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 چکیده

 اصالالحات   (هاکاهش هزينهدر زمينۀ الخصوص علی)هاي مالياتی براي حصول نتايج بهتر  بسياري از سازمان

هاي زير صورت  در حيطه اصالحات سازمانی. و يا در حال تجربه آن هستند انجام دادهرا  ايسازمانی عمده

، کالاهش  (بالزر  کوچالک و متوسالو و   مؤديالان  باله  ) مؤديانتفکيک ،  سازمانوظايف  گسترش: پذيرد می

خالدمات  ارائالۀ  هالاي ادارات اصاللی و    سالازي بالبکه   ، منطقالی اجراي مالديريت متمرکالز  هاي مديريتی و اليه

 . دولتی هاينهادبين مشترک 

  امالا حالدود دو سالوم از     اسالت، هاي ماليالاتی داراي اهميالت    زمانهمچنان در طراحی ساختار سا« وظيفه»معيار

 .کنند ها از الگوي ترکيبی براي ساختار سازمانی خود استفاده می ازمانس

 ماليالاتی و   تقلّال  بررسی امکان هاي مالياتی پردازش اطالعات را محدود به چند سايت نموده و  اکثر سازمان

 .اند مهيّا نمودهوصول بدهی مالياتی را در داخل سازمان 

  انجالام  کامالل در داخالل سالازمان    را باله طالور   فنالاوري اطالعالات   امالور   ،هاي ماليالاتی  اکثر سازمان که حالیدر

هالاي دولتالی    سپاري يا استفاده از خدماتِ ساير بخش به برون هاي بررسی بده سازمان% 02، حدود دهند می

 .اعتقاد دارند

 عمليالات خالود را    اي يا سلسله مراتبیْ هاي ادارات، منطقه  ببکههاي مالياتی در قال که همه سازمان در حالی

در خالود را  هاي مالياتی عمليالات   سازمان  وري و اثربخشی، بسياري ازدهند، به منظور افزايش بهره انجام می

هايی مانند مراکز تماس تلفنالی، مراکالز پالردازش اطالعالات و ادارات مؤديالان بالزر  متمرکالز         قال  بخش

 .اند نموده

 هالاي اداري   کهداراي بالب ( ويژه کشورهاي اروپايی به)هاي مالياتی بسياري از کشورهاي مورد مطالعه  سازمان

نظيالر کرواسالی، دانمالارک،     آنکه برخی از کشالورها نکته مثبت . هستند (تيجه پر هزينهنو در )بسيار بزر  

را کوچالک   يهالاي ادار هيونان و نروژ چالش انجام اصالحات را به تن خريده و بطور قابالل تالوجهی بالبک   

البته انجام اصالحات در بسياري از کشورها نظير بلژيک، جمهوري چک، فرانسه، لوکزامبالور   . اند کرده

هالاي عمليالاتی و افالزايش کالارايی، بايالد       و باله منظالور کالاهش هزيناله    مواجاله اسالت   چالش هنوز با و لهستان 

 .اساسی بيشتري صورت گيرداصالحات 



 

 
 

 ري تا کشور ديگر بسيار متفاوت است و اين امر حکايالت از رويکالرد متمرکزتالر    از کشو وظايف ستاد سازمان

 .دارددر داخل سازمان فناوري اطالعات براي مديريت ملی مديريت مالياتی و تمرکز وظايف کالن 

 واحد مؤدیان بزرگ

  مؤديان  واحدي اختصاصی براي مديريت امور مالياتی ،هاي مالياتی مورد مطالعه درصد از سازمان 58حدود

هاي آنهالا بطالور    مسئوليت ۀاند؛ البته، مقياس فعاليت اين واحدها و همچنين حوزه و دامنبزر  ايجاد نموده

 .بابدقابل توجهی متفاوت می

 افراد با ثروت یا درآمد باال

 ا ثروت خالص باال و ميزان ثروت آنها طی رغم وجود بواهدي مبنی بر ربد قابل مالحظه تعداد افراد ب علی

، تعالداد نسالبتا    0223در قال  گزارش سالال   OECDادارۀ مالياتی رغم توصيه  هاي اخير و همچنين علی سال

  .اندهاي مالياتی واحد مجزايی براي رسيدگی به امور مالياتی اين افراد ايجاد کرده کمی از سازمان
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 مالیاتدهی وصول  سازمان

 های مالیاتی و سیر تحوالت آنها�ساختار سازمانی سازمان

هاي مالياتی انجام گرفته اسالت   اي در ساختار سازمانی بسياري از سازماناخير، اصالحات گسترده در طول دو دهه .7

بخالش  بالا بررسالی رونالد تحالوالت سالاختار سالازمانی،       . تا کارايی، اثربخشی و کيفيت ارائه خدمات مؤديان بهبود يابد

در حالال تیييالر   « وظيفه»به سمت « نوع ماليات»توجهی از اين اصالحات قابل مشاهده است و طراحی ساختارها از  قابل

تر رفته، اقداماتی براي استقرار ساختار مبتنالی بالر    هاي مالياتی يک گام حتی پيش با اين حال، بسياري از سازمان. است

انالد؛ همچنالين در    اي مثالال بخالش مؤديالان بالزر  ماليالاتی ايجالاد نمالوده       اند و برانجام داده« مؤدي»تمکين به تفکيک 

  :هاي مالياتی به برح زير است تر سازمان ، برح تحوالت اقدامات گسترده«تفکيک مؤديان»راستاي رويکرد جديد 

  بر اساس . بود« نوع ماليات»اولين مدل ساختار سازمانی بر اساس  :«نوع مالیات»مدل سازمانی مبتنی بر

هاي اداري جداگانه با وظايف چندگانه مسئوليت يک منبع مالياتی را بر عهده دابتند و  اين مدل، بخش

، بد میفا يوظايف اصلی به خوبی ا ،اين مدلمطابق  .کردند عمل میعمدتا  خودکفا و مستقل از يکديگر 

  :نيز بود یهاي قص و کاستینواداراي ولی 

 منابع مختلف مالياتی؛از وصول خاطر ها به عدم کارايی و باال بودن هزينه •

براي انجام و الزام ايشان به مراجعه به ادارت متعدد ي متعدد ها ماليات  به خاطر پرداختفشار به مؤديان  •

 ؛(مثال  پرداخت بدهی مالياتی)ابه امور مش

نسالبت باله   تمکالين  بالراي حصالول   مؤديالان و ادارات ماليالاتی   بالر   زيالاد هالاي  پيچيدگی و هزيناله تحميل   •

 ؛ هاي مختلف ماليات

 ؛(و غيره حسابرسی ،ارايه خدمات، پرداخت بدهیدر )هماهنگ با مؤديان غيررفتار  •

 ؛ وی خاصبه مالياتکننده  مندان رسيدگیعدم انعطاف کار •

 .هماهنگیعدم سازمانی و  ريزيچنددستگی در مديريت نظام مالياتی، پيچيدگی برنامه  •

 دهی مجدد ساختار و  هاي مالياتی تصميم به سازمان ها، بسياري از سازمانبا عنايت به اين مشکالت و کاستی

اند به بهبود عملکرد تومی« وظيفه»ترتيبات سازمانی خود نمودند و به اين نتيجه رسيدند که مدل مبتنی بر 

 .مالياتی کمک بسيار مؤثري کند کالن سازمان
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 براي مثال )ايف محور، کارکنان ابتدا بر اساس وظ بر اساس مدل وظيفه :«محور وظیفه»مدل سازمانی

 ،اين رويکرد مطابق. بونددهی می سازمان( زش اطالعات، مميزي، وصول و غيرهنام، پردا براساس ثبت

فراهم  هااي نمودن آن سازي ترتيبات و رايانهساده سطوح،کليۀ هاي کاري در فرآيندامکان استانداردسازي 

، مدل «نوع ماليات» در مقايسه با مدل مبتنی بر. يابد افزايش میسازمان کارايی بدين ترتي  و آيد  می

هاي زيادي دابته و بکارگيري آن منجر به بهبود فراوان عملکرد اداره مالياتی  مزيت« محور وظيفه»

هاي  ها، رفتارها و ديدگاه ويژگیوجود هاي مالياتی معتقدند به دليل  سازمانبرخی رحال، اما به ه  7.بودمی

هاي  ي مبتنی بر تمکين در ميان گروهها فعاليتمتفاوت مؤديان در مورد تمکين، اين مدل براي انجام 

 .بابد به طور کامل مناس  نمی مؤديان مختلف

  يافته نظير استراليا و  برخی از کشورهاي توسعه :«مؤدیانبندی یا تفکیک گروه»مدل سازمانی مبتنی بر

به مشاغل بزر ، « بندي مؤديان دسته«آمريکا وظيفه مربوط به خدمات و وصول و اجرا را در قال  

بندي مؤديان اين  منطق پشت اين دسته. انددهی کرده کوچک و متوسو و ابخاص حقيقی و غيره سازمان

هاي متفاوتی متوجه  ها و رفتارهاي تمکين متفاوتی دارد و لذا ريسک ويژگیاست که هر گروه از مؤديانْ 

ها، سازمان مالياتی ناگزير به تدوين و  از اين رو براي مديريت مؤثر ريسک. گردد درآمدهاي مالياتی می

. هاست هاي منحصر بفرد و نحوۀ تمکين هر يک از گروه اجراي راهبردهاي مختلفی متناس  با ويژگی

يافته و منظم نياز  هاي مالياتی به رويکرد سازمان ررسی و بناخت عوامل اثرگذار بر تمکين، سازمانبراي ب

بندي وظايف کليدي در قال  بر اين اعتقادند که گروه« بندي مؤديانگروه»حاميان ساختار مبتنی بر . دارند

بندي گروه»استفاده از مدل در حالی که . گردد ساختار مديريتی واحد و اختصاصی باعث بهبود تمکين می

در مراحل اوليه خود است، در بسياري از کشورها تا حدي اين رويکرد اعمال و واحدهاي « مؤديان

 .است  تخصصی مؤديان بزر  ايجاد بده

 مالياتی مدرن   هاي مالياتی، ساختار سازمان بندي مؤديان و متمرکز نمودن برخی از وظايف سازمانبا گروه

  .خواهد بود« نوع ماليات»و « بندي مؤديانگروه»، «ايوظيفه»هاي  از مدلداراي ترکيبی 

 

                                                           
. 
 مؤثرتر مديريت و حسابداري مشترک فرآيندهاي، مؤديان نام ثبت براي واحد سيستم ايجاد، مؤديان مالياتی هاي پاسخگويی به پرسش حيطۀ در، مثال براي 7

 .بدهی وصول و مالياتی مميزي
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 اهمیت ساختار سازمانی

هاي مالياتی اسالت کاله سالاختار سالازمانی منسالجمی       اصالح ادارات مالياتی همواره مورد توجه آن دسته از سازمان .0

بالا  ( 7: )ساختار سالازمانی تعريالف بالده اسالت    دو هدف راهبردي در زمينۀ ، 0«کميسيون اروپابرنامۀ مالياتی »در . دارند

اداره مالياتی واحالد  ( 0)هاي اصلی، اداره مالياتی ساختار خود را بيابد؛ و  ها و اولويت بناسايی و مديريت همه ريسک

  :هاي زير حايز اهميت است در ارتباط با اين اهداف فوق، باخص. به وجود آيد

  سالامان   مؤديالان،  هالاي ها و دسته گويی نيازهاي اساسی گروه پاسخبناخت و در راستاي آيا سازمان مالياتی

 يافته است؟ 

  ملی وجود دارد؟مطلوب عملکرد با بزر   مؤديان واحد ،هاي مهم برکتبه آيا براي رسيدگی 

 ،؟مسئوليت ارائۀ خدمات را برعهده دارد آيا واحدي ويژه 

    اجتمالاعی را نيالز دريافالت     هالاي تالیمين   اخالت اسالت يالا پرد  آيا سازمان مالياتی صرفا  مسئول وصالول ماليالات

 کند؟  می

 هالا، حسابرسالی،   از جمله تشالخيص، وصالول، پالردازش داده    اتیمالياتی مسئول همه وظايف مالي آيا سازمان

 بابد؟و بررسی بکايات می مؤديان خدمات

 گسالترده  تجربيالات  باله  توجه با. دارند سازمان مالياتی اولويت يکپارچه کردنها اباره به  همگی اين باخص .11

باله  هاي مشالابهی در مالورد اهميالت سالاختار      ديدگاه المللی پول، بين صندوق مالياتیدر بخش  یماليات اصالحزمينۀ  در

  .برح زير طرح گرديده است

 

 9دالیل اهمیت نوع ساختار سازمانی

. ه اسالت هاي اخير، ساختار سازمانی در بخش دولتی و خصوصی حالايز اهميالت بساليار بالااليی گشالت      در سال  .11

مالحظاتی در مورد پاسخگويی، مسئوليت و بفافيت در سازمان مطرح بده اسالت؛ باله عنالوان مثالال اينکاله قالدرت و       

اختيارات قانونی آنها چيست؟ چه ساز و کارهاي نظالارتی وجالود دارد؟ باله منظالور رساليدگی و مقابلاله بالا مشالکالت         

                                                           
2
EC’s Fiscal Blueprints  

 .0272، پول المللی بين صندوق، مالياتی مديريت گزارش در مالياتی سازمان ايوظيفه ساختار: منبع 9
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 هالا باله   ها، دولالت  و بفافيت بين ادارات و سازمان مديريتی مدرن، چه نوع تیييراتی الزم است؟ با افزايش پاسخگويی

 . لفه کليدي اين کار استؤساختار سازمانی ادارات مالياتی م. عملياتی هستند نتايج بهبود براي هايیراه دنبال

هالاي   ساختار سازمانمبتنی بر نوع ماليات گرفته تا يعنی از ساختارهاي سازمانی )هاي مالياتی  سازمانهمۀ در  .13

هالاي مختلالف و   اقتصادهايی بالا انالدازه  در ( کوچک، متوسو يا بزر )وظيفه و ساختار مبتنی بر نوع مؤديان مبتنی بر 

در . هاي زيادي به منظور انجام اصالحات سازمانی مختلف صورت گرفتاله اسالت   تالش (يافتگی توسعهميزان مختلف 

  .کنند هاي ساختاري را استفاده میی از اين دسته بنديهاي مالياتی ترکيب واقع بسياري از سازمان

و وصالول ماليالات آنهالا    کننالد  عمل توانند  نمیمالياتی بطور موثر  هاي بدون ساختار سازمانی مناس ، سازمان .12

وظيفه محور بابد، تمامی اصالحات عملياتی و اجرايی مورد نياز صرفا  اگر سازمان . کمتر از حد مطلوب خواهد بود

 .رسدسازي به نظر غير کارآمد میدرنبراي م

حالاکی   برخی کشالورها مالياتی   هاي ساختاري سازمان ويژگی گردد،مالحظه می 7در جدول گونه که همان .13

بالر   ،اتکاي عمالده اکثالر کشالورها   براين اساس . است کشورهاي مختلفهاي عمده در ساختارهاي سازمانی  تفاوتاز 

اي به عنالوان ضالابطه   کشور مورد مطالعه از مدل سازمانی وظيفه 81کشور از  70. است« محور وظيفه»الگوي سازمانی 

اسالتفاده   (ايبامل الگوي وظيفه)ترکيبی کامال  کشور نيز از الگوي  98اند و  دهی امور سازمان بهره برده اوليه سازمان

را ادغالام و برخالی   ( مالثال  حسابرسالی  )هالاي تخصصالی    بخالش ( اي خالود با ساختار وظيفه)کشور  25همچنين . اند کرده

 :هاي مهم به قرار زير است ساير يافته. اند مديريت امور مالياتی مؤديان بزر  را نيز در آن گنجانده

 29  ( هالا  پرداخالت هاي مالياتی و پردازش اظهارنامه مثال  براي) کشور مراکز تخصصی پردازش 81کشور از

 .اندايجاد کرده

  درصد کشورها، براي مديريت امور مالياتی مؤديان بزر ، واحد تخصصی مؤديان بالزر    52در بيش از

 . واحد جديدي ايجاد کرد 0270براي مثال کشور پرتیال در سال . ايجاد بده است

 رغم اينکه اطالعات حاکی از افزايش تعداد مؤديان با ثروت باال و ربد فزاينده ثروت است، کمتر از  علی

 . اندسوم کشورها واحد تخصصی براي افراد با ثروت خالص باال ايجاد کرده يک

  هالاي ماليالاتی   براي وصول بالدهی  مستقل کشور در داخل سازمان مالياتی خود واحدي 3همه کشورها بجز

که ترتيبات غيرمعمول براي وصالول بالدهی ماليالاتی       دهد میمرتبو نشان  هايبررسینتيجه . اندايجاد نموده

و اغل  اين اقالدامات خالارا از چهالارچوب    گيرد  صورت میچهار کشور بيلی، ايسلند، سوئد و ايتاليا در 
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هاي دولالت بالر   مسئوليت وصول بدهی مالياتی و ساير بدهی شیلیدر مثال   .استانجام بده سازمان مالياتی 

در . سازمان گمالرک مسالئول وصالول بالدهی ماليالاتی اسالت       ایسلنددر  که حالیداري است، در عهده خزانه

است ( 2اجراوصول و موسوم به سازمان )مستقل  یمسئوليت وصول بدهی مالياتی بر عهده مقام اجراي سوئد

باله صالورت   اجالرا  وصول و سازمان ؛ بد محسوب میبخشی از سازمان مالياتی اين کشور  0221که تا سال 

از وصول بدهی مالياتی دولت مشالترکا    ایتالیانهايتا ، در . بابدت مینهادي مستقل مسئول وصول بدهی ماليا

 .گيرد صورت میسازمان مالياتی و سازمان تیمين اجتماعی سوي 

 هاي مالياتی درکشورهاي عضو  اکثر سازمانOECD،     مالوارد  واحد سازمانی تخصصی بالراي رساليدگی باله

 .جدّي فرار و تقل  مالياتی دارند

  هاي مالياتی کشورهاي مختلف کامال   در سازمان فناوري اطالعاتترتيبات سازمانی براي انجام وظايف

فناوري ها و وظايف مربوط به  يعنی انجام کامل تمامی فعاليت)متفاوت است و از حالت کامال  افراطی 

هاي تابعه  در داخل سازمان فناوري اطالعات وظايفهايی از  تا انجام بخش( 8در داخل سازمان اطالعات

نظير استراليا، )و برون سپاري بخشی يا کلی امور به بخش خصوصی ( نظير اتريش)وزارت اقتصاد 

ايجاد اداره دولتی با اخير در کانادا تحوالت مالياتی . متیير است( دانمارک، لتونی، مکزيک و انگلستان

سازمان از جمله )هاي دولتی مختلف  مانسازداخل در  فناوري اطالعاتوظايف کليۀ جديد، انجام 

 .همراه بوده استسازي عمليات ها و سادهکاهش هزينه ،(مالياتی

                                                           
4
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 های مالیاتی�برخی از ویژگیهای منتخب ساختار سازمانی سازمان. 1جدول 

 نوع ساختار سازمانی کشور

واحد مجزا برای 

افراد دارای 

 ثروت خالص باال

واحد /بخش

مؤدیان 

بزرگ 

 مالیاتی

واحد 

تخصصی 

پردازش 

 اطالعات

واحد 

وصول 

بدهی 

 مالیاتی

واحد 

مدبربت تقلب 

 و فرار مالیاتی

واحد 

تخصصی 

اعتراض و 

حل 

 اختالف

انجام کامل امور 

 فناوری اطالعات

 در داخل سازمان

 OECDکشورهای عضو 

        هر سه مدل استرالیا

 ×  ×     × هر سه مدل اتریش

     ×  × مدلهر سه  بلژیک

        ایوظیفه کانادا

    ×    × هر سه مدل شیلی

       × اینوع مالیات، وظیفه جمهوری چک

 ×      × هر سه مدل دانمارک

      × × هر سه مدل استونی

 ×      × هر سه مدل فنالند

        نوع مؤدی فرانسه

       × هر سه مدل آلمان

        هر سه مدل یونان

       × هر سه مدل مجارستان

 ×   × × × × هر سه مدل ایسلند

        نوع مؤدی ایرلند

رژیم 

 صهیونیستی

       × هر سه مدل

 ×   ×   × هر سه مدل ایتالیا

        هر سه مدل ژاپن

   × × × × × هر سه مدل کره جنوبی

 ×     × × اینوع مالیات، وظیفه لوکزامبورگ

       × اینوع مؤدی، وظیفه مکزیک

     ×  × اینوع مؤدی، وظیفه هلند

        هر سه مدل نیوزلند

       × هر سه مدل نروژ

       × هر سه مدل لهستان

        هر سه مدل پرتغال

 ×  ×    × ایوظیفه اسلواکی

     ×  × هر سه مدل اسلوونی

     ×  × هر سه مدل اسپانیا

  × ×  ×  × هر سه مدل سوئد

  ×    × × اینوع مالیات، وظیفه سوئیس

   ×    × ایوظیفه ترکیه

 ×       هر سه مدل انگلستان

        نوع مؤدی آمریکا

 0278نتايج نظرسنجی سازمان مالياتی سال : منبع 
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 های مالیاتی�برخی از ویژگیهای منتخب ساختار سازمانی سازمان. 1جدول ادامه 

 نوع ساختار سازمانی کشور

واحد مجزا برای 

افراد دارای 

 ثروت خالص باال

واحد /بخش

مؤدیان 

بزرگ 

 مالیاتی

واحد 

تخصصی 

پردازش 

 اطالعات

واحد 

وصول 

بدهی 

 مالیاتی

واحد 

مدبربت تقلب 

 و فرار مالیاتی

واحد 

تخصصی 

اعتراض و 

حل 

 اختالف

انجام کامل امور 

 فناوری اطالعات

 در داخل سازمان

 OECDکشورهای غیر عضو 

        هر سه مدل آرژانتین

   ×     ایوظیفه برزیل

  ×     × ایوظیفه بلغارستان

       × هر سه مدل چین

    ×   × ایوظیفه کلمبیا

   ×     ایوظیفه کاستاریکا

     ×  × هر سه مدل کرواسی

 ×   ×  × × نوع مالیات قبرس

      × × هر سه مدل هنگ کنگ

       × ایوظیفه هند

        هر سه مدل اندونزی

  ×     × ایوظیفه لتونی

    ×   × ایوظیفه لیتوانی

        ایوظیفه مالزی

 ×     × × هر سه مدل مالت

  ×     × اینوع مودی، وظیفه مراکش

        ای، نوع مالیاتوظیفه رومانی

  ×  ×   × هر سه مدل روسیه

  ×     × ایوظیفه عربستان سعودی

     ×  × ای، نوع مالیاتوظیفه سنگاپور

        هر سه مدل آفریقای جنوبی

  × ×    × اینوع مودی، وظیفه تایلند

  ×  ×   × هر سه مدل  ایران 

 مديريت مالياتی 0278 پيمايش هاي پاسخ: منبع 
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 سطح باال ترتیبات سازمانیدارای برخی از کشورهایی 

