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 چکیده

عبارتند از  بحث مورد عناوين. پردازد می کشور 61 مالياتیهاي  سازمان سازمانیِ ترتيباتيات جزئ به گزارش اين

 خاص حاکميتی ترتيبات مرتبط، غيرمالياتی هاي نقشايفاي  اجتماعی، تأمين هاي پرداخت وصول سازمان، استقالل

 .مالياتی مؤديان شکايات به رسيدگی براي غيرمستقل نهادهاي تاسيس و مالياتی سازمان

 سازمانی ترتیبات

 و مستقيم هاي اصلی ماليات هاي بخش در را« مستقل نيمه يکپارچۀ» سازمانی نوعی ساختار 7کشورها اکثر 

 از متشکل)مشورتی  مجمعی رسمی يا کشور، مديريت 77 سازمان مالياتی کنند و درمی غيرمستقيم استفاده

 . کلی تاسيس شده است حاکميت چارچوب از به عنوان بخشی( بيرون سازمان نمايندگان

 وزارت درون مجزا اي اداره( 7) از عبارتند کمتر اجرايی استقالل با سازمانی تشکيالت اشکال ديگر 

 از اي مجموعه(  ) ؛(کشور  7) غيرمستقيم و مستقيم هاي ماليات با مرتبط عملکردهاي انجام براي  دارايی

 مالياتی هاي ايجاد سازمان( 9) و ؛(کشور 1) وزارت دارايی رسمی ساختار واقع در سازمان يا چندين اداره

 (. کشور  ) امور مرتبط و کليه غيرمستقيم و هاي مستقيم مجزا براي ماليات

 آنها از هدف که دارند اقدام دست در را اصالحاتی مالت و قبرس کشور دو اروپا، اتحاديه درون 

  .باشد می غيرمستقيم و مستقيم هاي ماليات مديريت سازي يکپارچه

 تأمين يها پرداخت نسبت به وصول هاي مختلفیمشخصاً رويکرد بررسی، مورد کشورهاي کليه بين در 

 سازمان عضو کشور  9 در. دارد وجود (کشورها از در بسياري مالياتی عمده منبع درآمدهاي)اجتماعی 

 وصول با وجوه اين وصول اجتماعی، تأمين يها پرداخت نظام 79 قالب در اقتصادي و همکاري و توسعه

به صورت  اجتماعی هاي تأمينسهم وصول کشورها بقيه در که حالی در ،اند شده ادغام مالياتی وجوه ساير

 در ادغام احتماالً اسلواکی، جمهوري و يونان چک، جمهوري در گرچه) گيرد می صورت جداگانه

 اجتماعی تأمين يها پرداخت ،غيرعضو کشور    از کشور 1(. گيرد می انجام احتمالی آتی توسعه راستاي

 امر اين مطالعه براي ريزي برنامه حال در تايلند و ليتوانی که حالی در اند نموده ادغام را ماليات وصول و

 ارتباط در دولت مالياتی درآمد وصول از جنبه اين با که اند داشته اقدام دست در اي مطالعه قبالً يا هستند

 .است
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 79 عضو کشور OECD (( 17 ) اسلواکی و(  17 ) پرتغال ،(177 ) مجارستان جمله از) و گمرک 

 يک در ماليات و گمرک نيز غيرعضو کشور    از کشور 1 در ؛اندادغام کرده سازمان يک دررا  ماليات

 .است شده تصويب ادغام اين براي قانونی جديداً مالت در که حالی دراست،  شده ادغام سازمان

 بر هاي  اکثرِ ماليات و) دارايی بر ماليات مديريت مسئول اروپايی کشورهاي اکثر در درآمد ملی سازمان 

 وصول محلی هاي مالياتی سازمان سوي از معموالً ها ماليات اين برخی کشورها نيز در است؛( ل نقليهوساي

  .شوند می

 

 های مالیاتی سازمان استقالل

 هاي  زمينه در اختيارات کمترين البته و است متفاوت شده بسيار بررسی هاي مالياتی سازمان استقالل ميزان

 71 در) بودجه تخصيص(  ) ؛(کشور 71 در) داخلی ساختار طراحی( 7) :شود به سازمان تفويض می زير

 ميزان بر اثرگذاري( 1) و ؛(کشور 71) چهارچوب بودجه در کارکنان ترکيب و سطوح تعيين( 9) ؛(کشور

 (.کشور 2 ) خدمت کارکنان جبران

 کشورهاياز  در برخی OECD ،درجه استقالل اسلونی، و پرتغال لوگزامبورگ، ژاپن، مانند استونی 

 غير کشورهاي هاي مالياتی سازمانبرخی . واصله است اطالعات از استفاده به هاي مالياتی محدود سازمان

 مشابهی شرايطنيز  سعودي عربستان و اندونزي کنگ، هنگ قبرس، کاستاريکا، عضو همچون برزيل،

 .دارند

  .شود نهادي به سازمان داده می تري براي تعيين شکل ساختارهاي کم استقالل اروپا، اتحاديه کشورهاي در

 مالیاتی غیر وظایف

 وصول ،اجتماعی تأمين مزاياي پرداخت مانند) غيرمالياتی وظايف هاي مالياتی، سازمان از به بسياري 

 درآمد سياست تعيين و [دانشجويی هاي وام از جمله پرداخت حق اوالد و] غيرمالياتی هاي بدهی

  .است شده نيز واگذار (دولت بازنشستگی

  



 

 
 

 مالیاتی سازمان بر نظارت های سازمان و مالیاتی ویژه شکایات به رسیدگی

 به رسيدگی را براي( مالياتی 7آمبودزمان مانند)مستقلی  و اختصاصی هاي سازمان ها دولت کشور، 71 در 

 به رسيدگی ديگر، کشورهاي اکثر در که حالی در اند، نموده ايجاد مالياتی مديريت به مربوط شکايات

 و استراليا است؛ براي مثال، در اداره يا سازمان مستقل دولتی مسئوليت حيطه در مالياتی مؤديان شکايات

شده  تاسيس مالياتی مديريت بر نظارت براي اي جداگانه و مستقل هاي سازمان آمريکا، متحده اياالت

  .است

 نهادي  عنوان به سازمان مالياتی :گيرندمورد بررسی قرار می زير عناوين گزارش، پس از مقدمه، اين در

 ؛(مالياتی غير هاي نقش شامل) مالياتی  سازمان هاي مسئوليت دامنه سازمان مالياتی؛ استقالل ميزان مستقل؛

  .مؤديان شکايات به رسيدگی مورد در ويژه سازمانی ترتيبات و ويژه؛ حاکميتی ترتيبات

                                                           
 ويژگی. کنند می غيرقضايی رسيدگی اداري هاي دستگاه از مردم شکايات به که هستند نهادهايی و مراجع( يا به اصطالح دادوَر)( Ombudsman)« آمبودزمان» 7

 .است شکايات رسيدن نتيجه به در العمل سرعت افزايش و تشريفات عدم، غيرقضايی رسيدگی نوع اين
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 مقدمه

 مالياتی نظامبا  عمومی خدمات ارائه براي نياز مورد درآمدهاي وصول اکثر مسئوليت ،کشورها تر بيش در  .1

 زياد تعدادهمچنين  و یخودتشخيصساز و کار  و تشخيص  نظامنوع  جاري، قوانين ماهيت و دامنه به توجه با .است

 ،ديگر عبارت به دارند؛ نياز اثربخش عملکرد براي متناسبی استقالل و اختياراتبه  هاي مالياتی سازمان رجوع، ارباب

از اين  تا گيرد قرار کنترل و بررسیمورد  کند و همچنين امور آن عمل طرفانه بی و عادالنه روش به بايدسازمان 

 مطالعه مورد OECDدر بخش مالياتی  موضوع اين. باشد پاسخگو ورهگذر، سازمان به صورت شفاف عمل کند 

برخی نهادها  هاي مختلف،کشور مالياتی نظام اثربخش و کارآمد مديريت با متناسبولی  است، نگرفته قرار تفصيلی

 نهادي و سازمانی عملياتی، ترتيبات مطلوب مشخصات و ها ويژگی (پول المللی بين صندوق و اروپا کميسيونمانند )

  .اند نموده تبيينرا 

 اروپا کمیسیون مالیاتی یکلّ یها طرح

و  عضو در کشورهاي  هاي مالياتی سازمان تقويت راستاي در اساساً اروپا کلّی مالياتی کميسيون هاي طرح .1

  .است شده  تدوين اروپا اتحاديه در عضويت متقاضی همچنين کشورهاي

 راهبردي( اصول يا) هاي مزبور شامل اهداف است؛ طرح شده گروه تدوين 6 قالب در کلی هاي اين طرح .1

براي  را ارزشمندي کاربردي است که دستورالعمل کليدي هايشاخص و موارد نسبی دهی وزن مشخص،

 (  مبناي تدوين آنها؛ و ساختار چارچوب، (7ها عبارتند از  پنج گروه اين طرح آورد؛ گذاران به ارمغان می سياست

 .پشتيبانی( 6 و مالياتی؛ مؤديان خدمات (1 وظايف؛ و ها سيستم (9 انسانی؛ و رفتاري موضوعات

 طی آن، پيشينه مرتبط است و نهادي و سازمانی ترتيبات اثربخشِ و کارآمد مالياتی با مديريت اول گروه  .2

 .گردد می ارائه تطبيقی تحليل براي مفيدي

 تشريح را مبناي آن و ساختار فرعيّات، مالياتی، مديريت کلی مرتبط با چارچوب دستورالعمل 7-7 کادر  .5

 : کند می تأکيد به شرح زير درآمدي سازمان مطلوب هاي ويژگی بر کلی طرح اين. کند می

 شود؛ تضمين سازمان استقالل متناسب ميزان 

 شود؛ تفکيک اهداف و انداز چشم ،مأموريت در سه بخش روشنی بهآن  تعهّدات 
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 باشد؛ برخوردار اثربخش و کارآمد عمليات برايمناسب  اختيارات و ساختارها از 

 1گيرد؛ قرار آن اختيار در مکفی منابع 

 ؛باشد برخوردار ثباتی با قانونی چارچوب از  

 گيرد؛ قرار ارزيابی و کنترل معرض در و باشد پاسخگو کليۀ عمليات خود قبال در 

  داشته باشد که به وجود( غيرمستقيم و مستقيم) ملی هاي ماليات ۀکلي مديريت براي اي يکپارچهسازمان 

اجرا  اثربخش و موثربه صورت  را مالياتی قوانين ونمايد  وصولرا نيز  6اجتماعی تأمين يها پرداخت ،نحوي

 ؛نمايد

 شناسايیبه  کهباشد  واحدهايی يا اداراتباشد و همچنين داراي  وظيفه مبناي بر اصوالً سازمان مالياتی ساختار 

 بخش مانند) مؤديان اصلی هاي بخش يا ها گروه تمکين براي کليدي هاي اولويت و ها ريسک مديريت و

 .بپردازند( بزرگ مؤديان

 فنی مشاوره ،يیراهنما ارائه نيز و راهبردي ريزيبرنامه براي کافی انسانی نيروي و منابع ازآن  یسازمان ستادي 

 .باشد برخوردار عملياتی واحدهاي پشتيبانی و

 شده باشد؛ و تعريف ملی و اي منطقه محلی، سطوح در آن روابط و ها مسئوليت 

 ديرگصورت  منعطف به صورت سازمان سطوح کليه در منابع تخصيص. 

 

  

                                                           
 .باشد داشته بااليی رتبه اهميت لحاظ به يعنی. 1

5. SSC 



 ترتيبات نهادي: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

 

9 

 

مالياتی مديريت کلی چارچوب: مالياتی هاي کلی طرح. 7-7 کادر  

 کلیدی های شاخص (144 از) امتیاز راهبردی اهداف

 سطح از مالیاتی سازمان. 1
 برخوردار استقالل از مناسبی

 باشد
 6 

 تعيين مرجع براي قانونی مبناي آيا شود؟ می تصريح قانون در استقالل آيا
 و ساختار سازمان در استقالل آيا دارد؟ گزارش از رييس سازمان وجود  دريافت

 شده است؟ منعکس عملياتی هاي مسئوليت

 به مالیاتی سازمان تعهّدات. 1
 انداز چشم مأموریت، به روشنی

 باشد شده تفکیک اهداف آن و
76 

 سازمان آيا است؟ آن هماهنگ انداز چشم و مأموريت با وظايف سازمان آيا
 کند؟ مطابق با اهداف خود تدوين می راهبردهاي خود را

 و ساختار از مالیاتی سازمان. 1
 که باشد برخوردار اختیاراتی

 و اثربخش عملکرد امکان
 آید آن فراهم کارآمد

6 
 به سازمان آيا ؟  دهد می را تعهّدات و وظايف انجام امکان ساختار حاضر آيا

 مؤدي با مرتبط تصميمات کند که می خود تمرکززدايی ها نحوي از مسئوليت
 شود؟ اتخاذ سطح ترين مناسب در مالياتی

 مقتضی منابع مالیاتی سازمان. 2
 نظام مدیریت و اجرا جهت

را در اختیار داشته  مالیاتی
 باشد

 1 

 کارآمد اجراي ضامن که گيرد می قرار سازمان اختيار در کافی وجوه و منابع آيا
گنجانده  بودجه در وجوه اين اعطاي آيا آن باشد؟ انجام وظايف و هاسياست
 سال چندبراي  بودجه ريزي برنامه آيا سازمان است؟ عملکرد بر مبتنی شده و

هاي  به سال وجوه تخصيص اين و راهبردي ريزي برنامه امکان گيرد تا صورت می
 ديگر ميسر باشد؟

 چارچوب مالیاتی سازمان. 5
داشته باشد  پایداری حقوقی

 اجرای و مدیریت که ضامن
 گردد مالیاتی معوقات

71 

 اجراي و وصول تشخيص، به مربوط قوانين تدوين مسئول مالياتی سازمان آيا
 دارايی وزارت به را ديگر مالياتی قوانين تدوين مسئوليت و) است ها ماليات

 کليه انجام براي کافی اختيارات قانون موجب به آيا ؟(کند می واگذار
 دارد؟ سازمان را حقوقی هاي مسئوليت

 مالیاتی عملکرد سازمان. 6
قرار  ارزیابی و مورد کنترل

 گیرد
71 

 مستقل موسسه آيا دارد؟ وجود مالياتی سازمان در داخلی بازرسی سيستم آيا
 کند؟ می ارزيابی سازمان را عملکرد خارجی

 بر مالیاتی سازمان عملیات. 3
 عملکرد مدیریت سیستم مبنای

 شود ارزیابی
76 

 و ها نمونه مطابق بهترين مالياتی مديريت ها، آيا فعاليت ضمن بررسی پيوستۀ نتايج
 دهی گزارش سيستم آيا گيرد؟ می صورت نفعان ذي با شده توافق هاي شاخص
مديريت مرکزي  به عملکرد متضمن ارائۀ صحيح گزارش که دارد وجود مناسبی

 باشد؟ سازمان

 111  ،(اروپايی ماليات کميسيون و گمرک بخش) اتیمالي کلی يها طرح: منبع

 

 .شده است داده شرح  -7 کادر در اثربخش و کارآمد مالياتی مديريت زمينه در سازمانی دستورالعمل .6
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مديريت و ساختار: اتیمالي يها طرح . -7 کادر  

 کليدي هاي شاخص (711 از) امتياز راهبردي اهداف

 سازمان دهیسازمان و ساختار -7
 کلیه که باشد ایگونه به مالیاتی
 را مهم هایاولویت و هاریسک

 نماید مدیریت و شناسایی

 6 

 گويی پاسخ و شناسايی براي هايی رويه و ها سيستم از سازمان آيا
در اين  آيا است؟ برخوردار( غيره و مالياتی) ها ريسک به سريع

