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کارکرد سیاستگذاری مالیاتی
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 سياست گذاری مالياتی .0-0

واند تمالیات تنها یک کارکرد نیست که صرفا مالیات ستانی در آن باشد و کارکردهاي متنوعی می

 باشد.داشته 

گري است و نیازمند این است که یک نهاد گذاري و تنظیمها نیازمند سیاستخیلی از این کارکرد

جه ستانی توجه نكند، بلكه این موضوع را مورد توسري وجود داشته باشد که صرفا به اهداف مالیاتبالا

هه کلی و در هر بر قرار دهد که مالیات و نظام مالیاتی باید به کدام سمت حرکت کند و به صورت

خاصی چه تغییراتی بر سیاست هاي مالیاتی باید داده شود و به نوعی سیاست گذاري در بحث مالیات 

 کند.

ند و تا کگذاري میشود و قانونگذاري یک بخشی توسط مجلس انجام میدر وضعیت فعلی سیاست

وان تباشد، در حالی که میر میحدي هم در اجرا و حتی در مباحث مرتبط با خود سازمان مالیاتی درگی

ه دستی وجود داشته باشد که موارد زیر را بتواند ببه این مساله از دید بالاتري نگاه کرد و یک نهاد بالا

 خوبی به انجام برساند:

 اند در آن جا انجام شود.اولا اقداماتی که در حال حاضر مغفول مانده

ا در شود و یانجام می می شود ولی با کیفیت پایینیدوما یكسري اقدامات که در حال حاضر انجام 

 تعارض است انجام شود.

ود ششود و ایراداتی دارد، بعضی انجام نمیزیرا در کارکردهاي نظام مالیاتی بعضی کارکردها انجام می

 شود اما داراي تعارض است.و بعضی انجام می

بالادستی نیاز دارد که بالادست کارکردهاي نظام مالیاتی  نهاددر حال حاضر نظام مالیاتی ایران به یک 

باشد و به نوعی به انجام مناسب و خوب این کارکردها نظارت و پیگیري کند )همه کارکردها به نوعی 

ت گذاري مالیاتی با سایر کارکرد ها تفاوبه این مساله ارتباط دارند(. به نوعی جنس کارکرد سیاست

-یگذاري مالیاتی تعریف مها ذیل این کارکرد سیاستوم که خیلی از کارکردماهوي دارد به این مفه

شوند که در حال حاضر قصد نداریم به جزئیات کارکرد خاصی بپردازیم )به طور مثال کارکرد ارزیابی 

مالیاتی  گذاريکارکردهاي سیاستتواند از جنس زیرعملكرد و کارکرد شفافیت و پاسخگویی می

ه مان این است کریم که کلیات کارکرد سیاست گذاري را مشخص نماییم و دغدغهباشد( و قصد دا

خواهد این کارها و زیر کارکردها را انجام دهد کجا باشد و چگونه باشد و در کشورهاي جایی که می

دهد و نحوه ترکیب دهد چه زیرکارکردهایی را انجام میمختلف جایی که این کار را انجام می

چگونه است که این موضوع در ادامه بررسی خواهد شد. زیرکارکرد ها
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ا دارد و به هگذاري مالیاتی یک تفاوت با بقیه کارکردهمانگونه که شرح داده شد کارکرد سیاست

، هاي دیگر را به خود سازمان مالیاتی بدهیمباشد و اگر برخی کارکردها مینوعی قلب کلیات کارکرد

 گار انجام نشده است.شود و انبه درستی انجام نمی

شورا و هیئت هستیم، چیزي شبیه به شوراي پول و اعتبار براي بانک مرکزي و سایر  به نوعی نیازمند یک

شوراهاي عالی، اما به صورت تخصصی و انحصاري براي سازمان مالیاتی باشد که منظور خود از این 

 موضوع را جلوتر بیشتر باز خواهیم نمود.

 توان به شرح زیر تعریف نمود:ی را میسه هدف نهاد مالیات

 هاي مالیاتیافزایش درآمد

 کاهش هزینه وصول

 رضایت مودیان

 این سه هدف از ابتداي تشكیل سازمان هاي مالیاتی به عنوان هدف مطرح بوده است.

ها و مخارجی که در این راستا صورت کردن و حذف ممیز ITکاهش هزینه وصول با  به طور مثال،

 .دگیربا این اهداف صورت میبراي افزایش درآمد مالیاتی شناسایی فرار مالیاتی یا گیرد می

کنیم که در گزارش به طور مثال ارزیابی عملكرد باید در هر سه این موارد انجام شود اما مشاهده می

شتر مورد یسالنامه مالیاتی سازمان امور مالیاتی ایران، ارزیابی عملكرد در حیطه کارکرد مالیات ستانی ب

 رسد.توجه است و به اطلاع عموم می

 گر باشد.تواند انجام دهنده و نظارهها از نظر ساختاري خود سازمان مالیاتی نمیدر برخی کارکرد

توان متصور برخی از موارد هم اعم از این سه مورد فوق است )خارج از این سه هدف سازمان مالیاتی می

 ی باید توجه لازم به این موارد را داشته باشد( و بالاتر از این موارد است.گذاري مالیاتشد که نهاد سیاست

 مثلا این که ارتباط نظام مالیاتی با تامین اجتماعی چگونه باشد )سیاست گذاري مالیه عمومی(

ق بیمه شود مانند: تعرفه گمرک، حدیگر هم به نوعی یک جنسی از مالیات گرفته می هايبرخی دستگاه

عملا چهار نهاد داریم که این چهار نهاد به نوعی از مردم مالیات  تماعی و عوارض شهرداري.تامین اج

ایی جبهتر است که آنه باشد و ها یک هماهنگی جدي وجود داشتگیرند و لازم است که میان آنمی

 دهد، سیاست گذاري تمامی موارد همه با هم باشد.گذاري مالیاتی را انجام میکه سیاست

ارتباط مالیات و حق بیمه، یا نحوه افزایش تعرفه، ارتباط مالیات بین شهرداري و دولت چگونه باشد مثلا 

و به هر کدام چقدر برسد، نحوه ساماندهی گمرک و این که ارزیابی عملكرد از لحاظ ساختاري باید 

 چگونه باشند.
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ذاري گشود که کارکرد سیاستمشخص می لذا ما با یک سري سوالاتی مانند فوق رو به رو هستیم.

ت دارد و تفاوت این است که خودش دربرگیرنده کارکردهاي دیگر است ها تفاوه کارکردمالیاتی با بقی

شود  و سازمان مالیاتی صرفا به دنبال مالیات ستانی است در ایران انجام نمیاما اصل بحث این است که 

 گذاري مالیاتی به معناي واقعی نداریم.و سیاست

-گذاري مالیاتی به معناي واقعی منجر به ایراداتی شده است. که چند مورد را شرح مینداشتن سیاست

 دهیم:

نند که کها بیان میخواهد تصویب شود، شهرداريتی که میها، هر مالیادر ارتباط با مالیات با شهرداري

 ها باید چقدر باشند.سهم به ما بدهید و منطقی وجود ندارد که سهم

براي حق بیمه از سمت تامین اجتماعی، و یک بار براي مالیات از سمت سازمان امور مالیاتی به سراغ 

تی و تامین اجتماعی مخل کسب و کار هستند شوند که سازمان مالیاروند و بعضا مشاهده میمودي می

توان این دو مورد را باهم انجام داد و از یک پایگاه داده مشترک استفاده کرد که این در حالی که می

 گذاري مالیاتی است.مورد از آسیب هاي مغفول ماندن کارکرد سیاست

زش افزوده جدید اصلاح شد(، به ها )که در قانون اردر ارتباط نظام مالیاتی با گمرک در برخی دوره

شده است و اگر که یک نگاه بالاسري وجود داشت که مالیات نحوي بود که عملا واردات تشویق می

 شود که نوع پاسخبر ارزش افزوده از واردات بگیریم و چه کالاهایی مشمول باشند، عملا باعث می

 ها باعث تشویق تولید شود.متفاوت به این

است  شان از این نوعکنیم که جنس موارد فوق لزوما از نوع مالیات گرفتن نیست و جنسلذا مشاهده می

هاي مالیاتی و مالیه عمومی باید به چه نحوي باشد که اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و گذاريکه سیاست

 یک بخشی از اقتصاد این است که باید مالیات گرفته شود.