 ايالن  کشالورها  اين سازمانی مدل بارز ويژگی: آمريکا و فنالند متحده اياالت در استراليا، مؤدیان تفکیک  .10

 در مؤديالان ( رساليدگی  و خالدمات ) تمکالين  بالا  مرتبو هاي ، فعاليت«مؤديان تفکيک» به سازمانی در ساختار که است

 و مشالتريان  بالا  تمالاس  واحالد  نظيالر ) محور  وظيفه واحد تعدادي کشورها اين در. گيرد صورت می هاي جداگانه بخش

 محور وظيفه مدل ،متحده اياالت در. کند می پشتيبانی ها بخش تمامی از که دارد وجود( مالياتی بدهی پيگيري واحد

 اين ؛دارد قرار اي همنطق مديريت رسمی نظارت تحت که گرديد جايگزين اجرايی هاي فعاليت و خدمات ارائه براي

 .ه استبد حذف جديد ساختار در اي همنطق مديريت

، روساليه  ،ايتاليالا ، چالک  نيوزيلند، جمهوري، ژاپن ،کره، مجارستان، بيلی، کانادادر  محور  ساختار وظیفه .15

 و هستند برخوردار تري سنتی بکل از محور  وظيفه سازمانی هاي مدل کشورها اين در: تايلند و ترکيه،کرواسی، سوئد

 اولياله  پيشنهاد و طراحی) جديد اي وظيفه ،نيوزلند در. دارد وجود اي منطقه رسمی مديريت کشورها اين از برخی در

 .ندارد وجود ديگر کشورهاي در که بده اضافه سازمانی ساختار به (مالياتی هاي سياست

رژيالم  ، اتالريش ، آرژانتالين  اسالپانيا، ، اسالتونی  در (گمارک  ساازمان  باا  ادغاام ) محور ساختار وظیفه .18

 کشالورها  اين براي بده بينی پيش سازمانی مدل: جنوبی و لتونی آفريقاي، هلند، ايرلند، برزيل مکزيک،، صهيونيستی

 سالازمانی  الگالوي  در همچنالين  ؛اسالت  مالياتی سازمان با گمرک سازي يکپارچه و ادغاممبتنی بر  ومحور  وظيفه اساسا 

، برزيل کشورهاي در. است بده بينی پيش محلی عملياتی واحدهايبر  نظارت براي اي منطقه مديريت ،کشورها اين

 .است بده تفکيک بزر  مؤديان بخش، جنوبی آفريقاي و مکزيک، ايرلند، اسپانيا

 و تفکيالک  از موجالود  سالازمانی  مدل کشور اين در: در فرانسه (دارایی وزارت با ادغام) محور وظیفه .11

 وزارت رسالمی  سالاختار  در مشالترک  مالديريتی  تحت مالياتی اداره وظايف آن در و است برخوردار کمتري استقالل

 امالور  نظيالر  پشتيبانی وظايف آن در که است اين فرانسه در سازمانی مدل ويژگيهاي از يکی. است بده ادغام دارايی

 .هستند مرتبو و مشترک فرانسه دارايی وزارت عملياتی بازوهاي ساير با اطالعات فناوري و انسانی منابع، مالی

الگوي سازمانی در انگلستان حاصل تکامل ساختار داخلالی اداره  : در انگلستان و سنگاپور سایر رویکردها .16

و ( گمالرک و همچنالين  )هاي مسالتقيم و غيرمسالتقيم    است که بعد از ادغام ادارات ماليات 1درآمد و گمرک انگلستان

اول، افالزايش بالفافيت و   وهلۀ هدف اين مدل در . تشکيل بد 0228تشکيل اداره درآمد و گمرک يکپارچه در سال 

                                                           
6
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و « محالوري  وظيفاله »گيري از مديريت ماتريسی است که در آن بر هر دو مدل سالازمانی يعنالی    پذيري و بهره مسئوليت

هالايی   و همچنين مالدل نالوع ماليالات بالباهت     محورل وظيفهمدل سازمانی سنگاپور به مد. بود میتیکيد « نوع ماليات»

 .بوددارد که البته گمرک را بامل نمی

 .بود به تصوير کشيده می سه کشور کرواسی، لتونی و تايلنددر اينجا براي نمونه، ساختار سازمانی  .11

 سازمان مالیاتی: کرواسی. 1.1نمودار 
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 دولتیاداره خدمات درآمدی : لتونی. 1.1نمودار 

 

 0270سال  گزارش ساالنه سازمان مالياتی لتونی: منبع
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 اداره درآمدی: تایلند. 3.1نمودار 

 

 .0279گزارش ساليانه اداره درآمدي، سال : منبع
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 بهبود عملکردو دهی  سازمان

هاي مالياتی به يکی از موضوعات مهم اصالح نظالام   اصالح ساختار سازمان ،در بسياري از کشورهاي جهان .11

هالاي ماليالاتی    سالازمان . هالا هسالتند  بالدنبال افالزايش کالارايی و کالاهش هزيناله      ها دولتمالياتی بدل بده و از اين طريق 

  :اندانجام دادهبه برح زير اي را  اصالحات گستردهکشورهاي مورد بررسی در مجموعۀ حاضر 

 سازمانی از جمله تخصيص وظايف جديد؛ ساختار دهی مجدد  سازمان 

 مقياس؛  تر بيش جويی و صرفههاي اداري تقويت و تحکيم ببکه 

 هاي اداري؛ کاري حذف دوباره 

  مهم کاري با محوريت استفاده مؤثرتر از فناوري؛ فرآيندطراحی مجدد 

  ؛ اتیمالي تقلّ تقويت توانايی مديريت جهت رسيدگی به 

 رويکردهايی براي ارائه تمامی خدمات دولتی. 

 :آيد به صورت مختصر میهاي مالياتی  سازماناصلی برخی از اصالحات سازمانی  زير،در  .13

مطابق با رويکرد کلی راهبردي اين کشور، هدف اول کمک به مؤديان است و در نتيجه انجالام   :آرژانتین .12

در اين راستا، آرژانتين به . بابد و سازمان مالياتی حايز اهميت میاقداماتی براي برقراري رابطه خوب ميان بهروندان 

اکنون دو واحد سيار براي ارائاله   هم. هاي سازمانی سيار و حضور خود را در مناطق پرجمعيت است دنبال ارائه کمک

 .خدمات به مؤديان فعال هستند

تحوّل اسالت تالا از ايالن     تدوين برنامهسازمان در حال « بازسازي مجدد»تيم جديد رهبري با هدف : استرالیا .13

اين امر بامل ايجاد تیيير در نحوه ارتباط بالا اربالاب   . طريق بتواند به ارائه خدمات نوين، مهارت و صداقت بهره بود

منالدي از مزايالاي بازنشسالتگی اسالت؛ بالدين       هاي مالياتی و تیيير ميزان بهالره  رجوع و ايجاد آبنايی کارکنان با سيستم

اين برنامه به دنبال ارتقاي مفاهيمی همچون تمکين و مشارکت . رهنگی مهمی نيز ايجاد خواهد بدصورت تیييرات ف

ساير . ارائه بده است 9برنامه تحول در فصل   تر جزئيات بيش. و تبديل بدن به سازمان بزر  خدمات عمومی است

( 1ويترينی) اي سايت منطقه 72، تعطيلی (مانتر زير نظر ساز پيش)اصالحات عبارتند  از تعطيلی اداره ارزيابی استراليا 

و واگذاري مسئوليت رسيدگی به بکايات منفرد مؤديان از اداره بازرسی استراليا به اداره بازرسالی   0272اکتبر 97از 

 .کل مالياتی
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 اي از اصالحات در زمينۀ مقابله با تقلّ  در سازمان مالياتی و دولت را در اين کشور انجام مجموعه: اتریش .10

حاضالر دفتالر    پليس مالياتی به استقالل مالالی و منالابع انسالانی رساليد و در حالال      0279در اول جوالي. دست اقدام دارد

، اطالعالات و   مرکالز داده . دهنالد  مرکزي آن در وين و بع  مربوطه در تمام ادارات مالياتی به فعاليت خود ادامه مالی 

داده و همچنين ارائه اطالعات به  تحليل پايگاه  ت و تجزيه سازي بخشی از پليس مالياتی است که مسئول تحقيقا آماده

انالد؛   به منظور مقابله با تقلّ ، کاربناسان اين بخش در ادارات مالياتی مستقر بده 5.بابد میالمللی  مقامات ملی و بين

ضوعات مربوط آوري اطالعات درباره مومقابله با مصاديق مختلف تقل ، جمع: ايشان وظايف زير را بر عهده دارند

گذاري اين اطالعات با اداره ماليات و ببکه کاربناسان مقابله با تقل  در تمام ادارات مالياتی و  به تقل ، به ابتراک

پس از تیيير ساختار، واحد تحقيق و بررسی ماليالات  . همکاري با ساير نهادهاي درگير در مقابله با ابعاد مختلف تقل 

، ديالوان مسالتقل   0272از ژانوياله . دار ملی خواهالد بالود   واحد صالحيت 3انتقاالت در حيطۀ عوارض گمرکی و ماليات

ماليالاتی را برعهالده گرفالت و باله     ( هالاي  و اسالتيناف )مسئوليت ملی تمالامی بالکواييات   ( دادگاه مالياتی فدرال)مالياتی 

 .دادگاه تبديل بد

اي بدن را تجربه کرده و بموج  آن بتدريج به دولالت فالدرال    بلژيک فرآيند منطقه 7312از سال : بلژیک .15

سالازد تالا چنالد ماليالات      هاي خود را دارند و اين امر آنها را قادر می همۀ مناطق توانايی وضع ماليات. تبديل بده است

کالرد   هايی که قالبال  دولالت وصالول مالی     اتبرخی از مالي. وضع کنند( هايی از قبيل آب و فاضالب در حوزه)اي  منطقه

در طول زمالان باله   ( ها خاص يا عوارض جاده  هاي مانند ماليات بر دارايی، ماليات بر ارث، ماليات مربوط به حق ثبت)

ايْ صالحيت تیيير نرخ ماليات، پايه ماليالاتی و   منطقه  حاضر ادارات ماليات مناطق منتقل بدند، بدين معنی که در حال

همچنالان باله رساليدگی باله     ( ويژه مالياله خالدمات عمالومی فالدرال     به)دولت فدرال . را در مناطق به عهده دارندمعافيتها 

مناطق رسيدگی . اي تصميم بگيرد خودش اين کار را انجام دهد ، مگر اينکه منطقه  دهد اي ادامه می هاي منطقه ماليات

ن، ماليات بردرآمد ابخاص به مالياتی مشترک با عنوان در ضم. اند اي را برعهده گرفته هاي منطقه به برخی از ماليات

تبديل بده است که طی آن، هر منطقه مجاز به گردآوري ماليات اضافی و اجالراي کالاهش و افالزايش    « ماليات ملی»

دولت فدرال همچنان کار رسيدگی به ماليات بر درآمد ابخاص را انجالام  . ماليات با توجه به ظرفيت آن منطقه است

                                                           
. 
 .نماييد مشاهده را زير منابع  تر بيش جزئيات به دسترسی براي 5

https://English.bmf.gv.at/e-government/financial-police-online.htm 
 https://english.bmf.Ev.at/ combating-fraud/financial -Police.html 

 بودند  يافته سازمان محلی و اي منطقه سطح در قبال  که. 3

https://english.bmf.gv.at/e-government/financial-police-online.htm
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ها و ساماندهی کارکنان از سطح فالدرال   مسئوليت  تر اي بدن موج  تیيير بيش ، فرآيند منطقه0272در سال .   دهد می

ويالژه در رابطاله بالا اداره ماليالات بالدين       همچنين تحوالت مربوط به خدمات عمومی فالدرال باله  . اي بد به سطح منطقه

  :صورت بوده است

 هالاي کوچالک و    برکت،یابخاص حقيق)هاي هدف  گروهاستقرار اداره ماليات براي : اداره کل ماليات

 .در حال انجام است( هاي بزر  و برکت متوسو

 هاي ادارۀ وصالول تیييراتالی ايجالاد بالده      در ساختار و صالحيت: 72آوري و وصول مالياتاداره کل جمع

. داردآوري و وصول ماليات بر درآمالد و ماليالات بالر ارزش افالزوده را     است و اخيرا  فقو صالحيت جمع

، از طريالق ادغالام ادارات   0272در سالال  . کنند اي اين ماليات را وصول می مرکز وصول منطقه 72امروزه 

باله اجالرا    70«کننالدۀ واحالد   وصالول »اي، اصالل   در مراکز منطقه 77هاي وصول چندوجهی وصول فعلی با تيم

هالا، حقالوق و عالوارض گمرکالی مختلفالی را       کنندۀ واحد صالحيت ملی دابالته و ماليالات   وصول. درآمد

کمالک  از جملاله  سالر و کالار دارد،     مرکز وصول ويژه با انواع مختلفالی از امالور وصالولی   . کند وصول می

از تقلبهالاي  هالاي نابالی    وصول در زمينۀ فرار از پرداخت ماليات و وصول بالدهی  ،متقابل در زمينه وصول

بالده   نفقه، جرائم، منافع پرداخالت )هاي غيرمالی  خدمات وصول بدهی 0272از مارس . يافته مالی سازمان

  .ها در ادارۀ وصول ادغام بدند با توجه به صالحيت( اضافی و غيره

هدف از انجام اين اصالحات انجام امور از طريق يک مقام واحد وصول است که اين مقالام بالر مطالبالات و      .18

متمرکزي اجرا خواهالد بالد و خالدمات وصالول      راهبرددر عين حال، در سراسر بلژيک . ها ابراف دابته بابد  بدهی

اين امر اثربخشی و کارايی را نيز ارتقا خواهد داد که نهايتا . اي استفاده خواهد بد براي حل و فصل اختالفات منطقه

 .به نفع دولت و بدهکاران خواهد بد

تیساليس بالده    سازمانبراي اداره نظارت مالی در دفاتر مرکزي  79درآمد ملی بلیارستانسازمان : بلغارستان .11

هالدف  . عمليالاتی بالد   0272آغالاز بالد و در ژانوياله     0279اندازي اين اداره در سالال   سازي براي راه امور آماده. است

از ايجالاد ايالن کنتالرل مالالی     هدف . اصلی اين اداره، اعمال کنترل ماليات بر انتقال کاالهايی با ريسک مالی باال است

                                                           
10   . GACR 

45. polyvalent
  

12
. single collector  

13
. NRA 
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بدون درنظر . ، ماليات بر برکتها و ماليات بر درآمد بخصی استماليات بر ارزش افزودهجلوگيري از عدم پرداخت 

در قلمرو بلیارستان، قلمرو ديگر کشور عضو اتحادياله اروپالا يالا قلمالرو کشالوري      )تخليه کاالها /گرفتن مکان تحويل

کنتالرل مالالی   . کاالهايی با ريسک مالی باال در تمام قلمرو کشور بلیارسالتان اسالت  ، موضوع کنترل مالی انتقال (ثالث

، انتقالال کالاال از طريالق    78هالاي خالارا از اتحادياله    ، عرضاله 72تحصيل دارايی داخل اتحاديه: بود بامل اين موارد نمی

مالالی بالر    هالي  کنتالرل  . هالاي داخالل کشالوري    بلیارستان از کشور عضو اتحاديه اروپا به کشور عضالو ديگالر و عرضاله   

 .بود کاالهاي مربوط به نظام گمرکی اعمال نمی

هالاي مالرتبو، بخالش تمکالين      ها و فعاليالت  مرزي و ارائه برنامه ، براي عدم تمکين برون0279در سال  :کانادا .36

انالدازي برناماله خبررسالان پرداخالت      بطورمشالخص، مالوارد صالورت گرفتاله عبارتنالد از راه     . تیسيس بالد  71مرزي برون

هاي الکترونيکالی   دهی در رابطه با انتقاالت صندوق ؛ الزام به گزارش(مرزي سان برون برنامه مالياتی خبرر)مرزي  برون

دهالیِ   تالر باله گالزارش    الی مشالخص؛ الالزام باليش   هاي م از طريق واسطه سازماندالر کانادا به  72222المللیِ بيش از  بين

سازي روند قضايی بالراي کسال  اطالعالات ابالخاص      هاي خارجی؛ و ساده مؤديان کانادايی در مورد اموال يا دارايی

بينالی   پاليش  0279ميليالون دالر در بودجاله    92منظور حمايت از اين اقالدامات طالی پالنج سالال،      به. ها ثالث مثال  از بانک

هاي تمکين است که بصورت مستقيم به مقام عالی معاونت  احدي اختصاصی در باخه برنامهو بخش تمکين،. گرديد

هالاي حسابرسالی تخصصالی     با تيم 71کارمند فعال 28کارمند در دفاتر مرکزي و  08اين بخش بامل .   دهد گزارش می

بخالش   صاللی مسالئوليت  هالاي ا  حالوزه . انالد  ها در سه اداره خدمات مالياتی در سراسر کشور مسالتقر بالده   اين تيم. است

و ايجالاد   75هالاي الکترونيکالی   دهی در حيطۀ انتقاالت صندوق سيستم گزارش توسعه و مديريت( 7)عبارتند از تمکين 

هالاي   مرزي و هماهنگی تمالام فعاليالت   تدوين راهنماي برنامه خبررسان مالياتی برون( 0)وکار؛  سيستم هوبمند کس  

آمالده از طريالق    وکالار از جملاله اطالعالات بدسالت      سيستم هوبمند کس  گيري از تمام منابع موجود بهره( 9)مرتبو؛ 

کمالک  ( 2)هايی با ريسک تمکينالی بالاال؛    بناسايی و انتخاب پروندهسازمان و  المللی با برکاي بين 73تبادل اطالعات
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همکالاري بالا بالرکاي داخلالی و     ( 8)پردازنالد؛ و   مالرزي مالی   فنی به مراجع ويژۀ حسابرسی که باله عالدم تمکالين بالرون    

 .مرزي المللی براي بناسايی مصاديق و فرآيندهاي عدم تمکين برون نبي

هالاي اداري، تیييالرات    و مطابق با الزامات دولت مرکزي به افزايش اصالالحات سيسالتم   0270از سال  :چین .31

. گيالرد  منظور تسريع در تیيير عملکرد و بهبود سازمانی انجالام مالی   سازمانی نهاد مالياتی تسريع بده است؛ اين عمل به

وکارهاي بزر ، اصالحات بالر   و ايجاد اداره مالياتی ويژه براي کس  « رسيدگی به ماليات در کليۀ سطوح»منظور  به

( 0)هاي کاري، ساختار سازمانی و نيروي انسالانی؛   سازي واگذاري مسئوليت بهينه( 7: )موارد زير متمرکز خواهند بود

. تالر  گرفتن وظالايف مهالم   عهده  منظور به مات مالياتی سطح باال بهترفيع مقا( 9)زيردست، و  -سازي روابو مافوق ساده

هدف از اصالحات ايجاد سيستم سازمانی مالياتی يکپارچه، تعريف وظايف بصورت علمی و مهيالا سالاختن مالديريت    

از . سازي ارائاله خالدمات باله مؤديالان اسالت      کارآمد و سازگار با اصالحات سيستم مالياتی و مديريت و همچنين بهينه

بالا    تر رود که با وجود اين اصالحات متمرکزتر عمل کند و براي سازگاري بيش ابع انسانی سيستم مالياتی انتظار میمن

بالر ايالن، از آنهالا      عالالوه . وضعيت توزيع منابع درآمد ماليات، منابع سازمان مالياتی بايد به بکل بهتري تخصيص يابد

 .ن مالياتی را بهبود بخشندرود تا ارائه خدمات به مؤديان و تمکي انتظار می

المللالی را در رابطاله بالا     هاي بين اي بهترين بيوهاين کشور در طول دو دهه گذبته بطور فزاينده: کاستاریکا .31

برنامه اصالالحات عمالده    7335در سال . ساختار عمليات سازمان مالياتی خود دنبال کرده و با آنها سازگار بده است

ماننالد بالرکتهاي بالزر  و افالراد بالا      )اي ترکيبی بود؛ با توجه به نالوع مؤديالان    وظيفهاين کشور بامل تیيير به ساختار 

اي سنتی و واحدهاي تخصصی  يا نفوذ باالي آنها در اهداف سازمان مالياتی، اين ساختار بر ساختار وظيفه( ثروت باال

ايجالاد بالد؛     02و مقابلۀ با آنهاسازمان رسيدگی به تقلّ  مالياتی  0270در سال . ملی براي وظايف پيچيده متمرکز بد

بوراي کنترل مالياتی در سازمان مالياتی تیسيس بد و کار ايجاد مرکالز تلفالن مالدرن در دسالت اقالدام       0279در سال 

 . است

سازي جاري اين کشور و تحت حمايالت   که بخشی از برنامه مدرن  اصالحاتی اخيرا  معرفی بده: کرواسی .33

قرار دارد     تیسيس بد؛ دفتر اصلی اين اداره در زاگرب  07اداره مؤديان بزر ، 0270در ژانويه . بانک جهانی است

 152واحد مؤديالان بالزر  باله حالدود      .بود اي کرواسی حمايت می و از طرف سه اداره محلی در ساير مراکز منطقه

                                                           
20

 . Repression Sub-division.  
21 . LTO  

.
 پايتخت کشور کرواسی 00
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ن و همچنالين وظيفاله حسابرسالی اختصاصالی کارکنالا        دهالد  مؤدي بزر  در سراسر کرواسی خدمات ويالژه ارائاله مالی   

پالس از تصالوي  قالانون جديالد     . را برعهالده دارد ( گذاري انتقاالت، تیمين سرمايه کالم و غيالره   براي قيمت)متخصص 

اي جديالد از   سالازي بالد و سالاختار بالبکه     اي بهيناله  ، ساختار ادارات محلی و منطقاله (0272در دسامبر)سازمان مالياتی 

اي  مؤديالان بالزر  هالم اداره   و وجالود دارد   09اي در سالاختار جديالد، بالش اداره منطقاله    . به اجرا درآمد 0278ژانويه 

هالر اداره محلالی در   . اداره کاهش پيدا کرده است 82عدد به  702جداگانه با چند اداره محلی دارد که تعداد آنها از 