بينی شده  پيش مؤديان کليدي هاي بخش يا ها گروه نياز ،ساختار
 ؟است

 بزرگ مؤديان واحد ،ها شرکت ترين مهمبراي رسيدگی به امور  آيا
 بامشخصاً  اي ويژه واحدهاي آيا است؟ شدهايجاد  ملی سطح در

ايجاد شده  (اجرا و وصول اطالعات، ضد مثالً) خاص يها مهارت
 گردد؟ اقتصادي جويی صرفه باعث که

به صورت  مالیاتیمدیریت  - 
 گیرد صورت  یکپارچه

76 

 تأمين يها پرداخت و هست ها ماليات کليه مسئول سازمان آيا
 کليه انجام مسئول سازمان آيا ؟کند را نيز دريافت می اجتماعی
 حسابرسی، ها، داده پردازش وصول، تشخيص،) مالی وظايف
 تفکيک بهامور  دهی سازمان و( مطالباتبررسی  و مؤدي خدمات

 است؟ وظايف

 با ستادی دفاتر از مالیاتی سازمان -9
 برخوردار کافی و مناسب منابع

 باشد
76 

 راهبردي و عملياتی ريزيبرنامه به قادر که دارد ستادي سازمان آيا
 واحدهاي به ودارند  ملی هاي برنامه ستادي ادارات آيا باشد؟
 خاصی اداره آيا دهند؟ می ارائه فنی راهنمايی و مشاوره عملياتی
 و پايش سنجش، و عملکرد اهداف تعيين مطالعات، دار عهده

 است؟ خاص اي حوزه عمليات ارزيابی

 در که ارتباطی شفاف قواعد -1
 ای  منطقه و محلی سطوح ستاد، میان

 شده موافقت آنهاسر  بر و تدوین
 باشد

 6 

 آن از و هستندجاري  راهبرد متوجه يا  منطقه و محلی مديران آيا
 محول آنها بهاين راهبرد  اجراي مسئوليت آيا ؟کنند می حمايت
 و اي منطقه محلی، سطوح در عملياتی وظايف آيا است؟ شده
 آيا است؟ کاري دوباره يا پوشانی هم فاقد و درآمده اجرا به مرکزي

در امور خود   کافی انعطاف از اي منطقه و محلی مديران
 تصميمات نتري بيش اتخاذ امکان سازمانی ساختار آيا برخوردارند؟
 ؟  دهد می محلی سطح در را مالياتی مؤديان با مرتبط

به صورت  منابعتخصیص  -6
انجام  ذیرپانعطاف و پذیر واکنش

 شود
76 

 و حجم کار ارزيابی براي عملکردي  شاخص ستادي دفاتر آيا
 قرار بررسی مورد منظم طور به ها شاخص اين آيا ها دارد؟ ريسک
 هاي مالياتی  حوزه به نيروها تخصيص آيا شوند؟ می روزآمد و گرفته

 گيرد؟ می قرار اصالح و بررسی مورد

 111  ،(اروپايی ماليات کميسيون و گمرک بخش) مالياتی يها طرح: منبع
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 پول المللی بین صندوق فنی کمک

 ساختار و استقالل ريزي، در باب طرح پول المللی بين صندوق مالياتی امور اداره سوي از شده ارائه دستورالعمل .3

 و ها مشاوره اکثر در و 1است شده منتشرۀ آن منعکس هاي گزارش در گذشته هاي سال طی زيادي حدود تا سازمانی

 صندوق رسمی برنامه قالب در کشورها ديگر از برخی در و فنی کمک قالب در کشورها به شده ارائه پيشنهادهاي

 .گردند ارائه می

 : بردارد در را زير نهادي رويکردهاي هاي طرح و استقاللخصوص  در پول المللی بين صندوق هاي مشاوره  .1

 وصول نيز و غيرمستقيم و مستقيم هاي ماليات به رسيدگی و مديريت مسئول مستقل یسازمان 

 .دده تشکيل را دولت درآمد از بخشی جزء دو اينو  باشد اجتماعی تأمين يها پرداخت

 و سازمانی هاي جنبه با ارتباط در، گرچه باشد برخوردار کافی استقالل از بايد سازمان مالياتی 

 و شغلی توسعه و استخدام مثالً) منابع مديريت و عملکرد سنجش بودجه، مديريت ريزي، برنامه

  .هستند مستقل نيمه اغلبها  اين سازمان( کارکنان

 بزرگ مؤديان تخصصی بخش داراي اما شود دهیسازمان وظيفه مبناي بر زيادي حدود تا سازمان اين 

  .باشد بزرگ مؤديان اموربراي مديريت 

 کند  نظارت عملياتی هاي جنبه کليه برباشد تا  برخوردار کافی انسانی نيرويبا  ستادي دفاتر از سازمان

 .دارايی نيست وزارت مسئوليت حيطه در مالياتی گذاري سياست مسئول هرچند اصوالً

 ماليات هر براي مجزا یچارچوبداشته باشد نه  ها ماليات کليه مديريت براي مشترکی حقوقی چارچوب. 

  برخی براي وگيرد  قرار مدنظراجرايی  و مهم جمعی و اقتصادي مالحظات ،اداري هاي شبکهدر طراحی 

 .ايجاد شوند نيز تخصصی محلی و ملی مراکز ،وظايف از

 بسيار اروپا اتحاديه مالياتی کلی هاي طرح با پول المللی بين صندوق هايدستورالعمل و هاتوصيه که است واضح .9

 . دارند همخوانی

                                                           
 171 ، يدکِو ؛ 171 ، کراندال؛ 111 ، ديگران و باراند مثال عنوان به 1
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 نهاد عنوان به سازمان مالیاتی

و  است گرفته صورت عمومی بخش وظايف دهیسازمان در اي مالحظه قابل تغييرات ،گذشته دهه خالل در  .14

بر اين دو بخش و  تر بيش اثربخشی وبه اشخاص حقيقی و حقوقی  خدمات ارائهدر جهت  اساساًاين تغييرات 

صورت گرفته  سازمانی استقاللدر حيطۀ  اصالحات ی ازمهم بخش. است جامعهکمتر براي  هزينه صرفهمچنين 

  (:171 ) کراندلبه گفتۀ  .است

 تواند می استقاللی چنين چراکه دهند، افزايش را شان هاي سازمان و ادارات استقالل که دارند تمايل ها دولت» .11

 نيز مناسب شفافيت و گويی پاسخ حال عين در و شود کارآمد و اثربخش مديريت موانعِ يا رفع بهتر عملکرد به منتهی

 «.تأمين گردد

 بخش مديريت در اما باشد، داشته خودمختاري حتی يا وابستگی عدم جمله از زيادي معناهاي تواندمی استقالل  .11

 حقوقی، وضعيت و شکل لحاظ به دولت از دولتی سازمان يا اداره استقالل ميزان معنی به معموالً کلمه اين دولتی،

 اعطاي استقالل ها دولت مشخصِ و کلی رويه. است اجرايی هاي رويه و انسانی منابع امور مالی، و بودجه تأمين

 ايکننده قانع دليل که معتقدند بسياري. اعطاي چنين استقاللی قرار دارد اولويت در است و سازمان مالياتی تر بيش

 ناشی از عدم است و مشکالتی دولت کل درآمدي منبع سازمان اين که چرا دارد وجود سازمان تر بيش استقالل براي

 تر بيش در سازمان مالياتی دولتی، اين مشکالت هاي ساير بخش با مقايسه در .گذاردمی اثر دولت کل آن بر استقالل

فرد آن در  منحصر به نقش سازمان و نياز مورد تخصصی هاي مهارت به زيادي حدود تا کهقابل لمس است 

 خدمات ويژه براي اصالح خوبی به هميشه استدالل سازمان بودن فرد به البته منحصر. گردد بازمی درآمدزايی

 .نيست جهانی سطح در خوب و برقراري حاکميت ابتکاري هاي ارائه طرح عمومی،

 براي اصالح گرفته صورت ، ميان فعاليتاندمورد بررسی قرار گرفته گزارش اين در که یدر کشورهاي  .11

 ،171  آمار سال و به همين دليل درهماهنگی وجود ندارد  سازمان مالياتی استقالل ميزان افزايش و سازمانی ترتيبات

 .شود مشاهده می اجرا شده ساختارهاي مجموعه در نسبی انحرافی

 عمل در که شد شناسايی مالياتی سازمان راهبري براي سازمانی نوع ساختار 6 کالً  ، مجموعه اين تهيه منظور به  .12

 (: «نامعمول سازمانی ترتيبات»بخش  .ک.ر مثال عنوان به)زيادي نيز ميان آنها وجود دارد  استثنائات
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 مجزا سازمانی واحد عهده به مالياتی سازمان وظايف انجام: اقتصاد وزارت داخل در مجزا ای اداره 

 .دارد قرار آن( معادل ون ساختاريدر يا) دارايی وزارت ساختار داخل در که است( ادارهيک  مثالً)

 به) سازمانی واحد چند عهده بر مالياتی، سازمان وظايف انجام: اقتصاد وزارت داخل در اداره ینچند 

 ضروري پشتيبانی وظايف اغلبو  دارند قرار دارايی وزارت داخل در که است( اداره چند مثال عنوان

 .دهند می انجام مشترکاً را (انسانی منابع و اطالعات فناوريمانند )

 اطالعات فناوري مانند) همچنين امور پشتيبانیو  مالياتی سازمان وظايف: یکپارچه مستقل نیمه سازمان 

 گزارش دارايی وزير به سازمان رييس و شود می انجام مستقلی نيمه سازمانی توسط( انسانی منابع و

 :مستقل عبارتند از نيمه درآمدي هاي سازمان اختيارات .  دهد می

  انجام  براي شده ريزي بودجه تعيين ميزان وجوه يا تخصيص اختيار :ای بودجه مخارج مدیریت

 بايد اختيار اين عمل، در. هاي جديد لحاظ تغييرات صورت گرفته و اولويت با اجرايی وظايف

نسبت به  تري بيش ارزش»از منابع خود بهره گيرد تا  تري بيش درايت با باعث گردد سازمان مالياتی

 .«ايجاد نمايد شده صرف پول

  مالياتی در راستاي مديريت سازمانی ساختار تعيين( 7 مسئوليت :ریزی برنامه و دهی سازمان 

 راهبردي و عملياتی تدوين برنامه(   مالياتی؛ ادارات جغرافيايی مکان مالياتی و بزرگی شبکه شامل

قادر به هماهنگی  مالياتی سازمان داشت انتظار توان فوق می مؤثر اختيارات اعمال با. سازمان

 .تر باشد بيش کلی کارايی و و ايجاد اثربخشیطی تغيير شرايط  تر بيش

  نحوۀ ارائه مثال عنوان به)سازمان  اجرايی استانداردهاي تدوين اختيار: عملکرد استانداردهای 

 (.مؤديان خدمات

  صالحيت استانداردهاي تدوين توانايی: پاداش خدمت و جبران و توسعه، پرسنل، استخدام 

 دولتی؛ بخش هاي رويه و ها سياست موجب به کارکنان اخراج و استخدام و دانشگاهی، يا فنی

انجام  توانايی و؛ کارکنان آموزش افزايش تعداد يا هاي برنامه نمودن عملياتی و تدوين قدرت

بزرگ  بخش هاي سياست و ترتيبات موجب به خدمت کارکنان در مورد مبالغ جبران مذاکره

 منابع از اثربخش استفاده به قادر را سازمان مالياتی بايد اختيارات اين از اثربخش استفاده. دولتی

 .نمايد انسانی

  سپاري برون يا سازمان داخلی اطالعات فناوري هاي سيستم مديريت اختيار :اطالعات فناوری 

 مالياتی، سازمان در فناوري فراگير حضور فرض با. خصوصی کاران پيمان به خدماتی چنين ارائه
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 قابليت شامل)سازمان  کلی عملکرد به زيادي حدود تا تواند می مسئوليت اين از اثربخش استفاده

 .کند کمک( پاسخگويی

 صرفاً اين استفسارها را  نهادهاي قضايی عمومی؛ و استفسار خصوصی اختيار: مالیاتی قانون تفسیر

کمک  قانوندر درک و استفاده از  مالياتی مؤديان به اختيار استفادۀ درست از اين. کنند بررسی می

 .کند می

  در زمينۀ  معين اجرايی اختيارهاي ديگر و هاي سازمان به نياز به ارجاع عمل بدون اختيار :اجرا

 در در اموال تصرف حق و ثالث اشخاص و مؤديان از اطالعات کسب مانند) اجراي قوانين

 با که سازد می قادر را درآمدي هاي سازمان اختيار اين مناسب اعمال(. صورت عدم تاديه ديون

 .برخورد کنند سريعاً مالياتی مؤديان تمکين عدم

  و تمکين عدم در پی( نقدي غيرنقدي و جرايم مانند) اداري جرايم اعمال اختيار :بهره و جرایم 

اختيار  اين از موثر استفاده عمل در. مقتضی شرايط در جرايمی چنين از اختيار اعطاي معافيت

 .گردد می تمکين در قبال برخورد با عدم سازمان مالياتی تر بيش پذيري باعث انعطاف

 اطالعات، فناوري مانند) ضروري پشتيبانی وظايف: یمدیریت یا ینظارت هیئت با مستقل نیمه سازمان 

 و دولت وزير به آن رييس که شود می انجام اي يکپارچه مستقل نيمه سازمان از سوي( انسانی منابع

 .  دهد می گزارش سازمان از خارج مقامات از متشکل نظارت مديريت سازمان يا هيئت همچنين

 گيرد نمی بر در را هاآن باال موارد که ساختارهايی ساير :موارد سایر. 

