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 خالصه مدیریتی

 TIN. است7(TIN)، شماره شناسايی مالياتی يا به اختصار هاي مهم تشکيالت سازمان مالياتیيکی از مشخصه .7

به منظور تسهيل در شناسايی و انجام امور اجرايی و اداري امور هايی است که  اصطالحی عام، براي کليۀ شماره

زيربناي اموري مانند تنظيم اظهارنامه، وصول، اين شماره شناسايی مالياتی . گيرد میآنان به مؤديان تعلق  مالياتی

 .هاي رسيدگی استتشخيص و فعاليت

مانند اختصاص شماره منحصر به فرد،  براساس معيارهايمودي يکردهاي کلی اختصاص شماره شناسايی دو رو .2

 :وجود دارد... و  ساختار، درخواست مودي، زمان صدور، مرجع صدور

؛ صدور توسط نظام TINاختصاص شماره منحصر به فرد مالياتی به عنوان  (:رویکرد مالیاتی)رویکرد اول 

صرفاً براي موديان مالياتی و همزمان با شمول ماليات و يا ثبت نام در پايگاه اطالعاتی  TINمالياتی؛ اختصاص 

 (.و نه اسناد شناسايی)در اسناد و مکاتبات مالياتی  TINنظام مالياتی؛ درج 

هايی مانند شماره شهروندي، بيمه، شماره ثبت و غيره به عنوان استفاده از شماره (:رویکرد عام)رویکرد دوم 

TINو ( و نه صرفاً موديان مالياتی)اي از اشخاص ؛ صدور توسط نهادهاي غيرمالياتی؛ اختصاص به بخش عمده

در اسناد و  TINهمزمان با ثبت در مواردي مانند سيستم شهروندي، مقيم شدن، تولد، ايجاد و تأسيس؛ درج 

 .مدارک شناسايی اشخاص

توان به وص موارد مرتبط با شماره شناسايی موديان را میتجارب کشورهاي مختلف در خص تطبيقینتايج بررسی  .9

 :شرح زير خالصه کرد

  تقريباً در نيمی از کشورها، شماره هايTIN  مختص ماليات است و در بقيه کشورها از ساير  شماره ها

 .مانند شماره شهروندي، شماره بيمه، شماره ثبت و غيره استفاده می شود

 ور و اختصاص در حدود نيمی از کشورها، صدTIN  همزمان با شمول ماليات و يا ثبت نام در پايگاه

اطالعاتی مالياتی است و در بقيه کشورها همزمان با ثبت در سيستم شهروندي، مقيم شدن، تولد، ثبت،آغاز 

 .فعاليت و غيره

                                                           
1
 Tax Identification Number(TIN) 



 
 

  در مورد ساختارTIN حروف ، کشورها از فرمت هاي مختلفی به صورت استفاده از اعداد و يا ترکيب با

 .بهره می گيرند

  ،در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاTIN به همين دليل در ساختار . ثابت و غيرقابل تغيير استTIN  از

همچنين . ثبت و يا جنسيت استفاده می شود/ثبت، محل تولد/برخی از اطالعات تغييرناپذير مانند تاريخ تولد

به صورت اعداد ترتيبی و يا تصادفی ( ی کل ارقامو يا حت) TINدر بسياري از کشورها، بخشی از ارقام 

 .تعيين می شود

  در خصوص چگونگی صدورTINدر اغلب کشورها به صورت خودکار می باشد ،. 

 TIN  صادره در همه منابع و امور مربوط به ماليات مورد استفاده قرار می گيرد و اختصاص به ماليات

 .خاصی ندارد

  ،در بيشتر کشورهاTIN ر اسناد مالياتی بلکه در ساير اسناد مرتبط با اشخاص نيز قابل مشاهده استنه تنها د. 

شماره اقتصادي  ،(قديم)شماره اقتصادي  ،کد ملی، شماره بيمه)هاي مختلفی براي اشخاص حقيقیدر ايران شماره .4

ماده -جديد)شماره اقتصادي  ،(قديم)شماره اقتصادي ، شناسه ملی)و حقوقی( (م.م.ق713ماده -جديد)

 .گيردمورد استفاده قرار می( (م.م.ق713

 :در ايران، دو راهکار کلی متصور است TINبراي استقرار  .5

ايجاد سازوکارهاي داخلی در سازمان امور مالياتی کشور براي صدور شماره شناسايی موديان رویکرد اول؛ . 1

 حقيقی و حقوقی با کاربرد صرفا مالياتی؛

ها که بدين منظور از دو راهکار اي مشترک با همکاري ساير نهادها و دستگاهاستفاده از شماره یکرد دوم؛رو. 9

 ؛اي جديد به عنوان شماره شناسايیهاي موجود و يا ايجاد شمارهاستفاده از شماره: توان بهره گرفتمی

در ( TIN)در تخصيص و صدور شماره شناسايی موديان  رویکرد دومرسد استفاده از به طور کلی به نظر می .1

اي واحد براي شناسايی فعاالن اقتصادي در کليه امور مربوط از جمله ماليات، بيمه، راستاي درنظر گرفتن شماره

هاي واردات و صادرات و غيره به ويژه با توجه به مزايايی مانند تسهيل در تبادل اطالعات بين نهادها و دستگاه

 . باشدف، مفيد میمختل



 
 

در بين دو راهکار مطرح در اين رويکرد نيز با توجه به مشکالت ايجاد شماره مشترک جديد و عدم نياز به شماره  .1

هاي موجود استفاده ، از شمارهTINجديد در اغلب موارد، در عموم کشورهاي داراي شماره مشترک به عنوان 

  .شودمی

و فراگيري کد ملی اشخاص حقيقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، در ايران نيز با عنايت به خصوصيات  .8

  .شود، توصيه می(TIN)ها به عنوان شماره شناسايی موديان مالياتی گيري از اين شمارهبهره

فارغ از انتخاب هر يک از رويکردهاي مذکور و با توجه به لزوم حرکت نظام مالياتی کشور به سمت ساختار  .3

 TINمحور و اجراي سيستم ماليات بر جمع درآمد و اقدامات در دستورکار در اين خصوص، الزم است مودي

( تهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزودهتمام منابع موضوع قانون ماليا)مدنظر اوالً براي کليه امور مالياتی مودي 

در طی موديان مالياتی اي طراحی شود که صرفنظر از انواع تغييرات ممکن مورد استفاده قرار گيرد و ثانياً به گونه

 . ثابت باشد...( تغيير مکان شخص يا پرونده، تغيير نوع فعاليت، تغيير منبع مالياتی و )زمان 
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 مقدمه( 1
 گيرد میهايی است که به مؤديان تعلق  اصطالحی عام براي کليۀ شماره ،2(TIN)شماره شناسايی مالياتی يا به اختصار 

کشورها  اکثردر . کرد مديريتتا از اين طريق بتوان کليۀ امور آنان اعم از پرداخت ماليات بر درآمد را به سادگی 

و به منظور شناسايی  هاي مهم تشکيالت سازمان مالياتی استگذاري مؤدي از مشخصهنام و شمارهجامع ثبت نظام

اين سيستم . کننداستفاده می( TIN)موديان و تسهيل در امور اجرايی و اداري امور مالياتی، از شماره شناسايی موديان 

هاي رسيدگی اغلب فرآيندهاي سازمانی را پشتيبانی کرده و زيربناي تنظيم اظهارنامه، وصول، تشخيص و فعاليت

 .است

به عنوان مثال براي اشخاص )مؤدي  هويتیاطالعات مهم  داشتنلياتی، ثبت نام مستلزم در برخی از سازمانهاي ما

با استفاده از ( حقيقی نام، نام خانوادگی،آدرس، تاريخ تولد و براي اشخاص حقوقی نام کامل مؤسسه و آدرس پستی

استفاده قرار گرفته و اغلب اين شماره در سازمانهاي دولتی مورد . يک شماره شناسايی شهروندي و تجاري است

به عنوان مثال صدور برگ ابالغ، شناسايی مؤديان فاقد )اي از وظايف اداري شناسايی مؤديان را براي انجام مجموعه

مستلزم اجراي سيستم شماره  نام ثبتسيستم نيز کشورها برخی ازدر . سازدميسر می( پرونده و پيگيري فعاليتهاي اجرا

 . کندي است که اجراي کلی قوانين مالياتی را تسهيل میشناسايی منحصر به فرد مؤد

صرف نظر از روش تخصيص کد شناسايی و نيز شناسايی مؤدي بر اساس شماره شهروندي يا شماره منحصر به فرد، 

اسناد مالياتی و گزارشات دريافتی از اشخاص ثالث و تطبيق اغلب سازمانهاي مالياتی از اين شماره براي مقايسه 

و ( موجب قانونه در موارد مجاز ب)اسايی موارد عدم تمکين بالقوه، مبادله اطالعات ميان سازمانهاي دولتی جهت شن

 . کنندمی استفادهموارد ساير 

 شماره شناسایی مودی رویکردهای کلی اختصاص( 2
 به تفکيک اشخاص حقيقی وو ( TIN)شماره شناسايی موديان هاي متعددي در خصوص به طور کلی پرسش

 :تواند مطرح شود که برخی از مهمترين آنها عبارتند ازمی حقوقی

 هاي موجود يابد و يا از ساير شمارهآيا شماره منحصر به فردي براي امور مالياتی موديان اختصاص می

 شود؟استفاده می

                                                           
2
 Tax Identification Number(TIN) 
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  مرجع صدورTINباشد؟، چه نهادي می 

  آيا صدورTIN شود؟دکار صادر میمنوط به درخواست مودي است و يا به صورت خو 

  ،چه هنگامی و براي چه اشخاصیTIN شود؟صادر می 

  ساختارTIN به چه صورتی است؟ 

 TIN در چه اسنادي قابل مشاهده است؟ 

مورد شناسايی ( TIN)توان دو رويکرد کلی را در ارتباط با شماره شناسايی موديان براساس معيارهاي مذکور، می

 :قرار داد

 :رویکرد اول

صرفاً براي  TINاختصاص  ؛صدور توسط نظام مالياتی ؛TINاختصاص شماره منحصر به فرد مالياتی به عنوان 

در اسناد و  TINدرج  ؛موديان مالياتی و همزمان با شمول ماليات و يا ثبت نام در پايگاه اطالعاتی نظام مالياتی

 (.و نه اسناد شناسايی)مکاتبات مالياتی 

 :رویکرد دوم

صدور توسط نهادهاي  ؛TINهايی مانند شماره شهروندي، بيمه، شماره ثبت و غيره به عنوان از شمارهاستفاده 

و همزمان با ثبت در مواردي مانند ( و نه صرفاً موديان مالياتی)اي از اشخاص اختصاص به بخش عمده ؛غيرمالياتی

 .در اسناد و مدارک شناسايی اشخاص TINدرج  ؛سيستم شهروندي، مقيم شدن، تولد، ايجاد و تأسيس

براي اختصاص شماره  يکی از دو رويکرد مذکور راکشورهاي مختلف براساس نيازها و قوانين و مقررات خود، 

و ساختار آن،  TINشايان ذکر است در مورد صدور خودکار . دهندرا مدنظر قرار می( TIN)شناسايی موديان 

 .ويکرد يادشده قابل استفاده استراهکارهاي متنوعی در هر يک از دو ر

همراه اجراي نظام ماليات بر درآمد به در ساير کشورها  TINالبته توجه به اين نکته نيز ضروري است که استفاده از 

شخص به بيان ديگر در شرايطی که نسبت به هر يک از درآمدهاي  .گيردصورت می( PIT)اشخاص حقيقی 

   .شود، اختصاص شماره واحد براي مودي مالياتی، توجيه چندانی نداردوضع اي جداگانه، ماليات حقيقی

 بررسی تطبیقی سیستمهای شماره شناسایی مودیان( 3
و  OECDکشور عضو  94شامل )کشور  51براي بررسی تطبيقی موارد مرتبط با شماره شناسايی موديان، اطالعات 

، ت مربوط به جمعيت مؤديان ثبت شدهاطالعا. مورد بررسی قرار گرفته است( OECDکشور غيرعضو  22
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در سازمانهاي هاي شناسايی کننده هاي مورد استفاده براي شناسايی مؤديان و استفاده از اين قبيل سيستمسيستم

  : مشاهدات اصلی به شرح زير است. شده استتشريح  9و  2، 7در جداول مورد مطالعه کشورهاي مالياتی 

 قیقیح مالیات بر درآمد اشخاص

  از کشورهاي مورد مطالعه از شماره شناسايی منحصر به فرد براي اهداف ماليات بر ( کشور 21)تقريباً نيمی

از شماره شناسايی شهروندي و ( کشور 22)کنند، کمتر از نصف ديگر استفاده می اشخاص حقيقیدرآمد 

بيمه تامين اجتماعی استفاده ربوط به م از شماره شناسايی( کانادا، فنالند،انگلستان و آمريکا)ي کشورها بقيه

  .کنندمی

  شماره  همچنين. کنندعددي استفاده می شناسايیهاي شماره، از مورد مطالعه هايکشور% 15حدود

؛ رقم کنترلی است رقمفاقد ( از جمله چين، سوئيس و آمريکا)شناسايی مورد استفاده برخی از کشورها 

مانند )در برخی کشورها  .گيردورود اطالعات مورد استفاده قرار میبررسی هنگام  معموالً براي کنترلی

شود شماره شناسايی اغلب شامل اعدادي است که که شماره شناسايی شهروندي بکار گرفته می( اسپانيا

 . (به عنوان مثال سن، مليت يا اقامت)مختص مؤدي معينی است 

  حقوقدرآمد  دهیگسترده براي گزارششماره شناسايی مؤدي جداي از ماهيت خاص آن، بطور ،

گيري همه براي گزارش کشورها% 84بيش از  )شود سهام نيز استفاده میتقسيمی بازنشستگی، بهره و سود 

  (. در حدود دو سوم کشورها براي فروش دارايی و پرداخت به پيمانکاران مقرر موارد و نسبت کمتري

 سهم مؤديان اشخاص حقيقی مورد استفاده قرار گيرد مقايسهنيروي کار به عنوان معيار آمار و داده  چنانچه ،

در حدود يک سوم . خواهد بودهاي مالياتی کشورهاي مختلف بسيار متفاوت ثبت شده در نزد سازمان

کشورها خيلی کمتر از اين رقم  اکثراست و براي % 84کمتر از  مذکورسهم  (مورد 78)هاي مالياتیسازمان

هاي مالياتی ساالنه نيستند معموالً ملزم به تنظيم اظهارنامه حقوق و دستمزدبگيرانکشورها  اکثر اين در؛ است

 بگيرانیحقوقاست و يا از جمله  شخص حقيقیچرا که يا درآمد آنها کمتر از سطح ماليات بر درآمد 

   . رداخت شده استپتکليفی به صورت  شان هستند که ماليات

 ی، جمهوري چک، هند، اندونزي، ژاپن، کره، مکزيک، ستاريکا، کرواسدر کشورهاي برزيل، کلمبيا، کا

% 14يعنی کمتر از  ) مراکش، رومانی، جمهوري اسلواکی، تايلند و ترکيه نرخ ثبت نام نسبتاً پايين است
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هاي مالياتی در همه اين کشورها نظام ماليات تکليفی را سازمان(. جمعيت شهروندي% 24جمعيت کار يا 

 ملزم به تکميلگيرند که در نتيجه آن اکثريت مؤديان خود بکار میحقيقی براي ماليات بر درآمد اشخاص 

   . نيستنداظهارنامه مالياتی ساالنه 

 کا که نرخ ثبت نام مؤديان در کشورهايی نظير استراليا، فنالند، يونان، فلسطين اشغالی، لوکزامبورگ و آمري

عمدتاً ( جمعيت شهروندي% 34نيروي کار و يا بيش از % 784يعنی بيش از  )نسبتاً باالست حقيقی اشخاص 

به عنوان مثال از )دارندهاي منحصر به فرد ديگري ويژگیآنها حقيقی هاي ماليات بر درآمد اشخاص نظام

شود و يا شناسايی مؤديان استفاده میبراي شهروندي  شماره شناسايی تامين اجتماعی يا شماره شناسايی

که در آن صورت مؤديان هستند حقوق بصورت تکليفی دستمزد و فاقد کسر ماليات فوق  مالياتی هاينظام

     (.هستندملزم به تسليم اظهارنامه مالياتی در پايان سال مالی 

 مالیات بر درآمد شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده

  فرد براي ماليات بر درآمد شرکتها و ماليات بر ارزش ه کشورهاي مورد مطالعه شماره شناسايی منحصر بدر

 . گيردمورد استفاده قرار میکشور عضو  91و  44افزوده به ترتيب در 
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 حقیقی مالیات بر درآمد اشخاص -سیستم شناسایی مؤدیان و شماره های ثبت نام. 1جدول 

                                تعداد موارد ثبت نامی  ویژگی شماره شناسایی ماهیت شماره شناسایی کشورها

 (بر حسب میلیون )

ها بر حسب ثبت نام

 درصدی از

منحصر شماره شناسايی 

 به فرد

شماره شناسايی 

 شهروندي

شماره تامين 

 اجتماعی

متعدد يا 

 واحد

تعداد 

 هارقم

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدي

نيروي 

 کار

جمعيت 

 شهروندي

 OECDکشورهای عضو 

 111 992 9279 × √ 2 متعدد - - √ استراليا

 11 152 072 × √ 2 متعدد - - √ اتريش

 01 121 0712 √ √ 11 متعدد - √ - بلژيک

 19 156 9171 × √ 2 متعدد √ - - کانادا

 51 160 1711 × √ 1 متعدد  √  شيلی

جمهوري 

 چک

 91 55 9729 √ √ 2 واحد  √ 

 12 122 5766 √ √ 16 متعدد  √  دانمارک

 29 11 6755 √ √ 11 متعدد  √  استونی

 22 961 572 √ √ 16 واحد √   فنالند

 50 191 2075 √ √ 12 متعدد   √ فرانسه

 22 122 09729 × √ 11 متعدد   √ آلمان

 162 921 77.85 × × 2 متعدد   √ يونان

 59 111 5712 √ √ 16 متعدد   √ مجارستان

 11 122 6790 √ √ 16 متعدد  √  ايسلند

 52 190 9729 × √ 2 واحد  √  ايرلند

 فلسطين

 اشغالی

 26 120 2799 × √ 2 متعدد  √ 

 01 109 21721 √ √ 10 واحد   √ ايتاليا

 12 22 9976 - - - - - - - ژاپن

 22 12 9172 √ √ 12 متعدد  √  کره

 962 226 1716 √ √ 11 متعدد  √  لوکزامبورگ

 1 12 2720 √ √ 12 واحد   √ مکزيک

 22 11 2715 × √ 2 متعدد  √  هلند
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                                تعداد موارد ثبت نامی  ویژگی شماره شناسایی ماهیت شماره شناسایی کشورها