اي و ادارات  بود؛ درعالين حالال، ادارات منطقاله    دار محسوب می بده خود براي تمام مؤديان صالحيت منطقه تعريف

. تقساليم خواهنالد کالرد   ( براساس حجم کالار )و نيروي انسانی را ( اي بر مبناي وظيفه)مشابه ساختاربندي محلی بشکلی 

بالود، اگرچاله تعالداد کارکنالان      هاي مالديريتی ارائاله مالی    هاي جديد براي کاهش تعداد پست بندي بر اين، طبقه  عالوه

مقامالات اعالالم کردنالد کاله اهالداف       .تر کارکنان در ميالان ادارات جابجالا خواهنالد بالد     کاهشی نخواهد يافت و بيش

تیييرات عبارت است از بهبود فرآيندهاي عملياتی و سطح کارايی، افزايش نظارت مديريتی از مرکالز و دسالتيابی باله    

 .تر در کيفيت خدمات مؤديان ثبات بيش

، المللالی پالول   صالندوق بالين  هاي مالورد توافالق ميالان دولالت قبالرس و      نامه رسمی سياست مطبق تفاهم: قبرس .32

، 0272 ژانوياله  اوايالل  در. افزوده صورت گرفتاله اسالت   ارزش بر  ماليات و مستقيم هاي ماليات معاونت سازي رچهيکپا

 گالام  در. کالرد  تصوي  را آن اجراي زمانبندي جدول و مالياتی سازمان ساختار سازي يکپارچه و اصالح طرح دولت

 واحالدهاي  از عمليالات  و قالدرت  انتقالال  بر مبنی جديد قانون ارائه اختيار پارلمان به مقامات، آوريل ماه پايان در، اول

 دو هر مسئوليت اربد مديريت جديد تيم ،ادامه در. کردند تنفيض را يکپارچه جديد مالياتی بخش به موجود مالياتی

 بطالور  بالده  ريالزي  برناماله  اصالالحات ، جديد گذار دوره ساختار اساس بر، 0271 مارس تا و گرفته عهده به را بخش

 جديدي اداره، (ماليات وصولی مسئول عمده)بزر   مؤديان يکپارچۀ واحد ايجاد منظور همچنين به .بد اجرا کامل

 .تشکيل گرديد

ايالن  . بروع به کالار کالرد   0279و در ژانويه  بدمالياتی جمهوري چک تیسيس  سازمان: جمهوری چک .33

اداره ماليالاتی در منالاطق و اداره تخصصالی     72اداره جديد متشکل از اداره کل مالياتی پيشين، اداره استيناف مالياتی، 

 .بزر  است مؤديان مالياتی براي

 

                                                           
.
 اداره 02 اين از پيش 09
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 قبرستوسعه در زمینۀ اصالحات نهادی و سازمانی در : 2.1نمودار 

ديدج تيعضو
  هرود رد یگچراپکي

راذگ
 یياهن تيعضو

 رب  تايلام تنواعم
هدوزفا شزرا

 رب  تايلام تنواعم
 دمآرد

 ميت و  یتايلام ديدج تنواعم
ديدج  دبرا تيريدم

 ميقتسم ياهتايلام هچراپکي یتايلام نامزاس

 نيا هب  2014 لاس يالوژ ات هلحرم کي رد
دنسريم

 لاس سرام ات یجيردت تروص هب
دنسريم نيا هب   2016

 شزرا رب تايلام
 هدووزفا

 
 1612المللی پول، آوریل  سومین بازبینی پیرو ترتیبات گسترده، گزارش کارکنان، صندوق بین: منبع

 

، نهالاد اصاللی ماليالاتی    0279هالا، در اول ژانوياله سالال     سازي وظايف و مسالئوليت  منظور بفافبه: دانمارک .30

اداره ماليالات متمرکالز بالر    : سنتر به دو بخش تقسيم بد اين نهاد موسوم به کانسرن. دهی مجدد بد سازمان   دانمارک

هالاي گمرکالی و    بالا مسالئوليت   08گذاري، سياست مالياتی و کمک به وزير؛ و اداره مرکالزي گمالرک و ماليالات    قانون

دهی مجدد  سازمان 0279ر اول آوريل سنتر، اداره مرکزي گمرک و ماليات د پس از تقسيم کانسرن. مديريت مالياتی

دهی مجدد ملیی بد و تمام وظايف به بش بخالش در سراسالر کشالور     اي بعنوان بخشی از سازمان ساختار منطقه. بد

، (کارمنالد  7922)آوري بالدهی  ، جمالع (کارمنالد  0222)، تمکالين  (کارمنالد  9222)خدمات مشتري : بندي گرديد طبقه

هالدف از انجالام   (. کارمنالد  222)و منالابع انسالانی   ( کارمنالد  022)ري اطالعالات  ، فنالاو (کارمنالد  282)اقتصاد و کنترل 

بالود کاله ايالن     بينالی مالی   پاليش . اصالحات ترويج مديريت اثربخش، ايجاد محيو آموزبی قوي و بهبود کالارايی بالود  

ه بده بال  اصالحات منجر به کاهش تعداد کارکنان بود و در عين حال، کارايی و يکپارچگی و کيفيت خدمات ارائه

بندي مسالتقل در   عالوه بر ادارۀ مرکزي، اداره استيناف ماليات مستقل و اداره برط. دهد مؤديان دانمارکی را افزايش 

 .وزارت ماليات وجود دارد

                                                           
59. Koncerncenter 
60. SKAI 
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صورت گرفته  0270در سال   01در سازمان گمرک و ماليات استونی  اصالحات ساختاري گسترده: استونی .35

دهی مجددي انجام بد و  ، سازمان0270رتبه در سازمان، در سال  قامات عالیمنظور پرداخت حقوق بهتر به م به. است

بعنوان بخشی از . بده مواردي بودند که براي اجراي میموريت سازمان ضرورت دابتند هاي سازمانی حفظ تنها پست

صالحی براي هر اي ملیی بده و بجاي آنها مراکز ذي دهی مجدد، ادارات سنتی ماليات و گمرک منطقه برنامه سازمان

هالا و   در هزيناله   تالر  جالويی باليش   اين نوع از مدل مديريتی مسالتلزم همالاهنگی کمتالر و صالرفه    . حوزه کاري ايجاد نمود

اين اصالحات همچنين منجالر باله   . همچنين تقسيم کار مطابق با حجم کاري، تجربه و ميزان بايستگی کارکنان است

هالاي   اينکه برايو اقتصادي در حال بهتر بدن است، پسالت  باتوجه به. درصد بد72سازي سازمان تا حدود  کوچک

مرکالز فنالاوري اطالعالات وزارت     0270در سالال  . سازمانی جديد باعث ايجاد رقابت با بخش خصوصی خواهالد بالد  

هالاي وزارت از جملاله    ها و حمايت از تمالام فعاليالت   ، عملياتفناوري اطالعاتهاي  ايجاد بد که وظيفه تلفيق بودجه

 .گمرک را برعهده دابت اداره ماليات و

، تمرکز بر تقويت واحدهاي ملی و کاهش 0277دهی عمده در پايان سال  پس از تکميل بازسازمان: فنالند .38

تر، حصالول   هدف واحدهاي ملی تقسيم کردن کار به روبی منطعف. اي ادامه يافته است تعداد ادارات مالياتی منطقه

وظالايف  . تالر ميالان رهبالري، توسالعه و عمليالات اسالت       د ارتبالاط نزديالک  بودن وضع ماليات و ايجا اطمينان از يکپارچه

در عالين حالال،   . گردنالد  ستانی در واحدهاي ملی يا درسراسر کشور تقسيم بده يا در سطح ملالی متمرکالز مالی    ماليات

ز خدمات اي ا امور مالياتی خود بطور فزاينده  تر توانند کاهش يابند زيرا مشتريان براي انجام بيش اي می ادارات منطقه

در آينده عمليات در اين مراکز متمرکز خواهند بد؛ در اين مراکز، کارکنالان مالاهر   . کنند آنالين و تلفنی استفاده می

 .آسانی در دسترس خواهد بود و مشتريان امکان استفاده بهتر از دانش و مهارت ايشان را خواهند دابت به

نمودار سازمانی ( اره کل ماليات و اداره حسابداري عمومیپنج سال بعد از ادغام اد) 0279از ژانويه  :فرانسه .31

اين کشور بدنبال . هاي آتی پاسخگو بابد جديد معرفی کرده است تا بتواند در بهترين برايو ممکن در مقابل چالش

کالل  در ميان تیييرات ايجاد بده، اداره روابو عمومی و ارتباطات به رياسالت  . ادغام وظايف دو اداره پيشين نيز است

بالر    عالالوه . ملحق بد و در عين حال مديريت اربد آنها از طريق انتصاب قائم مقام مدير کل واحد با هم يکی بدند

کاوي، دو واحالد بالا سالطح بالااليی از تخصالص       المللی و ايجاد ابزارهاي داده هاي مالياتی بين اين، براي بررسی پرونده

 .اندازي بد راههمچنين واحد خدمات مشتري اختصاصی . اندازي بد راه

                                                           
61. ETCB 
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  :دهی مجدد اصلی اجرا بده و جزئيات آن بامل موارد زير است سازمان/برنامه اصالحات: یونان .26

 ارتقاي کارايی سازمان ماليات و حصول اطمينالان از افالزايش اسالتقالل داخلالی خالود و ارائاله سالاز        منظور به 

جديالد تیساليس و دبيرخاناله کالل امالور       01وکارهاي پاسخگويی و بفافيت، دبيرخانه کالل درآمالد عمالومی   

 .استبده مالياتی و گمرکی پيشين ملیی 

  سازي بده است پياده 0272ساختار سازمانی جديد ايجاد و در سه ماهه سوم سال. 

  بزر  تیسيس بده است مؤديان و واحد رسمیگرديده دهی  سازماندوباره عمليات حسابرسی. 

 ( 0272 ژانوياله ) 775باله حالدود   ( 0277سال  پايان) 027دريج از ببکه ادارات مالياتی بهينه سازي بده و بت

 .اداره کاهش پيدا کرده است

 و اداره ويژه برخورد با کرده است تیيير  05هاي اطالعاتی ها و تعداد کارکنان دبيرخانه کل سيستم مسئوليت

 .ايجاد گرديد 0279ژوئيۀ در جرائم مالی در ساختار دبيرخانه 

آغاز کرده اسالت؛ ايالن اداره    0272فعاليت خود را از اول ژانويه  03ماليات و گمرک ملیاداره : مجارستان .21

بالکل  ( مالالی  يعنی اداره ماليات و نظارت مالی مجارسالتان و ادارۀ گمالرک و امالور   ) سابقدر نتيجه ادغام دو سازمان 

ود کيفيت کارايی، بفافيت و آوري درآمدها و بهب هدف اين ادغام دستيابی به استانداردهاي باالتر براي جمع. گرفت

بود که امور باتوجه به اصول و  بود و اين امر صرفا  در برايطی محقق می زينه مديريت مالياتی و گمرکیاثربخشی ه

دهی مجدد داخلی محدودي وجود دابت زيالرا هالدف کليالدي از     از همان ابتدا سازمان .قواعد يکسان هدايت بوند

هالاي   عمليات سازمانی پايدار و کارآمد بود، البته باتوجه به ايالن نکتاله کاله چالالش    آغاز کار حصول اطمينان از انجام 

ي ها سالدر طول . ها، ساختار، فرهنگ و کارکنان وجود دابت زيادي در رابطه با ادغام دو مجموعه متفاوت از سنت

 .براي حصول ادغام صورت گرفت يتعديالت سازمانی متعدد 0279و  0270

هاي نفت و گاز، اداره ماليات  هاي فعال در بخش براي نظارت بر مديريت برکت 0270در سال : اندونزی .21

همچنين اقالداماتی بالراي يکپالارچگی و تسالهيل امالور اداره ماليالات افالراد        . نفت و گاز از سوي وزير ماليه تیسيس بد

                                                           
27

. GSPR 
28. GSIS 
29   .NTCA 
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يالان حقيقالی و   و برکتهاي خارجی صورت گرفت؛ اداره مزبور مديريت و رسيدگی به امالور ماليالاتی مؤد  ( 92بادورا)

 .برکتهاي خارجی را برعهده دارد

سالازمانی در ايالن    ها با توجه به نيازهاي در حال تیيير و اقتضاي وظايف، تجديد ساختار مداومماليات: هند .23

هالا، اصالالح وظالايف، اتخالاذ رويکالرد       هالدف از انجالام ايالن کالار ارتقالاي سالطح مسالئوليت       . پذيرد کشور صورت می

 .سانی و افزايش ظرفيت استان محور و تقويت نيروي سيستم

 0225ايالن کشالور از سالال     90، اداره درآمالدهاي  97باتوجاله باله چالارچوب کنتالرل اسالتخدام دولتالی      : ایرلند .22

 0272کارمند در سال  8125هدف کنترل رسيدن به تعداد . درصد کاهش داده است 79تعدادکل استخدام خود را تا 

سالازي   گذاري اداره درآمدها بر ارائه خدمات الکترونيک با کيفيت باال، ساده ، به خاطر سرمايه0270از ژانويه . است

کارمنالد باله    922سالپاري، تالیثير ايالن کالاهش اسالتخدام کمتالر بالد و باليش از          بالرون  وکار و امور، بهبود فرآيند کس  

انتقالال منالابع انسالانی، وظالايف مربالوط باله مسالتمري و        . هاي کليدي مانند مديريت بدهی و تمکين منتقل بالدند  بخش

ور کالار  مطابق با دست) 0279حقوق و دستمزد به مراکز ارائه مشترک خدمات و افزودن ساعات اضافه کاري در سال 

با هدف بررسی بالکاف  . هايی براي تداوم ارائه خدمات و کاهش منابع فراهم آورد فرصت( اصالح خدمات عمومی

هاي اساسی، بناسايی نيازهاي مهارتی جديد و نوظهور، ايجاد ظرفيت درونی از طريق آموزش و استخدام  در مهارت

 .کند کنان خود را مديريت میهدفمند و جانشينی افراد، اداره درآمدها همچنان تعداد کار

عبارتنالد از فعاليالت بالراي     هالا  اين پروژه. اين کشور چند پروژه مهم در حال انجام دارد :رژیم صهیونیستی .23

ماننالد پالردازش معالالامالت امالالک و مسالتیالت و بررسالی متقابالالل      )هالا   اسالتفاده بهتالر از فنالاوري در بسالياري از حالالوزه    

هالاي سالاالنه    مانند توجه به گزارش حساب)سازي اظهارنامه مالياتی  سادهو ( ماليات بر ارزش افزودهحسابهاي  صورت

هالاي تکليفالی و    هاي جعلالی، ايجالاد سيسالتم جديالدِ ماليالات      حساب ، تمرکز ويژه بر عدم استفاده از صورت(ها برکت

. انالد  برخی اصالحات نيز در زمينۀ ارائه خدمات اجرا بالده . وکارهاي کوچک سازي ارائه گزارش ساالنه کس  ساده

در دفاتر بع  تیسيس بدند تا خدمات ارسال مدارک و ساير خدمات اولياله   0279مراکز خدماتی جديدي در سال 

منظالور گسالترش   باله . بالود  در حال حاضر اين خدمت در برخی از ادارات محلی نيز ارائه مالی . را به مؤديان ارائه کنند

رفته بده که بخشی از آن نيازي به حضالور در اداره  درنظرگ 0278اي براي سال  پوبش ببکه مراکز خدماتی، برنامه
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هاي تلفنالی   ارائه کمک. دهند ها به صورت تلفنی خدمات ارائه می مراکز تلفنی موجود در برخی حوزه. مالياتی ندارد

گيرد تا تمام تقاضاهاي خدمات تلفنی در يک مرکالز تمالاس و باتوجاله باله      تر از طريق مرکز تلفن صورت می گسترده

 .مؤديان ارائه گردد و نياز چندانی به کمک باقی ادارات نبابدنيازهاي 

اين اصالحات . با سازمان مالياتی ادغام بد 99اداره امالک و مستیالت و ثبت زمين 0270در دسامبر  :ایتالیا .20

ايالن  . ها و بهبالود کالارايی اسالت    تر بازنگري در مخارا کل دولت با هدف کاهش کل هزينه بخشی از برنامه گسترده

ها براي مقابله بالا   تشديد فعاليت(0)؛ 92تقويت خدمات مشتري و بهبود تمکين مالياتی( 7: )غام چند هدف ويژه دارداد

اصالالحات  . 91هالاي حمالايتی غيرمسالتقيم    ها براي انجام مديريت و فعاليت جويی در مقياس صرفه( 9)؛ و 98فرار مالياتی

عالالوه  . بخالش مالديريتی طالی آن کالاهش يابالد      919تعداد رود حداقل  سازي است و انتظار می همچنان در حال پياده

را در ( اي مالرتبو بالا خالدمات مؤديالان     يعنی ادارات منطقه)اي کوچکتر  اداره منطقه 85براين، اداره درآمدها بتدريج 

تالر کارکنالان در    هالاي اسالکان و همچنالين تقساليم منطقالی      هدف اين اصالحات کاهش هزينه. تعطيل نمود 0272سال 

 .استادارات بزرگتر 

انجام بده  سازمانتري در  اصالحات ساختاري بيش 0270در ادامه برنامه تقويت سازمانی، در سال  :لتونی .25

بر اين، براي تقويالت    عالوه. ، اداره کنترل مالياتی با اداره حسابرسی گمرک دوباره ادغام بد0270در آوريل . است

قائم مقام مديرکل ايجاد بد که بطور مستقيم تحت امر  هايی بردابته بد و چهار پست سازمانی مديريت اجرايی گام

قائم مقام مديرکل در حوزه ماليات مدير اداره کنترل ماليات خواهد بالود؛ قالائم مقالام مالدير     : هستند سازمانمدير کل 

کل در حوزه گمرک مدير هيئت گمرک ملی نيز هست؛ قائم مقام مديرکل در حوزه پيشالگيري از جالرائم در مقالام    

ره پليس مالی نيز قرار خواهد دابت و قائم مقام مدير کل در حوزه مديريتی نيز امور هماهنگی و نظالارتی را  مدير ادا

اداره مؤديان بزر  به اداره ماليات پيوست زيرا مرکز خالدمات مؤديالان در    0270در دسامبر . بر عهده خواهد دابت

 .داد ت ارباب رجوع را انجام میاداره ماليات ادغام بده بود و تمام فرآيندهاي مرتبو با خدما

                                                           
68. Ageuzia del Territorio 

.
 دارند ها دارايی بر ماليات وضع به مربوط موضوعات تمام براي فرد به منحصر مرجع امروزه بهروندان 92

.
 ها است هاي داده براي تمامی دارايی سازمان مالياتی امروزه قادر به مديريت يکپارچه پايگاه 98

.
ريزي و  ، کنترل و امنيت داخلی، ارتباطات، برنامهفناوري اطالعات و ارتباطاتهاي تکراري در مديريت کارکنان، مديريت و پاسخگويی،  از طريق حذف نقش 91

 راهبرديحکومت 
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از جملاله واگالذاري   )اي در خصوص بررسی ميزان تثبيالت مراحالل وصالول درآمالد دولتالی       مطالعه: لیتوانی .28

 .انجام بده است( و همچنين خدمات بررسی جرائم مالی و گمرکی 91مديريت تیمين اجتماعی

ر اداره حالل اخالتالف، اداره   دفاتر مرکزي اين کشور سازماندهی مجدد بده است و در حال حاضال : مالزی .21

آوري اطالعات، مديريت ريسک، نفت و مديريت تسهيالت و توسعه و بخش جمع( تحقيق و بررسی)عمليات ويژه 

سالازي و تسالريع فرآينالدهاي اسالتيناف و تسالريع       اهداف سازماندهی مجدد تقويالت عمليالات، سالاده   . گيرد را در برمی

افتتالاح   0279و  0270در سالال   95مرکز خدمات درآمدي جديد 72، بر اين  عالوه. گيري است دهی و تصميم گزارش

با ساير ادارات ( مراکز خدمات عمومی دولتی)بده در بش مرکز تحول بهري  در مراکز افتتاح سازمان مالياتی. بد

 .هدف از اين کار ارائه خدمت به مؤدي و ارتقاي کارايی عملياتی در وصول درآمد است. کند دولتی مشارکت می

هدف اوليه تیسيس ايالن  . تیسيس بده است 0270در اوايل سال  93اداره میموران عالی رتبه درآمدها: مالت .36

اداره، ادغام ادارات درآمدي وزارت امور مالياتی در قال  يک سازمان و ارائه خدمات بهتر باله مؤديالان و در نتيجاله    

کاله ادغالام اداره   در مالدتی . مالوثرتر اسالت  آوري درآمالدهاي ماليالاتی بشالکلی کارآمالدتر و     بوروکراسی کمتر و جمع

در جريان است، اولين  29و اداره گمرک 20، واحد تمکين مالياتی27، اداره ماليات بر ارزش افزوده22درآمدهاي داخلی

متمرکز است، البته با در نظالر گالرفتن اينکاله     ادارۀ گمرکو  ارزش افزوده، ادارۀ درآمدهاهاي  مرحله ادغام بر بخش

و ماليالات بالر درآمالد     ارزش افزودهه گمرک بسيار متفاوت است و در حوزه کلی فعاليت تجاري ماهيت کار در ادار

در رابطه بالا    تر آغاز بد و اقدامات بيش 0272هاي حسابرسی و رسيدگی مالياتی در سال  ادغام بخش. گيرد قرار نمی

باله منظالور هماهنالگ     0272ده در سال ب هاي بردابته بر اين، گام  عالوه. انجام بد 0272ساير وظايف در اواخر سال 

اعالم کردند با توجه به اينکه  همچنين مقامات. در ادارات ماليات بوده است( ها مانند جريمه)کردن چارچوب قانونی

هاي فرهنگی سازمانی بادقت بااليی برخورد بود و اينکه بايد اطمينان حاصل بود تیييالرات در جريالان    بايد با تفاوت

 .گيرد کنند و ادغام کلی در دوره زمانی طوالنی صورت می اختاللی ايجاد نمی درآمدهاي مالياتی

                                                           
 درحال حاضر در دست بوراي صندوق بيمه اجتماعی دولت قرار دادکه . 91
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اداره کل حسابرسی )اداره کل جديدي . صورت گرفته است  تیييراتی در سازمان 0270در ژوئيۀ  :مکزیک .31

سازمانی بامل ساير تیييرات . منظور بهبود کارايی عملياتی ايجاد بدبه( اي تجارت خارجی همراه با بش اداره منطقه

ريزي و اداره کل خدمات مؤديان و ترکي  وظايف منابع انسالانی بالا اداره    تقسيم مجدد وظايف ميان اداره کل برنامه

