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 چکیده

  هاي مورد پيمايش و نيز روند آنها در رابطه باا   هاي مربوطه سازمان هاي عملياتی و نرخ، دادهگزارشدر اين

اي کاه  هااي عماده  حاوزه . اي و تطبيقی بررسی خواهيم کردهاي مالياتی را به شکل مقايسه عملکرد سازمان

( 4)خادمات مودياان    ( 9)اساترداد مالياات    ( 2)هاا    وصول مالياات ( 7: )پرداخته شده است عبارتند ازبدان 

نکاات کليادي ايان    . هاي مالياتیوصول بدهی( 1)حل اختالف  و ( 5)  7مربوط به اعتبارسنجی هاي فعاليت

 :بخش عبارتند از

 OECDباراي کواورهاي ع او      «داخلی به توليد ناخالص ماليات»کلی، نرخ ميانگين ناموزونِ صورتبه -

به طاور ناخاالص رشاد کارده و باه ساطم ارقاا  مو اود در          2177در قياس با سال  2172در سال مالی 

 .ي قبل از بروز بحران مالی  هانی رسيده استها سال

تار از ساطوق قبال از     کماکاان پاايين   OECDعملکرد کلی ماليات بر ارزش افزوده در کوورهاي ع و  -

مالياات  است هرچند که در بسياري از کوورها تالشهايی براي افزايش باازدهی   2112بحران مالی سال 

 . انجا  شده بود بر ارزش افزوده

 

 مجموع استردادهاي مالياتی به طرز چومگيري بين کوورها متفاوت است  اين مسئله : ها استرداد مالیات

است که تاثير بسياري بر حجم کار ساازمان  ( ها  مله نحوه طراحی نظا  مالياتاز )حاکی از مسائل مختلف 

هااي مستردشاده باه کال مودياان در کواورهاي ع او         رسد نسبت مالياات به نظر می. مالياتی مربوطه دارند

OECD  ساقوط کارده   ( درصاد  22تا  21يعنی به سطم )به کمتر از سطوق قبل از شروع بحران مالی  هانی

 .تر استگيري پاييننرخ کلی استرداد به طور چوم OECDدر مورد، کوورهاي غيرع و . است

 حاکی از ايان اسات   ( به صورت نسبی و تطبيقی)اطالعات حاصل از پيمايش  :ارائه خدمات به مودیان

شاان از  هاي مالياتی ظرفيت بالقوه چومگيري براي حذف يا تغيير خدمات درخواستی اري از سازمانکه بسي

مثال  ( از لحاا  هزيناه فاياده   )هاي خدماتیِ کاراتر  به کانال( هاي ح وري مانند استعال )هاي پرهزينه  کانال

هااي خادماتی    رد اکثر کاناال هاي مالياتی در مو رسد که بسياري از سازمان به نظر می. خدمات آنالين دارند

اينکاه باراي    . کاافی هساتند  ( ياا داناش  )فاقاد اطالعاات   ( مانند استعالمهاي ح اوري و تلفنای  )شان پرهزينه
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 - Verification  



 
 

آنها بر اساس اين معيارها ارزيابی شود در   هاي کليديِ ارائه خدمات معيارهايی تعيين نموده و عملکرد حوزه

هااي  هاي مالياتی مختلف از منظر برخی از حوزه در سازمان . کوورهاي مورد پيمايش امري کم سابقه است

ارائه خدمات که درباره آنها معيارهايی تعيين شاده و ساطوق خادمات حاصاله انادازه گياري شاده اسات،         

پردازش استردادهاي ماليات بر ارزش افزوده يکی از اين . شوداي مواهده میاختالف و نوسان قابل مالحظه

معيارهااي  »و « معيارهاي حساس و معنادار»هاي فراوانی از  ا اين حال، اي بسا بتوان مثالب. ها بوده استحوزه

 . را شناسايی کرد« باالي عملکرد

 به عنوان درصدي از  مع خالص )ارزش تجمعیِ نتايج اعتبارسنجی : 2های اعتبارسنجی مالیاتی فعالیت

 11نوسان است اما با اين حاال، باراي حادودا     در کوورهاي مختلف بسيار متغير و پر( وصولی ساالنة ماليات

در بيست کوور ايان  . درصدِ ماليات وصولی مسترد شده است 4کمتر از  درصد از کوورهاي مورد پيمايش 

کواور   75اين در حالی اسات کاه   . درصد بوده است 4تا  2کوور نيز بين  74درصد و براي  2نرخ کمتر از 

 2نرخی باالتر از ( برزيل، مجارستان، ايتاليا و مکزيک)کوور  4ين آنها درصد دارند که در ب 4نرخ باالتر از 

 .اند درصد داشته

 هاي مالياتی آخار ساال   عملکرد کلی سازمان مالياتی در زمينة وصول بدهی: های مالیاتیوصول بدهی

 2177هااي   در ساال  OECDدر کوورهاي ع و ( هايی مورد منازعة سازمان مالياتی و مودياناعم از بدهی)

درصدِ خالص وصاول سااليانة مالياات صاعود      24درصد به بيش از  22به صورت نهايی از حدود  2179الی 

قارار   9اي تحت تاثير دو نمرة غيرعاديِ پارت هاي محاسبه شده به طرز قابل مالحظه اما البته نرخ. کرده است

، (کواور  73يعنای  )شان در دسترس است تکه اطالعا OECDدسته از کوورهاي ع و  براي آن. اندگرفته

هااي مو اود تقريباا  ياک ساول ِ کال       هاي مالياتیِ مورد اختالف به عنوان درصدي از کل بدهیميزان بدهی

هااي ماليااتی ع او     مايالدي، عملکارد کلای ساازمان     2174الای   2177در بازه زمانیِ سه سالة . هاست بدهی

OECD 27کامال  ثابات و حادودا    ( هاي مورد اختالفاستثناي بدهی به)هاي مالياتی در زمينة وصول بدهی 

هااي محاسابه شاده باه طارز       درصد از خالص وصول ساليانة ماليات بوده است، اما بايد تو ه داشت که نرخ

در حالات کلای، بساياري از کواورها     . اناد اي تحت تاثير دو نمرة غيرعااديِ پارت قارار گرفتاه    مالحظهقابل
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 - Tax verification activities  

3
 - Outlier  



 
 

هاا را باه صاورت صاحيم و     شان در زمينه وصول بدهیهاي العات اساسی در مورد فعاليتاند که اطنتوانسته

گياري و  هاي اندازهاي در سيستمهاي احتماال  عمده اين مسئله حاکی از و ود ضعف. اي ارائه کنندمنصفانه

  . پايش عملکرد آنهاست
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 مقدمه

ي ماليااتی  هاا  سازمانهاي کوورها داشته و روندهاي مرتبط با عملکرد مروري بر اطالعات و داده گزارشدر اين  .7

( 9)  هاا  مالياات اساترداد  ( 2)  هاا  مالياات وصاول  ( 7: )موضاوعات ماورد بررسای عبارتناد از    . را بررسی خواهيم کرد

 .هاي مالياتیوصول بدهی( 1)حل اختالف مالياتی  و ( 5)ي اعتبارسنجی  ها فعاليت( 4)خدمات موديان  

ي ماليااتی ماورد   هاا  ساازمان سعی کارديم مطمائن شاويم کاه      ايِ اين مجموعهبا تو ه به ماهيت تطبيقی و مقايسه .2

به درک مواترکی  ( غيرهنظير اعتبارسنجی، اختالفات مالياتی و ماليات معوق و ) دپيمايش در تفسير اصطالحات متعد

ها و محاسبات مورد بررسی قرار گيرناد و در  يی برداشته شد تا صحت و دقت دادهها گا افزون بر اين، . رسيده باشند

   .دندي سنوات قبلی بازبينی شها گزارشو محاسبات  ها نسبتنتيجه در موارد متعدد اطالعات، 

ي ماليااتی ماورد   هاا  ساازمان و اثربخویِ نسبیِ هار ياک از   ي و همچنين، با عنايت به کارآمد  مذکوربنا بر داليلی  .9

مانناد  )  هاباه وياژه باياد باه سااير گزارشا      . گيري بايد با کمال احتياط و مراقبت صورت گيارد پيمايش، هرگونه نتيجه

 مرا عاه نياز   (غياره و « تخصيص منابع»و « ترتيبات نهادي و سازمانی»، «هاي وصولی دامنة ماليات»اطالعات مربوط به 

 .شود

 

 وصول درآمدهای مالیاتی 

که باه  ( پس از کسر مبالغ مسترد شده)محصول نهايی کار سازمان مالياتی عبارت است از خالص ماليات وصولی  .4

يعنای باار   ) حاوي اطالعااتی دربااره خاالص درآمادهاي ماليااتی      گزارشاين . حساب خزانه دولت واريز شده است

در حالت کلی، سهم عمدة . است( محلیمرکزي و ايالتی و )کوورهاي مورد پيمايش در کليه سطوق دولت  (مالياتیِ

هر چند البتاه نارخ دقيا ِ     ،گرددي مالياتی کوورهاي مورد پيمايش تامين میها سازماناين درآمدهاي مالياتی توسط 

همچناين در   .در هر يک از کوورها متفااوت اسات  ( «طراحی نهادي»مثال  عامل )اين سهم به خاطر عوامل گوناگون 

ايان  . نياز ارائاه شاده اسات     OECDعملکرد ماليات بر ارزش افزوده در کوورهاي ع او  اي از خالصه گزارشاين 
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گياري شاده   و روند آن انادازه  4«نرخ درآمد ماليات بر ارزش افزوده»با عنوان  OECDعملکرد با استفاده از شاخص 

 .است

5. OECD المللیِ قابل مقايسه در زميناه درآمادهاي ماليااتی کواورهاي ع او در      عموما  به دنبال انتوار اطالعات بين

. شاود ي ا باري و بالعوضی باه دولات اطاالق مای    ها پرداختبه کليه « ماليات»اصطالق . کليه سطوق دولت است

اسبی با کند معموال  تنکند که خدماتی که دولت به افراد ارائه میاز اين منظر معنی پيدا می ها مالياتبالعوض بودن 

به هماان انادازه    OECD ةمنتور( يها نرخ) ها نسبتاهميت دارد که  مسئلهتو ه به اين . ماليات پرداختی آنها ندارد

و اينکه مخرج کسر به داليل  گردد می متأثرنيز ( درآمد مالياتی)کسر  صورتِ ازپذيرد تاثير می 5که از مخرج کسر

ي ماليااتی  ها نرخبر توليد ناخالص داخلی تر دربارة تاثير  اطالعات بيشبراي کسب . اي مستلز  بازبينی استعديده

 .1«2174  ويراست 2179الی  7315آمار درآمدهاي مالياتی  »با عنوان  OECD مجلّد. ک.ارائه شده، ر

باراي هار ناوع مالياات عماده و باراي مجماوع        ) ماع درآمادهاي ماليااتی رسامیِ کواور       ،7.1ول شماره ا ددر  .1

به هماراه نسابت    2172سال مالی  طی از توليد ناخالص داخلیرا به عنوان درصدي ( کليه سطوق دولت يها ماليات

اطالعاات  (. الاف  OECD ،2174)دهاد  نوان می پيش از آنبراي دو سال  توليد ناخالص داخلیمجموع ماليات به 

اطالعات مندرج در  ادول   مواهدات مهم از. مربوط به ساير کوورها از منابعی که ذکر شده به دست آمده است

 : به شرق ذيل هستند 7

       نسبتِ بار مالياتی در کوورهاي مورد پيماايش و در باين کواورهاي ع او و غيرع اوOECD   پرنوساان و

اتريش، بلژيک، دانمارک، )در هوت کوور منطقه اروپا  توليد ناخالص داخلیمتغير است  نسبت ماليات به 

 71باالعکس، در  . درصد باوده اسات   41باالتر از  2172براي سال مالی ( فنالند، فرانسه، ايتاليا، نروژ و سوئد

، هناد، انادونزي، ماالزي، مکزياک،     (چين)شامل چين، کلمبيا، هنگ کنگ )کوور يا منطقة مورد پيمايش 

درصاد از کواورهاي ماورد     41فقط در . درصد بوده است 21کمتر از ( ور و تايلندعربستان سعودي، سنگاپ

 . بوده است توليد ناخالص داخلیدرصد  41تا  91پيمايش بار مالياتی بين

                                                           
4
 - VAT revenue ratio 

5
- GDP 

6
 - Revenue Statistics 1965-2013; 2014 edition.  
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  ،در کوورهاي ع و« توليد ناخالص داخلیميزان غيروزنیِ نسبت ماليات به »در حالت کلیOECD  در سال

هرچناد   ،درصاد رسايده اسات    1/99با افزايوی  زئی به  2172در سال درصد بوده که  4/99ميالدي  2177

   .برخی کوورهاي ع و نيز رشدهاي چومگيري را شاهد بودند

 که البته در بسياري از کوورهاي ع و )ي تامين ا تماعی ها پرداختOECD   توسط سازمان مالياتی وصول

و تقريباا  نيمای از    OECDاي باوده و در تقريباا  دو ساول  کواورهاي ع او      منبع درآمديِ عماده  (شوندنمی

 . کوورهاي غيرع و مورد پيمايش بزرگترين منبع درآمد مالياتی دولت هستند

  هااي باين   باه وياژه در زميناة مقايساه    )از منظر مديريت ماليااتی   7نوسانات در مجموع بار مالياتی در  دول

ي باار ماليااتی تاوا  باا نوساانات در ترکياب       هاا  نسابت ساانات عماده در   نو. تبعات متعددي دارند( کووري

ي ماديريتی و مساائل   هاا  فعاليات ي مستقيم و غيرمستقيم به اين معنی اسات کاه احاتمال  تکااليف و     ها ماليات

 . تمکينی از کووري به کوور ديگر متفاوت و متغير است

 

  مالیات بر ارزش افزودهعملکرد نظام 

 اند عملکرداي خودشان رفتهها به دنبال بهبود موقعيت بود ه در بسياري از کوورها، دولتبه موازات اينکه  .1

