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 پژوهشگر محترم

باشد می 1401های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال فهرستی که در اختیار شما قرار گرفته است، اولویت

اند. انتخاب شده مدیریت اجرایی مالیات ها ودر دو حوزه سیاست ،های آتی سازمانکه بر اساس نیازها و برنامه

یک از موضوعات، طرح پیشنهادی خود را با در نظرگرفتن  کلی هر چارچوبدقیق  خواهشمند است پس از مطالعه

ارسال نمائید.  www.taxresearch.irبه نشانی  نامه، مطابق فرم )پیوست( طرحاف و دستاوردهای مورد انتظاراهد

( و سوابق پژوهشی )مرتبط با مالیات و موضوع پیشنهادی و گرایشو رشتهارتباط سوابق تحصیلی )بدیهی است، 

و در صورت   نامهطرح پس از بررسیباشد. سازمان امور مالیاتی کشور می ضروریی، و تیم پژوهشمجری طرح 

نامه هیچگونه در ضمن، ارسال طرح اقدام خواهد کرد. تکمیلی طرح RFP نسبت به اعالم تصویب کلیات آن،

شرایط اولیه و نامه منوط به احراز کند و تصویب نهایی طرحتعهدی برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد نمی

 باشد.تصویب نهایی آن توسط شورای پژوهشی سازمان می

 

 سازمان امور مالیاتی کشور                                                                                            

 

http://www.taxresearch.ir/
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 توضیحات

 پیشنهادات باید در چارچوب فرم طرح نامه و تایپ شده ارائه گردد.  -1

ای جنبی ههزینههای تدوین طرح نامه و یا سایرارسال طرح نامه هیچگونه تعهدی برای سازمان بابت هزینه -2

 نخواهد داشت . 

جرا ، اده، مدت شهای پیش بینی اجرا ، هزینه شناسینظر روشاز  نامه پیشنهادیطرح ،قبل از تصویب نهایی -3

ی قرار د بررسصالحیت علمی مجری و همکاران طرح، کامل بودن طرح از نظر شکل و محتوی و سایر موارد، مور

 گیرد و پس از داوری و ارزیابی، نتیجه نهایی کتباً به اطالع مجری خواهد رسید. می

-ی و برنامهگیریمتصموند سیاستگذاری، توین استراتژی، باشد که در ردستاوردها و نتایج طرح باید به نحوی  -4

 رایی ختمگوی اجریزی بخش مالیاتی،تاثیر مستقیم و شفاف داشته باشد و حداقل به یک پیشنهاد عملی و یک ال

 شود.

 وه برعال وانندتپژوهشگران گرامی و اساتید محترم دانشگاهها و همچنین موسسات پژوهشی و مراکز علمی می -5

ت هیه و جهترحنامه های پژوهشی سازمان، موضوعات پیشنهادی مرتبط با نظام مالیاتی کشور را در قالب طاولویت

ازمان سهای تبررسی به دبیرخانه شورای پژوهشی ارسال فرمایید. بدیهی است موضوعاتی که در فهرست اولوی

 قراردارند از اولویت برخوردار خواهند بود.

ر دهت شرکت پژوهشی سازمان نسبت به تهیه مقاله ج در چارچوب اولویتهایتوانند محترم میپژوهشگران  -6

 یند.( اقدام نماهمایش سیاست های مالی و مالیاتی و یا چاپ در فصلنامه پژوهشنامه مالیات)علمی

 مراجعه فرمایید.  www.taxresearch.irبرای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت  -7
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1401اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال فهرست   
 

 خیریه در کشور موسساتفایده اعطای مشوقهای مالیاتی -ههزین محاسبه .1

 ره مناطق آزادقانون چگونگی ادا 13فایده معافیت ها و مشوقهای مالیاتی موضوع ماده -حاسبه هزینهم .2

 ای دانش بنیان در کشورآسیب شناسی مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه و شرکته .3

 نق.م. و راههای بهبود آ 97آسیب شناسی اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در اجرای ماده  .4

 برآورد ظرفیت مالیاتی و شکاف تمکین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی .5

 ارزش افزودهمالیات بر برآورد مخارج مالیاتی به تفکیک انواع مالیاتهای مستقیم و  .6

 نآملیاتی عو راهکارهای  ی مالیاتیسازی بودجه مخارج مالیاتی به جای معافیتهاامکانسجی پیاده  .7