 . ارائه شده است 7کشورهاي مختلف در جدول  هاي مالياتی سازمان اطالعات مربوط به انواع ساختار .15
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 مالیاتی  نامعمول سازمانی ترتیباتهایی از  نمونه

 ستاد که حالی در 1شده اي متمرکز منطقه هاي سازمان قالب در زيادي حد تا مالياتی مديريت مسئوليت: آلمان .16

 حالی در شود می مديريت( متمرکز و) جداگانه طور به گمرک. کند را ايفا می هماهنگی نقش کوچک نسبتاً سازمان

 .شود می انجام اجتماعی تأمين جداگانه هاي سازمان توسط نيز اجتماعی تأمين يها پرداخت وصول که

 اصوالًتی سازمان ماليا (7: )است جداگانه هاي سازمان از تعدادي بر عهدۀ مالياتی مديريت مسئوليت: ایتالیا  .13

 دسامبر اول از ؛است (مالياتی درآمدهاي ساير و افزوده ارزش بر ماليات مستقيم، هاي ماليات) مالياتی مديريت مسئول

 ثبت زمين، ثبت مسئول همچنين( مستغالت و زمين ثبت سازمان وتی سازمان ماليا امادغ بدليل) سازمان اين ، 17 

 انحصاري امور و گمرک سازمان(  . )است شده تبليغات و مستغالت بازار مديريت مستغالت، ارزيابی مستغالت،

 را برعهده دارد؛ گمرکی عوارض و واردات بر افزوده ارزش بر ماليات گمرکی، عوارض مديريت مسئوليت دولتی

 عمومی بخش» با سازمان اين. شد ادغام »مستغالت دولتی مستقل سازمان» با گمرک سازمان ، 17  دسامبر يکم از

 قانون به نسبت بخش اين گرانمعامله و مجوز دارندگان تمکين دارد؛ اين بخش کار و سر «مبارزه با قمار غيرقانونی

 فروش و توزيع توليد، بر کنترل همچنين سازمان اين. کندمی مبارزه غيرقانونی قمار عليه و کندمی بررسیپيوسته  را

 اما   دهد میرا انجام ن مالياتی سازمان وظايف برخی سازمان مزبور مستقيماً عالوه به.   دهد می را انجام توليدي تنباکوي

 انجام مجزا مالياتی پليس توسط اصوالً مالياتی تقلب با مقابله. کندمی ارائه خدمات ها سازمان ساير در اين حيطه، به

 دولتی سازمانی توسط اجتماعی تأمين يها پرداخت و مالياتی هايبدهی وصول اجرايی امور که حالی در شودمی

 .رسدمی انجام به اي جداگانه سازمان توسط اطالعات پردازش و گيردمی صورت

 عهده بر ها شرکت درآمد بر ماليات حقيقی و اشخاص درآمد بر ماليات مديريت عملياتی مسئوليت: سوییس  .11

 توسط مرکزي شکل به افزوده ارزش بر ماليات. کنندمی عمل فدرال دولت از نيابت که به است فراملی  بخش 1 

 مستقيم ماليات اداره: را برعهده دارد ملی وظايف تعدادي سازمان فدرال. شودمی مديريت فدرال مالياتی سازمان

 ماليات و مالياتی سياست ها، داده و تحليل مالياتی، اطالعات تبادل تمبر، حق پرداخت ماليات پيش از موعد، فدرال،

 .مالياتی سياست و نظامی خدمات معافيت

مسئوليت عملياتی ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی و حقوقی و ماليات بر ارزش افزوده بر عهده : ایران  .19

. مسئوليت هماهنگی و آموزش ادارات مالياتی را بر عهده داردنيز ستاد سازمان  و مور مالياتی کشور استسازمان ا
                                                           

 الندر. ک.ر مثال عنوان به 1
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مسئوليت وصول سهم تأمين اجتماعی بر عهده سازمان تأمين اجتماعی است و مسئوليت ماليات و عوارض بر واردات 

 .بر عهده سازمان گمرک جمهوري اسالمی است

 يکپارچه مستقل شبه سازمان ،مورد بررسی کشور 61 از ميان کشور  9 در آمده، 7 جدول در که طوريهمان  .14

( گمرک مديريت موارد برخی در و) مالياتی مديريت مسئول که شده تاسيس( جداگانه وزارت چين مورد در يا)

 ترتيبات اين. کنند يکپارچه استفاده می کمتر يا و مستقل عموماً الگوهاي از ساير کشورها باقی که حالی در است،

 و دولتی بخش مديريت هاي سيستم و ساختارها در اساسی هاي کنندۀ تفاوت زيادي منعکس ميزان تا متفاوت نهاديِ

  :زيرند شرح به ها داده اين در مهم مسائل. هستند پيمايش مورد کشورهاي در پايدار تاريخی رويه نيز

 يک داخل در غيرمستقيم و مستقيم يها ماليات مديريت کشور، سه از غير پژوهش مورد کشورهاي همه در 

 نشود، پيروي يکپارچه رويکرد اين از اگر. حال ادغام شدن است در يا شده ادغام مجزا درآمد وصول سازمان

 اقتصاد وزارت داخلی ساختار در معموالً کهدهند  می انجام جداگانه یهاي اداره يا ها سازمان را مالياتی مديريت

 .دارند قرار

 اقدام است دست در يکپارچه سازمانی تاسيس جهت اصالحاتی مالت، و قبرس کشور دو هر در .

 جهت را اش سازمانی ساختار از جنبه اين است قرار که است اروپا اتحاديه عضو کشور تنها لوکزامبورگ

 افزوده ارزش بر ماليات از هندوستان پيمايش، مورد کشورهاي ساير مورد در. نمايد مدرنيزه مالياتی مديريت

 آوريل از مالزي. است بررسی دست در ماليات تدوين اين البته نيست، برخوردار( آن معادل مالياتی يا) ملی

 از اما است، خدمات و کاال بر ماليات يا افزوده ارزش بر ماليات سيستم اجراي براي ريزي برنامه حال در 176 

 غيرمستقيم ماليات و گمرک نيازي به داشتن سازمان آنکه جديد ماليات مديريت سازي يکپارچه بالقوه مزاياي

 خواهد بريهزينه و پيچيده کار احتماالً خدمات بر ماليات يا افزوده ارزش بر ماليات سازي يکپارچه. نيست ويژه

 .بود

 عضو کشور  9 در OECD بيمه حق کشور 73، دارند اجتماعی تأمين يها پرداخت براي جداگانه نظام که 

 بقيه که حالی در، اند نموده وصول( سازمان چند يا) جداگانه اجتماعی تأمين سازمان طريق از را اجتماعی تأمين

 72 نيز OECDعضو غير کشور    از؛ اند نموده ادغام عادي مالياتی مديريت با را درآمدها اين وصول، کشورها

 .است گرفته صورت کشور 1 در ادغام و برخوردارند اجتماعی تأمين يها پرداخت نظام از کشور



 ترتيبات نهادي: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

 

77 

 

 91 کشور 1 در ، تعداد اين از؛ برخوردارند ماليات و گمرک مديريت براي مجزايی هاي سازمان از کشور ،

 .يافته است اختصاص( ماليات سازمان نه و) گمرک به اي ويژه غيرمستقيم هاي ماليات سازمان

 عضو اروپايی کشورهاي اکثر در درآمد ملی سازمان OECD، در و) دارايی هاي ماليات وصول مسئول 

 اين، عضو اروپايی غير کشورهاي همه در تقريباً که حالی در است( نقليه وسايط هاي ماليات موارد بسياري

  .شود می مديريت محلی هاي مالياتی سازمان طريق از ها ماليات

 بر عهده دارد، بجز ماليات هاي مالياتی را در ايران، سازمان امور مالياتی مسئوليت وصول همه انواع پايه

که مسئوليت )و نيز پرداخت تأمين اجتماعی ( سپاري شده است که به بخش خصوصی برون)وسايط نقليه 

 (.وصول آن را سازمان مستقل تأمين اجتماعی برعهده دارد

  هاي سازمان يا مديريتی هاي هيئت مالياتی، مديريت زمينه در توصيه ارائه يا و نظارت کشور، جهت 77 در 

 .است  شده تشکيل( سازمانی خارج اعضاي با) مشاوره

 وسيعی دامنه با( گمرک اوقات گاهی و) ها ماليات کليه مديريت جهت مجزا يکپارچۀ سازمان تشکيل رويه 

 دارد و عمومی بخش باالي مديريت نشان از توسعه( دارايی وزارت داخلی ساختار از شده حذف) اختيارات از

 درآمد مديريت بافت در «درآمدي مرجع»به  موسوم اين مدِل. شود از آن ياد می اجرايی سازمان مدل عنوان به

 قالب در مدل اين منطق 2.دارد المللی بين و ملی هاي سازمان از نيابت به خارجی هاي بررسی تفاوت زيادي با

  (:7332 هوبرد، و دواس دالي،) شود می توصيف زير اصطالحات

 هدف يک با نهادي عنوان به( 7: است مرتبط کارايی و اثربخشی با اصوالً اجرايی سازمان مدل استدالل 

 تواند می سازمان نهادي مختار، عنوان به(   کند؛ متمرکز منفرد وظيفه يک بر را ها تالش تواند می  سازمان مجزا،

 هاي محدوديت از فارغ انسازم( 9 و کند؛ مديريت مداخالت سياسی از فارغ مانند کسب و کارها و را امور

 .دهد ارتقا را آنها و نمايد اخراج يا استخدام، نگهداري را نيروها تواند می کشوري خدمات سيستم

  :شود اشاره می گرفته صورت يها پژوهش از منتج کليدي نکته چندبه  صرفاً اينجا در  .11

 مديريت براي درآمدي مرجع مدل موفقيت عدم يا موفقيت ارزيابی جهت شده انجام مطالعه طی 

 .نشد حاصل سازمان مالياتی اثربخشی و کارايی بر مدل اين کلی اثرات درباره متقنی نتايج مالياتی،

                                                           
 .111 ، مان؛ 111 ، کراندال و کيد؛ 111 ، تاليرشيو؛ 7331، جنکينز 2
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 زمينه در ها گزارش ساير و 3انگلستان المللی بين توسعه اداره 116  مطالعاتی گزارش در که همانطوري 

 مشکل: سنجش( 7 از عبارتند مدل اين کمی و عملی مشکالت ،آمده است مالياتی مراجع تجربه

 در هايی محدوديت: ها داده(   ؛(استقالل مفهوممورد  در مثالً) مدلکمی نتايج  ارزيابی در الينفک

 عليت اثبات که زايیبرون عوامل وجود: عليت/انتساب( 9 و ؛اعمال مدل از پس و پيش ها داده کسب

و حتی در مواردي توصيف کليت  خاص ابتکاري يها طرح مزاياي هرگونه انتساب ترتيب اين به و

 .کند می مشکلبسيار  رامدل 

 مستلزم مدل اثربخش اجراي، ضعيف عملکرددوري گزيدن از  وصحيح  عملکرد تضمين رايب 

 و ارشد مديريت قدرتمندِ رهبري، دارايی وزارت با خوب ارتباط براي مثال) استاي ويژه پشتيبانی

 (.انسانی نيرويقوي در مورد  هاي سياست

 برخاسته  بايد اثربخشی و کارايی ،شد اشاره پول المللی بين صندوق کاري گزارش در که طوري همان

 تخصيص ،صحيح اجراي و خدماتارائه  ويژه به هافرآيند و ها سيستم ساختار، اصالح به کامل تعهداز 

 اولين صرفاً جديد یحاکميت ساختار اجراي ،حالت بهترين در. باشد اثربخش مديريت و منابع درست

 .است جهت اين در گام

 اتاصالح کننده تسهيلچراکه اين الگو  ،نداهنمود استفاده مدل از مورد بررسی کشورهاي از بسياري 

 :گويند می( 111 ) کراندل و کيد که طوري همان. شود آتی تلقی می

 «درآمدي مرجع مفهوم که کشورهايی درآمدي، مرجع ايجاد براي شده اثبات مبنايی نبود رغم علی 

 قابل کمک خاص حاکميتی مدل اين که برخوردارند قوي ادراک اين از اند نموده استفاده را

 «.است نموده بهبود عملکرد و انجام اصالح به اي مالحظه

 سازمان مالیاتی استقالل میزان

 هايرويه و جاري دولتی سيستم به وابسته درآمدي ملی سازمان به شده اعطا اختيارات انواع کلی طور به .11

 تر، بيش کرديم استقالل مشاهده قبالً که طوري همان. آن است سازمانی مدل همچنين و کشور دولتی بخش مديريتی

 .است دشوار براي نيل به اين نتايج شفاف حصول شواهد عمالً اما آورد می تري را به بار بيش اثربخشی و کارايی

                                                           
9 .DFID 
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 اند؛ نموده ايجاد مستقلی نيمه هاي سازمان OECD کشورهاي از اشاره شده است، نيمی 7 جدول در که طوريهمان

 . ارائه شده است هاي مالياتی سازمان به شده تفويض اختيارات ماهيت و انواع از ايخالصهنيز   جدول  در

 ميان در استقالل يا پذيري انعطاف حداقل با هايی حوزه ،( جدول ) درآمدي هاي سازمان اساس بررسی بر  .11

در دست داشتن (  ) ؛(کشور 71) اداري شبکه و داخلی سازمانی ساختار طراحی اختيار( 7) از عبارتند کشورها

 71) جديد هاي اولويت نمودن لحاظ براي عملياتی وظايف به يافته تخصيص مجدداً و شده ريزي بودجه وجوه اختيار

 و ؛(کشور 3) کارکنان اخراج و استخدام اختيار( 1) ؛(کشور 71) کارکنان ترکيب مرتبه و تعيين توانايی( 9) ؛(کشور

 2 ( )عمومی بخش هاي دستورالعمل با مطابق)مبلغ آن  مورد در مذاکره يا کارکنان تعيين ميزان پاداش توانايی( 6)

  (.کشور

 اسلونی و پرتغال لوگزامبورگ، ژاپن، مالياتی استونی، هاي سازمان کلی استقالل، OECD کشورهاي ميان در .12

 عربستان اندونزي و قبرس، کاستاريکا، مانند برزيل،)کشورهاي غيرعضو  هاي مالياتی سازماندر  .است محدود نسبتاً

مالياتی  تلقی سازمان زمينه هنوز در رسدنيز به نظر میکشورها  از برخی در. حاکم است مشابهی شرايطنيز  (سعودي

 .ترديد وجود دارد و يکپارچه شکو  مستقل به صورت نهادي نيمه

 مشخصی عمل چارچوب درون در بايد هنوز ها سازمان اين هاي مالياتی، سازمان تر بيش استقالل با وجود حتی  .15

 بر مشتمل ها چارچوب اين برخی موارد، در. بزرگ باشد دولتمردم از هاي  خواسته به پاسخگويی ضامن که کنند

 براي نظارت خارجی هاي همچنين ايجاد سازمان و خارج سازمان نمايندگانمتشکل از  مديريتی هيئتهاي ايجاد

 . مالياتی است سيستم عمليات روزانه بر

شود که در حوزۀ اجرا و مديريت  سازمان مالياتی ايران گرچه سازمانی نيمه مستقل و غيريکپارچه محسوب می  .16

ت تأمين اجتماعی از حيطۀ مديريت سازمان مالياتی از استقالل برخوردار است ولی مديريت گمرکات و پرداخ

اي و امور انسانی، استخدام و اخراج کارکنان و طراحی ساختار  خارج است و همچنين در بحث تعيين منابع بودجه

نهادهايی خارج توسط استقالل چندانی به سازمان اعطا نشده است و معموالً ( هرچند گاه با پيشنهاد سازمان)سازمانی 

( مثالً از وزارت اقتصاد و دارايی يا ساير نهادهاي دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه)داري سازمان از چهارچوب ا

 .شود هاي فوق اتخاذ می تصميم

مطابق . کند می ارائه را درآمدي يها سازمان استقاللميزان  يا تفويض اختيار نحوه از اي خالصه 9 جدول .13

 اداره چند يا منفرد ادارات به نسبت تري بيش آزادي يا استقالل ازپيوسته  مستقل نيمه درآمدي يها جدول، سازمان
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 تعيين شده، ريزي بودجه وجوه تخصيص با ارتباط در ويژه به استقالل اين ؛برخوردارند دارايی وزارت داخل در

 در غيره و پاداشميزان  بر مذاکره و اخراج، و استخدام کارکنان، استخدام مدارک، تعيين کارکنان ترکيب و تعداد

 . است شده مشخص جدول

ها ماليات مديريت جهت سازمانی ترتيبات .7 جدول  

 

 کشور

 

 سازمان یتماه

 (1411) یسازمان درآمد مل یا ادارهچند  یریتتحت مد یاصل یها انواع مالیات
ع درآمد

جم
 

ت
خ

پردا
 

ی
جتماع

ن ا
تأمی

د  
ت بر درآم

مالیا

ت
شرک

 
 ها

ش 
ت بر ارز

مالیا

افزوده
 

 یها مالیات

 یژهم ویرمستقیغ

 یاتمال

 مستغالت

 ها مالیات یرسا

 یط؛ وسا(W)ت ؛ ثرو(E) مستغالت)

 ((M)یه نقل

 OECDعضو  یکشورها

-  × √ √ √ × √ USB71 یااسترال

 SDMOF √ × √ √ √ × M اتریش

-  √ √ √ √ × √ MDMOF یکبلژ

  × √ √ √ √ √ USBB کانادا

 USB77 √ √ √ √ √ √ E, M یلیش

 USB √ × √ √ √ √ E, M چک یجمهور

 E, M √ √ √ √ × √ يرسا دانمارک

 SDMOF √ √ √ √ √ √ M یاستون

 USB √ √ √ √ × √ E فنالند

 SDMOF √ × √ √ × √ E,W فرانسه

 E,M √ × √ √ × √ يرسا آلمان

 USB √ × √ √ √ √ E,W, M یونان

 USB √ √ √ √ √ × E, M مجارستان

 USB √ √ √ √ × × W, M یسلندا

 USB √ √ √ √ √ √ E, M یرلندا

 SDMOF √ × √ √ √ √ M رژیم صهیونیستی

 - × × √ √ × √ يرسا یتالیاا

 USB √ × √ √ √ × E, M ژاپن

 USB √ × √ √ √ √ E کره

 MDMOF √ × √ √ × × E,W لوکزامبورگ

 USBB √ × √ √ √ × E,W یکمکز

 SDMOF √ √ √ √ √ × E, M هلند

 - × × √ √ غیر مرتبط √ USB یوزلندن

 USB √ √ √ √ × × E,M/1,W نروژ

 MDMOF √ × √ √ × × E, W لهستان

                                                           
USB

 اقتصاد؛ وزارت يک اداره در:  SDMOF سازمان؛ خارج مقامات از متشکل مشاوران گروه يا رسمی هيات با يکپارچه نيمه مستقل سازمان:  USBB يکپارچه؛ نيمه مستقل سازمان :71