اين مسئله به ويژه در . هاي ماليات بر ارزش افزوده نيز بيوتر از قبل تحت مداقه و بررسی قرار گرفته است نظا  

برآورد مجموع شکاف مالياتی در زمينه اتحاديه اروپايی مورد تو ه بوده و تعدادي از مطالعاتی که به منظور 

اند هايی رسيدهاند به يافتهماليات بر ارزش افزوده و روند آن در طول زمان در کوورهاي ع و اتحاديه انجا  گرفته

   .در بسياري از کوورهاست( کسريِ درآمد) 1«نوت درآمد»که حاکی از 
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 - Revenue leakage  
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2172براي سال مالی ( ها تبر حسب انواع عمده ماليا)مجموع وصولی ماليات  .7  دول  

 

 کشور

   1111برای سال مالی ( % T/GDPنسبت )وصولی  یها مالیات 

PIT SSC CIT VAT 1111 1111 ها  کل مالیات  مالیات بر موارد خاص 

   OECDاعضای 

 n.a. 5.2 9.9 7.1  17.3 16.3 14.6 71.1  یااسترال

 41.3 47.1 47.1  2.9 1.2 2.2 12.1 3.5  اتریش

 42.4 42.3 44.1  2.1 1.3 9.1 12.1 72.2  یکبلژ

 91.5 91.4 91.1  7.9 4.2 2.3 4.2 77.2  کانادا

 PIT 5.1 7.5  27.4 27.2 73.5در  7.4 2.9  یلیش

 92.5 99.4 99.2  9.1 1.7 9.9 12.7 9.1  چک یجمهور

 41.5 41.1 41.2  4.1 3.1 9.1 1.2 29.3  دانمارک

 99.2 97.3 92.7  4.5 2.1 7.4 77.9 5.9  یاستون

 41.2 42.1 42.2  3.5 3.1 2.7 72.1 72.1  فنالند

 47.1 42.3 44.1  1.3 1.2 2.5 16.4 7.2  فرانسه

 95.1 95.1 91.5  1.2 1.7 7.2 13.2 2.3  آلمان

 97.7 92.5 99.1  9.1 1.7 7.7 11.5 7.1  یونان

 91.1 91.3 92.5  9.1 3.7 7.9 72.1 4.3  مجارستان

 99.9 94.5 95.9  3.1 2.7 7.3 9.1 13.1  یسلندا

 21.2 21.1 21.9  2.2 5.3 2.9 4.2 2.1  یرلندا

 91.1 91.3 23.1  7.1 1.9 2.1 4.1 4.4  رژیم اشغالگر قدس

 47.5 47.4 42.1  1.3 5.3 2.2 13.1 11.6  یتالیاا

 21.1 22.1 23.5  7.2 2.1 9.1 11.3 4.4  ژاپن

 29.2 24.1 24.2  2.7 4.9 9.1 6.1 3.7  کره

 92.1 91.5 92.5  3.4 1.1 5.2 1.3 5.2  لوکزامبورگ

 PIT  9.1 1.1  73.1 73.5 72.5در  1.2 4.1  یکمکز

 91.7 95.3 91.9  2.1 1.5 7.3 75.1 7.3  هلند

 n.a. 4.1 3.3 1.2  99.1 97.4 97.1 11.2  یوزلندن

 42.1 42.1 42.9  1.7 1.1 71.5 3.1 2.2  نروژ

 97.9 97.2 92.7  2.1 1.7 2.7 11.1 4.5  لهستان

 91.1 92.1 97.2  2.2 2.2 2.1 5.5 5.2  پرتغال

 21.1 22.9 22.7  2.1 1.1 2.4 11.3 2.1  یاسلواک یجمهور

 91.1 91.9 91.5  4.5 2.1 7.2 74.3 5.1  ینواسلو

 97.4 97.2 92.7  2.1 5.9 2.1 11.4 1.2  یااسپان

 49.7 42.9 42.9  2.4 2.3 2.1 71.1 77.3  سوئد

 21.5 21.1 21.3  1.3 9.5 2.2 6.7 2.5  ییسسو

 21.2 21.2 21.1  5.7 5.2 2.1 7.4 4.1  یهترک

 92.2 99.1 99.1  2.2 1.3 2.1 1.9 3.7  انگلستان

 29.1 24.1 24.4  7.1 1.1 2.5 5.4 3.2  متحده یاالتا
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2172براي سال مالی ( ها بر حسب انواع عمده ماليات)مجموع وصولی ماليات  .7 دول ادامة   

 

 کوور

   1111برای سال مالی ( % T/GDPنسبت )وصولی  یها مالیات 

PIT SSC CIT VAT  مالیات بر موارد

 خاص

 1111 1111 ها  کل مالیات 

    OECDکشورهای غیرعضو سازمان 

 99.5 94.1 91.9  7.3 2.1 9.2 2.9 2.5  ینآرژانت

PIT 3.1 1.9  یلبرز در    5.4 1.1  91.9 94.3 99.2 

 21.5 21.9 21.3  4.1 3.4 7.3 1.2 9.1  بلغارستان

 72.2 73.1 73.4  2.6   2.2   ینچ

PIT 1.2 1.1  یاکلمب در    5.5 1.5  73.1 72.2 72.1 

PIT 6.1 9.3  یکاکاستار در    5.1 2.2  27.1 27.1 21.5 

 91.4 95.9 95.1  9.4 72.9 2.1 77.5 9.1  یکرواس

 95.1 95.9 95.9  9.4 2.3 1.9 2.1 4.1  قبرس

 72.2 79.1 74.2  4.1   2.1   هنگ کنگ

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  71.7 71.7 75.2  هندوستان

 77.1 77.2 77.3  1.1 4.7  4.6   یاندونز

 21.2 21.1 21.3  9.2 1.7 7.1 2.4 5.1  یاالتو

 22.5 21.4 21.2  2.3 1.1 7.9 11.1 9.5  یتوانیل

 n.a. n.a. n.a. n.a.  71.7 75.9 79.1 2.4  یمالز

 92.2 99.1 99.1  9.1 1.2 1.9 1.1 1.1  مالت

 22.1 29.1 24.1  11.1   2.3   مراکش

 21.2 22.4 22.9  9.5 2.5 2.2 2.2 9.5  یرومان

 97.2 95.7 94.1  7.9 5.1 9.2 6.1 9.1  یهروس

عربستان 

 یسعود

  1.4  n.a. n.a.  7.9 7.7 7.7 

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  79.1 72.3 72.1  سنگاپور

 یقایآفر

 یجنوب

 2.1 n.a. 4.3 1.7 n.a.  29.1 29.1 22.4 

 75.2 71.3 71.3  7.2   7.5   یلندتا

 

 

 

هااي مالياات بار     در مورد تحليل عملکارد نظاا   )« نسبت درآمد ماليات بر ارزش افزوده»در زير توضيحی پيرامون  .5

نارخ ماذکور از انتخابهااي مرباوط باه      . آياد  مای (( الاف  OECD ،2172)ارزش افزوده و روند آنها در طول زماان  
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هااي مرباوط باه تادوين      انتخااب . ودشا هاي مديريتی متااثر مای   و همچنين از ضعفها و محدوديت 2طراحی سياست

. هاا  دهناد  درآمادي وصاولی در غيااب آن انتخااب     سياست، ميزان درآمد ماليات بر ارزش افزوده را کااهش مای  

در . شود تا بخوی از پايه قانونی ماليات وصول نواده بااقی بماناد   هاي مديريتی نيز باعث می ها و محدوديت ضعف

بار ارزش   شکاف ماليات»اند از اين دو مع ل به ترتيب با عنوان انجا  گرفتهتحقيقاتی که به سفارش شوراي اروپا 

  .نا  برده شده است 71«شکاف تمکين»و  3«افزوده

  11مالیات بر ارزش افزودهنسبت درآمد  :مالیات بر ارزش افزودهی ها نظامدرک عملکرد 

 72«نارخ کاارايی  »اين عملکرد به طور سنتی با  .گيري دقي ِ عملکرد ماليات بر ارزش افزوده کار آسانی نيستاندازه .3

نسبت درآمدهاي ماليات بر ارزش افازوده باه   : شودنرخ کارايی به اين شکل تعريف می. است شدهگيري میاندازه

با اينکه نرخ کارايی به عنوان يک ابزار توخيصای  (. به شکل درصد)تقسيم بر نرخ استاندارد  توليد ناخالص داخلی

-علی. هاي چومگيري دارد شود اما محدوديتاي براي ارزيابی ماليات بر ارزش افزوده استفاده میبه طور گسترده

درصادي زماانی قابال     711و نسابت کاارايیِ کامال    : بارد الخصوص اينکه ابزار مذکور از ضعفی بنيادين رناج مای  

کاه  در حاالی . با نرخی يکساان اعماال شاود    79«ماليات بر ارزش افزوده مبتنی بر محصول يا توليد»حصول است که 

 74«ماليات بر ارزش افازوده مبتنای بار مصارف    »چرا که هنجار و نُر ِ فعلی نيز هست کننده گمراه مطلب مطرق شده

اربيال،  )اناد  را به عنوان پاية مالياتیِ بالقوه قارار داده  75«مصرف خانوار»براي حل اين موکل، به  اي توليد، . است

 (.2117کين، بودين و سامرز، 

کارا تلقی نمود که تمامی پاية مالياتیِ  را زمانی بايد به طور مطل ْ ماليات بر ارزش افزودهاز اين منظر، يک نظا   .71

ماراد از  . متعلقاه توساط ساازمان ماليااتی وصاول شاود       بالقوه را با نرخی واحد تحت پوشش داشته و تماا  مالياات  

. باشاد « عملکرد»يا « کارايی»اين بوده که يک چنين نماگري براي « ماليات بر ارزش افزودهنسبت درآمد »طراحی 
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 71(يعنای نارخ کاارايیِ سای    )المللی پول تدوين نموده باود  در طراحی اين نسبت از مفهومی که ابتدائا  صندوق بين

 .شده است الگوبرداري

 چیست؟ درآمد مالیات بر ارزش افزودهنسبت 

از يک طرف، درآمد ماليات بر ارزش : التفاوت دو چيز استبهنسبت درآمد ماليات بر ارزش افزوده در واقع ما .77

اگار  )توانست وصول شود افزودهی که عمال  وصول شده است  و در طرف ديگر، درآمدي که به لحا  نظري می

ارزش افزوده با نرخ استاندارد بر کل پاياه ماليااتِی باالقوه، در ياک رژيام خاالص مالياات بار ارزش         که ماليات بر 

نرخ استاندارد يعنی نرخی که باه طاور معماول    (. گرديدشد و درآمد مربوطه به کلی وصول میاعمال می 71افزوده

. نون نرخ ديگاري مقارر شاده باشاد    شود مگر در مواردي که طب  قابراي وصول ماليات از پايه مربوطه استفاده می

تعيين ( باالتري)تري هاي پايين اي از محصوالت، نرخممکن است در برخی موارد قانون براي فهرست تعريف شده

باه  ) OECDتقريباا  تماامی کواورهاي ع او     . اندکرده باشد کما اينکه تقريبا  اکثر کوورها چنين کاري انجا  داده

اما هيچ ياک از آنهاا   . ري هم دارند عالوه بر نرخ استاندارد نرخ کمت( قدس و ژاپناستثناي شيلی، رژيم اشغالگر 

 .هاي باالتر ندارند نرخ

هااي نامواهود توساط صااحبان     بالقوه شامل عرضه تمامی کاالهاا و خادمات و دارايای    ماليات بر ارزش افزوده .72

-نظير اشخاص حقيقی، دستگاه)ند کنکسب و کار و يا اشخاصی است که به منزله صاحب کسب و کار فعاليت می

مربوط به مخاار ی اسات کاه باراي تحصايل       ماليات بر ارزش افزودهبه عبارت ديگر، پايه (. هاي دولتی و امثالهم

( فروش)فقط از معامالت  ماليات بر ارزش افزودهدر عمل، . شوندهاي ناموهود انجا  میکاالها، خدمات و دارايی

 دفاعامور مانند )عمومی  و خدمات براي مثال، کاالها. شود و نه از مصرفوصول می( معاوضه)و مبادالت تهاتري 

 زو پاياه ماليااتی   ( دريافت مابه ازاي آنها ممکن نيست ،حتی در مقا  نظرو )که توسط دولت عرضه ميووند  (ملی

مالياات  رژيم »در يک . دشوگيرند چرا که پرداخت مستقيمی بابت آنها انجا  نمیقرار نمی ماليات بر ارزش افزوده

ها بايد به نرخ استاندارد مومول شوند بدون و ود هيچگونه نرخ کاهش يافته، کليه عرضه« خالص بر ارزش افزوده

  .خالصی ندارد ماليات بر ارزش افزودهدر عمل، هيچ کووري چنين رژيم . معافيت يا مووق مالياتی خاص
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  نسبت درآماد   ،باشد تر ارزش افزوده يک کوور خالصبه لحا  نظري، هر چقدر که نظا  ماليات بر

نوانگر عواملی نظيار   نسبت فوقميزان کمترِ . شودنزديکتر می 7ماليات بر ارزش افزوده در آن کوور به 

 اين نسابت . ها و يا شکست در وصول کامل بدهی هاي مالياتی است هاي کاهش يافته، معافيت تاثير نرخ

زمانی که تقريبا  تما  پايه مالياتی با نرخ اساتاندارد پوشاش   : امکانپذير است بيوتر از يک نيز در مقا  نظر

ايان معافيات باعاث     72داده شود و برخی معافيتها بدون ح  کسر اعمال شوند به نحوي کاه اثار آبوااريِ   

اگار ايان   . ايجاد درآمدي اضافی براي دولت شود و اين درآمد اضافی از هزينه هاي معافيت تجاوز کند

شود ماليات بر ارزش افزوده به شکل يکسانی از يک پايه وسيع دريافت میباشد، نزديک به يک نسبت 

در . با اين حال، تفسير اين نسبت باياد باا احتيااط صاورت پاذيرد     . و وصول آن نيز اثربخوی بااليی دارد