 .مرکزي آموزش امور مالی و غيره است

هالاي   بخالش  22بينالی بالده بالود، اداره ماليالات و گمالرک هلنالد       پيش 0279برنامه سال همانطور که در  :هلند .31

براي اعمالال  . دهی بده بود منطقه سازمان 79اين اداره پيش از اين در . دهی مجدد کرده است مانمالياتی خود را ساز

مؤديالان  ( 7: )گرا، مدل ساختاري جديد جايگزين ساختار قبلالی بالد و چهالار بخالش ايجالاد گرديالد       رويکرد موضوع

براي انجام فرآينالدهاي اصاللی    اي اداره( 2)هاي بزر ؛ و  برکت(9) ؛هاي کوچک و متوسو برکت(0)خصوصی؛ 

قالدرت مالديريت از   . اندازي بالده اسالت   همچنين بش اداره مرکزي مربوط به کارکنان راه(. مانند اظهارنامه مؤديان)

ها و ادارات به مدير ملی واحد در سطح قائم مقام میمور عالی رتبه و  طريق واگذار کردن مسئوليت نهايی تمام بخش

 .سازي، افزايش يافته است ريزي و پياده در دو سطح برنامهها  تر مسئوليت تفکيک واضح

بنالدي   تحالوالتی در رابطاله بالا سالاختار مالديريت اربالد و طبقاله          اداره درآمدهاي داخلی نيوزيلند :نیوزلند .33

در اواخالر  . هاي مشترک با ساير ادارات دولتالی همالراه بالود    حکومتی صورت داده است؛ اين تحوالت با اجراي طرح

ايالن  . ه درآمدهاي داخلی ساختار مديريت اربد و رويکرد حاکميتی خالود را مجالددا  بررسالی کالرد    ، ادار0270سال 

مدير رده دوم به مالیمور عالالی رتباله بصالورت مسالتقيم       3ايجاد کرد که در آن  21بررسی تيم راهبري اجرايی جديدي

هالاي قالائم مقالام     ی رتبه و نقشهاي چند قائم مقام میمور عال ساختار جديد بامل تیيير در مسئوليت. دادند گزارش می

 0279در فوريه  تيم راهبري. بود اضافه می میمور عالی رتبه جديد است و در آن، سه نقش مدير اربد به تيم راهبري

تالري   توجاله باليش  ( سالازمان ماليالاتی  )اين تيم بر ارائه خالدمات مشالتريان اداره درآمالدها    . نقش خود را برعهده گرفت

. رهبري برنامه تیيير ساختار و جايگالاه خالود را طالی چنالد سالال آينالده رقالم خواهالد زد        کند تيم  کند و تضمين می می

همچنالين سالازمان   . باله تالدريج تیييالر کردنالد     0279دهی در ساختار جديد در طول نيماله اول سالال    هاي گزارش کانال

د سالازمانی  هيئالت راهبالرد کاله بالر تحالوالت راهبالر      ( 7: )مالياتی اخيرا  سه هيئت حاکمه جديالد را ايجالاد کالرده اسالت    

گذاري بالراي تمرکالز بالر     هيئت سرمايه( 0)ريزي راهبردي متمرکز است؛  تر از جمله پويش محيطی و برنامه بلندمدت
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هيئالت عملکالرد بازرگالانی بالراي تمرکالز بالر عملکالرد مالالی و بازرگالانی          ( 9)گذاري اداره درآمالد داخلالی؛ و    سرمايه

رود کاله هيئالت حاکماله جديالد باله ميالزان        انتظالار مالی  . مالالی  ريالزي عمليالاتی و   تر، مديريت منالابع و برناماله   مدت کوتاه

اي با سالاير ادارات   سازمان بطور فزاينده. ها تقويت کند گيري سازمان را به ويژه در بزنگاه توجهی کيفيت تصميم قابل

ايالن امالر باله حکومالت کمالک      . تر بده و خدمات بهتري ارائه گردد کند تا بخش دولتی اثربخش دولتی همکاري می

بگذارد و از اين طريالق   د در ارائه خدمات دولتی به نتايج بهتري برسد، اطالعات را با ديگر ادارات به ابتراک کن می

در آينالده  « اي خريد آنالين يالک مرحلاله  »کمک به طراحی ( 7)اقدامات فوق عبارتند از . باعث بهبود عملکرد گردد

وکارها و خدمات آناليالن   ، معامالت دولت با کس  که تمامی اطالعات« درگاه آنالين مشتريان»کارها،  براي کس 

وکار نيوزلند که باعث ارائاله   حمايت از ارائه بماره کس  ( 0)هاي دولتی و خصوصی را دربردارد؛  ارائه بدۀ بخش

وکارهالا در   يکپارچاله کسال     نالام  ايجالاد ثبالت  ( 9)گالردد؛ و   وکارها در سراسر دولالت مالی   خدمات يکپارچه به کس  

 .نيوزلند

آغالاز   0277با هدف کاهش ببکه ادارات محلی اين کشور، برنامه تالوجيهی بالبکه اداري در ژانوياله     :نروژ .32

بالر ايالن، همالانطور کاله در فصالل اول        عالوه. رسيده است 0279مورد تا سال  772به  008بده و تعداد اين ادارات از 

ماليالات بالر ارزش   آوري يم و جمالع هاي غيرمسالتق  مسئوليت مديريت ماليات 0272توضيح داده بد، در نيمه اول سال 

هاي غيرمستقيم به اداره مالياتی واگذار بد که هدف آن حمايت از اهداف  واردات از اداره گمرک و مالياتافزوده 

 .دولتی و بهبود کارايی بخش دولتی است

اقدامات وسيعی براي تحکيم مالديريت و تقويالت ايجالاد بردابالت عمالومی نسالبت باله آن در مقالام         : لهستان .33

تحکاليم بخشاليدن   ( 7: )اين اقدامات بامل اين موارد هسالتند . اي، مدرن و دوستانه صورت گرفته است يريتی حرفهمد

هالاي برناماله ماليالات    به فرآيندهاي فرعی مختلف در مالديريت ماليالات و اصالالح سالاختارها بالراي پالذيرش خروجالی       

حلهاي  هاي جديد يا بهبود راهحل جراي راهايجاد سيستم خدمت و پشتيبانی از مؤديان از طريق ا( 0)؛ و 21الکترونيکی

، اسالتانداردهاي کالاري اداره ماليالات در حالين ارائاله      (مديريت دانالش ماليالات  )موجود در سه حوزۀ اطالعات مالياتی 

رساليدگی باله امالور ابالخاص     )و حمايالت از مؤديالان حقيقالی    ( گويی باله مشالتريان   ايجاد ميز پاسخ)خدمات به مؤديان 

 (.حقيقی
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فعاليالت خالود را آغالاز کالرده و از        ، واحد جديدي با نام اداره ماليات و گمالرک  0270ويه از ژان: پرتغال .30

. ادغالالام اداره ماليالالاتی پيشالالين، اداره گمالالرک و اداره فنالالاوري اطالعالالات ماليالالات و گمالالرک بالاله وجالالود آمالالده اسالالت   

هدف اصلی اين کار انجام بد و  0270دهی مجدد ساختار و وظايف و ادغام منابع انسانی بطورکامل در سال  سازمان

ساختاربندي مجدد سالازمانی بالامل ايجالاد واحالد مؤديالان      . تر بود ايجاد اداره ماليات و گمرک کارآمدتر و اثربخش

سازي هستند کاله بالامل    ساير اصالحات در مرحله پياده. بزر  و ايجاد کارگروه براي افراد با ثروت خالص باال بود

المللالی پالول در مالاه     صالندوق بالين  . بالود اي و کاهش تعداد آنها مالی  منطقهبهينه سازي عمده ادارات مالياتی محلی و 

گزارش داد در جهت کنترل فالرار ماليالاتی و بهبالود تمکالين ماليالاتی، مقامالات پرتیالال اخيالرا  گامهالايی           0272آوريل 

يسالک  حسابرس مالياتی جديد و عملياتی کردن کامالل واحالد مالديريت ر    722اند که بامل بکارگيري تقريبا   بردابته

سازمان براي تیسيس اداره اختصاصی خدمات مؤديان و  هاي بعدي مشتمل بر برنامه گام. است 0272تمکين از فوريه 

 .بابد خدمات مؤديان و بهبود رابطۀ مؤديان و اداره مالياتی می  تر سازي بيش يکپارچه

اداره مالياتی به توافالق اساسالی   در رابطه با برنامه چندساله اصالحات  0270دولت رومانی در سال : رومانی .35

نهالايی و بالا اسالتفاده از     0279وام ايالن برناماله در سالال    . رسيد و با دريافت وام از بانک جهانی بودجاله آن تالیمين بالد   

هالاي   المللی پالول، کميساليون اروپالا و بانالک جهالانی، فعاليالت       پيشنهادهاي و کمکهاي فنی اوليه از طرف صندوق بين

همانطور کاله بوساليله مقامالات سالازمان     . رود پروژه بيش از پنج تا بش سال طول بکشد انتظار می. اصالحی آغاز بد

متمرکالز   وصالول و افالزايش کالارايی    گزارش بد، اين اصالحات بر مبارزه با فرار مالياتی، کاهش بالار اداري مؤديالان  

سالايت بالا کالاربري     وببا حداقل کردن تماس مستقيم با مؤديان، ارائه خدمات به مؤديالان بالا اسالتفاده از     .خواهند بد

راحت و قدرتمند و همچنين مرکز تلفنی در دسترس و سالاير ابزارهالا، فرآينالد سالاختاربندي مجالدد صالورت خواهالد        

بالود؛   ها براي مقابله با رفتارهاي فاسد اداري مالی  همچنين کاهش تماس فيزيکی باعث حداقل کردن فرصت. گرفت

بخوبی آموزش خواهند ديد و با توجه به انتصاب مجدد بالراي   سازمانکه اهداف پروژه محقق بوند، کارکنان  زمانی

. ها، کارکنان در سرتاسر سازمان به کار گرفته خواهنالد بالد   آوري بدهیهاي کليدي از قبيل حسابرسی و جمع حوزه

ی، بانالک جهالان  )توان در گزاربی در رابطه با برناماله وام يافالت    را می سازماندرباره برنامه اصالحی   تر اطالعات بيش

ادارۀ  20 سالازمان ، 0279در سالپتامبر  . مطابق با اهداف گسترده برناماله، اخيالرا  اصالالحاتی اعمالال بالده اسالت      (. 0279

اداره تا  21به حدود  0279اداره در سال  078همچنين اندازه ببکه ادارات محلی از . مورد تقليل داد 5اي را به  منطقه
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. و مراکز تلفنی مستقيم زيرنظر دفاتر ملی مرکالزي تشالکيل بالد    مرکز پردازش دادهسازمان . کاهش يافت 0278سال 

اندازي کرده و در اين مرحلاله حالدود    همچنين سازمان مجددا  بخش بررسی اقدامات مجرمانه و ضدتقلّ  خود را راه

در عين حال، در منطقه بخارست منالابع را  . هاي پيشگيري و کنترل اختصاص داده است کارمند را براي فعاليت 7122

از طريق ايجاد بخش جديد داخلی ضدتقل  به نام اداره کل  0279در سال سازمان . براي مبارزه با تقل  افزايش داد

اداره  هالدف اصاللی  . دهالی کالرد   هالاي تفحالص مالالی و ضالدتقل  خالود را مجالددا  سالازمان        ، فعاليت23ضد تقل  مالی

براي افزايش ظرفيت مالديريتی اداره  . پيشگيري و مبارزه قاطعانه با فرار مالياتی و همچنين تقل  مالی و گمرکی است

درصد  02پست سازمانی براي پيشگيري و کنترل اختصاص داده بده است و از اين ميان، حدود  0222جديد حدود 

دهند و به دادستان براي انجام تحقيقالات مجرماناله    جام میآنها فعاليت خود را زيرنظر مقام انحصاري دفتر دادستانی ان

فعاليالت خالود را از   اداره در سالطح ملالی   . دهنالد  هاي مربوط به جرائم مالی و اقتصادي حمايت فنی ارائه می در پرونده

اي اسالت کاله ايالن اختيالارات اصاللی را       اداره ضالدتقل  مالالی منطقاله    5و داراي    دهالد  طريق ساختار مرکزي انجام می

تحليالل ريسالک و انتخالاب     کنترل مالی جاري و موضوعی، کنترل ترافيک، تحقيقات در باب تقلال ، تجزياله و   :نددار

هاي ضدتقلبی، همکاري مديريتی و تبادل اطالعات ميان  بناسی و بيوه هاي اصلی، روش هاي مربوط به تقل  پرونده

ها و نهادهاي تخصصی از قبيل دفتر دادستانی،  هسازمانی با ساير وزارتخان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، همکاري بين

 .يافته و تروريسم و اداره بررسی جرائم سازمان 87، اداره ملی مبارزه با فساد اداري82سرويس اطالعاتی رومانی

است و پالروژه   80سازمان مالياتی عربستان سعودي در واقع اداره زکات و ماليات برآمد :عربستان سعودی .38

اهداف اصاللی  . هاي عملياتی آن را بهبود بخشد سازي کرده است و بايد اساسا  تمام جنبه پيادهمکانيزاسيون بزرگی را 

 .اين پروژه بهبود کارايی عملياتی و ارائه خدمات به مؤديان است

ايالن بخالش از   . اندازي کرده اسالت  را راه 89الملل بخش امور و روابو مالياتی بين 0279در سپتامبر: سنگاپور .31

هالاي مربالوط    اين بخش تالالش . کند المللی سازمان حمايت می ها و چارچوب مشارکت بين برنامه نظارت راهبردي بر

کنالد و در   المللالی مالديريت مالی    هاي بين المللی را براي پيشبرد منافع مالياتی سنگاپور در جبهه ماليات به مشارکت بين
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کند و در  مديريت می را 82تاطالعايفه تبادل اين بخش وظ.   دهد الملل به دولت مشاوره می رابطه با مسائل ماليات بين

کنالد و بخالش ماليالات     الملل سياست مالياتی فعلی را تکميالل مالی   بخش بين. المللی اداره رابو است تمام تعامالت بين

، سياسالتهاي    دهالد  الملل مشورتهاي فنی براي تعيين سياستهاي مالياتی و بکارگيري عادالنه قوانين مالياتی ارائه مالی  بين

آغازگر تیيير در قوانين مالياتی اسالت و از منالافع اقتصالادي سالنگاپور از طريالق مالذاکرات        کند، مالياتی را بررسی می

 .کند الملل حفاظت می قرارداد مالياتی و حل مسائل ماليات بين

، اداره گمالرک جمهالوري اساللواکی و اداره    0270، در اول ژانويه  88در گام اول برنامه يونيتاس: اسلواکی .06

در حالال حاضالر، اداره امورمالالی    . انالد  ادغالام بالده   81اره امور مالی جمهوري اسلواکیماليات جمهوري اسلواکی با اد

هالاي  اداره ماليالاتی بالا بالع  و مکانهالاي ارتبالاطی در کرسالی       5اداره امالور ماليالاتی،   : اسلواکی بامل اين موارد است

اي بالاالتر، اداره   هالاي واحالدهاي منطقاله   اداره گمالرک در کرسالی   5اي باالتر، اداره مؤديان بالزر ،   واحدهاي منطقه

بالا  . که همه اين موارد همراه با بع  و ايستگاههاي خود هستند و اداره رسيدگی باله جالرائم   81گمرک در ميخالوتسه

در سالطح  ( دهی وصول درآمدهاي گمرکالی و ماليالاتی   بعنوان مثال سازمان)ايجاد ادارۀ امور مالياتی برخی از مراحل 

، از اين مراحل يکپارچه پشتيبانی سيستماتيک بالا هالدف دسالتيابی باله     0279در طول سال . سازي بد مرکزي يکپارچه

هالاي اداري و بهبالود نگالالرش    تقويالت اثربخشالالی مالديريت مالالی، کالاهش هزيناله     : اهالداف برناماله يونيتالاس انجالام بالد     

. بر اين، اقداماتی براي توسعه حوزه عمليات مؤديان بزر  انجالام بالده اسالت     عالوه. مداري نسبت به مؤديان مشتري

و حومالۀ آن را مالديريت    83امور مربوط باله مؤديالان بالزر  واقالع در براتيسالالوا      85، اداره مؤديان بزر 0270ا سال ت

دفتالر مرکالزي   . ، حوزه فعاليت آن براي پوبش تمام جمهالوري اساللواکی گسالترش پيالدا کالرد     0279از سال . کرد می

اداره حسابرسالی در   8)حسابرسالی :   دهالد  مؤديان بزر  در براتيسالوا واقع بده است و وظايف متعددي را انجام مالی 

ن، خدمات مؤديان، اجتناب از پرداخت ماليات، فرار مالياتی و سالاير  آوري، اجراي قانو، تمکين، جمع(تمام اسلواکی

 (.هاي مدنظر سازمان نام و ارائه راهنمايی مانند خدمات فناوري اطالعات، روابو عمومی و ثبت)موارد 
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، اداره ماليات ارتقاي سيستم اطالعات ماليالاتی خالود باله منظالور بهبالود فرآينالدهاي       0270در اکتبر: اسلونی .01

پاليش از ايالن، مؤديالان پرداخالت تمالام      . لی و همچنين ارائه خودکار برخی وظايف مؤديالان را آغالاز کالرد   کاري داخ

دادند که اين امر منجر به کار اداري غيرضروري و ايجاد  عوارض گمرکی را با حساب فرعی پرداخت ويژه انجام می

االجالرا باله ميالزان     وارض گمرکالی الزم سازي پرداخت ماليالات و سالاير عال    پروژه ساده. بد هايی براي مؤديان می هزينه

توجهی تعداد حسابهاي فرعی پرداخت را کاهش داده و آنها را با حسابهاي فرعی معلق ماليالاتی باتوجاله باله نالوع      قابل

سيسالتم  . تمرکز بر حسابداري مالياتی منجر به تیيير حوزه اجرايالی بالد  . درآمدهاي کلی دولت جايگزين کرده است

لفنی به بدهکاران مالياتی معرفی بد و همچنين کل فرآيند اجرايالی بالا سيسالتم اطالعالاتی     جديد براي تذکر کتبی و ت

که وظايف مربوط به تذکرات بوسيله ادارت محلی انجام  اين کار در مرکز انجام بده درحالی. ارتقايافته ترکي  بد

امات اجرايی پس از آن در مرکالز  هاي پيش از اعمال قانون و اقد تمام تصميمات راهبردي در ارتباط با رويه. بود می

کارکنالان اداره محلالی وظالايف اجرايالی     . بالوند  وکار در اين سيستم ثبالت مالی   بوند و براساس قوانين کس  انجام می

ادارات محلالی  : اي ادارات مالياتی تیيير بکل پيدا کرد ، سازمان منطقه0279در اول ژوئيه . دهند عملياتی را انجام می

ايالن بهيناله سالازي    . تبديل بد و ارائه خدمات به مؤديان به دو روز در هفته کالاهش پيالدا کالرد   به پيشخوانهاي مالياتی 

( قانون اداره امور مالالی )پس از تصوي  قوانين . تري را به سمت کنترل هدايت کند باعث بد که منابع کارکنان بيش

بالا ادغالام عمليالات مجالزاي اداره      0272اي جديد با نام اداره امور مالی جمهوري اسلونی در روز اول آگوسالت   اداره

دولت برآورد کرد که باتوجه باله بالرايو جديالد کاله بالا ورود      . ماليات و گمرک پيشين اسلونی بروع به فعاليت کرد

کرواسی باله اتحادياله اروپالا روي داده و بالدليل افالزايش موفقيالت در وصالول عالوارض گمرکالی اجبالاري و افالزايش            

آوري درآمدهاي دولتی را دارند، ترکي  دو اداره بشالکل  حيت جمعدهی واحدهايی که صال خردگرايی در سازمان

در اين روش اختيارات جديد باعث يکپارچگی، تحقق موثر و سريع . رسد نظر میيک اداره مالی يکپارچه منطقی به

حتی  و مؤديانبه  مالياتی يکسان دادن خدماتها، دردسترس قرار وظايف، رفتار يکسان با تمام مؤديان، کاهش هزينه

 .بود میتمام کارکنان  براي کاري برابري مسئوليت

المللی در بخش حسابرسی مالياتی سازمان مالياتی اسپانيا  دفتر اداره ماليات بين 0279در اول آوريل  :اسپانیا .01

ريزي متمرکز و ارائاله ضالوابو يکپارچاله در وضالع ماليالات       اين واحد تخصصی جديدْ مسئول برنامه. ايجاد بده است

توانالد امالور مربالوط باله حسابرسالی را نيالز        رد میاين سازمان واحد ارزيابی دارد و در برخی از موا. بابدالمللی می بين
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اولويتهالاي ايالن اداره انجالام    . میمور رسمی را به استخدام درآورد 82تیسيس بد و  12اين اداره در مادريد. انجام دهد

گذاري انتقالاالت در  و همچنين مسائل قيمت 17المللی و بکارگيري اصل معامالت مستقل عمليات ابخاص وابسته بين

اين اداره کنترلهالاي  . ند مليتی و وضع ماليات صحيح در رابطه با درآمدهاي افراد غيرمقيم اسپانيا استهمکاريهاي چ

منظالور مبالارزه   هدف اداره جديد تقويت منابع اداره مالياتی به. کند همزمان با ساير ادارات مالياتی را نيز هماهنگ می

در نتيجه برنامه دولت براي بهيناله سالازي   . است حاديه اروپااتو  OECDالمللی مطابق با دستورات  با تقل  مالياتی بين

اي و محلی ادغام بدند  برخی از ادارات منطقه. ساختارها در سرتاسر اداره دولتی اسپانيا چند تیيير سازمانی انجام بد

 .ا کرداداره کاهش پيد 001به  093و تعداد ادارات محلی از  93به  87اي از  و در نتيجه تعداد ادارات منطقه

اي از اصالحات سازمانی به برح زير به اجرا درآمده اسالت يالا در    اخيرا  مجموعه: ایاالت متحده آمریکا .03

  :حال انجام هستند

  10المللالی  وکالار بالزر  و بالين    بخالش عمليالاتی کسال     : المللای  و کارهای بزرگ و بین اداره کسب 

، واحالدهاي صالنعتی کسال     0270در اکتبر سال . چند تیيير سازمانی انجام داد 0270سازمان مالياتی در سال 

بندي بدند و تمالام متخصصالين ماليالاتی اسالتخدامی      تقسيم هاي جیرافيايی مشخص وکارهاي بزر  به بخش 