ري ویروس گینیست. در برهه زمانی همه مالیات ستانی پویاشود اما یمالیات ستانی نیز انجام مهمچنین 

اگر ستاد ملی کرونا نبود، سازمان امور مالیاتی ایران فشار مضاعفی را بدون در نظر گرفتن  81-کوید

کرد و ممكن بود با دفتر، مالیات علی الراس شرایط مودي که کسب و کارش فروش نداشته را وارد می

بتوانند  ها را دیرتراد ملی کرونا با توجه به شرایط موجود تمدید کرده که مودیان مالیاتببندد اما ست

نا اي که مطرح است به طور مثال ستاد ملی کروپرداخت کنند و حتی تخفیف و بخشش بدهی، اما مساله

می ارا که مطرح کردیم اولا دائمی نیست و دوما حوزه تخصصی مالیات را ندارد و امكان بررسی تم

 ابعاد نظام مالیاتی را ندارد. )براي حق بیمه نیز به همین صورت است(
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 866بصره ماده تتغییر اند که می توان به شوراي هماهنگی اقتصادي سران قوا نیز تصمیم مالیاتی گرفته

از مشاغل  یبرخ تواندیکشور م یاتیسازمان امور مالطبق آن هاي مستقیم اشاره نمود که قانون مالیات
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وع موض یتفروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معاف یزاناز آنان را که م ییگروهها یا

قانون  نیاسناد و مدارک موضوع ا ينگهدار یلاز قب یفاز تكال یقانون باشد از انجام بخش ین( ا13ماده)

. یدماو وصول ن یینصورت مقطوع تعمذکور را به یانمود یاتمعاف کند و مال یتیاو ارائه اظهارنامه مال

اما همانطور که برابر افزایش یافت.  76به  13برابر ماده  86در شوراي هماهنگی اقتصادي سران قوا رقم 

 براي ستاد ملی کرونا ذکر کردیم این شوراي تخصصی مالیات نیست.

در حال حاضر مجلس شوراي اسلامی نیز پویایی لازم را ندارد و اگر بخواهد قانونی در حوزه مالیات 

ود و شتصویب شود باید به مجلس بیاید زیرا در قانون اساسی آمده است که هیچ مالیاتی وضع نمی

تواند و در مجلس طرح باید در نوبت برود و ت مالیاتی نداریم مگر به موجب قانون، و دولت نمیمعافی

کشد. لازم است که کلیات در مجلس تصویب شود و اگر زمانی سازمان امور بعضا چندین ماه طول می

تا  ا کاهش دهدخواهد تخفیف دهد و نرخ را بالا و پایین نماید )مثلا در زمان رکود نرخ ها رمالیاتی می

کسب و کار آسیب نبیند و پویایی لازم را در این حوزه داشته باشد(، لزوم مراجعه به مجلس نباشد.این 

گذاري مالیاتی است. مثلا این که همه این موارد را لازم باشد شوراي ها کارکردهاي متبط با سیاست

تار در مجلس گفته شود که این تغییر ساخگذاري مالیاتی انجام دهد به این معنی نیست، بلكه مثلا سیاست

انجام شود مناسب است و دو نماینده کمیسون اقتصادي مجلس بیایند در شوراي عالی مالیاتی براي 

 ها تغییرات لازم را انجام دهند.یكسري تغییرات خاص که حضور داشته باشند و آن

 گذاری مالياتیشناسی سياستآسيب .0-0-0

ري مالیاتی همانگونه که در مقدمه ذکر نمودیم سازمان امور مالیاتی گذادر بحث آسیب شناسی سیاست

ستانی برایش پررنگ شده است و به این فكر ایران توجه صرف به وصول درآمد دارد و کارکرد مالیات

هاي مالیاتی را چگونه افزایش دهد و نتیجه این موضوع فشار به تولید کنندگان در است که درآمد

این که مالیات افزایش پیدا کند است و کارکرد مالیات ستانی نیز بعضا درست  شرایط رکودي براي

شود و از بخش رسمی مالیات بیشتري گرفته می شود. دهندگان فشار وارد می شود و به مالیاتانجام نمی

 همچنین به ابعاد بازتوزیعی نیز توجه وجود ندارد.

 هاي مالیاتی ایراد دارد.ذاري در بحثگاین مشكلات ناشی از این است که کارکرد سیاست

ند بیها است و همه را در کنار هم میگذاري است که به نحوي جمع همه کارکرداین کارکرد سیاست

 تواند یک ساختاري متولی بحث نیروي انسانیدر عین حال یک کارکرد است. مثلا میاما خودش نیز 

الا بهایم باید یک نگاه از باش گذاشتهگذاري مالیاتی را بر عهدهباشد اما کسی که کارکرد سیاست
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خواهیم درآمد داشته ها داشته باشد که وضعیت درآمدي ما به چه صورت است )چقدر میهمه این

 و یا میزان رضایت مودي به چه صورت است. باشیم(

 گذاري مالیاتی موارد زیر به صورت دقیق تر مطرح است:لذا در بحث آسیب شناسی سیاست

 توجه صرف به وصول درآمد و افزایش درآمدهاي مالیاتی و در نتیجه فشار به تولیدکنندگان 

  تانی به ساز حد کارکرد مالیاتعدم توجه به ابعاد بازتوزیعی مالیات: که در راستاي توجه بیش

 گردد.ابعاد بازتوزیعی توجه نمی

 ملی و  هايهاي ملی یا محلی: بین مالیاتگذاري و تفكیک مشخص بین مالیاتعدم سیاست

براي شهرداري  %7شود محلی سر هر پایه مالیاتی مشكل داریم، مثلا در ارزش افزوده گفته می

-کنند. یا براي مالیات املاک نمی %3ا افزایش دهند و شان رخواهند سهمها میبعد شهرداري

 گذاري و تفكیکها دهیم. عملا سیاستدانیم چقدر به دولت ملی بدهیم و چقدر به شهرداري

ها وجود ندارد و در راستاي این مثال این خود سازمان امور مالیاتی و شهرداري مشخصی بین این

 نهاد بالادستی است.توانند انجام دهند و نیاز به یک ها نمی

  عدم توجه به رضایت مؤدیان و عدم وجود انگیزه بدین منظور: به رضایت مودیان توجهی

شود و انگیزه براي این مسائل وجود ندارد و سازمان مالیاتی به دنبال این است که کارکرد نمی

 مالیات ستانی را درست کند.

 ی: ساز و کار ارزیابی عملكرد سازمان عدم وجود ساز و کار ارزیابی عملكرد سازمان مالیات

امور مالیاتی ایران به صورت صحیح و توسط نهاد مجزا از نظر ساختاري وجود ندارد، زیرا خود 

 ها و نحوه عملكردتواند خودش را ارزیابی کند و لازم است که از بالا همه ویژگیسازمان نمی

 رسی قرار گیرد.منطبق برنامه که برگرفته از اهداف سازمان است موردبر

 ت وجود ها و عملكرد شفافیشفافیت نامناسب در فرآیندها و عملكرد سازمان مالیاتی: در فرآیند

 ندارد و پاسخگویی خاصی نیز وجود ندارد.

  کند بودن تغییرات مربوط به مالیات در سیكل هاي تجاري: تغییرات مالیات خیلی کند انجام

واهد خشود و باید حتما تبدیل به قانون شود و یک قانون مالیاتی جدید و یک نرخی که میمی

ر براي طرح عایدي بتغییر کند باید برود در مجلس تصویب شود. به طور مثال در مجلس 

تاکنون به صورت طرح است  8710سال است که بحثش وجود دارد و از سال  5الی  3سرمایه 

اش را داده اما عملا در دولت گیر کرده شود و سازمان امور مالیاتی لایحهو دارد مطرح می
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ویروس  گیري است. یا همانگونه که در مقدمه نیز بحث نمودیم براي وضعیت خاص همه

خواهیم عقب بیندازیم و ستاد ملی کروناو تبعات اقتصادي آن می 81-ویدک
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یاتی هاي مالرا ایجاد کردیم باعث شد که مودیان اظهارنامه ها را یک ماه دیرتر بدهند و تخفیف

هاي ل هاي خاص و سیكبدهند اما ستاد ملی کرونا همیشگی نیست و گاهی تغییرات در شرایط

 شود.م میتجاري، بسیار کند انجا

  نظارت بر دادرسی و کارکردهاي دیگر از جمله مالیات ستانی: دادرسی مالیاتی کارکردي است

یا  شودتواند از درون خود سازمان باشد و باید به آن نظارت شود که درست انجام میکه نمی

نه و نظارت به این نوع کارکردها )حتی کارکرد مالیات ستانی(، کارکردي است که در 

 شود.گذاري مطرح میتسیاس

 ذاري گهاي مالیاتی: این که در بحث ابعاد کلان سیاستعدم توجه به ابعاد اقتصاد کلان سیاست

گردد، شرایط اقتصاد کلان، شرایط تورمی، منجر به افزایش مالیاتی منجر به رونق و رکود می