اقض بار نتاايج   اي بسا برخی عوامل پيچيده و بع ا  متن. عمل، ميزان اين نسبت ندرتا  مساوي با يک است

 .رسد درصد نمی 711تمکين مالياتی هيچ وقت به : اين عوامل عبارتند از. گذارندتاثير می

  مالياات بار   ي کااهش يافتاه   هاا  نرخدر بسياري از کوورها طيف وسيعی از کاالها و خدمات مومول

 .هستند ارزش افزوده

  معماوال    (و تربيت، خادمات ماالی   نظير مراقبتهاي بهداشتی و درمانی، تعليم)برخی کاالها و خدمات

توانناد درآماد ماليااتی را کااهش دهناد      هايی مای چنين معافيت. هستند ماليات بر ارزش افزودهمعاف از 

وقتی که معافيت به کاالها و خدماتی مانناد خادمات بهداشاتی و درماانی تعلا  گيارد کاه مساتقيما  باه          )

ماثال   زمانی کاه  )يا ممکن است باعث افزايش درآمد مالياتی شوند ( شودمصرف کننده نهايی عرضه می

اعطاا  معافيت در مراحال اولياة زنجياره عرضاه     ، وکاربه صاحبان کسبارائه شده خدمات مالی در مورد 

 . اي حاصل از ماليات ستانی فزونی بگيردو درآمد حاصل از اثر آبواري بر ماليات بالقوه( شده باشد

  باراي نموناه، خادمات در    )المللی حاکم هستند ستانی که بر تجارت بينبر محل مالياتمقررات ناظر

کنناده در  اش مقايم آنجاسات در حاالی کاه مصارف     کنناده شوند که عرضهکووري مومول ماليات می

 .ها و موکالت شودممکن است باعث بروز برخی ناهنجاري( خارج از آن کوور هستند
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 مالياات بار ارزش   از ( هاي ثبت نا  و وصولبر مبناي آستانه)گران خرد در بسياري از کوورها معامله

ي مالياتی کاهش يابند اما ها سازمانمديريتی  هاي هزينهتمکين آنها و  هاي هزينهشوند تا معاف می افزوده

 . کندکاهش پيدا می ماليات بر ارزش افزودهدر عوض، وصولی 

 مالياات بار ارزش   ها عموما  معاف ياا خاارج از دامناة    هاي بخش عمومی در بسياري از کووردستگاه

با اين حال، کوورها . خود نيستند 73نهاده ماليات بر ارزش افزودههستند يعنی اينکه مجاز به کسر  افزوده

ايان  توانند تاثيرات منفای ياا مثبتای بار     شان میاند که بسته به ماهيتسازوکارهاي متعددي طراحی کرده

 .ه باشندنسبت محاسبه شده داشت

  براي مثاال، وقتای کاه    . بر درآمد مالياتی تاثير بگذارد تواند میتغيير و تحول در الگوهاي مصرف نيز

در سابد   بحاران اقتصاادي  ماثال  طای   ( تار باا نارخ پاايين   ماليات مومول )سهم مصرف کاالهاي ضروري 

 .يابدمصرفی خانوار افزايش می

است که در مورد برخی از کوورها نيازمند ارائه رهنمود و  هاي محاسبه شده حاکی از روندهاي متعددي نسبت .79

 : انگيزاندهايی را برمیتوضيم بوده و نگرانی

 محاسبه شده براي کوورهاي  هاي نسبتOECD تاوان آنهاا   بسيار پرنوسان و متغير هستند که با دو عامل می

باه   مالياات بار ارزش افازوده   ي مختلف درباره اتکاء به ها دولتتفاوت بسيار فاحش بين ( 7: )را توضيم داد

هاي سياستی متفاوت در ايان بااره کاه باراي بساياري از کواورها باه معنااي          عنوان منبع درآمدي و انتخاب

مالياات بار ارزش   شاکاف سياسات   »ها بوده است منجار باه    ي کاهش يافته و معافيتها نرخاستفاده وسيع از 

شاکافهاي  »سطوق باالي عد  تمکين در برخی کوورها که منتج به ( 2)است  و  نسبتا  عميقی شده 21«افزوده

 .نسبتا  عميقی شده است«ِ تمکينی

  در کوورهاي  ماليات بر ارزش افزودهعملکرد کلیOECD  در سطم ارقا  مو ود در سنوات قبل از بحران

ن اخيار تالشاهايی باراي ارتقااي     با اين و ود، در بسياري از کوورها در سااليا . باقی مانده است 2112مالی 

 . انجا  شده است ماليات بر ارزش افزودهوري درآمد بهره
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  روند کاهنادة چوامگيري   ( استونی، ايسلند، ايرلند،  مهوري اسلوواکی، اسلوونی و اسپانيا)در شش کوور

 . شودمواهده می (2172الی  2111ي ها ساليا بيوتر بين  1.71يعنی به اندازه )

  براي لوکزامبورگ را که از ميزان حداکثرِ نظري  نسبت مزبوريا همان  ماليات بر ارزش افزودهنسبت درآمد

توان به آزادساازي خادمات ماالی و     مرتبا  در حال افزايش بوده است می 7331فراتر رفته و از دهه ( 7يعنی )

رکيب با رفتار مالياتی خاص با آنها اين عوامل بازار در ت. شکوفايی ناگهانی تجارت الکترونيک منتسب کرد

هااي تجاارت الکترونياک و خادمات     دهد از عرضاه که به دولت لوکزامبورگ ا ازه می)در اتحاديه اروپا 

 مالياات بار ارزش افازوده   باعث افزايش درآمادهاي  ( وصول کند ماليات بر ارزش افزودهمالی صادراتی نيز 

 . مزبور شد براي سنواتنسبت فوق شده و نتيجتا  منجر به 
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سبت درآمد ماليات بر ارزش افزودهن .2 دول   

 

 کشور

نرخ 

استاندارد 

مالیات بر 

ارزش 

افزوده در 

 1111سال 

 نسبت درآمد ماليات بر ارزش افزوده

1111 1114 1116 1117 1115 1112 1111 1111 1111 
تفاوت از 

 1111تا  1116

 OECD ی عضوکشورها

 n.a. 1.51 1.54 1.54 1.43 1.57 1.51 1.42 1.41 -1.11 71 یااسترال

 1.12 1.53 1.52 1.52 1.52 1.53 1.52 1.51 1.53 1.17 21 اتریش

 1.14- 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.57 1.52 1.51 1.51 27 یکبلژ

 1.17 1.42 1.42 1.43 1.43 1.57 1.57 1.41 1.51 1.51 5 کانادا

 1.11 1.14 1.19 1.12 1.53 1.11 1.11 1.14 1.11 1.14 73 یلیش

 1.15 1.51 1.55 1.59 1.55 1.51 1.54 1.59 1.51 1.42 21 چک یجمهور

 1.11- 1.53 1.53 1.53 1.52 1.53 1.12 1.15 1.19 1.11 25 دانمارک

 1.77- 1.11 112 1.11 1.19 1.11 1.21 1.27 1.11 1.12 21 یاستون

 1.15- 1.51 1.51 1.55 1.51 1.52 1.11 1.17 1.11 1.17 29 فنالند

 1.19- 1.42 1.42 1.41 1.41 1.51 1.57 1.57 1.52 1.51 73.1 فرانسه

 1.17- 1.55 1.55 1.54 1.55 1.55 1.54 1.51 1.54 1.11 73 آلمان

 1.12- 1.91 1.92 1.45 1.93 1.41 1.42 1.41 1.41 1.43 29 یونان

 1.19- 1.52 1.52 1.59 1.12 1.51 1.53 1.55 1.42 1.52 21 مجارستان

 1.73- 1.45 1.44 1.44 1.45 1.52 1.53 1.14 1.17 1.53 25.5 یسلندا

 1.22- 1.45 1.41 1.43 1.41 1.55 1.19 1.11 1.11 1.12 29 یرلندا

 1.17 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15 1.11 1.12 1.12 1.12 71 ییلاسرا

 1.19- 1.92 1.41 1.41 1.91 1.93 1.47 1.47 1.93 1.49 27 یتالیاا

 1.17- 1.13 1.13 1.13 1.11 1.11 1.13 1.11 1.17 1.12 5 ژاپن

 1.11 1.13 1.11 1.11 1.15 1.19 1.19 1.19 1.14 1.53 71 کره

 1.24 7.79 7.15 1.33 1.31 1.31 1.34 1.23 1.31 1.11 75 لوکزامبورگ

 1.12- 1.97 1.97 1.92 1.91 1.94 1.99 1.99 1.91 1.22 71 یکمکز

 1.15- 1.59 1.59 1.55 1.52 1.51 1.53 1.52 1.53 1.51 73 هلند

 1.12- 1.31 1.35 7.72 1.33 1.32 1.31 7.14 7.19 1.33 75 یوزلندن

 1.14- 1.51 1.51 1.51 1.54 1.51 1.19 1.17 1.51 1.11 25 نروژ

 1.11- 1.42 1.41 1.41 1.45 1.43 1.52 1.51 1.41 1.42 29 لهستان

 1.11- 1.42 1.41 1.41 1.45 1.43 1.52 1.51 1.41 1.42 29 پرتغال

 1.79- 1.49 1.43 1.41 1.41 1.59 1.59 1.51 1.11 1.44 21 یاسلواک

 1.71- 1.52 1.11 1.53 1.53 1.12 1.13 1.12 1.11 1.11 21 یاسلون

 1.71- 1.47 1.93 1.41 1.92 1.49 1.59 1.51 1.51 1.52 72 یااسپان

 1.11 1.51 1.52 1.53 1.51 1.52 1.52 1.51 1.55 1.52 25 سوئد

 1.19- 1.17 1.17 1.12 1.11 1.14 1.19 1.14 1.12 1.14 2 ییسسو

 1.17 1.41 1.49 1.93 1.94 1.95 1.91 1.93 1.92 1.45 72 یهترک

 1.12- 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.41 1.41 1.41 1.41 21 انگلستان

 OECD 72.1 1.51 1.53 1.53 1.53 1.51 1.54 1.51 1.55 1.55 -1.14میانگین 
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  ها مالیاتاسترداد 

ي ماليااتی کمتار بادان    هاا  ساازمان ي ماليااتی کواورها و عملکارد    هاا  نظا يکی از موضوعاتی که در توصيف   .74

اي است که سازمان مالياتی و موديان در رابطاه  و حجم کار و هزينه ها مالياتميزان استرداد  مسئلهشود  پرداخته می

 .شوند استرداد متحمل میبا 

مالياات بار ارزش   ماليات بر درآمد شرکتها، اشاخاص حقيقای و   )ي عمده ها مالياتبا تو ه به طراحی زيربنايی  .75

کاه در   طاور  هماان با اين حال، . ناپذير استا تناب پرداخت توسط برخی موديانْمقداري از موضوع بيش( افزوده

در ( به عنوان درصدي از درآمد ناخاالص ماليااتی دولات   )بحث خواهد شد نرخ کلی استرداد مالياتی  گزارشاين 

در هماين  . بسياري از کوورها بيوتر از حد معمول بوده و براي کواورهاي مختلاف بسايار متغيار و پرنوساان اسات      

هاي پراهميتی در دغدغه( ارزش افزودهماليات بر براي مثال، ) ها مالياتراستا، باالبودن نرخ استرداد در مورد برخی 

 .ي مالياتی ايجاد کرده استها سازمانزمينه مديريت نظا  مالياتی براي موديان، سياستگذاران و 

است که به طور خااص  « ارزش زمانی پول»اي براي موديان در قالب  هاي مالياتی نمايانگر هزينهاضافه پرداختی .71

کنناد و گاردش و اوه نقاد در آنهاا      د که با حاشيه سود پايين فعاليت میبراي کسب و کارهايی اهميت حياتی دار

ها مو ب تحميل هزينه هاي عمده به مودياان خواهاد    بنابراين، هر گونه تاخير در استرداد اضافی پرداخت. باالست

نکته . وده باشدشد به ويژه اگر در قانون مالياتی تمهيداتی مبنی بر پرداخت بهره به استردادهاي تاخيري پيش بينی ن

گران مالياتی دارناد   پراهميت ديگر اين است که رژيم هاي مالياتی با نرخ استرداد باال  ذابيت خاصی براي تدليس

و به هماين دليال، ريساک قابال مالحظاه و      ( گرانی که به شکل  رايم سازمان يافته عمل می کنند به ويژه تدليس)

شاان باراي   ياتی دارند که اصارار دارناد رويکردهااي مبتنای بار ريساک      ي مالها سازماناي براي آندسته از فزآينده

 .گرانه بايستی اثربخش باشند شناسايی تقاضاهاي استردادِ بالقوه تدليس

توانناد بار    عوامل بسياري و ود دارند که مای  OECDبا تو ه به نتايج تحقيقات انجا  شده توسط دفتر مالياتی  .71

کواورهاي    و ايان حالات را در  ( 2 ادول  . ک.ر)مده و اصلی تاثير بگذارند هاي ع نرخ استرداد هر يک از ماليات

 .توان مواهده کردمورد پيمايش با در ات متفاوت می
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الزا  باه  و همچنين هاي باالي استرداد به موديان  نرخايجاد  ترکيب عوامل در نظا  هاي ماليات بر ارزش افزوده .72

اين تعاارض  و ي مالياتی خواهد شد ها سازمانپرداخت بهره به استردادهاي تاخيري باعث ايجاد تعارض براي اکثر 

 .بايد به دقت مديريت گردد

ي مالياتی باياد باه تقاضااهاي اساترداد باالقوه مفارط و بايش از حاد، حسااس باشاند و           ها سازماناز يک طرف  .73

از . را کواف کنناد  ( ادعاهايی)هاي اثربخوی براي تهيه نمايه ريسک موديان داشته باشند تا چنين تقاضاها  تکنيک

ي موروع براي استرداد سريعا  پردازش کنند تا تااثير  اي مالياتی تحت فوار هستند تا تقاضاهها سازمانطرف ديگر، 

المللای و  ي باين هاا  ساازمان ايان مالحظاات   . منفی بر گردش و وه نقد کسب و کارهاي محتاج و ه نقد نگذارناد 