طی ش مذکور بخهمچنين در . وکارهاي کوچک و خود ابتیالی منتقل بدند بخش به واحد مختلو کس  

اي  المللالی جداگاناله   گذاري انتقالی در قالال  واحالد بالين   ، واحد تخصصی در زمينه عمليات قيمت0270سال 

 19«هالاي خالارجی   روياله پرداخالت  »هاي خالارجی،   همچنين براي نظارت بر حسابرسی پرداخت. بکل گرفت

همچنين با اسالتفاده از  . بود یقلمداد مبخش عملياتی اين رويهْ برنامه ماليات تکليفی يکپارچه در . ايجاد بد

ايالن  . المللالی ايجالاد بالده اسالت     ، ببکه مديريت دانش در مورد مسائل بين12المللی کارکردي بين هاي ببکه

هاي خود را بشکلی کارآمد،  اندتا پرونده هاي بررسی طراحی بده هاي فنی به تيم براي ارائه مشاوره ها ببکه

ي بااليی از مهالارت فنالی مالديريت کننالد و همچنالين باعالث ايجالاد همکالاري اثالربخش و           منسجم و با درجه

 .و بخش مشاورۀ اربد گردندبخش عملياتی گذاري دانش و تخصص در سراسر  ابتراک به
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 عمليالات حالوزه    0279در اکتبالر   سالازمان  (:وظیفه بازرسی)خوداشتغالی /وکارهای کوچک کسب

چنالين تطبيقالی در   . ها را با پايه مالياتی آنها تطبيالق داد  تیيير داد و وضعيت جیرافيايی ناحيهخود را  18بازرسی

اقتصالادي در دهاله   سال پاليش انجالام بالد امالا تیييالرات جمعيتالی و        72زمينۀ وصول و بازرسی براي اولين بار 

 .گذبته باعث ايجاد عدم تعادل بده بود

 بر سه سازمان مجالزاي وصالول    عالوه  (:آوریوظیفه جمع)خوداشتغالی /وکارهای کوچک کسب

بالکل  سازمان جديدي براي وصول ايجاد کالرد کاله باله   ( سازمان مالياتی)11درآمدهاي داخلی  فعلی، خدمات

انالداز،   اوليه سازمان جديد تمرکز بر توسعه و ارتبالاط چشالم   هدف. اندازي بد راه 0270رسمی در سال مالی 

اين کار . هاي وصول خواهد بود هاي کاري يکپارچه براي تمام سازمان سياستها، راهبردها، حکومت و برنامه

تري براي وصول اختصالاص بايالد و در عالين     باعث تقويت قابليت سه سازمان قبلی بد تا تمرکز و منابع بيش

 .تر به سازمان جديد انتقال يابد راهبردي و نظارتی براي ايجاد رويکرد تجاري منسجم هاي حال فعاليت

 بالراي دريافالت وضالعيت    : (تشاخیص )مرحله تعیاین  : نهادهای دولتی/ نهادهای معاف از مالیات

معافيت مالياتی و استفاده از خدمات درآمدي براي تشخيص وضالعيت معافيالت از ماليالات، سالازمان بايالد باله       

در حالال   11هاي معاف از ماليات بخش مختصِ نهادهاي دولتی و بخش. درخواستی ارائه دهدت بخش خدما

بده از اکثريت متقاضيان هستند تا از اين طريالق ارائاله     کردن اطالعات درخواست تسهيل اين فرآيند و ساده

ان ثابالت خواهالد   با اينکه ميزان کارکنان طی گذر زمال . خدمت به مشتريان بهبود و بار بر مؤديان کاهش يابد

ماند، ترکي  کارکنان در حال تیيير است تا بالا اسالتفاده از فالرم تقاضالانامه جديالد معافيالت ماليالاتی، بالرايو         

اي طالوالنی  هال  بر اين، پردازش کارآمالد تقاضالانامه    عالوه. ها ايجاد بود رسيدگی سريع به اکثريت تقاضانامه

 .مدت اجرا بده است

 بود جديدي در ساختار سازمانی محسوب میبخش بسيار  :ای اداره مسئولیت حرفه. 

  تجديد نظالر در عمليالات تمکالين     سازمان مالياتی : سازمان درآمدیتجدید نظر در وظایف تمکین

کننالد،   هاي کاري اصلی بر اساس اين تجديدنظر تیيير نمی گرچه جريان. انجام داد 0272مالياتی را در نوامبر

نظر بخش جديد وصول ماليات  هاي وصول ماليات امروزه تحت حسابرسی پس از بازپرداخت و تمام فعاليت
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هالاي   و تمکين به ميزان درآمد کس  بده و با فعاليالت  گيرند خودابتیالی قرار می/وکارهاي کوچک کس 

هدف از اين تجديالدنظر  . همراه خواهد بود 15گذاري زيرنظر بخش دستمزد و سرمايه هويتمقابله با سرقت 

، افزايش کارايی و کاهش پرداخت اضافه و سازمانتسهيل پاسخگويی و ايجاد مسئوليت در عمليات تمکين 

 .زمينۀ تمکين مالياتی است بناسايی بهتر مسائل جديد در

 

 سازمان مالیاتهای اداری  شبکه

رخ داده  یماليالات  هالاي هاي اداري سازمان هاي گذبته در طراحی و اندازه ببکه توجهی در دهه تیييرات قابل .02

هالا منالتج    ي دولت براي افزايش کالارايی و کالاهش هزيناله   ها تالشهاي تکنولوژيکی و  است که بطورکلی از پيشرفت

 .بودمی

 

 گذر از گذشته و تمرکز بر حال

هالاي درآمالد ملالی باله بالکل سالنتی در بسالياري از کشالورها از تعالداد زيالادي اداره            هاي اداري سازمان ببکه .03

عواملی . اند تا طيف کاملی از وظايف موردنياز مديريت قوانين مالياتی را اجرا کنند يا محلی تشکيل بده/اي و منطقه

ی که بايد مديريت بالوند، گسالترش جیرافيالايی    مؤديان تعداد زياد: بوند عبارتند از میها  که موج  نياز به اين ببکه

 وکارهايی که به آنها نياز دارند که در دسترس اکثريت بهروندان و کس   به طوريآنها و هدف کلی ارائه خدمات 

هالاي   برخالی از بالبکه  رسد همچنان وجود  همچنين طبق گذبته ساختار سياسی کشور عاملی است که بنظر می. بابند

هالاي گذبالته، بسالياري از     در دهاله .   دهالد  مالی العاده بزر  امروزي را در تعدادي از کشورهاي اروپايی توضاليح   فوق

  :هاي مالياتی بده است هاي اداري سازمان توجهی در اندازه و ماهيت ببکه ها موج  تیييرات قابل پيشرفت

 مزيالت تکنولوژيهالاي جديالد بسالياري از     : پاردازش اطالعاات   اماور محاور در   تغییرات تکنولوژی

ماننالد پالردازش اظهارناماله ماليالات و     )فصاللی  /هاي مالياتی را قادر ساخت تا برخی از وظالايف عالادي   سازمان

بر اين، ايجالاد روبالهاي پرداختالی      عالوه. را در مراکز پردازش اختصاصی بزرگتر متمرکز کنند( ها پرداخت

                                                           
68 . W&I 
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هاي مالی منجر به کاهش زيالاد   ي مالياتی به سازمانها پرداختول صسپاري و يا برونجديد از طريق اينترنت 

 .  هاي مالياتی بده است حجم کاري فرآيند پرداخت در بسياري از سازمان

 هاي مالياتی باتوجه به هدف بهبالود   بسياري از سازمان: بهبود ارائه خدمات ومحور  تغییرات تکنولوژی

مات به مؤدي، براي استفاده موثرتر از کانالهاي متنوع ارائاله خالدمات دردسالترس    کارايی و کيفيت ارائه خد

: اين گامها بامل موارد زير است. اند گامهايی را بردابته( مانند تلفن، مراجعه حضوري و اينترنت)براي آنها 

ات يالا خالدم  / کاهش نياز به خدمات پرسش حضالوري و /استفاده از مراکز تلفنی اختصاصی براي جايگزينی

و پرداخالت  منظور کردن مستقيم باله حسالاب   مانند )گسترده پرسش تلفنی، معرفی روبهاي پرداخت ماليات 

هالاي کاغالذي و اسالتفاده از    ، تکميل اظهارنامه الکترونيکی براي کالاهش اظهارناماله  (آنالين از طريق اينترنت

 .اينترنت جهت ارائه اطالعات جامع، کتاب راهنما و فرمهايی براي مؤديان

 در « کالل دولالت  »ارائه برخی از خدمات دولتی مبتنی بر : «کل دولت»الت مبتنی بر رویکردهای تحو

اي مربوط به ماليات بالده اسالت    دولتی براي ارائه خدمات پايه هاي پيشخوانبرخی از کشورها منجر به ايجاد 

 .بدند که پيش از اين از طريق ادارات محلی ارائه می

 هالاي بالالقوه    هالاي برخالی کشالورها بالا آگالاهی از فرصالت       دولالت : الزامات دولتی برای افزایش کارایی

تر از طريق برناماله ادغالام ادارات و يالافتن سالاير      فعال  سازي در تالش براي يافتن روبهاي کاهش هزينه ساده

بسياري از کشورها با هاي اداري در  در نتيجه، ببکه. راههاي ارائه خدمات ضروري موردنياز مؤديان هستند

دسالت پيالدا کننالد و مالديريت     « اقتصالاد مقيالاس  »کاهش تعداد ادارات بزرگتر ساختاربندي مجدد بدند تا به 

  تالر بالده   دهی سالاده  در برخی از کشورها، ساختارهاي مديريتی و مجراهاي گزارش. عملياتی را تسهيل کنند

  .تاي حذف بده اس است و در برخی از آنها اليه مديريت منطقه

 

 های بهینه سازی شبکه اداری در مقیاس بزرگ برنامه  نمونه

هالاي اداري خالود باله کالارايی و      سازي ببکه از طريق بهينه ،هاي مالياتی هاي اخير تعدادي از سازمان در سال .00

 .توضيح داده بده است زيرها در  تعدادي از اين نمونه. اند رسيده بيشتري اثربخشی

 بکل تیيير کارايی افزايش به دستيابی براي گمرک و ماليات کل اداره اداري ببکه 0222 سال از: اتریش .05

 0222 سالال  از جديالد  بالبکه ؛ بالود  ماليالاتی  اداره 57 و اي منطقاله  اداره 1 از متشالکل  ايالن  از پاليش  ببکه اين. بد داده
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 بالزر   تالاجران  بخش و مالياتی اداره 22، اي منطقه مديريت حوزه پنج داراي حاضر حال در و است بده اندازي راه

  .است

. است بده سازماندهی مجدد کشور، سازي مدرن اصالحی برنامه از بخشی به عنوان اداري ببکه: کرواسی .08

 702 از و بالده  کمتالر  نصالف  از محلالی  اداري ببکه که درحالی، يافته کاهش 1 به اداره 02 از اي منطقه ادارات تعداد

 .است رسيده 82 به اداره

 ماليالاتی  سازمان، نتيجه در و بدند ادغام بهرداري و مرکزي مالياتی هاي سازمان 0228 سال در: دانمارک .01

 از. دابالتند  را خالود  جداگاناله  اداره بهرداري 018 که بد آغاز زمانی از تیيير و بد ايجاد کشور سراسر در يکپارچه

 بخش 1 به وظايف تمام و بد لیو اي منطقه ساختار 0279 سال در. بد ساختار تجديد مالياتی سازمان بعد  به زمان آن

 و اطالعالات  فنالاوري ، کنتالرل  و اقتصاد، بدهی آوري جمع، تمکين، مشتري خدمات يعنی) بد تقسيم کشور سطح در

، اثالربخش  مالديريت  تالرويج  اصالالحات  انجالام  از هدف. دابتند قرار کشور سراسر در بعبه 03 در که( انسانی روابو

 تعالداد  کالاهش  باله  منجالر  اصالحات اين که بود می بينی پيش. بود کارايی بهبود و قوي آکادميک برايو جاانداختن

 را دانمالارکی  مؤديالان  باله  بده ارائه خدمات کيفيت و يکپارچگی و کارايی بطورهمزمان حال عين در، بود کارکنان

 .بخشد می بهبود

 درصالد  12 حالدود  تالا  نمالوده کاله   اجالرا  را اي عمالده  نهادي و سازمانی اصالحات برنامه اداري ببکه: یونان .56

 .است رسيده 0272 سال آغاز در اداره 775 به 0277 سال پايان در اداره 027 از و دابته اندازه کاهش

 دابته اندازه کاهش توجهی قابل بطور که نموده اجرا اخير هاي سال در سازي بهينه برنامه اداري ببکه: نروژ .51

 .است رسيده 0272 سال در اداره 725 به 0277 سال در اداره 008 از و

 و محلالی  ادارت بالبکه  مقيالاس  در تیييالر  جملاله  از، اسالت  بالده  انجالام  مختلفالی  اصالحی اقدامات: رومانی .51

 محلالی  اداره( 007 ايالن  از پاليش ) 078 و اي منطقاله  اداره( 20 ايالن  از پاليش ) 5 بامل امروزه سازمان ساختار. اي منطقه

 . است
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 1612جایگاه کلی در اوایل سال 

اسالتفاده اداره   هالاي اداري مالورد   ترکيال  بالبکه  در زمينۀ  و ويژگيهاي مشترک  قابل توجهبرخی مشاهدات  .53

  :مالياتی در کشورهاي مورد مطالعه و تعداد مستخدمين در هر سطح ببکه عبارتند از

 ايالن امالر در   . هسالتند  نسبتا  بالزر  در کشورهاي اروپايی،  ويژه بهاز کشورها،  يهاي اداري در تعداد ببکه

يالا  /هالاي واقعالی و  ي مربالوط باله دارايالی   هالا  مالياتي آنها براي مديريت ها مسئوليتبرخی از کشورها نابی از 

ماننالد يونالان و   )هالاي ماليالاتی در برخالی از ايالن کشالورها       سالازمان . بابدهاي گذبته میيا رويه/وسايل نقليه و

در سالاير کشالورها    کاله  حالالی اند در  ها متمرکز کرده ببکه مالحظه اندازه توجه خود را به کاهش قابل( پرتیال

 .گامهايی بردابته بده بود قبال 

  مراکالز پالردازش اختصاصالی اطالعالات را بالراي کالار پالردازش         ،هالاي ماليالاتی   درصد از سازمان 12حدود

( لفنالی ت)هاي ماليالاتی کاله مراکالز تمالاس     رسد که تعداد کل سازمان به نظر می .اند اطالعات انبوه تیسيس کرده

و ارائه  مؤديان اين مرکز در مديريت خدمات پرسش. توجهی ايجاد بده است اختصاصی دارند، افزايش قابل

رسد کشورهاي آمريکاي مرکالزي و   بااينحال، به نظر می. اطالعات و استعالم براي بيرون سازمان کاربرد دارد

بابالند و همچنالين در کشالورهاي بالزر  و      بمالی بطورکلی استفاده نسبتا  محدودي از چنين قابليتهايی دابته

 .پرجمعيت مانند هند، ژاپن، روسيه و ترکيه نيز کاربرد دارد

 هاي مورد مطالعه، تفاوتهاي بسيار زيادي در اندازه نسبی وظيفه ستاد سازمان وجود دارد و  در تمام سازمان

يعنالی کالل   ) بزر  ستاد. است توجهی از کشوري تا کشور ديگر متفاوت به ميزان قابل« ستاد سازمان»تعريف 

کانالالادا، :بالود  هالا مشالالاهده مالی   در کشالورهاي بسالالياري از قالاره  ( درصالد کالالل اسالتخدامها   78اسالتخدام باليش از   

کاستاريکا، قبرس، فنالند، مجارسالتان، ليتالوانی، لوکزامبالور ، مالالزي، مکزيالک، هلنالد، نيوزيلنالد، پرتیالال،         

دهنده عوامل مختلفالی ماننالد رويکالرد     موضوع نشان اين. عربستان سعودي، اسلوونی، آفريقاي جنوبی و سوئد

سالازمانی فنالاوري اطالعالات     متمرکزتر نسبت به مديريت ملی عمليات سازمان مالياتی و وظالايف وساليعِ درون  

است و اين واقعيت که در برخی از کشورها وظايف ستاد سازمان، پشتيبانی فنالی از عمليالات ميالدانی و انجالام     

 .ودب امور عملياتی را بامل می
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 های اداری سازمان مالیاتی  های اداری برای انواع نقش تعداد شبکه. 3جدول 

 کشور

 (1613تعداد واحدهای عملیاتی تا پایان سال )شبکه اداری سازمان مالیاتی 

 ایادارات منطقه اداره مرکزی
شعب / دفاتر 

 محلی

مراکز پردازش 

 های ملیداده
 سایر دفاتر مراکز تماس

      OECDکشورهای عضو 

 3 16 - 11 15 1 استرالیا

 - - - 26 3 1 اتریش

 1 13 3 3133 33 1 بلژیک

 - 16 8 31 3 1 کانادا

 - 1 1 25 11 1 شیلی

 1 - - 161 13 1 جمهوری چک

 - 1 - 18 6 6 دانمارک

 - 1 - 13 - 1 استونی

 - 1 1 35 - 1 فنالند

 0 12 1 1183 116 1 فرانسه

 10 32 11 320 11 15 آلمان

 - 1 1 118 1 1 یونان

 1 8 1 36 13 1 مجارستان

 - 1 - - 8 1 ایسلند

 0 - - 52 5 1 ایرلند

 - 1 1 86 - 1 رژیم صهیونیستی

 - 5 3 113 32 1 ایتالیا

 33 - - 318 11 1 ژاپن

 1 1 1 111 0 1 کره جنوبی

 - - 2 82 - 1 لوکزامبورگ

 21 3 1 05 0 1 مکزیک

 2 1 1 - 12 1 هلند

 - 0 3 15 - 1 نیوزلند

 1 1 1 168 3 1 نروژ

 - 2 1 266 31 1 لهستان

 - 86 - 305 30 1 پرتغال

 1 1 - 133 15 1 اسلواکی

 21 2 - - 10 1 اسلوونی

  1 11 115 30 1 اسپانیا

  1 1 03 8 1 سوئد

 - - - - - 1 سوییس

 31 1 1 1603 56 1 ترکیه

    1 انگلستان
( 1611سال )

11 
301 

 - 11 18 111 131 1 آمریکا
 مديريت مالياتی 0278 پيمايش هاي پاسخ: منبع 
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 های اداری سازمان مالیاتی های اداری برای انواع نقش تعداد شبکه. 3جدول ادامه 

 (1613تعداد واحدهای عملیاتی تا پایان سال )شبکه اداری سازمان مالیاتی  کشور

شعب / دفاتر  ایمنطقهادارات  اداره مرکزی 

 محلی

مراکز پردازش 

 های ملیداده

 سایر دفاتر مراکز تماس

      OECDکشورهای غیر عضو 

 3 1 1 151 38 1 آرژانتین

 - - - 338 16 1 برزیل

 - 1 - 13 0 1 بلغارستان

 - 08 - 0005 51 1 چین

 11 - 1 0 23 1 کلمبیا

 - - - 11 2 1 کاستاریکا

 1 1 - 112 16 1 کرواسی

 1 - 3 - 13 1 قبرس

هنگ کنگ، 

 چین

1 - - - - - 

 - 3 1 366 18 1 هند

 - 1 2 338 31 1 اندونزی

 - 1 - 31 - 1 لتونی

 1 1 1 - 16 1 لیتوانی

 - 1 1 55 11 1 مالزی

 1 1 - - 1 3 مالت

 - 1 1 51 13 1 مراکش

 - 1 1 113 8 1 رومانی

 11 0 1 116 82 1 روسیه

عربستان 

 سعودی

1  13 - - - 

 - - - - - 1 سنگاپور

آفریقای 

 جنوبی

1 11 25 5 5 33 

 - 1 1 108 11 1 تایلند

     21 1 ایران
  مديريت مالياتی 0278 پيمايش هاي پاسخ: منبع 
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 های اداری بر اساس تعداد نقشهای کارکنان سازمان مالیاتی انواع دفاتر شبکه. 2جدول 

 کشور

 ((FTEs) 1613تعداد کارکنان در سال )مالیاتیشبکه اداری سازمان 

دفاتر مرکزی 

یا ستاد 

 سازمان

دفاتر 

 ای منطقه

شعب / دفاتر 

 محلی

مراکز پردازش 

 های ملیداده
 سایر دفاتر مراکز تماس

کل 

-دفاتر

 مجموع

 OECDکشورهای عضو 

 16128 21 1616 - 86 10181 1115 استرالیا

 5282 - - - 5601 163 115 اتریش

 11308 83 165 82 18611 111 181 بلژیک

 38151 - 1158 0813 16633 111 8815 کانادا

 2113 - 2 32 866 1366 835 شیلی

 13631 161 - - 11112 1861 811 جمهوری چک

 0851 0250 313 - - -  دانمارک

 183 - - - - - 183 استونی

 3651 - 111 21 2630 - 838 فنالند

 00102 1331 351 1283 36305 1111 1551 فرانسه

 116212 521 نشده واصل 1515 166382 3151 1130 آلمان

 11366 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 1166 یونان

 11281 513 131 1183 13681 3828 1031 مجارستان

 126 - 11 - - 163 112 ایسلند

 3523 233 - - 2253 161 560 ایرلند

 0633 - 82 350 2038 - 135 رژیم صهیونیستی

 31812 - 033 286 33616 3531 1135 ایتالیا

 30112 866 - - 21836 11231 585 ژاپن

 18821 11 112 130 13015 2101 561 کره جنوبی

 182 - - 01 501 - 133 لوکزامبورگ

 30216 5222 16 13 16081 368 5521 مکزیک

 16853 - 213 1151 - 13211 3803 هلند

 3231 - 338 311 1313 - 1636 نیوزلند

 3518 25 313 856 --------- 2131 -------- 362 نروژ

 28338 - 151 12 31615 1683 181 لهستان

 11321  130 - 3311 2635 1151 پرتغال

 1110 233 30 - 2165 5213 1220 اسلواکی

 1301 - - - - 1150 380 اسلوونی

 10131    --------- 11813 -------- 3210 اسپانیا

 16351 -   --------- 8316 -------- 1631 سوئد

 103 - - - - - 103 سوییس

 31301 - 132 - 26606 16132 1621 ترکیه

 02816 353 11311 1555 26050 - 1066 انگلستان

 80155 - 15261 11102 23222 16810 2651 آمریکا
  مديريت مالياتی 0278 پيمايش هاي پاسخ: منبع 
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 های اداری بر اساس تعداد نقشهای کارکنان سازمان مالیاتی انواع دفاتر شبکه. 2جدول ادامه 