MDMOF: اقتصاد وزارت در اداره چندين 
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 SDMOF √ × √ √ √ √ E,M پرتغال

 USB √ × √ √ √ × M یاسلواک

 USB √ √ √ √ √ √ E, W, M یاسلون

 USB √ × √ √ √ × W, M یااسپان

  √ √ √ √ √ √ USBB سوئد

 - × × √ √ × √ SDMOF ییسسو

 E,M √ √ √ √ × √ يرسا یهترک

 USBB √ √ √ √ √ √ E انگلستان

 USBB √ √ √ - √ × E متحده یاالتا

 OECDغیرعضو  یکشورها

  × √ √ √ √ √  USBB7 ینآرژانت

 USB √ √ √ × × √ W یلبرز

  × × √ √ √ √ USBB بلغارستان

 E,M √ √ √ √ × √ يرسا ینچ

 USBB √ × √ √ × × E,W یاکلمب

 MDMOF √ × √ √ √ √ M یکاکاستار

 SDMOF √ √ √ √ √ √ E, M یکرواس

 - √ √ √ √ × √ MDMOF قبرس

 - × × × √ × √ SDMOF هنگ کنگ

 USBB/1 √ × √ × × × W هندوستان

 - √ × √ √ × √ SDMOF یاندونز

 USB √ √ √ √ √ √ M یاالتو

 USB √ × √ √ √ √ E یتوانیل

 - √ × × √ × √ يرسا یمالز

 - × √ √ √ √ √ MDMOF مالت

 SDMOF √ × √ √ × √ M مراکش

 - × √ √ √ √ √ USB یرومان

 USB √ × √ √ √ √ M یهروس

 - × × × √ × × SDMOF یعربستان سعود

 USBB √ × √ √ × √ E سنگاپور

 USB √ × √ √ √ × E یجنوب یقایآفر

 - × × √ √ × √ MDMOF یلندتا

 USB √ × √ √ √ √  E, W ایران

 (مالياتی هايسازمان اتگزارش مانند)هاپژوهشساير  و مديريت مالياتی 176  پيمايش هاي پاسخ: منبع

  

                                                           
7  USB: يکپارچه؛ نيمه مستقل سازمان USBB  :سازمان؛ خارج مقامات از متشکل مشاوران گروه يا رسمی هيئت با يکپارچه نيمه مستقل سازمان SDMOF  : اقتصاد؛ وزارت اداره دريک 

MDMOF: اقتصاد وزارت در اداره چندين 
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سازمانی برون تاييديه به نياز بدون مالياتی سازمان به شده تفويض اختيار :  جدول  

 پاسخ به استفسار کشور

 مالیاتی

 بخشش

 جرایم

 بهره یا

 طراحی

 ساختار

 داخلی

 تخصیص

 مجدد

 بودجه

 تعیین

 یا تعداد

 ترکیب

 کارکنان

 تنظیم

 استانداردهای

 خدمات

 بر تاثیرگذاری

 مربوط مدارک

 استخدام به

 کارکنان

 استخدام

 اخراج و

 کارکنان

 زمینه در مذاکره

پرداخت  میزان

 به کارکنان

 OECDکشورهای عضو 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ استرالیا

 × √ √ √ √ √ √ √ √ اتریش

 × √ √ √ √ × √ √ √ بلژیک

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ کانادا

 √ √ √ √ × √ √ √ √ شیلی

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ چک جمهوری

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ دانمارک

 √ √ √ √ × √ √ √ √ استونی

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ فنالند

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ فرانسه

 × √ √ √ × × √ √ √ 1/آلمان

 × × √ √ × √ √ √ √ یونان

 √ √ √ √ √ √ × √ √ مجارستان

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ایسلند

 × √ √ √ √ √ √ √ √ ایرلند

 × √ √ √ √ √ √ √ √ رژیم صهیونیستی

 × √ √ √ √ √ √ √ √ ایتالیا

 × √ √ √ × × × √ √ ژاپن

 × √ √ √ × √ × √ √ کره

 × × √ × × √ √ √ √ لوکزامبورگ

 √ √ √ √ √ × × √ √ مکزیک

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ هلند

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ نیوزلند

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ نروژ

 √ √ √ √ √ √ × √ √ لهستان

 × × √ √ × × × √ √ پرتغال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ اسلواک جمهوری

 × √ √ √ × √ × × √ اسلونی

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ اسپانیا

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ سوئد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ سوییس

 × √ √ √ × × √ √ √ ترکیه
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ انگلیس

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ آمریکا متحده ایاالت

 OECD عضوغیر کشورهای

 √ √ √ √ √ × √ × √ آرژانتين

 × × √ √ × × × √ √ برزيل

 √ √ √ √ √ √ √ × √ بلغارستان

 × √ √ √ √ √ √ × × چين

 × √ √ √ √ √ × × √ کلمبيا

 × × × √ × × × √ √ کاستاريکا

 × √ √ √ √ √ √ √ √ کرواسی

 × × × √ × × √ √ √ قبرس

 × √ √ √ × × √ × √ کنگ، چين هنگ

 × √ √ √ √ √ √ √ √ هندوستان

 × × × √ × × × √ √ اندونزي

 √ √ √ √ √ √ × √ √ التويا

 × √ × √ √ √ × √ √ ليتوانی

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ مالزي

 × × √ √ √ √ √ √ √ مالت

   √ √ √ √ √ √ √ مراکش

 × √ √ √ √ √ √ √ √ رومانی

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ روسيه

 × × √ √ × √ × × √ سعودي عربستان

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ سنگاپور

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ جنوبی آفريقاي

 × √ √ √ × × √ √ √ تايلند

 × × √ × × √ √ √ × ايران

 مالياتی مديريت 176  پيمايشهاي  پاسخ: منبع
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 درآمدي يها سازمان به شده تفويض اتاختيار .9 جدول

 تفویضی اختیار هایحوزه و( بندی دستهمطابق ) نهادها تعداد

 در چندگانه یا مجزا ادارات تفویضی اختیار ماهیت

 دارایی وزارت داخل

 بدون/با مستقل نیمه سازمان

 نظارتی هیئت

 موارد سایر

 کل از%  تعداد کل از%  تعداد کل از%  تعداد

 29 6 711 97 711 1  مالیاتی استفسار

 29 6 31 2  31 72 بهره یا جرایم واریز

 711 1 27 6  16 76 داخلی ساختار طراحی

 11 1 21 1  16 79 بودجه تخصیص باز

 61 9 21 1  66 77 کارکنان ترکیب و تعداد تعیین

 711 1 711 97 711 1  خدمت استانداردهای تعیین

 711 1 31 91 26 71 استخدام های تاثیرگذاری بر مالک

 711 1 31 91 16 79 کارکنان اخراج و استخدام

 99   11 1  91 1 پرداختی سطوح زمینه در مذاکره

 مالياتی سازمان 176  پيمايشهاي  پاسخ: منبع

 سازمان مالیاتی یها مسئولیت دامنه

 غيرمستقيم و مستقيم هاي ماليات وصول جهت يکپارچه سازمان

 رغم وجود علی. شده است ارائه مالياتی  سازمان مديريت تحت هاي ماليات از مختصري شرح 7 جدول در .11

 تحت مديريت غيرمستقيم هاي ماليات تر بيش و مستقيم هاي ماليات وصول ،کشورهاي مورد بررسیدر  استثنائاتی،

 قالب در داخلی درآمدهاي و گمرک و غيرمستقيم ماليات ادارات نمونۀ ادغام آخرين. اند قرار گرفته سازمان مالياتی

 .صورت گرفت« درآمد و گمرک پادشاهی سازمان» در بريتانيا و با عنوان 116  آوريل مجزا در سازمانی

 مالياتی هاي ، سازمان(مالزي و مالت لوگزامبورگ، هند، قبرس، مانند)در برخی کشورها  ،179  سال پايان از  .19

عمده  نهادي و سازمانی در زمينۀ اصالحات مالت و قبرس کشور دو هر در نيز تغييراتی البته. مجزا ايجاد گرديد

 : بينی شده است پيش
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 قبرس اصالحات، گسترده برنامه از بخشی عنوان المللی پول و به صندوق بين پيشنهادهاي به پاسخ در 

 .ريزي کرد برنامه 171  سال طی غيرمستقيم و مستقيم هاي ماليات ادارات ادغام جهت را هايی برنامه

 یسازمان تشکيل ريزي برنامه حال طی فرآيند در مالت ، 17  سال در مرتبط قانون تصويب پی در 

 .است ماليات و براي گمرک يکپارچه

 ،آمد 7جدول  در که طوري همان. دارد وجود معروفی نسبتاً استثناي مديريت، يکپارچه رويکرد اين مورد در .14

 تر بيش در گيرد و صورت می سازمان مالياتی از غير نهادي طريق از غيرمستقيم هاي ماليات وصول ،کشور 1 در 

 ها یوصولکل  يها مسئوليت است گرفته تصميم نروژدولت . است گمرک مديريت مسئولمجزا  سازمانی ،کشورها

بر  افزوده ارزش بر ماليات و غيرمستقيم ها ادغام ماليات امر مستلزم اينو  ادغام نمايد مالياتی سازمان داخل در را

 . در آمد اجرا به 171  ازو اين مهم سازمان مالياتی است با  واردات

 اجتماعی تأمين يها پرداخت وصول

 وجوه تأمين جهت دولت درآمد تکميلی منبع عنوان به کشورها اکثريت در اجتماعی تأمين  پرداخت هاي نظام .11

 از بسياري هاي منتشره، در طبق گزارش. در نظر گرفته شده است (مستمري و بيکاري سالمت، مانند) دولتی خدمات

 دولت درآمد منبع ترين بزرگ اجتماعی تأمين يها پرداخت اروپايی، کشورهاي ويژه به OECDعضو  کشورهاي

 .اند نموده اتخاذ ها پرداختاين  در نحوۀ وصول را متفاوتی کامالً هاي روش ها دولت ،7مطابق جدول  البته. است

 .است آشکار نيز دولت درآمد وصول در دوگانگی اين، OECD واقتصادهاي کشورهاي عض از غير  .11

 طريق از را اجتماعی تأمين يها پرداخت وصول جنوبی آفريقاي و ايران، سنگاپور مالزي،، مانند قبرس کشورهايی

برخی  بلغارستان، برزيل، آرژانتين، ديگري مانند کشورهاي که حالی در دهند، انجام می اي جداگانه سازمان

. اند ادغام نموده را مالياتی درآمد و اجتماعی تأمين يها پرداخت وصول رومانی ليتوانی و کرواسی، هاي چين، استان

و  شده اجرايی ترتيباتی صربستان، و نگرو مونته مولداوي، مقدونيه، مانند آلبانی، اروپا از ديگري هاي بخش در

 .دانند ح میمرجّ رويکردها ساير بر را سازي يکپارچه رويکرد
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 اجتماعی تأمين يها پرداخت و ها ماليات وصول سازي يکپارچه منطق

 با ارتباط در باعث ايجاد برخی مشکالت اجتماعی تأمين يها پرداخت و ها ماليات وصول مجزاي هاي سازمان .11

در زمينۀ ماليات  ويژه به) مالياتی مؤديان بر اضافی تمکين ها و هچنين ايجاد بار سازمان اين اثربخشی و کارايی

 .گردد می (مشاغل

 يها پرداخت با ماليات در باب چرايی ادغام وصول پول المللی بين صندوق مالياتی امور اداره هاي پژوهش  .12

 رويکرد بالقوه در زمينۀ منافع مفيدي حاوي نکات کشورها، از در بسياري آن پيش از يا قبل طی دهه اجتماعی تأمين

 قصد نيز صادق است که( مانند ايران) توسعه حال در در مورد کشورهاي ويژه طور به مالحظات اين. است يکپارچه

( يکپارچه رويکرد غياب در)قبلی  هايی رژيم با قايسهم در دارند و را اجتماعی تأمين يها پرداخت هاي نظام تاسيس

و به دنبال افزايش کارآمدي و اثربخشی بوده هاي مجزا  اين اقتصادها عمدتاً داراي نظام. کنند تجربه می را مشکالتی

 و اجتماعی تأمين در زمينۀ ادغام وصول کشورها از تعدادي حاکی از تجربيات شده مطرح هاي استدالل. خود هستند

 .ماليات است

 رويکردها ،«اجتماعی اروپا تأمين نهاد» از نيابت پيترز، به و شوکنز باکيرزي، هاي نام به محققانی ،171 سال  در  .15

 پيش سال 76-71 طی را( انگلستان و هلند ايتاليا، مجارستان، از جمله استونی،) کشور 6 سازي يکپارچه تجربيات و

 بر فشار بوده، اثربخش هزينه لحاظ به و کارا يرويکرد تواندمی سازي يکپارچه کردند که گيري بررسی و نتيجه

 نموده و تسهيل را وصول جديد هاي فناوري طريق از داده، کاهش زيادي حدود تا را حقيقی اشخاص و کارفرمايان

را فراهم  اجتماعی تأمين هاي سيستم ثبات و حفظ پايداري و تمکين اجرايی و کنترلی هاي ايجاد رويه امکان

 منافع تحقق براي. مختلفی مواجه است هاي چالش و ا موانعب سازي به زعم ايشان، يکپارچه ديگر، عبارت به. آورد می

 .است ضروري حياتی هاي مؤثر گام اجراي و مناسب ريزي برنامه بالقوه،

محققانی به  ،79«اجتماعی تأمين المللی بين انجمن»عمومی مجمع يکمين و سی در ارائه شده گزارش در اخيراً .16

 تأمين يها پرداخت وصول مختلف هاي سيستم هاي دربارۀ قابليت کارشان هاي يافته فريک-روجيا و هاي آنوف نام

 و تعامل آنها رکن چند ترکيب و ندارد اي عمده نقش تک عاملی هيچ اثربخشی، تعيين در» :ارائه نمودند را اجتماعی

 «.کند می ايجاد را نتيجه بهترين

                                                           
1. ISSA 



 ترتيبات نهادي: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

 

 7 

 

(   حاکميت؛( 7 از عبارتند ضروري و حياتی اثربخش و داراي نقش الزم و کليدي ارکان آنها گزارش در  .13

( 1 کار؛ نيروي گوناگونی و نحوۀ توزيع، تعداد (9 تأمين اجتماعی؛ يا بهبود برنامه زمان الزم براي تدوين مدت

 اصالح و تنظيم و دايم ارزيابی( 1 بيرونی؛ هاي سازمان با هماهنگی( 6 فناوري؛ کارگيري به و فرآيند خودکارسازي

 .کشور در اجتماعی تأمين ايجاد فرهنگ( 1 و ها؛ رويه و ها سياست

 :است زير قرار به سازي يکپارچه براي پول المللی بين صندوق اصلی استدالل   .11

 اصلی فرآيندهاي بودن مشترک در ريشه، سازي يکپارچه براي استدالل: اصلی فرآیندهای بودن مشترک 

 و شناسايی( 7: است ذيل موارد دربرگيرندۀ و دارد اجتماعی تأمين يها پرداخت و ماليات وصول در دخيل

 به منحصر ثبت شماره از استفاده با اجتماعی تأمين يها پرداخت کنندگان پرداخت و مالياتی مؤديان نام ثبت