ي هاا  ساازمان باراي  به وياژه  )با اين نگاه که  ،اي را واداشته است تا به اين موضوع تو ه ويژه اي داشته باشندمنطقه

رهنمودهاايی مبتنای بار تجاارب موفا  ارائاه کنناد        ( مالياتی کوورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار

 (.2115پول، المللی صندوق بين)

ي را براي هفت سال نوان می دهد که منعکس کنندة نرخ کلیِ استردادهاي مالياتی در هر سال ها نرخ 9 دول  .21

براي بساياري   تواند میدهد که حجم کار مرتبط با مسترد نمودن اضافه پرداختی هاي مالياتی مالی است و نوان می

 ماليات بر ارزش افزودهمچنين اطالعات مربوط به نرخ استرداد  دول هاين . گير باشد ي مالياتی چومها سازماناز 

 :هاي  دول به شرق ذيل هستنددادهمواهدات کليدي از . دهدنوان می 2179و  2172را براي هر دو سال 

باه طاور قابال    ( کواور  51ماورد از   44باراي  ) 2179نرخ کلی استردادهاي ماليااتی در ساال   : کل استردادها .27

از )ير و نوسان ناشی از عوامل متعدد مرتبط با طراحای نظاا  ماليااتی    ياين تغ. استبوده اي متغير و پرنوسان مالحظه

بلغارساتان،  ) پنج سازمان ماليااتی در   :است( 27ها و مالية عمومی سازمان موارد مورد اشارة دبيرخانه دفتر ماليات قبيل

                                                           
 :مالیاتی استرداد باالی نرخ مؤثر بر عواملی 27

 ماليات اگر که اندشده تنظيم نحوي به( غيرتجمعی رويکرد مطاب ) کارکنان حقوق از تکليفی کسر  داول: حقیقی اشخاص درآمد بر مالیات 

 نظا  مختصات. گردد مسترد وي به تکليفی کسر اضافه مبلغ تا بماند منتظر مالی سال آخر تا بايد مودي باشد شده کسر مستخدمين حقوق از اضافی

می سال پايان در مالياتی هاي اظهارنامه ارزيابی فرآيند طري  از موديان براي متعدد مالياتی مزاياي خل  به منجر که ميووند طراحی اي گونه به مالياتی

 اضافه به منجر که( بهره درآمد نظير) گذاريسرمايه درآمد براي( اعتباري قابليت با و) ثابت نرخ با تکليفی کسر هايمکانيسم از استفاده .شوند

 ايگونه به مالياتی نظا  طراحی  (گردند مسترد مالياتی اظهارنامه ارائه با بايد ها پرداختی اضافه اين و) ميوود کم درآمد با موديان براي ماليات پرداختی

 موديانی  باشد ماليات نهايی مبلغ از بيوتر پرداختی ماليات ميزان که شودمی اين به منجر مسئله اين و دارد و ود مالياتی هاي پرداختپيش امکان که

 فرآيند در اندکرده اعال  واقع از بيش را شان ماليات مومول درآمد از کسر قابل موارد يا و اندکرده گزارش واقع از کمتر را خودشان درآمد که

 .شوندمی خودشان مدعيات تعديل به مجبور مالی سال پايان در اظهارنامه ارزيابی
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هوات ساازمان ماليااتی    ، در درصاد  91داد بايش از  نارخ اساتر  ( مکزيک، لهستان،  مهوري اسلوواکی و ساوئيس 

در . بوده استدرصد  71دوازده کوور  مع استردادها کمتر از و در درصد  91الی  21بين ( OECDهمگی ع و )

و  2172رسد کاه نسابت ماليااتِ در حاال اساترداد در سانوات       به نظر می OECDحالت کلی، در کوورهاي ع و 

در . ساقوط کارده اسات   ( درصاد  22الای   21يعنای حادودا    )حاران ماالی  هاانی    هاي قبال از ب  به سطم سال 2179

-باه طارز قابال    OECDکالّّ اساتردادها در قيااس باا اع ااي      ( به استثناي بلغارستان) OECDکوورهاي غيرع و 

و  2113قطع نظر از تاثيرات منفی بحران مالی  هانی بار درآمادهاي ماليااتی در سانوات     . تر استاي پايينمالحظه

از طارف ديگار،   . شاود به باال در نرخ کلی استردادها مواهده مای  ميالدي، در کوور مکزيک يک روندِ رو 2171

 . گردديک روند رو به پايين نيز در  مهوري اسلوواکی مواهده می

 

  

                                                                                                                                                                                           
 که ايگونه به مالياتی نظا  طراحی و  موديان با اختالفات حل متعاقب پرحجم و کالن نسبتا  هايارزيابی نتايج تغيير: شرکتها درآمد بر مالیات 

 .باشد ماليات نهايی مبلغ از بيوتر پرداختی ماليات ميزان که شودمی اين به منجر مسئله اين و دارد و ود مالياتی هاي پرداختپيش امکان

 نسبت، صادراتی صنايع افزودة ارزش حجم، نمونه براي) کوور يک اقتصاد مختصات: (افزوده ارزش بر مالیات) افزوده ارزش بر مالیات 

 از استفاده و صفر نرخ حجم ويژه به، مالياتی نظا  طراحی مختصات  (کوور اقتصاد در صفر نرخ مومول هايفروش و ماليات مومول هايفروش

 از ناشی که آنهايی از اعم مانندمی باقی کوف بدون و اندشده متاثر تور  از که افزوده ارزش بر ماليات استرداد تقاضاهاي و  چندگانه هاي نرخ

 .اندشده طراحی افزوده ارزش بر ماليات استرداد هايکنترل در مو ود صعفهاي نقطه از استفاده سوء براي که هستند ايفريبکارانه ترفندهاي



 عملکرد عملياتی: ي مالياتیهاتطبيقی سازمانمطالعه 

75 

 

(سهم نسبی)درآمدهاي مالياتی و استردادها . 9 دول   

 (بر حسب درصد)یاتی نسبت مجموع استردادها به جمع ناخالص درآمدهای مال 

نسبت 

استردادهای 

مالیات بر ارزش 

افزوده به درآمد 

مالیاتی ناخالص 

مالیات بر ارزش 

 )%(افزوده 

نسبت استردادهای 

مالیات بر ارزش 

افزوده به 

استردادهای 

 )%(مالیاتی 

 1117 1115 1112 1111 111 1111 1113 1111 1113 1111 1113 

 OECD ی عضوکشورها

 4501 4501 4201 4305 1305 1304 1202 1401 1201 1105 1101 یااسترال

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16.4 14.7 31.3 31.3 51.2 52.2 اتریش

 n.a. 11.3 11.4 n.a. n.a. 12.5 73.7 92.4 97.2 51.2 54.2 یکبلژ

 51.1 43.2 54.2 59.4 22.7 11.1 11.2 13.3 13.4 12.2 11.6 کانادا

 29.2 13.5 95.1 95.1 24.2 12.2 12.3 11.4 36.3 16.1 12.3 یلیش

 n.a. 31.1 12.3 12.2 31.1 31.1 23.3 42.3 41.7 711.1 711.1 چک یجمهور

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.2 24.4 51.2 52.4 23.9 23.2 دانمارک

 37.1 22.5 49.5 49.1 71.4 15.1 12.1 17.5 15.2 15.3 15.2 یاستون

 14.5 19.5 49.4 41.1 27.5 13.1 13.1 11.2 11.7 12.1 11.7 فنالند

 11.1 14.2 25.9 21.2 71.1 15.4 14.2 16.2 15.7 13.2 5.3 فرانسه

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a آلمان

 57.7 47.4 79.2 3.1 1.9 6.7 11.7 71.3 3.3 7.1 4.2 یونان

 13.2 19.2 41.5 93.5 72.9 12.2 11.1 72.2 71.1 16.6 17.1 مجارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 49.7 41.1 n.a. n.a یسلندا

 43.4 44.1 27.3 27.3 77.9 11.7 12.3 92.3 71.7 14.3 13.2 یرلندا

 n.a. 16.1 71.9 72.9 14.5 12.6 72.3 14.2 11.9 14.1 11.2 ییلاسرا

 n.a. 13.1 74.2 74.1 11.7 13.7 75.5 27.3 25.1 42.9 43.2 یتالیاا

 51.2 51.3 25.1 25.1 79.2 13.5 12.7 73.9 71.2 13.7 11.6 ژاپن

 29.4 24.7 42.5 41.1 24.3 1302 1202 29.2 22.3 1306 1502 جنوبی کره

 n.a. 1104 7.2 2.5 201 1101 3.1 21.5 24.5 711.1 711.1 لوکزامبورگ

 49.2 45.9 93.1 94.1 94.7 3101 1202 21.1 22.9 1402 1206 یکمکز

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هلند

 24.1 24.1 47.5 44.2 71.3 11.2 12.2 72.1 72.4 15.1 16.6 یوزلندن

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 59.3 57.3 n.a. n.a نروژ

 n.a. 17.3 22.1 21.1 17.6 12.1 91.1 92.1 47.2 29.7 29.1 لهستان

 12.9 53.1 21.2 21.7 71.5 15.7 11.1 73.2 21.2 17.1 16.1 پرتغال

 11.1 12.9 55.2 53.2 41.1 22.1 66.1 14.4 11.3 63.1 61.4 یاسلواک 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41.9 49.1 n.a. n.a یاسلون

 57.9 59.1 99.5 92.1 29.2 11.5 11.2 29.1 23.1 13.7 15.1 یااسپان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. 49.4 n.a. n.a. n.a سوئد

 n.a. 25.4 44.7 45.3 22.1 36.2 95.5 97.1 97.1 91.1 91.5 ییسسو

 .n.a. n.a. n.a. n.a 77.9 11.1 11.5 71.1 72.2 1.4 11.7 یهترک

 12.1 15.1 42.1 47.1 71.5 16.4 15.6 71.7 75.4 12.4 13.3 انگلستان

 . اين کوور فاقد ماليات بر ارزش افزوده است 72.2 12.5 17.1 73.3 72.1 14.4 11.1 متحده یاالتا

 OECD 12.4 11.3 13.3 13.1 11.5 11.1 11.7 32.5 32.6 65.1 13.4میانگین 
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(سهم نسبی)درآمدهاي مالياتی و استردادها . 9ادامة  دول   

 

 (بر حسب درصد)استردادها به جمع ناخالص درآمدهای مالیاتی نسبت مجموع 

نسبت 

استردادهای 

مالیات بر ارزش 

افزوده به درآمد 

مالیاتی ناخالص 

مالیات بر ارزش 

 )%(افزوده 

نسبت استردادهای 

مالیات بر ارزش 

افزوده به 

استردادهای 

 )%(مالیاتی 

 1117 1115 1112 1111 111 1111 1113 1111 1113 1111 1113 

 OECDکشورهای غیرعضو 

 99.1 51.4 7.7 7.9 1.3 1.6 1.5 7.3 2.1 3.1 2.3 ینآرژانت

 n.a. n.a. n.a. 4.5 2.2 4.5 4.2 9.7 5.4 75.2 91.4 یلبرز

 31.3 32.2 12.2 19.4 97.1 31.1 12.4 22.9 24.3 31.1 15.1 بلغارستان

 .n.a. 11.1 71.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ینچ

 n.a. n.a. n.a. 71.5 5.1 4.5 4.1 1.5 5.2 52.1 49.1 یاکلمب

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a      یکاکاستار

 31.5 31.2 29.1 24.1 77.2 11.1      یکرواس

 21.1 29.1 79.5 3.3 1.2 4.4 2.2 5.7 1.7 2.1 4.5 قبرس

     n.a. n.a. n.a. 1.1 6.1 2.1 5.1 هنگ کنگ

     n.a. 11.5 79.2 74.1 16.4 16.1 72.1 هندوستان

 n.a. 6.1 5.1 1.2 4.2 6.1 1.3 3.4 3.9 12.1 55.1 یاندونز

 n.a. 1.7 75.1 74.1 16.1 12.7 74.1 91.1 91.4 25.1 24.1 یاالتو

 22.2 21.2 21.9 97.1 75.1 14.4 12.2 74.9 79.3 12.5 15.1 یتوانیل

     1.1 6.2 6.2 2.7 72.2 2.2 7.1 یمالز

 n.a. 7.1 1.2 1.1 7.2 7.2 1.4 71.1 71.1 19.2 17.3 مالت

 24.2 15.2 75.1 75.1 4.2 4.2      مراکش

 n.a. 7.6 1.9 1.1 5.2 6.1 1.2 72.2 74.1 15.1 14.4 یرومان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 44.4 42.1 n.a. n.a یهروس

     .n.a. 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a یعربستان سعود

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a سنگاپور

 21.7 13.1 93.2 41.1 71.9 17.2 16.3 73.1 72.5 16.1 14.4 یجنوب یقایآفر

 27.2 29.9 99.1 99.1 71.4 16.2      یلندتا
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با استفاده ) 2179استردادهاي ماليات بر ارزش افزوده در سال نرخ کلی  :استرداد مالیات بر ارزش افزوده .11

اي از باالتر به طرز قابل مالحظه( ماليات بر ارزش افزوده کنندة کوور وصول 57مورد از  45از اطالعات مربوط به 

سترداد مالياتی است و نوانگر اهميت ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکی از منابع ا« ها نرخ استرداد کل ماليات»از 

ميازان  ( يعنی استراليا، بلغارساتان، کاناادا، دانماارک، اساراييل، ناروژ و اسالوواکی      )هفت سازمان مالياتی در : است

درصد درآمد ناخالص ماليات بار   51ميالدي بيش از  2179و  2172هاي  استرداد ماليات بر ارزش افزوده براي سال

 41الای   91باين   ،ناه ساازمان ماليااتی   ، در درصاد  51تا  41نرخ مزبور بين  ،يازده سازمان مالياتی، در ارزش افزوده

در حالی که براي بساياري از  . بوده استدرصد  91هجده سازمان مالياتی نرخ کلی استردادها کمتر از و در درصد 

باالي صادرات اين کوورها نرخ کلی استردادهاي ماليات بر ارزش افزوده تا حد زيادي قابل انتساب به حجم نسبتا  

