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 چکیده

  را در ساازمان ماليااتی و همچناين     مدرن و نيز توسعه آنهاا  هاي استفاده از خدمات آنالينطرح گزارشاين

مدارک و عملکرد و اطالعاتِ مربوط به روند پذيرش مؤديان و ظرفيت تکميل و تسليمِ الکترونيکیِ اسناد و 

 :به قرار زيرند گزارشنکات مهم اين . دهدهاي الکترونيک را مورد بررسی قرار میپرداخت

 هااي ماليااتی، باه     تماامی ساازمان  : های میان مدت برای ارائه خدمات آنالینِ ارتقا یافتهاولویت

آنالين ارائه شاده   اي رسمی براي ارتقاي دامنه و کيفيت خدماتاستثناي موارد معدود، در ميان مدت برنامه

عبارتند از تکميل وتسليم اظهارنامه به صورت  ايمتداولترين موارد توسعه. شان دارندبه موديان و نمايندگان

براي نمونه، دسترسی به حساابهاي باانکیِ   )هاي آنالين جديد  ، ساير برنامه(در مورد مالياتهاي اصلی)آنالين 

هاي آنالين، ارتقاي کيفيت اخذ داده از اشخاص لياتی، پرداخت، ارتقاي کيفيت وبسايت سازمان ما(موديان

 .در اولويت قرار دارد  «هاي يکپارچة مؤديانحساب»استفاده از خدمات پست الکترونيک و . 7ثالث

  فاراهم کاردن امکاانِ تکميال و تساليم الکترونيکایِ       : تکمیل و تسلیمِ الکترونیکی اظهارنامه مالیااتی

هاايِ ماورد تحقيا      درصادِ ساازمان   39تقريباً يک روند جهانی اسات،  ( هاي اصلیياتدرباره مال) اظهارنامه

اند که موف  شده OECDهاي مالياتیِ کشورهاي عضو  بيش از دو سوّمِ سازمان. دهند چنين خدماتی ارائه می

ر ساا   ها و مالياات بار ارزش افازوده د   در زمينة ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی، ماليات بر درآمد شرکت

. انادازي کنناد  چهاارمِ مؤدياان راه  ميالدي تکميل و تسليم الکترونيکیِ اظهارنامه را براي بايش از ساه   179 

شاان باا   هاي مالياتی طی ده سا  گذشته دربارة يک يا چند مورد از مالياتهاايِ عماده   تعداد زيادي از سازمان 

ونيکیِ اظهارنامهْ باعث افزايش چشمگيرِ اساتفاده  توسل به ابتکارات اداري و يا اجباري ساختنِ تکميلِ الکتر

هااي صاورت گرفتاه، پتانسايل اساتفاده بيشاتر از        رغم پيشرفت علی .اندموديان از اظهارنامه الکترونيکی شده

سيزده ساازمان باراي مالياات بار     : هاي مالياتی وجود دارد خدمات الکترونيکی براي تعداد زيادي از سازمان

 . سازمان براي ماليات بر ارزش افزوده 1سازمان براي ماليات بر درآمد شرکتها و  3درآمد اشخاص حقيقی، 

                                                           
1 -Third Party Data Capture  
2 - Integrated Taxpayers Accounts  



 
 

 آفرين  به عنصري مهم و تحو  9پيش تکميل :مودیان برای تکمیل پیش مالیاتیِ اظهارنامه تدارک

الخصوص در مالياات بار درآماد    هاي مالياتی تبديل شده است؛ علی در راهبرد خدمات الکترونيکیِ سازمان

. اناد هااي ماليااتی از ايان ناوم خادمات اساتفاده کارده        درصد از ساازمان  01به طوري که . اشخاص حقيقی

باعاث شاده اسات کاه تکميال و      ( مانند دانمارک و سوئد)ترين شکلِ خود تکميل در پيشرفته خدمات پيش

ت کشاور، ظرفيات   هااي ماليااتیِ هشا    در ساازمان . ارزيابیِ اظهارنامه به صورت کامالً اتوماتيک انجام شاود 

اي است که در حوزة ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی براي اکثريت موديان، اظهارنامه تکميل به گونه پيش

 . شودمالياتیِ کامالً تکميل شده در اختيار قرار داده می

 هاي مالياتی که قادر باه ارائاه اطالعاات مرباوط باه حجام        آندسته از سازمان: اتوماسیونِ وصول مالیات

سا  گذشته پيشرفتهاي چشمگيري در اتوماسيون  9الی  0رسد که در طو  ولی ماليات هستند، به نظر میوص

هااي ماليااتی قاادر باه ارائاه اطالعاات        با اين حا ، بيش از يک سومِ ساازمان . اندکامل وصو  ماليات داشته

هااي   توجه کافیِ ساازمان  اند که اين خود حاکی از عدممربوط به حجم وصولی بر حسب نوم ماليات نبوده

هاي مالياتی کماکاان   درصد از سازمان 09بيش از . شان استمالياتی به اتوماسيونِ کامل اين جنبه از خدمات

در پان   . دهندبر است ادامه میمالياتی را که بسيار هزينهروشهاي پرداخت حضوريِ ماليات از طري  ادارات

دهناد؛ امّاا در اکثار کشاورهاي     ها را تشکيل میدِ کليه پرداختدرص 01ها بيش از کشور، اين نوم پرداخت

فايدة آنها دچار تردياد  –ديگر، اين مبالغ نسبتاً پايين است و اين مساله ما را در خصوصِ مباحثه دربارة هزينه

اي ه رسد در مورد اکثر سازمانايم امّا به نظر میبوده رغم اينکه در حالت کلی شاهد پيشرفت علی. سازدمی

اند، پتانسيل بااليی براي استفاده بسيار بيشاتر از ظرفيتهااي   مالياتی که در اين تحقي  مورد بررسی قرار گرفته

 .پرداخت کامالً الکترونيک وجود دارد

  

                                                           
3 -Pre-filling 
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 تدارک و استفاده از خدمات آنالین مدرن در سازمان مالیاتی
هاي محاسباتی جديد براي فناوريهاي مالياتی در طو  دو دهه گذشته اقداماتی جهت استفاده از  بسياري از سازمان .7

الخصوص، عملياتی که باه فرآينادهاي اصالیِ وصاو  و تشاخي       اند؛ علیشان انجام دادهايجاد تحو  در عمليات

داليال چناين کااري باه وضاوح قابال درک       . شودماليات و ارائه خدمات به موديان و نمايندگان ايشان مربوط می

رشاد  ( تاوانی )وکارها از فنااوري باه شاکل نماايی     ندان و صاحبان کسبدر طو  دهه گذشته استفاده شهرو. است

کاه اساتفاده از آنهاا     0يااور توانند با ارائه طيف وسيعی از خدمات آنالينِ خودهاي مالياتی می کرده است و سازمان

بار اينکاه   هاي مالياتی عالوه  سازمان. براي موديان جذاب و در عين حا  راحت باشد، اين روند را مضاعف سازند

تر و کنند، از هزينه پايينتمکين به قوانين را براي موديان تسهيل کرده و استانداردهاي بااليی از خدمات را ارائه می

هاي قبلی ذکر  همانطور که در ويراست. برد براي همه–اين يعنی يک موقعيت برد. شوندکارايی باالتر نيز منتفع می

حا  استفاده هستند  اي از موديان درهم اکنون توسط تعداد پرشمار و فزآيندهشد انوام اصلیِ خدمات آنالينی که 

 :عبارتند از

 گر بر افزارهاي محاسبهها و نرمتدارک و ارائه طيف وسيعی از اطالعات مالياتی و ديگر انوام اطالعات، فرم

 ؛روي سايت

 ؛هاي اصلیتکميل الکترونيکیِ اظهارنامه مالياتی براي ماليات 

  ؛نويس اظهارنامه مالياتی براي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقیو تکميل کلی يا جزئی پيشتهيه 

 ها؛هاي پرداخت الکترونيک براي تمامی انوام مالياتطيفی از گزينه 

  ؛ وهاي آناليندسترسی به اطالعات تفصيلیِ اشخاص حقيقی از طري  پرتا 

  مند باوده و خادمات اساتعالم    بهره  9(آرويهاي آياوريشامل فن)مراکز تلفنی که از تجهيزات تلفنیِ مدرن

 .کنندتري ارائه میتلفنی مطلوب

هاي مالياتی صورت گرفته است باا ايان    هاي قابل توجهی در ارائه خدمات آنالين از سوي سازمانگر چه پيشرفت . 

اساتانداردهاي بااالتري از ظرفيات ارائاه     هاا را باه سامتِ     حا ، تقاضا براي کارايی باالتر و خدمات بهتار، ساازمان  

هااي ماليااتی مانعکس شاده اسات       دهد؛ همچنين، همانگونه که در اسناد راهبرديِ اکثار ساازمان  خدمات سوق می

هاي خالقانه در زميناة نحاوه انتقاا  فنااوري     هاي تکنولوژيک و ايدهها به طرف استفاده از مزاياي پيشرفت سازمان

                                                           
4 - Self-service 
5 - IVR technologies  
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اين ويراست توجه خاصی به تهيه گزارش در  1.انده و افزايش کارايی سازمانی سوق يافتهبراي ارائه خدمات پيشرفت

 . مدت داشته استين در اف  مياني مالياتی براي ارتقاي خدمات آنالها سازمانهاي خصوص اولويت

 

 های بیشتر امکان پیشرفت و  پیشرفت قابل مالحظه: ارتقای خدمات آنالین
ساازمان، ويژگای ثاباتِ کاار      رجاوم مدرن براي ارائه خدمات پيشرفته به موديان و سااير ارباباان  استفاده از فناوري  .9

هااي ايان   يکای از زيرگاروه  . ميالدي باوده اسات    11 اش در سا  گيرياز زمان شکل 1«انجمن مديريت مالياتی»

در زميناة رويکردهااي   است که محلی براي سهيم شدنِ تجارب و دانش اعضا « زير گروه خدمات موديان»مجمع، 

ايان زيرگاروه   . شودارائه خدمات به موديان، علی الخصوص ارائه خدمات با استفاده از فناوري مدرن محسوب می

البتاه باا    ،کناد مای  ارائاه براي نيل به اين هدف، تحوالت و روندهاي کليدي در ارائه خدمات به موديان را پايش و 

هااي بهباود پاذيرش و اساتفاده از خادمات      همچناين، روش . مادرن تاکيد خاص بر کاربست خدمات الکترونيکی 

هاي  رهنمودهاي عملی به سازمان ررسی نموده و بر اساس تجارب موف هاي مالياتی را ب الکترونيکی توسط سازمان

اد آز« يت ماليااتی انجمن مدير»هاي مالياتیِ عضوِ  مشارکت در اين زيرگروه براي همه سازمان. کندمالياتی ارائه می

 .است

هااي   ميالدي، تحقيقی پيرامون رويکردهااي ساازمان   177 در سا  ( وابسته به انجمن)« رگروه خدمات موديانزي»  .0

يافتاة اصالی   (.  17 ان همکااري و توساعه اقتصاادي،    سازم)مالياتی در زمينة مديريت تقاضاي خدمات ارائه نمود 