 افراد و کارفرمايان از اظهارنامه قالب در اطالعات آوري جمع براي هايی سيستم داشتن(  ؛ فرد

 درآمد از اجتماعی تأمين حقوق و ماليات کسر، کارفرمايان مورد در( 9؛ درآمد داراي فرماي خويش

 وصول هاي سيستم از برخورداري( 1؛ (بانکی سيستم طريق از معموالً) ها سازمان به آن پرداخت و کارکنان

( 6؛ دهند نمی انجام پرداختی يا کنند نمی تسليم را خود اظهارنامه که کارفرمايانی تعقيب براي اثربخش

 .ريسک بر مبتنی حسابرسی روشهاي از استفاده با اظهارنامه اطالعات دقت بررسی

 تأمين هاي پرداخت وصولهاي  فعاليت سازي يکپارچه سمت به که کشورهايی: منابع از موثر استفاده 

 گسترش نهايی هاي در هزينه که اند دريافته اغلب اند نموده حرکت  مالياتی هاي سازمان با اجتماعی

 بررسی براي مهمی عامل، مسئله اين. شود لحاظ نمی اجتماعی تأمين هاي پرداخت مالياتی، هاي سيستم

 برخی مثال عنوان به. است مختلف هاي سازمان در مشابه اصالحات اجراي براي منابع فاقد کشورهاي

 بيمه حق، پزشکی خدمات بيمه حق، حوادث جبران بيمۀ حق مانند) گوناگونهاي  پرداخت وصول کشورها

 مذکور موارد از يک هر اينکه با. اند نموده ادغام مالياتی سازمان با را( ها وام بازپرداخت و کودک پشتيبانی

 راستاي در وصول ظرفيت از استفاده ارزش به بررسی مورد کشورهاي، هستند مختلفی هاي ويژگی داراي

 .اند گشته واقف وصول هاي نرخ بهبود و وصول هاي هزينه کاهش

 انجام در کاري دوباره از مالياتی سازمان به وصول مسئوليت سپردن: دولتی مدیریت های هزینه کاهش 

 طور به امر اين. کند می جلوگيري( مبالغ و ها اظهارنامه وصول و بررسی، پردازش از اعم) اصلی وظايف

 و کارکنان کاهش( 7: شود می دولتی مديريت هاي هزينه کاهش باعث زير موارد طريق از توجهی قابل



 ترتيبات نهادي: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

 

   

 

 مشترک فرآيندهاي اتخاذ، مديران تعداد کاهش، آموزش و انسانی منابع مديريت در مقياس جويیصرفه

 هاي هزينه پرداخت(  ؛ پژوهش انجام براي ها داده ورود نحوۀ و اجرا و پرداخت و اظهارنامه تسليم براي

 مجدد هاي هزينه حذف( 9 و؛ مرتبط وظايف انجام و مخابراتی هاي شبکه و ادارات براي کمتر زيرساختی

 .سيستم داري نگه و توسعه در کمتر ريسک و فناوري توسعه براي

 سپردن: مالیاتی مؤدیان و اجتماعی تأمین حقوق کنندگان پرداخت تمکین های هزینه کاهش 

 کاهش کارفرمايا براي را تمکين هاي هزينه اي مالحظه قابل طور به مالياتی سازمان به وصول مسئوليت

 داري نگه هاي سيستم و مشترک هاي فرم قالب در روکراسیوب از کمتر استفاده دليل به هم آن،   دهد می

 تأمين پرداخت و حقوق هاي ماليات و افزوده ارزش بر ماليات براي درآمد مشترک حسابرسی برنامه و اسناد

 پرداخت هاي سيستم و الکترونيکی اظهارنامه تسليم افزايش به رو استفاده. حقوق و درآمد بر مبتنی اجتماعی

 را اجتماعی تأمين سهم کنندگان پرداخت و مالياتی مؤديان تمکين هاي هزينه نيز مالياتی سازمان درون در

 سطوح نيز و کارفرمايان توسط گرفته صورت محاسبات دقت تواند می نيز سازيساده اين.   دهد می کاهش

 .دهد بهبود را تمکين

 ای جاری اقدامات توسعه ادغام

 از بسياري بر هزينه کاهش و تمکين بهبود طريق از اي بودجه موقعيت بهبود براي که زيادي توجه به فشارهاي با .19

 (ماليات و اجتماعی تأمين يها پرداخت يعنی وصول)درآمد  وصول فرآيندهاي بايد ناچار به شود، وارد می ها دولت

 به ادغام تصميم اين از پيش و اصوالً يا داشتند انجام دست در را اي مطالعه چنين يا کشورها از تعدادي. ادغام گردند

 . اند داشته اقدام دست در تمهيداتی و اند گرفته

 وصول انتقال و مجزا سازمانی صورت به مالياتی سازمان مجدد دهی سازمان: چک جمهوری 

 سازمان مالياتی به سالمت بيمه هاي صندوق و اجتماعی تأمين سازمان از اجتماعی تأمين يها پرداخت

 البته. شد تاسيس 179  ژانويه در متعاقباً جديد مالياتی سازمان. کليد خورد 113  سال در ابتدا يکپارچه

 .است افتاده تعويق به ماليات و اجتماعی تأمين يها پرداخت وصول ادغام ،انتخابات اخيرطی 
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 کل وصول هايفرآيند احتمالی ادغام تا ه استبوددست اقدام  دردر اين کشور  اي مطالعه :لیتوانی 

 .صورت گيرد 71دولت درآمد

 هاي  قدرالسهم و ها ماليات وصول سازي يکپارچه جهت ها برنامه تفصيلی شرح: اسلواکی جمهوری

سال  در اطالعات تطبيقی گزارش در کار منطق انجام اين مجزا و سازمانی قالب در اجتماعی تأمين

 صورت 171  سالانتهاي  تا که رود نمی احتمال و افتاده تأخير به ادغامولی ظاهراً . گرديد ارائه  171 

 .پذيرد

 دارد تدوين دست در را مطالعه اين :تایلند. 

 171  ژوييه تا اجتماعی تأمين يها پرداخت و ماليات مديريت ادغام به متعهد مراجع يونان اخيراً :یونان 

 براي موجود ترتيبات ضعف نقاط آن درشدند که  پول المللی بين صندوق جامعلحاظِ گزارش  و

 بايد مزبور، ادغامبراي  سازي آمادهبراي . ذکر شده است اجتماعی تأمينهاي  پرداخت وصول مديريت

 مشارکت و تدوين بايد اي ؛ در اين راستا پروژهبراي به انجام رسيدن اين پروژه صورت گيرد کارهايی

 مرکزي دفتر ثبت همچنين. شود تقويت هادرآمد اداره و اجتماعی تأمين مديريتدر بخش 

 راهبايد  حقيقی اشخاص درآمد بر ماليات مؤديان و اجتماعی تأمين يها پرداخت کنندگان پرداخت

 حقيقی اشخاص درآمد بر ماليات با بايد صندوق سرتاسر در اجتماعیتأمين ي ها پرداختو  اندازي

 .شود هماهنگ

 در ايران هيچ گونه ادغامی مابين سازمان تأمين اجتماعی و سازمان ماليات صورت نگرفته است : ایران

 .پذيرد و تبادل اطالعات و ساير خدمات نيز صورت نمی

  

                                                           
 مالياتی سازمان به( کشوري اجتماعی بيمه صندوق هيات کنونی مديريت به) اجتماعی تامين هاي پرداخت مديريت واگذاري جمله از. 71
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  اجتماعی تأمین یها سازمان به های مالیاتی سازمان سوی از هایی کمک ارائه

ماهيت همپوشانی  دارند، و تأمين اجتماعی ماليات وصول براي  ايجداگانه ترتيبات که کشورهايی در .24

 براي هايی فرصت هاي ايشان باعث ايجاد مشترک بودن ارباب رجوع سازمانهاي مختلف و درآمد وصول مسئوليتهاي

 ها، سازمان ميان اطالعات تبادل متداول، حسابرسی هاي مثالً از طريق برنامه) شود می جانبه دو هاي کمک و همکاري

 هاي در خصوص رويه همکاري و اجرايی عمليات طريق از نشده پرداخت سهم تأمين اجتماعی وصول به کمک

. ک.ر ؛  دهد می رخ متفاوت هاي روش به اين همکاري عمالً ،هاي مالياتی سازمان از تعداديدر  .(اطالعات تبادل

  .1جدول 

 و لهستان کره، آلمان، چک، جمهوري از جمله)هاي مالياتی  سازمان از کمی تعداددر  تنها ديگر عبارت به .21

 براي وصول مضاعف تالش شود؛ ايشان نسبت به ميزان نمی تأمين اجتماعی هاي سازمان به کمکی هيچ ،76(سوييس

 و افزايش کارايی براي پتانسيلی آيا اينکه کنند و هايی را مطرح می پرسش هاي تأمين اجتماعیپرداختی و ماليات

 . خير يا دارد وجود اجتماعی هاي تأمينپرداختی مديريت به ي دولتها پرداخت اثربخشیِ

 درآمدی ملی یها سازمان مالیاتی غیر مرتبط های نقش 

را بر دوش ( مالياتی غير)ديگر   هاي نقش تر از آن پيش يا گذشته يدهه دو خالل در ها دولت از بسياري .21

 مستلزم ها نقش ايفاي اين موارد برخی در. ندارد ماليات اند که ربط مستقيمی به وصول گذاشته درآمدي هاي سازمان

 مالياتی غير مبالغ وصول يا مالياتی به مؤديان( رفاهی مثالً) اقتصادي مزاياي کشور براي ارائه مالياتی رجوع به قوانين

 هاي فعاليت بر نظارت مثالً)ساير موارد  در. از طريق سازمان مالياتی است( دانشجويی هاي وام مثالً) دولت به مقروض

 غيرمالياتی وظايف با مرتبط اطالعات. ندارد مالياتی سيستم مديريت با مستقيمی ارتباط نظر مورد ، وظيفه(قمار

ايفا  را هايی نقش چنين اند نيامده مذکور جدول که در شايان ذکر است کشورهايی. آمده است 6 جدول در  سازمان

 .کنند نمی

 رسد می نظر به و دارند را هايی نقش از چنين نمونه چند يا ايفاي يک هاي مالياتی سازماناکثر  ،6 مطابق جدول  .21

سازمان  7 ) گمرک مديريت (7) از عبارتند ها نقش ترين متداول. سرعت گرفته است گذشته دهه خالل در رويه اين

 يا اجتماعی وصول مزاياي( 9) ؛(مالياتیسازمان  2) دانشجويی هاي وام مانند غيرمالياتی ديون وصول(  ) ؛(مالياتی

                                                           
 .دهد می تشکيل را دولت درآمد از توجهی قابل منبع اجتماعی تامين هايپرداختی که کشورهايی جمله از 76.
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مبالغ حمايت از  وصول مديريت( 1) ؛(سازمان مالياتی  7)مطابقت داشته باشد  مالياتی نظام ماهيت آنها با که رفاهی

 برخی مورد در که اموال ارزيابی وظيفه مديريت (6) و ؛(غيرسرپرست والدين از معوق يها پرداخت يعنی)کودک 

 (. سازمان مالياتی 72) است مرتبط شخص اموال بر ماليات مديريت با کشورها

منتخب درآمدي يها سازمان هاي کمک: اجتماعی تأمين يها پرداخت .1 جدول  

 کشور

 تأمین یها پرداخت

 صورت به اجتماعی

 کلیه از سهمی

 1411 در ها مالیات

)%( 

سازمان کمک 

 به مالیاتی

تأمین  های سازمان

 اجتماعی

 و  مالیات یکپارچه وصول سازمان مالیاتی توسط شده ارائه هایکمک ماهیت

بررسی  اجتماعی تأمین  پرداخت

 تعهّدات

 مالیاتی

 مؤدیان

 جزئیات ارائه

 مالیاتی فرار

 وصول

 هایبدهی

تأمین 

 اجتماعی

 سایر

 یا ها نقش

 اقدامات

 یا مطالعه

 در  طرح

 اقدام دست

 بندی زمان

 سازی یکپارچه

 انتظار مورد

 OECD کشورهای

  × × × √ √ √ 7/91 اتریش

  × × × √ × ×  7/9 بلژیک

  × √ × × √ √ 6/1 شیلی

  × × × × × × 1/19 چک جمهوری

  × × √ √ √ √ 3/7 دانمارک

  × × √ √ × √ 1/91 فرانسه

  × × × × × × 9/92 آلمان

  √ × √ × × √  1/9 یونان

  × √ × × × √ 7/71 رژیم صهیونیستی

  × × × × × √ 9/91 ایتالیا

  × × √ × × √ 1/17 ژاپن

  × × × × × × 1 /1 کره

  × √ × √ × √ 3 /  لوکزامبورگ

  × × × × × √ 3/71 مکزیک

  × × × × × × 2/91 لهستان

  × × × × × × 2 /9 پرتغال

 171  احتماال √ × × √ √ √ 3/19 اسلواکی جمهوری

  × √ × √ √ √ 2/96 اسپانیا

  × × × × × × 1 /3 سوییس

  × × × × × × 1 /  ترکیه

 OECD غیرعضو کشورهای

  × × √ √ √ √ نيست موجود چین

  × × × √ √ √  1/7 کلمبیا

  × × × × × × 3 /1 کاستاریکا
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  × × × × × × 6 /3 قبرس

  √ × √ √ √ √ 9/11 لیتوانی

  × × × × × × نيست موجود مالزی

  × × × × × × 3/71 روسیه

  × √ × × × √ نيست موجود سنگاپور

 نامعلوم √ × × × × × نيست موجود جنوبی آفریقای

 نامعلوم √ × × × × × نيست موجود تایلند

   × × × × × × نيست موجود ایران

 .نيست تأمين اجتماعی وصول مسئول سازمان مالياتی آنها در که   دهد می نشان را تأمين اجتماعی رژيم با کشورهاي فقط جدول: نکته

 .المللی پول صندوق بين و کميسيون اروپا ،OECD ( 171) درآمدي آمار پيمايش،هاي  پاسخ: منابع
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هاي مالياتی سازمان گزارش به غيرمالياتی هاي نقش .6 جدول  

 کشور

 سازمان مالیاتی های نقش ماهیت

 قانون

 گمرک

  پرداخت

 معین مزایای
مبالغ  وصول

 کودک از حمایت

 های وام وصول

 دانشجویی

تقویم 

 امالک
 ها نقش سایر

 OECD کشورهای

 هاي سيستم سوخت، تخفيف و مالی هاي کمک طرح × √ × √ × استرالیا

 استراليا مشاغل ثبت و مستمري

 و تمکين کنترل مانند) تنظيمی سياستی وظايف و مالی پليس √ × × √ √ اتریش

 (قمار به مربوط قانون، کار بازار وظايف

 اجرا وصول و نفقه برخی اشکال پرداخت √ × √ × √ بلژیک

 ادارات هاي بدهی ساير و ها خيريه ملی برنامه √ √ × √ × کانادا

 در فرمايان خويش سهم مجدد در ارزيابی محدود نقش √ × × × × شیلی

 حوادث يا بيماري بيمه و بازنشستگی هاي پرداخت مستمري

 شغلی

 ها بازي قمار و ها آزمايی بخت بر نظارت × × √ × × چک جمهوری

 دولت هاي بدهی وصول کشاورزي؛ صادرات استرداد √ × × √ √ دانمارک

 جمعيت ثبت × √ √ √ √ استونی

  × × × × × فنالند

 ملی و محلی مراجع شامل عمومی هاي ماليات √ × × × × فرانسه

  × × × × √ یونان

 هاي به حساب صندوق اعضا هاي الزحمه حق وصول × √ × × √ مجارستان

 ها بازي قمار بر نظارت و مستمري

 حسابداري قوانين بر نظارت ها، شرکت ثبت × × × √ × ایسلند

  × × × × √ ایرلند

  √ × × √ √ رژیم صهیونیستی

 (کاداسترال)مميزي زمين  خدمات مديريت √ × × × × ایتالیا

 الکلی مشروبات صنعت مديريت × × × × × ژاپن

  × √ × √ × کره

 (غيره و ها اجاره قراردادها، مانند) دولتی اموال مديريت √ √ × × × لوکزامبورگ

 دولتی بين الکترونيکی خدمات براي ديجيتالی امضاي نماينده × × × × √ مکزیک

  × × × √ √ هلند

 «کيوي»موسوم به  بازنشستگی داوطلبانه انداز پس طرح × √ √ √ × نیوزلند

 جمعيت ثبت √ × × × × نروژ

  √ × × × √ پرتغال
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  × × × × √ اسلواکی جمهوری