است با اين حال اطالعات کوورها حاکی از اهميت برخورداري از فرآيندهاي سيستماتيک براي استرداد به موقاعِ  

ماليات بر ارزش افزوده به موديانِ شاکی و نيز کنترلها و وارسی هاي تمکينایِ مناساب باراي کواف ثبات نامهااي       

درصد  21بيش از همچنين،  .اضاهاي دروغين براي استرداد استفريبکارانه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده و تق

اناد کاه نواانگر شاکاف احتماالی در تادابير پاايش        سازي ارزش استردادها نباوده ي مالياتی قادر به کملیها سازمان

 . عملکرد آنهاست

تدارک مجموعه  امعی از خدمات براي موديان و نمايندگان آنها، از ا زاي مهام   :ارائه خدمات مودیان  .13

. هاي وصولی است آنها و دامنه و پيچيدگی ماليات( موديان)ي مالياتی با تو ه به حجم موتريان ها سازمانعملکرد 

ي هاا  ساازمان  اه باه اينکاه    با تو. ي مالياتی با تقاضاهاي رقيب و متباين بسياري موا ه هستندها سازمانبا اين حال، 

شان تخصيص دهند بايستی دربااره  توانند آنها را به طيف وسيعی از مسئوليتهايمالياتی منابع محدودي دارند که می

به عنوان بخوی از . اي از نتايج حاصل شودگيري شود تا ترکيب بهينهنحوه تخصيص اين منابع با دقت تما  تصميم

يعنای  . شاوند ترين شايوه بارآورده مای   صرفهبهحاصل شود که تقاضاي خدمات با مقروناين کار، بايد اين اطمينان 

هاي  شان و هم در مورد بهاي تما  شدة کانالي مالياتی بايد هم دربارة حجم تقاضاها براي خدماتها سازماناينکه 

 2172در ساال  . کنناد  شوند درک کامل و دقيقی کسبمتعددي که براي برآورده ساختنِ اين تقاضاها استفاده می

 :تر در مديريت سازمان مالياتیعملکرد هوشمندانه»اي تحت عنوان مطالعه 22مر ع مديريت مالياتی سازمانميالدي 

ه فرآينادهاي  با اين هدف ک ،ا را نمود« استفاده از راهبردهاي مديريت تقاضا براي نيل به اهداف خدمات موديان
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اي و اود  در مساير فهام علال ريواه     هاا  سازمان اقداماتياتی و همچنين، ي مالها سازمان مديريت تقاضاي خدمات

يواان در ترتيباات   هاا ي ماليااتی را باه ضاعف   هاا  ساازمان مطالعه ماذکور تو اه   . شناسايی کند  تقاضا براي خدمات

کند و آنها را تووي  به تالش بيوتر  هت ارتقاي فهام خاود از   حاکميتی براي مديريت تقاضاي خدمات  لب می

 . کندايِ آن تقاضا میجم کار تقاضاي خدمات و علل ريوهح

همانند مجموعه هاي قبلی، پيمايش حاضر نياز باه دنباال     (:حجم تقاضاها) مدیریت تقاضا برای خدمات .12

مواهدات و . ي مالياتی بودها سازماناطالعات مربوط به حجم درباره طبقات مختلف تقاضا براي خدمات عمده در 

  :به شرق ذيل هستندهاي کليدي يافته

 سازي سطم تقاضا باراي  قادر به کملی( درصد 41بيش از )ي ها سازمانبسياري از  :29استعالمات حضوری

اند که اين مسئله حاکی از ضعف دانش آنها درباره اين نبوده 2179و  2172هاي  اين کانال خدماتی در سال

-ي مالياتی کاه اطالعاات  ها سازماني آن دسته از براانايی براي بهبود کارايی آن است  کانال خدماتی و تو

شاود  از کمتار از   اي در سطوق نسبیِ استعالمات ح وري مواهده میشان در دسترس است نوسانات عمده

در )شاهروند   711استعال  باه ازاي هار    711تا بيش از ( در کانادا)شهروند  711استعال  به ازاي هر ( يک) 7

شاده باه ازاي هار يکصاد نفار      اساتعالمات انجاا   »به شکل ( بنچمارکی)شاخصی با استفاده از نرخ   (پرتغال

ي ماليااتی فرانساه، مجارساتان،    هاا  ساازمان موخص گرديد کاه   2179و  2172هاي مالیِ  براي سال« شهروند

پرتغال، اسپانيا و سوئد به طرز نامعمولی نرخ بااليی از استعالمات ح اوري را در قيااس باا ديگار کواورها      

البتاه باا تو اه باه عوامال      )هااي اداري نسابتا  وسايعی دارناد     ي مالياتی شابکه ها سازماناند  تمامی اين داشته

ي مالياتی که حجم استعالمات ح اوري شاان   ها سازمانبسياري از   (شانمتبوع شناختیِ کوورهاي معيت

خات ح اوري ارائاه    شان در آنها کم است و خادمات پردا نسبتا  باالست در عوض، حجم استعالمات تلفنی

ظرفيت بالقوه و پتانسيل خوبی براي ارتقاي کارآمدي   کنند و اين مسئله دال بر اين است که اين کوورهامی

کواورهاي اساتونی،     در اثر افزايش استفاده از خدمات تلفنی و اينترنتی و خادمات پرداخات مادرن دارناد    

ترين نرخ تقاضااي  سازمان مالياتی کانادا پايين  دفرانسه، مجارستان و پرتغال از مصادي  چنين وضعيتی هستن

 هاي هزينهبراي کاهش  منظم و هماهنگ خدمات براي اين کانال را دارد که ماحصل چندين سال تالشهاي

توريم شده، اين مسئله اخيرا  منجار باه   OECD  (2172 )طور که در گزارش خدمات ح وري است و همان
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، تعداد قابل تو هی از به عنوان يک نکته مثبت  و پرداخت و استعال  گرديده است 24هايِتعطيلیِ پيوخوان

اي کاهش شان را به طور قابل مالحظهاند براي اينکه اندازة شبکه اداريهاي برداشته ي مالياتی گا ها سازمان

 . وري گرددهاي چومگير در حجم استعالمات حرود منجر به کاهشدهند، اقدامی که منطقا  انتظار می

 شود ارائه میتلفنی  استعال  ،ي مالياتیها سازمانتعداد زيادي از در : شدهدادهاستعالمات تلفنی پاسخ .

اين اطالعات همچنين نوانگر نوسان چومگير در نارخ نسابی تماساهاي پاساد داده شاده توساط کارکناان        

ر اينجا تماسهاي پاساد داده شاده   شاخص يا بنچمارک د)هستند  2179و  2172هاي  سازمان مالياتی در سال

هااي  ها تا حدودي باه دليال تفااوت در نقاش     اين نوسان در نرخ(. به ازاي هر يکصد نفر شهروند بوده است

: باراي مثاال  . شاوند هايی است که توسط سازمان مالياتیِ مربوطه مديريت مای  سازمان مالياتی و دامنه ماليات

تکااليف و کارکردهااي غيرماليااتی عماده اي     ( نادا، نيوزلند و هلناد مانند کا)ي مالياتی ها سازمانبرخی ( 7)

ي ماليااتی طياف وسايعتري از    هاا  ساازمان برخای  ( 2)  و (نظير ماديريت مسائوليتهاي مارتبط باا رفااه     )دارند 

ي ماليااتی باا   هاا  سازمانتعدادي از (. مثال، ماليات بر مستغالت و وسائط نقليه)کنند ها را مديريت می ماليات

پايينِ استعالمهاي تلفنی به ازاي هر يکصد نفر شهروند، همچنين شبکه اداري نسبتا  بزرگی دارند و فاقد نرخ 

اي براي استفاده دهد ظرفيت بالقوهشان نسبتا  کم است که نوان میمراکز تماس هستند يا تعداد مراکز تماس

 . هاي خدمات تلفنی دارند بيوتر از کانال

  درصاد   25بايش از  در : (14گقویی صقوتی تعقاملی    سیسقتم پاسقخ  از طریقق  )استعالمات تلفنی

 11ديگر، پاسخهاي درياافتی از تقريباا     از طرف .شود استفاده می اين سيستماز به وفور  ،ي مالياتیها سازمان

مودياان   اي باراي اهاداف ارائاه خادمات باه     ي مالياتی دال بر اين است کاه چناين فنااوري   ها سازماندرصد 

کوورهاي استراليا، کلمبيا، لهستان، پرتغال، بريتانيا در   ،2179گزارش سال اما در مقايسه با . شوداستفاده نمی

   .شود مواهده می سيستمافزايش چومگيري در استفاده از  ،و اياالت متحده

  ها براي اين کانال محدود به کمتر از نصاف کواورهاي ماورد    حجم داده :(کاغذی)مکاتبات نوشتاری

پيمايش بوده و نوان ميدهد که از لحا  آمار مطل ، نوسان وسيعی در آن و ود دارد و ارقا  در آن، عموما  
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از ) 2179ساال  طای  چنادين کواور   در   (هازار  211يعنی ساالنه کمتر از )متمايل به مقادير نسبتا  کم هستند 

 . پايين بوده استنرخ استفاده نسبتا  ( (21.2)و اياالت متحده ( 72.9)  بريتانيا (5.2)ا  مله استرالي

  ها براي اين کانال حاکی از نوسان چومگير به لحا  مقدار مطل  حجم داده :(ایمیل)مکاتبات نوشتاری

ده چوامگير در ساال     اساتفا (هازار  211يعنی ساالنه زيار  )است اما مقادير عموما  متمايل به مبالغ کم هستند 

، (هزار 441)، دانمارک (هزار 931)آرژانتين : شده است از  مله درمواهده اين کوورها   درميالدي  2179

 211)، نيوزلناد  (هازار  111ياک ميلياون و   )، مکزياک  (هزار 11ميليون و  2)، هندوستان (هزار 171)فرانسه 

 (.هزار 111ميليون و  5)و اياالت متحده ( هزار 911)، سوئد (هزار
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هاي تقاضا براي خدمات نسبت: خدمات موديان. 4 دول شماره   

 کشور

؛ تعداد (شخصی)استعالمات حضوری 

 نفر شهروند 111در هر 

(: IVRبه استثنای )استعالمات تلفنی 

نفر  111ها به ازای هر تعداد پاسخگویی

 شهروند

عواملی که 

ممکن است 

بدون دلیل 

ها  بر نسبت

 تاثیر بگذارند
1111 1111 1111 1113 1111 1111 1111 1113 

 OECD ی عضوکشورها

 ب 21017 22024 21021 32021 1021 1012 1021 1024 یااسترال

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21.11 42.47 47.54 اتریش

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. 6041 4051 6011 4064 یکبلژ

  41.14 43.22 41011 25011 1022 1072 1071 1071 کانادا

 ج 4.45 4.31 2057 2021 14031 14071 12017 13017 یلیش

  n.a. n.a. 42.42 43.41 2046 6025 7011 7031 دانمارک

  71.54 71.32 12.11 15.41 11.37 14.33 11.31 13.51 یاستون

 ج n.a. n.a. 13.76 12.71 17.21 12.51 92.31 92.97 فنالند

 ج .n.a. n.a 2.21 4.11 17.36 15.13 15.41 12.11 فرانسه

  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.14 یونان

 ج .n.a. n.a 7.41 7.51 29.21 21.11 14.11 13.41 مجارستان

  .n.a. n.a. 23.11 23.11 n.a. n.a 13.31 13.31 یسلندا

 ج 59.71 92.11 35.61 35.11 74.14 71.12 15.11 12.31 یرلندا

  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.53 1.34 ییلاسرا

 ج .n.a. n.a 3.31 3.31 75.37 75.15 17.11 16.11 یتالیاا

 ج 9.34 4.71 2011 2011 9.11 9.14 1021 3031 ژاپن

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.11 2.33 جنوبی کره

  9.14 9.52 2.11 2.21 1.12 2.15 2.41 5.31 یکمکز

 ب 21.47 24.19 54.11 53.11 2.39 4.21 4.21 4.31 هلند

 ب 19.29 13.17 52.11 21.21 4.41 4.57 2.41 2.41 یوزلندن

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. 22.41 21.61 95.11 95.49 نروژ

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.72 4.93 لهستان

 و جالف  75.21 77.42 2.11 6.71 719.25 752.24 111.61 121.11 پرتغال

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.12 یاسلواک 

 ب و ج n.a. n.a. 22.53 47.91 13.11 11.21 79.94 72.55 یااسپان

 ج 74.29 71.12 26051 27051 29.17 21.17 16011 12021 سوئد

  .n.a. n.a. n.a. n.a. 14.61 14.61 n.a. n.a ییسسو

 ج .n.a. n.a. n.a. n.a. 1.21 1.71 n.a. n.a یهترک

 ج 94.55 94.99 35011 23021 9.21 4.24 4011 4011 انگلستان

  3.59 3.27 11011 11021 2.11 2.72 1011 1011 متحده یاالتا

    



 عملکرد عملياتی: ي مالياتیهاتطبيقی سازمانمطالعه 

22 

 

هاي تقاضا براي خدمات نسبت: خدمات موديان. 4ادامة  دول شماره   

 کشور

؛ تعداد (شخصی)استعالمات حضوری 

 نفر شهروند 111در هر 

(: IVRبه استثنای )استعالمات تلفنی 

نفر  111ها به ازای هر تعداد پاسخگویی

 شهروند

عواملی که 

ممکن است 

بدون دلیل 

ها  بر نسبت

 تاثیر بگذارند
1111 1111 1111 1113 1111 1111 1111 1113 

 OECDکشورهای غیرعضو 

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. 1.11˂ 1.11˂ 1.12 1.33 ینآرژانت

 ج 1.42 7.12 1031 1011 3.33 71.23 11031 11021 یلبرز

  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.74 9.17 بلغارستان

  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.11 7.21 ینچ

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. 7.51 2.41 6021 7011 یاکلمب

 ج 7.25 7.21   7.94 7.25   یکاکاستار

  n.a. n.a.   7.14 7.22   یکرواس

  1.42 1.51 1.21 1.23 9.73 9.11 1.21 3.11 هنگ کنگ

  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.13 1.71 هندوستان

  n.a. n.a.   1.79 1.72   یاندونز

  73.21 73.17 11.41 4.71 3.31 21.53 16.61 11.21 یاالتو

  n.a. n.a. 11.61 11.61 27.11 22.51 3.11 4.61 یتوانیل

 الف و ج 1.37 7.41 1.51 1.71 3.77 2.43 ˂1.11 ˂1.11  یمالز

  71.11 71.11 17011 14041 71.24 77.31 11011 11041 مالت

 ج n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.12 4.31 یرومان

عربستان 

 یسعود

n.a. n.a. 1.14 1.21 n.a. n.a. n.a. n.a.  