و هدفگذاري براي هدايت موديان   «خدماتِ چندکاناله هاي ارائهمد »مطالعه مذکور اين بود که علی رغم اجراي 

 تار هاي گرانهاي مالياتی با تراکم تقاضا در کانا  هاي آنالين و خودياور، باز هم بسياري از سازمانبه سمت کانا 

شاود کاه اگار چاه اکثار      ايان مطالعاه متاذکر مای    . تر نظير ارتباط حضوري و ارتباط تلفنی مواجه هستند و پرهزينه 

کنناد کاه دربااره مقاادير،     هاي متنوعی اندازه گيري مای هاي مالياتی تقاضاي خدمات را با استفاده از روش سازمان

ها در تعيين علل بنياادينِ تقاضاا   گذارند امّا اين روشروندها و موضوعات مربوط به تقاضا، اطالعات در اختيار می

 .براي خدمات موثر نبودند

                                                           
، استراليا مالياتی سازمان) نمايند دريافت دسترس قابل و راحتی به را خدمات که دارند انتظار امروزين خدماتیِ هاي سازمان با خود مراوداتِ در مردم: مثا  براي 1

 مردم اينکه و است کاغذ از استفاده از اجتناب ما هدف. کنيم تسهيل را مالياتی سازمان با موديان ارتباط، جديد هايروش ارائه طري  از کنيممی سعی ما؛ (170 

 (.170 ، نيوزلند مالياتی سازمان) دهند انجام ثالث اشخاص خدمات طري  از يا موبايل فناوري از استفاده يا آنالين شکل به ترجيحاً را خود مالياتی امور بيشتري
7
 FTA 

8 - multi-channel service models  
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فعاليت بيشتري انجام دهد با اين هادف کاه رهنمودهاايی عملای باه        17 جمع در سا  ها باعث شد که ماين يافته .9

سازمان همکاري )ي مالياتی ارائه کند تا آنها بتوانند انتظارات موديان در زمينه خدمات را برآورده سازند ها سازمان

کارد کليّاتِ ساازمان    روي»گزارشی بر اساس بهتارين تجاارب تهياه شاد کاه طای آن،       ( . 179 و توسعه اقتصادي، 

جهت مديريت تقاضاي خدمات اتخاذ شده بود و يک مد ِ احتمالی براي ترتيباات حکمرانای و مراحال     3«مالياتی

ايِ تقاضايِ خدمات موديان ي مالياتی در شناسايی، تحليل و برخورد با داليل ريشهها سازمانعملی براي حمايت از 

 (.را ببينيد 7نمودار)راهم شد براي مديريت کل سازمان مالياتی ف

ي ماليااتی جهات   هاا  ساازمان هااي   مايالدي از تاالش   179 متعاقب انتشار رهنمود، دبيرخانه مجمع در اواسط ساا    .1

مبتنای بار   )مزبور گزارش . کندپشتيبانی باال اثربخشی  -هزينه  دارايهاي آنالينی تشوي  موديان به استفاده از کانا 

ارتقااي خادمات الکترونياک اسات      رح مفصالی از تحاوالت و گامهااي   شا  (کشورهاي عضوتري از  بيشتجارب 

 (. 170 اري اقتصادي و توسعه، سازمان همک)

10چارچوب مديريت تقاضا. 7نمودار   

 
هاي خوديااور بار ماوارد    گزارش مذکور با استنتاج از رويکردهايی کشورها براي افزايش استفاده موديان از کانا  .1

  :کندذيل تاکيد می

                                                           
9 - Whole-of-revenue-body approach  

 ؛مقتضی اقدامات تعيين.9 ؛تقاضا تشخي .0 ؛سياستی محيط درک.9 ؛ها هزينه درک.  ؛رجوم ارباب شناخت.7: دایره بیرونی الیه در:  7.1 نمودار توضيحات 71

 سمت) طراحی مرحله؛ (باال و چپ سمت) سازي آماده مرحله؛ (باال و راست سمت) تحليل مرحله: دایره داخلی الیه در. ارزيابی و کنتر .و 1 ؛واکنش اجراي.1

  (.وپايين چپ سمت) ارزيابی و اجرا مرحله؛ (پايين و راست
 (.179 ، توسعه و اقتصادي همکاري سازمان) خدمات زمينه در موديان انتظارات بهتر تامين جهت مالياتی هاي سازمان به کمک براي عملی راهنماي: خدمات تقاضاي مديريت: منبع
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  هاا در  ها براي ارائه خدمات خوديااور باا اساتفاده از کنتار ِ ماوثر و تحليال داده      و هدفگذاري فرصتشناسايی

 راستاي درک تقاضاي خدمات؛

  در ايجاد خدمات جديد يا تغييار از وضاعيت موجاود ارائاه خادمات باه        77«رويکرد طراحی کاربرمحور»اتخاذ

 هاي ديجيتا ؛کانا 

 ماليااتی و   هااي  واساطه هاا و اساتفاده از   باري و ياا باا اعطااي مشاوق    افزايش سطح پذيرش خدمات به شکل اج

 هاي خودياور؛اشخاص ثالث براي کمک به پموديان جهت ذيرش کانا 

  هاي ترجيحی از طري  آموزش و برقراري ارتبااط باا آنهاا ياا     راهنمايی و هدايتِ مستمرِ موديان به سمت کانا

براي حفظ مودياان در  . مالياتی و اشخاص ثالث هاي واسطهتفاده از ها يا هدايت موديان به اسحذف ساير کانا 

 ؛هاي ترجيحی بايد طيف مناسبی از ابزارهاي حمايتی در داخل کانا  فراهم شودکانا 

 هااي  گيري تااثير کاناا   هايی جهت اندازهها يا شاخ کند نماگرهاي مالياتی توصيه می اين گزارش به سازمان

ها براي افزايش خودياوري مودياان تعياين   مات و تشخي  و هدفگذاري ساير فرصتخودياور بر تقاضاي خد

 .کنند

ي مالياتی پرسيده شده است که آيا طارح ياا راهباردي رسامی باراي بهباود خادمات        ها سازماندر اين گزارش از   . 

پن  حوزه را که شان مثبت باشد در تحوالت پيشنهادي، آنالين در طو  سا  آينده دارند؟ و در صورتی که جواب

 .وريِ آنالين دارند تعيين کنندهاي خوديابيشترين اهميت را در بين فهرست قابليت

 نياز    جادو   درو  ماليااتی  هاي سازمان هاي اولويت تشخي  در استفاده مورد هاي قابليت از فهرستی 7 جدو  در .3

 کاه  تحاوالتی  بهتارِ  فهم براي تحقي  اين ،آن بر عالوه. است شده درج مالياتی هاي سازمان هاي پاسخ از اي خالصه

  .است کرده استفاده مالياتی هاي سازمان يافتة انتشار مدارک و اسناد از طيفی از اند شده طراحی يا معرفی اخيراً

 

  

                                                           
11 - user-centred design approach 
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 فرما براي ارتقاي خدمات موديان هاي خويش هاي سرويسليست قابليت .7 شماره جدو 

 شرح کارکرد و منافع بالقوه کارکردها

تکميل و تسليم اظهارنامه به 

 صورت آنالين

بخشد، تکميل و تسليم اظهارناماه را باراي مودياان    هاي اصلی را ارتقا میاقداماتی که تکميل و تسليم الکترونيکیِ اظهارنامه ماليات

  .بخشدسرعت میهاي مالياتی در پردازش اظهارنامه را کاهش داده و استرداد ماليات را هاي سازمانکند، هزينهتسهيل می

 نويسهاي پيشاستفاده از اظهارنامه
ناويس اظهارناماه مودياان، کااهش     استفاده از اطالعات اشخاص ثالث و ساير اطالعاتی که نزد سازمان مالياتی است براي تهيه پيش

 . الزامات اطالعاتی و کاهش امکان اشتباه موديان

خدمات پرداخت الکترونيکیِ 

 آنالين

هااي پرهزيناة   استفاده از خدمات پرداخت الکترونيکی کامل، تسهيل پرداخات مودياان و کااهش هزيناه ياا حاذف کاناا        افزايش 

  .هاي مالياتیدر سازمان( براي مثا  پرداخت حضوري، از طري  چک يا از طري  کارگزار)پرداخت 

 افزايش اطالعات در پرتا  سازمان
هااي ساازمان ماليااتی باراي ارائاه      ها و کاهش هزينهاالت موديان به محض نياز موديان به آنسو ها و پاسخها، دستورالعملارائه فرم

 هاي پرهزينة ارائه خدماتهاي کاغذي و شفاهی از طري  کانا پاسخ

ها و ثبتهاي يکپارچه براي حساب

 موديان

-مساووليت ( براي مثا  صاحبان کسب وکارهاا )در اين حالت موديان   7.شدها اخذ میدر گذشته ماليات به صورت جداگانه از پايه

گرديد کسب ياک تصاوير   شد که باعث میها و کسب و کارها اعما  میاي داشتند و ماليات جداگانه بر پايههاي مالياتی چندگانه

ت ماودي و نياز ساازمان ماليااتی را     ستانی مساوولي اين نوم ماليات. روشن از وضعيت حسابرسیِ مالياتیِ مودي با مشکل مواجه گردد

هاي اصلی مشمو  يک حسابرسای کلای و واحاد    معرفی يک سيستم مالياتی که همه درآمد مودي از لحاظ ماليات. کندپيچيده می

  .کند که موديان وضعيت کلی مالياتی خود را بهتر درک کنندشود، حسابرسی مالياتی را تسهيل و کمک می

 افزارهاي آناليننرم

 يد براي موديانجد

باراي مثاا ، باه    )شاان  ها جهت کمک به انجام تعهادات ماليااتی  هاي آنافزارهاي معامالتی براي موديان و نمايندهارائه طيفی از نرم

ها و يا ساواب  مودياان، ارائاه درخواسات جهات انجاام تعاديالت و اصاالحات، درخواسات          ها، دسترسی به حسابروزرسانیِ ثبت

 (. 79«ماليات مکسوره از هر دريافت»تعديل ترتيبات پرداخت، 

 صدور فاکتورهاي الکترونيکی

 ماليات بر ارزش افزوده

 وکار در اجراي عمليات ماليات بر ارزش افزودهمالياتی و صاحبان کسب ارائه سيستمی براي حمايت از سازمان

 دريافت اطالعات از

 اشخاص ثالث

کاه باراي فرآينادهاي روزماره     ( براي مثا  از کارفرمايان و موسساات ماالی  )اشخاص ثالث اتوماسيون فرآيند دريافت اطالعات از 

 . ضروري است( هاي مالياتینويس اظهارنامهنظير تاييد و تهيه پيش)سازمان مالياتی 

 صندوق پستی ديجيتا 
با هزينه باالي پستی انجام  که( هاي موديانبراي مثا  برگ تشخي  و صورتحساب)هاي پستی کاغذيکاهش حجم باالي مرسوله

 . شد و استفاده از ظرفيت صندوق پستی ديجيتا  براي ارسا  همان اطالعات به موديان از طري  يک پرتا  امنمی

 نرم افزارهاي آنالين

 جديد براي

 گري مالياتیواسطه

هااي  امورات مالياتیِ اکثر مراجعين سازمانهاي مالياتی اکثر کشورها دارند به نحوي که مالياتی نقش اساسی در سازمان هاي واسطه