 (بر حسب میلیون )

ها بر حسب ثبت نام

 درصدی از

منحصر شماره شناسايی 

 به فرد

شماره شناسايی 

 شهروندي

شماره تامين 

 اجتماعی

متعدد يا 

 واحد

تعداد 

 هارقم

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدي

نيروي 

 کار

جمعيت 

 شهروندي

 12 152 2726 × √ 2 متعدد   √ نيوزلند

 02 190 272 √ - 11 متعدد  √  نروژ

 25 22 12792 √ √ 11 متعدد  √  لهستان

 05 126 276 × √ 2 متعدد   √ پرتغال

 19 92 6700 × √ 16 متعدد   √ اسلواکی

 22 166 1761 × √ 1 متعدد   √ اسلوونی

 29 12 1272 √ √ 2 واحد  √  اسپانيا

 21 120 275 √ √ 16 متعدد  √  سوئد

 06 162 271 × √ 19 متعدد √   سوئيس

 9 0 1722 × √ 11 متعدد  √  ترکيه

 09 191 2276 × √ 16 متعدد √   انگلستان

 26 111 91271 × × 2 متعدد √   آمريکا
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 حقیقی مالیات بر درآمد اشخاص -سیستم شناسایی مؤدیان و شماره های ثبت نام. 1ادامۀ جدول 

                           تعداد موارد ثبت نامی  ویژگی شماره شناسایی ماهیت شماره شناسایی کشورها

 (بر حسب میلیون )

 ها بر حسب درصدی ازثبت نام

شماره شناسايی منحصر 

 به فرد

شماره شناسايی 

 شهروندي

شماره تامين 

 اجتماعی

متعدد يا 

 واحد

تعداد 

 هارقم

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدي

جمعيت  نيروي کار

 شهروندي

 OECDکشورهاي غير عضو 

 11 92 272 √ √ 11 متعدد   √ آرژانتين

 12 95 9570 × √ 11 متعدد   √ برزيل

 20 22 970 √ √ 16 متعدد  √  بلغارستان

در دسترس  در دسترس نیست √ × 11 واحد  √  چين

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس  1750 × √ 2 واحد   √ کلمبيا

 نیست

2 

 2 15 6722 × √ 19 متعدد  √  کاستاريکا

 9 0 6716 × √ 11 متعدد  √  کرواتی

 21 12 6720 √ √ 2 واحد   √ قبرس

 20 15 2726 × √ 2 واحد   √ هنگ کنگ

 2 - 29756 √ √ 16 واحد   √ هند

 16 91 95760 × √ 15 متعدد   √ اندونزي

 25 26 6721 √ √ 11 متعدد  √  تونیل

 22 25 1726 √ √ 2-11 متعدد   √ ليتوانی

 92 51 0722 × √ 11 واحد   √ مالزي

 02 122 6791 √ × متفاوت واحد  √  مالت

  12 - 275 × × 1 متعدد   √ مراکش

 2 0 6750 √ √ 12 متعدد  √  رومانی

 161 129 12572 × √ 16 متعدد   √ روسيه

 - -  - - - - - - - عربستان 

 22 22 971 × √ 2 واحد  √  سنگاپور

آفريقاي 

 جنوبی

 26 22 1572 √  16 متعدد   √

 95 29 10720 × √ 12 متعدد  √  تايلند
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 مالیات بر شرکتها و ارزش افزوده –نام  سیستم شناسایی مؤدیان و شماره ثبت. 9جدول 

 (VAT)مالیات بر ارزش افزوده  مالیات بر درآمد شرکتها کشورها

    تعداد ثبت نام شدگان شناسايی کنندهمشخصات 

 (بر حسب ميليون)

           تعداد ثبت نام شدگان  مشخصات شناسايی کننده

شماره شناسايی  (بر حسب ميليون )

 منحصر به فرد

  -حروفیعددي يا 

 عددي

تعداد 

 ارقام

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدي

شماره شناسايی 

 منحصر به فرد

متعدد يا 

 واحد

تعداد 

 ارقام

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدي

 OECDکشورهای عضو 

 972 × √ 11 عددی √ 271 × √ 2 عددی × استراليا

  -حروفی √ 6715 × √ 2 عددی √ اتريش

 عددی

11 √ × 6712 

  -حروفی √ 6750 × √ 16 عددی × بلژيک

 عددی

19 √ × 6712 

  -حروفی √ 9721 × √ 2 هر دو × کانادا

 عددی

15 √ × 9750 

 6712 × √ 1 عددی √ 6722 × √ 1 عددی √ شيلی

جمهوري 

 چک

  -حروفی √ 6752 × √ 16 هر دو √

 عددی

16 √ × 6752 

 6722 × √ 1 عددی √ 6795 × √ 1 عددی × دانمارک

  -حروفی √ 6796 × √ 1 عددی × استونی

 عددی

11 √ × 6762 

  -حروفی √ 6721 × √ 1 عددی × فنالند

 عددی

16 √ × 6721 

 2722 × √ 12 هر دو شکل √ 1711 × √ 2 عددی × فرانسه

 5725 × √ 11 عددی √ 1769 × √ 11 عددی √ آلمان

 1719 × × 2 عددی × 6722 × × 2 عددی √ يونان

متعدد و  √ 6752 √ √ 11 عددی √ مجارستان

 واحد

 6709 √ √ 11یا  16

 6762 × × 0 عددی √ 6762 × √ 16 عددی √ ايسلند

  -حروفی √ 6710 × √ 2 هر دو √ ايرلند

 عددی

2 √ × 6795 

فلسطين 

 اشغالی

 6751 × √ 2 عددی × 6799 × √ 2 عددی ×

 5760 × √ 11 عددی √ 1792 × √ 11 عددی √ ايتاليا

 - - - - - - - - - - - - ژاپن

 572 √ √ 16 عددی √ 6752 √ √ 16 عددی √ کره

 6760 × √ 16  -حروفی √ 6762 √ √ 11 عددی × لوکزامبورگ
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 (VAT)مالیات بر ارزش افزوده  مالیات بر درآمد شرکتها کشورها

    تعداد ثبت نام شدگان شناسايی کنندهمشخصات 

 (بر حسب ميليون)

           تعداد ثبت نام شدگان  مشخصات شناسايی کننده

شماره شناسايی  (بر حسب ميليون )

 منحصر به فرد

  -حروفیعددي يا 

 عددي

تعداد 

 ارقام

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدي

شماره شناسايی 

 منحصر به فرد

متعدد يا 

 واحد

تعداد 

 ارقام

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدي

 عددی

  -حروفی √ 1759 √ √ 19 هر دو √ مکزيک

 عددی

 5721 √ √ 12یا  19

 1702 × √ 2 عددی √ 6712 × √ 2 عددی × هلند

 6702 × √ 2 عددی √ 6752 × √ 2 عددی √ نيوزلند

  -حروفی × 6790 × √ 2 عددی × نروژ

 عددی

2 √ × 6725 

 9722 × √ 16 عددی √ 6720 × √ 11 عددی × لهستان

 1720 × √ 2 عددی √ 6729 × √ 2 عددی × پرتغال

 6792 × √ 16 عددی √ 6792 × √ 16 عددی √ اسلواکی

  -حروفی √ 6716 × √ 1 عددی √ اسلوونی

 عددی

16 √ × 671 

  -حروفی √ 9752 √ √ 2 هر دو √ اسپانيا

 عددی

2 √ √ 2795 

 176 √ √ 19 عددی × 6705 √ √ 19 عددی × سوئد

 672 × × 2 عددی √ 672 × × 2 عددی × سوئيس

 9722 × √ 11یا  16 عددی √ 6705 × √ 16 عددی √ ترکيه

 1722 × √ 2 عددی √ 171 × √ 16 عددی √ انگلستان

 VATفاقد  9971 × × 2 عددی √ آمريکا

 

  



 

74 

 

 مالیات بر شرکتها و ارزش افزوده –نام  سیستم شناسایی مؤدیان و شماره ثبت. 9ادامۀ جدول 

 (VAT)مالیات بر ارزش افزوده  درآمد شرکتهامالیات بر  کشورها

 تعداد ثبت نام شدگان  مشخصات شناسایی کننده

 (بر حسب میلیون)

تعداد ثبت نام شدگان  مشخصات شناسایی کننده

شماره شناسایی  (بر حسب میلیون )

 منحصر به فرد

عددی یا 

 عددی  -حروفی

تعداد 

 ارقام

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدی

 شماره شناسایی

 منحصر به فرد

متعدد یا 

 واحد

تعداد 

 ارقام

رقم 

 کنترلی

مختص 

 مؤدی

 OECDکشورهاي غير عضو 

 1759 √ √ 11 عددی √ 6720 √ √ 11 عددی √ آرژانتين

 VATفاقد  672 × √ 12 عددی √ برزيل

  -حروفی √ 672 × √ 2 عددی × بلغارستان

 عددی

 679 × √ 19یا  11

  -حروفی √ 2721 × × 15 هر دو × چين

 عددی

15 × × 92792 

عددی  -حروفی √ کلمبيا   -حروفی √ 6721 × √ 2 

 عددی

2 √ × 6722 

 671 × √ 19 عددی × 6710 × √ 19 عددی × کاستاريکا

 6715 × √ 11 عددی √ 6712 × √ 11 عددی √ یکرواس

  -حروفی √ 6796 √ √ 2 هر دو √ قبرس

 عددی

2 √ √ 672 

 VATفاقد  6720 × √ رقم 1تا  عددی √ هنگ کنگ

 VATفاقد  6706 √ √ 16 هر دو √ هند

 6751 × √ 15 متعدد √ 9729 × √ 15 عددی √ اندونزي

  -حروفی × 6761 × √ 11 عددی × تونیل

 عددی

 6762 واحد واحد 11

  √ ليتوانی

 
  -حروفی √ 6711 √ √ 2-16 عددی

 عددی

 6761 √ √ 11یا  2

 VATفاقد  6722 × √ 16 هر دو √ مالزي

 6765 × √ 1 عددی √ 6765 √ √ 2 عددی √ مالت

 672 × × 1 عددی √ 679 × × 1 عددی √ مراکش

  -حروفی √ 6700 × √ 19 عددی √ رومانی

 عددی

19-9 √ × 6721 

 972 × √ 19 عددی √ 272 × √ 19 عددی √ روسيه

عربستان 

 سعودي

 VATفاقد  × √ 16 عددی √

  -حروفی × 6711 × √ 2 هر دو × سنگاپور

 عددی

 6762 × √ 16یا  2

آفريقاي 

 جنوبی

 672 × √ 16 عددی √ 979 × √ 16 عددی √

 6722 × √ 12 عددی × 6729 × √ 12 عددی × تايلند
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 استفاده از شماره شناسایی مؤدی برای گزارش اطالعات و مقایسه و تطبیق. 2جدول 

 کشورها
 برای گزارش اطالعات و مقایسه و تطبیق( هاشماره سایریا )استفاده از شماره شناسایی 

 دست دومها به پیمانکاران پرداخت خرید و فروش داراییها سهامتقسیمی سود  بهره سایر مزایا بازنشستگی ومزایای  حقوق و دستمزد

 OECDکشورهای عضو

 √ × √ √ √ √ استراليا

 × × × × √ √ اتريش

 × × × √ √ √ بلژيک

 √ √ √ √ √ √ کانادا

 √ √ √ √ √ √ شيلی

 √ √ √ √ √ √ جمهوري چک

 × √ √ √ √ √ دانمارک

 × √ √ √ √ √ استونی

 √ √ √ √ √ √ فنالند

 √ × × × × × فرانسه

 × × × × √ √ آلمان

 √ √ √ √ √ √ يونان

 √ √ √ √ √ √ مجارستان

 √ √ √ √ √ √ ايسلند

 √ × × √ √ √ ايرلند

 √ √ √ √ √ √ فلسطين اشغالی

 √ √ √ √ √ √ ايتاليا

 × × × × × × ژاپن

 √ √ √ √ √ √ کره

 √ √ √ × √ √ لوکزامبورگ

 √ × √ √ √ √ مکزيک

 √ √ √ √ √ √ هلند

 √ × √ √ √ √ نيوزلند

 √ √ √ √ √ √ نروژ

 √ √ √ √ √ √ لهستان

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

 - - √ √ √ √ اسلوونی

 √ √ √ √ √ √ اسپانيا

 × √ √ √ √ √ سوئد

 × × × × × √ سوئيس

 × × × × × × ترکيه

 √ √ × √ √ √ انگلستان

 √ × √ √ √ √ آمريکا

 OECDکشورهای غیر عضو 

 √ √ √ √ √ √ آرژانتين

 √ √ √ √ √ √ برزيل

 √ √ √ √ √ √ بلغارستان

 √ √ √ √ √ √ چين

 √ √ √ √ √ √ کلمبيا

 × × √ √ √ √ کاستاريکا

 √ √ √ √ √ √ کرواتی

 × √ √ × √ √ قبرس

 - - - - √ √ هنگ کنگ

 √ √ √ √ √ √ هند

 √ √ √ √ √ √ اندونزي

 - - √ √ √ √ تونیل

 √ √ √ √ √ √ ليتوانی

 × × × × √ √ مالزي

 √ √ √ √ √ √ مالت

 √ √ √ √ √ √ مراکش

 √ √ √ √ √ √ رومانی

 × √ √ √ √ √ روسيه

 √ √ √ √ × × عربستان 

 √ × × × √ √ سنگاپور

 × √ √ √ √ √ آفريقاي جنوبی

 × × √ √ √ √ تايلند



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان
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 مروری بر تجارب برخی از کشورها( 4
در اين بخش، تجارب کشورهاي مختلف در مورد شماره شناسايی موديان، مرور شده است که خالصه نتايج به 

 :دست آمده به شرح ذيل است

به طور تقريبی می توان گفت   TINخصوص نحوه تخصيص و استفاده ازبا توجه به دو رويکرد کلی ذکرشده در 

نيمی از کشورهاي مورد مطالعه از رويکرد اول و نصف ديگر از رويکرد دوم در صدور و اختصاص شماره شناسايی 

 :به بيان ديگر و به طور تقريبی. استفاده می کنند( TIN)موديان 

  در نيمی از کشورها، شماره هايTIN اليات است و در بقيه کشورها از ساير  شماره ها مانند مختص م

  .شماره شهروندي، شماره بيمه، شماره ثبت و غيره استفاده می شود

  در نيمی از کشورها، نظام مالياتی مرجع صدور و اختصاصTIN است و در نصف کشورها، ساير نهادها.  

  در نيمی از کشورها، صدور و اختصاصTIN  همزمان با شمول ماليات و يا ثبت نام در پايگاه اطالعاتی

مالياتی است و در بقيه کشورها همزمان با ثبت در سيستم شهروندي، مقيم شدن، تولد، ثبت،آغاز فعاليت و 

 .غيره

  در مورد ساختارTIN کشورها از فرمت هاي مختلفی به صورت استفاده از اعداد و يا ترکيب با حروف ،

 .رندبهره می گي

  ،در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاTIN به همين دليل در ساختار . ثابت و غيرقابل تغيير استTIN  از

همچنين . ثبت و يا جنسيت استفاده می شود/ثبت، محل تولد/برخی از اطالعات تغييرناپذير مانند تاريخ تولد

صورت اعداد ترتيبی و يا تصادفی به ( و يا حتی کل ارقام) TINدر بسياري از کشورها، بخشی از ارقام 

  .تعيين می شود

  در خصوص چگونگی صدورTINدر اغلب کشورها به صورت خودکار می باشد ،. 

 TIN  صادره در همه منابع و امور مربوط به ماليات مورد استفاده قرار می گيرد و اختصاص به ماليات خاصی

 .ندارد

  ،در بيشتر کشورهاTIN ی بلکه در ساير اسناد مرتبط با اشخاص نيز قابل مشاهده استنه تنها در اسناد ماليات. 
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 فرانسه -1

 TINتعریف  -1-1

 اشخاص حقيقی: 

به صدور شماره شناسايی مودي  نسبت ،همزمان با ثبت نام افراد در پايگاه اطالعاتی سازمان سازمان مالياتی فرانسه

اين شمارۀ شناسايی در زمان . نمايدبراي کليه اشخاص حقيقی که داراي تعهدات مالياتی در فرانسه هستند اقدام می

اين شماره . شود هاي سازمان مالياتی فرانسه ثبت می گيرد و در پايگاه داده نام به اشخاص حقيقی تعلق می ثبت

به اشخاص حقوقی . شهرت دارد« شمارۀ ارجاع مالياتی»در فرانسه اين شماره به . ثابت استانحصاري، قابل اعتماد و 

اين . گيرد ربط دولتی، شماره شناسايی تعلق می نيز پس از تشکيل، از سوي يکی از نهادهاي ذي کسب و کارهاو 

 .گيرد شماره براي اهداف مختلف از جمله ماليات مورد استفاده قرار می

 اشخاص حقوقی: 

، يک شماره شناسايی (دهندو افرادي که فعاليتهاي تجاري انجام می)شوند به محض اينکه اشخاص حقوقی ايجاد می

اين شماره براي اهداف مختلفی از جمله امور مرتبط با ماليات، . گرددصادر می SIREN تحت عنوان توسط دولت

 .گيردمورد استفاده قرار می

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی خير اشخاص حقيقی

شود که توسط سازمان مالياتی فرانسه مورد شناسايی قرار زمانی براي اشخاص حقيقی صادر می TINدر فرانسه، 

در نتيجه ارائه اولين اظهارنامه مالياتی و يا اولين پرداخت ماليات مرتبط با  افرادبراي  TINبنابراين صدور . دنبگير

 .باشداشخاص حقيقی می

سال برسند و والدين آنها از نظر مالياتی مقيم فرانسه  78البته وقتی به . شودصادر نمی TINدر مورد افراد صغير، 

ت خودکار در پايگاه اطالعات فرانسه ثبت شده و براي باشند، صرفنظر از داشتن يا نداشتن تعهدات مالياتی، به صور

 .شودصادر می TIN، آنها
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 TINساختار  -1-9

 اشخاص حقيقی: 

TIN  است 9يا  2، 7، 4هميشه آن و اولين رقم  بودهرقم  79شامل. 