  72.75 72.17 12.11 12.11 7.21 7.37 1.51 3.61 سنگاپور

 چ n.a. n.a. 72.71 75.21 11.11 11.11 71.11 3.14 یجنوب یقایآفر

  n.a. n.a.   1.39 1.32   یلندتا

    

باراي نموناه، باه    )، کيفيت ابعاد مختلفی «ارائه خدمات به موديان»در ف اي : استانداردهای ارائه خدمات .14

دارد و انجا  يک بررسای کامال دربااره    ( ها، و سهولت دسترسی به اطالعاتموقع بودن، دقت رهنمودها و توصيه

تطبيقی  به منظور مقايسه. ي مالياتی در اين زمينه خارج از حوصله اين گزارش استها سازمانرويکردها و عملکرد 

که به موديان ها تمرکز دارند و فقط خدمات اصلی را بر تعداد محدودي از زمينه ها گزارشکوورها، اين مجموعه 

و « تقاضااي خادمات  »مورد ديگري که بررسای شاده اسات حجام کاار مرباوط باه        . اندشود بررسی کردهارائه می
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تعيين شده است و نيز ساطم عملکاردي اسات کاه در رابطاه باا ايان        « به موقع بودن»استانداردهايی است که براي 

ي ماليااتی در اختياار   هاا  سازمانش حوزه خدماتِ اطالعاتی درباره ش  1تا  5 دول . استانداردها حاصل شده است

. مايالدي  2179استاندارد عملکرد واقعی که در عمل استفاده شاده اسات و ساطم عملکارد باراي ساال       : گذاردمی

پردازش اظهارنامه هاي مالياات بار   ( 7: )حوزه هاي خدماتی که در پيمايش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از

پردازش اظهارناماه  ( 9)رسيدگی به اعتراضات موديان و حل و فصل آنها  ( 2)با استردادها   اشخاص حقيقی همراه

هااي مودياان باه شاکل     ارسال يک پاسد تفصايلی باراي ناماه   ( 4)هاي ماليات بر ارزش افزوده همراه با استردادها  

موااهدات  . ت تلفنی موديانپاسخگويی به استعالما( 1)پاسخگويی به استعالمات ح وري  و ( 5)روتين و مستمر  

     :هاي کليدي به شرق ذيل هستندو يافته

  ي مالياتی ها سازماناستقرار استانداردها و اندازه گيري عملکرد حاصله بر مبناي اين استانداردها هنوز هم در

اند انستهي مالياتی مورد پيمايش، توها سازمانگيرد و کمتر از نصف مورد پيمايش ناپخته و ناکامل انجا  می

 . مجموعه کاملی از استانداردها را براي تما  يا اکثر حوزه هاي خدماتی شناسايی کنند

 اند استانداردها بايش از هار چياز باراي     در مورد آندسته از حوزه هاي خدماتی که مورد پيمايش قرار گرفته

ساتعالمات تلفنای و   و اساتعالمات کتبای، پاساخگويی باه ا     مالياات بار ارزش افازوده   پاردازش اساتردادهاي   

هااي   چنين استانداردهايی کمتار دربااره پاردازش اظهارناماه    . رسيدگی به اعتراض هاي موديان و ود دارند

 . بوده استماليات بر درآمد 

 باه طاور   ( و سطم يا ميزان خدمات حاصاله )شده در مورد برخی حوزه هاي خدماتی، استانداردهايِ استفاده

    (.ماليات بر ارزش افزودهبراي مثال، در مورد پردازش استردادهاي )قابل مالحظه اي پرنوسان و متغير است 

 هاي پيمايوِی تعدادي از کواورها نموناه هاايی از مصااديقی را روشان مای ساازند کاه ميتاوان آنهاا را           داده

 (. را ببينيد 2 دول )اي از عملکرد خدمات دانست و سطوق بر سته 21استانداردهاي شديدا  حساس
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 - Highly responsive standards  
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 (ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی) PITها به اظهارنامه و اعتراض :2179استانداردهاي خدمات و عملکرد در سال  .5 دول شماره 

 رسیدگی به اعتراضات مودیان  PITهای پردازش اظهارنامه کشور

برای پردازش استاندارد وضع شده 

 1113ها در سال اظهارنامه

استاندارد وضع شده برای پردازش  نتیجه

 1113ها در سال اظهارنامه

 نتیجه

 OECD ی عضوکشورها

پردازش در % 51: های فیزیکیاظهارنامه یااسترال

 روز 21

 11در % 22 :اظهارنامه های الکترونیکی

 روز

21% 

27% 

روز حل  11اختالفات طی % 54 

 شوند 

24% 

( به طور میانگین)روز  12پردازش طی  یشرتا

های فیزیکی و هم هم اظهارنامه)

 (الکترونیکی

1504 

 روز

 .n.a روز  12طی % 111

در به طور % 111: های فیزیکیاظهارنامه کانادا

 هفته 6تا  2میانگین 

در به % 111 :اظهارنامه های الکترونیکی

 هفته 1طور میانگین 

203 

 هفته

 

106 

 هفته

اعتراضات طی % 51اعالم وصولِ 

 دو روز کاری 

 31اختالفات طی % 51حل و فصل 

 روز کاری

21% 

2203% 

 - --- %111 متغیر است یلیش

 %5502 روز  21طی % 111 %22 هفته 6پردازش در % 111 دانمارک

روز کاری  4: اظهارنامه های الکترونیکی یاستون

 (مگر اینکه نیاز به حسابرسی باشد)

 .n.a روز کاری  31طی  111%

اعتراضات طی یک ماه % 2604 - --- فرانسه

 رسیدگی شوند

26046% 

از اختالفت پیش % 51حل و فصل  - --- یونان

 آمده

51% 

در % 111: اظهارنامه های الکترونیکی یرلندا

 پنج روز کاری

روز کاری 11پردازش طی  77%  52%  

روز 12پاسخ موقت طی  %73 (داردالزام قانونی وجود )روز  21طی  ییلاسرا  n.a. 

روز 11طی % 111 %77014 1111تا سال مالیاتی % 51 یتالیاا  23041%  

اختالفات % 21طی سه روز باید  %2603 در شش هفته% 24 ژاپن

 حل شوند

5702%  

طی سی روز از تاریخ اتمام مهلت % 111 جنوبی کره

 تسلیم اظهارنامه 

n.a. --- - 

%24 طی سه ماه - --- لوکزامبورگ  

 21در % 111: های الکترونیکیاظهارنامه یکمکز

( مودیان بزرگ؛ و ب( الف: روز برای

  اشخاص حقیقی( عموم مودیان؛ ج

( الف

21.1% 

( ب

35.9% 

( ج

32.1% 

--- - 

های تسلیمی قبل اظهارنامه %111تا  25 هلند

 جوالی  1آوریل و پرداختی تا  1از 

هفته حل و طی شش % 111الی  25 2202%

 فصل شود

25%  

 - --- %5601 در طی شش هفته% 54 یوزلندن
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طی سه ماه% 21 - --- نروژ  2101%  

 - --- %111 همگی طی سه ماه لهستان

روز  15تا  12حل و فصل طی  - --- پرتغال روز 11   

روز 31: میانگین زمان پردازش .n.a روز 31: میانگین زمان پردازش یااسپان  n.a. 

: در مورد مالیات بر ارزش افزوده - --- ییسسو

روز از زمان  31حل و فصل طی 

 دریافت 

2202%  

روز کاری حل و فصل  14طی % 51 - --- بریتانیا

 شود

4502%  

 یاالتا

 متحده

و تماس مقدماتی ( 1)اقدام اولیه  %22 روز  21طی % 111

های دارای بار برای پرونده( 1)

موارد مالی طی سه روز؛ برای دیگر 

 پنج روز

2701(%1)  

2407(%1)  

 

کوورهاي 

غيرع و 

OECD 

    

از اعتراضات ثبت شده حل و % 54 - --- ینآرژانت

 فصل شود

22%  

روز 31پاسخدهی طی  - --- یلبرز  32%  

طی هفت روز% 22: پاسخ موقت %2501 ماه 2طی  %22رسیدگی به  هنگ کنگ  

روز 14طی % 22: پاسخ تفصیلی  

711%  

711%  

روز  151ها حداکثر طی کل اظهارنامه هندوستان

 پردازش شوند

به طور  

میانگین 

111 

 روز

روز  61تمام اعتراضات مودیان طی 

 حل و فصل شوند

به طور 

 11متوسط 

 روز

می  1هایی که قبل از اظهارنامه% 111 یتوانیل

جوالی  31اند قبل از تسلیم شده

 پردازش شوند 

2202% --- - 

روز از  21پردازش طی % 71: فیزیکی یمالز

 تسلیم

روز  31پردازش طی % 71: الکترونیکی

 از تسلیم

25% 

2502% 

روز حل و فصل  61موارد طی % 71

 شود

711%  

% 111طی پنج روز کاری و % 51 %21 طی شش ماه% 111 مالت

روز  11طی   

21%  

 31از استردادها طی % 111پردازش  سنگاپور

 روز

روز کاری؛ دیگر شش : فیزیکی 111%

چهار روز کاری: انواع  

به طور 

ميانگين 

روز 9.12  

 یقایآفر

 یجنوب

 1016 پردازش در کمتر از یک روز کاری

روز 

 کاری

--- - 
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استردادهاي ماليات بر ارزش افزوده و مکاتبات مربوطه: 2179استانداردهاي خدمات و عملکرد در سال  .1  دول شماره  

های مالیات بر ارزش افزوده با پردازش اظهارنامه کشور

 استرداد

 ارسال پاسخ تفصیلی برای مکاتبات

استاندارد وضع شده برای پردازش 

 1113ها در سال اظهارنامه

استاندارد وضع شده برای پردازش  نتیجه

 1113در سال 

 نتیجه

ي کوورها

 OECD ع و

    

 (الکترونیکی)روز  12در طی % 21 یااسترال

 (فیزیکی)روز  12در طی % 54

111% 

25% 

 %21 روز 15در طی % 54

 1501 روز 14پردازش در طی به طور متوسط  اتریش

 روز

مالیات بر حقوق و )طی هشت هفته 

 (دو هفته: دستمزد

n.a. 

 - --- %2305 روز تقویمی 31طی % 24 کانادا

های استرداد که از درخواست% 24 یلیش

توسط مودیان مشمول رژیم مطالبه 

شوند طی دوره ارائه می 21معکوس

 تعیین شده پردازش شود

2701% --- - 

 روز؛ 4طی % 51: ایمیل اساسی %22 طی دو هفته پردازش شود% 111 دانمارک

 روز 21طی % 21: سایر تصمیمات

72% 

5502% 

 .n.a روز کاری 4 %111 روز کاری4 یاستون

استعالمات )طی دو روز % 111 روز 305 روز  306 فنالند

 (اینترنتی

55% 

روز کاری پردازش  14طی % 74 %5207 روز پردازش شود 31در کمتر از % 51 فرانسه

 شود

2107% 

 %25 روز کاری 31 - --- مجارستان

طی دو هفته پردازش شود % 111 یرلندا

 (های الکترونیکیاظهارنامه)

% 54طی ده روز کاری؛ % 41 111%

 31طی % 111روز کاری و  11طی

 روز کاری 

65 % ،

و % 54

23%  

طیق )روز  12پاسخ اولیه طی  .n.a روز  21طی  ییلاسرا

(قانون  

n.a. 

% 31و  1111تا پایان سال مالیاتی % 51 یتالیاا

 1111برای سال مالیاتی 

25043 %

و 

31053% 

هزار ایمیل 51  112626 

 ایمیل

 - --- %2104 روز 11طی % 21 جنوبی کره

شده نیل  تاخیر قانونی لوکزامبورگ

 است

نیل  ظرف سه ماه

شده 

 است

روز برای  21طی %111: الکترونیکی یکمکز

مودیان عادی؛ ( مودیان بزرگ؛ ب( الف

-بنگاه( روز برای ج 11و  14، 11و طی 

 . صالحیتهای ذی

( الف

2104% 

( ب

2101% 

 7302( ج

روز طبق مقررات قانونی 11  6402 %

 به موقع

ظرف سه هفته% 74 %2707 ظرف چهار هفته% 24 یوزلندن  7606%  
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روز کاری 14پاسخ مقدماتی ظرف  .n.a روز11ظرف % 111 نروژ  n.a. 

   %111 روز است 61زمان استاندارد  لهستان

 1204 روز 31الی  14 پرتغال

 روز

روز 51الی  71  7705 

 روز

 - --- .n.a روز 31: میانگین زمان پردازش یااسپان

طرف : برای مالیات بر ارزش افزوده %2202 روز از تاریخ دریافت 31ظرف  ییسسو

روز از تاریخ دریافت 31  

21%  

% 24روز کاری و  14ظرف % 51 - --- بریتانیا

روز کاری 21ظرف   

و % 54

27%  

 یاالتا

 متحده

n.a. - پاسخ موقت ( الف: های روتیننامه

پاسخ نهایی ( روز؛ و ب 31ظرف 

روز 24طی   

( الف

111%  

 44( ب

 روز

 OECDکشورهای غیرعضو 

روز 31همگی ظرف  - --- قبرس  n.a. 