 گذاري می شود و... به چه صورت است.سرمایه

مدت به این مسائل نگاه کند و به دنبال درآمد باشد و به موارد فوق توجه کوتاهنظام مالیاتی ممكن است 

الیاتی گذاري مرساند که لازم است کارکرد سیاستشناسی ها ما را به این مینكند و عملا تمام آسیب

 ستانی باشد.داشته باشیم که بالاسر نهاد مالیات
 

 وضع موجود .0-0-2

گذاري مالیاتی به معناي واقعی و شوراي مالیاتی متمرکز، استپس از بررسی این که نبود کارکرد سی

هایی را در پی داشته است، قصد داریم وضع موجود را بررسی نماییم. علیرغم نبود شوراي چه آسیب

نیم که کگذاري مالیاتی را در سطح ملی انجام دهد، مشاهده میمالیاتی متمرکز که بتواند وظیفه سیاست

 کنیم.ایم که آن ها را بررسی میداشته هاي شبیه رانمونه
 شورای عالی مالیاتی -1

ان را شنفر هستند که با انتخاب رئیس سازمان امور مالیاتی انتخاب می گردند و حكم 25اعضاي آن 

سال وجود ندارد مگر با حكم  7کند اما امكان عزل اعضا تا وزیر امور اقتصادي و دارایی صادر می

 عضا بخواهند، لذا براي عزل تا حدودي استقلال وجود دارد.قضایی یا این که خود ا

 وظایف اعضاي شوراي به شرح زیر است:

 هاي مستقیم و قانون مالیات هاي مربوط به اجراي قانون مالیاتتهیه آئین نامه ها و بخشنامه

 برارزش افزوده
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  بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجراي قوانین و مقررات مالیاتی و

همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور 

 سازمان امور مالیاتی کشور اقتصادي و دارائی یا رئیس کل

  اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیراموراقتصادي ودارایی یا رئیس کل

سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالی مالیاتی ارجاع 

 می نماید . 

  لحاظ عدم رعایت قوانین و رسیدگی به آراء قطعی هیات هاي حل اختلاف مالیاتی که از

 مقررات موضوعه 

 یا نقص رسیدگی ، مورد شكایت مودي یا اداره امورمالیاتی واقع شده باشد . 

 .ارائه اظهار نظرهاي فنی در خصوص مسائل مختلف مالیاتی 

  قانون مالیات  236ماده  2و  8تعیین میزان خسارت یا زیان وارده به دولت در اجراي بندهاي

 هاي مستقیم.

  مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزي مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه هاي

از هاي شغلی کارکنان براساس نیآموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندي ها و شایستگی

 سنجی آموزشی

  ر بهدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستاي انجام بهینه وظایف محوله و نظارت

 چگونگی عملكرد آنان) ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... (

 انجام سایر موارد ارجاعی از سوي مقام مافوق 

نامه و بخشنامه مربوط به اجرا را گردد که حیطه وظایف شورا شامل این است که آیینلذا مشاهده می

دهند و این موارد را به لاح میکنند. همچنین در مورد اجراي قوانین و مقررات پیشنهاد اصتدوین می

دهند و به نحوي مشورتی است. در سایر موارد نیز اظهار وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان امور مالیاتی می

 کنند که نظرشان چه است.نظر می

هاي حا اختلاف مالیاتی است. کارشان این همچنین یک مورد مهم در مورد رسیدگی به آراي هیئت

که هیئت حل اختلاف دادند، اگر باز روي آن ها شكایت وجود داشته باشد )هیئت است که آراي قطعی 

حل اختلاف وابسته به سازمان است( به شوراي عالی مالیاتی )ذیل وزارت امور اقتصادي و دارایی( 

 شود.جا شكایت بررسی میآید و آنمی
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ان توان به تعیین میزان خسارت یا زیکنند که به طور مثال میدر مورد مسائل مختف اظهار نظر فنی می

قانون مالیات هاي مستقیم اشاره نمود. 236ماده  2و  8وارده به دولت در اجراي بندهاي 
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براي توسعه و ارتقا توانمندي و شایستگی شغلی کارکنان با مرکز  هاي آموزشیدر خصوص برنامه

 کنند که بتوانند کارکنان را آموزش و ارتقا دهند.آموزش، پژوهش و برنامه ریزي مالیاتی همكاري می

 کنند و به این به معنیکنند و بر عملكردشان نظارت میهمچنین کارکنان را هدایت و راهنمایی می

 کنند.یست بلكه عملكرد کارکنان تحت سرپرستی را نظارت میعملكرد سازمان ن

 ها را این شورا دارد و داراي ایراداتی به شرح زیر است:کنیم که برخی کارکردمشاهده می

 گیرد.انتخاب توسط رئیس سازمان امور مالیاتی صورت می 

 .یک بخشی از کارکردها را ندارد 

 و دارایی است. استقلال ندارد و ذیل وزارت امور اقتصادي 

 کارگروه راهبری سامانه مودیان -1

به منظور سیاستگذاري در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین 

ربط و نیز تدوین استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیري اطلاعات، نهادهاي ذي

، «ارتباطات و فناوري اطلاعات»الاختیار سازمان و وزارتخانه هاي کارگروهی با حضور نمایندگان تام

و بانک مرکزي تشكیل می شود. نمایندگان عضو کارگروه « اطلاعات»و « صنعت، معدن و تجارت»

هاي اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبري راهبري سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاه

است رئیس سازمان تشكیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران سامانه مؤدیان به ری

 الاجراء می باشد.امور اقتصادي و دارایی و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم

گذاري خود سامانه ایجاد گردید که براي سیاست 8711بعد از تصویب قانون سامانه مودیان در سال 

مودیان است. چون سامانه مودیان یک قانون بین دستگاهی است و لازم بوده است که در آن بانک 

و فناوري  ITمرکزي، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات )به دلیل این که بحث 

روه گردد. این کارگ اطلاعات در آن زیاد است( به دلیل اهمیت موضوع مساله یک کارگروهی تشكیل

اند که قسمت زیادي از قانون را کارگروه تصویب نماید و خود سازمان امور هاي خوبی را گفتهبخش

و  هاي دیگر که طراحیمالیاتی نباشد. هم نهاد بالادستی و هم سازمان درگیر هستند و همچنین بحث

سامانه مودیان با رعایت اسناد  گذاري در چارچوب قانونکنیم که سیاستگردد. مشاهده میاجرا می

بالادستی است و شاهد هماهنگی بین نهادها و همچنین تدوین استانداردهاي تبادل 
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اطلاعات هستیم. رئیس این کارگروه سازمان مالیاتی است و مصوباتش را وزراي امور اقتصاد و وزارت 

 الاجرا شود.ارتباطات باید تایید نمایند تا لازم

ی کارکردها را فقط در قانون سامانه مودیان پیاده کند و ظرفیتش هماهنگی بین سعی شده است برخ

 دستگاهی را دارد.

 
 شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور -1

  8712اسفند ماه  21تشكیل توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی در 

ش بودند که آقاي نفر عضو 86این شورا را تشكیل داد و حدود  8712اسفند  21آقاي دکتر طیب نیا در 

 شان به شرح زیر است:رهبر دبیر جلسات بودند و حكم

با توجه به اهمیت نظام مالیاتی کشور و ضرورت تحقق برنامه هاي آن از جمله استقرار کامل طرح جامع 

مورد نیاز،  هاياطلاعات مالیاتی، گسترش و بهبود سیستم مالیات بر ارزش افزوده و تقویت زیرساخت

ردي نظام مالیاتی کشور در حوزه این وزارتخانه تشكیل می شود تا بصورت مستمر نسبت شوراي راهب

 به هدایت کلی و ارزیابی نحوه اجراي برنامه هاي طرح تحول مالیاتی اقدام کنند.

ید و آنظر از لحاظ عملی، شكست خورده می در اینترنت خروجی از کار این شورا پیدا نگردید و به

 ورتی داشته است.شاید عملا نقش مش

 

 پيشنهادات .0-0-3

شناسی داخلی کشور ایران )چون بقیه کشورها در این قسمت قصد داریم پیشنهادات را پس از آسیب

 هاي جهانی بیان نماییم.برخی شرایط کشور ایران را ندارند( و بررسی تجربه

  نیاز کشور به مرجعی براي بررسی تمام ابعاد قوانین مالیاتی 

  گیرنده به شكلی وجود دارد، شوراي ساختارهایی که در همه کشورهاي مالیات یكی از

 گذاري مالیاتی است.سیاست

 اقتصادي،  هايدر این شورا دیگر تنها دستگاه مالیاتی و اقتصادي حضور ندارند و شامل دستگاه

ت ساي، اجتماعی، اشخاص حقیقی و اساتید دانشگاهی مستقل است. در چنین شورایی اتوسعه

 که قوانین اجرایی حوزه مالیات حلاجی خواهد شد.



