشفاف موجود در قوانین مختلف عالوه بر کاهش درآمدهاي  معافیت
 که ، یکی از رویکردهاییرو  نیااز . شود وجود آمدن بسترهاي فساد می مالیاتی باعث فرار مالیاتی و به

  . هاي مالیاتی بود سازي معافیت  هدفمند نمودن و شفاف، گرفتقرارمدنظر در تدوین الیحه 
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هاي اثرگذار محدود  ي مالیاتی از حالت عمومی خارج و در حوزهها تیمعاف  کهصورتبه این 
هاي  بینی شده است معافیت ه در قانون برنامه پنجم توسعه پیشچچنانرر شد و متمرکز شود و مق

 خرجی در - صورت جمعی  بهها و اثرگذاري آنهان معافیتمالیاتی در راستاي شفافیت میزا
  .هاي سنواتی درج شوند بودجه
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