روز  7طی % 24: استعالمات ساده - .n.a هنگ کنگ

روز کاری؛  2طی % 22کاری، 

روز  11طی % 25: استعالمات فنی

روز کاری؛ 21طی % 22کاری،   

2202%  

2202%  

روز از تاریخ دریافت  31استرداد ظرف  لیتوانی

 مستندات و مدارک الزمه

روز  706

 (میانگین)

روز  11ها ظرف نامه% 111پاسخ به 

 کاری

2205%  

روز کاری  3ظرف مدت  - --- مالزی  111%  

طی % 111روز کاری و  4طی % 51 - --- مالت

روز 11  

51%  

 - --- %47 طی مدت سه ماه% 111 مراکش

روز کاری 14ظرف % 51 %2501 در طی یک ماه% 24 سنگاپور  2103%  

 یقایآفر

 یجنوب

 3107 روز کاری 11

روز 

 کاری

روز  11ظرف مدت % 74  7401%  
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استعالمات ح وري و تلفنی : 2179استانداردهاي خدمات و عملکرد در سال  .1 دول شماره   

 پاسخدهی به استعالمات تلفنی رسیدگی به استعالمات حضوری در ادارات مالیاتی کشور

استاندارد وضع شده برای پردازش 

 1113ها در سال اظهارنامه

استاندارد وضع شده برای پردازش در  نتیجه

 1113سال 

 نتیجه

ي کوورها

 OECD ع و

    

 (عمومی مردم)ظرف پنج دقیقه % 51 %26 دقیقه 14ظرف % 21 یااسترال

کارگزاران )ظرف دو دقیقه % 21

 (مالیاتی

51% 

21% 

 37062 زمان انتظار حداکثر یک دقیقه - بالفاصله اتریش

برای استعالمات )ظرف دو دقیقه % 51 - --- کانادا

 (اشخاض حقیقی و حقوقی

 %51و % 51

 %42 %51 - --- یلیش

 302 (1/4مقیاس ) 305نیل به رضایت  - --- دانمارک

 ثانیه 14025 ثانیه 14میانگین زمان انتظار  .n.a دقیقه 11ظرف  یاستون

 %42 ثانیه 61ظرف % 71 - --- فنالند

از تماسها در پنج بار زنگ خوردن % 61 - --- فرانسه

 پاسخ داده شوند

67% 

از تماسهای دریافتی ظرف کمتر از % 31 - --- یونان

 شش دقیقه پاسخ داده شود

 دقیقه 404

دقیقه تجاوز  14زمان انتظار نباید از  مجارستان

 کند 

606 

 دقیقه

% 24(: TTC)سیستم اطالعات عام 

سیستم اطالعات /شوندتماسها پاسخ داده 

تماسها % 21(: UCC)ارباب رجوع 

 پاسخ داده شوند

2202% 

2402% 

% 54ثانیه،  31ظرف % PAYE22 :41 - --- یرلندا

دقیقه؛  4ظرف % 111دقیقه و  3ظرف 

همانند آنچه که برای : موارد سایر

 .تعیین شده است PAYEسیستم 

65 % ،54 %

%23و   

(فقط برای مراکز تماس)دقیقه  3 - --- ییلاسرا دقیقه 2015   

 101410134 یک میلیون و نهصد هزار  - --- یتالیاا

درصدی از  24نرخ رضایت ( 1) %57 درصدی از خدمات  54نرخ رضایت  ژاپن

 خدمات

دقیقه  14دریافت مشاوره ظرف ( 1)

افراد% 24برای   

2204%  

22%  

پاسخ بالفاصله در صورت ساده بودن  - طرفینتعیین استاندارد با توافق  لوکزامبورگ

 سوال

24%  

ثانیه 11تماسها ظرف % 51پاسخدهی به  - --- یکمکز  55%  

سواالت % 71ظرف یک دقیقه به ( 1) - --- یوزلندن

دار پاسخ داده شوداولویت  

سواالت % 71دقیقه به  2ظرف ( 1)

 معمولی پاسخ داده شود

(1 )6203%  

(1 )7503%  

دقیقه 6میانگین زمان انتظار حداکثر  - --- نروژ دقیقه 601   
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 11025 دقیقه 12الی  11میانگین زمان انتظار  پرتغال

 دقیقه

درصد  51الی  71پاسخدهی به 

 تماسهای دریافتی

7101%  

هزار استعالم تلفنی 211دریافت ( 1) %25 درصدی  21رضایت  ترکیه  

ثانیه 31تماسها ظرف % 51پاسخ به ( 1)  

(1)2630631  

(1 )23014%  

تماسها %21پاسخگویی به  - --- بریتانیا  7202%  

 یاالتا

 متحده

درصدی 71سطح خدمات ( 1) - ---  

میانگین سرعت پاسخگویی طی ( 1)

ثانیه 522  

(1 )6104 %  

(1 )1145 

 ثانیه

 OECDکشورهای غیرعضو 

% 74پاسخگویی به  - --- آرژانتین  71%  

 11:21 دقیقه 14 میانگین زمان انتظار حداکثر برزیل

 دقیقه

دقیقه و  3میانگین زمان انتظار حداکثر 

ثانیه 41  

ثانیه 3:13  

تماسها% 24پاسخگویی به  - --- بلغارستان  24%  

%54تا % 74: های دریافتینرخ تماس - --- چین  51%  

% 21پاسخگویی به  - --- کلمبیا  75%  

 11ظرف % 24(: پیک)زمانهای اوج  هنگ کنگ

 دقیقه

 دقیقه 11ظرف % 22: اوقاتسایر 

2206% 

111% 

% 21دقیقه،  3ظرف % 54: مه و ژوئن

دقیقه 2ظرف   

% 24دقیقه،  3ظرف % 21: هادیگر ماه

دقیقه 2ظرف   

2101 

2201 ،2302 ،

2201 

%71پاسخگویی به    اندونزی  5203%  

% 51پاسخگویی به  - --- لیتوانی  71%  

تماسها قبل از % 51پاسخگویی به  %111 دقیقه  14حداکثر زمان انتظار  مالزی

 سومین زنگ

24%  

دقیقه 1میانگین زمان انتظار  - --- مالت  111%  

ظرف % 54(: غیرپیک)دوره غیر اوج  %5507 دقیقه 11ظرف % 51 سنگاپور

 یک دقیقه

ظرف یک دقیقه% 71(: پیک)دوره اوج   

52%  

51%  

آفریقای 

 جنوبی

%51رفع مشکل با اولین تماس  - ----  52%  

 

 ی مربوط به اعتبارآزمایی مالیاتیها فعالیت

ي مربوط به حسابرسی و اعتبارسنجی مالياتی، سهم زيادي از منابع ساازمان ماليااتی را در کواورهاي    ها فعاليت  .21

ي ماليااتی  هاا  ساازمان درصاد از   41حدودا   مو ود،بر مبناي اطالعات . مورد پيمايش به خود اختصاص داده است

به حسابرسی ماليااتی، تحقيا  و بررسای و    را ( کارکنان تما  وقتِ)درصد از منابع انسانی  91مورد پيمايش بيش از 

 هاا  فعاليات فقط به هماين دليال، مناابعی کاه باراي ايان       . اند هي مرتبط با اعتبارآزمايی اختصاص دادها فعاليتديگر 



 عملکرد عملياتی: ي مالياتیهاتطبيقی سازمانمطالعه 

91 

 

اليات و تکمين کلّیِ موديان دارند همواره ماورد عالقاه خااص    شوند و سهمی که اين منابع در وصول ممصرف می

 . ي مالياتی استها سازمان

باه ايان صاورت تعرياف     « ي اعتبارآزماايی هاا  فعاليات »ي قبلی، ها گزارشبراي اهداف اين گزارش و مجموعه  .21

اتی انجاا  ميواود تاا    ي ماليا هاا  ساازمان يی که نوعا  به وسايله  ها فعاليتيی که شامل تمامی انواع ها فعاليت: شوندمی

اناد باه طارز مناسابی گازارش      هايی که تسليم کردهکنترل شود که آيا موديان تعهدات مالياتی شان را در اظهارنامه

دهند معموال با عنوان ياا اصاطالق   ي مالياتی انجا  میها سازماناي که ي اعتبارآزمايیِ اوليهها فعاليت. اند يا نهکرده

: حسابرسای ماليااتی مواتمل بار ساه ناوع اسات       . شاود از آنهاا يااد مای   « کنترل مالياتی»يا  «حسابرسی مالياتی»کلّیِ 

اصاطالحاتی کاه کمتار اساتفاده ميواوند      . 97«ايحسابرسای مکاتباه  »و  91«حسابرسای اداري »، 23«ميدانی حسابرسی»

« حسابرسی»ي ها فعاليتهمچنين، موخص شده است که . 94«استعالمات»و  99«هابررسی»، 92«هابازرسی»: عبارتند از

و در يک کال ، ماهيت دقي  اعمالی که از نظار مقاماات    ي مالياتیِ مختلف از نظر دامنه، شدت، عم ها سازماندر 

ي هاا  فعاليات ي ماليااتی  هاا  ساازمان همچناين،  . شوند، کامال  متفاوت هساتند مالياتی مصداق حسابرسی محسوب می

کنتارل انطبااق درآماد و    »، 95«هاي عمي  براي کوف ماوارد فرياب  بررسی»مانند )دهند متعدد ديگري نيز انجا  می

کاه  ( ، و بررسای دفااتر و ثبتهاا   «ويارايش کاامپيوتري و کنترلهااي محاساباتی    »، استعالمات تلفنی، 91«مدارک مثبته

، هدف از ها گزارشدر اين مجموعه . منجر به تغييراتی در بدهی مالياتی گزارش شده توسط موديان گردد تواند می

ي ماليااتی انجاا    هاا  ساازمان ي اعتبارآزماايی را کاه   ها فعاليتشده اين است که تمامیِ اَشکال ئه اطالعات فراهمارا

و  هاا  مالياات هااي ماليااتی و همچناين،    در واقع، قرار نبود که کارهاي مارتبط باا اظهارناماه   . دهند منعکس سازدمی

اناد، در ايان گازارش گنجاناده     ظهارنامه تسليم نکارده ي مرتبط با پيگيري موديانی که اها فعاليت رايم وصولی و 

 .شوند
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 - Field Audit  
30

 - Desk Audit  
31

 -Correspondence Audit  
32

 - Examinations  
33

 - Investigations  
34

 - Enquiries  
35

 - in-depth fraud investigations  
36

 - income/document matching checks  
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ي اعتبارآزمايیِ مرتبط با آنها را بار  ها فعاليتهاي مالياتی و نيز حجم و مقياس حسابرسی 77-1الی  3-1 داول  .22

ي انجاا  شاده و مودياان ماورد رسايدگی نواان       ها فعاليتو تعداد  ها فعاليتهاي ناشی از اين حسب ارزش ارزيابی

 : مواهدات کليدي عبارتند از موارد ذيل. دهندمی

 هاا   يعنی ماليات)ي مالياتی ها سازمانمجموع ارزش نتايج اعتبارآزمايیِ : تمامیِ طبقات مختلف مودیان

بسايار   2179شاده باراي ساال    به عنوان سهمی از خالص درآمدهاي ماليااتیِ وصاول  ( و  رايم ارزيابی شده

 ،درصاد  2نتاايجی بااالتر از   ( برزيل، مجارستان، ايتاليا و مکزياک )کوور  چهار: پرنوسان و متغير بوده است

بيست کوور نتاايجی کمتار   درصد،  4تا  2رده کوور نتايجی بين چها ،درصد 2تا  4يازده کوور نتايجی بين 

هااي   و هفات کواور هايچ نتاايجی در ارتبااط باا فعاليات          اناد  داشتهدرصدِ خالص درآمدهاي وصولی  2از 

درصدِ خالص وصاولی   71ميزان معادل با کمی بيش از اين در مورد برزيل و ايتاليا   اند نداشتهاعتبارآزمايی 

هاي مالياتی دارناد   ساالنه بود  و تعجبی هم ندارد که هر دو کوور به طور غيرمعمولی حجم بااليی از بدهی

 ادول  )شان موخص نوده است يا به عبارت ديگر، در مرحله حل اختالف مالياتی هستند که هنوز تکليف 

تعاداد  ( ها در دسترس اسات و در مواردي که داده) 2179  براي دوره زمانیِ پنج سالة منتهی به (را ببينيد 72

وونی و شاامل شايلی، قبارس، فرانساه، انادونزي، مکزياک، لهساتان، اسال        )ي مالياتی ها سازمانمحدودي از 

اناد  برونادادهاي    داشاته شاان   عموماا  افزايواهاي متاوالی در  ماع ارزش برونادادهاي اعتبارآزماايی      ( اسپانيا

در بين کوورها بسيار پرنوسان و متغير اسات، حتای پاس از    ( شدههاي تما  يعنی تعداد فعاليت) اعتبارآزمايی

ات کافی در دسترس نبود تا بتوانيم داليل ايان  اطالع. هاي  امعه موديانِ ذيربط مدنظر قرار گيرداينکه داده

استفاده يا عد  ( 7: نوسان و تغيير را درک کنيم اما برخی از عوامل احتمالی تاثيرگذار عبارتند از اين تفاوتها

 هااي  برناماه حجام  ( 2هاي خودارزيابی و خوداظهااري   رسيدگی در مقابل رويه. هاي ارزيابی استفاده رويه

هايی کاه  براي نمونه، ترکيب انواع حسابرسی)اشخاص ثالث و سياستهاي حسابرسی محلی کنترلِ اطالعات 

شاده در  هاي اعتبارآزمايی تماا   هاي مستمر و کامال  قابل مالحظه در تعداد فعاليت  و افزايش(اندانجا  شده

اناادا و  يعنای فقاط در آرژانتاين، ک   )توان در ساه کواور سارار گرفات     طول دورة تحت پوشش را صرفا می

هاي ماورد پوشاش نوساان بسايار زياادي       طول سال در حالی که در بسياري از ديگر کوورها مقاديرِ( مالزي

هااي   فعاليات »هاي سياستیِ سنجيده، تغييرات احتماالی در تفساير   داشته است که حاکی از ضرورت انتخاب