 اشخاص حقوقی: 

 .رقم است 3شامل  SIRENشماره 

1-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی: 

TIN توان در اين شماره را می. در اسناد شناسايی رسمی مانند کارت شناسايی يا پاسپورت قابل مشاهده نيست

ممکن است البته . مشاهده کرداظهارنامه ماليات بر درآمد و يا صفحه نخست برگ تشخيص ماليات تکميل پيش

 .شودز موديان در اين اسناد ذکر میهر يک ا TINدر اينصورت، . اسناد مذکور با افراد متعددي مرتبط باشد
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 پیش تکمیل اظهارنامه

 

 برگ تشخیص

 

 اشخاص حقوقی: 

SIREN مانند اظهارنامه مالياتی و ) شرکتيابد و در اسناد حسابداري در زمان ايجاد شخص حقوقی اختصاص می

  .شودگزارش می( غيره
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 دانمارک -9

 TINتعریف  -9-1

 اشخاص حقيقی: 

TIN  اشخاص حقيقی در دانمارک، معادل شماره ثبت افراد(CPR )اين شماره پس از ثبت در سيستم . است

 .شودشهروندي توسط اداره مرکزي ثبت صادر می

گيرد و در اسناد هاي عمومی از جمله امور مالياتی مورد استفاده قرار میدر اغلب امور مربوط به سازمان CPRشماره 

 .اسپورت، گواهينامه رانندگی، کارت بيمه سالمت و غيره قابل مشاهده استشناسايی رسمی مانند پ

، (مثالً يک کارمند)در مواردي که فرد مقيم دانمارک نباشد، ولی مشمول ماليات در اين کشور تشخيص داده شود 

مشابه با مواردي را براي وي صادر کند که فرمت و ساختار آن کامالً  CPRتواند شماره سازمان مالياتی دانمارک می

 .شوداست که توسط اداره مرکزي ثبت صادر می

 .شودبراي يک فرد، کامالٌ يکتا بوده و در طول زمان دچار تغيير نمی CPRشماره 

 اشخاص حقوقی: 

TIN  اشخاص حقوقی در دانمارک معادل شماره شماره ثبت تجاري(CVR )اين شماره طبق قانون . استCVR  و

 .شودصادر می( تحت نظر وزارت تجارت و رشد دانمارک)توسط سازمان تجارت دانمارک 

 CVRتوانند درخواست شماره البته اين اشخاص می. را درخواست کنند CVRشرکتها بايستی با تأسيس خود شماره 

 .به تعويق اندازند يا مالياتهاي خاص يا تکليفی شوند VATخود را تا زمانی که مشمول ثبت نام براي پرداخت 

اين شماره طبق قوانين مختلف . دانمارک است SEمعادل شماره  TINدر مورد شرکتهاي خارجی بدون اقامت دائم، 

( تحت نظر وزارت ماليه)و توسط سازمان ماليات و گمرکات دانمارک ( و ماليات بر موارد خاص vat)مالياتی 

 .شودصادر می
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 شود؟یبه صورت خودکار صادر م TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -9-9

 اشخاص حقيقی: 

TIN  رقم آخر نشان دهنده (. 9999-999999)باشد به همراه خط فاصله بين ارقام ششم و هفتم میرقم  74شامل

 (.شودعدد زوج براي مونث و عدد فرد براي مذکر بودن استفاده می)مذکر يا مونث بودن فرد است 

 اشخاص حقوقی: 

 CVR99999999)آيد در ابتداي شماره می SEيا  CVRباشند و عبارارت رقم می 8شامل  SEو  CVRهاي شماره

 .باشد SEو  CVRتوان به طور همزمان داراي در شرايط خاصی يک شرکت می(. SE99999999يا 

9-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی: 

 :آنها قابل مشاهده است در CPRيا همان  TINهايی از اسنادي هستند که موارد زير نمونه

 پاسپورت
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 تأمین اجتماعی/کارت بیمه سالمت

 

 گواهینامه رانندگی
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 اشخاص حقوقی: 

اطالعات ديگري مانند )در آن ذکر شده است  SEيا  CVRکنند که اشخاص حقوقی، يک تأييديه ثبت دريافت می

اين شماره طبق قوانين، در مدارک مختلفی (. شودبندي فعاليت و غيره نيز در اين تأييديه ارائه میآدرس، کد طبقه

 .و ماليات بر موارد خاص قابل مشاهده است VATمانند اسناد مربوط به 

 SEو یا  CVRتأییدیه ثبت 
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 انگلستان -2

 TINتعریف  -2-1

 شناسايی رسمی اسناد در که است TIN مشابه شماره دو داراي اما ،به معنی اخص کلمه نيست TIN داراي انگلستان

 :شوندنيز ثبت نمی (هويتی)

 براي HMRC توسط خودکار طور به است که رقمی 74 يک شماره(. UTR) شماره يکتاي ارجاع مودي .7

در  اينکه با .شودمی داده ، اختصاصاست مالياتی اظهارنامه  ارائه به لزمم که حقوقی و شخص حقيقی هر

 کارتهاي در UTR،  با اين وجود شودمیاستفاده  اين شمارهاز  ساير امور مربوطهاي مالياتی و  اظهارنامه

  .قابل مشاهده نيسترسمی  اسناد ديگر يا اعتباري

 شامل شماره اين. است( NINO) بيمه ملی شماره شود می استفاده انگلستان در که ديگري شماره ارجاع  .2

(. DQ123456C مثال عنوان به) D يا A، B، C پسوندي از حروف و عدد شش حروف،: است دو بخش

 شود و براي آنها می داده کنند اختصاص می زندگی انگلستان که در اشخاص حقيقی همهبه اين کد 

NINO دگرد می صادر .NINO هنگامی کنند، می زندگی انگلستان در کهخودکار براي جوانانی  طور به 

. قابل مشاهده استرسمی  اسناد از تعدادي روي بر NINO. شود می رسند صادر می سالگی 71 سن به که

 از «گمرکات درآمد وسازمان » يا «بازنشستگی و کار وزارت»از  رسمی نامه طريق يک اشخاص حقيقی از

NINO از .شوند می خود مطلع NINO رسمی از اسناد بعضی در مالياتی ارجاع شماره عنوان به توان می 

 .گمرکات استفاده نموددرآمد و  سازمان

 ومانده  ثابت هميشهبراي  آنها است؛ شده داده اختصاص خصوصی و طور شخصی به NINO و UTR شماره دو هر

 .هستند يکسان فرمتی در هميشه

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی خير اشخاص حقيقی
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TIN صادر د،يستنن ملی بيمهملزم به پرداخت سهم  يامشمول ماليات در انگلستان نبوده  که اشخاص حقيقی براي ها 

 و ندارند انگليس در کار حق که کسانی دارند، سن سال 71 زير که هستند کسانی شاملاين اشخاص . شوند نمی

 .ديستنن ملی بيمهملزم به پرداخت سهم  ياکسانی که مشمول ماليات در انگلستان نبوده  همچنين

 TINساختار  -2-9

 UTR : 3333333333فرمت   نمونه

 رقم  74: توضيح

 شماره يکتاي ارجاع مودي: تفسير

 NINO      :LL999999Lفرمت   نمونه

 (D يا A، B، Cهميشه )حرف  7+ عدد 1+ حرف 2+ رقم 3: توضيح

 شماره بيمه ملی: تفسير

2-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 (UTR) و (NINO )اشخاص  به و فرد به منحصر شناسه دو هر. قابل مشاهده نيست رسمی شناسايی مدارک در

 .شود می مربوطحقيقی 

 (UTR): 

UTR یماليات اظهارنامه اول صفحه در است ممکن (فرم SA100 يا CT600 ) شودمشاهده: 
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UTR مالياتاظهارنامه  تکميل بالغا" در تواند می همچنين" (فرم SA316 يا CT603 )حسابصورت يک يا و 

  . مشاهده شود

 (NINO): 

HMRC شودنيز ذکر می ملی بيمه شمارهکه در آن  کند صادر یمالياتمؤديان  براي ممکن است ابالغيه کد مالياتی: 
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 ایرلند -2

 TINتعریف  -2-1

  حقيقیاشخاص : 

 شماره مورددر اين کشور، . قابل مشاهده نيستند شناسايی رسمی اسناد در که کند می صادر را هايی TIN ايرلند

( PPS No) شخصی عمومی خدمات شمارهيا مؤديان مالياتی،  کنندگان ماليات پرداخت شناسايی براي استفاده

 شناسايی براي درآمدي سازمان توسط اما شود، صادر می 9اجتماعی حمايت توسط سازمان شماره اين. است

 .گيردقرار می استفاده مورد نيز کنندگان ماليات پرداخت

ساير . شود می صادر کشور در شده متولد کودکان براي تولدثبت  زمان در خودکار طور به  PPSي ها شماره

 ،صدور از پس. ارسال نمايند اجتماعی خود را براي سازمان حمايت درخواست بايستیاشخاص براي دريافت شماره 

 .کند نمی تغيير هرگز PPS شماره

 اشخاص حقوقی: 

 .CHY  شماره و( TRN) مالياتی ارجاع  شماره -کند صادر می اشخاص حقوقی براي TIN نوع دو ايرلند

TRN کند می نام ثبت ماليات براي شخص حقوقی يک که آن از پس .شود می صادر يدرآمد سازمان توسط، 

 اشخاص حقوقی. کنند می استفاده کنندگان ماليات پرداخت اين شناسايی براي TRNاز  يدرآمد سازمانمتعاقباً 

شناسايی  اسناد رسمی در TRN وباشند  5ثبت نشده موسسات و ها تراست ،4مشارکت مدنی ها، شرکت توانند می

 .شوندنمی گزارش

 يا خيرخواهانه خيريه مالياتی معافيت شرايط که یشرايط واجد براي اشخاص يدرآمد سازمان توسط CHY شماره

 امور: شود زير اعطا می گسترده بخش چهارها به  معافيت. شود می صادررا دارند،  TCA 1997 241 بخش با مطابق

 .امور خيريه و فقر کاهش ؛امور دينی تحصيلی؛

                                                           
3
.Department of Social Protection 

4
. Partnerships 

5
. Unincorporated Bodies 



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان

25 

 

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 . کند می صادر ايرلند متولداشخاص حقيقی  همه براي را TIN خودکار طور به اجتماعی سازمان حمايت

 به 1ثبت نشده موسسات و ها تراست ،1مشارکت مدنی ها، شرکت مثال عنوان به طور کلی براي اشخاص حقوقی به

 براي يدرآمد حقوقی با سازماناشخاص  که زمانی فقط ها TIN حاضر، حال در .شود نمی صادر TIN خودکار طور

 .شود ، صادر میگيرند می تماس TR2 يا TR1 هاي فرم تکميل با معموالخودشان  نام ثبت

 TINساختار  -2-9

 (:   براي هر دو اشخاص حقيقی و حقوقی) TRNهاي فرمت  نمونه

 

 حرف 2يا  7+ رقم  1: توضيح

وجود  حروفاستفاده از  در یمحدوديت هيچ و باشد حرف دو يا يک است ممکن رقمی توالی انتهاي در: تفسير

 .ندارد

 CHY 1234(:     فقط براي اشخاص حقوقی) CHYفرمت شماره   نمونه

 .5تا  7و به دنبال آن ارقام  CHYحروف : توضيح

2-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

(TRN:) 

                                                           
6
. Partnerships 

7
. Unincorporated Bodies 
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 TRN  از کنندگان ماليات پرداخت. قابل مشاهده نيستند شناسايی رسمی اسناد درها TRN پسشوند و می مطلع خود 

 .آن را مشاهده نمايند مالياتی اظهارنامه فرم در مثال عنوان به ندتوان می نام ثبت از
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 ایسلند -5

 TINتعریف  -5-1

و  است فرد به منحصر شماره اين. شود می استفاده ايسلند کشور در TIN عنوان به (kennitala) شناسايی شمارهاز 

کننده  پرداخت نوع به که است خاصی ساختار داراي TIN .شود حقيقی و حقوقی صادر می اشخاص براي هر دو

 .ماليات بستگی دارد

 اشخاص برايرا  شناسايی شمارهو سازمان درآمد داخلی  را براي اشخاص حقيقی شناسايی شماره 8اداره ثبت ايسلند

 .کند حقوقی صادر می

TIN  دنشو می استفاده ايسلندکشور  در ها ماليات همه برايها. 

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -5-9

 .رقم تشکيل شده است 74از ( TIN)شماره شناسايی 

 اشخاص حقيقی : 

 ،هستند تصادفی هشتم و هفتم رقم .است DDMMYY فرمت قالب در اشخاص حقيقی تولد تاريخ رقم اولشش 

 رابط ميان خط يک با اغلب TIN. دهد می نشان راتولد اشخاص  قرن دهمرقم  و استکردن  چک براي نهمرقم 

 .شود می نوشتهو هفتم  ششم رقم

 

 :معادالت مربوط به رقمی که براي چک کردن است

 
                                                           
8
. Register   I celand 
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 اشخاص حقوقی : 

 نام ثبت اوليه تاريخاز  تولد تاريخ جاي به. شود می باال به کار گرفته فرمول هماندر ارتباط با اشخاص حقوقی 

 اشخاص با تعارضی که شود حاصل اطمينان تا شود می اضافه اول رقم به شماره 4 سپس و شود می استفاده

 . ندارد وجود حقيقی

5-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TIN  هاي اظهارنامه و 3بانکی هاي صورتحساب ،اعتباري هاي کارت رانندگی، هاي گواهينامه در توان می راها 

 .مشاهده نمود یماليات

  

                                                           
9
. bank statements 
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 آروبا -0

 TINتعریف  -0-1

را به اداره ماليات ارائه دهند براي آنها اين کد  TINدر آروبا چنانچه اشخاص حقيقی و حقوقی درخواست 

عنوان شخص مشمول ماليات  براي کليه انواع مالياتها که يک شخص حقيقی يا حقوقی به. شوداختصاص داده می

 . گيردمذکور مورد استفاده قرار می TINشود، بندي میطبقه

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 - اشخاص حقوقی - اشخاص حقيقی

 .استاطالعاتی در اين خصوص درج نشده 

 TINساختار  -0-9

TIN رقم دارد 8شود و پس از ثبت اطالعات خاصی از مودي از طريق سيستم خودکار توليد می . 

 :اشخاص حقيقی مکلف به ثبت اطالعات ذيل هستند

 نام 

 نام خانوادگی 

 وضعيت تاهل 

 اسناد هويتی 

 آدرس مکاتبه 

 شماره حساب بانکی 

 آدرس ايميل 

 شماره تلفن 

 غير شخصیمقيم شخصی يا مقيم : نوع شرکاي کسب و کار 

 ارتباط کارگر کارفرمايی

 ارتباط کسب و کار
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 : اشخاص حقوقی مکلف به ثبت اطالعات ذيل هستند

 نام تجاري 

 نام حقوقی 

 کد صنعت 

 تاريخ تاسيس 

 شکل حقوقی 

 شرکت بازرگانی يا شرکت غير بازرگانی: نوع شرکاي کسب و کار 

 آدرس مکاتبه 

 حساب بانکی 

 شماره تلفن 

0-2- TIN ابل مشاهده است؟در چه اسنادی ق 

TIN  هاي مالياتی، آرا و هاي مالياتی، تشخيصشود و بر روي اظهارنامهفقط بنابه درخواست مودي صادر می

 .   شودهاي پستی ثبت میها و بستهتصميمات مميزان مالياتی، ابالغيه
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 کره جنوبی -2

 TINتعریف  -2-1

 :شود می استفاده مالياتی هاي تکميل اظهارنامه براي( TIN) ماليات شناسايی شماره نوع دواز  ،جنوبی کرهکشور در

 .کسب و کار ثبت شماره وشهروندي  ثبت شماره

 اشخاص حقيقی: 

شود و در زمانی می صادر کرهمقيم  شهروندبراي هر  کشور وزارت توسطاي است که  شهروندي، شماره ثبت شماره

کند و يا  در زمان ارائه  را پرداخت می و دستمزد کارکنان خود هاي تکليفی مربوط به حقوق ماليات شرکت يککه 

، هديه يا/ و ارث انتقال، نقل و درآمد، اشخاص حقيقی مربوط به هاي پروندههاي مالياتی در خصوص  اظهارنامه

 .اشخاص حقيقی بايستی از آن شماره شناسايی استفاده نمايند

 خود اي منطقه مالياتی اداره از را کار و کسب ثبت شماره يک بايد کند می شروع را کار و کسب يک که فرديالبته 

 .نمايد استفاده افزوده ارزشاظهارنامه  تسليمتنظيم و  برايخود  TIN عنوان به شمارهآن  از وکرده  دريافت

 اشخاص حقوقی: 

 مالياتی اداره از را کسب و کار ثبت شماره يک بايد کند می شروع را کار و کسب يک که شرکتی ترتيب، همين به

 ازی ماليات هاي اظهارنامه تمام تسليمتنظيم و  برايخود  TIN عنوان به شمارهآن  از وکرده  دريافت خود اي منطقه

 .نمايد استفاده، اند شده ثبت که ها، شرکت درآمد بر ماليات جمله

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -2-9

 (شهروندي ثبت شماره) اشخاص حقيقی: 
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TIN  رقم 79شامل (XXXXXX-XXXXXXX) بر اساس معيارهاي زير طراحی شده استو  بوده: 

 a )1  تاريخ تولد اشخاص حقيقیرقم اول بر اساس (yymmdd)  شود می مشخص. 

 b ) شود بر اساس نوع جنسيت اشخاص به صورت زير نشان داده می  1رقم: 

 براي زن 2براي مرد و  7متو لد شده باشد،  2444اگر قبل از سال  -7

 براي زن 4براي مرد و  9متو لد شده باشد،  2444از سال  بعداگر  -2

 c ) ه شد ثبت شانتولدمکان  آن در( زن يا مرد)اشخاص کهاي  منطقهناحيه از آن  کدبر اساس  77تا  8رقم

 .شود می نشان داده 

 d ) نشان داده ه شد ثبت شانتولدمکان  آن در( زن يا مرد)اشخاص کهاي  منطقه کد بر اساس 72رقم

 .شود  می

 e ) رقم اول وارد شده باشد چک می کند 72هر اشتباهی را که در  79رقم. 

