
 های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور )دستورالعمل حمایت از رساله دکتری(اولویت
 

 ها(های مستقیم)مالیات بر جمع درآمد، عایدی سرمایه و بازنگری معافیتاثرات الیحه اصالح قانون مالیات .1

 )رویکرد شبیه سازی خرد و کالن( در ایران مالیات بر درآمد شرکتها اثرات تغییر نرخبررسی  .2

 ارزیابی اثرات معافیتها و مشوقهای مالیاتی)مورد کاوی به تفکیک انواع معافیتهای مالیاتی( .3

 محاسبه هزینه های تمکین مالیاتی به تفکیک مؤلفه های آن  .4

 رقمی آیسیک( 4برآورد ظرفیت و شکاف مالیاتی در فعالیتها و کسب و کارهای مختلف)بر حسب کد  .5

برآورد فرار مالیاتی در هر یک از منابع مالیاتی)مالیات بر شرکتها، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر امالک و  .6

 مستغالت و...( 

بررسی اثرات اعطای معافیتهای مالیاتی به مناطق آزاد و ویژه در دستیابی به اهداف دولت)مورد کاوی به  .7

 تفکیک مناطق(

شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به اصالحات گسترده در نظام  بررسی دالیل واکنش کند و بطئی .8

 مالیاتی کشور در طی پنج دهه اخیر

(، انواع درآمدهای Income elasticity)یکشش درآمد و Tax Buoyancyبرآورد کششهای کلی) .9

 مالیاتی و عوامل اثرگذار بر آنها

تفکیک انواع مالیاتها)تصریح و برآورد مدل  بررسی عوامل اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی کشور به .10

 اقتصادسنجی(

 بررسی اثرات اصالح نظام مالیات بر دخانیات بر درآمدهای دولت و کاهش مصرف دخانیات .11

 اقتصاد رفتاری و استفاده از آن در تحلیل رفتار مؤدیان .12

 معنوی مالکیت حقوق از ناشی ظرفیت مالیاتیبرآورد  .13

حسابرسی مؤدیان مالیاتی )مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده( بر زمان سازی تأثیرات یکپارچه .14

 و...  های وصولهای وصول مالیات، فرار، تمکین مؤدیان و هزینهحسابرسی، دادرسی پرونده

 های مدرن؛نگرش مأموران و مؤدیان مالیاتی به خدمات مبتنی بر فناوری .15

 های ریسک حسابرسی مالیاتی. روش های بروز رسانی و بهبود مستمر شاخص .16



 روشهای جلب مشارکت حداکثری مؤدیان مالیاتی با استفاده از ساز و کارهای طرح تکریم ارباب رجوع .17

 راهکارهای استفاده از رویکردهای نوین آموزشی به منظور ارتقاء توانمندیهای عملیاتی سازمان .18

 ان امور مالیاتی کشورسنجش شاخص بهره وری عوامل و راهکارهای ارتقاء آن در سازم .19

 طراحی الگویی برای سنجش اثربخشی آموزشهای عمومی و اختصاصی کارکنان سازمان امور مالیاتی  .20

 مالیاتی بر اساس مدلهای استاندارد ارزیابی عملکرد امور عملکرد ادارات ارزیابی .21

 مالیاتی امور در مدیریت مودیان و کارکنان مشارکت مدل طراحی .22

 های دیجیتال کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور مهارت تدوین برنامه توسعه .23

 بررسی دالیل باالبودن ورودی پرونده های مالیاتی در مراجع دادرسی .24

 تدوین برنامه ارتقاء فرهنگ مالیاتی در کشور .25

 آسیب شناسی فرایند صدور صورتحسابها در کشور .26

 کشور مالیاتی امور سازمان در انسانی منابع آسیب شناسی مدیریت .27

 آن ارزشیابی های مدل و متداولروشهای  آخرین با سازمان کارکنان آموزش نیازسنجی .28

 در سازمان امور مالیاتی کشور انسانی منابع تعالی نظام استقرار .29

 کارکنان وری بهره و دانش سطح ارتقاء بر آن تاثیر و مالیاتی ماموران سطح تعیین آزمون اثربخشیبررسی  .30

  امورمالیاتی سازمان در پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام شناسی آسیب .31

 مندی آنانرضایت سنجش میزان و مالیاتی مؤدیان به الکترونیکی رسانیخدمات و ارتباطی هایکانال .32

 مدرن فناوریهای بر مبتنی خدمات به مالیاتی مؤدیان و مأموران سنجش نگرش .33

 شاخص ادراک فساد در سازمان امور مالیاتی  اجتماعی سنجش .34

 بر درآمدهای مالیاتی و رفتار کسب و کارها مالیاتی جرایم بخشودگی از ناشی بررسی میدانی تاثیرات .35

 مستقیم)دادرسی اداری( هایمالیات قانون 238 ماده بررسی موانع و مشکالت اجرای مؤثر .36

 مکرر ق.م.م 169و  169مشکالت و چالش های اجرای مواد بررسی  .37

 .مالیاتی تمکین ارتقاء و رسیدگی سرعت افزایش بر م.م.ق 97 ماده اجرای تأثیر .38

 بررسی پذیرش اجتماعی مالیات در بین کسب و کارها و مشاغل .39

 آسیب شناسی نظام مدیریت آمارهای ثبتی در سازمان امور مالیاتی کشور .40



 ر بر آنسنجش رضایت مؤدیان مالیاتی در جامعه و بررسی عوامل اثرگذا .41
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 های بالدرنگ مالیاتیهای پردازش ابری جهت تحلیلامکانسنجی استفاده از زیرساخت .46

 نظام مالیاتی در آن محاسبات و(Big Dataداده) کالن .47

 هوشمندسازی مالیات راستای ماشین در یادگیری و  مصنوعی هوش از استفاده .48

 های فروشگاهیزیرساخت مورد نیاز ساختار امنیتی سامانه .49

 مدل حاکمیت داده در نظام مالیاتی هوشمند .50

 های باز در نظام مالیاتیمدل داده .51
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 تهدیدات توسعه فناوری بالک چین در مدیریت نظام مالیاتیبررسی فرصتها و  .54
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