 ((FTEs) 1613تعداد کارکنان در سال )شبکه اداری سازمان مالیاتی کشور

دفاتر مرکزی 

یا ستاد 

 سازمان

دفاتر 

 ای منطقه

شعب / دفاتر 

 محلی

مراکز پردازش 

 ملیهای داده

کل  سایر دفاتر مراکز تماس

-دفاتر

 مجموع

 OECDکشورهای غیر عضو 

 11135 3026 11 13 5152 8615 1101 آرژانتین

 12013 - 86 - 11238 1356 1335 برزیل

 5086  18 - --------- 0838 -------- 812 بلغارستان

 530666  3366 - 526566 11666 866 چین

 3122 313 - 36 186 3131 531 کلمبیا

 101 - - - 013 11 135 کاستاریکا

 2112 111 8 - 1325 1206 185 کرواسی

 581 8 - 3 - 061 108 قبرس

 1810 - - - - - 1810 هنگ کنگ، چین

 21335 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل هند

 31153 - 115 120 12803 3135 3116 اندونزی

 2311 - 15 - 861 - 3282 لتونی

 3250 33 51 38 - 1181 1113 لیتوانی

 11621 - 85 361 5153 361 1101 مالزی

 518 1 13 - - 15 511 مالت

 2533 - 12 152 1616 1100 301 مراکش

 12281 - 0 5 15683 2112 1231 رومانی

 130610 18613 123 103 133135 3231 1115 روسیه

 1318 - - - 1601  335 عربستان سعودی

 1856 - - - - - 1856 سنگاپور

 12561 3112 1611 1100 1821 1181 3218 آفریقای جنوبی

 13361 - 111 110 18158 1010 1216 تایلند

         ایران
  مديريت مالياتی 0278 پيمايش هاي پاسخ: منبع 
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 های مؤدیان بزرگ فعالیت

هاي مالياتی در سطح جهان واحدي را باله منظالور مالديريت تمالام يالا       سازمانهمانطور که قبال  ذکر بد، اکثر  .52

پرتیالال  . اند که تحت عنوان واحد مؤديان بزر  بناخته مالی بالود  بخشی از امور مالياتی مؤديان بزر  ايجاد نموده

ا در پرتیالال  گيري واحالد مزبالور ر   نخست ترتيبات بکل. است اخيرا  چنين واحدي را در سازمان مالياتی ايجاد نموده

 .می پردازيم  تر بررسی نموده و در ادامه به پيش زمينه اين رويکرد و توجيه انجام آن بيش

. بوجود آمده اسالت  0270اند که از ژانويه مقامات پرتیال اقدام به ايجاد واحد مؤديان بزر  نموده: پرتغال .53

منظور افزايش درآمدها، ساده سازي دسالتگاه  هاي اخير به  اين اصالحات يکی از مهمترين اقداماتی است که در سال

خالصه اطالعات در خصوص استقرار و فعاليت واحد مؤديان بزر  در . وري انجام بده است مالياتی و ارتقاي بهره

  :بابد پرتیال به برح ذيل می

 مؤديان هايی براي گنجاندن مؤديان در واحد  ايجاد باخص (7: )قانون بامل اين موارد است :مجوز قانونی

صالحيت به رئيس کل سازمان مالياتی به منظور تعيين مؤديانی که بالا سالازمان ماليالاتی از     ءاعطا( 0) بزر ؛

هالاي مالالی و قالوانين مربوطاله باله منظالور       تطبيالق حالوزه  ( 9)طريق مدير روابو عمالومی در ارتبالاط هسالتند؛ و    

بالا توجاله باله مؤديالان      در خصالوص صالالحيت روبالهاي مالرتبو    مؤديان بزر  واگذاري مسئوليت به واحد 

 .بزر 

 عبارت است از تماس مستقيم بالا بالرکتهاي    واحد مؤديان بزر رويکرد  :رویکرد اصلی و حیطۀ شمول

بزر  به منظور رسيدن به درک روبنی از نيازهايشان براي حمايت بهتر از آنها و توسعه روابو کاري باز و 

سئول رسيدگی باله طيالف وساليعی از موضالوعات     مواحد مؤديان بزر  . بفاف براي افزايش تمکين مالياتی

بنگاه بالا   921برکت مرتبو و  175)دهند  درصد فضاي کس  و کار را بکل می 3مالياتی است که بيش از 

هالا را   از کل وصالولی ماليالات  % 22، اين برکتها فقو 0279در سال (. واحد مؤديان بزر معيارهاي کليدي 

 .اندادهبين تمام منابع مالياتی و مؤديان تشکيل د

 تعيالين  (نمالودار پالايين  )بر اساس سيستم ارزيابی ريسک مؤديان بالزر    :مدیریت ریسک تمکین مالیاتی ،

 :بابدرتبه کلی ريسک مشتمل بر ارزيابی کس  و کار بر اساس هفت معيار و بيست و چهار باخص می

 .ريزي مالياتی همکاري، بفافيت، سطح دادخواهی، و برنامه :حکومت .1
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يالا   فالروش تابع، / ساختار متنوع پيچيده يا کامال  تعريف بده، تعداد زيادي از برکا :ساختارسازمان و  .0

 .خريدهاي عمده

گالذاري   گذاري انتقاالت که از طريق خالو مشالی مسالتند قيمالت    معامالت قيمت :معامالت کسب وکار .9

 .بودگذاري انتقاالت حمايت می يا توافقنامه قيمت انتقاالت

هالا،  اطالعالاتی، اعتبالار خروجالی    هالاي  سالازگاري وثبالات سيسالتم    :داخلای  اطالعات و سیستم کنترل .2

 .هاي مالياتی ترتيبات حسابداري مالياتی مناس  بدهی

 .مدارک و بواهد صالحيت به منظور مديريت ريسک تمکين مالياتی خود :مدیریت مالیاتی .8

مالياتی فروش؛  اظهارنامه: تمکين ماليات بر درآمد برکت( 7) :(شاخص 12)مالیاتی( سهم)مشارکت .0

سطح ماليالات بالر ارزش افالزوده    : تمکين نسبت به ماليات بر ارزش افزوده( 0)؛ آمد برکتماليات بر در

پرداختی در معامالت مشمول ماليات؛ ارتباط بالين ماليالات بالر ارزش افالزوده پرداختالی و ارزش افالزوده       

سالهام، بهالره    صالاحبان  حقالوق  هنسبت سرمايه به دارايی؛ بالازد : عملکرد اقتصادي و مالی( 9)ناخالص؛ و 

 .وري، افزايش ارزش افزوده ناخالص؛ افزايش در فروش

 های مالیاتیبدهی .5

 پرتغالدر  ارزیابی ریسک مؤدیان بزرگ: 3.1 نمودار
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 ها و خصوصیات عمومی مؤدیان بزرگویژگی

مؤديان بزر  تفاوت بسياري نسبت باله ديگالر طبقالات مؤديالان دارنالد و ريسالک و خطالرات زيالادي بالراي            .50

اند که مديريت اين خطرات به راهبردها ي مالياتی دريافتهها سازمانبسياري از . مديريت مؤثر مالياتی آنها وجود دارد

گالروه مؤديالان    هالاي مهالم   ويژگالی . ز داردمؤديالان نيالا  هاي مناسبی براي خصوصيات ويژه و رفتار تمکين اين و روش

  :بابدبزر  به برح زير می

تمرکز . نقشی حياتی در وصول درآمدها دارند( با وجود تعداد کم)مؤديان بزر  : تمرکز درآمد •

هاي اين واحدها به عنوان  درآمدهاي مالياتی بر اساس اندازه مؤديان و ميزان مالياتی متعهد بده جزو نقش

 .بابدتکليفی براي تعداد زيادي از کارکنان و وصول ماليات بر ارزش افزوده میعامل ماليات 

کشورهاي زيادي به داليل مختلفی از مؤديان بزر  : پیچیدگی کسب و کار و مناسبات مالیاتی آنها •

( 0يا عاليق تجاري متمايز؛ /واحدهاي عملياتی گوناگون و( 7اند، از جمله به عنوان موارد پيچيده ياد کرده

بسياري از آنها داراي ( 2تعداد باالي کارکنان؛ ( 9ي تجاري روزمره؛ ها فعاليتمعامالت بسيار زياد در 

فعاليت در ( 8بابد؛ هستند که اغل  بامل معامالت فرامرزي با طرفهاي مرتبو می المللی بينتعامالت 

بسياري از آنها گستردگی ( 1؛ (مانند بانکداري و معادن)صنعتی که داراي مباحث مالياتی ويژه می بابد 

اي از جمله قوانين  با موضوعات پيچيده مؤديان برخی از امورات اين گروه از( 1جیرافيايی زيادي دارند؛ 

 .ريزي مالياتیوجود ترتيبات پيچيده مالی و برنامه( 5مالياتی سرو کار دارند؛ و 

ر ، ريسک تمکين مالياتی بااليی را با بسياري از اين مؤديان مالياتی بز: ریسک تمکین مالیاتی باال •

ها و راهبردهاي سياست( 0ي برون مرزي قابل توجه؛ ها فعاليت( 7: توجه به عوامل مختلف در بردارند

ي حسابرسی مؤديان ها فعاليتهاي مالياتی در نتيجه سهم باالي مميزي( 9مالياتی؛  تعهّداتسازي حداقل

توجه ميان سود حسابداري مالی و سودي که به منظور اهداف  قابل/ تفاوتهاي رو به ربد( 2بزر ؛ و 

 .مالياتی محاسبه بده است

اي براي بسياري از برکتهاي بزر  از مشاوران حرفه :ویژه مالیاتی/ایهای حرفهاستفاده از مشاوره •

داخلی خود کنند، در حالی که ديگر مؤديان از تشکيالت هاي مالياتی خود استفاده میاداره کردن برنامه

 .برندبراي مسائل مالياتی بهره می
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هاي بزر  داراي واحدهاي بناخته بده و عمومی هستند، همچنين برکت  تر بيش: شأن و وضعیت •

 .بابندبامل برکتهاي چندمليتی و تعدادي گروه خصوصی نيز می

اند بزر  را ايجاد کردهي مالياتی واحدهاي اختصاصی مؤديان ها سازمانبا توجه به چنين مالحظاتی، اغل   .55

هاي مربوط باله امالور ماليالاتی مؤديالان بالزر        حوزه  تر بيش/که توسو کارکنان ماهر و متخصص براي مديريت تمام

با وجود اينکه احتمالاال  ايالن واحالدهاي سالازمانی داراي نامهالاي مختلفالی هسالتند و گسالتره و نالوع          . گرددپشتيبانی می

ت است، اما اغل  آنها براي ارتقالاي توانالايی سالازمان ماليالاتی بالراي مالديريت و       آنها نيز با يکديگر متفاو هاي فعاليت

  .اندبهبود تمکين اين بخش مهم از مؤديان به وجود آمده
 

 های بزرگهای مالیاتی برای شناسایی شرکت مورد استفاده توسط سازمان های شاخص

جدول )ا براي براي بناسايی مؤديان بزر  هاي مالياتی معيارهاي ويژه بفاف و نسبتا  خاصی ر اکثر سازمان  .58

 .اندايجاد کرده( 8

هاي  برکت»هايی که براي تعيين مؤديان به عنوان نشان داده بده است، باخص( 8)همانطور که در جدول  .51

ميالزان گالردش مالالی يالا فالروش      ( 7بالود عبارتنالد از   و يا تحت بمول واحد بالرکتهاي بالزر  اسالتفاده مالی    « بزر 

هالاي   فعاليت برکت در بخش( 2ها؛  مجموع ماليات پرداختی ساليانه بين کل ماليات( 9ها؛ دارايی ميزان( 0ناخالص؛ 

يا /المللی قابل توجه و هاي تجاري بين برکتهايی با فعاليت( 8؛ (براي مثال بانکداري، بيمه، معدن و نفت)مهم اقتصاد 

ترکيال  کالامال  پيچيالده از باخصالهاي     ( 1و  تعالداد کارکنالان؛  ( 1گردنالد؛  هالا اداره مالی  برکتهايی که توسو خارجی

هاي وابسته در اين خصالوص   هاي مالياتی به مديريت گروههاي برکتی و بخش همچنين، بسياري از سازمان. مذکور

اند تا از اينکه تمام مؤديان تحت فرآيند بناسايی و بررسی ريسک تمکين قالرار گرفتاله انالد    تیکيد بسيار زيادي کرده

تکاليف اداره ( مانند آرژانتين، ايرلند، اسپانيا و آفريقاي جنوبی)هاي مالياتی  عالوه، برخی از سازمانبه . اطمينان يابند

اند، بالدين ترتيال  کاله بسالياري از مؤديالانی کاله داراي       قرار داده مؤديان بزر را زيرنظر  13درآمد باال/افراد با ثروت

  .آن قرار دارندارتباط مستقيم با مؤديان برکتی بزر  هستند نيز تحت نظارت 
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 1613معیارهای شناسایی استفاده شده در سال : بزرگ مؤدیان یها فعالیت. 3جدول 

 بزرگ شرکتها مؤدیان شاخص مورد استفاده توسط سازمان مالیاتی برای شناسایی کشور

 OECDکشورهای عضو 

 ميليون دالر استراليا 082گردش مالی بيش از  استرالیا

 ميليون يورو 15/3از  گردش مالی بيش اتریش

 (0)؛ (بالزر  بابالند   مالؤدي  کاله بالامل حالداقل يالک    )بابند گروهی از برکتها که ملزم به انتشار حساب تلفيقی ساالنه می(7)  بلژیک

بانک، برکتهاي بيمه، برکتهاي پذيرفته بده در بالورس  )بطور کلی، بخش مالی : به بخش اقتصادي خاصی تعلق دارند مؤديان

ميليون يورو بابد؛  18/9ميليون يورو يا ارزش دارايی آن بيش از 9/1بيش از  مؤدي اگر معيار گردش مالی: اندازه( 9)؛ (و غيره

بالوند؛  بالزر  محسالوب مالی    مؤديالان  باله عنالوان   مؤديالان  نفر بابالد،  722نان بيش از اگر تعداد کارک. 82: تعداد کارکنان( 2)و 

 .بزر  بابند مؤدي واحدهاي ارزش افزوده که حداقل داراي يک(8)

درآمد ناخالص سالاالنه  :  12غيرمستقيمماليات ( 0) ؛ميليون دالر کانادا 082درآمد ناخالص ساالنه بيش از : ماليات بر درآمد (7) کانادا

 .ميليون دالر کانادا 722بيش از 

، طی هر سال از سه سال مالی گذبته؛ سرمايه مشمول ماليات برابالر يالا باليش از    .پزو 320222گردش مالی ساالنه برابر يا بيش از  شیلی

 (0279سال  723بر اساس مصوبه )پزو، طی هر سال از سه سال مالی گذبته  7720222

جمهوری 

 چک

برکت يا نماينالدگی بيماله؛   ( 9)بانک يا بعبات بانک؛ ( 0)ميليارد کرون چک؛  0گردش مالی سال مشمول ماليات بيش از (7)

، اگالر حالداقل يکالی از آنهالا در فهرسالت      VATهريک از اعضا گروه بر اساس قانون ( 8)برکت يا نمايندگی بيمه اتکايی؛ ( 2)

 .قی يا حقوقی که توسو اداره مالی عمومی تعيين بده بابندهر بخص حقي( 1)برکتهاي مذکور عضو بابد؛ و 

 کارمند 082ميليارد کرون دانمارک؛ و برکتها با بيش از  9گروه با کل گردش مالی بيش از  دانمارک

 . بزر  ندارد مؤديان سازمان مالياتی واحد اختصاصی استونی

 .بودبرکت يا گروهی از برکتها استفاده می حد آستانه براي. ميليون يورو 82گردش مالی بيش از  فنالند

بطور مسالتقيم  % 82بيش از )و برکتهاي مرتبو ( بیير از ارزش افزوده يا دارايی ناخالص)ميليون يورو  222گردش مالی بيش از  فرانسه

 (غيرمستقيميا 

( 7. گيرنالد بزر  را به عهده دارند و اين معيارهاي صالنعتی را باله کالار مالی     مؤديان اي وظايف حسابرسیاکثر تشکيالت منطقه آلمان

ميليالون   9/2گالردش مالالی باليش از    : :توليالد ( 0)هزار يورو؛  052ميليون يورو يا سود بيش از  9/1گردش مالی بيش از : تجارت

هالزار   852يالورو يالا سالود باليش از      ميليالون  1/2گردش مالی باليش از  : :فرمايان خويش( 9) هزار يورو؛ 082يورو يا سود بيش از 

: بالرکتهاي بيماله  ( 8)هالزار يالورو؛    812ميليون يورو يا سالود باليش از   722ارزش خالص واقعی بيش از : نهادهاي مالی( 2)يورو؛

هالزار   092ارزش اقتصادي بر اساس زمين بيش از : برکتهاي کشاورزي و زراعی( 1)ميليون يورو؛  92درآمد حق بيمه بيش از 

 .هزار يورو 992ميليون يورو يا سود بيش از  1/8گردش مالی بيش از : ساير برکتها( 1)هزار يورو؛  708بيش از  يورو يا سود

؛ تمامی بانکها، برکتهاي بيمه و ساير برکتهاي پذيرفته بده در بورس کاله  0270ميليون يورو در سال  02گردش مالی بيش از  یونان

( صرفنظر از حجم معامالت فرامرزي با برکتهاي مالرتبو ) مؤديان است، و بامل همهميليون يورو  72گردش مالی آنها بيش از 

 . است
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براي يالک دوره مرجالع   ( بمعنی متوسو ظرفيت مالياتی)مالياتی بر اساس اندازه ارزش متوسو محاسبه بده مشتريانشان  مؤديان  مجارستان

همچنالين ايالن گالروه بانکهالا و     . بالوند طبقاله بنالدي مالی    مؤديالان  7بزر  مالياتی در اولويت گروه  مؤديان .بوندطبقه بندي می

همچنالين  و  پِسالت واقع در بوداپست و بخش  مؤديان بر. گيردرا در بر می 17برکتهاي عملياتی بيمه به عنوان برکتهاي تضامنی

ی مؤديالان  خصالوص در . بودبزر  نظارت می مؤديان بانکها و برکتهاي عملياتی بيمه به عنوان برکتهاي تضامنی توسو اداره

 .بوندهاي فوق قرار دارند، توسو بخش حسابرسی تعيين بده در اداره ماليات محلی نظارت میکه خارا از محدوده

 (بزر  ندارد مؤديان سازمان مالياتی واحد اختصاصی)در دسترس نيست  ایسلند

هالاي تجالاري    سالازمان ( ب) ،ميليون يورو 71بيش از  ميليون يورو يا ماليات پرداختی 710برکت با گردش مالی بيش از ( الف) ایرلند

 .هاي خاص برکتها در مقياس نسبتا  بزر  در بخش( د)بخش خدمات مالی، و ( ا)نيمه دولتی، 

رژیم 

 صهیونیستی

يعنالی  )گالردد  بزر  تعريالف مالی   مؤديان ها با توجه به گردش مالی و صنايع يا کس  و کار خاص بطور خودکار جزو برکت

 (بيمه و انرژيبانکها، 

 ميليون يورو 722گردش مالی بيش از  ایتالیا

 ميليون يورو ساالنه  722برکتها با سرمايه بيش از  ژاپن

کره 

 جنوبی

 (بزر  ندارد مؤديان سازمان مالياتی واحد اختصاصی)در دسترس نيست 

 (وجود ندارد غيرمستقيمي مستقيم و ها مالياتبزر  براي  مؤديان واحد اختصاصی)در دسترس نيست  لوکزامبورگ

هالاي   ي خالارجی، سالازمان  هالا  دولالت ميليون پزو؛ موسسات مالی؛ نتالايج گالزارش تلفيقالی بالرکت؛      128درآمد ناخالص بيش از  مکزیک

اجتمالاعی فالدرال؛ غيالر مقاليم؛ هماله       تالیمين ؛ ديپلماتها؛ مديريت دولتی متمرکز فدرال؛ برکتهاي نفتی دولتی؛ سازمان المللی بين

 ( 10سرمايه رقيق تیمينبطور مثال قيمت گذاري انتقاالت، ) المللی بينمسائل مربوط با نظام مالياتی 

ميليالون   08اسالتاندارد وزنالی ارزش مالالی باليش از     ( 0)يا /برکتهاي پذيرفته بده در بورس آمستردام و( 7: )باخصها عبارتند از هلند

بالعبه   8حالداقل  ( 2)يا /ميليون يورو؛ و 7008برکت مادر خارجی و دابتن استاندارد وزنی ارزش مالی بيش از ( 9)يا؛ / يورو و

ميليالون   9108اسالتاندارد وزنالی ارزش مالالی باليش از     ( 8)يا /ميليون يورو؛ و 7008خارجی و استاندارد وزنی ارزش مالی بيش از 

باالدسالتی و پالايين   )، صالنعت نفالت و گالاز   (بانک، بيماله )ا در صنعت مالیهمه برکته(1)يا/هاي غير انتفاعی؛ و يورو همه سازمان

به عنوان مالورد   مؤدي در صورتی که مسائل پيچيده وجود دابته بابد يا) مؤديان ساير( 1)و در صنعت عرضه انرژي؛ و ( دستی

بزر   مؤديان قرراتتحت پوبش م مؤديان پرريسک بناخته بود يا درجه مشخصی از ريسک مالی دابته بابد، اين دسته از

 (گيرندقرار می

، و فعالالين صالنايع تخصصالی يالا     دالر نيوزيلنالد ميليون  722مشتريان برکتهاي بزر  و دارندگان گردش مالی ناخالص بيش از  نیوزلند

 .ابخاص مذکور در قوانين مالياتی تخصصی

بالزر    مالؤدي  ميليارد کرون نروژ، 7دارايی بيش از /با گردش مالی مؤديان بزر  انجام بده و مؤديان ، تفکيک0278از سال  نروژ

بالزر    مؤديالان  ميليارد کالرون نالروژ در ادارات ماليالاتی    9دارايی بيش از /با گردش مالی که مؤديان حالیدر . بوندبناخته می

 .بوندارزيابی می
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. joint-stock companies 
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بيمه، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالی با گردش  ميليون يورو؛ برکتهاي 022برکتهاي غير مالی با گردش مالی بيش از  پرتغال

ميليون يورو؛ برکتهاي مربوط به کسالانی کاله بالر اسالاس      02ميليون يورو؛ برکتها با ماليات پرداختی بيش از  722مالی بيش از 