 طرح شهید احمدی روشن   گزارش اصالح ساختاری نظام مالیاتی کشور

   
 

 صفحه | 86

 

-وجود دارد براي سیاست 8مدیره(ها وجود دارد یه یک شورا )هیئتدر خیلی از کشورها این ساختار

 دهند و در این شورا فقط دستگاه مالیاتیگذاري مالیاتی که همه یا بخشی از این کارکردها را انجام می

ید اه توسعه اقتصادي و اجتماعی، اشخاص حقیقی مستقل )به طور مثال اساتو اقتصادي نیست، بلكه دستگ

دانشگاه( به صورت مستقل حضور دارند تا قوانین اجرایی حوزه مالیات حلاجی شود تا یكسري 

 ها را داشته باشد.کارکرد

 کارکرد هاي اصلی به شرح زیر است:

o اشد و بار شبیه مالیات بر حقوق میهماهنگی بین تأمین اجتماعی و مالیات: وضول حق بیمه بسی

 هماهنگی در شوراي بالادستی باید صورت گیرد و فقط بحث مالیاتی نباشد.

o هاي مالیاتی ملی و محلی و ارتباط هاي ملی یا محلی: پایهگذاري مالیاتهماهنگی و سیاست

 ها و سایر موارد مربوطه مورد توجه باشد.آن

o و بلاک چین و مسیر حرکت: زیرا خود سازمان  2اعاتگذاري نقش فناوري اطلبررسی و ریل

 اي در این راستا ندارد.امور مالیاتی به تنهایی انگیزه

o  ارتباط نظام مالیاتی و حمایتی و مدیریت درآمدها:لازم است که نظام مالیاتی حمایتی در آن

 ارتباط داده شود و مدیریت شود.

o الیاتی سایر دستگاه هاي مرتبط: ارتباط بین سازمان مگري ارتباطات بین سازمان مالیاتی و تنظیم

 گري شود.هاي مرتبط درآن تنظیمو سایر دستگاه

o  ارزیابی عملكرد و نظارت بر سازمان مالیاتی )گزارش دهی و شفافیت(: لازم است که عملكرد

 سازمان مالیاتی ارزیابی و نظارت گردد.

o ادات تقنینی و تغییرات سریع و چارچوبهاي سریع در قوانین مالیاتی )پیشنهسیاستگذاري 

گذاري سریع در قوانین مالیاتی در این شورا صورت پیشنهادي مالیاتی(: لازم است که سیاست

 گیرد و تغییرات سریع در این شورا بررسی گردد و صورت گیرد.

o  :)بعاد اابعاد اقتصاد کلان سیاست هاي مالیاتی)مثلا در شرایط رکود یا کرونا مثل ستاد کرونا

هایی مانند شرایط رکود و کرونا کلان اقتصادي مالیاتی در این جا بهش توجه گردد، بحث

)مانند ستاد کرونا و اقدامات صورت گرفته مالیاتی که در گزارش به آن پرداخته شد( که دائمی 

 گذاري مالیاتی باشد.باشد و به صورت تخصصی براي مالیات در راستاي سیاست

                                                 
8 Board 

2   ( IT )Information Technology 
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o و کارکردهاي دیگر از جمله مالیات ستانی نظارت بر دادرسی 
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o هاي سازمان: لازم است که اهداف و استراتژي هاي سازمان در آن تدوین اهداف و استراتژي

گذاري گردد و از سازمان در آن راستا بازخورد گرفته شود و پیگیري هدفجا تدوین و 

 صورت گیرد که سازمان پاسخگو باشد.

 

 تحليل ساختاری .0-2

 لازم است که این شورا یكسري ویژگی داشته باشد. 

ی ن اجتماعدستگاهی باشد و بتواند تامیباید که شوراي مالیاتی مستقل از سازمان امور مالیاتی باشد و فرا

 ها را در خودش جاي دهد.و شهرداري

و همچنین کارکردهایی مثل ارزیابی عملكرد را انجام دهد. لازم است که این شورا ویژگی هایی را که 

در قسمت پیشنهادات ذکر کردیم داشته باشد و دربرگیرنده زیرکارکردهاي مربوطه باشد و با توجه به 

یب هایی چون نماینده نهادها و نماینده مجلس و معاون بررسی تجربیات کشورهاي جهان که داشتیم ترک

هاي: استقلال، ساماندهی و پاسخگویی را نیز داشته اول و ... را باید که داشته باشد و همچنین ویژگی

 باشد.
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 تجربيات کشورهای جهان .0-3

ستان ودولت وجود دارد که نقش مشاوره در برخی کشورهاي جهان یک شورا میان دستگاه مالیات

مستقل در مورد برنامه و عملكرد را دارد و قصد داریم که ساختار این شوراها و زیرکارکردهایی را که 

 بررسی نماییم.دهند این شوراها انجام می

 مكزيک .0-3-0

Mexico’s Governing Board for the SAT 
 بوده است. 8110زمان ایجاد این نهاد مستقل در سال 

 :وظایف 

-هاي مالی و اقدامات گمرکی براي توسعه و اجراي برنامه توسعه ملی و برنامهتوسعه سیاست -

 هاي بخشی

 و...ها، احكام و مصوبات نویس لایحهارائه نظر درباره پیش -

 (SATتصویب بودجه سازمان مالیاتی مكزیک ) -

 تصویب ساختار سازمانی -

 کند. )اقدامات در راستاي کارایی عملیاتی(را بررسی می SATاقدامات پیشنهادي رییس  -

در راستاي بهبود و همچنین نظارت بر اهداف در راستاي  SATتصویب برنامه سالانه براي  -

 هاي ارزیابیمالیات دهندگان )با استفاده از شاخصافزایش کارایی و بهبود ارائه خدمات 

 عملكرد(

 کند.پیشنهادهاي بهبود وضعیت سازمان را تجزیه و تحلیل می -

 :ترکیب بندي هیئت مدیره 

دبیر وزارت دارایی که ریاست نهاد را بر عهده دارد. -
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 گردند.سه مدیر که توسط وزارت دارایی از میان کارکنان سازمان مالیاتی انتخاب می -

سه مدیر مستقل منصوب شده از سوي رییس جمهور که باید شرایط خاص تعین شده زیر را  -

 دارا باشند:

 باشندالف( نباید انتصاب شهرداري یا فدرال داشته 

هاي مربوط به مالیات یا گمرک را که با نقش شان سازگار ب( پس از انتصاب نباید فعالیت

 نیست انجام دهند.

 ها حضور پیدا کنند.جلسه %36ج( در 

همچینن این هیئت مدیره پس از زمان و تاریخ بندي جلسات اقدام به بررسی و صدور در راستاي وظیف 

 (OECD، 2685نماید. )فوق می

 

 وسيهر .0-3-2

Russia’s Public Board of the Federal Tax Service 

یک شوراي عمومی خدمات مالیاتی ایجاد شد تا بتواند فعالیت هاي سازمان مالیاتی روسیه  2661در سال 

(FTS را با هدف پیشبرد توسعه خود به عنوان نهادي که از نظر افكار عمومی در انجام وظایف خود )

 دهد، وظایف خود را انجام دهد.ین در اختیار عموم نیز قرار میکند و همچناستفاده می

 وظایف: 

 هاي طراحی شدهانجام ارزیابی پروژه -

 هاي مالیاتیبررسی سیاست -

 مسئول آن ها است. FTSمشارکت در بحث و حل مواردي که  -

شرکت در تدوین پیشنهادات براي اجراي اقدامات با هدف حمایت قانونی، اجتماعی  -

FTSکارمندان 
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هاي عمومی و نمایندگان رسانه جمعی در امور مربوط به مشارکت اعضاي جامعه، انجمن -

 FTSفعالیت 

 بندي شورا:ترکیب 

 نمایندگان علمی -

 فناوري اطلاعاتمتخصصان  -

 هانمایندگان رسانه -

 ها )کوچک و بزرگ(نمایندگان سازمان -

 هاي عمومی مشهورچهره -

 رئیس شورا که یكی از نمایندگان خارج از سازمان است. -

مالی( را  -رسد که این هیئت مدیره بیشتر جنبه نظارتی، سیاسی و تخصصی )اقتصادي لذا به نظر می

 دارد.