 

 (کسب و کار ثبت شماره)اشخاص حقوقی: 

TIN  رقم 74شامل (XXX-XX-XXXXX) بوده و بر اساس معيارهاي زير طراحی شده است: 

 9  مشخص  333و  747 بينرقمی  سه شماره يکبر اساس از سمت چپ به صورت سريالی رقم اول 

 .شود می

 2  دهد مینشان هاي زير  است شاخصبر اساس  اشخاص حقيقی و حقوقی را  بينتمايز   در مرکزرقم: 

a) 47-13  :که مشمول ماليات بر ارزش افزوده است 74مالکيت شخص حقيقی  . 

                                                           
10

. sole  proprietor 
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b) 33-34  :مالکيت شخص حقيقی که معاف از ماليات بر ارزش افزوده است  . 

c) 83  :77هاي مذهبی غيرشرکتی سازمان 

d) 84  :هاي مذهبی استثناي گروه هاي غير حقوقی به سازمان 

e) 87 ،81 ،81  هاي انتفاعی دفاتر مرکزي شرکت:  88و 

f) 82 :72هاي غيرانتفاعی شعب يا دفاتر مرکزي شرکت 

g)  89 : هاي دولتی محلی محلی يا انجمنکشور، دولت 

h) 84 :هاي خارجی دفاتر همکار، شعب يا دفاتر مرکزي شرکت 

i) 85 :هاي انتفايی شعب شرکت 

 4  3333و  4447 بين چهاررقمی شماره يکبر اساس رقم سمت راست به صورت سريالی  5رقم اول از  

 .شود می مشخص

  کند رقم اول وارد شده باشد چک می 3رقم سمت راست هر اشتباهی را که در  5آخرين رقم از. 

 

2-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

  (شهروندي ثبت شماره): 

 قرمزکادر . )شود می داده کشور نمايش وزارت توسطصادر شده  ثبت کارت راست سمت در شهروندي ثبت شماره

 .(ببينيد را

 

 

 

 

                                                           
11

. non-corporate  religious organization 
12

 . nonprofit corporation 
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 یشهروند ثبت کارت

 

 امور وزارت توسط شده صادر گذرنامه اول صفحه در توانيد میرا  شهروندي ثبت شماره راست سمت رقم هفت

 توانشهروندي کامل را می ثبت شماره(. ببينيد را 2 قرمز کادر) است شده داده نشان زيرکه در  کنيد مشاهدهخارجه 

رقم  هفت با آن ترکيب سپس و( ببينيد را 7 قرمز کادر)حاصل شود  "yymmdd" فرمت به فرد تولد تاريخ تنظيم با

 . به دست آورد ثبت شماره آخر

 (7294511-844122)شهروندي بر اساس آنچه که در گذرنامه به صورت زير نشان داده شده است  ثبت شماره

 گذرنامه
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 (کسب و کار ثبت شماره)اشخاص حقوقی: 

 مالياتی خدمات توسط شده صادر کار و کسب ثبت گواهی جلويی قسمت در توانيد میرا  کار و کسب ثبت شماره

 .(ببينيد را قرمز کادر. )کنيد کشور مشاهده
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 مکزیک -1

 TINتعریف  -1-1

کند که با توجه را تعيين می( RFC)نام، شماره منحصر به فرديمالياتی مکزيک براي هر فرد در فرآيند ثبتسازمان 

نام به صورت آنالين و يا به صورت  فرآيند ثبت. ، ساختار متفاوتی دارد(شخص حقيقی يا حقوقی)به نوع مودي 

 .شودمستقيم و تحت نظر سازمان مالياتی مکزيک انجام می

 :الزم است TINنام و دريافت مدارک زير براي ثبت

o نام آنالين، کارت ملیشناسنامه، آدرس معتبر، پيش ثبت: اشخاص حقيقی 

o نماينده اشخخاص حقخوقی، پخيش     آدرس معتبر، گواهی ثبت، وکالتنامه و مدارک شناسايی: اشخاص حقوقی

 نام آنالينثبت

از طرفی دريافت اين . براي تمام موديان حقوقی به جز چند مورد استثناء، الزامی است TINثبت نام و دريافت  

 :باشدشماره براي اشخاص حقيقی با شرايط زير الزامی می

o کنندموديانی که اظهارنامه مالياتی تسليم می. 

o نمايندصدور فاکتور الکترونيکی می موديانی که اقدام به. 

o کنندافرادي که درآمد کسب می. 

o     افرادي که در سيستم مالی مکزيک حساب افتتاح کرده و سپرده يا تسهيالتی که مشخمول پرداخخت ماليخات

 .شود، دارند

  آياTIN  شود؟به صورت خودکار صادر می 

 خير اشخاص حقوقی خير اشخاص حقیقی

وجود ندارد و افراد و موسسات موظفند که  TINدر اين کشور، هيچ گونه فرآيند خودکار براي دريافت شماره 

مطابق قوانين و مقرارت کشور مکزيک تنها افراد و موسسات زير . ثبت نام کرده و براي دريافت کد اقدام نمايند

 :موظف به ثبت نام و دريافت کد هستند

o کنندلياتی تسليم کرده يا فاکتور الکترونيکی صادر میبه طور منظم اظهارنامه ما. 
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o باشند حساب مالی افتتاح کرده. 

 TIN ساختار -1-9

براي اشخاص حقيقی اين کد  .شودتعريف می( حقيقی يا حقوقی)شناسايی موديان مالياتی با توجه به نوع مودي  کد

موديان مالياتی با ثبت نام، شماره . باشدمیرقم و حرف  72رقم و حرف و براي اشخاص حقوقی نيز شامل 79

RFCشناسايی مالياتی موسوم به 
 .کننددريافت میمالياتی يا گواهی ثبت نام  مالياتی را با کارت شناسايی  79

 کارت شناسایی مالیاتی

 
 گواهی ثبت نام

 

1-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

در قالب کارت شناسايی مالياتی يا گواهی ثبت مالياتی دريافت را RFC  باشند، کدموديانی که ثبت نام کرده

 .کنندمی

 

 
                                                           
13 . Federal Taxpayer Registry Code  
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 کارت شناسايی مالياتی

 
 

 گواهی ثبت مالياتی

 



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان

93 

 

 تأييديه وضعيت مالياتی
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 لیختن اشتاین -2

 TINتعریف  -2-1

شامل شود که است که توسط افراد و اشخاص حقوقی استفاده می PEIDمعادل شماره  TINدر ليختن اشتاين 

  .باشدرقم می 72حداکثر 

 آيا کدTIN  شود؟به صورت خودکار براي تمام افراد مقيم صادر می 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار -2-9

 شرح توضيحات فرمت

در صورتی که رقم سمت چپ صفر  رقم 72تا  333333333333

 .شودباشد، آن رقم حذف می

2-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

در کارت شناسايی شود شاخته می PEIDکه در ليختن اشتاين با TIN  کداي وجود دارد که در حال حاضر پروژه

در کارت ملی آنها و در خصوص افراد غير  مقيم در خصوص افراد حقيقیاين شماره در حال حاضر . افراد ذکر شود

 .شودکار آنها منعکس می اجازهمقيم در کارت 
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 لتونی -16

 TINتعریف  -16-1

 .شودصادر میبا اهداف مالياتی  TINمطابق قوانين مالياتی در لتونی براي افراد حقيقی و موسسات شماره 

 شود؟به صورت خودکار صادر می  TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقیقی

 TIN ساختار -16-9

 .باشدرقم می 77براي افراد و موسسات شامل  TIN به صورت کلی

 اشخاص حقيقی: 

TIN سال رقم ابتدايی اين کد براي افراد حقيقی شامل روز، ماه و  1. شودبه صورت کدي واحد براي افراد صادر می

و بقيه ارقام شامل  است (قرن بيست و يک 2قرن بيست،  1قرن نوزده،  0)، رقم هفتم براي قرن(ddmmyy)تولد

 .استاي براي افراد خارجی در نظر گرفته شده همچنين ساختار ويژه. ساير اطالعات است

 قیاشخاص حقو: 

 .گيرددر نظر می XXXXXXX 3444ساختار  موسسات و اشخاص حقوقیسازمان درآمدي براي 

16-2- TIN ت؟در چه اسنادی قابل مشاهده اس 

 .شودمنتشر می کارت ملی، پاسپورت و گواهينامه رانندگیاطالعات اين شماره در 
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 کارت ملی

 

 پاسپورت

 

 گواهینامه رانندگی
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 کویت -11

 TIN تعریف -11-1

TIN  توسط سازمان عمومی اطالعات شهروندي(PACI )شود و هر فرد و شرکت داراي يک شماره صادر می

 .باشدشناسايی شهروندي می

 شود؟به صورت خودکار براي تمام افراد صادر می  TINآيا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TIN ساختار -11-9

TIN است... باشد و فاقد هر گونه مميز، حرف بزرگ و در کويت، فقط شامل عدد می. 

11-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 
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 شیلی -19

 TIN تعریف -19-1

باشد، اي که بنا بر نوع فعاليت و شرايط خود مشمول ماليات میهر فرد يا موسسه ،مالياتی در شيلیمطابق قوانين 

دريافت اين شماره براي ادامه فعاليت اقتصادي در شيلی، ارائه خدمات، . اقدام نمايد TINبايست براي دريافت می

بايست فارغ از مقيم بودن يا نبودن، می اشخاص حقوقی فعال در شيلی. ضروري است... گذاري در سهام و سرمايه

TIN توانند درخواست چنين افراد خارجی که مقيم شيلی نباشند، با توجه به قوانين مهاجرت میهم. را دريافت کنند

توانند از شماره شناسايی ملی به افراد متولد شيلی و خارجيان مقيم شيلی می. ارائه کنند TINدريافت  خود را براي 

 .کننداستفاده   TINعنوان 

TIN باشداختصاصی است و قابل انتقال نمی. 

o يابدهر شماره به يک فرد يا موسسه اختصاص می. 

o مودي تا زمانی که به صورت قانونی فعال است، دارنده اين شماره است. 

o شودنمی پس از غير فعال شدن مودي اين شماره به فرد ديگري تخصيص داده. 

 

 شود؟به صورت خودکار براي تمام افراد صادر می  TINآيا

نام از طريق وب سايت فرآيند ثبت. به اشخاص حقوقی وجود ندارد  TINخودکاري براي انتشار  هيچ نوع رويه

 .تواند انجام شودمی

 TINساختار -19-9

TIN  باشد و بر اساس الگوريتم می 74شود که شامل شماره سريال، خط فاصله و ارقام کنترلبخش می 2شامل

 . کندرا ايجاد می TINخاص 

 

                                                           
14

 .Check Digit 
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19-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

o کارت شناسايی ملی 

o گواهينامه 

o اسناد 

o قراردادها 

o فاکتور 

o اسناد صادرات و واردات 
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 پرتغال -12

 TINتعریف  -12-1

 اشخاص حقيقی: 

براي ثبت . را به اشخاص حقيقی تخصيص می دهندسازمان ماليات و گمرکات پرتغال شماره شناسايی مالياتی  

 .قبلی الزم است( در صورت وجود)شروع يک فعاليت، شماره شناسايی مالياتی

 اشخاص حقوقی: 

اين خدمات . مسئول تخصيص شماره شناسايی به اشخاص حقوقی است( RNPC)اداره ثبت ملی اشخاص حقوقی

سايی مالياتی با شماره شناسايی اشخاص حقوقی که توسط شماره شنا. مربوط به موسسه ثبت و اسناد رسمی است

RNPC بنابراين شناسايی منفرد اشخاص حقوقی هم در سطح تجاري و هم . تخصيص داده می شود، مطابقت دارد

 .در سطح مالياتی امکان انتقال اطالعات را ميان بنگاهها فراهم می کند

TIN ور تا زمان انحالل شخص حقوقی و مرگ شخص حقيقی قابل بنابراين به محض صد. هيچ تاريخ اعتباري ندارد

 .استناد است

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -12-9

ساختار ارقام مالی بسته به نوع مودي . رقم متوالی با يک رقم کنترلی است 3ساختار سيستم شماره دهی مشتمل بر 

 .است مالياتی

 اشخاص حقيقی: 

1xx xxx xxx 

2xx xxx xxx  

3xx xxx xxx (که هنوز تخصيص داده نشده است)  
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  (:که صرفا مشمول ماليات تکليفی قطعی کسردر منبع هستند)اشخاص حقيقی غير مقيم 

45x xxx xxx 

 (شرکتها و موسسات دولتی) اشخاص حقوقی: 

5xx xxx xxx 

 ايالت : 

6xx xxx xxx 

  و صندوقهاي سرمايه گذاري به ( صرفا مشمول ماليات تکليفی قطعی کسر در منبع)غيرمقيم ارث، شرکتهاي

 :ترتيب

70x xxx xxx 

71x xxx xxx 

72x xxx xxx 

 شرکتهاي بی قاعده و سايرين: 

90x xxx xxx 

91x xxx xxx 

  (با يا بدون اقامتگاه دائمی)شرکتهاي غير مقيم 

98x xxx xxx 

 مشارکتهاي مدنی 

99x xxx xxx 

 

12-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی: 

TIN  زير وجود دارددر اسناد شناسايی رسمی:  

  (که توسط وزارت دادگستري صادر می شود)شهروندي کارت -

 ( سازمان گمرکات و مالياتی صادر می شود -صادره توسط وزارت دارايی)کارت مودي مالياتی -

 

 



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان

48 

 

  حقوقیاشخاص: 

 (ه توسط وزارت دادگستريصادر)کارت انجمن -

  (صادره توسط وزارت دادگستري)کارت شرکت  -
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 سنگاپور  -12

 TINتعریف  -12-1

 اشخاص حقيقی: 

در مورد شهروندان سنگاپور يا اشخاصی که در اين کشور مقيم دائمی هستند مورد استفاده قرار  NRICشماره 

 .گيردمی

FIN  در مورد اشخاص حقيقی خارجی که در اين کشور سکونت دارند يا کار می کنند و پاسپورت کاري  يا

 .پاسپورت مهاجرت از سوي وزارت کار برايشان صادر شده است می باشد

 NRIC/FINدر صورتی که اشخاص حقيقی يا بنگاههايی فاقد (  IRAS)وزارت درآمدهاي داخلی سنگاپور : تبصره

صادر  ITR؛ يا يک شماره مرجع ماليات بر درآمد ASGDد، براي شان يک شماره مرجع مالياتی باشنUEN يا 

 . کندمی

 اشخاص حقوقی: 

UEN در مورد کسب و کارها (ROB)، شرکتهاي محلی(ROC) و سايرين که نه کسب و کار و نه شرکتهاي ،

انونی شرکتها و حسابداري سنگاپور محلی است به عنوان شماره استاندارد شناسايی هويتی است که در مرجع ق

(ACRA )صادر می شود. 

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -12-9

 .شماره شناسايی نبايد جاي خالی داشته باشد

 اشخاص حقيقی: 

NRIC/FIN- #0000000@ 

 :ورتدر اين ص

#  
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  بسته به وضعيت دارنده  اين يک حرف است که می تواند"S" ،" T" ،"F "  يا"G"باشد. 

  متولد شده اند برايشان از حرف  2444شهروندان سنگاپور و اشخاص مقيم دائمی که پيش از سال

"S " استفاده می شود. 

  برايشان از حرف  2444شهروندان سنگاپور و اشخاص مقيم دائم متولد پس از سال"T"  استفاده

 .می شود

 صادر شده حرف  2444ی دارنده پاسپورت دانشجويی يا کاري که پيش از اشخاص خارج"F " 

 .برايشان گذاشته می شود

  صادر شده حرف  2444خارجيانی که پاس دانشجويی يا کاري شان پس ازG"" می گيرند. 

0000000 

  رقمی است که براي دارنده مدرک تعيين می شود 1اين يک شماره سريال. 

  و پس از آن شماره  7318براي شهروندان سنگاپور و افراد مقيم دائمی متولدNRIC  با سال تولد

و قبل از آن به دنيا آمده اند،  7311براي آن افرادي که در .  xxxxx17 #آغاز می شود مثال 

افراد سنگاپوري . مرتبط با سال تولد نيست و معموال با صفر يا يک آغاز می شود NRICشماره 

بدنيا آمده اند به محض کسب اقامت دائمی يا شهروندي، سرشماره  7311ير بومی که پيش از غ

تعيين  9يا  2که بر اساس شماره صدور اين مجوزها به طور اتفاقی برايشان . می گيرند 9يا  2هاي 

 2448شماره هاي پياپی صرفا براي افرادي است که اقامت دائم يا شهروندي را پس از . می شود

 ("5"يا  "4")يافت نموده انددر

@ 
 اين يک حرف کنترلی است. 