توضيح داده شده است باراي ارائاه خادمات و کماک باه       گزارشهمانگونه که مختصراً در اين . دهندها انجام میمالياتی را واسطه

دي وجاود  هااي متعاد  هاي خود شيوهشان و در عين حا  کمک به سازمان مالياتی براي انجام مسووليتموديان جهت انجام تکاليف

  .دارد

  :مشاهدات اصلی که از اطالعات گردآوري شده به دست آمده به شرح ذيل است  .71

  طرحی رسمی براي بهبود دامنه و کيفيت  در ميان مدتي مالياتی، به استثناي مواردي معدود، ها سازمانهمه

 . ها تدارک ديده شده استهاي آنخدمات الکترونيک دارند؛ خدماتی که براي موديان و نماينده
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 به رسيدگی نيز و موديان هايثبت و حسابها فلذا. است نشده مصوب درآمد جمع بر ماليات قانون زيرا شودمی اعما  جداگانه صورت به ماليات هنوز ايران در 

 تا درآمد جمع بر ماليات تصويب. يابد افزايش مالياتی سازمان و موديان براي تمکين هزينه که است شده باعث وضعيت اين. گيردنمی انجام يکپارچه شکل به آنها

 .دهد کاهش مالياتی سازمان براي را وصو  هزينه و موديان تمکين هزينه تواندمی زيادي حد
13 - PAYE: Pay As You Earn 
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      از بين ده طبقه خدماتِ مندرج در فهرست، پن  طبقه از خدمات که بيشترين فراوانای را باه عناوان اولويات

 :اند به شرح ذيل هستندتوسعه داشته

 ؛(03)ها تدارک خدمات تکميل و تسليم اظهارنامه به صورت آنالين و پيشرفته براي اکثرانوام ماليات -

 ؛(91)کاربردي آنالين جديد  افزارهاينرم -

 ؛(99)ارتقاي امکانات وبسايت سازمان و اطالعات مندرج در آن  -

 ؛( 9)ها آنالين براي اکثر مالياتارتقاي خدمات پرداخت  -

 ؛( 9)يافت اطالعات از اشخاص ثالث بهبود وضعيت در -

ساازمان     و  3 باه ترتياب توساط    )« هاي يکپارچاه مودياان  حساب»و « استفاده از پست الکترونيکی» -

   (.مالياتی

تشاريح  و آفريقااي جناوبی   کانادا  ،ابزارهاي متنوعی که در آرژانتين و براي کمک به مودي و انگليس زيردر   .77

 . شده است

ساازمان مالياات و گمارک    : برای کمک باه مودیاان  « سازمان مالیات و گمرک آرژانتین»ابزارهای وبسایت  . 7

استعالمات از طري  تلفن، ابزارهاي متناوعی بار روي وبساايت خاود جهات کماک باه        عالوه بر پاسخ به  آرژانتين

هاي مربوط به ميزان استفاده از برخی از اين ابزارها به همراه داده. موديان و کاهش نياز به استعالم ارائه کرده است

  :ها در زير خالصه شده استآن

 ايان خادمت شاامل ساواالت      :متاداول ساواالت   های اساسای و استعالم در خصوص واقعیت

اساتعالمات بار اسااس موضاوعات اصالی،      . پرتکرار در خصوص ماليات، گمرک و تامين اجتماعی است

اين ابزار به صورت روزانه توسط کارکناان  . شوندسازماندهی شده و به طبقات و زيرطبقاتی نيز تقسيم می

، پاساخ متنااظر باا آن و چنانچاه ساوا  در      ابزار براي هر سوا . شودروزرسانی میمرکز اطالعات تلفنی به

را  اساتعالم   077 در حا  حاضر اين ابزار نتيجاة  . دهدارتباط با قانون باشد منبع قانونی مربوطه را نشان می

   .بيش از هفت ميليون و پانصد هزار استعالم دريافت شده بود 179 در سا  . دهدنمايش می

 صفحه اصلی در دسترس است و شهروندان را به فهرستی باا  اين خدمت بر روي : و خدمات فرآیندها

هاا، اطالعاات   هااي راهنمااي، دساتورالعمل   توانند به کتابچهکند که در آنجا میترتيبِ الفبايی هدايت می

 . مفيد، رهنمودها و ساير ابزارهاي حمايتی دسترسی پيدا کنند
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 بايد پيروي کند تا باه وظاايف خاود در     هايی را که مودياين خدمتی است که رويه :هاراهنمای رویه

هااي  ايان خادمت شاامل فهرساتی از روياه     . دهدبرابر سازمان ماليات عمل کرده باشد به تفصيل شرح می

ها از قبيل هدف، اشخاصی کاه مساوو  اقادام    اصلی است که اطالعات کاملی در خصوص هر يک از آن

 179 ميلياون و هفتصاد هازار اساتعالم در ساا        9ز بايش ا . کندها و مقررات مربوطه ارائه میهستند، فرم

   .دريافت شده است

  دهد با اراية صرفاً بخشی از اطالعات مربوط به يک اين ابزار به شهروندان اجازه می :مؤدیانراهنمای

هاي آنالين انجام داده و در نتيجه، جزئيات تعهدات موديان و چگونگی انجاام آنهاا را   سازيفعاليت، شبيه

مادو    9اين سامانه، اختياري بوده و نيازي به هاي  تشاخي  هاويتی ندارناد و مشاتمل بار       . فت کننددريا

بندي و يا طبقه( 0 70«مونوتريبوتو»بندي مجدد در طبقه(  به عنوان مودي جديد  نام ثبت( 7: است( مرحله)

رژيام  ( 9شخاص حقيقی ماليات بر درآمد و ماليات بر امالک ا( 0بنديِ مجددِ کارگران خويش فرما طبقه

مايالدي   179 در ساا   . طرح تسهيالت پرداخات کاه در حاا  اجراسات    ( 1 79ماليات بر تجارت چمدانی

 . درخواست در اين رابطه دريافت شده بود هزار 001تقريباً

  هااي تمااس ماورد اساتفاده     اين ابازار روش :مؤدیانسازمان مالیات و گمرک آرژانتین با تماس

هاا شاماره   در کلياه کمپاين  . دهاد رسانی را باا جزئياات توضايح مای    و کمپين اطالمتوسط سازمان ماليات 

بنابراين شهروندانی که با آنها از سوي سازمان ماليات ارتباط برقارار شاده   . شودمرجعی تخصي  داده می

توانند به اين خدمات دسترسی پيدا کنند و اطالعااتی در خصاوص تااريخ آغااز کمپاين، دليال       است، می

دريافات شاده    179 هزار درخواست در سا   091بيشتر از . ط و چگونگی ادامه کمپين کسب نمايندارتبا

 .بود

  

                                                           
14 - Monotributo 
15 - Luggage Regime  
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جهات   71از آنجايی که سازمان مالياات و گمارک بريتانياا   : بریتانیادر تامین خدمات بهتر برای مودیان  .79

ات براي اربااب رجاوم   ها و ارتقاي عملکرد تحت فشار قابل توجهی است، طرح چالشیِ توسعه خدمکاهش هزينه

به سوي خدمات ديجيتاا  جدياد در    سازمانحرکت  71.(170 )اندازي کرده است را با هدف ارتقاي خدمات راه

  :حا  حاضر با اجراي آزمايشی تعدادي از طرحها به شرح ذيل آغاز شده است

  زمانی که اين برناماه باه صاورت     :به صورت آنالین« مالیات مکسوره از هر دریافت»پرداخت

امکاان اساتفاده از ماشاين    « ماليات مکسوره از هر دريافت»ميليون نفر از موديان  07کامل اجرايی شود به 

مراکز . کندشان را فراهم می، دسترسی به راهنمايی و گزارش تغييرات حاصله در شرايط 7حساب مالياتی

هزار تماس تلفنی در طو  سا  در خصوص قوانين مالياتی تماس ما در حا  حاضر چهار ميليون و هفتصد 

برآورد ما اين است که اين خدمات آنالينِ جديد حدوداً يک ميليون و هشتصد . کندمختلف دريافت می

اين خدمت جديد ابتدا در فوريه باراي تعاداد کمای از    . را حذف خواهد نمود  هاهزار مورد از اين تماس

 . مقياس اجراي آن در دو سا  آتی تدريجاً افزايش خواهد يافتها اجرا شد و رجومارباب

 از ارباباان ( درصد 9 يا به عبارت ديگر )هشت ميليون و پانصد هزار   بيش از: خوداظهاری دیجیتال-

اناد، اماا بعاداً از    به صورت آناليان تساليم نماوده     خود را ِ خوداظهارکننده در سا  اخير، اظهارنامهرجوم

ماا  . شاود ميليون ورق کاغذ چاپ و ارسا  مای  01شود که بدين منظور آنان تماس گرفته می طري  نامه با

بناابراين  . کنايم رجوم اجرا میخدمات بدون کاغذ را به صورت آزمايشی براي تعداد محدودي از اربابان

اده و آنها را کنند که به آنها اطالم دکنند ايميلی دريافت میرجوعی که اين خدمت را انتخاب میاربابان

                                                           
16
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اربابان فزايندة انتظاراتِ ما که روشهايی از يکی» :است شده تشريح طرح معرفی سخنرانی در مالياتی سازمان کل رييس توسط طرح اين اجراي اهميت وجه 71

 طرح اين و (ايمداشته اينترنتی خريد و بانکداري در که تجاربی مشابه) استرجوم اربابان به يک درجه آنالينِ خدمات ارائه داد خواهيم پاسخ رارجوم

 همچنين .بود خواهد چگونه ديجيتا  فناوري از استفاده با کارها تغيير که کندمی تعيين که چرا؛ داد خواهيم انجام چگونه را کار اين ما که دهد می توضيح تجاري

 ارباب به خدمات ارائه چگونگی، ها هزينه باثبات کاهش و ماليات وصولی حداکثرسازي براي :است قرار بدين مدت ميان تجاري حوزة دار اولويت هاي حوزه

 پرداخت براي آن تسهيل و خدمات در اساسی تغييري ايجاد براي بلکه خدمات ارائه تجارب ارتقاي براي فقط نه اين. است برخوردار حياتی اهميت از رجوم

 از ما. است آنالين و سريع عمليات از استفاده سوي به حرکت کار اين از مهمی بخش .است داوطلبانه تمکين ارتقاي، آن تبع به و موديان مقرر حقوق و ماليات

 اکثر که کنيم می فراهم را ديجيتالی خدمات ما .رسانيم می حداقل به را خودمان دخالت و ميکنيم استفاده ما با ارتباط تسهيل و موديان تاييد براي روز به اطالعات

. دهيم می شکل تغيير نيازها با متناسب را خدمات و فرآيندها، محصوالت حا  عين در. کند می آنالين پرداختهاي و مالياتی امور مديريت به قادر را رجوم اربابان

 طري  از آنان که را خدماتی، رو اين از. داشت خواهند حمايت دريافت و ما با ارتباط برقراري به نياز که بود خواهند رجوعی اربابان هميشه که دانيم می همچنين