 معين غيرمالياتی تعهّدات وصول × × × × √ اسلونی

  × × × √ √ اسپانیا

 ازدواج عمومی ثبت جمعيت، ثبت √ × × × × سوئد

 تجارت زمينۀ آماردر  ملی آمار هاي اداره داده دريافت √ √ × √ √ انگلستان

ديون جرايم جنايی  مديريت ،ها پرداخت تراز و مرزي برون

   11 مطابق قانون سال 

  × × × √ ×  متحده ایاالت

 OECD غیرعضو کشورهای

  × × × × √ آرژانتین

 × × × × × √ برزیل

 عمومی درآمدهاي وصول آماري، وظايف × × × × × بلغارستان

 √ × × × × √ کلمبیا

 × √ × × × × کاستاریکا

 × 7/√ × × × × کرواسی

  √ × × × × قبرس

قانون و تصويب تمبر، ثبت مشاغل حق و  بندي عوارض شرط × × × × × چین کنگ، هنگ

 اقامت در هتل ماليات بر

 × × × × × × اندونزی

 × × × × × √ التویا

 √ × × × × × لیتوانی

 مالزيمردم  براياعمال برنامه امداد  × √ × × × مالزی

که مستلزم مسدود نمودن  المللی بين هاي از ضمانت برخی × × × × √ رومانی

 هاست دارايی

مجوز به اعطاي ها و  ثبت بنگاه ورشکستگی، هاي رويه × × × × × روسیه

 قمار هاي فعاليت

 یپرداخت دولت يها طرح اجرايو تقويم امالک نظارت بر  √ × × × × سنگاپور

  × × × × √ جنوبی آفریقای

  √ × × × × ایران
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 گمرک مدیریت

رژيم  ايرلند، مجارستان، استونی، دانمارک، بلژيک، اتريش،) OECD کشور 79 ،171  سال اواسط از  .22

 در را گمرک و مالياتی عمليات مديريت( اسپانيا و اسلونی اسلواکی، جمهوري پرتغال، هلند، مکزيک، ،صهيونيستی

 رومانی التويا، کلمبيا، برزيل، آرژانتين، مانند)غيرعضو  کشورهاي از برخی. اند داده سازمان و سر قالب يک سازمان

 آمريکاي و آفريقايی کشورهاي ساير ميان در رويه البته اين کنند؛ می پيروي رويه اين از نيز (جنوبی آفريقاي و

مستقلی  جديد سازمان گمرک، و مالياتی سازمان ادغام با که مالت کشور آن نمونه: است مشترک نسبتاً جنوبی

 .اند نموده تاسيس

( 7): زير دارد مجزا ريشه در عوامل سازمان قالب در مالياتی سازمان و گمرک ميان هماهنگی رسد می نظر به .25

 از بسياري در درآمد اصلی يعنی منبع)واردات  بر افزوده ارزش بر ماليات وصول که گمرکی مجموعه اقدامات

 هاي ماليات مديريت تفکيک با مرتبط تاريخی عوامل ( ) گيرد؛ از طريق آن صورت می (توسعه حال در کشورهاي

 (.انسانی منابع و فناوري اطالعات با مرتبط وظايف مانند) تر بيش  جويی صرفه براي تالش( 9) و غيرمستقيم؛ و مستقيم

 و(  17 ) اسلواکی جمهوري ،( 17 ) پرتغال ،(177 ) شامل مجارستان)اروپا  اتحاديه عضو کشورهاي همه .26

 سازمانی مالياتی و دليل اصلی ادغام گمرک. اند نموده يکپارچه را ماليات و گمرک عمليات اخيراً( (171 ) اسلونی

نهادي اخير، تالش براي  اصالحات از کرد که در برخی البته بايد اشاره .است نشده در قالب يک سازمان شناسايی

 .دشو ادغام مشاهده می

 مرزي خدمات سازمان در و شد حذف کانادا گمرک و درآمدها ساختار سازمان از ، گمرک119  سال در .23

 ماليات و گمرک جديد و يکپارچه سازمان ايجاد از پس کمی نيز در انگلستان، 111  سال در. ادغام شد کانادا

( انگلستان مرزي نيروي موسوم به) جديد مرزي سازمان دولت ،71(انگلستان پادشاهی درآمدهاي و گمرک سازمان)

 گمرک به از همچنين مبالغ بودجه سازمان و کارکنان از نفر 1211 از با حفظ وظايف پيشين، بيش تاسيس نمود که

 عالوه کند و حفظ می «انگلستان گمرک سازمان» را با عنوان خود نقش اين سازمان البته. يابد می انتقال جديد سازمان

 .است گمرکی سياست و ها سيستم ها، حفظ رويه مسئول وظايف، ساير بر
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 جهت را هايی طرح 171  مِه سال در استراليا دولت انگليس، و صورت گرفته در کانادا اقدامات ساير در کنار  .21

 جنايی تهديد مقابل در استراليا جامعه از حمايت :تدوين نمود زير انجام امور و 71«استراليا مرزي سازمان»ايجاد 

 کاالها، صادرات و واردات تسهيل حال عين در و قانونی غير واردات ساير و اسلحه مخدر، مواد از ناشی الملل بين

 .است آنها به متکی رفاه که مردم خروج و ورود همچنين و خدمات

 مرزي سازمان»در قالب  73گمرک و مرزي حفاظت اداره و 72مهاجرت و مرزي حفاظت اداره مرزي وظايف  .29

 در موثر و راهبردي يکپارچه، مرزي عمليات به دستيابی ابتکاري طرح اين از هدف. شد خواهد تلفيق هم با« استراليا

 نيز و کنونی مرزي امنيت هاي قادر به مواجهه با چالش تا استراليا اجراست تمکين و مانند پژوهش، حياتی هاي حوزه

 .باشد آتی

 در اصالحات انجام براي، 171  سال اوايل در. است حوزه اين در اصالحات ريزي برنامه حال در نيز نروژ  .54

 ماليات، دولت اداره به 1 درآمدي وصول عمده هاي مسئوليت غيرمستقيم و انتقال هاي ماليات و مديريت گمرک

 بهبود اصالحات اين هدف. برسد به پايان 171  سال آغاز تا بود قرار مذکور اصالحات. نمود تدوين را هايی طرح

 ها، اصالحات سازمان تک تک بر امور و تأکيد سازي ساده با. است بدنۀ اجتماع از استفاده و دولتی بخش کارايی

 و شود برخوردار مالياتی درآمد وصول براي کامل مسئوليت از مالياتی اداره پذيرد که نحوي صورت می به مذکور

 ايفاي وظايف کنترلی براي راهبردي موقعيت از مرزها در که طوري تر شود، به بيش گمرک تاثيرگذاري سازمان

 .برخوردار باشد موثر

 اکنون ارائه شده است؛ هم ماليات و گمرک مديريت جداسازي پژوهشی طرح در کنيا، اخيراًدر نهايت   .51

 در در اين خصوص کنيا دولت اليحۀ آخرين. دارد عهده بر هم با را دو اين مديريت مسئوليت 7 اکني سازمان مالياتی

 نيمه سازمان دو قالب در کنيا درآمدي مرجع مجدد دهی اين اليحه در باب سامان. شده است منتشر 176  فوريه

 اين. گمرک است و مرزي حفاظت سازمان و داخلی درآمد سازمان عنوان با (وابسته داخلی لحاظ به اما) مستقل

 تجارب جهانی از بهترين گروه اين. برد میبهره  جمهوري رسيدگی نهاد رياست گروه پژوهش هاي از يافته طرح

                                                           
17   . ABF 
18. DIBP  
19 . ACBPS 

. 
 واردات به نسبت افزوده ارزش بر ماليات وصول و ويژه غيرمسقيم ها ماليات عوارض مديريت مانند 1 
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را ( ورودي مبادي در کاالها کنترل بهبود مثالً) گمرک و امور مهاجرت سازي يکپارچه فوايد و مزايا استفاده نمود،

 بايد تفکيک ها اين سازمان مالياتی، کارايی افزايش در نهايت اين نکته را متذکر شد که براي مدنظر قرار داد و

  .بماند باقی مالياتی اصلی سازمان در بايد گمرک درآمد وصول نقش که نمود اظهار گروه همچنين اين. شوند

 ویژه حاکمیتی ترتیبات

 اين چارچوب. باشند پاسخگو شهرونداننيز بايد در برابر  هاي مالياتی سازمان دولتی، يها سازمان همه مانند .51

 ساختارهاي و سازمانی ترتيبات مانند عوامل از بسياريحاصل  و است متفاوت ي مختلفکشورهادر  پاسخگويی

تر  بيش پاسخگويیبراي  موجود اجرايی ويژه يا نامعمول حاکميتی سازوکارهايبه  اين بخش. آنهاست اجرايی

  .کشد را به تصوير می منتخب هاي مالياتی سازمان یبر روند اجراي روند نظارت وپردازد  می

 رسمی مدیریت های هیئت و مشاوره یها سازمان

 دولت هيئت يا مربوطه وزير و بين سازمان مالياتی مشاوره شوراي يا داراي هيئت کشور 77 ،7 جدول مطابق  .51

 به صورت مستقل مشاوره مالياتی سازمان ترتيبات و سازمان مالياتی عمليات و ها طرح زمينه هستند؛ هيئت مزبور در

 وسيعی در بخش ترتيباتی همچنين چنين. هستند غيردرآمدي هاي سازمان مقامات شامل هيئت اعضاي. نمايد می ارائه

 .برقرار است ها فرهنگ و ها قاره از

دارند يا نقشی  نظارتی وظيفه آنها همه مختلف، کشورهاي در ها هيئت اين خاص وظايف با وجود تفاوت در  .52

 بدون. کنند ايفا می کلی عملکرد ارزيابیرسمی و   تصويب بودجه جاري، هاي تدوين راهبرد و طرح ريزي، برنامه در

 مؤديان خاص اطالعات به و کنند نمی مداخله حقيقی مؤديان مسائل مالياتیِ در هيئت هيچ يک از اعضاي استثنا

ايجاد اين هيئت  ،(سنگاپور و در کانادا مثال براي) ترتيبات اين کشورهاي فاقد از برخی در. ندارند دسترسی مالياتی

 . است شده مقارن  مستقل مالياتی سازمان تاسيس با
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 ی مختلفکشورها از هایی مثال

 در جديد و مستقل درآمدي و گمرک سازمان تاسيس با همزمان   مالياتی مکزيک حاکمه هيئت: مکزیک .55

 مدير سه(   رياست، مقام در دولتی اعتبارات و دارايی وزارت وزير( 7 از متشکل هيئت اين. تأسيس شد 7331 سال

 مديران انتصاب شرط. است جمهور رييس انتخابی مستقل مدير سه( 9 و خود، کارکنان ميان از دارايی وزير انتخابی

 پس. باشند فدرال دولت يا شهرداري در دولتی پست متصدي، انتصاب از پيش سال يک تا نبايد که است اين مستقل

 در بايد و نمايند شرکت خود وظيفۀ با مغاير گمرکی يا مالياتی مرتبط هاي فعاليت در ايشان نبايد، آنها انتصاب از

 سياست تدوين به کمک( 7)هاي محوله به هيئت عبارتند از  همچنين نقش. يابند حضور شده برگزار جلسات% 11

 در نظرات نقطه ارائه(  )؛ (ها برنامه ساير و ملی توسعه طرح اجراي و تدوين راستاي در) گمرک اقدامات و مالی

 و ها برنامه تصويب( 9)؛ ماليات و گمرک حيطۀ در اجرايی و کلی مفاد، ها قطعنامه، احکام، لوايح نويس پيش زمينه

 تصويب و بررسی( 6)؛ سازمان سازمانی پايه ساختار تصويب( 1)؛ (مالياتی مديريت خدمات) سازمان هاي بودجه

 براي ساالنه برنامه تصويب( 1)؛ مالياتی مؤديان سازي آگاه و کارايی افزايش براي سازمان رييس پيشنهادي اقدامات

 تحليل( 1) و؛ مؤديان خدمات ارائه و کارايی بهبود جهت( اهداف پايش و تعيين شامل) سازمان مستمر بهبود

 تعداد و است( بار يک ماه سه هر حداقل) جلسات منظم برگزاري به ملزم، هيئت .مستمر بهبود و پژوهش هاي طرح

 عنوان به وزير حضور با و اکثريت راي طريق از هيئت تصميمات. باشند حاضر جلسه در بايد اعضا% 61 کم دست

 .گيرد می صورت وي مؤثر راي و جلسه رييس

 هاي فعاليت بررسی امکان تا شد ايجاد 113  سال در 9 روسيه فدرال مالياتی خدمات عمومی هيئت: روسیه  .56

 وظايف خود انجام در آنها را فرادهد و گوش مردم نظرات به بايد  فراهم آيد؛ اين هيئت عموم توسط هيئت اين

، اطالعات فناوري کارشناسان، آموزش و علوم وزارت از اي برجسته نمايندگان شامل هيئت اعضاي .کند لحاظ

. هستند شده شناخته دولتی هاي شخصيت و کوچک و متوسط، بزرگ هاي سازمان و مهم هاي رسانه از نمايندگانی

 کارشناسانه هاي ارزيابی هدايت( 7) وظايف اين نهاد عبارتند از  .است بيرونی نمايندگان از يکی هيئت اين رييس

 جلسات در شرکت( 9)؛ مالياتی سياست زمينۀ در ابتکاري هاي طرح بررسی(  )؛ هيئت توسط ها پروژه عمومی

 حقوقی و اجتماعی حمايت راستاي در پژوهشی هاي طرح تدوين روند در حضور( 1)؛ مرتبط مشکالت حل و مباحثه

                                                           
22 . SAT 
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 هاي رسانه نمايندگان و عمومی نهادهاي، مردم عموم برگزيدگان نمودن دخيل( 6) و؛ هيئت کشوري مستخدمين از

 مؤديان با رابطه در خود مفهومی چارچوب همچنين جدا از اين وظايف، هيئت .هيئت وظايف حيطۀ در جمعی

 می بازي مالياتی آگاهی ارتقاء براي کاري گروه ايجاد در فعالی نقش نيز و   دهد می ارائه کار سازمان به را مالياتی

 .است ملی آموزشی يکپارچه برنامه تدوين و مالياتی مسايل از عمومی درک افزايش سازي آگاه اين از هدف؛ کند

 دال بر که شد تاسيس قانون از بخشی موجب به  733 سال در 1 سنگاپور داخلی درآمدي هيئت: سنگاپور  .53

 رياست اعضاي هيئت شامل. بود مالياتی اجراي قوانين جهت عمليات مديريت در مستقل و جديد قانونی مرجع

 و خصوصی بخش نمايندگان شامل) ديگر عضو 1 و داخلی درآمد کميسيونر، دارايی وزارت دائمی دبير، هيئت

 سال در بار سه هيئت. است خود وظايف انجام صحت ضامن و کند می نظارت ماليات بر هيئت اين. است (دولتی

 سياستهاي آيا کند می بررسی حسابرسی کميته :  دهد می انجام را عملياتش کميته دو با هيئت .  دهد می جلسه تشکيل