 هاي مورد نظر خود ایجاد گردیده است.اي توسعه چارچوب بندي کارکرداین هیئت مدیره در راست

ان شو همچنین با بازي کردن نقشی فعال در ایجاد یک شورا براي پیشرفت آگاهی مالیاتی که هدف

هاي موثر براي افزایش درک عمومی از امور مالیاتی و تهیه یک برنامه واحد از اقدامات جست و جو راه

 باید به صورت کشوري اجرا شود. )همان(آموزشی است که 

 سنگاپور .0-3-3

Board of the Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) 
تاسیس شد و به عنوان بخشی از قانون مجاز به ایجاد یک مرجع  8112در سال  IRASهیئت مدیره 

هاي خود در راستاي اداره قوانین مالیاتی است.قانونی جدید با خودمختاري در مدیریت فعالیت
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 :وظایف 

کند که کند و اطمینان حاصل می( نظارت میIRASاین هیئت مدیره بر سازمان مالیاتی سنگاپور )

ها کتهاي اصلی شرشود. این شورا سالانه سه بار براي بررسی سیاستطور مناسب انجام می وظایف به

 دهد.هاي با هزینه بالا تشكیل جلسه میهاي مالی، بودجه سالانه و پروژهو تصویب صورت

 :ترکیب بندي هیئت مدیره 

 دبیر وزارت دارایی -

 کمسیر درآمد داخلی -

 دولتی و خصوصیعضو دیگر متشكل از نمایندگان بخش  3 -

 

مدیره است مباحث مرتبط با حسابرسی و سیاست مالی و کنترل داخلی کمیته حسابرسی که ذیل هیئت

IRAS هاي مالی نماید که آیا کیفیت لازم را دارا هستند. براي بررسی صورترا بررسی میIRAS ،

را  ابرسی نیز، نتایجهمكاري با حسابرس خارجی و حسابرس کل دارد و همچنین در برنامه سالانه حس

 کند.بررسی می

هاي کلیدي نیز به سازمان در این جا تصویب شده و همچنین انتصاب Aپاداش هاي کارکنان سطح 

 این صورت است. )همان(
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 انگلستان .0-3-0

United Kingdom: The Board of Her Majesty’s Revenue and Customs 

(HMRC) 
 

شامل پیش بینی ایجاد یک هیئت  2665در سال  HMRC)قانون سازمان مالیاتی و گمرک انگلستان )

و چهار عضو هیئت مدیره غیر اجرایی )خارجی( بود.  HMRCمدیره، اعضاي کمیته اجرایی داخلی 

یک ساختار حاکمیتی جدید را تعیین کرد که یک رئیس غیر اجرایی و یک  HMRC،  2661در سال 

، پست رئیس کنار گذاشته شد و ریاست هئیت  2682مدیر اجرایی جدید را تعیین می کرد. در سال 

. نقش رهبر غیر اجرایی مشورتی است و هدایت هیئت مدیره را رهبر شوراي غیر اجرایی برعهده گرفت

مدیره در ارائه چالش و مشاوره در مورد عملكرد بخش و جهت استراتژیک آینده آن است. مدیر 

 هستند. HMRCاجرایی و کمیته اجرایی مسئول اداره 

 بسیار مهم است. HMRCنقش هیئت مدیره براي موفقیت 

آمادگی لازم را دارد، به ویژه  HMRCلش کشیدن مدیریت این هیئت مدیره براي مشاوره و به چا

 دهی استراتژیک آینده آن متمرکز می کند.هاي سازمان و جهتتمرکز توجه خود را بر عملكرد بخش

هیئت مدیره نقشی در تصمیم گیري هاي عملیاتی روزمره و همچنین در سیاست هاي مالیاتی یا مسائل 

 مربوط به مالیات دهندگان ندارد.

اعضاي  هیئت مدیره تجربه زیادي از طیف وسیعی از زمینه ها، از جمله تجزیه و تحلیل داده ها، منابع 

 انسانی، فناوري اطلاعات، حسابداري و حرفه مالیاتی را با خود به همراه دارند.

اي می آورد که بتواند در راست HRMCاندازي را از بیرون براي ها چشماي آنها و سابقه حرفهمهارت

 هاي اجرایی موثر واقع گردد.مسائل استراتژیک و چالش

بتواند تصمیمات  HRMCشود تا کمیته اجرایی چارچوب ها و مكانیزهاي طراحی شده باعث می

ها را دنبال و تضمین کند.رو شدن با آنها و نحوه روبهتر اتخاذ کند و چالشموثرتر و شفاف
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مدیره با استفاده از تخصص گسترده بخش عمومی و خصوصی خود به همانطور که بیان شد هیئت

یم اجرایی در مورد ردازد و همچنین به دبیران دائمی اول و دوم و تمیپ HRMCراهنمایی استراتژیک 

 دهد.ها مشاوره میتوسعه و اجراي استراتژي، برنامه تجاري و عملكرد آن

است بیانگر نحوه ارتباط میان کمیته غیراجرایی  HMRC 2626شكل زیر که برگرفته از گزارش سالانه 

 باشد.مدیره با با کمیته اجرایی میمدیره و همچنین ارتباط هیئتبا هیئت

 

 نحوه ارتباط ميان کميته غير اجرايی با هيئت مديره و همچنين کميته اجرايی در انگلستان -8شكل 

 

 به شرح زیر است: 2681-2626در سال  HMRCمدیره برخی وظایف هیئت

 HMRCهاي کمک به توسعه استراتژي بلندمدت و برنامه -

 نظارت بر عملكرد در مقابل اهداف مشخص شده -

 HMRCهاش برنامه تجاري سالانه الشبررسی چ -

 HMRCو سایر عناصر برنامه تحول  "مالیات دیجیتال"مرور پیشرفت در ایجاد  -

هاي تجارتآینده و استراتژيحمایت از خروج از اروپا و مرزهاي  -
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 ITمرور برنامه نوسازي  -

به یک مكان عالی  HMRC حمایت از دستور کار احترام در محل کار و استراتژي تبدیل  -

 براي کار

خشی کند. هر ساله یک بازبینی کامل از اثربهیئت مدیره کیفیت مباحث خود را در هر جلسه ارزیابی می

ی گیرد. این بررسی به عنوام فرصتار مشخص، توسط اعضا انجام میآن از طریق پرسشنامه داراي ساخت

ربخشی و ها و بهبود مستمر اثمدیره است که به ارزیابی خود بپردازد. همچنین بررسی توصیهبراي هیئت

 ها داراي اهمیت است.مدیره براي آنتاثرات موثر هیئت

هاي خود بسیار متعهد و روشن است لیتمدیره در مسئونشان داد که هیئت 2626تا  2681بررسی سال 

 ها وجود دارد. مواردي مانند زیر در این راستا بوده است:و ترکیب خوبی از مهارت

ته غیر مدیره )کمیها و انتقال موارد توسط هیئتپیشرفت مداوم از طریق بررسی بهبود چالش -

 اجرایی( به کمیته اجرایی

 ییگسترش بیشتر ارتباط با اعضاي کمیته اجرا -

 داريخزانه -ادامه روابط با وزیر مالی -

 شود:توسط سه کمیته حمایت و پشتیبانی می HMRCمدیره هیئت

 کمیته حسابداري و ریسک 

مدیره و مسئول حسابداري در مورد یكپارچگی هدف این کمیته ارائه اطمینان مستقل به هیئت

زمینه مدیریت، مدیریت  در HMRCهاي هاي مالی و جامعیت و قابلیت اطمینان تضمینصورت

 ریسک و کنترل محیط است.

 هاکمیته افراد و نامزد
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مدیره در مورد پشتیبانی منابع انسانی از جهت هدف این کمیته ارائه مشاوره و بررسی براي هیئت

هاي قانونی خود در مقابل در پاسخگویی مسئولیت  HMRCاستراتژیک است و این شامل توانایی 

 مردم خود از جمله بهداشت و ایمنی، قانون برابر و فرصت حقوق برابر است.

 )کمیته تجربه مشتریان )رضایت مشتریان 

الش کشیدن کمیته اجرایی در زمینه مسائل مربوط به تجربه مشتري هدف این کمیته حمایت و به چ

براي تحقق  HMRCو رضایت مشتریان که همان مالیات دندگان هستند و همچنین کمک به 

 اهداف استراتژیک خود است.