 .داد خواهيم ارتقا کنند می دريافت حضوري صورت به يا و پست طري  از يا، تلفن
18 - Tax Calculator  
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رجومِ خوداظهارکنناده قاادر خواهناد باود     در اين خدمت اربابان  .کندبه سوي حساب آنالين هدايت می

 . بپرسند« وب چت»سوالهاي خود را از طري  سامانه 

  اين سامانه به چهاار ميلياون و نهصاد هازار کساب و کاار کوچاک و متوساط         : مؤدیحساب مالیاتی

مودياان قاادر باه    . شان را مديريت کنناد ، امور مالياتیاز طري  صفحه شخصیکند تا بريتانيايی کمک می

هاي مربوط به ماليات بر درآمد شرکتها، ماليات بر ارزش افزوده ثبت و تکميل اظهارنامه و پرداخت بدهی

 ها همچنين قاادر باه  آن. اند هستندمطاب  آنچه که خوداظهاري نموده 73«ماليات مکسوره از هر دريافت»و 

هايی براي دريافات رهنماود طراحای    هاي مالياتیِ خودشان هستند و نيز حسب مورد، لينکمشاهدة بدهی

ما يک نسخه بتا و خصوصی از اين سامانه را با تعداد محادودي از افاراد    170 در فوريه سا  . شده است

 .اندازي نموديمراه

 طراحای خاواهيم کارد تاا کاارگزاران      را   ماا خادماتی  :  2سامانة آنالینِ خودیاور برای کارگزارن

تري را براي کاارگزاران  ما فرآيند جديد، منفرد و امن. بتوانند از طرف مشتريانشان عملياتی را انجام دهند

مالياتی معرفی خواهيم نمود که بتوانند از طري  آن، در سازمان ماليات و گمرک بريتانيا ثبت نام کارده و  

تعداد قابل توجهی از اشخاص حقيقای و  . تها با سازمان تعامل داشته باشنددر رابطه با طيف وسيعی از ماليا

شان را انجام دهند کنند تا تمام يا بخشی از تکاليف مالياتیحقوقی به کارگزاران مالياتی پو  پرداخت می

  ما اين سامانه را در مقياس کوچک از اواخر ساا . و اين چيزي است که در آينده نيز ادامه خواهد داشت

 .افزايش خواهيم داد 179 مان را براي استفاده وسيعتر در سا  اندازي کرده و خدماتراه 170 

خدمات پرداخت الکترونيکای باا مجاوز پيشاينی     »ميالدي  170 در فوريه سا  : جدیدکانادا خدمات ارائه .11

اشخاص حقوقی نيز تساري  اين خدمات به  170 در اکتبر . اندازي شدبراي اشخاص حقيقی راه 7 «براي بدهکاري

عالوه بر آن سازمان مالياتی کانادا کاربستِ کارت اعتباري ويزا را باراي آيناده در دساتور کاار داشاته و      . داده شد

اهم موارد در دست اقدام به شرح زير . پرداخت را در دست بررسی دارد استفاده از کارت اعتباري به عنوان گزينه

  :است

                                                           
19 - PAYE (Pay As You Earn) 
20 - Agents Online Self-Serve  
21 - pre-authorized debit payment service 



 استفاده از خدمات برخط: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

11 
 

 سازمان مالياتی کانادا اولين نرم افزار موبايلی خود را که زمان انقضاي  170  در سا : افزار همراه نرم

افزار موبايلی نرم. نمايد، اجرايی نموداقساط، پرداخت، اظهارنامه و واريز کسب و کار را يادآوري می

م طراحی شده است که اطالعات دسترسی به استرداد و ساير مزايا را فراه 179 ديگري نيز براي سا  

   .آوردمی

 «اين . اندازي شدو براي اشخاص حقوقی راه 179 در آوريل    :«سامانة پستیِ مدیریت آنالین

سازد تا با ارسا  پيامهاي کوتاه الکترونيکی از مودي بخواهند سامانه، سازمان مالياتی کانادا را قادر می

اين سامانه در فوريه . اهده کندکه پيغامی جديد يا درخواستی براي اطالعات را در يک پرتا  امن مش

هاي فروش و ارائه خدمات تسري براي نمايندگی 170 و در اکتبر  170 دهندگان سا  براي تخفيف

 . اين سامانه به کار افتاد 179 نيز در فوريه   همچنين، براي ابالغ برگه تشخي  اشخاص حقيقی. داده شد

 «ها فرصت ارائه الکترونيکی اسناد و هاي آنمايندهبراي موديان و ن :9 «سامانه ثبت مدارک و اسناد

 هاي برنامهتا اين تاريخ، . کندمدارک را زمانی که از سوي سازمان ماليات درخواست ميشود، فراهم می

9 «7د تبازبينی فرآين»، 0 «برنامه بازبينی تشخي  شرکتی»: کنندذيل از اين سامانه استفاده می
برنامه »،  

هايی در دست طرح. 1 «برنامه حسابرسی اداره»، 1 «حيت براي استفاده از مزايايا صال احراز شرايط و

   .برنامه در سرتاسر سازمان مالياتی کانادا توسعه خواهند داد 791اجرا هستند که خدمات را به بيش از 

 «اکنون هم. راه اندازي شد اين سامانه 179 در فوريه سا   :  «های مالیاتیسامانه ارائه داده

دسته از اطالعات مالياتی را که  توانند آنمی  3 اِفيِل  هاي مجاز با استفاده از نرم افزار تاييدشدةنماينده

هاي مختلف اظهارنامه ماليات بر درآمد اشخاص ضروري سازمان مالياتی کانادا جهت تکميلِ قسمت

سامانه اطالعات مالياتی . طرح کنندتوانند مدر اختيار داشته و به صورت الکترونيکی و امن می  داند رامی

   .کندقابل دسترس و قابل انتساب به حساب مودي را به صورت الکترونيک منتقل می

                                                           
22 - The Manage Online Mail Service  
23 - The Submit document service  
24 - Corporate Assessing Review Programme  
25 - T1 Process Review 
26 - Benefits Eligibility/Entitlement Programme 
27 - Office Audit Programme 
28 - Tax Data Delivery (TDD) 
29

 - EFFIELE 
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  :آفریقای جنوبیخدمات جدید در   .11

 سازمان مالياتیِ آفريقاي جنوبی کانا  خدمات خود را براي فصل : 21اَپو موبی  2سایتموبی

سايت موبايلی تکميل الکترونيکی، وبسايتی براي . داده استارتقا  179 ماليات بر درآمد شخصی 

ابزارهاي موبايلی که موديان را قادر به استفاده از خدمات براي تکميل و تسليم اظهارنامه ماليات بر 

نرم افزار موبايلی جهت ايجاد امکان ارائه اظهارنامه براي . نمايد، به روز رسانی شده استدرآمد می

 .فته استموديان ارتقا يا

 خدمات آنالين خود را از طري  اين سازمان ماليات :  9راهنمای تکمیل الکترونیکیِ اظهارنامه

اين . روز رسانی کرده استمرکز تلفن با هدف حمايت بهتر از موديان در جهت تکميل اظهارنامه به

اندازي اتوماتيک اين قابليت امکان راه. سيستم قابليت کشف زمان فعاليت تکميل الکترونيکی را دارد

گزينه کمک براي خدمات تکميل الکترونيکی براي مساعدت به موديان . کندپذير میرا امکانسامانه 

دهد که بيش از تحقي  ميدانی از کاربران نشان می. جهت تکميل و تسليم اظهارنامه اضافه شده است

 .خدمت استفاده خواهند کرد درصد مراجعه کنندگان در صورت نياز به مساعدت بار ديگر از اين 31

  

                                                           
30 - Mobisite  
31 - MobiAPP 
32 - Help-you-e-file (HYEF) 
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هاي استراتژيک ارتقاي استفاده از خدمات بر خط اولويت.  جدو    

 پن  حوزه اصلی توسعه گزارش شده براي ميان مدت –تمرکز استراتژيک براي بهبود خدمات الکترونيک 

 کشورها
برنامه 

 رسمی

تکميل 

 برخط

اظهارنامه 

 نويسپيش

پرداخت 

 برخط

ابزار /خدمات

 برخط

حسابهاي 

موديان 

 يکپارچه

ساير 

خدمات 

 برخط

فاکتورهاي 

الکترونيکی 

ماليات بر 

 افزودهارزش

گيري  داده

 پيشرفته

پست 

الکترونيکی 

 ديجيتالی

افزارهاي  نرم

عامالن 

 مالياتی

 کشورهای غیر عضو

            آرژانتين

            برزيل

 - - - - - - - - - -  بلغارستان

.هي  حوزه اصلی براي توسعه شناسايی نشد  چين  

            کلمبيا

            کاستاريکا

            کرواسی

            قبرس

            هنک کنگ

            هند

            اندونزي

            ليتوانی

            لتونی

            مالزي

            مالت

            مراکش

            رومانی

            روسيه

            عربستان صعودي

            سنگاپور

            آفريقاي جنوبی

            تايلند
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هاي استراتژيک ارتقاي استفاده از خدمات بر خط اولويت.  جدو  ادامة   

 پن  حوزه اصلی توسعه گزارش شده براي ميان مدت –تمرکز استراتژيک براي بهبود خدمات الکترونيک 

 کشورها
برنامه 

 رسمی

تکميل 

 برخط

اظهارنامه 

 نويسپيش

پرداخت 

 برخط

ابزار /خدمات

 برخط

حسابهاي 

موديان 

 يکپارچه

ساير 

خدمات 

 برخط

فاکتورهاي 

الکترونيکی 

ماليات بر 

 افزودهارزش

گيري  داده

 پيشرفته

پست 

الکترونيکی 

 ديجيتالی

افزارهاي  نرم

عامالن 

 مالياتی

 کشورهای غیر عضو

            آرژانتين

            برزيل

 - - - - - - - - - -  بلغارستان

.هي  حوزه اصلی براي توسعه شناسايی نشد  چين  

            کلمبيا

            کاستاريکا

            کرواسی

            قبرس

            هنک کنگ

            هند

            اندونزي

            ليتوانی

            لتونی

            مالزي

            مالت

            مراکش

            رومانی

            روسيه

            عربستان صعودي

            سنگاپور

            آفريقاي جنوبی

            تايلند
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هاي قبلی اين مجموعه مطالعات، توجه کافی به اتوماسيون ويرايش: تکمیل الکترونیکیِ اظهارنامه مالیاتی  .11

هاي اصلی و مهم داشته است که در اين اتوماسيون، هم به موديان و هم به سازمان ترتيباتِ تکميلِ اظهارنامه ماليات

در ويرايشاهاي قبلای باه طاور     . شوداستفاده از خدمات تکميلِ خودکارِ اظهارنامه ارائه میمالياتی توانايی و مزاياي 

هاي مالياتی که خدمات تکميال الکترونيکای در زميناة     خاص به اين نکته توجه شده بود که در تعدادي از سازمان

اين نکته نيز توجه شده بود که در عين حا  به . کنند پيشرفتهاي اساسی حاصل شده استهاي اصلی ارائه میماليات

هاي اصلی از لحاظ ساطح پاذيرش وجاود دارد کاه در نتيجاه      هاي مالياتی و ماليات هاي اساسی بين سازمانتفاوت