 و..(  طراحی و پیاده سازی یک نظام مالیات ستانی خاص برای بخش منابع طبیعی) معادن و نفت .8

 در بخش مالیات بر شرکتها 1380ارزیابی عملکرد اصالحات مالیاتی سال  .9

 1400تا  1387افزوده از سال  ارزیابی عملکرد اجرای مالیات بر ارزش .10

 م.مق. 143بررسی اثرات احتمالی حذف معافیت مالیاتی شرکتهای فعال در بورس موضوع ماده  .11

 نآآسیب شناسی نظام حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی و ارایه الگوی مناسب برای  .12

 هاع مالیاتیک انواتفککاهش آن به و راهکارهای  شکاف تمکین)فرار و اجتناب مالیاتی( بررسی اندازه، علل .13

نواع ه تفکیک ابآنها  و ارایه راهکار برای کنترل فرار و اجتناب مالیاتی روشهایشناسایی انواع مصادیق و  .14

 مالیاتها

 به تفکیک انواع مالیاتها مالیاتی مدلسازی شناسایی و کشف هوشمند و سیستمی فرار .15

 االیاتهو م فعالیت های اقتصادی انواع به تفکیکتمکین مؤدیان مالیاتی  بررسی الگوهای رفتار .16

 ااندازه گیری شکاف مالیاتی)به تفکیک شکاف سیاستی و تمکین( در بخش مالیات بر شرکته .17

 فزودهااندازه گیری شکاف مالیاتی)به تفکیک شکاف سیاستی و تمکین( در بخش مالیات بر ارزش  .18

 د مشاغلتمکین(  در بخش مالیات بر درآماندازه گیری شکاف مالیاتی)به تفکیک شکاف سیاستی و  .19

و  امالک اندازه گیری شکاف مالیاتی)به تفکیک شکاف سیاستی و تمکین( در بخش مالیات بر درآمد .20

 مستغالت

 بررسی چالشهای مالیاتی توسعه کسب و کارهای مجازی در کشور و راههای مدیریت آن .21
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 تها در ایرانهای تمکین مالیاتی به تفکیک انواع مالیامحاسبه هزینه .22

 فعالیت( 25برآورد ظرفیت مالیاتی و شکاف تمکین به تفکیک انواع فعالیتهای پرریسک) .23

 انهای فروشگاهی و سامانه مؤدیبررسی میزان آمادگی اجتماعی برای اجرای قانون پایانه .24

 کشور در آن یاتیمال تیظرف برآورد و تالیجید اقتصاد از یستان اتیمال یروشها و چالشها یبررس .25

 د)در چارچوب الیحه دولت(درآم مجموع بر اتیمال وضع یدرآمد و یعیتوز آثار یبررس .26

 هیسرما یدیعا بر اتیمال یمعرف یدرآمد و یعیتوز ،یاقتصاد آثار یبررس .27

 (یصیتشخ و یاستیس ،یدرآمد یکششها)اتهایمال انواع کیتفک به یاتیمال یکششها برآورد .28

 رفاهی( حمایتی)پیوند نظام مالیاتی و نظام -مالیاتیامکان سنجی شکل گیری یک نظام یکپارچه  .29

 )رویکرد خرد(محاسبه نرخهای مؤثر مالیاتی به تفکیک انواع صنایع .30

ی ستر اجرایبها و ههای پیش تکمیل برای اشخاص حقیقی بر پایه قانون پایاناظهارنامه آسیب شناسی تولید .31

 و راههای بهبود آن آن

اتی ر مالید کارکنان و سنجش شاخص بهره وری عوامل سازمان اموطراحی نظام مطلوب ارزیابی عملکر .32

 کشور

 شوریاتی کارائه مدل تامین، توسعه، بهسازی و ارتقای بهره وری منابع انسانی سازمان امور مال .33

 ق.م.م و ارایه مدلی برای بهبود آن 100آسیب شناسی اجرای تبصره ماده  .34

 در کشور برآوردیهای آسیب شناسی فرایند تهیه اظهارنامه .35

 ود آنهاهای خالی و خودروهای لوکس و.. راههای بهبآسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر خانه .36

ستر دیان و بمانه موهای فروشگاهی و ساآسیب شناسی اجرای مالیات بر مجموع درآمد در بستر قانون پایانه .37

 اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه

 ق.م.م 175نصابهای مالیاتی موضوع ماده  )شاخص بندی(بررسی اثرات تعدیل  .38