 (2626 ،HMRC) 

 

 

 

 

 

 

 

 ايالات متحده آمريكا .0-3-5

United States: Internal Revenue Service’s Oversight Board 
براي  IRSبنابر درخواست کمیته ملی بازسازي  8113نفره توسط کنگره و در سال  1این هیئت مدیره 

ها مواجه است ایجاد شد که مسئولیت نظارت بر با آن IRSنظارت و تمرکز بر مسائل استراتژیک که 

IRS   در اداره مدیریت، رفتار، هدایت و نظارت بر اجرا و اعمال قوانین درآمد داخلی را دارد. هدف

 هاي مالیات دهندگان را برآورده کند.آن بهترین نحو خدمت به عموم مردم است تا نیاز

IRS :دو هدف زیر را در دستور کار خود دارد 

بهبود سرویس و خدمات براي افزایش تمكین داوطلبانه -
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 کننداجراي قانون براي اطمینان از این که همه به تعهدات خود در پرداخت مالیات عمل می -

 همچنین داراي مبانی راهبري زیر است:

 هابراي عملكرد بالا در افراد و فناوري و مكانیزم گذاريسرمایه -

هاي موجود و وجود برنامه استراتژیک یک عنصر شود که وجود برنامه در راستاي هدفلذا مشاهده می

 مهم در این کارکرد است.

دستیابی به این اهداف در آخر به نفع مالیات دهندگان است. با آسان سازي شرایط براي مالیات دهندگان 

توان بار اداري را براي سازمان مالیاتی کاهش شان میراي فهمیدن، محاسبه و گزارش وضعیت مالیاتیب

 داد.

ان شهاي مالیاتی پیچیده هستند و لازم است که مالیات دهندگان فرصت فهمیدن شرایط، برايسیستم

 فراهم باشد تا عدالت و درستی فرآیندها در سیستم حفظ و ارتقا یابد.

نیز این  IRSها کارکردهایی هستند که اهمیت زیادي دارند و هیئت مدیره شود که اینیمشاهده م

 کند و بر اجراي اینها نظارت دقیقی دارد.موارد را بررسی می

دهی، در زمینه مدیریتی، هدایت و راهبري، جهت IRSهمانگونه که ذکر شد هدف این هیئت نظارت بر 

 قوانین در آمریكا است.نظارت و سرپرستی بر اجرا و اعمال 

را داردو موارد زیر  IRSهمچنین این هیئت مسئولیت بازنگري و تصویب و موافقت برنامه استراتژیک 

 از وظایف محوري این شورا است:

  بازنگري و بررسی شاخص هاي عملیاتیIRS 

  ارزیابی عملكردIRS 

  پاداش مدیران ارشدIRS 

  بررسی و تایید درخواست بودجهIRS 

 هاي اصلی ها براي سازماندهیبررسی و تایید درخواست برنامهIRS
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-رییسسال توسط  5عضو از خارج از سازمان براي  3عضو است،  1همانطور که بیان کردیم داراي 

نفر باید به صورت استخدام  3نفر متخصص هستند، یكی از  3رسند. این جمهور تعیین و به تایید سنا می

 کامل از نظر زمانی، براي دولت فدرال باشد. 

طرف، نه وزیر و نه کمیسر درآمد داخلی، گزارش سالانه هاي نظارت مستقل و بیبراي حفظ مسئولیت

 یرد.گشود و مورد استقبال نیر قرار میها خواسته می. البته نظرات آنکنندهیئت مدیره را تایید نمی

ریزي مجدد داشته باشد تا بتواند قوانین جدید مایاتی را اجرا کند و بتواند برنامه  IRSلازم است که 

 است و نظارت لازم را دارد. IRSهیئت نیز در این امر همراه 

یت، و هاي مدیراراي موضوع مشترک براي تقویت کنترلها دکند که فعالیتمدیره نظارت میهیئت

 باشند. IRSهاي مدیریتی در سرتاسر اطمینان از کارآمدترین و موثرترین شیوه

اي هشود، همراه با سازوکارها تعیین میلازم است که در صورتی که مباحث بودجه در داخل این هیئت

سازمان  7اتی درنظر گرفته شود. تامین مالی نامناسبهاي سازمان مالیمناسب باشد و مقیاس تمام فعالیت

لامت مالی شود که سشود که در نهایت مالیات دهندگان تنبیه شوند. همچنین باعث میمالیاتی باعث می

و تبعات تغییرات آن براي  IRSشود که مباحث مرتبط با بودجه کشور به خطر بیفتد. لذا مشاهده می

و هم در مرحله تدوین و مراحل بعد همواره در این راستا مشارکت دارد  هیئت مدیره بسیار اهمیت دارد

 و یک زیر کارکرد بسیار مهم برایش است.

 IRS، خود IRSباید اطمینان حاصل که علاوه بر تخصیص بودجه مناسب  IRSهمچنین هیئت مدیره 

ین و افزایش تمك در کارآمدترین، کاراترین و موثرترین روش ممكن براي برآوردن الزامات قانونی

 کند.داوطلبانه را استفاده می

 همچنین بها دادن به نیروي انسانی و ارتباط بودجه و نقش کارکنان سازمان نیز یک مساله کلیدي است.

در صورتی که به دلیل کم کردن بودجه، پوشش حسابرسی سازمان مالیاتی کم شود، ممكن است با 

ستانی نده بخواهند فرار مالیاتی را داشته باشند و کارکرد مالیاتتوجه به سیستم مالیاتی، افراد ریسک کن

 یک از اهداف مهم هر سازمان مالیاتی است.

                                                 
7 Under-Funding 
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اي بودجه داشته باشد که ارائه خدمات به مالیات دهندگان و اجراي اندازههمچنین لازم است تا سازمان به 

قانون به نحوي باشد که حقوق مشتریان حفظ گردد و با تامین مالیات مورد نیاز دولت، تضمین این 

اي از مالیات را پرداخت صورت بگیرد که تمكین مالیات دهندگان به نحوي است که سهم عادلانه

 کنند.می

بر مباحث بودجه سازمان نظارت دارد( این است  IRSگر از تبعات کاهش بودجه )که هیئت یكی دی

 که پرسنل بیشتري اخراج شده و افزایش حجم کار پرسنل است.

ا حتی اي تصمیم بگیرند که خارج شوند یاگر شرایط سازمان مالیاتی به نحوي باشد که کارکنان حرفه

-تها در راستاي اجراي موفقیمانی کاهش یافته و به تبع چالششود که دانش سازوارد نشوند باعث می

 تواند سازمان مالیاتی را از اهداف خود دور کند.ها افزایش یابد و این میآمیز برنامه

-تمدهی را بهبود بخشند و سیسها در زیرکاکرد راهبري سازمان مالیاتی نحوه خدماتلازم است که هئیت

 اي در این راستا نداشته باشد.كن است خود سازمان مالیاتی انگیزهها را مدرنیزه کنند زیرا مم

دمات هایی مانند خاي در زمینهلازم است که اعضاي هئیت مدیره بتوانند تنوع تجربه و تخصص حرفه

 مشتریان، فناوري اطلاعات و مدیریت سازمانهاي بزرگ را به همراه بیاورند.

به نحوي نیست که تضعیف روحیه کارکنان همراه  IRSن بر سازما IRS  همچنین نحوه نظارت هیئت

 باشد.

در مورد انعطاف پذیري قوانین همانگونه که در گزارش نیز به آن پرداخیتم لازم است که گاها تصمیمات 

در  2687با توجه به شرایط خاص گرفته شوند. مثلا با به تعویق افتادن زمان پرداخت مالیات در سال 

لیاتی اش افزایش یافت زیرا از سمت دیگر بودجه اش کاهش یافته بود و هیئت بار عم IRSآمریكا، 

مدیره نیز با توجه به وضع قوانین دیرهنگام عملكرد سازمان را بررسی کرده و از عملكرد سازمان تقدیر 

 عمل آورد.نیز به

در کشور ایران نیز هرگونه قانون مالیاتی و معافیت باید توسط مجلس صورت گیرد و در این گزارش 

شروع به  IRSشود که در کشور آمریكا نیز بیان کردیم که پویایی لازم وجود ندارد، مثلا مشاهده می

( به مالیات دهندگان واجد شرایط Fresh Startارائه اقساط ساده کرد تا از طریق برنامه شروع مجدد )

هاي عقب افتاده را جبران کنند، مزایاي این طرح این بود که نیازي به کمک کند تا مالیات
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ورت آن پرداختیم در صتعهد مالیاتی فدرال نداشت. در کشور ایران نیز همانطور که در این گزارش به 

نبود ستاد ملی کرونا، سازمان مالیاتی به تنهایی قادر به اعطاي فرصت به مودیان نبود و با توجه به تبعات 

 گرفتند.مودیان تحت فشار سازمان مالیاتی قرار می 81-گیري کویداقتصادي همه

که  ه توصیف کرد که لازم استتوان این گونلذا دلالت این مثال براي سازمان مالیاتی کشور ایران می

برخی تصمیات با توجه به قانون گرفته شود و دست خود سازمان نیز باید باز باشد تا بتواند تغییرات لازم 

گذاري نیز بر این امر نظارت موثر داشته باشد، اما را اعمال کند و لازم است که یک شوراي سیاست

مالیاتی باید همراه با دلیل و مستند باشد و سازمان مالیاتی همواره تغییرات در مباحث  اجرایی در سازمان 

 به شورا )در صورت ایجاد( و مالیات دهندگان پاسخگو باشد. 