هاا باا   در اصال، اکثار پيشارفت   . تفاوت قابل توجهی در مزاياي ناشی از اين خدمات در باين کشاورها وجاود دارد   

اين واقعيت نياز باه   . نامة ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی صورت گرفته استاستفاده از تکميل الکترونيکیِ اظهار

هاي مالياتی که برخی از موديان يا همه آنها را ملزم به تکميال اظهارناماه    شود که تعداد سازمانوضوح مشاهده می

يال  هااي صاورت گرفتاه در خصاوص تکم    در ايان ويارايش پيشارفت   . کنند در حا  افزايش استالکترونيکی می

مشاهدات اصلی در ذيل تشريح . روزرسانی شده استبه 9و  0و  9الکترونيکی اظهارنامه مالياتهاي عمده در جدو  

  :شوندمی

 هاي مالياتی در کشورهاي سازمان همکاري اقتصاادي و   بيش از دو سوّم سازمان :تمامیِ مالیاتهای اصلی

موديان مالياات بار درآماد    ( 19)%براي بيش از سه چهارم توسعه به استفاده از تکميل الکترونيکی اظهارنامه 

 .انددست يافته 179 در سا    اشخاص حقيقی، ماليات بر درآمد شرکتها و ماليات بر ارزش افزوده

 ارائاه خادمات تکميال الکترونيکای اظهارناماه مالياات بار درآماد         : مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

ي ماورد مطالعاه عموميات دارد و ايان کشاورها در ايان ماورد        اشخاص حقيقی هم اکنون در بين کشاورها 

اکثريت مودياان اشاخاص حقيقای در ساا       ،هاي مالياتی سازماناز درصد  11در تقريباً . دهی دارندگزارش

اظهارنامه هاي خود را راساً يا از طري  متخصصان مالياتی و به صورت الکترونيکای تکميال و تساليم     179 

درصد  19الی  91کشور بين  91مورد از  0در  درصد موديان؛ 19کشور بيش از  91مورد از  3 در  :اندکرده

 9 کشاور کمتار از    91مورد از  79درصد از موديان؛ در  91الی  9 کشور بين  91مورد از  0از موديان؛ در 

گذشاته   ساا   71در . هااي مربوطاه موجاود نباود    براي شش کشور نيز اطالعات و دادهو  درصد از موديان؛

باه طاور   )اند اي در افزايش استفاده از اظهارنامه الکترونيک داشتهتعدادي از کشورها پيشرفت قابل مالحظه

 ، اسالوونی +%(  )، ليتاوانی %+(39)، اسارائيل % +(  )آرژانتاين (: درصد پيشارفت باه شاکل مطلا      19دقي  
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ياتی به طور کلی در زمينه ماليات بر هاي مال سازمانمطاب  جداو  آتی، %+((. 39)، آفريقاي جنوبی%+(711)

هاي بااليی از تکميال  درآمد اشخاص حقيقی توسل چندانی به الزامات تکميل الکترونيکی براي نيل به نرخ

به اندازة )اي درصد از کشورهاي مورد پيمايش، ظرفيت بالقوه 9 در مورد . اندالکترونيکی اظهارنامه نداشته

 هاا وجاود دارد از جملاه در   تفاده بيشتر از تکميل الکترونيکای اظهارناماه  راي اسب( درصدي 19يک افزايش 

چهارکشور عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي يعنی جمهوري چاک، مجارساتان، لوکزامباورک، و     

 . جمهوري اسلوانی

 ارائه خدمات تکميل الکترونيکی اظهارنامه ماليات بر درآماد شارکتها هام    :هامالیات بر درآمد شرکت 

سازمان مورد پيماايش ايان     9سازمان مالياتی از   0)اکنون در بين کشورهاي مورد پيمايش عموميت دارد 

اکثريات شارکتها    ،هااي ماليااتی   درصد از سازمان  1 در تقريباً  .(اندکردهاستفاده  179 سا  طی خدمت را 

در سی و پان   : اندتسليم نموده هاي خود را به صورت الکترونيکی تکميل واظهارنامه 179 براي سا  مالی 

درصد از شرکتها؛ در ياک کشاور باين     19الی  91در هفت کشور بين  درصد از شرکتها؛ 19کشور بيش از 

باراي چهاار کشاور اطالعاات موجاود      و  از شرکتها؛ 9 در نه کشور کمتر از  درصد از شرکتها؛ 91الی  9 

  گذشاته در زميناه افازايش اساتفاده از اظهارناماه      ساا  71هااي ماليااتی در    تعادادي از ساازمان  . نبوده است

ايان کشاورها   (. درصاد افازايش باه شاکل مطلا       19يعنای  )اند اي داشتهمالحظه الکترونيک، پيشرفت قابل

عبارتند از بلژيک، قبرس، دانمارک، استونی، مجارستان، ايرلند، اسرائيل، لتاونی، هلناد، عربساتان ساعودي،     

رسد که توسل به الزاماات  به نظر می 3به استناد اطالعات جدو  . سپانيا و بريتانيااسلوونی، آفريقاي جنوبی، ا

در ماورد ناه   . تکميل و تسليم اظهارنامه نقش مهمی در افزايش استفاده از اظهارنامه الکترونيک داشته اسات 

تفاده بيشاتر  براي اس( درصدي 19به اندازة يک افزايش )اي مورد از کشورهاي مورد پيمايش، ظرفيت بالقوه

چهارکشاور عضاو ساازمان همکااري و توساعه        ها وجاود دارد از جملاه در  از تکميل الکترونيکی اظهارنامه

 .اقتصادي يعنی جمهوري چک، لوکزامبورگ، لهستان و اسلواکی

 اکنون در تمامی کشورهايی که ماليات بار ارزش  اظهارنامة الکترونيک هم: مالیات بر ارزش افزوده

ساازمان ماليااتی کاه مالياات بار       91کنند قابل استفاده است به عبارت ديگر، تمامی و  میافزوده را وص

هااي ماليااتی    درصادِ ساازمان  . اناد نماوده ارائاه  چنين خدماتی  179 ارزش افزوده دارند براي سا  مالی 

تکميل الکترونيکیِ اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده توسط اکثريت موديان افازايش چشامگيري    داراي
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: رسيده است 179 درصد در سا    9به تقريباً  113 درصد براي سا  مالی  9 اين آمار از . داشته است

درصاد؛   91الی  9 کشور بين  0  درصد؛ در 19الی  91کشور بين  1درصد؛ در  19کشور بيش از  97در 

هاي مالياتی  تعدادي از سازمان. درصد؛ و براي دو کشور اطالعات موجود نيست 9 کشور کمتر از  1در 

اناد  اي داشتهمالحظه سا  گذشته در زمينه افزايش استفاده از اظهارنامه الکترونيک، پيشرفت قابل 71در 

ژيک، بلغارستان، فرانسه، مجارساتان،  اين کشورها عبارتند از بل(. درصد افزايش به شکل مطل  19يعنی )

اجبااري شادن   . ايسلند، ايرلند، لتاونی، هلناد، روماانی، سانگاپور، اسالوونی، آفريقااي جناوبی و بريتانياا        

مالياات   اظهارنامه الکترونيک و تعيين الزامات براي آن، در عرصه ماليات بر ارزش افزوده در مقايساه باا  

 179 ساازمان ماليااتی در ساا  ماالی      90(: را ببينياد  71جدو  ) تبر درآمد شرکتها بسيار بيشتر بوده اس

حاداقل در شاش   . اناد ی از مودياان را اجارا کارده   اجباري شدن اظهارنامه الکترونيک براي تمام يا بخشا 

کشور از جمله در سه کشور عضو سازمان همکااري و توساعه اقتصاادي کشاورهاي جمهاوري چاک،       

اظهارناماه   باراي اساتفاده بيشاتر از   ( درصد افزايش به شکل مطلا   19)اسرائيل و سويس، پتانسيل بااليی 

 .الکترونيک وجود دارد

 

  های مالیاتی برای مودیاناظهارنامه تکمیل پیش

ترين تحوالت در طراحی فرآيند تکميل و تسليم اظهارنامه مالياتی و استفاده از تکنولوژي توساط  يکی از مهم  .71

هاي اظهارنامه مالياتی پيش تکميال باراي مالياات بار     سا  اخير، ظهور سيستم 79الی  71هاي مالياتی در طو   سازمان

 .درآمد اشخاص حقيقی بوده است

باراي مثاا  اطالعاات هاويتی     )شاده  اجراي پيش تکميل مستلزم استفاده سازمان مالياتی از اطالعات نگهاداري  . 7

اطالعاات    باراي ( رآمد و کسورات موديموديان، تاريخچه و سواب  موديان و گزارش اشخاص ثالث در خصوص د

بسته به ميزان . گيرداظهارنامه براي بررسی در اختيار مودي قرار می تکميل پيش. مورد نياز در اظهارنامه مالياتی است

توانناد باه   اناد مای  هايی که کامالً ياا جزئااً تکميال شاده    اظهارنامه( و چارچوب قانونی مورد نظر)پيچيدگی خدمات 

ترين شاکلِ آنهاا، تکميال و تساليم اظهارناماه      در پيشرفته. ونيکی يا کاغذي در اختيار مودي قرار گيردصورت الکتر

الخصاوص در ماورد   ايان حالات علای   . مالياتی براي اکثريت وسايعی از مودياان باه صاورت کااماًل خودکاار اسات       
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شاان ايان ناوم کماک را باه      يااتی ي مالهاا  سازمانکه ( مانند دانمارک، فنالند و سوئد)کشورهاي منطقه شما  اروپا 

ها به طورکامل براي در اين کشورها درصد بااليی از اين نوم اظهارنامه. دهند، مصداق دارداکثريت موديان ارائه می

 .شودموديان مربوطه تکميل می

/ يات براي توضيح بيشتر اين موضوم، مد  قابل. تواند انجام شودبا درجات متفاوتی از پيچيدگی می تکميل پيش .73

( 171 سااازمان همکاااري و توسااعه اقتصااادي، ) 90«انجماان مااديريت مالياااتی»از مطالعااه قبلاایِ  در نمااودار 99تکاماال

آنچه کاه باراي ايان    . دهد استخراج شده است که درجات متفاوتی از قابليتها را در تجارب سازمان مالياتی نشان می

چاارچوبی کااه در آن امکااان  . آن اساات پيشارفت اهمياات داشاته اساات وجااود ياک چااارچوب قااانونی ساازگار بااا    

گزارشدهی اشخاص ثالث در خصوص اطالعات موديان در حد وسيع وجاود داشاته باشاد و فقاط در ماورد تعاداد       

ايان  . محدودي از کسورات و اعتبارات مالياتی نتوان با توسل به منابع اطالعاتی اشخاص ثالث راستی آزماايی نماود  

 .دهدمزاياي بالقوه ارائه میخدمات ارائه شده توسط سازمان مالياتی از منظر  بندي محتوايمد  ابزاري براي طبقه

هاي مالياتی دربارة ميزان استفاده از رويکرد پيش تکميل براي مالياتهاي اصلی و نيز  در اين ويراست، از سازمان .1 

 تکميال  پايش  179 ا  ها که به صاورت کامال باراي سا    براي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی و نسبتی از اظهارنامه