 (برکتهاي نظارتی و برکتهاي مادر)اند معيارهاي فوق انتخاب بده

 لهستان
بانکها، موسسات بيمه، واحد ارائه تبادل دولتی اوراق بهادار و مقررات صندوق سالرمايه گالذاري،    ،معيارها گروه مالياتی سرمايه

واحدهاي عملياتی به عنوان صندوق بازنشستگی، بعبات يا نمايندگيهاي برکتهاي خارجی، و بالرکتهايی کاله درآمالد خالالص     

يم يا غيرمستقيم در مديريت يا کنتالرل بالرکتهايی کاله    ميليون افزايش يافته، مشارکت مستق 8ساالنه آنها در سال گذبته حداقل 

بود، يا هرگاه بان دارند و توسو افراد غير مقيم بطور مستقيم يا غيرمستقيم مديريت می در خارا واقع بده يا سهمی از سرمايه

ت مسالتقيم و يالا   از آراء جلسه سهامداران يا مجمالع عمالومی را دارا بابالد، و بالرکتهايی کاله باله صالور       % 8فرد غير مقيم حداقل 

کند و يالا ابخاصالی کاله کنتالرل يالک موسساله       در مديريت يک موسسه داخلی و يک موسسه خارجی مشارکت می غيرمستقيم

 . داخلی و موسسه خارجی را بصورت همزمان در اختيار دارند

بيمه و بعبات خارجی بالرکتهاي  ميليون يورو؛ بانکها و بعبات بانکهاي خارجی؛ برکتهاي  82برکتها با گردش مالی بيش از  اسلواکی

 .اي؛ برکتهاي بيمه اتکايی و بعبات خارجی برکتهاي بيمه اتکايیبيمه

ميليون يورو؛ بانکها؛ صندوقهاي پس انداز؛ برکتهاي بيماله؛ بالرکتهايی کاله بازيهالاي بالرط       82برکتها با گردش مالی بيش از  اسلوونی

گالذاري؛  برکتهاي کارگزاري بورس اوراق بهالادار؛ بالرکتهاي سالرمايه   کنند؛ بندي و بازيهاي برط بندي ويزه را هماهنگ می

 برکتهاي مديريتی؛ برکتهاي بازنشستگی، برکتهاي مرکزي تسويه سهام

ميليون يورو، گروه برکتهاي بزر ، بانکهاي بزر  و بيمه، و ابخاص ثالالث   722گردش مالی بيش از  :روش تعيين خودکار اسپانیا

بالزر  واگالذار    مؤديالان  برکايی که در ارتباط بسيار با ساير موسسات قالانونی باله اداره مرکالزي   . ملهثبت معا 72222با بيش از 

 .کننداند يا اينکه معامالت پيچيده اقتصادي را مديريت میبده

اداره نظالارت  ميليون کرون سوئد، برکتهاي تحت نظارت  82کارمند، برکتها با دستمزد ساالنه بيش از  522ها با بيش از  گروه سوئد

 مالی

 (بزر  ندارد مؤديان بخش ويژه اداره فدرال ارزش افزوده)در دسترس نيست  سوئیس

ی که درآمد ساالنه و کل دارايی يا ارزش خالص آنها بيش از آستانه مشخصی است که هر ساله تجديد نظالر و اصالالح   مؤديان  ترکیه

در بخش مالی از جمله بانک، برکتهاي بيمه و کارگزاران فعاليت دارند، ی که مؤديان همچنين صرفنظر از اين معيارها،. بودمی

 .بوندبزر  در نظر گرفته می مؤديان به عنوان

 ميليون پوند استرلينگ 122گردش مالی بيش از  انگلستان

کس  و کارهاي بزر   همچنين. ميليون دالر آمريکا 72يی بيش از و برکتها با دارا Sفصل  ذيلبرکتهاي سهامی، برکتهاي  آمریکا

ابالخاص آمريکالايی سالاکن خالارا، در قلمالرو      . المللی مسئول تمام برکتهاي خارجی و مشارکت خارجی خاص هسالتند و بين

ي برون مرزي و سرمايه گذاري؛ و بهروندان غيرآمريکالايی کاله الالزام باله تکميالل اظهارناماله       ها فعاليتاياالت متحده يا مشیول 

 . آمريکا دارند
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 1613معیارهای شناسایی استفاده شده در سال : بزرگ مؤدیان یها فعالیت. 3جدول ادامۀ 

 OECDکشورهای غیر عضو 

ترکيبی از ماليات رسيدگی بده، ماليات پرداختی، فروش ساليانه، بدهی ماليات بر ارزش افزوده، بخش اقتصادي و تعداد  آرژانتین

 کارمندان

اعتبار و  هاي گزارشميليون رئال برزيل؛ ميزان بدهی اظهار بده در  702درآمد ناخالص بيش از : معيارهاي کلی عبارتند از برزیل

ميليون رئال برزيل؛ دستمزد طبق فرم وصول ارسالی صندوق امنيت بیلی و اطالعات  70بيش از  19بدهی مالياتی فدرال

 ميليون رئال برزيل 1اجتماعی بيش از  تیمينرزيل؛ يا بدهی ميليون رئال ب 07اجتماعی بيش از  تیمينبراي 

استرداد مالياتی ( ميليون لو بلیارستان؛ ب 9درآمد بيش از ( الف: زير بابند هاي مؤديانی که حداقل داراي يکی از معيار( 7) بلغارستان

 .برکتهايی که در بخش بانک و بيمه هستند( 0)ميليون لو بلیارستان؛ و  0بيش از 

 اي، داراي وضعيت مالياتی پيچيده و مرک ، يا مقياس معينی از درآمد مالياتیکس  و کار فرا منطقه چین

ماليات بالر بالرکتها، ماليالات بالر ارزش افالزوده و      )نمايندمی تیمين از درآمد مالياتی را% 12بزر  مالياتی به تنهايی  مؤديان  کلمبیا

 اند مالياتی طی سه سال گذبته ندابتهبدهی مالياتی به سازمان ، (ماليات تکليفی

درآمالد برابالر يالا    (0) ؛ميليون کولون کاستاريکا 082ماليات برابر يا بيش از (7: )متوسو ساالنه براي سه دوره مالياتی گذبته کاستاریکا

همچنين اگالر يالک   . کاستاريکاميليارد کولون  22کل دارايی برابر يا بيش از ( 9)ميليارد کولون کاستاريکا؛ و  22از   تر بيش

حتالی  . بزر  طبقه بندي بوند مؤديان ها بتوانند به عنوان بين گروه مؤديان گروه اقتصادي با برايطی مواجه بوند که همه

همالين امالر بصالورت يکسالان     . بالوند  بصورت تک تک داراي برايو مزبور نبابند، مؤدي بزر  محسوب نمی مؤدي اگر

 .بوندبزر  در نظر گرفته می مؤديان به عنوان مؤدي بود که در آن يک يا چندمیهاي اقتصادي اعمال  براي گروه

فعاليت کس  و کار از بيمه، ( 0)ميليون کونا کرواس؛  782درآمد برابر يا باالي ( 7: )يکی از برايو زير وجود دابته بابد کرواسی

سی، يالا فعاليالت کسال  و کالار از بانکهالا، بالدون در نظالر        ميليون کونا کروا 78با درآمد باالي  اجاره و ارتباطات از راه دور

ميليون کونا کرواسی بابد، و تعداد قابل توجهی  782هاي بزرگی که درآمد مورد انتظار بيش از پروژه( 9)گرفتن درآمد؛ 

 . ان فرعی بتوانند در پروژه همکاري نمايندکار پيماننظير  مؤديان از

 (ماليات بر ارزش افزوده مؤديان فقو)کار درآمد مالياتی و اندازه کس  و  قبرس

 (وجود ندارد مؤديان واحد اختصاصی)در دسترس نيست  هنگ کنگ

اند، خدمات ميليون روپيه پرداخت کرده 82باالي  غيرمستقيمارزيابی بده در پنج بهر اصلی که ماليات  مؤديان تمام هند

 .ميليون روپيه 722هاي بيش از  بر درآمد برکت ميليون روپيه يا پيش پرداخت ماليات 82مالياتی بيش از 

 .در سه سال مالی گذبته، و تصميم سازمان%( 02)و گردش مالی%( 52)ميانگين وزنی پرداخت ماليات  اندونزی

ي هالا  ماليالات ( 0)؛ ميليالون التالس لتالونی    9ارزش افزوده بالاالي  گردش مالی خالص ساالنه يا ميزان کل ارزش معامالت (7) لتونی

کننده از بودجه يا بهرداري با ميزان ماليالات پرداختالی    موسسات دولتی بردابت( 9)؛هزار التس لتونی 082داختی باالي پر

 موسسات بخت آزمايی و برط بندي مؤديان اي،موسسات اعتباري، برکتهاي بيمه( 2)ميليون التس لتونی؛  9باالي 

 نفر؛ مالی و بيمه 72تعداد کارمندان بيش از  ؛ميليون ليتاس ليتوانی 12بيش از  گردش مالی لیتوانی

 هاي خاص بخش مالزی
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. Federal Tax Debts and Credits Statements 
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 (وجود ندارد مؤديان واحد اختصاصی)در دسترس نيست  مالت

 ميليون درهم مراکش 82گردش مالی برابر يا بيش از  مراکش

ميزان ( 7: )آيدباخص بدست می بود، از جمع دومعيار پايه، که معيار ارزش کل يا تجمعی ناميده می( 7)؛ 0272از سال  رومانی

: معيارهاي ويژه( 0) ها فعاليت؛ ميزان کل درآمد از انجام %82اظهار بده،  مؤدي مالی بدهکار که در توسو تعهّدات

ی که متعهد به مؤديان :نهادهاي سرمايه گذاري مالی( 9)ها، بيمه و ساير موسسات مالی؛ و  هاي ملی، ساير بانک بانک

 .ميليون يورو بابند 72از  سرمايه گذاري بيش

ميليارد روبل روساليه در سالال؛ ارائاله خالدمات در حالوزه       7ي فدرال بيش از ها مالياتميليارد روبل روسيه؛  02منافع بيش از  روسیه

ميليون روبل روسيه؛ ارائه خدمات در حوزه بيمه و بانالک کاله ماليالات پرداختالی      922ارتباطات و پشتيبانی در مقادير باالي 

 722ميليالارد روبالل روساليه؛ يالا نهادهالا بالا باليش از         02ميليون روبل روسيه بابد؛ داراييها با ارزش کلالی   922بيش از  فدرال

 کارمند

درآمد ناخالص ( 9)ميليون ريال عربستان؛ و  722سرمايه بيش از ( 0) غيره؛ صنايع بزر  نظير نفت و بانک و/ها فعاليت(7) عربستان

 عربستانميليون ريال  722بيش از 

ارائه : ماليات کاال و خدمات( 0)خالص ماليات تشخيصی، گردش مالی، ساختار پيچيده؛ : ماليات بر درآمد برکت(7) سنگاپور

 ميليون دالر سنگاپور 722ساالنه بيش از  اظهارنامه ماليات بر کاال و خدمات

آفریقای 

 جنوبی

هاي باغل در معدن و خدمات مالی با گردش مالی  گروه ؛جنوبیميليارد راند آفريقاي  7ها با گردش مالی بيش از  گروه

ميليون راند  082نهادها با گردش مالی بيش از  هاي چندمليتی برکتميليون راند آفريقاي جنوبی؛ بخش  082بيش از 

 آفريقاي جنوبی

 ميليارد بات تايلند 0گردش مالی باالي  تایلند

 د ريالميليار 92مبلغ خريد و فروش باالي  ایران

 .1613نتایج نظرسنجی سازمان مالیاتی، سال : منبع

 

 یا مهم واحد مؤدیان بزرگ/های عمومی وویژگی

در خصالوص مؤديالان بالزر ، تعالدادي از     بخالش ماليالاتی   کارهاي پيشين انجام بالده توسالو گالروه کالاري      .86

  :انديا مهم واحد مؤديان بزر  را بناسايی کرده/خصوصيات عمومی و

تا اين امکان را    دهد میمستقيم و غيرمستقيم را پوبش  ها مالياتعموما   مؤديان بزر واحد وظايف  •

 .بدهدکه کل مؤديان را تحت بمول درآورد

دهند؛ و مسئول هر دو مبحث ارائه خدمات و امور مربوط به اجرا را انجام می معموال اين واحدها  •

 مؤديان بسياري از کشورها منابع قابل توجهی به ادارهانعکاس درآمدهاي عمده و ريسک تمکين هستند، در 
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براي مثال در آرژانتين، استراليا، کانادا، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، مکزيک، )بزر  تخصيص داده بده است 

را مالحظه  1هلند، لهستان، روسيه، آفريقاي جنوبی، اسپانيا، تايلند، ترکيه، انگلستان و آمريکا؛ جدول 

 (نماييد

 .که رابطی براي تعامل سازمان مالياتی با برکتهاي بزر  دارد 12«مديريت حسابها»استفاده از رويه  •

 .اده از راهبردهاي تمکين هميارانهبر افزايش استف تیکيد •

افراد فنی براي پشتيبانی در /مالياتی و حسابداري، در بر دابتن تيمهاي متخصص هاي عالوه بر مهارت •

اي الزم  مميزي رايانه هاي المللی و تکنيک صنعتی، اقتصاد، موضوعات مالياتی بينهايی مانند دانش حوزه

اي بر گسترش دانش در خصوص صنايع از طريق قابل مالحظه تیکيدبه منظور بهينه نمودن کارايی، . است

هاي کليدي اقتصاد کشور بده  استفاده از کاربناسان و تيمهاي مرتبو با صنعت براي هر يک از بخش

 :هايی در اين خصوص اباره بده استدر ذيل به نمونه. تاس

محور است و مالديران مربوطالۀ هالر پرونالده،      هاي کالن سازمان مالياتی بصورت بخش بخش پرونده: ایرلند .81

: محور بامل ايالن مالوارد اسالت    تمرکز اداره بخش. دهند دانش نحوه فعاليت بخش و قابليت فنی بخشی را افزايش می

بندي، محصوالت غذايی و رسانه؛ خدمات مالی بانکالداري؛ خالدمات مالالی بيماله و      ير موارد؛ برطالکل، تنباکو و سا

گذاري؛ خدمات مالی بازنشستگی؛ اطالعات، ارتباطات و فناوري؛ توليدات بهدابت و درمالان و   هاي سرمايه صندوق

هاي خاصالی کاله بالا     ن حوزهوساز، امالک، معدن و انرژي؛ وسائل نقليه، نفت و حمل ونقل؛ و همچني عمومی؛ ساخت

 .ضد اجتناب در ارتباط هستند، افراد با ثروت زياد و متخصصين روبهاي حسابداري قانونی کالن

اي متمرکز بر صنعت براي مؤديان بزر  وجود دارد کاله دربرگيرنالده    منطقه سازمان بازرسی بين 3: روسیه .81

وسالاز و   ها و امور مالی و صنايع پردازبالی و سالاخت  ونقل، مهندسی، بانک نفت، گاز، برق، متالورژي، ارتباطات، حمل

 .تجارت هستند

کشالاورزي و محصالوالت غالذايی،    : محور تقسيم بالده اسالت   بخش صنعت 71عمليات تمکين به : انگلستان .83

وکالار، مالواد باليميايی، بهدابالت و درمالان و داروسالازي،        الکل و تنباکو، خودروسازي، بانکداري، خالدمات کسال    

هالاي دولتالی، امالالک و     کلالی، بيماله، سالرگرمی و رسالانه، توليالد، نفالت و گالاز، سالازمان         فروبالی  وساز، خرده ساخت

 .ونقل و خدمات رفاهی مستیالت، ارتباطات و فناوري اطالعات، حمل
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المللالی   در راسالتاي بالش صالنعت داخلالی و چهالار وظيفاله بالين       بخالش عمليالاتی   : ایاالت متحده آمریکاا  .82

در ايالن زميناله در حالال حاضالر بالا صالنايع       بخش کس  و کارهاي بالزر    وظايف تخصصی .دهی بده است سازمان

، خالدمات  18صنايع داخلی بامل ارتباطات، فنالاوري و رسالانه  . است  ادغام بدهبخش کس  و کارهاي بزر   داخلی

فروبالالی، محصالالوالت غالالذايی،  ، خالالرده15وسالالاز ، منالالابع طبيعالالی و سالالاخت11، توليالالدات سالالنگين و داروسالالازي11ماليالالاتی

المللالی متشالکل از يالک معالاون قالائم مقالام        بازوي بين. هستند 52، ثروت باالي جهانی13بت و درمانونقل و بهدا حمل

و عمليالات   59الملالل وکارهالاي بالين   ، تمکالين کسال    50المللی حقيقی ، تمکين ابخاص بين57الملل میمور عالی رتبه بين

  .است 52گذاري انتقاالتقيمت

واحالد   هاي تشخيصالی عنصالر اصاللی وظالايف    مشخص است، بررسی 100همان طور که از اطالعات جداول  .83

که اين امر بمول باالي مؤديالان و تعالديالت قابالل تالوجهی        دهد را در بسياري از کشورها تشکيل میمؤديان بزر  

  .بودمالياتی منتج می
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 تعداد ادارات، کارکنان و نتایج سیدگی: بزرگ مؤدیان .0جدول 

 کشور

تعداد پرونده 

زیرنظر اداره در 

 1613سال 

تعداد کارکنان 

معادل تمام 

 (FTEs)وقت

 نتایج برنامه رسیدگی

 تعداد پرونده تکمیل شده
به میلیون ( تشخیص)مبلغ رسیدگی 

 واحد پول هر کشور

1611 1613 1611 1613 

      OECDکشورهای عضو 

 1333 1311 8213 11263 1186 12666 استرالیا

 813 1151 2333 2165 233 1326 اتریش

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 33 18611 بلژیک

 (1)12666 کانادا

12130(1) 

330(1) 

365(1) 

1113 1501 3085 2116 

 162158 153131 516 833 111 1313 شیلی

 3201 نشده واصل 152 نشده واصل 238 1231 جمهوری چک

 11113 15503 383 303 106 1666( گروه 136)  دانمارک

 23 22 103 163 130 2266 فنالند

 0138 5160 3821 3331 113 35218 فرانسه

 13236 12023 21520 21303 نشده واصل نشده واصل آلمان

 311 111 112 331 163 نشده واصل یونان

 126213 111363 1112 3655 381 1313 مجارستان

 111 83 1112 1318 113 8666( گروه 036)  ایرلند

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 55 16133 صهیونیستیرژیم 

 5021 16818 301 381 366 3166 ایتالیا

 161680 12168 1116 3335 1331 11563 ژاپن

 86838 31103 188 1131 1153 10083 مکزیک

 نشده واصل نشده واصل 16366 13166 566 1666 هلند

 038 326 313 380 155 10566 نیوزلند

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 33 2266 نروژ

16832 1215 51860 لهستان

2 

110101 113 1121 

 333 055 1316 1635 151 112 پرتغال

 8 11 1618 311 111 010 اسلواکی

 13 13 366 128 51 006 اسلوونی

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 811 3621 اسپانیا

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 301 18513 سوئد

 نشده واصل نشده واصل 3050 1638 813 10110 ترکیه

 3366 3666 1331 1531 1183 گروه 866 انگلستان

 13136 1563 13221 10031 3111 136210 آمریکا

 .1613نتایج نظرسنجی سازمان امور مالیاتی سال : منبع
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 تعداد ادارات، کارکنان و نتایج سیدگی: بزرگ مؤدیان .0جدول ادامه 

 کشور

تعداد پرونده 

زیرنظر اداره در 

 1613سال 

تعداد کارکنان 

معادل تمام وقت 

(FTEs) 

 نتایج برنامه رسیدگی

 تعداد پرونده تکمیل شده
به میلیون ( تشخیص)مبلغ رسیدگی 

 واحد پول هر کشور

1611 1613 1611 1613 

      OECDکشورهای غیر عضو 

 0613 3316 16366 13856 331 815 آرژانتین

 131368 80010 1025 1108 132 11181 برزیل

 11 03 1113 1236 102 1661 بلغارستان

 151518 163666 15 13 3313 23122( گروه 23)  چین

 316210 351013 1315 0116 151 8312 کلمبیا

 3161 10518 031 002 03 208 کاستاریکا

 202 نشده واصل 10 نشده واصل 111 086 کرواسی

 2 11 11 13 11 166 قبرس

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل هند

 16121666 11125666 1136 536 311 1536 اندونزی

 50 13 085 330 81 1125 لتونی

 38 11 005 1165 33 308 لیتوانی

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل مالزی

 3352 1051 115 111 26 3031 مراکش

 1331 122 1653 1330 113 1126 رومانی

 111188 13118 نشده واصل نشده واصل 1515 10833 روسیه

 2118 3113 138 101 12 1303 عربستان سعودی

 (1)1066 سنگاپور

1521(1) 

33(1) 

13(1) 

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل

 310 23 185 53 356 0615 آفریقای جنوبی

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 325 1533 تایلند

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل ایران

 مديريت مالياتی 0278 پيمايش هاي پاسخ: منبع 
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 درآمد باال/ویژه برای افراد با ثروت( ادارات مالیاتی)تشکیالت سازمانی

هاي مالياتی و بالرکتهاي   بابند که مورد توجه سازمانمی مؤديان درآمد باال گروهی ديگر از/افراد با ثروت .80

  :هاي اصلی اين گزارش بدين برح استيافته. بابندبانکی بزر  متخصص در مديريت ثروت می

هاي مالياتی  بابد که به داليل زير مورد توجه ويژه سازمانبامل افراد با درآمد و ثروت باال میاين بخش  •

آنها و تعداد زياد واحدهايی که ممکن است آنها را کنترل و ( مالياتی)پيچيدگی امور کاري ( 7: )بابند می

تیثير ( 2)طراحی مالياتی تهاجمی؛ وامکان در پيش گرفتن ( 9)ميزان درآمد مالياتی مربوطه؛ ( 0)اداره کنند؛ 

 .بر يکپارچگی کلی سيستم مالياتی

هاي عملياتی خود توانند تیيير در ساختار رويههاي مالياتی می براي ارتقاي امر تمکين در اين حوزه، سازمان  •

درآمد /ا ثروتبه عنوان مثال ايجاد واحد افراد ب. در دستور کار قرار دهند  تر را به منظور نيل به کارايی بيش

 .افراد متمرکز بود اين هاي مرتبو با باال که بر فعاليت

هم در سطح راهبردي و هم اجرايی و عملياتی موج  ارتقاي استفاده   تر المللی بيش هاي بينهمکاري •