همچنین این امر نیز حائز اهمیت است که عملكرد سازمان مالیاتی جدا از استانداردهاي مطلوب با توجه 

 به رخدادهاي سال خاص برسی گردد.

ها را در سطوح کوچک و گسترده داریم بار عملیاتی و به تبع آن عملكرد تحولات رفرمزمانی که تغیر و 

کند و لازم است که همراه با تعیین اهداف به صورت واقع بینانه، موارد جدید سازمان مالیاتی تغییر می

 نیز لحاظ شود.

هاي اتلیستی را از عملی GAO (Government Accountability Office)در آمریكا دفتر 

پذیري نسبت به سو مدیریت دارند را مشخص اصلی دولت که ریسک بالا به به دلایلی چون آسیب

 2687هاي لازم صورت بگیرد. اما در سال در این لیست بود تا نظارت 8115نیز از سال  IRSکند. و می

وزه فناوري هاي موجود در حبه دلایل ارتقاهاي فنی حذف شد. در کشور ایران نیز به دلیل ضعف

ري پذیهاي سازمان مالیاتی با توجه به آسیباطلاعات در حال حاضر، لازم است که برخی فعالیت

یسک بالا هایی که رسومدیریت با توجه به وضعیت فعلی سازمان مالیاتی ایران دسته بندي شوند و آن

ه در ز مسائل مهم است کشان بیشتر داراي حساسیت باشد که این موارد ادارند، نحوه نظارت و بازرسی

 گردد مورد بررسی باشد.شوراي مالیاتی توصیه می

ها فراتر از ماموریت خدمات گسترش پیدا کرده است، برخی از آن IRS، وظایف 2687 در حدود سال

که تبادل اطلاعات  FATCAو اجراي سنتی است که با توجه به قوانین جدید اضافه شده است. مثلا 

گذاري هاي خارجی، سرمایهمالیاتی با سایر کشورها است. این قانون نیازمند همكاري بانک
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جه چنین لازم بوده است که با توها براي دادن گزارش در این راستا است همو ساز و کار تضمین شرکت

ها اطلاعات خود را وارد سیستم کنند. نظارت بر فرآیند این موارد بر به زمان مقرر، مودیان و شرکت

 بوده است. IRSو هیئت مدیره  IRSدوش 

شرفت خود الملل پیهمچنین در مباحث مربط به رویكرد حسابداري شرکتی، بخش مودیان بزرگ و بین

و موثرتر از  المللی براي استفاده کارآمدترویژه در ارتباط با مسائل بینسابرسی شرکتی بهرا در تدوین ح

ر ایران کند.در کشوهاي نوآورانه را تحسین میمدیره نیز با نظارت مناسب تلاشمنابع انجام داد و هیئت

شوراي مستقل  توسطها گردد که تشویقات مدیران ارشد با توجه به تغییرات و عملكرد آننیز توصیه می

 صورت گیرد.

)شامل مواردي مانند: محدودیت IRS ها و خطرات علاوه بر بررسی چالش IRSهمچنین هیئت مدیره 

بوجه، خدمات به مشتریان، تقلب در بازپرداخت و چالش نهادي که شامل افزایش سن نیروي کار است(، 

سالانه خود به کنگره این دستاوردها را )که پردازد که در گزارش نیز می IRSهاي به بررسی دستاورد

 هاي آزمایشی،هاي اداري، پورتال اینترنتی، بررسی طرحشامل مواردي مانند: نحوه حسابرسی، روال

لیاتی و هاي ماهاي تسویه، بررسی اظهارنامهنحوه جدید پرداخت مالیات، رویكرد مشاوره مالیاتی، برنامه

 کند.سازمان( بررسی می هاي عملیاتی و اداريکاهش هزینه

گردد در صورت تشكیل شوراي مالیاتی در ایران که از لحاظ ساختاري و مستقل بودن به نخو توصیه می

درستی تنظیم شده باشد )در بخش وضعیت موجود این مورد توضیح کامل داده شده است(، بررسی 

د و...( چه میزان است و بحث آوري مالیات، بارپرداخت، مراکز موجوکند که حجم کار سازمان )جمع

 کارکرد نیروي انسانی و استخدام و تعدیل نیرو را متناسب با آن تنظیم کند.

هندگان دجا مالیاتبحث رضایت مشتریان )که در این یک بحث بسیار مهم این است که در حال حاضر

نیز هست که قبل  IRSهستند( یک موضوع مهم و اساسی است و جزو اهداف سازمان مالیاتی آمریكا 

تر به آن اشاره کردیم. در کشور ایران کارکرد مالیات ستانی همواره نقشش براي سازمان امور مالیاتی 

سایر اهداف مانند رضایت مشتریان صورت نگیرد. طبق اظهار هیئت  پررنگ شده و شاید توجه مناسب به

متنوعی است و به تعداد خدمات  )که داراي پایگاه مشتري IRS، همواره با بررسی عملكرد IRSمدیره 

و محصولات مختلف نیاز دارد و باید که خدمات به کاراترین نحو به 



 طرح شهید احمدی روشن   گزارش اصالح ساختاری نظام مالیاتی کشور

   
 

 صفحه | 25

 

. هیئت کنندباشد( به وظایف خود عمل می مشتریان به صورت تماس تلفنی، حضوري و مكاتبات  

کند هاي مختلف استفاده میاز معیار IRSبراي ارزیابی موثرتر عملكرد خدمات مشتریان  IRSمدیره 

ا مدیره ارزیابی رهاي ارزیابی عملكرد نیز در این حوزه است که هیئتبخش کلی شاخص 7و یكی از 

هاي ارزیابی عملكرد در حوزه چون بررسی شاخصکند. انجام داده و آن را به کنگره گزارش می

گذاري مالیاتی است تنها به بیان یک قسمت خدمات مشتریان به صورت دقیق خارج از حوزه سیاست

 کنیم.به کنگره در رابطه با خدمات مشتریان بسنده می IRSاز گزارش هیئت مدیره 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند که هاي دولت در طول زمان بررسی میرا در مقابل دیگر بخش IRSنمودار فوق عملكرد وبسایت 

داراي کمترین میزان رضایت مشتریان )مالیات دهندگان( در میان سایر  2687شود در سال مشاهده می

 نهادها است. 

 

 

 

 

 

 دولت در طول زمان هایبخش يگردر مقابل د در ميزان رضايت مشتريان  IRS يتعملكرد وبسا -0-5نمودار 

 به عنوان شاخصی برای  ارزيابی عملكرد 2103مختلف سال  هایدر ماهتلفنی زمان انتظار  -2-5نمودار 
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دهد زمان انتظار در طول زمان به نشان می 2687هاي مختلف سال نمودار فوق نیز زمان انتظار را در ماه

این به دلیل کاهش بودجه و به تبع  IRSصورت کلی افزایش داشته است که طبق گزارش هیئت مدیره 

آن کاهش نیروي انسانی بوده است اما بیان داشته که نرخ دقت حساب در پاسخگویی افزایش یافته 

 است.

-اي در خصوص نگرش مالیات دهندگان منتشر میسالانه گزارش جداگانه IRSهمچنین هیئت مدیره 

 کند.

بررسی می کند فراگیر بوده است و نظارت بر این  IRSشود مواردي که هیئت مدیره لذا مشاهده می

چه است و چه اقداماتی در این راستا باید صورت بگیرد  28هاي سیستم اداري مالیاتی قرن که خواسته

 باشد.شان میاز وظایف این هیئت طبق گزارش منتشره

 .دهدفزایش میکند که چه مواردي تمكین داوطلبنه مالیاتی را اهمچنین این هیئت بررسی می

ذاري گهاي موجود موارد و زیرکارکرد هاي زیر که شورا مالیاتی به عنوان نهاد سیاستبا توجه به دلالت

 گردد:انجام دهد پیشنهاد می

 بحث افشاي هزینه و حدود آن مشخص شود. -

در بحث آموزش هیئت مدیره بررسی کند که دادن اطلاعات غلط توسط نیروي کار آموزش  -

 تبعاتی دارد.ندیده چه 

گذاري مالیاتی بررسی کند که گردش مالی گسترده مدیران ارشد مدیره( سیاستشورا )هیئت -

 چگونه است.