  :آيد هاي ذيل به دست مینتاي  و يافته   9با استفاده از اطالعات موجود در جدو    .اند، سوا  پرسيده شده استشده

  و در برخای ماوارد،   )باراي نوساازي    تکميل پيشي مالياتی به صورت عمده از امکان ها سازمانبسياري از

   .کننداص حقيقی استفاده میعمليات نظام ماليات بر درآمد اشخ( تحو ِ

 قابليات  ( شيلی، دانمارک، فنالند، ليتوانی، مالت، ناروژ، اساپانيا و ساوئد   )ي مالياتی هشت کشور ها سازمان

را به صورت آناليان ياا کاغاذي باراي اکثريات      ( يا معاد  آن)ايجاد اظهارنامه مالياتیِ کامالً تکميل شده 

در حاالی کاه چهاار    . اناد هستند فاراهم کارده   179 مالياتی در سا  موديانی که ملزم به تکميل اظهارنامه 

درصد از  91الی  9 براي  179 به اين نتاي  در سا   (بلژيک، ايسلند، سنگاپور و آفريقاي جنوبی)کشور 

 . موديان اشخاص حقيقی دست يافتند

 

  

                                                           
33 - capability/maturity model  
34

 - FTA 
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 تکميل پيشهاي مد  تکامل قابليت . نمودار 

ايازم حوطس

 مک

هجوت لباق

اهتيلباق فيصوت  ليمکت شيپ حوطس
 

یلقادح

 ینعي يرثکادح
 یتايلام همانراهظا

لماک

 دودحم تاعالطا اب ليمکت شيپ يذغاک مرف. کي
  نايدوم  باوس اي یتيوه

 تاعالطا اب ليمکت شيپ یکينورتکلا مرف. ود
  نايدوم  باوس اي یتيوه دودحم

 اي یتيوه تاعالطا اب ليمکت شيپ يذغاک مرف. هس
 /يدمآرد دودحم تاعالطا و نايدوم  باوس

    يرابتعا و تاروسک

 تاعالطا اب ليمکت شيپ یکينورتکلا مرف. راهچ
 يرثکادح تاعالطا و نايدوم  باوس اي یتيوه

     يرابتعا و تاروسک /يدمآرد

 یتيوه تاعالطا اب ليمکت شيپ يذغاک مرف . نپ
 /يدمآرد يرثکادح تاعالطا و نايدوم  باوس اي

    يرابتعا و تاروسک

 تاعالطا اب ليمکت شيپ یکينورتکلا مرف. شش
 يرثکادح تاعالطا و نايدوم  باوس اي یتيوه

     يرابتعا و تاروسک /يدمآرد

 لماک ندرک راکدوخ. تفه
 

باراي اشاخاص مشامو  مالياات بار       ،اسالوونی در گر چه به تعداد و به صورت کمّی مشخ  نيست ولی  -

شود و از طرفای  درآمد اشخاص حقيقی، محاسبات حاوي اطالعاتی از بدهی مالياتی براي آنان ارسا  می

تعاديالت  در صاورتی کاه انجاام تغييارات و     . موديان نيز مکلف به کنتر  و بررسی اين محاسبات هساتند 

ضرورتی نداشته باشد و مودي با اطالعات ارسالی مواف  باشد نياازي نيسات کااري انجاام دهاد و ظارف       

هاايی  با همان داده)پانزده همين محاسبات مبناي تعيين ماليات بر درآمد فرد مورد نظر قرار خواهد گرفت 

   (.که در پرتا  شخصی مودي در سيستم ماليات الکترونيکی درج شده است

استراليا، بلژياک، اساتونی، فنالناد، فرانساه، هناگ کناگ، ايسالند، کاره،         )کشور  70ي مالياتی ها سازمان -

   .اند کرده شده استفادههاي نسبتاً تکميلوسيع از اظهارنامهبه طور ( مالزي، هلند، پرتغا ، سنگاپور و سوئد

 . اندن پيش تکميل را فراهم کردهي مالياتی استفاده از امکاها سازمانرفته تقريباً نيمی از همروي -
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 بسيار محدودتر بوده و عموماً مناوط باه شناساايی کل ایِ      تکميل پيشها، استفاده از امکان براي ساير ماليات

   .شناختی استمودي و اطالعات جمعيت

 

 پرداخت الکترونیکی مالیات
هاي وصو  مالياات   کارگزاران مالياتی و سازمانها يکی از متداولترين اشکا  تعامل بين موديان، پرداخت ماليات .7 

خواه مالياتهاي )وکارهايی که نوعاً ملزم به انجام انوام پرداختهاي منظم الخصوص براي کسباين موضوم علی. است

تر، شاهروندان و صااحبان   به شکل کلی. در طو  سا  مالی هستند، مصداق دارد( شانخود و خواه مالياتهاي کارکنان

هاي مانند صورتحساب آب و برق و بدهی)ها توجهی از انوام صورتحسابرها ملزم به پرداخت تعداد قابلوکاکسب

کاه محصاو    )تعاداد و حجام زيااد مباادالت پرداختای      . در طاو  ساا  هساتند   ....( مربوط باه کارتهااي اعتبااري و    

  هاي پرداخت گيري در حيطة روشطی دهة گذشته، منجر به وقوم تحوالت چشم( اقتصادهايی با عملکرد نرما  است

روشهايی کاه هادف کلای از ابادام آنهاا، تساهيل و       . شده است  وکارهاالکترونيک براي شهروندان و صاحبان کسب

 .هاي آن استسازي فرآيند پرداخت و کاستن از هزينهساده

-افزايش دامنه روشي مالياتی در ها سازمانهاي قبلی اين مجموعه مطالعات حاکی از پيشرفت محسوس ويراست .  

بادهکاري  »اساتفاده از  : مثا  اصلی ذکر شده عبارت بودناد از . اندهاي پرداخت کامالً الکترونيکی براي موديان بوده

به هر . است( تلفنبانک)و بانکداري تلفنی ( يعنی پرداختهاي آنالين توسط موديان) 91«بستانکاري مستقيم»، 99«مستقيم

باراي نموناه ارائاه چاک از طريا  پسات،        -(تار روش پر هزيناه )وش پرداخت دستیحا ، اين نيز ذکر شده بود که ر

باا  )پرداخت نقدي از طري  بانک يا پرداخت حضوري در محل ادارات مالياتی و يا پرداخت توساط اشاخاص ثالاث    

تيجاه  در ن. ي ماليااتی باود  هاا  سازمانهمچنان روش پرداخت غالب در بسياري از  -(استفاده از چک يا به صورت نقد

نگرانای  . شادند هاي مالياتی متحمل مای اي را براي پردازش پرداختهمچنان هزينه اداري عمده ها سازمانبسياري از 

-ميزان استفاده از روشاطالعاتی پيرامون ي مالياتی ها سازمانديگري که ذکر شده بود اين واقعيت بود که بسياري از 

ي ماليااتی داناش و اطالعاات کمای در خصاوص هزيناه       هاا  ساازمان داد نشان مینداشتند ئو اين مسوله هاي پرداخت 

 .تحميل شده به خودشان و موديان دارند

                                                           
35 - direct debit  
36 - direct credit  
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« تکامال »شده از نظار ساطح   اندازيدر مورد ساير انوام خدمات الکترونيک نيز روشهاي پرداخت الکترونيکِ راه .9 

موديان، سازمان مالياتی و اشخاص ثالث شده است و منافعی که در اثر استقرار آنها عايد ( يا ميزان اتوماسيون مربوطه)

در يکی از مطالعات خود « انجمن مديريت مالياتی»با هدف تشوي  به تفکر بيشتر درباره اين موضوم، . متفاوت هستند

را ارائه کرده است که در آن،  91«هاي الکترونيکیتکامل پرداخت»مد    (171 سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، )

هااي مربوطاه باه هار     ي مالياتی جهت وصو  ماليات نشان داده شده و هزينهها سازمانپرداخت موجود براي  روشهاي

هاي موجود انجام شده اسات  يک از اين روشها تشريح گرديده و قضاوتی در خصوص ميزان اتوماسيون و کل هزينه

 (. 9نمودار )

هاا و ياا حضاور    کامل که مستلزم استفاده از چک دهد زمانی که از روش دستیِهمان طور که اين مد  نشان می .0 

شان در ادارات مالياتی است به استفاده از روشهاي پرداخت کامالً الکترونيکی مانناد بانکاداري   موديان يا کارگزاران

بار  . ياباد ها به طرز چشمگيري کاهش مای کنيم، هزينهحرکت می« بدهکاري مستقيم»و ( بستانکاري مستقيم)اينترنتی 

رسد ظرفيت اساس در کشورهايی که استفاده از روشهاي پرداخت کامالً الکترونيکی نسبتاً پايين است، به نظر میاين 

 .بالقوة عظيمی براي افزايش استفاده از اين امکان و کسب منافع پرشمار وجود دارد

اي وصو  مالياات  هاي پرداختی که برهاي مالياتی در خصوص ماهيت روش در اين مجموعه مطالعات از سازمان .9 

 1جادو   )ايام  سوا  کرده 179 را براي سا  مالی ( بر حسب درصد)کنند و نيز استفاده نسبی از هر کدام استفاده می

هاي مالياتی قادر نبودند که اطالعات مربوط باه ميازان اساتفاده را ارائاه دهناد       تعداد نسبتاً زيادي از سازمان(. را ببينيد

هاي مالياتی مورد پيماايش محادود شاده اسات کاه       درصد از سازمان 11  مشاهدات به کمی بيش ازها و بنابراين يافته

 : مختصاتی به شرح ذيل دارند

 ي مالياتی در طاو   ها سازمانرسد که اين به عنوان يک کل و با استناد به اطالعات مطالعات قبلی به نظر می

 :اندات براي اکثريت موديان داشتهسا  اخير پيشرفت اساسی در اتوماسيون وصو  مالي 9 -0

  

                                                           
37 - “e-payment maturity model”  
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ماليات پرداخت روشهاي وضعيت .9جدو    

 12 2 11 2 1  2 وضعیت روشهای پرداخت مالیات
 تعداد سازمانهاي مالياتی که روشهاي پرداخت کامالً الکترونيکی

 دارندرا براي اکثر پرداختهاي مالياتی 

 کشور از  1

 (1 )%مورد    

 کشور از  7

 (09)%مورد     

 کشور از  1 

 ( 1)%مورد   9

  9تعداد سازمانهاي مالياتی که روشهاي پرداخت جزئاً الکترونيکی

 دارندرا براي اکثر پرداختهاي مالياتی 

 کشور از  1

 (1 )%مورد    

 کشور از 77

 %( 93)مورد     

 کشور از   

 %( 97)مورد  1 

 تعداد سازمانهاي مالياتی که روش پرداخت غير الکترونيکی 

  دارندرا براي اکثريت پرداختهاي مالياتی 

 کشور از  9

 %(70)مورد    

 کشور از  9

 %( 7)مورد    

 کشور از  9

 %( 70)عدد    

 را در ( راساً)تعداد سازمانهاي مالياتی که روش پرداخت شخصی 

 دارنداداره را براي پرداختهاي مالياتی 

 عدد از  1 

 %(99)عدد 03

 عدد از  9 

 %( 0)عدد  9

 عدد از  9 

 %( 09)عدد 91

  شوند از جمله در يازده اکثريت پرداختها با روشهاي کامالً الکترونيکی انجام می ،بيست سازمان مالياتیميان