 اشخاص حقوقی: 

UEN- کسب و کار(ROB :)NNNNNNNNC (3 کاراکتر) 

UEN- شرکت محلی(ROC :)YYYYNNNNNC  (کاراکتر 74)براي شرکتهاي محلی 

 FDDDNNNNNCيا   F000NNNNNC -براي شرکتهاي خارجی
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UEN- سايرين :SYYPQNNNNC   ياTYYPQNNNNC (74 کاراکتر) 

ITR :4NNNNNNNNC (74 کاراکتر ) 

 :در اين صورت

D فاصله است 

C حرف کنترلی است 

N کاراکتر عددي است 

YYY سال است 

TYY  وSYY  سال صدور است در صورتی کهT  و "  24"بيانگرS  است "73"بيانگر. 

PQ  نوع هويت است مثالLL بيانگر مشارکت با مسئوليت محدود است. 

12-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی: 

TIN  براي شهروندان سنگاپور و اشخاص مقيم اين کشور بر رويNRIC چاپ می شود. 

TIN  براي اشخاص حقيقی خارجی که در اين کشور کار می کنند يا سکونت دارند بر روي پاس کاري يا مهاجرت

 .چاپ می شود

 اشخاص حقوقی: 

 .چاپ می شود ACRAبراي کسب و کارها و شرکتهاي محلی بر روي گواهی ثبت يا مجوز ثبت صادره توسط 
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 سوییس  -15

 TINتعریف  -15-1

 اشخاص حقيقی: 

صادر ( CCO)، در سطح فدرال متمرکز است  و توسط اداره جبران مرکزي OASIشماره شناسايی منحصر به فرد 

تامين اجتماعی به طور سيستماتيک کاربرد دارد اما در سطح محدود براي اين شماره براي موضوعات . می شود

 .موضوعات مالياتی، سازمان نظامی، تحصيلی نيز استفاده می شود

 اشخاص حقوقی: 

اين شماره نه تنها براي موضوعات مالياتی بلکه براي ساير اهداف . براي اشخاص حقوقی کاربرد دارد UIDشماره 

 .و مقاصد گمرکی نيز استفاده می شودمثل شماره ثبت تجاري 

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

شماره )کليه اشخاص حقيقی که مقيم کشور سوييس هستند به طور خودکار شماره بيمه بازماندگان و سالمندان 

 .دريافت می کنند( تامين اجتماعی سوييس

 TINساختار  -15-9

  حقيقیاشخاص: 

رقمی که شناسايی منحصر  3، شماره اتفاقی (151= سوييس)مشتمل بر کد سه رقمی آغازين کشور  OASIشماره 

و هر يک از اين قسمتها با . به فرد، مادام العمر و ناشناس است که به هر فرد تعلق می گيرد و يک رقم کنترلی است

 151.7294.5118.31مانند .يک نقطه از هم جدا می شود

 خاص حقوقیاش: 

 .آخر رقم کنترلی است  Cکه حرف  CHE-999.999.99Cاين شماره  نه رقمی به اين صورت است 
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15-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی:  

اين کارت . صادر می شود وجود دارد 2448بر روي گواهی رسمی بيمه شخص حقيقی که از سال  OASIشماره 

 .باشدمی OASIادگی، تاريخ توليد و شماره شامل نام و نام خانو

 

 .شوداين شماره همچنين بر روي کارت بيمه سالمت نيز ذکر می

 

 اشخاص حقوقی: 

در صورتی که شخص حقوقی . است VATبر روي صفحه نخست اظهارنامه  UIDدر مورد اشخاص حقوقی شماره 

اين شماره همچنين بر روي برگه ثبت . بخواهد آنرا برايش تعيين کند UIDاين شماره را نداند می تواند از ثبت 

 . تجاري وجود دارد و کانتون به کانتون متفاوت است
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 VATنسخه آلمانی اظهارنامه فصلی ( الف

 

 VATنسخه فرانسوي اظهارنامه فصلی ( ب

 

 

 VATنسخه ايتاليايی اظهارنامه فصلی ( ج
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 لهستان -10

 TINتعریف  -10-1

 اشخاص حقيقی: 

براي  2477ناميده می شود و از نخستين روز سپتامبر ( PESEL)شماره شناسايی مالياتی در لهستان اصطالحا پسل 

که فعاليت شغلی ندارند و با هدف ماليات بر ارزش افزوده نيز ثبت )اشخاص حقيقی که در سيستم پسل ثبت شده 

 .صادر می شود( نشده اند

سيستم )است که منحصراً براي شناسايی اشخاص خاصی که در پايگاه داده پسل  رقمی ثابت 77اين شماره 

داده هاي نگهداري شده در اين سيستم از پايگاه . ثبت شده اند به کار می رود( الکترونيکی مشترک ثبت جمعيت

 .ادارات شهرداري که مشتمل بر اسناد ثبت شهرداري است منتقل می شود

عملياتی شد و مشتمل بر جزييات اطالعاتی اشخاصی است که در قلمرو جمهوري  اين سيستم ثبت 7313از سال 

داشته و اشخاصی که متقاضی دريافت کارت ( بيش از سه ماه)لهستان اقامت دائم، قصد اقامت دائم يا موقت 

. اعی دارندشناسايی يا پاسپورت هستند و نيز افرادي که به موجب مفاد قوانين لهستان نياز به شماره تامين اجتم

 .هاي پسل توسط وزارت کشور صادر می شودشماره

  حقوقیاشخاص: 

شامل اشخاص حقوقی، و ساير )را براي ساير اشخاصی که مشمول ثبت بودند  TINلهستان  2477از اول سپتامبر 

نندگان سهم صادر می کند، به شرطی که مطابق با قوانين لهستان آنها به عنوان مودي مالياتی يا پرداخت ک( موسسات

 23به موجب قانون  TIN، 2477از تاريخ سی و يکم اوت . تامين اجتماعی يا حقوق بيمه درمانی شناسايی شوند

 . که مرتبط با قوانين حاکم بر ثبت و شناسايی است، شماره شناسايی مالياتی شد 2477ژوييه 

 TINساختار  -10-9

 .تعيين می شود زير تحت فرمت و دامنه و قاعده خاص( PESEL)ساختار پسل 
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فرمت 
PESEL 

 

[C1,C2,C3,C4,C
5,C6,C7,C8,C9,

C10,C11]   

 .کاراکتر هستند C11تا  C1در اين حالت 

 

C1,C2,C3,C4,C5 دامنه
,C6,C7,C8,C9,C

10,C11     

 .عددي است

 C1-C2 قاعده
C3-C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دباشاعداد آخر سال تولد می  معرف

هيچ تغييري را  7333و  7344بين البته تاريخ تولد . باشدماه تولد می معرف 

 :ايجاد نمی کند براي ساير تاريخ هاي تولد     C3-C4براي

 -7833 - افزايش می يابد 84گستره ماه را تا. 

 2444-2433-  افزايش می يابد 24گستره ماه را  تا. 

 2744-2733- افزايش می يابد 44ره ماه را  تا گست. 

 2244-2233-  افزايش می يابد 14گستره ماه تا. 

قرن را فراهم  5روش انتخابی کدگذاري ماه تولد امکان تشخيص در دست کم 

 .می آورد

 :بنابراين ماههاي زير در قرنهاي مختلف، اعداد زير را خواهند داشت
 

 ماه

 قرن

7844-

7833 

7344-

7333 

2444-

2433 

2744-

2733 

2244-

2233 

 17 47 27 47 87 ژانويه

 12 42 22 42 82 فوريه

 19 49 29 49 89 سمار

 14 44 24 44 84 آوريل

 15 45 25 45 85 می

 11 41 21 41 81 ژوئن

 11 41 21 41 81 ژوئيه

 18 48 28 48 88 اوت

 13 43 23 43 83 سپتامبر

 14 54 94 74 34 اکتبر

 17 57 97 77 37 نوامبر

 12 52 92 72 32 دسامبر

 معرف روز تولد

 معرف عدد ترتيبی

براي فرد مذکر داللت  3، 1، 5، 9، 7براي فرد مونث و ارقام  8، 1، 4، 2، 4ارقام 
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C5-C6 
C7-C9 
C10 
C11 

 

 

 .دارد

 .مقدار هر وضعيت در وزن متناظر ضرب شود -7

7 C1 

9 C2 

1 C3 

3 C4 

7 C5 

9 C6 

1 C7 

3 C8 

7 C9 

9 C10 

 بدست آمده از حاصل ضربهاي  باال را جمع کنيد؛آخرين رقم از عدد  -2

 .کم کنيد 74مقدار آخرين رقم از جمع بدست آمده را از  -9

 . حاصل تفريق بايد رقم کنترلی باشد -4

 

 

 

 

    69626162091: نمونه

 ، جنس مونث7342فرد متولد هشتم ژوييه  -7

 ؛6=3*2، 6=1*6، 27=9*3، 0=7*0، 24=3*8، 0=1*0،  63=9*0،7=7*0، 6=3*2، 0=1*0 -9

 ؛32=0+6+0+3+0+4+0+7+6+6 -9

 ؛8=10-2 -4

 8 =رقم کنترلی -5
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فرمت 

TIN 

[C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10] C1 تاc10  کاراکتر هستند 

 عددي هستند C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 دامنه

مقادير هر وضعيت را در وزن  -7 قاعده

 .متناظرش ضرب کنيد

C1    6 
C2   5 
C3   7 
C4   2 
C5  3 
C6  4 
C7  5 
C8  6 
C9  7 

حاصل ضربهاي باال را با هم جمع  -2

 .کنيد

 براي جمع باال بکار ببريد؛ 77ماژول  -9

اگر باقيمانده )باقيمانده = رقم کنترلی -4

 (.معتبر نيست TINباشد،  74= 

 

 

  

  

  

  

 ,15=3*8,5=2*21,4=7*10,3=5*12,2=6*2 .1 2294511835 نمونه
6*4=24,7*5=35,8*6=48,9*7=63 

2. 12+10+21+8+15+24+35+48+63=236 
3. 236%11=5 
5= رقم کنترلی  .4  

10-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 .اين شماره در اسناد رسمی يا شناسايی موجود است
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 پسل -الف

 پاسپورت

 
 کارت شناسایی

 
 TIN -ب
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 هلند -12

 TINتعریف  -12-1

 اشخاص حقيقی: 

 .شماره به هنگام تولد يا در موقع ثبت نام در شهرداري ها به اشخاص حقيقی داده می شوداين 

 اشخاص حقوقی: 

 .اين شماره در هنگام ثبت شرکت و کسب و کارها داده می شود

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -12-9

 اشخاص حقيقی: 

TIN  رقمی است 3هلند هميشه در. 

 : قاعده معتبرسازي و رقم چک 

           N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9:رقمی است 3شماره شناسايی در هلند هميشه  .7

N9 رقم چک است. 

 :الگوريتم رقم چک به صورت زير است .2

((N1*9) + (N2*8)+(N3*7)+ (N4*6)+ (N5*5)+(N6*4)+(N7*3)+(N8*2)) modulo 11 

 باقيمانده الگوريتم باال=(N9)رقم چک

. معتبر نيست( تين)باشد، آنگاه شماره شناسايی  74=اگر باقيمانده   
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12-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی: 

TIN استقابل مشاهده  ، گواهينامه رانندگی و کارت شناسايیدر اسناد شناسايی رسمی مانند پاسپورت . 
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 جزیره من -11

 TINتعریف  -11-1

اتحاديه ها و  شرکتها،)و نهادهايی انواع شراکت همه اشخاص حقيقی،  ارجاع مالياتی را برايجزيره من شماره 

 .کندصادر می  نمايندمیکه اظهارنامه مالياتی جزيزه من را تسليم ( بنيادها

بخش ماليات بردرآمد ثبت نام نموده است، شماره مرجع مالياتی در لحظه صادر  دربراي اشخاص و نهادهايی که 

 .شودمی

 (NINO .)که در جزيره من استفاده می شود، شماره بيمه ملی اشخاص حقيقی است ارجاعساير شماره هاي 

باشند که  داشته( NINO)که در استخدام هستند بايد شماره بيمه ملی( 15-71)همه اشخاص حقيقی با سن کاري 

 .توسط يکی از دو بخش گمرکات يا ماليات بردرآمد صادر ميشود

مالياتی و شماره بيمه ملی شخصی و خصوصی بوده و به اشخاص اختصاص داده شده، براي هميشه  ارجاعشماره 

 .شماره هاي ثابت هستند و هميشه در يک قالب مشابه است

 TINساختار  -11-9

 شماره ارجاع مالیاتی

، به فرم دو پسوند عددي به هم وصل (دش)مالياتی شامل حرف و شش رقم است که توسط خط ربط ارجاعشماره 

 .می شوند

، ( با مسئوليت محدود)ساخته می شوند و شرکتها  ""Hمالياتی اشخاص حقيقی با پيشوند  ارجاعشماره هاي 

 .هستند  " "Xپيشوند داراي ها و بنيادها اتحاديه

مالياتی که شامل پسوند نباشد قابل قبول  ارجاعرقمی در همه موارد اختياري است و شماره  استفاده از دو پسوند

 (c222222بر اي نمونه .)خواهد بود
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 :براي مثال

 H111111-11: مالياتی اشخاص حقيقی ارجاعشماره 

 C333333-33:مالياتی شرکت ارجاعشماره 

 X555555-55: مالياتی اتحاديه ارجاعشماره 

 ه ملیشماره بیم

 .است  Dيا A,B,Cشماره بيمه ملی شامل دو حرف، شش رقم و يک پسوند حرف 

 MA999999A: براي مثال

11-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

مالياتی در هر سند اداري يا نامه اي که توسط بخش ماليات بر درآمد مانند اظهارنامه ماليات بردرآمد يا  ارجاعشماره 

 .ابالغيه صادر شده باشد يافت می شود

 

 تأميندرآمد يا  شماره بيمه ملی در اسناد اداري خاص و نامه هايی که توسط يکی از دو بخش ماليات بر

 .شده باشد يافت می شودصادر ( کارت بيمه ملی)اجتماعی
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 رژیم صهیونیستی -12

 TINتعریف  -12-1

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -12-9

 .تين براي اشخاص حقيقی شماره شناسايی آنهاست

 .براي شرکتها بدون معنی خاصی است

12-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی 

 در کارتهاي شناسايی

 اشخاص حقوقی 

 اسناد شرکت
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 ژاپن -96

شماره گذاري مؤدي براي مقاصد  جديدژاپن از جمله کشورهايی است که در سالهاي اخير نسبت به اجراي سيستم 

 لوايح و قانون رسمی اعالم با، 2479سال می ماه در(. NTA ،2474)تامين اجتماعی و ماليات اقدام کرده است 

 و ماليات شناسايی شماره سيستم، اداري هايرويه در حقيقی معين اشخاص شناسايی براي شماره از استفاده به مربوط

 ترمنصفانه اجتماعی تامين و مالياتی نظام برقراري براي مبنايی شناسايی شماره سيستم. گرديد معرفی اجتماعی تامين

. کندمی تامين را مالياتی سازمان باالتر کارايی و مردم آرامش جامعه اطالعاتی ساخت زير عنوان به و است جامعه در

 مختصات. شدند معرفی مالياتی  و اجتماعی تامين مثل محدود هايحوزه حقيقی در اشخاص شناسايی شماره ابتدا در

 :  گذاري ژاپن براي اهداف تامين اجتماعی و ماليات به قرار زير استسيستم جديد شماره

 TINتعریف  -96-1

 اشخاص حقيقی 

تحت کنند و رقمی که به اشخاصی که در ژاپن زندگی می 72شماره اي است  (شماره من) شماره اشخاص حقيقی

عنوان مقيم ژاپن ثبت نام شود،  چنانچه مودي به. هستند اختصاص داده شده است نظام تامين اجتماعی و مالياتی

. شوددريافتی از اداره شهرداري مربوط به آدرس ثبت شده چاپ می "کارت اعالم"شماره اشخاص حقيقی بر روي 

شامل نام فرد، آدرس، تاريخ تولد،  "کارت شماره اشخاص حقيقی"چنانچه از طرف مودي درخواست شود 

 .شوددر میصا جنسيت، شماره اشخاص حقيقی و تصوير هويتی

 یحقوق اشخاص 

 :يابدمیاختصاص به اشخاص زير  یرقم 79 یشماره حقوق

 .شرکت ها و سازمان ها يرسا( 4ثبت شده، و  يشرکت ها( 9 ی،محل یموسسات دولت( 2 ی،مل یدولت يسازمان ها( 7

 یاستفاده از آن وجود ندارد و ممکن است توسط هر کس يبرا يتیمحدود يچه ،يقیبر خالف شماره اشخاص حق

 .يردمورد استفاده قرار گ
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 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 .است مطلعبه ان اختصاص داده شده است و از آن  يمنحصر به فرد يقی،  شماره حقباشدژاپن  مقيمکه  يهر فرد

شماره  يزن ی خاص،اقامت دائم يتوضع يااقامت متوسط تا بلند مدت  يتخاص، مانند وضع يتموقع يدارا يانخارج

 .کنند یم يافتدر يقیحق

 TINساختار  -96-9

 اشخاص حقيقی: 

 .باشدرقمی است که فقط شامل اعداد می 72شماره افراد يک شماره 

 قیاشخاص حقو: 

در صورتی که يک شرکت  .باشدرقمی است که فقط شامل اعداد می 72يک شماره  شخاص حقوقیشماره ا

 .براساس قانون شرکتها و يا ساير قوانين و مقررات ثبت شده باشد، شماره شرکت همان شماره شناسايی است

96-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی: 

شماره وي در کارت ابالغ دريافتی از شهرداري محل اقامت وي، قابل در صورتی که يک فرد، مقيم ژاپن باشد، 

 .مشاهده است

 قیاشخاص حقو: 

اين شماره . گرددشماره اشخاص حقوقی در اسناد شرکت قابل مشاهده است و از سوي سازمان مالياتی نيز ارسال می

 .شودبرخالف شماره اشخاص حقيقی، از طريق اينترنت منتشر می
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 اسلواکی  -91

 TINتعریف  -91-1

 اشخاص حقيقی: 

اسلواکی فقط براي اشخاص حقيقی و حقوقی که فعاليت کسب وکار انجام می دهند و ملزم به ثبت  سازمان مالياتی

اين شماره شناسايی براي شهروندان . کند نام در ادارات مالياتی محلی هستند، شماره شناسايی مالياتی صادر می

بنابراين بيشتر اشخاص حقيقی شماره . دشونيستند، صادر نمی اسلواکی که ملزم به ثبت نام در ادارات مالياتی محلی 

با ثبت نام موديان به آنها يک ( درپروسه)همزمان  ،سازمان مالياتی موجود قوانين به توجه با .شناسايی مالياتی ندارند

TIN موديان مالياتی از  .دهد می اختصاص TIN کنندبه اداره مالياتی مربوطه  استفاده می( ارتباط)بهنگام مراجعه . 