 حسابرسهماهنگی  با کميته. خير يا قابل اتباع هستند و مناسب جاري داخلی هاي کنترل و سازمان حسابداري و مالی

. کنند می بررسی را حسابرسی نتايج و حسابرسی هاي طرح دامنه ،سازمان مالی صورتهاي کل، حسابرس خارجی و

 کارکنان کميته .  دهد می قرار بررسی مورد را کار آن نتايج و داخلی حسابرسی شعبه ساالنۀ حسابرسی همچنين کميته

 ارشد خدمت مجريان جبران و ارتقاء کليدي و انتصابات نيز و سازمان در جبران کليدي هاي سياست  تصويب مرجع

 .است سازمان

 هيئت اين اعضاي؛ ايجاد شد 116  مصوب سال مطابق قانون  6 پادشاهی گمرک و درآمد سازمان: انگلستان  .51

 شخص عهده بر هيئت رياست. غيراجرايی( خارجی) عضو( چهار) و سازمان داخلی اجرايی کميته اعضاي از عبارتند

 ساختار سازمان، 112  سال در .دارند حضور هيئت در غيراجرايی عضو 1 و رييس نفر 3. است غيراجرايی اول

  17  سال در. شدند منصوب جديد کل رييس و غيراجرايی عضو آن موجب به که نمود اجرا را جديدي حاکميتی

 مشاوره ارائه عضو اين نقش. شد منصوب هيئت رياست به هيئت غيراجرايی ارشد عضو و شد حذف رييس پست

. دارد عهده به آتی راهبردي هدايت و دپارتمانی عملکرد زمينه در چالش و مشاوره ارائه در را هيئت هدايت و است

 سال در( ويژه راهبردي جلسه شامل) مرتبه هفت هيئت اين .است سازمان راهبري مسئول اجرايی کميته ارشد مدير

 و تحليل(  )؛ حاکميت و انتصابات، مردم( 7: )است پشتيبانی کميته سه و هيئت يک شامل کميته ساختار. دارد جلسه
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 افراد از متشکل تر کوچک هاي گروه و شود می ارجاع هيئت هاي کميته به کار؛ ريسک و حسابرسی( 9) و؛ بررسی

 و مذاکره براي را هايشان يافته و نمايند بررسی تفصيل به را موضوعات توانند می بيرونی اعضاي و غيراجرايی

 ارائه هيئت کار. دارد حياتی نقشی هيئت ،(امور غيروزارتی اداره مثالً) سازمان موفقيت در .نمايند ارائه گيري نتيجه

 آتی راهبردي دهی جهت و دپارتمان در زمينۀ عملکرد ويژه به سازمان مديريتی هاي کمک به حل چالش و مشاوره

 افراد .ندارد حقيقی نقشی مالياتی در باب مؤديان مالياتی سياست و روزانه گيري عملياتی تصميم در هيئت. است

 فناوري اطالعات، انسانی، منابع و داده تحليل چون هايی زمينه در متفاوت هاي پيشينه و تجربه با هيئت غيراجرايی

 اندازي عث ايجاد چشمبا افراد اين اي حرفه پيشينه و ها مهارت. يابند راه می هيئت به مالياتی ساير مشاغل و حسابداري

به چالش کشيدن وضع از  عبارتند هيئت خدمات .شود می مناسب سازمان راهبرد و تدوين بيرونی براي ارائه مشاوره

 عملکرد و دپارتمانی شغلی طرح کشيدن چالش به و بررسی و توافق مورد راهبردي هاي اولويت به رجوع) موجود

 بهبود و راهبرد ارائه و دولتی و خصوصی بخش در تر گسترده کارشناسی ارائه) کارشناسی امور، (برنامه با مغاير

 اطمينان حصول) ارائه راهبرد، (باال سطوح انتصابات زمينه در ارشد مدير سازمان و همچنين ارائۀ مشاوره به عملکرد

 مؤدي ارزش و دپارتمان مدت دراز موفقيت تاثير آن بر در آن و لحاظ ريسک، سازمان شفافيت و روشنی راهبرد

قوي ، واقعيت با مالی هاي براي تطابق صورت اصلی حسابداري مقام عنوان به ارشد رياست به) ارائه تضمين ؛(مالياتی

لحاظ  و ؛(درست و قوت به سازمان سرتاسر در کنترلی اجراي فرآيندهاي و ريسک مديريت بودن فرآيندهاي

 (.سازمان بيرون نفعان ذي نظرات نقطه کننده منعکس) نفعان ديدگاه ذي

 قانون موجب به و کنگره اعضاي دست داخلی به درآمد خدمات بر سازمان نظارت هيئت: ایاالت متحده  .59

 جمهور رييس توسط ساله 6 دوره براي هيئت گانه هفت اعضاي .شد ايجاد 7322 سال ساختار تجديد و اصالح

 مديريت هاي حوزه در اي حرفه تخصص يا تجربه از اعضا اين. گيرند می قرار تاييد مورد سنا توسط و شده منصوب

 کارکنان نماينده يا فدرال وقت تمام کارمند بايد نفر يک، عضو هفت اين از. برخوردارند کليدي هاي شغل و مالياتی

 بر داخلی نظارت، هيئت مسئوليت .هستند هيئت اعضاي نيز داخلی درآمد کميسيونر و خزانه دبير. باشد سازمان

 ويژه تخصص با هيئت. است داخلی درآمدي قوانين کاربرد و اجرا بر نظارت و دهی جهت، رفتار، مديريت، سازمان

 و باشد عموم خدمت در نحو بهترين به که نحوي به، شد تشکيل سازمان هدايت و مدت بلند امور انجام براي

. دولتی هاي سازمان قالب در اما، کند می عمل مديران هيئت مانند هيئت اين .دنماي رفع را مالياتی مؤديان نيازهاي

 خصوصی بخش تخصص و تجربه از و کرده ارائه سازمان به را مدتی بلند هاي رهنمون و راهنمايی مذکور هيئت
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 و کند می تصويب را سازمان بودجه و راهبردي هاي برنامه هيئت اين. کند می استفاده خدمات بهبود ارزيابی براي

 سازمان ارشد مقامات خدمت جبران و استخدام نحوۀ همچنين.   دهد می قرار عملکرد پايش مورد را سازمان اقدامات

 نظرات از هيئت.   دهد می پيشنهاد رياست به را ايشان اخراج و سازمان کميسيونري کانديدهاي و نمايد می بررسی را

 با منظم طور به و برد می بهره مالياتی مؤديان بر آن اثرات و مالياتی مديريت زمينه در نفعان ذي از وسيعی طيف

، ايالتی مالياتی ادارات نمايندگان، مؤدي حمايتی هاي گروه، مالياتی متخصصان جمله از) هيئت بيرون هاي گروه

 مديريت در نفع ذي گروههاي ساير و ملی خزانه کارکنان اتحاديه، سازمان کارکنان، سازمان مشاوره هاي کميته

 مديريت با مرتبط موضوعات ساير و تمکين مورد در مالياتی مؤديان نظرات همچنين هيئت. دارد کار و سر( مالياتی

 جلسه يک کم دست و   دهد می تشکيل جلساتی منظم طور به همچنين هيئت.   دهد می قرار بررسی مورد را مالياتی

 تشکيل از پس. کند می ارائه آن جلسات زمينه در اطالعاتی هيئت سايت وب. کند می برگزار سال در نيز عمومی

 نيز جلسات منظم تشکيل رسمی اطالعيه. گيرد می قرار سايت وب روي بر نفعان ذي بيانيه و اليحه، عمومی جلسات

 به اقدامات مربوط پيشرفت بررسی گزارش نيز و 1 هساالن هيئت گزارشی .است دسترسی قابل سايت وب در همچنين

 هيئت بودجه، چون خاصی موضوعات زمينه و در طی سال. کند می منتشر را سازمان یالکترونيک اظهارنامه تسليم

 دعوت همچنين هيئت از. هستند دسترسی قابل هيئت سايت وب در ها گزارش کليه. کند می منتشر فصلی هاي گزارش

 يک هر پايان در. گيرد می قرار هيئت سايت وب نامه در قسم و قسم خورده اي دوره طور به کنگره مقابل در شود می

 در تواند نمی هيئت قانون، موجب به .کند می ارسال ها رسانه براي هاي خود را فعاليت هاي اطالعيه هيئت جلسات، از

 همچنين. کند دخالت جنايی تحقيقات يا وصول هاي فعاليت حسابرسی، شامل قانون اجرايی ويژه هاي فعاليت

 يا پيشنهادي مالياتی قوانين زمينه در و مداخله پرسنلی موضوعات تر بيش يا خاص تدارکاتی هاي فعاليت در  تواند نمی

  .نمايد تدوين مالياتی سياست موجود،
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 مالیاتی مدیریت سیستمبر  بیرونی یا مستقل نظارت

دربارۀ  که اند نموده تاسيس سازمان مالياتی از مستقل ويژه و هاي سازمان متحده، اياالت و استراليا هاي دولت  .64

 کنند می عمل ملی حسابرسی هاي سازمان از مستقل و مجزا طور به ها سازمان اين.   دهند میگزارش ارائه  نظام مالياتی

 به رسيدگی مسئول ويژه اخيراً اين سازمان استراليا، مورد در. دارند نظارت دولتی هاي سازمان کليه کاري جريان و بر

 . آيد می ادامه در ها سازمان اين زمينه در مختصري شرح. شده است حقيقی اشخاص شکايات

 که حالی در .شد تاسيس 119  سال در قانونی مستقل سازمان عنوان به 1 بازرسی مالياتی کل سازمان: استرالیا .61

 تنها بازرسی سازمان، پردازند می مالياتی مديريت فراگير موضوعات به المنافع مشترک دولتی هاي سازمان از تعدادي

 از اطمينان حصول جهت. است برخوردار هايی رسيدگی چنين در فرد به منحصر مسئوليت از که است سازمانی

 کاري برنامه کل بازرس، ها سازمان ساير با امور کاري دوباره از اجتناب و رسيدگی در کليدي مسائل نمودن دخيل

 حسابرس( 9)؛ ويژه ماموران(  )؛ آنها نمايندگان و مالياتی مؤديان( 7: )کند می تدوين اشخاص اين مشاوره با را خود

 يا تسليم موارد از بازرسی سازمان، ها رسيدگی انجام در. المنافع مشترک خزانه دبير( 6) و؛ مالياتی کميسيونر( 1)؛ کل

 شامل مذکور قانون. نمايد می استقبال مستندات و اطالعات ارائه براي آنها الزام يا مالياتی ماموران از درخواست

 بازرس، رسيدگی تکميل طی. هستند کل بازرس به شده ارائه اطالعات داشتن نگه محرمانه زمينه در خاصی مقررات

 در قانون اين در مطروحه بندي زمان چارچوب در متعاقباً ها گزارش کليه.   دهد می گزارش دولت به مستقيماً کل

 بررسی بازرسی سازمان نقش .دارد می تقديم پارلمان به را اي ساالنه گزارش بازرسی سازمان. گيرد می قرار دسترس

؛ مالياتی قوانين موجب به شده ايجاد مديريتی هاي سيستم(  ) و؛ سازمان مديريتی هاي سيستم( 7: )است موارد اين

 که است آن مانع قانون. است ها سيستم اصالح مورد در دولت به پيشنهادهايی ارائه و دهی گزارش، کلی هدف

 سازمان .بپردازد آن ميزان يا مصاديق يا تخفيف اعطاي مالک و مالياتی هاي نرخ،  ماليات وضع به رسیباز سازمان

، حقيقی اشخاص پيشنهادهاي. است مالياتی مؤديان کليه نفع به مالياتی قوانين مديريت بهبود درصدد بازرسی

 تالش بازرسی سازمان. گيرند می قرار استقبال مورد فراگير مديريتی مسائل حيطۀ در مشاغل و اي حرفه هاي انجمن

 هايی حوزه سمت به را منابع و کند رسيدگی اثربخش غير مديريت زمينه در مالياتی مؤديان هاي نگرانی به کند می

 نحوه شناسايی از است عبارت کلی هدف. باشد داشته مالياتی مؤديان همۀ براي را منفعت ترين بيش که دهد سوق

 اعالم استراليا دولت، 171  سال می در. شان مالياتی تعهّدات به عمل طی مالياتی مؤديان براي اجرايی بار کاهش

                                                           
27. IGT 
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، گيرد دربرمی نيز را شکايات به رسيدگی وظيفه و شده تر پررنگ 176  -171  از بازرسی سازمان نقش که نمود

 سازمان سيستماتيک رسيدگی نقش افزايش تصميم اين از هدف. بود ويژه ماموري دفتر عهده بر تر پيش که اي وظيفه

 .است مؤديان به مالياتی تخصصی و متمرکز شکايات حيطۀ در رسيدگی خدمات ارائه و بازرسی

 7332 قانون موجب به 7333 ژانويه در مالياتی سازمان کل داري خزانه بازرسی: آمریکا متحده ایاالت .61

 هاي مسئوليت تر بيش، بازرسی قانون اين الزامات موجب به. شد تاسيس  داخلی درآمد جديد سازمان و اصالح

داخلی  درآمد سازمان هاي فعاليت بر گرفت و به صورت مستقل برعهده مالياتی سازمان را بازرسی خدمات سازمان

 سازمان هاي مسئوليت و وظايف بر که است رسيدگی ماموران و حسابرسان بر مشتمل اساساً بازرسی .کند نظارت می

 داري خزانه اداره ساختار در سازمانی لحاظ به بازرسی. کند می تأکيد مالياتی سازمان موضوعات در کل بازرسی

 سازمان بر بازرسی تأکيد. گردد می  خزانه کل بازرسی دفتر شامل خزانه، ديگر دفاتر کليه از مستقل. است واقع

 و تحقيقاتی هاي فعاليت. است خزانه دفاتر ساير بر نظارت مسئول، خزانه کل بازرس که حالی در است مالياتی

؛ کشور مالياتی سيستم مديريت اثربخشی و کارايی و ارتقاء اقتصاد( 7: )پذيرد می صورت زير براي اهداف حسابرسی

 در مالياتی سازمان محافظت از( 9)؛ مالياتی سازمان عمليات و ها برنامه از استفاده سوء و تقلب توقف و کشف(  )

 مقررات و قوانين مورد در نظر اظهار و مطالعه( 1)؛ کارکنان تهديد يا نمودن فاسد جهت خارجی هاي تالش مقابل

 و استفاده سوء، تقلب از پيشگيري( 6)؛ مالياتی سازمان و بازرسی عمليات و ها برنامه به حيطۀ در موجود پيشنهادي

 حل راه پيشرفت و مشکالت از کنگره و خزانه دبير ساختن مطلع( 1)؛ مالياتی سازمان عمليات و ها برنامه عيوب

  .تمشکال

 مالیاتی مؤدیان شکایات به رسیدگی برای ویژه سازمانی ترتیبات

 شکايات به که اند نموده تاسيس( ويژه بازرسی سازمان مثالً) اي ويژه هاي سازمان کشورها، از بسياري در دولت  .61

 در. کنند  رسيدگی ،تجارت انجام و طی تعامالت( هاي مالياتی سازمان شامل) دولتی هاي از سازمان حقيقی اشخاص

 اقدامات اتخاذ عدم و اقدامات زمينه در مشاغل و شهروندان مالياتی شکايات به رسيدگی وظيفه کشورها، از برخی

 ترتيباتی چنين اصلی هدف. دارد عهده بر( ويژه بازرسی دفتر مثالً)ويژه  سازمانی را درآمدي هاي سازمان صحيح

مقامات را داشته  ناعادالنه يا آميز خشونت رفتار طرح فرصت مشاغل و شهروندان که است آن از اطمينان حصول
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کشورهاي  هاي مالياتی سازمان اطالعات خالصه. کنند طرح مربوط سازمان در مستقالً را موارد اين بتوانند و باشند