شايلی، فنالناد، مجارساتان، هناد،     )باوده اسات   % 19بايش از  سازمان، درصدِ اين نوم پرداختها به شکل تجمعی 

 (. نروژ، سنگاپور، سوئد و انگلستان ايرلند، هلند،

      ايان روشاها نوعااً شاامل      .در هشت کشور روش پرداخت غالاب، روش پرداخات جزئااً الکترونيکای اسات

يان وجاوه توساط آن    و انتقاا  ا ( مانند بانک يا اداره پست)پرداخت حضوري توسط مودي به يک عامل ثالث 

    .عامل به شکل الکترونيکی به سازمان مالياتی است

  شاان را  ي مالياتی کماکان روش پرداخت حضاوريِ مالياات در ادارات ماليااتی   ها سازماندرصد  09بيش از

 -هزيناه »در بسياري از موارد، حجم گزارش شده خيلی پايين است به نحوي که از لحاظ تحليل . دهندادامه می

 .حفظ اين روشها جاي شک دارد« دهيفا

  با پست استفاده می از روش ارسا  چک( درصد يا بيشتر 9 )حجم قابل توجهی  ،چهار سازمان مالياتیدر-

هماه ايان چهاار    (. کانادا، مالات، نيوزلناد و ايااالت متحاده    )کنند که مستلزم پردازش داخلی توسط آنان است 

اي از پرداخت الکترونيکی در الويات کارشاان قارار گرفتاه     فزايندهو پس از آن، استفاده  170 کشور در سا  

    .است

  

                                                           
38 - Partially electronic payement methods  
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 هاي پرداختیمد  تکامل روش .9نمودار 

 راکدوخ هجرد
ندش

 نيياپ هجرد
ندش راکدوخ

 یکينورتکلا ًالماک 
 7 ،6 ،5تاقبط –

هنيزه حوطس اهتيلباق فيصوت

هدش ليمحت هنيزه فيصوت  

الاب

نيياپ یليخ

 رد یصخش ياهتخادرپ. کي
 تروص هب اههداد : یتايلام نامزاس
 تسد هب اهديسر زا یکينورتکلا
 .ديآیم

 شزادرپ هنيزه ،نايدوم نامز هنيزه
یتايلام نامزاس

 رد یصخش ياهتخادرپ. ود
 :کناب  اثم يارب اهيرازگراک

 هب یکينورتکلا تروص هب اههداد
 .ديآیم تسد

 ح هنيزه ، نايدوم نامز هنيزه
اهيرازگراک تالماعم همحزلا

یتسپ ياهکچ  يرط زا. هس
 شزادرپ ياههنيزه،یتسپ هنيزه

تايلام نامزاس و یکناب

 يرادکناب زا نايدوم هدافتسا. راهچ
ینفلت

ینفلت هملاکم و نايدوم نامز

 ياهشور زا نايدوم هدافتسا.  نپ
 اي کناب  يرط زا یتنرتنيا تخادرپ

تايلام نامزاس

نايدوم نامز

 رايتخا زا نايدوم هدافتسا . شش
 يانبم رب ميقتسم (debit)یهدب

یهدب -یهدب

 تباب نايدوم هدش فرص نامز
رايتخا ديدجت

 رايتخا زا نايدوم هدافتسا. تفه
 همه تخادرپ يارب ميقتسم یهدب

اهتايلام

 کرادت يارب نايدوم نامز هنيزه
ميقتسم یهدب رايتخا

 

 پرداخات حضاوري در ادارات ماليااتی نسابت قابال تاوجهی       ( قبرس، مالزي، مراکش، پرتغا  و تايلند)در پن  کشور

اساتفاده    و پاس از آن  170 هماه ايان پان  کشاور در ساا       . دهدرا تشکيل می( پرداختهادرصد از همه  01بيش از )

 . فزاينده از پرداخت الکترونيکی در اولويت کارشان قرارگرفته است

 ها به تفکيک نوم پرداخات نبودناد کاه    هاي حجم پرداختي مالياتی قادر به گزارش دادهها سازمانسوّمِ بيش از يک

 . کافی به اتوماسيون کاملِ اين جنبه از ارائه خدمات نشده است دهد توجهنشان می

 هااي مالياتهااي   کمتر از نرخ تکميال الکترونيکای اظهارناماه    179 هاي کامالً الکترونيک در سا  نرخ کلیِ پرداخت

تصورات ( 7: گرچه در اين تحقي  داليلِ اين مساله بررسی نشده است امّا عواملِ احتمالی عبارتند از. اصلی بوده است
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( 9ميلیِ عمومی موديان به استفاده از تجهيزات بدهکاريِ مستقيم؛ بی(  موديان دربارة ضعفهاي امنيتیِ سيستم بانکی؛ 

 . کمبودِ دسترسی به اينترنت( 0  تی در ارتقاي روشهاي پرداخت الکترونيک؛ي مالياها سازمانعدم توفي  

گيري متقن درباره کل جامعه کمبود اطالعات جامع در خصوص حجم پرداختها و روشهاي مورد استفاده، نتيجه  .1 

اي ت باالقوه رساد ظرفيا  سازد؛ اين گفته بدين معناست که به نظار مای  ي مالياتیِ مورد پيمايش را مشکل میها سازمان

 .براي استفاده بسيار بيشتر از امکانات پرداخت الکترونيک در بسياري از کشورهاي مورد پيمايش وجود دارد
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 تکميل پيشاستفاده از تکميل الکترونيکی و : اظهارنامه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی. 0جدو  

  های پیش تکمیل شده در طول سال مالیدرصد کل اظهارنامه

 کشورها

سال معرفی 

تکمیل 

اظهارنامه 

 الکترونیکی

2  1 2  1 2 11 2 12 

تغییرات 

2  1-2 12 

درصد از )

 (کل

هایی که ناقص درصد اظهارنامه

-شده تکمیل پیش 12 2در سال 

 .اند

هایی که درصد اظهارنامه

به صورت کامل در سال 

 .اندشده تکمیل پیش 12 2

 OECDکشورهای 
 1 0  79 39  3  3 1  7331 استرالیا

 n.a n.a.ppl 11 1  13 13 71 119  اتریش

 3  711 11 11 90 01 9  11  بلژیک

 n.a.ppl n.a.ppl 1  11 10  9 03 7339 کانادا

  n.a 1  7 33 33  3 7  7333 شیلی

 1 1 9 9 7 7 >7 110  جمهوری چک

 10 711 91  3  3 31  1 7330 دانمارک

 n.a 711 91 39 30  3 93 111  استونی

 19 711 09 09 99 9  1 111  فنالند

 71 19 91 90 99 1  0 117  فرانسه

 1 1 00 97  9 91 1 7333 آلمان

 n.a n.a n.a n.a 03 79 0 117  یونان

 1 1 71 1  71 91 9 119  مجارستان

    711 71 31  3  3 1  7333 ایسلند

 n.a 1 3  37 7  11  1 117  ایرلند

 n.a 1 39 39 39 13 1 113  اسرائیل

 1 1 1 711 711 711 711  733 ایتالیا

 n.a n.a 91 91 00 97 1 110  ژاپن

 3     0 37 1  1  09 110  کره

 n.a n.a 7 7 7  1 113  لوکزامبورک

 1    97 33 33 31  0  733 مکزیک

 1 91 1  31 39 39 13 7331 هلند

 1 1 1  9  17 19 91  733 نیوزلند

 19 71 90 37 1     91 7333 نروژ

 1 1 9  9  77 7.0 1  11  لهستان

  1  19 1  9  1  0  111  پرتقال

 n.a      1 1 1 119  جمهوری اسلواکی

.متن را ببينيد n.a 711 711 11 1 110  اسلوونی .متن را ببينيد   

 99 73 11 33 10 91 9  7333 اسپانیا

 19 711  1 11 19 99 79  11  سوئد

 .کنندپيش تکميل استفاده می ها از؛ برخی از شهرستان(سطح شهرستانها )ماليات بر درآمد اشخاص در سطح زير ملی سویس

 1 1 13 33 33 33 91 119  ترکیه

 1 1  1 9  11 19 71 111  انگلیس

 1 1 91 9  11 19 01 1 73 ایاالت متحده

  97 93 19 1  07 - - 
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 تکميل پيشاستفاده از تکميل الکترونيکی و : اظهارنامه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی. 0دو  ادامة ج

 

 

  

  های پیش تکمیل شده در طول سال مالیدرصد کل اظهارنامه

 کشورها

سال معرفی 

تکمیل 

اظهارنامه 

 الکترونیکی

2  1 2  1 2 11 2 12 

تغییرات 

2  1-2 12 

درصد از )

 (کل

هایی که ناقص درصد اظهارنامه

-شده تکمیل پیش 12 2در سال 

 .اند

هایی که درصد اظهارنامه

به صورت کامل در سال 

 .اندشده تکمیل پیش 12 2

 OECD کشورهای غیر عضو

 n.a n.a    711 711 711  7 7333 آرژانتین

 n.a n.a 711 711 n.a 1 1 7331 برزیل

 1 1 77 77 9 9 >7 119  بلغارستان

 - - n.a n.a n.a n.a 1 119  چین

 n.a n.a n.a 1 0 n.a 1 1 کلمبیا

 - - - - - - - - کاستاریکا

 - - - - - - - - کرواسی

 1 1 9  9     1 >7 110  قبرس

 n.a n.a n.a 70 79 n.a 711 1 هنک کنگ

n.a n.a 71 (79.7) هند   1 n.a 71 1 

 n.a n.a n.a n.a   1 1 اندونزی

 1 1  7  7 79 71 1  11  لیتوانی

 11 90    31 1  17 70 110  لتونی

 1 711 91 9  13 91 99 110  مالزی

 19    1 7 7   7 111  مالت

 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1 1 مراکش

 n.a 7 7 1 1 >7 1 111  رومانی

 1 1 1 1 9 3 1 111  روسیه

.موجود نيست عربستان صعودی  

 03 33 97 31 31 37 11  733 سنگاپور

 n.a 90 39 33 33 01 0 117  آفریقای جنوبی

 n.a n.a n.a n.a 90 n.a 1 1 تایلند
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 تکميل پيشاستفاده از تکميل الکترونيکی و : هااظهارنامه ماليات بر درآمد شرکت. 9جدو  

 