 اشخاص حقوقی: 

اين شماره براي . گرددصادر می يک شماره شناسايی توسط دولتبراي اشخاص حقوقی نيز همانند اشخاص حقيقی 

 .گيرداهداف مختلفی از جمله امور مرتبط با ماليات، مورد استفاده قرار می

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

هيچوقت شماره . آنها در سازمان مالياتی ثبت نام کنند کهزمانی براي موديان صادر می شود  TIN، اسلواکیدر 

اگر . متفاوت به يک مودي اختصاص نمی يابد  TINهيچوقت دو. مشابه به موديان متفاوت تخصيص داده نمی شود

امور مرتبط با  تمام اين شماره براي .شود قبلی به ايشان اختصاص داده می TINيک مودي دوباره ثبت نام کند همان 

  SK_TIN:دارد  Skدر خصوص ماليات بر ارزش افزوده پيشوند  .گيردماليات، مورد استفاده قرار می

براي تبادالت ( شماره شناسايی تولد منحصر به فرد) TINندارند از شماره شبيه  TINبراي اشخاص حقيقی که  

 .شوداطالعات الکترونيکی استفاده می 
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 TINساختار  -91-9

TIN  رقم بوده که اگر اشخاص حقيقی فاقد  74شاملTIN  رقمی  74باشند از شماره شناسايی تولد فرد که آن نيز

 .است، استفاده می شود که  براي امور مرتبط مالياتی بکار می رود و به شکل ذيل می باشد

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

C1, C2   ارقام بین 0-9 

C3, C4   ارقام بین  62-51 یا  01-12

C5, C6   ارقام بین 01-31  

C7, C8,C9   ارقام بین 0-9 

C10 9-0 ارقام بین 

 .نشان داده نشود  C10 کمتر باشد ممکن است 54از   C1, C2اگر ارقام  : استثناء

91-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 . است را صادر می کند  TINکه شامل  ايسازمان مالياتی تاييديه

شماره شناسايی صادر شده بايد در تمام مدارکی که براي سازمان مالياتی ارسال می شود و در تمامی رسيدهاي و 

 . ثبتهاي نقدي ثبت شده و همچنين فاکتورهاي ارزش افزوده قيد شود

 :وارد زير استنمونه اسناد شناسايی که می توان شماره شناسايی را در آنجا مشاهده کرد شامل م
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 کارت شناسايی

 

 پاسپورت
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 اسلونی -99

 TINتعریف  -99-1

TIN  اين شماره براي . تعلق می گيرد( اشخاص حقيقی و حقوقی)يک شماره شناسايی است که به موديان مالياتی

يکدست و يکنواخت کردن موديان مالياتی همچنين ارتباط آنها با داده هاي مالياتی موديان بکار می رود که توسط 

 .سازمان مالياتی مديريت می شود

TIN قانونی از جمله پاسپورت و کارت شناسايی ذکر  اسنادر می رود اما در ساير براي همه منابع مالياتی بکا

 .نميشود

 .اضافه شد  TIN به خاطر ماليات بر ارزش افزوده به   SIزمانی که اسلونی به اتحاديه اروپا ملحق شد، پيشوند 

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 

مخصوصی را براي  ثبت نام به سازمان  نباشد ملزم است قبل از شروع هر فعاليتی فرم TINاگر يک شرکتی داراي   

 .مالياتی اسلونی بفرستد

 TINساختار  -99-9

TIN  هفت رقم بعدي  ارقام پايه بوده که  بصورت تصادفی از بين . آن نبايد صفر باشدو اولين رقم  بودهرقم  8شامل

 .رقم هشتم رقم کنترلی می باشد.  انتخاب می شود   3333333تا  7444444اعداد     

99-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TIN توان در اين شماره را میاما . در اسناد شناسايی رسمی مانند کارت شناسايی يا پاسپورت قابل مشاهده نيست 

 .تاييديه ثبت نام مالياتی اسلونی مشاهده کرد
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 .روز بعد از ثبت نام اين تاييديه را صادر می کند که به شکل زير می باشد 8مان مالياتی اسلونی ظرف ساز
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 فریقای جنوبیآ -92

 TINتعریف  -92-1

 طور به ياو  مودي مالياتی باشد عنوان به نام ثبتکه ملزم به  شود می داده اختصاص فردي به موديان ارجاع شماره

 . انجام دهد را آن داوطلبانه

 مکاتبات در و شود می صادر جنوبی آفريقاي سازمان مالياتی توسط تنها جنوبی آفريقاي یماليات شناسايی شماره

 درآمد بر ماليات مقاصد براي سازمان/فرد که زمانی درآمد بر ماليات شمارهاين . قابل مشاهده است موديان به مربوط

  شود می صادر SARS توسط تنها، کند می نام ثبت

TIN کند نمی تغيير و است معتبر عمر کل براي شده صادر.  

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -92-9

TIN  ارقام . که يک مميز بعد رقم چهارم و هفتم وجود دارد بودهرقم  74شاملTIN   3يا  4و9و2و7می تواند از 

    7811/ 249/294شروع شود براي مثال

92-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TIN بين مکاتبات تمامدر  تقريبا SARS هاياز جمله در برگ شود؛ می استفادهاظهارنامه ها  در همچنين و مودي و 

 . مربوطه مکاتبات و( NOA و NOO فرم) نظر تجديد درخواست و اعتراض برگ حسابرسی، مکاتبات ،تشخيص
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 ترکیه -92

 TINتعریف  -92-1

 تمام اشخاص حقوقی و شرکتهاي غير مشارکتی و اشخاص حقيقی به منظور انجام کار  يا فعاليت تخصصی در ترکيه 

 . ملزم به دريافت شماره شناسايی مالياتی هستند 

واحد براي شهروندان ترکيه استفاده می شود و همه  شماره شناسايی ملی بعنوان يک شماره شناسايی  2441از سال 

شهروندان خارجی . هاي شهروندان با شماره شناسايی ملی در پايگاه اطالعاتی مالياتی تطبيق يافتندشماره شناسايی

 .هستند TIN اگر بيش از شش ماه در ترکيه اقامت داشته باشند ملزم به دريافت 

 .عات شناسايی از طريق پرونده هاي ثبت نام شده موديان می باشدشماره شناسايی مالياتی بر اساس اطال

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TIN عنوان به ملی شناسه شماره از استفاده براي قانونی تعهد زيرا دارند، را TIN خودکار طور به ترکيه شهروندان

 .دارد وجود قوانين در

 خارجی شناسه شماره به دريافت ملزم  ، ويزا مدتبيش از   يا و روز 34 از بيش ترکيه درها براي اقامت  خارجی

 گرفته نظر در TIN عنوان به از آن شماره  بيگانه اتباع همهبراي  بنابراين. شود می استفاده TIN عنوان به که باشندمی

 .شود می

 تعيين معامالت از اي گسترده طيف براي خصوصی يا دولتی نهادهاي براي ارسال مستندات به   TIN اين بر عالوه

دفاتر  خدمات بيمه، اجاره، چک، بهادار، اوراق مالی، و بانکی خدمات به مربوط معامالت مانند قانون توسط شده

 مالی موسسات توسط شده انجام معامالت وام، سرمايه، بازار قانون تحت معامالت نقليه، وسايل ثبت نام ،یپست

 .الزم و ضروري است  زمين ثبت و خصوصی
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 برخی نهادهاي حقوقی چه اگر. کنند می دريافتTIN  خودکار صورت به مستقر در ترکيه حقوقی اشخاص همه

 محلی مالياتی ادارات در نام ثبت هنگام اما ،نيستند ها شرکت درآمد بر ماليات مشمول عادي هاي مشارکت مانند

TIN يابداختصاص می آنها به. 

 تعيين معامالت از اي گسترده طيف براي خصوصی يا دولتی نهادهايبه هنگام ارسال مستندات به  TIN اين بر عالوه

 رسمی، اسناد دفتر معامالت چک، بهادار، اوراق مالی، و بانکی خدمات به مربوط معامالت مانند قوانين توسط شده

 شده انجام معامالت وام، سرمايه، بازار قانون به مربوط معامالت  نقليه، وسايلثبت  دفتر، از پس خدمات بيمه، اجاره،

 .الزم است زمين ثبت و خصوصی مالی موسسات توسط

 TINساختار  -92-9

TIN  رقم می باشد 77شامل. 

 شماره شناسايی مالياتی واحد

 کد گروه آلفا شماره ترتيبی عدد کنترل

4 8 2 5 4 4 4 9 2 7 

 (333 تا 447 بين) خانوادگی نام و نام شامل کد: افراد برايکد گروه آلفا  

 (333 تا 447 بين) عنوان شامل کد: عادي هاي مشارکت و حقوقی اشخاص براي

 ترکيه در آلفا گروه کد تکرار تعداد: شماره ترتيبی

 ترتيبی شماره و آلفا گروه کد از متشکل کاراکتر 3 از رقم کردن چک: کنترل عدد

92-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 TINسازمان توسط شده صادربرگه هاي  و موديان اظهار نامه هاي و مالی صورتهاي تمامدر  تقريبا توان می را 

 اطالعات اين کنند، می استفاده TIN عنوان به ملی شناسنامه شماره از افراد که آنجايی از. کرد پيدا موديان بهمالياتی 

   .مشاهد کرد وگذرنامه ملی شناسايی هاي کارت در توان می را
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 سوئد  -95

 TINتعریف  -95-1

 :شخاص حقيقی در نظر گرفته شده استبراي ا  TINدر سوئد دو نوع 

  د ثبت نام کرده اندئسو یجمعيت سوابقشماره شناسايی شخصی براي افرادي که در. 

 شماره شناسايی هماهنگی که براي افرادي که در اين سامانه ثبت نام نکرده اند . 

بررسی اينکه افراد . اين دو شماره شناسايی در بيشتر فعاليتهاي خصوصی و عمومی استفاده می شود و عموميت دارند

 . داراي شماره شناسايی شخصی يا هماهنگی هستند در اداره ماليات انجام می شود

يک خط تيره بين رقم ششم و هفتم ارقام . رقم هستند 74شناسايی شخصی و شماره شناسايی هماهنگی شامل شماره 

 .ساله می شود  اين خط تيره  به عالمت مثبت تبديل می شود 744در شماره شناسايی شخصی وقتی فرد . وجود دارد

 شماره شناسایی شخصی

 شماره. واحد دريافت می کنند شخصی شناسه شماره يک اند کرده نام ثبت سوئد جمعيت سوابق در که کسانی همه

 .شود می استفاده خصوصی يا دولتیي ها فعاليت اکثر در شخصی شناسايی

متعلق به  زندگی طول در افراد اين شماره  که معنا بدين است، فرد به منحصر و دائمی شخصی هاي شناسه شماره

 جمعيت سوابق از و مهاجرت کند سوئد ازی که زمانيک فرد . نيست يکسان شخصی هويت شماره دو وآنهاست 

 جايگزين تواند نمی هرگز شخصی هويت شماره. کند می حفظ را خود شخصی شناسه شماره او شود، می حذف

 .شود هماهنگی شماره

 ارسال سوئدي ماليات اداره به که اسناد ساير و یمال صورتهاي مالياتی، اظهار نامه هاي در بايد شخصی هويت شماره

 .شود اعالم شود، می
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 شناسایی هماهنگی رهشما

ثبت نام نکرده  سوئد جمعيت سوابق در که است افرادي براي و واحد يکنواخت  شناسه يک ،هماهنگی شماره کي

 .است نشده ثبت و يا 

. دهد اختصاص خاص اهداف براي مقام يک درخواست براساس را هماهنگی شماره يک تواند می تنها ماليات دارها

 باشد داشته را بازنشستگی حقوق دريافت يا کار از حاصل درآمد فرد يک آنکه از عبارتند اهداف اين از هايی مثال

 اين از تواند می است، هماهنگی شماره داراي که کسی هر حال، اين با. ماليات تعلق می گيرد به آنها  سوئد در که

 .کند استفاده خصوصی و عمومی ها، فعاليت ساير در شماره

 شماره دو و شود می مربوط فرد به آن تعداد که معنی اين به است، فرد به منحصر و دائمی هماهنگی شماره

 شناسايی شماره با هماهنگی شماره شود، نام ثبت جمعيت سوابق در بعداً شخص اگر. نيستند يکسان ،هماهنگی

 .شود می جايگزين شخصی

 که همانطور - شماره اين شود، داده اختصاص هماهنگی شماره يک است، ماليات پرداخت ملزم به  که فرديبه  اگر

 اداره به که مدارک ساير و یماليات برگه هاي مالياتی، هاي اظهارنامه در بايد - شخصی شناسه شماره يک براي

 .شود اعالم شود، می ارسال سوئد ماليات

 .آورد بدست خود هماهنگی شماره با را رسمی هويت سند تواند نمی شخص يک

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی
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 TINساختار  -95-9

 :شماره شناسايی شخصی

براي افرادي شخصی که   ساکن و 

 مقيم سوئد هستند

 رقمی 74يک عدد 
3333-333333 

3333+333333 

 :شماره شناسايی هماهنگی

که ساکن و مقيم  براي افراد شخصی

 سوئد نيستند

 333333-3333 رقمی 74يک عدد 

 

95-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TINs است قابل مشاهده زير شناسايی رسمی اسناد در: 

 پاسپورت
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 کارت شناسايی

 
 گواهينامه رانندگی
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 سایر کارتهای هویتی

 در شناسایی برای کارت این. اند کرده نام ثبت سوئد جمعیتدر سوابق  که است افرادی برای هویت کارت

 شود جایگزین مسافرت هنگام در را ملی هویت کارت یا گذرنامه بجای نمیتواند و شود می استفاده سوئد
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 برزیل -90

 TINتعریف  -90-1

 .نمايدمی يينتع شدهکه ثبت نام  یهر شخص يرا برا منحصر به فردي شماره( RFB) يلبرز سازمان درآمدي يرخانهدب

 .دارد (یشخص حقوق يا حقيقیشخص )موديبه نوع  یبستگ TINساختار 

 اشخاص حقيقی: 

CPF" " يک شماره مربوط به موديان ملی و ساکنان است. 

 اشخاص حقوقی: 

"CNPJ" در ارتباط با است که ( يادهااز جمله شرکت ها، شرکا و بن) حقوقی اشخاص يبرا يیشماره شناسا يک

 .شود یصادر م آنها ياتیمال امور

، مانند امالک باشد يلدر برز یخاص يیدارا يکه دارا،شرکت يا حقيقی شخص چه  مقيميرغ شخاصا ی،به طور کل

 يا CPFثبت نام در يازمندن ي،گذار يهسرما يا یبانک يمشارکت در شرکت ، حساب ها يه،نقل يلو مستغالت، وسا

CNPJ هستند. 

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TINساختار  -90-9

 :ساختار تين بستگی به نوع مودي دارد

 قیياشخاص حق: 

 .(عدد قبلی است 3عدد آخر نتيجه يک عمليات رياضی در  2)رقم است  77شامل 

 

 



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان

82 

 

  اشخاص حقوقی 

کند، چهار رقم  یم يیشرکت را شناسا ينرقم اول اهشت )  XX.XXX.XXX/XXXX-XXرقم به شکل  74شامل 

در مورد آن  ياضیر ياتعمل يک يجهنت 2کنند و رقم آخر  یم يیرا شناسا يرمجموعهاسلش ز يبعد از عالمت گذار

 (ها است

90-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 (اشخاص حقيقی)کارت ثبت نام موديان مالياتی 

 

 کارت شناسايی
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 نامه رانندگیگواهی 

 

 کارتهاي شناسايی حرفه اي
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 ایتالیا -92

 TINتعریف  -92-1

شماره شناسايی است که براي هر شخص درگير در ارتباط با اداره امور عمومی ايتاليا ( TIN)شماره شناسايی موديان

اين شماره همچنين براي هرگونه ارتباط شخص و نهادهاي عمومی و ساير اشخاص يا شرکتهاي . شوداستفاده می

 . خصوصی مورد استفاده قرار ميگيرد

در متن درخواست بايد . ندارند بايستی درخواستی براي سازمان ماليات تسليم نمايد TINاشخاص حقيقی که 

درج  TINرج شود، که در اين صورت کارتی که در آن اطالعات شخصی و اقامتگاه دائمی به صورت صحيح د

 . کنندشده است را دريافت می

 .شوددرخواست براي افراد صغير توسط والدين تسليم می

TIN شود يا با ارائه سند شناسايی به براي نوزادان معموالً توسط شهرداري در زمان ثبت اوليه تخصيص داده می

 .   اند براي آنان درخواست شودتوسازمان ماليات توسط والدين می

 :شهروندان کشورهاي خارج از اتحاديه اروپا بايد موارد ذيل را ارائه نمايند

يا سند معادلی که توسط مقامات ايتاليايی مورد تاييد قرار ( در صورت الزام)گذرنامه معتبر به همراه ويزا -

  گرفته باشد

با ) پستهاي کنسولی در ايتاليا از جانب کشور مبدا گواهی شناسايی صادره توسط ماموران ديپلماتيک يا -

 (تصوير

 مجوز اقامت معتبر -

 کارت شناسايی صادره توسط شهرداري محل اقامت  -

هيچ شخص حقيقی و حقوقی . شوداست که توسط اداره درآمدهاي مالياتی صادر می  موارديقبول  قابل TINتنها 

 . يا پرينت کارتهاي مربوطه نخواهد بود TINي توليد هاي کامپيوتري براديگري مجاز به ايجاد برنامه

 



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان

85 

 

 TINساختار  -92-9

 برای اشخاص حقیقی

 A 
A  نام خانوادگی 

A 

A     نام 

A 

A                    سال تولد 

N 

A   ماه تولد 

N  روز تولد و جنسيت 

N 

A 

N  محل تولد 

N 

N 

A  رقم کنترلی 

 برای اشخاص حقوقی

N 

N 

N 

N     شماره سريال ثبت استان که اداره ماليات ذيصالح واقع است . 