 فرآیند جایگزینی افراد خبره با نیروي کار جدید چگونه است. -

سازي نقش خود آماده باشند.کمک به مدیران آینده تا در آماده -
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 هاي خاص با اهداف سیاسی مورد هدف سازمان هستند.نظارت بر این که آیا گروه -

هاي قانونی خود تحت عنوان قانون بازسازي و اصلاح خدمات علاوه بر حفظ مسئولیت IRSهیئت مدیره 

IRS  هاي دیگر را با هدف حفاظت از یكپارچگی سیستم مالیاتی و بهبود ، تعدادي فعالیت8111در سال

 دهد و اثر بخشی امورمالیاتی برایش یک محور مهم است.کارایی انجام می

 کند.و مدیران ارشد سازمان دیدار می IRS هر سه ماه یكبار با کمسیر 

هاي خاص تشكیل ها و استراتژيو برنامه IRSکمتیه پیشتیبانی عملیات هر سه ماه یكبار براي پیشرفت 

 دهد.جلسه می

 دهد تا با ذینفعان ارتباط برقرار کند.سالانه یک نشست عمومی تشكیل می IRSهمچنین هیئت مدیره 

ا هد بدون فیلتر از کارکنان که آنکند تا یک دینیز دیدار می IRSهمچنین در نشست سالانه با کارکنان 

 بینند داشته باشد.به عنوان چالش و فرصت می

 دهد.ها و کارکنان اصلی کنگره میمدیره نظرات خود را به کمیتههمچنین هیئت

 هیئت مدیره را از موارد مطلع کرد: IRSبه طور مثال در یكی از جلسات سه ماهه، 

 اجراي قانون -

 اندهندگسیستم حساب مالیات -

 امنیت سایبري -

 تجزیه و تحلیل داده ها -

 هاها و دستاوردتهیه و آماده سازي فصل، پیشرفت -

 تلاش براي پیشگیري و کشف تقلب -

 نتایج و اهداف عملكرد پایان سال -

 مسائل موبوط به نیزوي انسانی -

 IRSبودجه  -

 IRSتوسعه برنامه راهبري  -

پیشرفت خدمات انلاین -
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 کلاهبرداري براي بازپرداخت -

 (Refundمقررات آماده کننده بازگشت ) -

 مدیریت ریسک -

 

 IRSرنامه هاي بمدیره اکثریت بررسیهمچنین هیئت مدیره داراي سه کمیته تخصصی است که هیئت

ملاقات  IRSدهد. این کمیته ها چهار بار در سال با رهبران را از طریق کمیته پشتیبانی و عملیات انجام می

 کنند تا عملكرد را بررسی کرده و در مورد مسائل کلیدي بحث کنند.می

 

 کمیته ها به شرح زیر هستند:

 عملیات -8

را در طول سال در  IRSس پیشرفت کند و سپاین کمیته در ابتدا مسائل استراتژیک را مشخص می

شامل  2687کند. به طور مثال موضوعات تمرکز استراتژیک در سال موارد مشخص شده نظارت می

 موارد زیر بود:

  توسعه گذارIRS 

 هاساماندهی مجموعه و بهبود فرآیند 

 سازي استراتژي توسعه تمكین مالیآماده 

 ندهندگاهاي مرتبط با مالیاتسازي سیستمپیاده 

 

 پشتیبانی عملیات -2

را در تعدادي از  IRSکند و پیشرفت هاي بهبود فرآیندهاي تجاري را ترویج میاین کمیته تلاش

 به شرح زیر است: 2687کند. مثلا موارد مورد تمرکز در سال ها بررسی می این پروژه

 ابتكارات تصویر برداري اسناد 

 سازي دفتر سرمایه انسانیبهینه 

 ري اطلاعاتهاي فناوپردازش 

 تلاش براي کاهش فضاي مدیریت املاک و امكانات
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 اجرایی -8

 IRSاین کمیته مسئولیت قانونی خود را در زمینه بررسی و انتخاب، ارزیابی و پاداش مدیران ارشد 

و  2687بر عهده دارد. کمیته به طور مثال، اجرایی یک بازبینی کامل از تعهدات عملكرد سال 

 را انجام داد.IRS بندي عملكرد مدیران ارشد رتبه

 

 

هاي در نشست عمومی سالانه خود در مورد چالش IRS  همچنین موضوعات مورد بحث هیئت مدیره

 IRS چگونگی همكاري -سال آینده  5اساسی و سوالات است. )مواردي چون آینده امور مالیاتی در 

هاي ذینفع مانند سازمان حقوق و اظهارنظرات سازمان -و شرکاي آن براي جلوگیري از کلاهبرداري 

 ان(دستمزد، مدیران ارشد و سایر کارشناس

اي است و به طور دوره IRSطبق گزارش هیئت مدیره، این هیئت متعهد به افزایش کارایی و اثربخشی 

ند. کها جلسه برگزار میها و فرصتدر طول سال با ذینفعان مختلف براي بحث در مورد مسائل، چالش

 دهد.هاي نظرسنجی را با دانشجویان و محققان انجام میهمچنین اشتراک داده

نین یكی از موضعات مهم که رابطه مستقیم با کارایی سازمان مالیاتی و رضایت مشتریان دارد، همچ

 رضایت کارکنان است.

را به چهار دسته رهبري، فرهنگ، بودجه و آموزش تقسیم  IRSنگرش کارکنان  IRSهیئت مدیره 

 است: کند که به طور مثال شامل موارد زیرکند. و نظرات کارکنان را دریافت میمی

 و سرزنش کارمندان IRSعدم حمایت مدیران ارشد  -

 حجم کار بالا و کاهش آموزش، استراحت و جوایز -

 ترس از بیان مشكلات -

 ایمنی و تهدید توسط مودیان -

 

 دستاورهاي این هیئت به شرح زیر است: 2687همچنین طبق گزارش هیئت مدیره در سال 

 

 هاي تجاريسازي سیستممدرن
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در این  IRSریزي هاي مرتبط و بررسی، نظارت، پیشرفت و برنامهکه شامل همكاري با سازمان

 راستا است.

اي در سیستم اداري فنی عنده ها و پیشرفتدهد تا زیرساختکه اجازه می IRSحمایت از بودجه 

 مالیاتی ایجاد شود.

 

 رشد پرونده الكترونیكی مالیات 

نظر از تغییرات رهبري یا مدیریتی در این راستا را صرف IRSهاي بلندمدت تداوم در جهت برنامه

 داشته است.

چون  موارديهاي استراتژیک بلندمدت با اهداف روشن و متعادل و اهمیت به همچنین توسعه برنامه

رضایت مشتري، تمكین داوطلبانه و مشارکت کارکنان از محورهاي مهم بوده است. همچنین 

 است. هاي هیئت بودهریزي و مباحث اجرایی فصل پرداخت مالیات نیز از کارکردنظارت بر برنامه

 

 بهبود خدمات مشتریان 

 دیان مالیاتیخدمات تلفنی و دقت بیشتر در ارائه خدمات به مو %16رایگان شدن  -

 هاي ارزیابی مدرنبراي فناوري اطلاعات و سیستم IRS بررسی بودجه -

 بهبود اجرایی در بحث خدمات مشتریان -

 

 هاي بخش خصوصیبهترین شیوه 

 که اهداف استراتژیک خدمات خود را برآورده کند IRSبررسی بودجه به  -

 و واحدهاي عملیاتی  IRSهاي اصلیافزایش کارایی در بخش -

 مدیره و گسترش موضوعی و بحث در مورد مدیریت ریسکجلسات هیئت افزایش -

 براي اطمینان از پاسخگویی IRSانتخاب و عملكرد مقامات ارشد  -

 هاي اجراییافزایش آگاهی از بازگشت سرمایه براي ابتكارات و اولویت -

 

  تمرکز بر مسائل مربوط به کارکنانIRS



الح ساختاری نظام مالیاتی کشورگزارش اص  طرح شهید احمدی روشن   

   
 

 صفحه | 78

 

 وريتاکید بر مشارکت کارکنان براي بهبود عملكرد و بهره -

 IRSمرور برنامه آموزش  -

 IRSملاقات با کارکنان  -

 

 افزایش آگاهی در زمینه مسائل مهم مالیاتی 

 دهندگاننظرسنجی سالانه از نگرش مالیات -

 ایجاد آگاهی و درک بیشتر از شكاف مالیاتی -

 هاي مرتبطپیشنهادات بازرسی به سازمان -

 IRSوگو با متخصصان مالیاتی در انجمن مالیاتی بحث و گفت -

جلسات عمومی سالانه براي جلب نظرات ذینفعان در مورد موضوعات مهم براي اداره امور  -

 مالیاتی

 

(2683،  IRS Oversight Board) 
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