  های پیش تکمیل شده در طول سال مالیدرصد کل اظهارنامه

 کشورها

سال معرفی 

تکمیل 

اظهارنامه 

 الکترونیکی

2  1 2  1 2 11 2 12 

 -1  2: تغییرات 

درصد از ) 12 2

 (کل

هایی درصد اظهارنامه

 12 2که ناقص در سال 

 .اندشده تکمیل پیش

 OECDکشورهای 

   -1 88 12 12 11  111 استرالیا
 n.a 19 19 11 11  2 1  2 اتریش

   81 82 92 22 1 1  2 بلژیک

  18  9 11 21 2 2  2 کانادا

   21 11 11 11 11 1111 شیلی

    2 21 1 2 1 1  2 جمهوری چک

     1   1 21 18   1  2 دانمارک

    1 11 18 11 11    2 استونی

   19 18 22 11 1    2 فنالند

    9 11 81 99 21 1111 فرانسه

     n.a     n.a n.a آلمان

             n.a یونان

   11 11 11 11 2 2  2 مجارستان

     11 11 11 11 1111 ایسلند

   81 11 11 81 18 1  2 ایرلند

 n.a 99 99 91 12   1  2 اسرائیل

       1   1   1   1 1118 ایتالیا

 n.a 11 11 18 28   1  2 ژاپن

   1 18 19 11 12 1  2 کره

             n.a لوکزامبورک

       1   1   1   1 1118 مکزیک

     1   1   1   1   1  2 هلند

    2 89  8 91 19 1112 نیوزلند

    1 89 81 91 19    2 نروژ

    1  1 11 1   1  2 لهستان

   1     1   1   1   1    2 پرتقال

   n.a 2 11 11   1  2 جمهوری اسلواکی

   11 11   1   1   1  2 اسلوونی

   91 11 11 11 22 1111 اسپانیا

 n.a  1 91 18 18 11 1  2 سوئد

 سویس

        ترکیه

   19 18 12 11 1 1  2 انگلیس

   21  1 11 21 1 1  2 ایاالت متحده

  21 11 18 81 1  - 
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 تکميل پيشاستفاده از تکميل الکترونيکی و : هااظهارنامه ماليات بر درآمد شرکت. 9دو  ادامة ج

 

  سال مالیهای پیش تکمیل شده در طول درصد کل اظهارنامه

 کشورها

سال معرفی 

تکمیل 

اظهارنامه 

 الکترونیکی

2  1 2  1 2 11 2 12 

-1  2: تغییرات 

درصد از ) 12 2

 (کل

هایی درصد اظهارنامه

 12 2که ناقص در سال 

 .اندشده تکمیل پیش

 OECDکشورهای غیر عضو 

 n.a 11   1   1   1 21 1111 آرژانتین

   n.a n.a n.a 1   1   n.a برزیل

   12 12 28 21   1  2 بلغارستان

   n.a n.a n.a n.a n.a 1  2 چین

   n.a   22 8 n.a کلمبیا

 - - - - - - - کاستاریکا

   n.a n.a n.a n.a 91 n.a کرواسی

   n.a 21 19 19   1  2 قبرس

   >n.a n.a 1< 1< 1  1 2 هنک کنگ

   n.a   n.a 1221 1   n.a هند

   n.a n.a n.a n.a 1 1 اندونزی

   11 11 91 12   8  2 لیتوانی

   18 82 92 19 21 1  2 لتونی

 n.a 18 11 91 n.a n.a 1  2 مالزی

 n.a 12 11 12 11 82 1  2 مالت

   n.a  21 122 2 2 1  2 مراکش

   n.a 91 91 2   1  2 رومانی

   n.a   12 19 18 18 روسیه

   n.a     n.a 99 99 عربستان صعودی

   -11 11 12 19 81    2 سنگاپور

 21 11 11 11 21   1  2 آفریقای جنوبی

   n.a n.a n.a n.a 91 n.a تایلند



 استفاده از خدمات برخط: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

28 
 

 تکميل پيشاستفاده از تکميل الکترونيکی و : اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده. 1جدو  

  های پیش تکمیل شده در طول سال مالیدرصد کل اظهارنامه

 کشورها

معرفی سال 

تکمیل 

اظهارنامه 

 الکترونیکی

2  1 2  1 2 11 2 12 

-1  2: تغییرات 

درصد از ) 12 2

 (کل

هایی درصد اظهارنامه

 12 2که ناقص در سال 

 .اندشده تکمیل پیش

 OECDکشورهای 

 1 9  93 90 03 91 119  استرالیا

 n.a 3 3  1  1  1  117  اتریش

 1    31 31 31 3 119  بلژیک

  99 10 07    77  11  کانادا

 1 91 30 17 10 91 7333 شیلی

 1 71 71 71 9 7 110  جمهوری چک

 1 93 33  3 39 11 7333 دانمارک

 1 9  33 33 31 10 111  استونی

 1 91 9  1  19 99 7331 فنالند

 1 1     93      117  فرانسه

 n.a 17 1     9  73 111  آلمان

 n.a n.a 1 9  11 97 111  یونان

 1 39 33 33 33 1 111  مجارستان

 1 9  33 10 19 71 110  ایسلند

 1 9   3 19 09 79 111  ایرلند

 n.a n.a n.a n.a  9 n.a 1 اسرائیل

 1 1 711 711 711 711  733 ایتالیا

 n.a n.a 19 01 3  1 110  ژاپن

 9  99 9  13 10 91 111  کره

 1 91 91 90 1  1 119  لوکزامبورک

 1 09 711 711 711 99  11  مکزیک

 1 711 711 711 711 1 119  هلند

 71 93  0    7  3  733 نیوزلند

 1 17 33  3     9 117  نروژ

 1 99 99 77   1 111  لهستان

 1 71 711 711 711 9  111  پرتقال

 n.a 3 03 03 1 1 119  جمهوری اسلواکی

 1 33 33 711 711 1 110  اسلوونی

 1 19 31 1  19 9  7333 اسپانیا

 1  1 19 99 99 9 117  سوئد

 1    1 1 171  سویس

 1 3  33 33 33 11 110  ترکیه

 1 33 33 11 1  1 119  انگلیس

 .ماليات ارزش افزوده در سطح ملی وجود ندارد ایاالت متحده

     1  11 11 9   
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 تکميل پيشاستفاده از تکميل الکترونيکی و : اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده. 1ادامة جدو  

 

  

  های پیش تکمیل شده در طول سال مالیدرصد کل اظهارنامه

 کشورها

سال معرفی 

تکمیل 

اظهارنامه 

 الکترونیکی

2  1 2  1 2 11 2 12 

-1  2: تغییرات 

درصد از ) 12 2

 (کل

هایی درصد اظهارنامه

 12 2که ناقص در سال 

 .اندشده تکمیل پیش

 OECDکشورهای غیر عضو 

 n.a 11 711 711 711 91 7333 آرژانتین

 .ماليات ارزش افزوده در سطح ملی وجود ندارد n.a برزیل

 1 3  30     1 9 111  بلغارستان

 n.a n.a n.a n.a n.a 1 117  چین

 n.a n.a n.a  0 71 n.a 1 کلمبیا

 n.a n.a n.a 711 n.a 1 - کاستاریکا

 n.a n.a n.a n.a 3  n.a 1 کرواسی

 1 9 0   7 7 110  قبرس

 .ماليات ارزش افزوده در سطح ملی وجود ندارد 171  هنک کنگ

 .ماليات ارزش افزوده در سطح ملی وجود ندارد n.a هند

 n.a n.a n.a n.a 91 91 1 اندونزی

 1 33 33 9  10 1  11  لیتوانی

 1  1 31 39 1  99 110  لتونی

 .ماليات ارزش افزوده در سطح ملی وجود ندارد 117  مالزی

 n.a 9 9   >7 1 117  مالت

 n.a 1.9 7.9     1 113  مراکش

 n.a  1  1 1 9 1 110  رومانی

 n.a 1  1 97 10 10 1 روسیه

 .نداردماليات ارزش افزوده در سطح ملی وجود  n.a عربستان صعودی

 1 711 711 711 33 1 111  سنگاپور

 1    39  3 01 1 111  آفریقای جنوبی

 n.a n.a n.a n.a 13 n. a 1 تایلند
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 179 در سا  )%( هاي در دسترس پرداخت ماليات و حجم استفادهروش. 1جدو  

 

  

 چک پستی کشورها
پرداخت شخصی در 

 اداره
 سایر پرداخت کیوسکی بدهی مستقیم اینترنت بانکداری تلفنی پرداخت عاملی

 OECD عضو کشورهای

         استرالیا

         اتریش

         بلژیک

         کانادا

         شیلی

         جمهوری چک

         دانمارک

         استونی

         فنالند

         فرانسه

         آلمان

         یونان

         مجارستان

         ایسلند
         ایرلند

         اسرائیل

         ایتالیا

         ژاپن

         کره

         لوکزامبورک

         مکزیک
         هلند

         نیوزلند

         نروژ

         لهستان

         پرتقال

جمهوری 

 اسلواکی
        

         اسلوونی

         اسپانیا

         سوئد

         سوئیس

         ترکیه

         انگلیس

         ایاالت متحده
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 179 در سا  )%( دسترس پرداخت ماليات و حجم استفادههاي در روش. 1جدو  ادامة 

 

  

 چک پستی کشورها
پرداخت شخصی 

 در اداره

پرداخت 

 عاملی

بانکداری 

 تلفنی
 بدهی مستقیم اینترنت

پرداخت 

 کیوسکی
 سایر

 OECDکشورهای غیر عضو 
         آرژانتین

         برزیل

         بلغارستان

         چین

         کلمبیا

         کاستاریکا

         کرواسی

         قبرس
         هنک کنگ

         هند

         اندونزی

         لیتوانی

         لتونی

         مالزی

         مالت

         مراکش

         رومانی

         روسیه

         عربستان صعودی

         سنگاپور
         آفریقای جنوبی

         تایلند
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 آموخته برای ایران درس: سخن آخر
گيرد،  در سازمان مالياتی ايران، چند سالی هست که تکميل و تسليم اظهارنامه به صورت الکترونيکی صورت می .1 

گيرد و پشاتيبانی خادمات    ها، استردادها و غيره به صورت حضوري صورت می معافيت هنوز براي پيگيري رسيدگی،

هاي مزبور پتانسيل زيادي در سازمان باراي ارتقااي بهيناه     در همة زمينه. تري دارد نياز به تقويت و ايجاد سهولت بيش

 .وجود دارد

و کارهاي مختلف و همچنين فقادان   هاي اطالعاتی جامع در حيطة صنايع و کسب در ايران به خاطر فقدان بانک .  

ساازي   ماليات بر جمع درآمد اشخاص حقيقی، تدارک اظهارنامة از پيش تکميل شده زيرساخت مناسبی باراي پيااده  

هاي موجود، چندين سا  به صاورت   هاي پيشين و تکميل داده افزاري اظهارنامه توان با تحليل دقي  نرم ندارد؛ ولی می

ون و بررسی نمود و با اطالعات جديد ماؤدي مطابقات داد و کام کام نيال باه هادف غاايی         متمادي آن را تهيه، آزم

 .ها حرکت کرد افزايش استفاده از اين فرم

در مورد وصو  ماليات، درگاه اينترنتی براي پرداخت در سايت مربوطه سازمان تعبيه شده است و امکان وصاو    .3 

هااي اينترنتای افازون گاردد و      متی باشاد کاه تعاداد ايان پرداخات     ريزي سازمان به س بايد برنامه. بالفصل وجود دارد

. کاسته شاود و در نهايات باه صافر برساد     ( فايدة مربوطه -با توجه به هزينة)هاي حضوري  همچنين از تعداد پرداخت

 .ها به صورت الکترونيکی وجود دارد پتانسيل بااليی در اين بخش براي وصو  صد در صد ماليات
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