N 

N 

N 

N                   . 

N                      شماره شناسايی استان که اداره ماليات ذيصالح واقع است 

N 

N رقم کنترلی 
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92-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 سالمت شخصی تدر کار TINي که مردم حق دريافت خدمات سيستم سالمت ايتاليا را دارند در موارد -

 .است شده درج

 

 درج شده TINدر کارت  TINدر مواردي که مردم حق دريافت خدمات سيستم سالمت ايتاليا را ندارند  -

 .است

 

- TIN  ممکن است بر روي کارت شناسايی الکترونيک و مجوز اقامت و بر روي کارت خدمات ملی نيز

 .  درج شود
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 بلژیک -91

 TINتعریف -91-1

شخود و در مخدارک   و حقخوقی صخادر مخی    (NN)در بلژيک شماره شناسايی موديان مالياتی بخراي اشخخاص حقيقخی   

 . يابدانعکاس می شناسايی رسمی نيز

 اشخاص حقيقی: 

TIN  تحت عنوانNN شود که افراد در سامانه ثبت ملی، ثبت نام شوندزمانی صادر می. 

 اشخاص حقوقی: 

 .باشدهمان شماره تجاري آنها می

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

 TIN ساختار -91-9

 اشخاص حقيقی: 

 .شوداي اختصاصی براي افراد ثبت نام شده محسوب میشمارهباشد و رقم می 77اين شماره مشتمل بر  

 اشخاص حقوقی: 

 .است رقم تشکيل شده 74اين شماره براي اشخاص حقوقی از  
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 بلغارستان -92

  TINتعریف  -92-1

 اشخاص حقيقی : 

خخارجی  ؛ بخراي شخهروندان   (UCN)شماره يکپارچه شهروندي براي شهروندان بلغخاري   براي شهروندان بلغارستانی،

داراي اجازه اقامت بلند مدت و نيز براي شهروندان خارجی مقيم مالياتی، شماره فردي؛ و بخراي شخهروندان خخارجی    

 .باشندرقمی می 74هاي مذکور، کليه شماره. شودصادر می( NRA)مقيم مالياتی، شماره رسمی 

توسط وزارت کشور صخادر شخده و   و شماره فردي براي شهروندان خارجی ( UCN)هاي يکپارچه شهروندي شماره

شخود و بخر روي   توسط سازمان امور مالياتی صادر می( NRA)شماره رسمی . شودبر روي همه اسناد هويتی يافت می

 . رسدهاي رسمی صادره از سوي سازمان به ثبت میهمه گواهی

 اشخاص حقوقی: 

ايخن شخماره توسخط سخازمان     . کنندرقمی دريافت می TIN 3همه اشخاص حقوقی به هنگام ثبت شرکت يک شماره 

اشخخاص حقخوقی بخر     TIN. شودرا برعهده دارد صادر می( BULSTS)ثبت که مسئوليت ثبت تجاري و ثبت هويتی 

 .  شودهاي رسمی صادره از سوي سازمان امور مالياتی و سازمان ثبت درج میروي کليه گواهی

 د؟شوبه صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

شهروندان به محض تولد، اشخاص خارجی مقيم به محض دريافت اسناد هويتی و اشخاص مقيم به محض ثبخت نخام   

 .کننددريافت می TINاشخاص حقوقی نيز به محض ثبت نام بطور خودکار . کننددريافت می TINبطور خودکار  

 TINساختار  -92-9

 اشخاص حقيقی :TIN  رقمی است 74در اشخاص حقيقی. 

 اشخاص حقوقی :TIN  رقمی است 3در اشخاص حقوقی. 
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92-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TIN شودبر روي اسناد رسمی زير گزارش می : 

 گذرنامه

 
 کارت شناسايی
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 گواهی نامه رانندگی

 
 

 

 

 گواهی اقامت مالی 
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 جمهوری چک -94

  TIN  تعریف  -26-1

ايخن  . کنخد اسختفاده مخی  ( شماره شناسايی اشخاص) TINجمهوري چک براي شناسايی مؤديان خود از شماره شبيه به 

 . شودبه عنوان شماره شناسايی افراد بر روي همه اسناد رسمی گزارش می TINشماره شبه 

راي متولدين بعد از ايخن  نه رقمی است و ب 47/47/7354براي اشخاص متولدين قبل از  -شماره فردي دو حالت دارد

 .رقمی است 74تاريخ 

  TINساختار  -26-9

 شرح توضيح فرمت

 TINدر راستاي اهداف پردازش،  رقم 3 333333/333

بايد بصورت يک عدد واحد و 

 .بدون قيد مميز وارد شود

 TINدر راستاي اهداف پردازش،  رقم 74 333333/3333

بايد بصورت يک عدد واحد و 

 .بدون قيد مميز وارد شود
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26-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 کارت شناسايی

 
 پاسپورت
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 چین -21

 TINتعریف -21-1

 اشخاص حقيقی: 

اشخاصی که داراي کارت شناسايی چينی باشخند  . به کارت هويت افراد بستگی دارد TINدر مورد اشخاص حقيقی، 

کننخد  براي اشخاصی که از پاسپورت يا گواهی کارت شناسايی اسختفاده مخی  . کننداستفاده می TINاز همان به عنوان 

 TINسپورت به عنوان در بعضی از مناطق شماره پا. توسط اداره مالياتی محلی تعيين خواهد شد TINبموجب قوانين 

 .گيرداشخاص حقيقی خارجی مورد استفاده قرار می

 اشخاص حقوقی: 

در سالهاي اخير چخين  . دهدمنحصر به فرد تخصيص می TINسازمان اداره کشور چين براي هر شخص حقوقی يک 

وقی کخد  اشخاص حق TINبر اساس اين نظام جديد، . جديدي را براي اشخاص حقوقی معرفی کرده است TINنظام 

 . اعتباري آنهاست

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی بله اشخاص حقيقی

کننخد ايخن شخماره بطخور     اسختفاده مخی    TINبراي آن دسته از اشخاص حقيقی که از کارت شناسايی چينی به عنخوان  

چينخی بخه    TINکننخد صخدور   استفاده میاشخاصی که از شماره پاسپورت و گواهی شناسايی . شودخودکار صادر می

 .افتددنبال تسليم اولين اظهارنامه و اولين پرداخت مالياتی اتفاق می

جديخد اسخت ابتخدا بايخد در نخزد مراجخع ماليخاتی يخا          TINيا کد اعتباري که همان  TINاشخاص حقوقی براي کسب 

 .بازرگانی ثبت نام کنند
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 TINساختار  -21-9

 اشخاص حقيقی: 

TIN  رقم با يک حرف 71رقم يا  78در اشخاص داراي کارت شناسايی چينی ازX  به )در آخر تشکيل شده است

 (.X 33333333333333333  عنوان مثال

رقم  71رقم يا  71با  Cکنند از کاراکتر استفاده می TINبراي اشخاصی که از پاسپورت چينی به عنوان  TINساختار 

 (.C9999999999999999Xيا  C99999999999999999)است و يک کاراکتر حرفی تشکيل شده 

 71رقم يا  71و  Wکنند کاراکتر اولاستفاده می TINبراي اشخاصی که از پاسپورت خارجی به عنوان  TINساختار 

، يا W99999999999999999)رقم و يک کاراکتر حرفی تشکيل شده است 

W9999999999999999X.) 

کاراکتر تشکيل شده است  75کنند، از استفاده می TINز کارت سربازي به عنوان براي اشخاصی که ا TINساختار 

 . کاراکتر بعدي کاراکتر عددي است 74و  Jکه کاراکتر اول آن 

 78از  TINکنند ساختار کنگ که از مجوز سفر خود به عنوان کارت شناسايی استفاده میبراي اشخاص مقيم هنگ

کاراکتر عددي و يک کاراکتر حرفی در  71کارکتر عددي يا  71و  Hکاراکتر تشکيل شده است که اولين کاراکتر 

 (.H9999999999999999X، يا H99999999999999999)انتهاست 

 71و  Mکاراکتر است که اولين کاراکتر آن  78داراي  TINساختار ( داراي مجوز سفر)براي اشخاص مقيم ماکائو 

يا  M99999999999999999)کاراکتر عددي و يک حرف در انتهاست  71کاراکتر عددي يا 

M9999999999999999X.) 

کاراکتر  71و  Tکاراکتر است ، اولين کاراکتر  78شامل  TINساختار ( داراي مجوز سفر)براي اشخاص مقيم تايوان 

يا T99999999999999999)کاراکتر عددي باضافه يک کاراکتر حرفی است  71عددي يا 

T9999999999999999X.) 
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 . گيرند کاراکترهاي کنترلی هستندمورد استفاده قرار می TINحروفی که در ساختار 

 اشخاص حقوقی: 

 TIN  کاراکتر عددي تشکيل شده است 75قديمی از .TIN  کاراکتر عددي و حرفی تشکيل شده است  78جديد از

 .شوندآخر بويژه در کاراکترهاي نهم، دهم، سيزدهم و هجدهم ديده می کاراکتر 74کاراکترهاي حرفی در . 

21-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی : 

 .شودبر روي کارت شناسايی قيد می TIN: کنندبراي اشخاصی که از کارت شناسايی خود استفاده می
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 بر روي گواهی پرداخت ماليات: کنندشناسايی استفاده میبراي اشخاصی که از گذرنامه يا ساير گواهی هاي 

 

 

 اشخاص حقوقی : 

 گواهی ثبت نام مالياتی
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 مجوز کسب
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 کانادا -29

 TINتعریف -29-1

 اشخاص حقيقی: 

هر فرد (. SIN)رقمی تامين اجتماعی آنهاست  3براي اشخاص مقيم کانادا، شماره شناسايی مالياتی همان شماره 

ملزم ( شوديا در مورد او اطالعات گزارش می)کانادا مکلف به تنظيم اظهارنامه ماليات بر درآمد باشد  مقيمی که در

 .است  SINبه اخذ 

SIN محرمانه است اما بر حسب درخواست مؤسسات مالی براي اهداف گزارش مالياتی ارائه آن الزامی است . 

 اشخاص حقوقی: 

که توسط سازمان امور مالياتی ( BN)رقمی کسب و کار آنهاست  3شماره شماره شناسايی مالياتی شرکتها همان 

شرکتهاي مقيم کانادا داراي تکاليف گزارش ماليات بر درآمد هستند و بنابراين ملزم به داشتن . شودکانادا صادر می

BN هستند . 

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی خير اشخاص حقيقی

اشخاص حقوقی نيز، . هستند TINکند ملزم به ارائه درخواست براي افراد مقيم کانادا که اظهارنامه مالياتی تکميل می

 .ملزم به ارائه درخواست هستند

 : TINساختار  -29-9

 اشخاص حقيقی: 

SIN  شودکانادا صادر می خدماترقمی است که توسط سازمان  3يک شماره منحصر به فرد. 

 یاشخاص حقوق: 

 BN  شودرقمی است که توسط سازمان امور مالياتی صادر می 3يک شماره . 
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29-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

 اشخاص حقيقی: SIN توان روي صفحه اول اظهارنامه مالياتی اشخاص کانادايی و برگ را می

 .  تشخيص صادره از سوي سازمان امور مالياتی مشاهده نمود

 

  هاي شماره: حقوقیاشخاصBN شود روي که توسط سازمان مالياتی با فرمت حرفی صادر می

 . شوندهاي تشخيص ديده میصفحه اول اظهارنامه ماليات بر شرکت و برگه
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 مالزی -22

 TINتعریف  -22-1

عنوان کنند، شماره منحصر به فردي را تحت اشخاص حقيقی وحقوقی که در نزد سازمان امور مالياتی ثبت نام می

براي دريافت اين . اين شماره بر حسب ماهيت مؤدي متفاوت است. کننددريافت می (ITN)شماره ماليات بر درآمد 

هاي مختلف و مشخصی را که براي اين منظور تنظيم شده است تکميل شماره، اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی  فرم

 .کنندمی

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی خير حقيقیاشخاص 

 

TIN شودبراي اشخاص حقيقی و حقوقی  تنها بر حسب درخواست صادر می. 

 :  TINساختار  -22-9

ITN  شماره . کارکتر الفبايی و ترکيبی از شماره نوع فايل و شماره ماليات بر درآمد است 79يا  72شامل حداکثر

ITN شود، اما بر روي مکاتبات بصورت کاراکتر الفبايی در سيستم داخلی ذخيره می 79يا  72به صورتxx 

xxxxxxxxxxx شودنمايش داده می . 

 اشخاص حقيقی: 

به عنوان (. کاراکتر عددي است 77ماکزيمم ) شماره ماليات بر درآمد + فاصله( + OGيا  SG)دو کاراکتر الفبايی 

باشد که زوج  يا زوجه  7يا  4ممکن است عدد  ITNبراي اشخاص حقيقی رقم پايانی  .SG10234567090مثال 

. کرداستفاده می 7همسر خود با افزودن عدد  ITNدر سيستم قديمی ثبت نام، زوجه از همان . دهدبودن را نشان می

مسران است و در انتهاي ، زمان معرفی سيستم خود اظهاري شماره فايل زنان متفاوت از شماره فايل ه2444از سال 

 .آن عدد صفر قرار دارد

 اشخاص حقوقی: 
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کاراکتر عددي  74شماره ماليات بر درآمد که حداکثر + فاصله(+ حداکثر دو کاراکتر الفبايی)شماره نوع فايل 

 . C 2584563202يا  TF 1023456709به عنوان مثال . است

22-2- TIN شود؟بر روی چه اسنادی مشاهده می 

را در  TINشماره . خود اشاره کند TINمؤدي بايد هميشه در همه مکاتبات خود با سازمان امور مالياتی مالزي به 

 .توان مشاهده نمودهمه مکاتبات و اسناد مربود به موضوعات مالياتی می
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 یونان -22

  TINتعریف -22-1

 . دهدبه همه موديان، يک شماره واحد اختصاص میسازمان امور مالياتی کشور يونان طبق قانون، 

شوند شماره شناسايی مؤدي سازمان در صورت الزام ساير قوانين، به اشخاصی که مؤدي محسوب نمیهمچنين اين 

بطور ويژه  سازمان امور مالياتی کشور براي همه اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی که قصد انجام . کندتعيين می

سازمانهاي دولتی يا مؤسسات مالی داخلی يا سازمانهاي پرداخت کننده دارند، بر حسب درخواست  معامالت مالی با

 . دهدشماره شناسايی مؤدي تخصيص می

سازمان امور مالياتی ممکن است شماره شناسايی مؤدي را بر اساس اطالعات مبنی بر توقف فعاليت اقتصادي مؤدي 

 .غير فعال کند

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير اشخاص حقوقی خير اشخاص حقيقی

 

 TINساختار  -22-9

 .رقمی است 3ساختار شماره شناسايی مؤدي در يونان يک شناسه 

22-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TIN استشود، اما در موارد زير قابل مشاهده بر روي اسناد شناسايی رسمی ذکر نمی. 
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 دهد که شود و نشان میتين سند توسط وزارت دارايی صادر می: سند مفاصا حساب مالياتی

 .مؤدي هيچگونه تکليف مالياتی معوق ندارد

 

 اين سند ساالنه توسط وزارت دارايی براي مشخص کردن وضعيت : وضعيت استرداد مالياتی

مؤدي در . شودصادر میمؤدي مبنی بر پرداخت يا استرداد مالياتی در يک سال مالی مشخص 

 .کندحين معامالت از اين سند براي اثبات درآمد خود استفاده می
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  گواهی صدورTIN: گواهی صدورTIN  توسط وزارت دارايی بنابر درخواست مؤدي صادر

براي يک مؤدي خاص  TINاز اين گواهی براي آگاه کردن افراد مبنی بر صدور . شودمی

 . شوداستفاده می
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 مجارستان -25

 TINتعریف  -25-1

 اشخاص حقيقی:  

TINشونددر اسناد شناسايی رسمی درج نمی براي اشخاص حقيقی ههاي صادر . 

مکلف به انجام ماليات فعاليت  و در اين راستاخواهند فعاليتهاي کسب و کار انجام دهند اشخاص حقيقی که می

 . شود دريافت کنندکه براي اشخاص حقوقی صادر میهايی  TINهستند نيز بايستی همان   VATاقتصادي يا پرداخت

 اشخاص حقوقی:  

خواهند فعاليتهاي مشمول ماليات را انجام دهند بايستی در اداره ماليات ايالتی براي اخذ که می واحدهاي اقتصادي

  .شماره مالياتی ثبت نام کنند

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير حقوقی اشخاص بله اشخاص حقيقی

 

 TINساختار  -25-9

 اظهارنظر  توضيح  فرمت 

 :رقمی که  74يک بلوک  3333333333

دهد است که نشان می 8رقم اول همواره عدد 

 . يک شخص حقيقی است TINصاحب 

رقم دوم الی ششم تعداد روزهاي بين تاريخ 

 . و تاريخ تولد شخص حقيقی 47/47/7831

TIN براي اشخاص حقيقی 
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است که براي تمايز  رقم هفتم و نهم شماره تصادفی

اشخاص حقيقی متولد شده در روز يکسان توليد 

 . شودمی

  .  رقم دهم رقم کنترلی است

TIN  براي اشخاص

حقوقی و اشخاص 

 . حقيقی خاص

Y  وzz تواند بر می

حسب تغيير در 

شرايط موديان تغيير 

 . کند

 : کاراکتر عددي که 77متشکل از 

 Xxxxxxxx   رقمی که به عنوان  8بلوک

شناساگر منحصربه فرد مودي مورد استفاده قرار 

 گيرد؛  می

Y  "  کدVAT  " يا عدم  (2کد ) است که ثبت

 ؛کندرا مشخص می   VATدر (  7کد ) ثبت

zz  اي اداره ماليات ذيصالح در کد منطقه

  ؛کندمجارستان را مشخص می

xxxxxxxx-y-zz 
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25-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TIN استشود، اما در موارد زير قابل مشاهده بر روي اسناد شناسايی رسمی ذکر نمی. 