  .است شده ارائه 1 جدول در مختلف در اين خصوص

 سازمان مالياتی وصول شکايات 7 در  :کنند رسيدگی می مؤديان زير به شکايات به قرار هاي مالياتی سازمان .62

 سازمان سازمان مالياتی، 71گيرد؛ در  صورت می( آن معادل يا) ويژه بازرسی مستقل تسليمی به اداره مالياتی مؤديان

ايجاد  مالياتی مرتبط شکايات به صرف رسيدگی براي( مالياتی مؤدي حامی يا مالياتی ويژه بازرسی مثالً) مستقلی

  سازمان داخلی بخش سازمان مالياتی، 1دارد؛ در  را ارائه منظم گزارش براي الزم سازمان مزبور اختيار شده است و

  .کند رسيدگی می مالياتی غيرقضايی مؤديان شکايات به مستقالً
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28مالياتی مؤديان شکايات به رسيدگی ويژه سازمان .1 جدول  

 خاص سازمان کشورها

 سازمانی چنین آیا

 دارد؟ وجود

 قانونی چارچوب آیا

 آن را پشتیبانی خاصی

 کند؟می

 سازمان مالیاتی از

 خیر؟ یا مجزاست

 موضوعات مورد در

 شده ریزی برنامه

 کند؟ می ارائه گزارشی

 (ها) سازمان نام

 OECD کشورهای

 7ماليات کل بازرسی √ √ √ √ استرالیا

 ويژه بازرسی سازمان √ √ √ √ اتریش

 واسطۀ مالياتی √ √ √ √ بلژیک

 کانادا
 مؤديان ويژه بازرسی اداره √ √ √ √

 مالياتی

 چک جمهوری
 معموالً) ملی حقوقاز  دفاع × √ √ √

 (ويژه بازرسی

 7حقوقی حفاظت مدير، √ × √ √ دانمارک

 پارلمان ويژه بازرسی √ √ √ √ فنالند

 فرانسه

واسطۀ  واسطۀ جمهوري،  √ √ √

 دارايی، و اقتصادي وزارت

 واسطۀ محلی

  √ × √ √ یونان

 مجارستان
 و اطالعات و ها داده حفظ √ √ √ √

 اطالعات آزادي

 ایسلند
 پارلمان ويژه بازرس √ √ √ √

 (آلتينگ)

 ويژه بازرسی اداره √ √ √ √ ایرلند

 رژیم صهیونیستی
 به رسيدگی کميسيونر √ √ × √

 شکايات

 مالياتی ويژه بازرسی × √ √ √ ایتالیا

 مالياتی مؤديان پشتيبانی √ × √ √ ژاپن

 مالياتی مؤديان حامی √ × √ √ کره

 ويژه بازرسی √ √ √ √ لوکزامبورگ

  مالياتی مؤديان وکالي اداره √ √ √ √ مکزیک

 ملی ويژه بازرسی √ √ √ √ هلند

 ويژه بازرسی √ √ √ √ نروژ

                                                           
.
 . دارد وجود منظور اين به خاصی سازمان شان گزارش در که است کشورهايی بر مشتمل صرفا جدول 2 
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 ويژه بازرسی √ √ √ √ پرتغال

 مالياتی مؤديان مشاوره √ × √ √ اسپانیا

 7 × × × × ترکیه

 مالياتی کنندگان تعديل اداره √ √ √ √ بریتانیا

 آمریکا متحده ایاالت
 مؤديان از حمايت سازمان √ √ √ √

 7مالياتی

 OECDعضو  غیر کشورهای

  √ × √ √ آرژانتین

 برزیل
 وزارت ويژه بازرس خدمات √ √ × √

 ماليه

 ملی ويژه بازرس √ √ √ √ بلغارستان

 چین

 حقوق از حمايت بخش √ × × √

 خدمات اداره مالياتی مؤديان

 مالياتی مؤديان

 مالياتی مؤديان ادارۀ حامی √ √ √ √ کلمبیا

 کرواسی
 اجرايی رويه مستقل بخش √ √ √ √

 ثانوي بيمه

 قبرس
 مستقيم ماليات) ويژه بازرس √ √ √ √

 (افزوده ارزش بر ماليات و

 ويژه بازرسی اداره √ √ √ √ چین کنگ، هنگ

 ويژه بازرسی √ √ √ √ هندوستان

 ماليات اخذ بر نظارت کميته √ √ √ √ اندونزی

 دولتی شکايات مرکزي دفتر √ √ √ √ مالزی

 ويژه بازرسی اداره √ √ √ √ مالت

 مالياتی ويژه بازرس اداره √ √ √ √ جنوبی آفریقای

  × × × × ایران

 

 کشورها از هایی نمونه

 حقوق منشور تدوين با همزمان 111  سال در 3 «مالياتی مؤديان بازرسی» ويژه در اين کشور، اداره: کانادا .65

 ارائه به ملزم بازرس .منصوب شد 112  فوريه در 97مالياتی مؤديان ويژه بازرس اولين و تاسيس 91مالياتی مؤديان

                                                           
1. OTO

; http://www.oto-boc.ca 

30. TBR 
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 طريق از. است مؤديان خدمات با مرتبط موضوعات مورد در ملی درآمد وزير به رسانی اطالع و توصيه و کمک

 و مستقل طور به و   دهد می انجام منشور مطابق را خود وظايف نهاد اين، مالياتی مؤدي خدمات حقوق از حمايت

 اصالح جهت. کند می رسيدگی مؤدي با سازمان رفتار يا خدمت مورد در مالياتی مؤديان هاي شکواييه به کامل

 فرد اين شدۀ ارائه پيشنهادهاي. کند می ارائه پيشنهادهايی مستقيماً ملی درآمد وزير به ويژه بازرس ، خدماتی مسائل

 اداره نقش و مالياتی مؤدي خدمات نسبت به حقوق آگاهی ايجاد فرد اين نقش ديگر مهم بخش. نيستند آور الزام

 صورت اين در باشد، شده انجام سازمان در موجود اصالح ساير خدمات از لحاظ عملياتی، اگر .ويژه است بازرسی

ور ديگري اقتضا ط شرايط که اين مگر نمود، رسيدگی خواهد دريافتی خدمات زمينه در مؤدي به شکايات بازرس

 در. نمايد شناسايی خدمات ارائه بهبود را جهت سازمان مند نظام و جديد مشکالت خدمات تواند می بازرس. نمايد

 همچنين.   دهد میگزارش  ملی درآمد وزير به و مستقيماً کند می عمل وي مستقل از سازمان مستقل، زمينۀ معامالت

کانادا صادر  درآمد الزم را براي سازمان هاي تفحص نموده و اخطاريه مالياتی هاي زمينۀ پناهگاه وي موظف است در

 .نمايد

اين . تاسيس شد دولتی سازمانی در قالب 177 سال   در سپتامبر   9«مالياتی مؤديان از حمايت اداره»: مکزیک  .66

. مختلفی دارد هاي مالياتی در زمينه کارمندان متخصص است و برخوردار استقالل از مديريتی و فنی سطح اداره در

 مراجع از مطالبات يا حيطۀ شکايات در را رايگان و وکالت بدوي، سريع و حمايت،  مشاوره خدمات سازمان اين

 يا آور، خطاب به سازمان غيرالزام هايی آزادانه گزارش وکرده  عمل سازمان از مستقل اداره اين. کند می ارائه مالياتی

 حقوق از حمايت اين سازمان هدف .دشو نمی سازمان بر الزام ايجاد باعث پيشنهادها اين گرچه. کند تدوين می دولت

 اخذ زمينه در پيشنهاد صدور و شکايات دريافت نيز و حمايت، وکالت، توصيه طريق از مالياتی مؤديان منافع و

 هاي انجمن منظم جلسات برگزاري، مالياتی نظام شايع مشکالت شناسايی چون اصلی اختيارات ساير و ماليات

 اقدامات پيشنهاد، عالی سطوح در مالياتی مراجع نفعان با ذي و امناء هاي هيئت تشکيل جلسه نيز و شغلی و اي حرفه

 پيشنهادي هاي اصالحيه تسليم و مالياتی فرهنگ ارتقاي، سازمان درخواست به مالياتی قوانين تفسير و تعبير، اصالحی

 .است معاونان مجلس ماليه کميته به مالياتی قوانين

                                                                                                                                                                                           
31

. 
TO 

32
  www.prodecon.gob.mx/index.php/home/que-es-predecon 
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طی . شد ايجاد  177  مالياتی قانون 76 و 71 هاي ماده موجب به 99«مالياتی بازرسی اداره» :جنوبی آفریقای .63

 و اجرايی در نتيجه از بار گردد و می  تلفيق و اجرايی مالياتی به صورت يکپارچه، اجرايی مواد مزبور، مقررات

 سارس از مستقل اداره اين .شود کاسته می( 91سارس)جنوبی  آفريقاي درآمد سازمان و مؤديان تمکين هاي هزينه

 .شد اندازي راه 171  آوريل در رسمی طور به و شد شروع 179  اکتبر در اداره اين لياتعم. کند می عمل

 در سارس از مؤدي واصله شکايت گونه هر است ملزم مالياتی بازرس، شده قيد مذکور قانون در که طوري همان

 شکايات دارد اختيار مالياتی بازرسی ادارههمچنين  .دهد قرار بررسی مورد را مالياتی اجرايی مسائل يا خدمات مورد

 تعامل و منتخب کارکنان مساعی و تعامل و گري ميانجی طريق از را آن لزوم صورت در و داده قرار بررسی مورد را

 بررسی را شکايت صرفاً مالياتی ويژه بازرس، سارس از مؤدي شکايت اينکه از بعد. نمايند فصل و حل سارس

 گزارش دارايی وزير به مستقيماً وي که شود می ارجاع مالياتی ويژه بازرس به موضوع، لزوم صورت در. نمايد می

 .نمايد می مطرح پارلمان در وزير را ويژه بازرس ساالنه گزارش و   دهد می

 7331 سال در مؤديان حقوق به موجب منشور 96«مؤديان حمايت از خدمات اداره»: ایاالت متحده آمریکا .61

 اداره اين؛ است مستقر سازمان در و مستقلی سازمان اداره اين .شد مالياتی مؤديان بازرسی اداره و جايگزين تاسيس

 طريق از آنها مشکل که کند می کمک مالياتی مسايل حل دنبال به و اقتصادي مشکالت با مواجه مؤديان به

 به طور اداري رويه يا نظام معتقدند که رساند می ياري مؤديانی به همچنين؛ شود نمی فصل و حل معمول هاي روش

 ايالت هر. دارد برعهده را مذکور هاي  برنامه اجراي مالياتی مؤديان از حمايت ملی سازمان. کند نمی کار صحيح

 حمايت ملی مرکز به مستقيماً و کند می عمل محلی اداره از مستقل که دارد مؤديان از حمايت مرکز يک کم دست

اين اداره  .است مالياتی مؤدي بار کاهش و مالياتی مؤديان حقوق از حمايت اداره اهداف.   دهد می گزارش مؤديان از

اثربخش در  و چارچوب مديريت مالياتی مؤدي حقوق تر را با تدوين منشور کامل مالياتی سيستم سمت حرکت به

 ترين جدي( 7) :است زير هاي شامل بخش کنگره به (179 ) اداره  ساالنه گزارش. هاي خود دارد رأس برنامه

 پژوهشی مطالعات( 9) و؛ مهم مالياتی مطرح موضوع ده(  )؛ آنها براي پيشنهادي راهکارهاي و مؤديان مشکالت

  .(مؤدي خدمات ارائه سازي بهينه و شغلی تمکين بر مؤثر عوامل تحليل مانند)

                                                           
33

 www.taxombud.gov.za/about-us.html 
34

 South African Revenue Service 
35

. TAS; http://www.irs.gov/advocate 
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 آموخته برای ایران درس: سخن آخر

و زير مجموعه وزارت اقتصاد و دارايی محسوب « يکپارچهنيمه مستقل و »در ايران سازمان امور مالياتی کشور  .69

آوري اطالعات مؤديان و پردازش اين اطالعات  هاي مربوط به وصول ماليات اعم از جمع کليه فعاليت. گردد می

هاي مالياتی مختلف، شايان ذکر است در خصوص وصول پايه. براي تشخيص ماليات را خود سازمان بر عهده دارد

تنها مورد . هاي خاص برعهده سازمان مالياتی است هاي مستقيم و غيرمستقيم و نيز ماليات وصول مالياتکه مسئوليت 

در . سپاري شده در اين خصوص، ماليات مشاغل خودرو است که اخيراً به بخش خصوصی واگذار شده استبرون

قيم و غيرمستقيم، يک پرونده واحد هاي مست هاي مختلف براي ماليات گردد که به جاي پرونده اين زمينه توصيه می

اي  حالت جزيره« ع درآمدوجممماليات بر »براي هر مؤدي حقيقی يا حقوقی تشکيل شود و با اصالح قانون و اجراي 

کنونی به صورت يکپارچه درآيد تا نخست فرآيند رسيدگی به صورت يکپارچه صورت گيرد و در وهلۀ بعد نيز، 

 .هاي مختلف فراهم نشود وندهامکان فرار مالياتی با ثبت پر

گرچه سازمان ماليات و گمرک هر دو . مسئوليت ماليات و عوارض گمرکی بر عهده سازمان گمرک است  .34

موارد همکاري . اي در اين خصوص دارندهاي جداگانه زير مجموعه وزارت اقتصاد هستند ولی وظايف و مسئوليت

تالقی پيدا ( الحساب وارداتافزودۀ واردات و اخذ ماليات علیرزشمثالً ماليات بر ا)اين دو سازمان در موارد کمی 

توجه به منافع مشترک فراوان گمرک و سازمان مالياتی و نياز به اطالعات دو سويه بين اين دو نهاد، توصيه . کند می

 .شود که در اين بخش ادغام صورت پذيرد و زمينۀ قانونی اين امر فراهم آيد می

وزارت زيرنظر )سازمان تأمين اجتماعی ي تأمين اجتماعی نيز در ايران به صورت جداگانه و از سوي ها پرداخت .31

قوانين و مقررات مربوط به سازمان تأمين اجتماعی، ادغام  گردد؛ با توجه به وصول می (کار، رفاه و امور اجتماعی

ها و موانع قانونی و اجرايی فراوانی با پيچيدگی (در صورت دارا بودن توجيه فنی)اين سازمان با سازمان امور مالياتی 

  .روبرو است

هاي مستقيم،  سازمانی اختصاصی جهت بازرسی مالياتی وجود ندارد، گرچه مطابق قانون ماليات در ايران، .31

براي رسيدگی به « (مکرر 67 )مرکز عالی واخواهی مالياتی »و « شوراي عالی مالياتی»، «هاي حل اختالف هيئت»

بينی شده است ولی در بسياري از موارد رسيدگی به اين  هاي مؤديان پيش از مراجعه به مراجع قضايی پيش ضاعترا

احساس شود، فقدان « کننده نهاد رسيدگی»تر از اينکه فقدان  ماند و بيش ها به علت فقدان مستندسازي ابتر می اعتراض

تر  از مشکالت حاضر زادۀ خأل قانونی نيست و بيشدر نتيجه، بسياري . ارجاع به ادله اثبات دعوي وجود دارد
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است که باعث ايجاد مشکالت بين مستندات و مبتنی بر حدس و برآورد و نه « الرأس رسيدگی علی» مواردي مانند

تر رسيدگی شکلی  البته با توجه به اينکه ديوان عدالت اداري نيز در فرآيند قضايی بيش. شود مؤديان و سازمان می

تأسيس شود تا ( مثالً  در قالب دادگاه مالياتی)شود نهادي شبه قضايی يا قضايی  تا محتوايی، توصيه می   دهد میانجام 

 .مؤدي و حتی در مواردي سازمان مالياتی امکان پيگيري دعاوي مالياتی را به صورت محتوايی و تخصصی پيدا کنند
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