 .گرددهاي مختلف مالياتی می مشترک از اطالعات و تجارب سازمان

  :بده استدرآمد باال ارائه /تهايی براي ارتقاي تمکين افراد با ثروتوصيه .1.1

( 7: درآمد باال از طرق مختلف دربر دارد/هايی که بخش افراد با ثروتاز ريسک  تر کس  درک بيش .7

ها، و انگيزه افراد با  کنندگان اين برنامهدر بازار، عرضه 58مدنظر قرار دادن تدابير طراحی مالياتی تهاجمی

و بهتر نسبت به مالحظات گسترده افراد با   تر ي بيشگسترش آگاهی تجار( 0درآمد باال؛ و /ثروت

 هاي آتی؛براي انتقال ثروت به نسلدرآمد باال، از جمله بمول، حفظ ثروت و توانايی آنها /ثروت

هاي مالياتی در مواجهه با  ايجاد توانايی با کارايی باال براي مديريت ريسک مالياتی که ساختار سازمان  .0

اي که در ايجاد واحدهاي ويژه( 7کند، از طريق درآمد باال و همچنين تمرکز منابع ايجاد می/افراد با ثروت

نظر گرفتن چارچوبی براي تعامل بين در ( 0حد قابل قبولی توسو کارکنان با تجربه تقويت بده بابد؛ و 

 درآمد باال و مشاوران آنها؛/ثروت کارکنان اربد مالياتی، افراد با

المللی، از جمله استفاده از جلسات منظم ميان رؤساي واحد افراد با هاي بينارتقاي همکاري .9

 هاي مالياتی؛ و ديگر متخصصان سازماندرآمد باال و /ثروت
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افراد با »واحد هاي راهبرداي کل نگر و متمرکز بر اسبی که با اتخاذ رويهايجاد چارچوب قانونی من .2

 .گيرد مالياتی تهاجمی مورد هدف قرار می ريزيبرنامههاي خاص ، ريسک«درآمد باال/ثروت

 

 باال و منابع کارکنان آنها درآمد/ثروت با واحدهای سازمانی ویژه افراد

انالد و  درآمالد بالاال ندابالته   /واحدهاي سازمانی ويالژه افالراد بالا ثالروت     قبال هاي مالياتی که  در رابطه با سازمان  .85

کاله در اداماله باله آنهالا ابالاره       وجالود دارد خواهند آن را ايجاد کنند، برخی رهنمودها بالراي منطقالی نمالودن آنهالا      می

 .گردد می

ارائاله  هالاي ماليالاتی در خصالوص موضالوعاتی ماننالد طراحالی، تمکالين و         اين مسئله مهمی است کاله سالازمان   .88

تواند درک سالازمان   اين کار می. درآمد باال و مشاوران آنها بابند/خدمات، داراي تعامالت مداومی با افراد با ثروت

مالياتی را نه تنها در خصوص مؤديان خاص افزايش دهد، بلکه به سازمان مالياتی درک وسيع تري نسبت به جمعيت 

کند کاله اطالعالات   درآمد باال و مشاوران آنها کمک می/افراد با ثروت همچنين به.   دهد درآمد باال می/افراد با ثروت

هاي خاصی از تشکيالت خود را باله ايالن    سازمان مالياتی وقتی بخش. موردنياز خود را از سازمان مالياتی کس  کنند

 .نمايدآوري  درآمد باال را جمع/تواند اطالعات بخش افراد با ثروت مورد اختصاص دهد، به طور مؤثرتري می

توانالد باله   بالوند، مالی  درآمد بالاال متمرکالز مالی   /هاي مربوط به اينکه چه منابعی در بخش افراد با ثروتروش .81

مشالاوران نيالز ايالن روش را    . گونه است که واحدي اختصاصی ايجاد گردد ترين آنها بدين رايج. ابکال مختلفی بابد

چنالين  . دهنالد رآمالد بالاالي طالرف قراردادبالان تالرجيح مالی      د/براي تعامل با سازمان مالياتی در رابطه با افراد با ثالروت 

. داردافالراد مزبالور    هايی را بر عهده دارد که اثري مستقيم بر تعهّدات ماليات بخصی واحدي عموما  مسئوليت ماليات

هاي ها، برکتگذاري و واحدهاي تجاري مرتبو مانند تراستدر برخی از کشورها حوزه بمول در رابطه با سرمايه

بابد و ممکن است واحالد مزبالور در خصالوص    تر میهگذاري کنترل بده و ديگر واحدهاي عملياتی، گستردهسرماي

 افالراد مزبالور   تري نسبت بهاعضاي خانواده مؤديان هم مسئوليت دابته بابد تا سازمان را قادر به دابتن ديدگاه وسيع

 .نمايد

. اي و داراي عملکردهاي مختلفالی اسالت  سطهدابتن واحد ويژه به خودي خود هدف نيست، بلکه ابزاري وا .16

مزبور با ريسک مالورد تعقيال  قالرار گالرفتن توسالو        نخست حاوي پيام روبنی است مبنی بر اينکه افراد بدون تمکين
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تواند از رفتار تهاجمی آنهالا بکاهالد و تمکالين داوطلباناله را ارتقالاء دهالد؛        سازمان مالياتی مواجه هستند که اين امر می

بود سازمان خود را با سطح مهارت و  اطالعات تجاري کارکنان سازمان مالياتی، اين واحد باعث می عالوه بر توسعه

ها، آموزش هدفمند، حفظ  مطابقت دهد؛ و نيز اجازه تمرکز مهارتدرآمد خالص باال /افراد با ثروتدانش مشاوران 

نسبت به حالت پراکنالدگی منالابع، بالر    .   هدد دانش و در نتيجه بهبود درک نسبت به کل اين افراد را در طول زمان می

  .تر نظارت کرد و ارتقاء و اصالح آن را صورت دادتوان راحتواحد ويژه می

 

 باال خالص درآمد/ثروت با افرادروندهای نوظهور در رشد و ثروت 

را بالر اسالاس تعالاريف مالورد اسالتفادۀ       اين ابخاصتحقيقات انجام گرفته از منابع خارجی روند ربد و ثروت  .11

حاکی از آن است کاله ايالن موضالوع در گزاربالهاي تهياله بالده توسالو         هابررسی.   دهد میهاي مربوطه نشان  سازمان

. مشاهده بالده اسالت   51با عنوان گزارش ثروت جهانیو بانک سلطنتی کانادا  51کاپجمينیمديريت ثروت در دو نهاد 

  :نکات مهم عبارتند از

  اين افراد در تمام مناطق بجز آمريکاي التين؛ وربد کلی و قابل توجه در تعداد و ميزان ثروت 

  ربد قابل توجه در تخمين تعداد افراد مزبور در برخی کشورهايی که در اين مجموعه تحت پوبش قرار

کره جنوبی، هلند،  اند، بامل اياالت متحده آمريکا، ژاپن، آلمان، چين، انگلستان، سوييس، ايتاليا،گرفته

 .اسپانيا، عربستان سعودي و نروژ

  

 تحقیقات اخیر در زمینۀ وضعیت ثروت جهانی های برخی از یافته

ميليالون   7ابخاص حقيقی با ثروت خالص باال افالرادي اسالت کاله باليش از     تعريف گزارش ثروت جهانی از  .11

. بالود بکالار گرفتاله مالی   « بساليار ثروتمنالد  »براي طبقاله  ميليون دالري  92اند و آستانه گذاري کردهدالر آمريکا سرمايه

  :آنها در ذيل ارائه بده است 0272هاي کليدي از تحقيقات سال برخی از يافته
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  و بزرگتارین افازایش از ساال    % 13افراد ثروتمند نزدیک به دو میلیون نفر است؛ نرخ رشد تعداد

ل توجه جمعیت این افراد در امتاداد  اقیانوسیه، رشد قاب-در آمریکای شمالی و منطقه آسیا. 1666

 .ژاپن اتفاق افتاد

 ثروت این اشخاص تقریباا تاا   1613تریلیون دالری در سال  01/30طی رکورد دوم متوالی باالی ،

تريليون دالر افزايش يافت،  02در پنج سال گذبته، ثروت جهانی اين ابخاص نزديک به  .رشد یافت% 12

 .اقيانوسيه، خاور ميانه و آفريقا-ابخاص در کل آسيادو تريليون بيش از ثروت کل اين 

  ِهای ثروتمند در کل مناطق  نسبت به دیگر گروه 1613بسیار ثروتمند در سال جمعیت رشد ثروت

بالا   آمريکالاي التالين  افالراد بساليار ثرومتالد    ربالد آهسالته    در کالل  .تر بوده اسات  بجز آمریکای التین بیش

 . و بعد از پنج سال گذبته کاهش يافت 0279در سال %( 3/90)ترين درصد ثروت  بيش

  باالتر از رشد متوساط آنهاا    1668بازار برتر و پس از بحران سال  13در رشد تعداد افراد ثروتمند

کشالورهاي نالروژ و کويالت     .  دهاد  مای در کشورهایی بوده است که ترکیب متنوعی از بازار را نشان 

ي در حال ظهور چين، هند، روسيه و تايوان دسالته  هاو سنگاپور و اقتصادنفت خيز، مراکز مالی هنگ کنگ 

 .در اين ميان آمريکاي التين و آريزونا عق  افتاده است. بوندربد باالتر از متوسو را بامل می

 برساد و   1610تریلیاون دالر در ساال    3/02این اشخاص به رکاورد  شود که ثروت پیش بینی می

تریلیون دالر  11را تجربه کند، یعنی ثروت افراد ثروتمند جدید به  1613نسبت به سال % 11رشد 

اقيانوسيه -بود ربد در نتيجه گسترش زياد مناطق حاصل بود، اگرچه ربد در آسياپيش بينی می .رسد می

 0272بود که آسيا و اقيانوسيه بزرگترين جمعيت اين ابخاص را در سالال  پيش بينی می. خواهد رسيد% 5/3

 .دابته بابد 0278ترين ثروت را در سال  شو بي

 8، در رديف ميليونرها بالا دارايالی   (اين ابخاص% 3/2و )نفر در سراسر جهان 705222که تنها تعداد  در حالی 

گيرنالد،   کل ثالروت قالرار مالی   % 9/00با دابتن ( جمعيت اين ابخاص% 3)ميليون نفر  0/7ميليون دالر و  92تا 

. ؛  دهاد  مای ثروت جهانی افراد ثروتمناد را تشاکیل   %( 0/32)افراد بسیار ثروتمند بیش از یک سوم

ثالروت  % 7/29 (از کالل % 7/32ميليالون و   2/70حالدودا   )بزرگترين گروه با يک تا پالنج ميليالون دالر دارايالی    

 .جهانی را در دست دارد
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 (به تفکیک کشورها)های کلیدییافته

.   دهالد  مالی نشالان   0279ايالن ابالخاص بالرآوردي در سالال     کشور برتر را با توجه باله تعالداد    08اطالعات ذيل  .13

  .آمده است 0279و  0270هاي  همچنين ربد برآورد بده تعداد آنها بين سال

 1613، سال اشخاص حقیقی با ثروت خالص باالجمعیت برتر  13رتبه بندی : 5جدول 

 تعداد  کشور

 (هزار)

از  رشد بعد

1611 

)%( 

رشد بعد از  (هزار)تعداد  کشور

1611 

)%( 

 11.0 101 اسپانیا 10.0 2660 ایاالت متحده

 2.3 106 روسیه 11.3 1315 ژاپن

 1.6 130 هند 11.2 1136 آلمان

عربستان  15.8 538 چین

 سعودی

131 10.2 

 -1.1 136 مکزیک 13.2 315 انگلستان

 11.1 113 کویت 1.5 251 فرانسه

 1.2 112 هنگ کنگ 10.8 336 سوییس

 11.2 116 نروژ 5.1 316 کانادا

 15.2 111 تایوان 3.8 111 استرالیا

 5.3 161 آرژانتین 13.0 163 ایتالیا

 1.2 168 اتریش 16.3 150 کره جنوبی

 2.3 163 سنگاپور 10.3 153 هلند

    2.1 151 برزیل
 (0272گزارش ثروت جهانی سال )0272، کاپژمينیتحليل خدمات مالی : منبع .12

آيا گامهاي خاصی در جهت ايجالاد  : هاي زير مورد بررسی قرار گرفتندبا توجه به اهداف گزارش، در زمينه .13

 ايالن ابالخاص   مؤديالان  چاله منالابعی باله اداره    ؟بردابالته بالده اسالت    بالاال  خالالص  ثروت با حقيقی ابخاصواحد ويژه 

 ايالن ابالخاص  و واحدهاي مرتبو و تعداد  اين ابخاصمعيارهاي استفاده بده جهت بناسايی  ؟اختصاص يافته است

 ي کنترل يا رسيدگی کدامند؟ها فعاليتمديريت بده و نتايج مرتبو با 

  1،در جالدول  اين ابخاصها، اطالعات مربوط به واحدهاي عملياتی اختصاصی براي اداره بر اساس بررسی .10

  :بابندکليدي به برح زير می هاييافته. ارائه بده است
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هالاي ماليالاتی مبنالی بالر      ي اخير و گزارش سالازمان ها سالهاي ربد تعداد و افراد ثروتمند در با توجه به نشانه .15

، مالوردي کاله بالراي اکثالر     (به تفکيک هر کشور) مؤديان اختصاص نسبتا  کم تعداد واحدهاي مجزا براي اين دسته از

بود اين است که آيا آنها ترتيبات سازمانی و مديريتی مناسبی دارند تا اطمينالان  ه میهاي مالياتی در نظر گرفت سازمان

 .بود سطح رسيدگی مناسبی می مؤديان حاصل کنند از اينکه به تشخيص و جلوگيري از عدم تمکين اين بخش از

بخالش     بالا ثالروت بالاالي    افالراد بخش متحده،  اياالت مالياتی سازمان در باال ثروت با افراد براي مثال بخش .18

بروع کرد و رويکالرد جالامعی در بررسالی افالراد بالا       0223المللی عملياتی را در نوامبر  کس  و کارهاي بزر  و بين

بخصی در مرکز هر اداره مالياتی موجود است و با توجه به ارتباط و ذات ريسالک   7222فرم . ثروت باال اتخاذ نمود

از آنجا کاله  . گيردبا ثروت باال، اداره رويکرد برکتی را براي مميزي بکار می تمکين در همه نهادهاي مرتبو با افراد

اساس بررسی موردي اظهارنامه يا بررسی سال به سال باعث ارائه تصويري کامل از تمکين مالياتی افراد و برکتهايی 

  .بود، رويکرد برکتی الزم است تحت کنترل آنها نمی
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. global high-wealth (GHW) 
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 1611-1613عملیاتی سال  های داده -با واحدهای ویژه افراد با درآمد یا ثروت باالی مالیاتی ها سازمان. 8جدول 
تحت  مؤدیان تعداد HNWI مؤدیان معیار به کار گرفته شده برای شناسایی کشور

 1613مدیریت در 

میزان استفاده از 

در سال ( FTEs)کارکنان 

1613 

 کنترل نتایج برنامه

ارقام به ميليون واحد ( )تشخيص)ميزان رسيدگی  هاي تکميل بده تعداد فعاليت

 (پول هر کشور

0270 0279 0270 0279 

 OECDکشورهای 

میلیون دالر  36افراد با ثروت خالص بیش از  استرالیا

 (AUD)استرالیا
1066 366 363 531 881 1611 

اشخاصی که به تنهایی یا با اشخاص وابسته، ارزش  کانادا

( CAD)میلیون دالر کانادا 36میزان خالص حداقل به 

 .کنندرا کنترل می

در بخش حسابرسی  HNWIحجم کار  1613و  1611در دوره عملیاتی سال  36 ((Est)گروه 036

بزرگ  مؤدیان شد که نتایج آن در نمودار کلکسب و کار بزرگ اداره می

در حال حاضر در برنامه طراحی  HNWIحجم کار . گنجانده شده است

 .شوداداره می 53مالیاتی تهاجمی

       16.را مالحظه نمایید 1در جدول  1زیرنویس  فرانسه

       11.را مالحظه نمایید 1در جدول  1زیرنویس  یونان

میلیون یورو و افراد  36بیش از  های افراد با دارایی ایرلند

 .غیرمقیم با منافع اقتصادی مهم در کشور

210 11 110 322 6.1 6.3 

 16166 11666 2116 2351 02 131 (محرمانه) ژاپن

با دارایی بیش  معموالً. با امور مالیاتی پیچیده مؤدیان  نیوزیلند

اکثرا آنها بیش از (. NZD)میلیون دالر نیوزیلند 36از 

 .واحد مرتبط دارند 36

 16 36 18 15 (برآوردی) 1 112

 13 میلیون یورو و ثروت بیش از 3درآمد بیش از  پرتغال

 میلیون یورو

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 3 111

میلیون یورو یا داراییهای افراد با  1درآمد بیش از  اسپانیا

 شرکا که با/میلیون یورو، یا افراد 16ارزش بیش از 

بزرگ در ارتباط هستند یا کسانیکه معامالت  مؤدیان

 .کنندپیچیده اقتصادی را مدیریت می

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل  111

 0166 353 1381 1811 166 111 (GBP)میلیون پوند  16بیش از  های دارایی بریتانیا

 نشده واصل نشده واصل نشده واصل نشده واصل 111 نشده واصل ها میلیون دالر دارایی یا درآمدافراد با ده آمریکا

 OECDکشورهای غیر عضو 

ترکیب دارایی و اوراق بهادار، مالیات  آرژانتین

، بخش VATپرداختی، فروش سالیانه، بدهی 

 اقتصادی و تعداد کارکنان

 313 310 3226 1632 بزرگ مؤدیان ادغام در 1123

 1511 818 153 188 32 2218 ندارد ضوایط ویژه برزیل

و درآمد %( 86)میانگین وزنی پرداخت مالیات اندونزی

 DGTبرای سه سال مالی گذشته و نظر %( 16)

1361 131 31 365 138 010 

میلیون رینگیت یا بیش  1افراد با درآمد قانونی  مالزی

میلیون رینگیت یا بیش از آن،  3از آن، دارایی 

میلیون رینگیت  3یا بصورت گروهی به میزان 

 یا بیش از آن

 نتایج به تفکیک در دسترس نمی باشد 13 30

میلیون یورو ثروت را  16افرادی که بیش از  رومانی

کنند یا با درآمد ساالنه گزارش کنترل می

 میلیون یورو 3شده بیش از 

 نتایج به تفکیک در دسترس نمی باشد 36 233

میلیون راند آفریقای  5درآمد ناخالص بیش از  آفریقای جنوبی

های بدون بدهی بیش از دارایییا /جنوبی و

میلیون راند آفریقای جنوبی در رابطه با  53

 .بزرگ شرکتها مؤدیان افراد مرتبط با

 ؟ ؟ ؟ ؟ 16 208

  مديريت مالياتی 0278 پيمايش هاي پاسخ: منبع 
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. Aggressive Tax Planning Programme 
آنها  HNWIواحد . گيردندارد و اين موضوع توسو خدمات محلی انجام می HNWIاي جهت اداره موديان مالياتی فرانسه خدمات ويژهسازمان امور  .32

DNVSF بود که منحصرا  براي حسابرسی اختصاص يافته استناميده می. 
 .جرا درآمده استبه ا 0279از اواسو سال  HNWIبراي رسيدگی انحصاري به موديان  HNWIمرکز حسابرسی .  37
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 درس آموخته برای ایران

وري، افزايش ميزان رضالايت  بهرها هدف افزايش درآمدهاي مالياتی، ارتقاي ستانی ايران بدر ساختار ماليات .11

در حالال  اي در سالالهاي اخيالر   اصالالحات عمالده  هاي اجرايالی عمليالات ماليالاتی،    مندي صاحبان منافع و کاهش هزينه

 . عمده اصالحات مدنظر سازمان امور مالياتی کشور در طرح جامع مالياتی گنجانده بده است. اجراست

ش اطالعالات و  از جمله مراکز تمالاس تلفنالی، مراکالز پالرداز    )امور مالياتی کشور عمليات متمرکزي   سازمان .166

 .ايجاد نکرده و  تیکيد چندانی بر رويکرد ارائه خدمات متمرکز ندابته است( ساير موارد از اين قبيل

است و کمتالر حالول وظيفاله ايالن تفکيالک      « اندازه مؤديان»و « نوع»الگوي سازمانی ايران ترکيبی و بر اساس  .161

بود و نه تنهالا   هاي مختلف می هاي گوناگون براي يک مؤدي در اداره ر باعث تشکيل پروندهاين ام. انجام بده است

هاي مختلف سازمان براي  برد، بلکه مؤدي گاهی يک نوع اطالعات را به اداره تري از سازمان می انرژي و منابع بيش

هاي مؤدي  ونده واحد براي کليۀ مالياتاندازي طرح جامع، بهتر است يک پر با راه.   دهد هاي مختلف ارائه می ماليات

 .تشکيل بود تا از هدر رفت منابع و زمان مؤدي و سازمان جلوگيري به عمل آيد

باله دسالت   )سالپاري   سازمانی و بالرون  سازمان مالياتی ايران عمليات فناوري اطالعات خود را به صورت درون .161

از آنجا که بعالد از اتمالام   .   دهد ي طرح جامع صورت میبراي اجرا( المللی مانند ديلويت، بول و غيره هاي بين سازمان

بر خواهد بود، تربيت نيروي کارآزموده براي ايجاد تیيير در ايالن   ها بسيار هزينه قرارداد، نگهداري و ادارۀ اين سيستم

 .ها بايد در اولويت کاري سازمان قرار گيرد سيستم

حرکالت کنالد، چراکاله اتخالاذ     « برسی بر مبناي ريسکحسا»و « خوداظهاري»نظام مالياتی ايران بايد به سمت  .163

 . گردد جويی در منابع انسانی و مادي سازمان می اين دو رويکرد منجر به پويايی و چابکی سازمان و صرفه

هاي مربوطه در همالان   ها به برکت با توجه به ايجاد واحد مؤديان بزر  در ايران، بهتر است کليۀ رسيدگی .162

هالاي مختلالف    اين دسته نياز به مراجعه به واحدهاي مختلف براي رساليدگی باله ماليالات    واحد صورت گيرد و مؤديان

گيالري   داد چشم برد و برون ايجاد واحد افراد داراي ثروت يا درآمد باال بسيار هزينه کمی از سازمان می.ندابته بابند

ت ماليالات بالر جمالع درآمالد     سال از لحاظ مالياتی به همراه خواهد دابت؛ البته پيش از ايجاد چنالين واحالدي، ضالروي ا   

هالا و درآمالدهاي ايالن چنالين مؤديالان      اجرايی بده و يا حالداقل دسترسالی کامالل باله انالواع دارايالی       30ابخاص حقيقی

 .پذير گرددامکان
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