 TINکارت 

 

 

 

  



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان

748 

 

 استرالیا -20

 TINتعریف  -20-1

توسط اشخاص حقيقی و  TFN .است( TFN)در استراليا همان شماره پرونده مودي( TIN)شماره شناسايی مودي

موارد تعامالت مالياتی با سازمان . گيردحقوقی، که با سازمان ماليات استراليا در تعامل هستند، مورد استفاده قرار می

ماليات استراليا عبارت است از گزارشدهی اطالعات به سازمان ماليات، بارگذاري اظهارنامه مالياتی يا تعامالت در 

شرکتها، تراستها، )توان براي اشخاص حقيقی و نيز براي اشخاص حقوقیرا می TFN. خصوص سيستم بازنشستگی

    . صادر کرد( هاي بازنشستگیمشارکتهاي مدنی و صندوق

از طريق آنالين يا کاغذ قابل انجام است و زمانی که مدارک کافی در خصوص هويت  TFNدرخواست صدور 

گوهی تولد، گذرنامه، )قيقی اين مدارک شامل مدارک اوليهبراي شخص ح. شخص ارائه شود، قابل صدور است

گوهينامه رانندگی، کارت خدمات درمانی، صورتحساب بانکی، مجوز سالح )و مدارک ثانويه( گواهی شهروندي

اثبات هويت براي . است( ساله بودن، گواهی آزمون دانشجويان 78گرم، کارت دانشجويی، کارت گواهی باالي 

تها و تراستها به ترتيب ايجاد هويت شرکا، مديران و کارمندان عمومی و متولی تراستها را در مشارکت مدنی، شرک

 .   گيردبرمی

در  شماره شناسايیبه عنوان  ABNکسب و کارهاي استراليا از   (:ABN) شماره کسب و کارهای استرالیایی

کسب . کنندانها و نهادهاي دولت استفاده میکليه مراودات کسب و کاري با سازمان ماليات و مراودات با ساير سازم

قرار استفاده مورد اين شماره براي امور شناسايی مالياتی نيز . داشته باشند  ABNو کارها در استراليا بايد يک شماره 

 . گيردمی

 . نياز دارند ABNبه  امور مالياتیکسب و کارها براي ثبت ماليات کاالها و خدمات و ساير 

 . از طريق آنالين يا کاغذ قابل انجام است  ABNرآيند درخواست براي ف TFNمشابه  

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 خير بنگاهها خير اشخاص حقيقی
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 اشخاص حقیقی 

TIN استراليا( شماره پرونده مالياتی يا همانTFN )اشخاص . شودبه صورت خودکار براي کليه مقيمان صادر نمی

براي تعامل با اداره ماليات  TFNاشخاص حقيقی در کل از  . اخذ کنندرا  TFNتوانند درخواست میحقيقی با ارائه 

موارد تعامالت مذکور ارسال . خواهند داشت TFNکنند و لذا اکثر اشخاص حقيقی يک استراليا استفاده می

ي دولتی و دريافت شماره کسب و دهی اطالعات به اداره ماليات، دريافت مزايااظهارنامه ماليات بر درآمد، گزارش

توان مجبور به داشتن به استناد قانون استراليا شخص را نمی. گيردکار استراليا به منظور انجام کسب و کار را در بر می

TFN بر اشخاص حقيقی که %( 43)با اين حال در حالت کلی ماليات تکليفی با باالترين نرخ نهايی ماليات. کرد

TFN دهند، اعمال کنند ارائه نمیلث از قبيل کارفرمايان و پيمانکارانی که پرداختی دريافت میبراي اشخاص ثا

 .شودمی

 اشخاص حقوقی 

کنند به صورت خودکار مشابه اشخاص حقيقی، براي بنگاهها و اشخاص حقيقی که به کسب و کاري مبادرت می

ABN  آنها مکلف به درخواست . شودصادر نمیABN   با استفاده ازTFN براي مراودات با اداره مالياتی . هستند

داشتن  ،استراليا و ساير نهادهاي دولتی از قبيل ثبت ماليات کاالها و خدمات و تامين ساير تعهدات قانونی و نظارتی

ABN قصور در تحويلدر کل . ضرورت داردABN  مراودات کسب و کاري نيزمنجر به ايجاد تکليف  در خصوص

 .  شودپرداخت ماليات تکليفی با باالترين نرخ نهايی براي بنگاهها و اشخاص حقيقی می

 TINساختار  -20-9

TFN  رقمی با استفاده از الگوريتم رقم کنترلی است که براي حصول دادههاي دقيق  3يا  8يک شمارهTFN  در

براي مثال )در مکاتبات به عنوان سه مجموعه از سه عدد TFNدر کل . ليا تعبيه شده استسيستم سازمان مالياتی استرا

xxx xxx xxx )شودعددي در سيستم داخلی ذخيره می 3يا  8شود ولی زنجيره نشان داده می. 

ABN    ترقم شناساگر منحصر به فرد و دو رقم کنترلی پيشوند تشکيل شده اس 3رقمی است که از  77يک شماره  .

. شودماژولی استخراج می 83رقم کنترلی  83رقم بعدي با استفاده از محاسبات  3از ( ارقام کنترلی) رقم ابتدايی 2



 (TIN) مروري بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسايی مؤديان

774 

 

به    ABNساختار . شودارقام کنترلی براي تشخيص خطاي ورود دادههاي مشترک به عنوان تغيير رقم وارد می

 XX XXX XXX XXX: صورت ذيل است

20-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

رسد و اين کد در بصورت رسمی به اطالع مودي می   ABNيا  TFNبه محض نهايی شدن درخواست صدور کد 

تواند در خالصه پرداخت استخدامی، صورت مالی سهام، اسناد می TFN. مبادالت برخط امن قابل مشاهده خواهد بود

تواند به عنوان مرجعی براي مکاتبات می  ABNيا TFN. ی مشاهده شودبيمه سالمت و صورتهاي مالی بازنشستگ

 . گيردسازمان ماليات استراليا و تشخيصهاي مالياتی مورد استفاده قرار 

 

را در اسناد و مدارک خود، به ويژه فاکتورها مورد  ABNشوند که جزئيات کسب و کارهاي استراليايی تشويق می

 .شوددرصد می 43کد ذکر نشود، پرداختهاي مشتريان، مشمول ماليات تکليفی به نرخ اگر اين . اشاره قرار دهند
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  ریشتا -91

 TINعریف ت -22-1

ادارات مالياتی محلی . شودگزارش نمی( هويتی) کند که بر روي اسناد رسمی شناسايیمی اي را صادر TINريش تا

TIN  را براي موديانی که اقامتشان در محدوده صالحيت اين اداره است زمانی که آنها از اين ادارات درخواست

 .  تواند تغيير کندبا تغيير اقامت مودي می TINبه بيان ديگر . نمايندکنند صادر میخدمت می

 شود؟به صورت خودکار صادر می TINآیا 

 بله اشخاص حقوقی خير اشخاص حقيقی

 . شودفقط براي اشخاص حقيقی که مشمول ماليات هستند، صادر می TIN:  توضيح

 TINساختار  -22-9

 فرمت

 

 اظهارنظر توضيح

رقم 3 3333/333-33   

 

خط فاصله و اسلش در همه موارد اجباري نيست 

آنها بايستی  ITبراي مثال براي مقاصد پردازش )

 ( حذف شوند

22-2- TIN در چه اسنادی قابل مشاهده است؟ 

TIN  هيچ کارت : شودگزارش نمی( شناسايی)هويتیدر اسناد رسمیTIN شوداي صادر نمی .TIN  ها بر روي

  . شودر گوشه راست باالي صفحه اول مشاهده میدهاي مالياتی تشخيصهاي برگه
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 نروژ -21

و شماره  Dشناسايی ملی، شماره  عبارت هستند از شمارهدارد که ( تين) اين کشور سه نوع شماره شناسايی مودي

 . اشخاص حقوقی 

 شماره شناسایی ملی

اين شماره به متولدين نروژ، . شودبه کسی که مقيم نروژ است شماره شناسايی ملی منحصر به فرد تخصيص داده می

ان خارج از کشوري که براي کسانی که ساکن نروژ هستند يا شهروندان نروژي که در خارج متولد شده يا مقيم

رقم  1رقم دارد که  77شماره شناسايی ملی . گيردصدور پاسپورت نياز به اخذ شماره شناسايی ملی دارند، تعلق می

 .       گيرداول آن تاريخ تولد شخص را در برمی

خود اطالع پيدا اشخاص حقيقی که در نروژ ساکن هستند از طريق نامه رسمی اداره ماليات از شماره شناسايی 

 . کنندمی

 D شماره 

به   Dکنند شماره شناسايی موقت که اصطالحاً شمارهخارجيانی که براي کار کمتر از شش ماه به نروژ مهاجرت می

افزوده  4هاي شناسايی ملی هستند با اين تفاوت که به رقم اول ها مشابه شمارهاين شماره. گيردگويند تعلق میآن می

 . شودمی

 شماره اشخاص حقوقی 

اي در خصوص اشخاص هاي پايهدر آن داده نروژ واحد ثبت نام هماهنگ مرکزي براي اشخاص حقوقی دارد که

به محض ثبت . نام الزامی استبراي ثبت واحد اقتصادي به عنوان شخصيت حقوقی ثبت. شودحقوقی ثبت می

شماره سازمانی براي تشخيص و شناسايی . شودمی شخص حقوقی شماره سازمانی براي واحد اقتصادي مدنظر صادر

 . شماره سازمانی به مثابه تين براي اشخاص حقوقی است. رودشخص حقوقی بکار می
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 ایاالت متحده -22

ها اين شماره. باشدی که مورد اشاره قرار گرفت، میهاييکی از معدود کشورهايی است که داراي همه انواع شماره

بدين ترتيب که به  .گيرد میرقمی هستند که با توجه به شرايط اشخاص حقيقی، به مؤديان مختلف تعلق  3اعداد 

صورت عمومی، کليه اشخاص مقيم و تابع اياالت متحده در بدو تولد يا پس از کسب اجازۀ اقامت دايم شمارۀ تأمين 

البته صرفاً اشخاصی شمارۀ تأمين . گيردها بهره میکنند که نظام مالياتی نيز از اين شماره دريافت می( SSN)ی اجتماع

اما اتباع خارجه يا اشخاص حقيقی داراي اجازۀ اقامت موقت . کنند که اجازۀ کار داشته باشند اجتماعی دريافت می

اغلب افرادي نياز به اين شمارۀ . کنند ؤديان حقيقی استفاده میاغلب از شمارۀ شناسايی م( با اجازۀ کار يا فاقد آن)

شمارۀ . ها بازگشايی حساب براي آنها را به ارائۀ اين شمارۀ شناسايی منوط کرده باشدشناسايی دارند که بانک

، شرکت با مسئوليت محدود،  شناسايی کارفرمايان نيز از سوي کسب و کارهاي تک مالکی، مشارکتهاي مدنی

ها، ماترک متوفی، نهادهاي دولتی، اشخاص حقيقی خاص و ساير کسب و  ونی، مؤسسات غيرانتفاعی، تراستتعا

 . هاي شناسايی را داشته باشدتواند يکی از انواع شمارهالبته هر شخص صرفاً می. گيرد کارها مورد استفاده قرار می
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 وضعیت ایران( 5
در جدول قی و حقوقی مورد استفاده قرار می گيرد که مهمترين آنها در ايران شماره هاي مختلفی براي اشخاص حقي

 :اندزير خالصه شده

 اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

  توضیحات  متولی صدور  نوع شماره  توضیحات  متولی صدور  نوع شماره

سازمان ثبت   شناسه ملی  -  سازمان ثبت احوال  کد ملی

  اسناد و امالک

-  

سازمان تأمین   شماره بیمه

سازمان بیمه /اجتماعی

  سالمت

شماره اقتصادی   -

  (قدیم)

سازمان امور 

  مالیاتی

-  

شماره اقتصادی 

  (قدیم)

شماره اقتصادی   -  سازمان امور مالیاتی

ماده -جدید)

  (م.م.ق961

سازمان امور 

  مالیاتی

صادر نشده 

  است

شماره اقتصادی 

ماده -جدید)

  (م.م.ق961

صادر نشده   مالیاتی سازمان امور

  است

   

 

 :در خصوص شماره اقتصادي نکات زير قابل ذکر هستند

  اقدام به توليد و تخصيص شماره هاي اقتصادي براي مقاصد مالياتی کرد  7981سازمان امور مالياتی در سال

 .که به دليل سوء استفاده هاي گسترده، بعد از مدتی از آن صرفنظر شد

  نيز براي بار دوم ثبت نام از موديان به منظور توليد و تخصيص شماره اقتصادي در  7937از ابتداي سال

 . دستور کار قرار گرفته است

  سامانه نرم افزاري يکپارچه »در حال حاضر اطالعات ثبت نام شماره هاي اقتصادي در سامانه هاي

سامانه »، «امانه اظهارنامه الکترونيک ماليات بر درآمدس»، «سامانه بانک اطالعات موديان»، «(سنيم)مالياتی

سامانه »، «سامانه صورت معامالت فصلی»، «سامانه صدور انواع گواهی ها»، «ماليات بر ارزش افزوده
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و نرم افزارهاي گوشی همراه هوشمند مورد بهره برداري قرار می « (قبض بانک)پرداختهاي الکترونيکی

 . گيرد

 :بدين ترتيب است ر سامانه ثبت نام الکترونيک موديانمراحل انجام کار د

ثبت اطالعات هويتی توسط موديان، اختصاص کد رهگيري براي پيش ثبت نام و بررسی صحت : پيش ثبت نام -7

 .اطالعات توسط سازمان

 .در صورت معتبر شناخته شدن اطالعات، نام کاربري و کلمه عبور به مودي پيامک می شود

ثبت اطالعات تکميلی در سامانه توسط مودي، انجام بررسی و اعتبارسنجی ستادي و ميدانی توسط : ثبت نام -2

 سازمان و رسيدن مراحل انجام کار مودي به مرحله نهايی

موضوع قانون مالياتهاي مستقيم بوده و ( به جز مشاغل خودرو)البته فرآيند مذکور براي اشخاص حقوقی و مشاغل 

 .ز جمله ماليات بر ارزش افزوده نمی باشدشامل ساير مالياتها ا

و ( قديم)در حال حاضر رصد اطالعاتی موديان با استفاده از کد ملی، کد رهگيري، کد اقتصادي شايان ذکر است  

  .شناسه ملی شرکتها صورت می گيرد

 :در ايران، دو راهکار کلی متصور است TINبراي استقرار 

براي صدور شماره شناسايی موديان  امور مالياتی کشور اخلی در سازمانايجاد سازوکارهاي درویکرد اول؛ . 1

 ؛حقيقی و حقوقی با کاربرد صرفا مالياتی

که بدين منظور از دو راهکار  استفاده از شماره اي مشترک با همکاري ساير نهادها و دستگاهها رویکرد دوم؛. 9

 ؛اي جديد به عنوان شماره شناسايیشماره ايجادشماره هاي موجود و يا استفاده از : توان بهره گرفتمی

در ( TIN)در تخصيص و صدور شماره شناسايی موديان  رویکرد دومبه نظر می رسد استفاده از  به طور کلی 

شماره اي واحد براي شناسايی فعاالن اقتصادي در کليه امور مربوط از جمله ماليات، بيمه، راستاي درنظر گرفتن 
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هاي با توجه به مزايايی مانند تسهيل در تبادل اطالعات بين نهادها و دستگاهو غيره به ويژه واردات و صادرات 

  .مفيد می باشدمختلف، 

اينکه از طرفی ايجاد شماره مشترک جديد، با مشکالت و در بين دو راهکار مطرح در اين رويکرد نيز با توجه به 

هاي موجود، نيازي به اين امر مناسب بودن شماره هاي زيادي مواجه است و از طرف ديگر در صورتچالش

کنند، راهکار استفاده می TINها براي باشد، در عموم کشورهايی که از شماره مشترک با ساير نهادها و دستگاهنمی

خصوصيات و فراگيري کد ملی در ايران نيز با عنايت به  .گيردهاي موجود مدنظر قرار میگيري از شمارهبهره

مالياتی موديان شناسايی  به عنوان شماره هاگيري از اين شماره، بهرهو شناسه ملی اشخاص حقوقی حقيقیاشخاص 

(TIN)شود، توصيه می.  

ساختار سمت و با توجه به لزوم حرکت نظام مالياتی کشور به  البته فارغ از انتخاب هر يک از رويکردهاي مذکور

درآمد و با درنظر گرفتن اقداماتی که در اين راستا در دستور کار محور و اجراي سيستم ماليات بر جمع مودي

تمام منابع )براي کليه امور مالياتی مودي اوالً مدنظر  TIN ، الزم استسازمان امور مالياتی کشور قرار گرفته است

اي طراحی شود که و ثانياً به گونه مورد استفاده قرار گيرد( موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده

تغيير مکان شخص يا پرونده، تغيير نوع فعاليت، تغيير )در طی زمان موديان مالياتی انواع تغييرات ممکن  صرفنظر از

 . باشد ثابت...( منبع مالياتی و 

 