 هاستو يا و ود خطا يا ناهمگونی در گردآوري داده« اعتبارآزمايی
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 هاي مالياتی براي موديان ارزش ارزيابی ،کوور 79در  ،(کوور)سازمان مالياتی  92از بين  :ن بزرگمودیا

هفات ساازمان ماليااتی از    بوده اسات    2179هاي اعتبارآزمايی در سال  بيش از يک سول  کل فعاليتبزرگ 

موف  باه  دارند که يک واحد اختصاصی براي پايش مسائل مالياتی موديان بزرگ  OECDکوورهاي ع و 

يعنی کوورهاي بلژيک، رژيم اشغالگر قدس، هلند، نروژ، )اند هاي اعتبارآزمايی نوده گزارش نتايج فعاليت

و اين مسئله،  امعيتِ ترتيباتی را که براي پايش تمکين اين دسته از موديان طراحای  ( اسپانيا، سوئد و ترکيه

 . سازداند با ترديدهاي  دي موا ه میشده

 اطالعات مربوط به تعداد و ارزش اختالفات مالياتیِ حال و فصال شاده در     71 دول  :ات مالیاتیاختالف

ايان در حاالی اسات کاه     . دهاد در برخی از کوورهاي مورد پيمايش را نوان مای  2179الی  2112هاي  سال

ان سال ماالی  اطالعات مربوط به تعداد و ارزش اختالفاتی که در پاي( براي همان دوره زمانی)نيز  77  دول

طور که نوان داده خواهد شد بسياري از کوورهاي  همان. دهداند را نوان میهنوز نهايی و حل و فصل نوده

اند  ايان در حاالی اسات کاه در ماورد      مورد پيمايش قادر به ارائه اطالعات مربوط به اين طبقه از کار نبوده

ه نسابت  معيات مودياان در آن کواورها،     برخی از آن کوورها هم که اطالعات در دسترس بوده اسات با  

در چناين شارايطی، فقاط موااهدات     . شاود نوسانات شديدي از نظر حجم و ارزش اختالفاات موااهده مای   

 :اندمحدودي امکانپذير بوده

تعاداد زياادي از   داراي به طاور اساتثنايی   که کوورهايی در  :شدهنهایی( هایپرونده)موارد  -

اصااول توااخيص و ارزيااابی »سيسااتم باار مبناااي ( فرانسااه و آلمااانماننااد )مااوارد اخااتالف مالياااتی 

تر بوده و در اکثار  که مدرن 92«هاي خودتوخيصیسيستم»بر خالفِ  شود، میمديريت  91«اظهارنامه

هاي  در طول ساليان دراز، حجم باالي اختالفات مالياتی يکی از ويژگی ،شوندکوورها مواهده می

ورها بوده است و در ماورد برخای از کواورها منجار باه آن      هاي توخيصی در بسياري از کورژيم

ياک روناد افازايش اختالفاات     . گرفته شود« هاي خودتوخيصیسيستم»شده که تصميم به استقرار 

-مای ( مثال  دراستراليا، شيلی، ايتاليا، دانمارک و ايااالت متحاده  )مالياتی را در معدودي از کوورها 
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 - return assessment principles  
38

 - self-assessment  
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اين در حالی است کاه  . ايش در حالت کلی بسيار ماليم استتوان مواهده نمود هرچند که اين افز

 . ايمدر کوورهايی مانند کره  نوبی، روسيه و سوئد شاهد روند نزولی اختالفات مالياتی بوده

به نظر ميرسد کاه در تعادادي از   : اختالف مالیاتی حل و فصل نشده( هایپرونده)موارد  -

ادا، آلمان، اندونزي، ژاپن، التئياا، آفريقااي  ناوبی و    نظير آرژانتين، بلژيک، برزيل، کان)کوورها 

در )هاي اختالف مالياتی حل و فصل نواده  حجم نسبتا  بااليی از پرونده 2179در پايان سال ( تايلند

    .و ود داشته است( 2179برابر موارد نهايی شده در طول سال 
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 خالص درآمدهاي وصولی\هاارزش ارزيابی: هاي اعتبارآزمايی فعاليت .2 دول شماره 

 مودیان بزرگ عموم مودیان  

 )%(خالص وصولی مالیات /های تکمیل شده ارزش فعالیت )%(خالص وصولی مالیات /های تکمیل شده ارزش فعالیت کشور

1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECD ی عضوکشورها

 105 105 102 103 105 101 101 302 305 305 307 301 301 105 یااسترال

 101 105 107 101 102 101 102 104 301 301 102 103 301 303 اتریش

 .n.a. n.a. 702 502 202 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یکبلژ

 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.6 1.1 3.1 3.1 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 کانادا

 1.4 1.1 1.5 1.7 1.1 1.1 1.1 2.1 2.3 3.5 3.6 1.1 1.5 1.1 یلیش

جمهوری 

 چک

n.a. 107 105 104 104 106 105 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 106 

 n.a. n.a. n.a. 102 102 303 303 n.a. n.a. n.a. 102 102 101 106 دانمارک

 .n.a. 102 101 103 101 105 105 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یاستون

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 101 101 107 105 105 101 401 202 106 فنالند

 107 101 106 106 101 105 106 202 404 202 204 102 104 101 فرانسه

 n.a. n.a. 107 107 301 104 102 106 103 304 307 202 305 305 آلمان

 107 106 205 401 102 306 201 304 205 605 504 603 406 406 یونان

 103 101 101 101 101 102 106 201 501 706 507 502 506 606 مجارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یسلندا

 101 101 103 103 102 103 102 101 101 104 104 106 101 103 یرلندا

 .n.a. 302 201 302 304 605 705 n.a. 102 106 n.a. n.a. n.a. n.a ییلاسرا

 n.a. 101 101 306 204 302 107 1707 1104 1301 1103 1701 1302  یتالیاا

 101 101 103 106 103 102 104 101 103 104 101 106 106 105 ژاپن

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 306 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 306 جنوبی کره

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 107 106 106 106 102 106 107 لوکزامبورگ

 202 201 203 206 201 301 102 502 602 701 706 605 403 401 یکمکز

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هلند

 101 107 106 206 101 102 107 103 102 301 601 106 105 101 یوزلندن

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 301 101 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 107 نروژ

 104 102 103 103 101 101 101 104 101 101 102 105 107 101 لهستان

 102 102 102 107 104 101 106 201 406 404 605 201 202 401 پرتغال

 101 101 1014 102 101 101 101 602 601 1701 1207 206 501 602 یاسلواک 

 n.a. 101 1012 n.a. n.a. 101 101 303 104 106 102 106 101 105 اسلوونی

 .n.a. n.a. 107 n.a. n.a. n.a. n.a 604 605 407 403 202 307 102 یااسپان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 103 104 102 106  سوئد

 .n.a. 103 104 101 101 101 101 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ییسسو

 .n.a. n.a. 205 504 204 306 206 n.a. n.a. n.a. n.a 501 607 705 یهترک

 n.a. n.a. 201 301 201 202 101 n.a. n.a. 105 105 101 101 101 انگلستان

 104 104 107 105 106 107 102 101 101 301 301 301 104 101 متحده یاالتا
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 خالص درآمدهاي وصولی\هاارزش ارزيابی: هاي اعتبارآزمايی فعاليت  .2ادامة  دول شماره 

 مودیان بزرگ عموم مودیان 

 )%(خالص وصولی ماليات /هاي تکميل شده ارزش فعاليت )%(خالص وصولی ماليات /هاي تکميل شده ارزش فعاليت کشور

1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECDکشورهای غیرعضو 

 n.a. 102 102 105 105 105 106 103 102 104 104 107 102 104 ینآرژانت

 n.a. n.a. n.a. 102 104 1107 1701 n.a. n.a. n.a. 701 503 203 1204 یلبرز

 101 104 107 103 106 102 105 103 107 101 106 101 101 101 بلغارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 101 101  ینچ

 n.a. n.a. n.a. 101 102 107 107 n.a. n.a. n.a. 104 104 102 103 یاکلمب

 103 102 اندپوشش داده نشدهها توسط این مجموعه  این سال .n.a. n.a اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یکاکاستار

 n.a. 102 102 104 یکرواس

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 104 101 603 704 603 601 103 101 701 قبرس

 .n.a. n.a. n.a. 101 107 302 102 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هنگ کنگ

 .n.a. n.a. n.a. 1012 101 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هندوستان

 n.a. 101 102 301 102 301 201 n.a. n.a. 101 n.a. n.a. 103 101 یاندونز

 n.a. 103 104 106 103 1011 1012 201 201 406 206 201 102 101 یاالتو

 n.a. 101 103 1011 101 101 101 106 105 106 101 102 101 102 یتوانیل

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 102 301 104 106 306 302 101 207 یمالز

 .n.a. n.a. n.a. 101 107 101 106 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a مالت

ها توسط این مجموعه پوشش داده  این سال مراکش

 اندنشده

 105 101 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال 201 304

 n.a. 301 204 605 601 302 402 n.a. 104 105 n.a. n.a. 106 104 یرومان

 n.a. n.a. n.a. 601 201 302 304 n.a. n.a. n.a. 107 102 102 101 روسیه

عربستان 

 یسعود

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1306 1605 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 107 107 105 102 107 104 106 سنگاپور

 یقایآفر

 یجنوب

301 n.a. n.a. n.a. 101 107 106 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 101˂ 101˂ 

 .n.a. n.a اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال 101 102 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یلندتا
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 هاي موديانشده براي کليه گروهتکميلتعداد : هاي اعتبارآزمايی فعاليت. 3  دول شماره

 
 کشور های اعتبارآزمایی تکمیل شده تعداد فعالیت

1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECD ی عضوکشورها

 722 1165 525 515 1121 527 514 یااسترال

 55 52 54 52 51 75 74 یشرتا

 121 126 2437 2226 4414 2116 2111 یکبلژ

 3552 3413 1547 1712 3171 1546 1662 کانادا

 247 411 611 422 355 316 141 یلیش

 41 66 65 25 132 112 11 جمهوری چک

 n.a. n.a. n.a. 72 61 46 41 دانمارک

 n.a. 1 1 3 3 5 5 یاستون

 n.a. n.a. n.a. 123 131 115 113 فنالند

 1321 1232 1141 1141 41 41 41 فرانسه

 .n.a. n.a 211 216 232 225 243 آلمان

 15 35 11 14 11 13 12 یونان

 163 176 116 155 61 61 126 مجارستان

 .n.a. 637 623 n.a. n.a. n.a. n.a یسلندا

 264 272 445 266 372 361 166 یرلندا

 n.a. n.a. n.a. 12 15 71 61 ییلاسرا

 126 141 1142 1153 1312 141 1256 یتالیاا

 1124 1311 1116 1171 1313 1217 1323 ژاپن

 .n.a 15 15 15 14 14 12 جنوبی کره

 35 32 37 31 16 12 15 لوکزامبورگ

 111 12 111 21 55 23 26 یکمکز

 121 266 442 621 1122 145 1226 هلند

 7 7 5 5 5 5 11 یوزلندن

 n.a. n.a. 75 65 44 71 26 نروژ

 3417 3241 3313 3122 3145 1262 1533 لهستان

 51 55 21 13 123 135 115 پرتغال

 47 43 61 63 45 43 14 یاسلواک

 121 117 113 111 54 73 6 اسلوونی

 1262 1214 7131 6151 4356 2225 2122 یااسپان

 234 224 252 244 374 411 475 سوئد

 11 11 5 5 11 11 2 ییسسو

 n.a. n.a. 27 71 65 45 136 یهترک

 n.a. n.a. 512 672 677 724 111 انگلستان

 6746 7151 7511 7126 6452 6371 6311 متحده یاالتا
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 هاي موديانشده براي کليه گروهتعداد تکميل: هاي اعتبارآزمايی فعاليت .3 دول شماره ادامة 

 
 های اعتبارآزمایی تکمیل شده تعداد فعالیت

 کشور
1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECDکشورهای غیرعضو 

 321 143 123 126 126 161 23 ینآرژانت

 n.a. n.a. n.a. 12 11 15 11 یلبرز

 n.a. n.a. 22 22 165 153 123 بلغارستان

 n.a. n.a. 121 177 313 221 421 ینچ

 n.a. n.a. n.a. 45 44 66 41 یاکلمب

 14 7 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یکاکاستار

 32 5 یکرواس

 32 33 31 41 11 15 11 قبرس

 n.a. n.a. n.a. 51 21 112 111 هنگ کنگ

 .n.a. n.a 344 331 443 351  هندوستان

 41 34 61 64 62 11 65 یاندونز

 2 5 2 11 11 15 11 یاالتو

 111 57 32 12 33 31 37 یتوانیل

 1745 1234 121 1731 1321 1156 152 یمالز

 1 1 103 103 1 3 1 مالت

 1 1 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال مراکش

 57 22 61 71 61 61 42 یرومان

 .n.a. n.a 1171 1321 1516 3131 1327 روسیه

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یعربستان سعود

 11 11 11 5 5 7 6 سنگاپور

 n.a. n.a. n.a. 1162 1146 1145 72 یجنوب یقایآفر

 67 62 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یلندتا

 

  



 عملکرد عملياتی: ي مالياتیهاتطبيقی سازمانمطالعه 

92 

 

 (تعيين تکليف شده)هاي مختومه پرونده: اختالفات مالياتی در مرحله رسيدگی اداري .71  دول شمارة

 اندسال مختومه شدههایی که در این مبلغ مالیات پرونده اندهایی که در این سال مختومه شدهتعداد پرونده کشور

 (بر حسب میلیون واحد ارز محلی)

1115 1112 1111 1111 1111 1113 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECD ی عضوکشورها

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 31621 33171 12413 11517 15635 16755 یااسترال

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 131564 134222 124221 124432 136361 133221 یشرتا

 .n.a. n.a. 2115 3432 74112 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یکبلژ

 2315 3537 2116 4314 3171 3441 44554 47421 41254 26342 66637 64663 کانادا

n.a. n.a. 167556 151115 726355 32254 3112 2115 1735 1567 1142 1122 یلیش

1 

جمهوری 

 چک

12371 13141 11115 4134 4221 2251 1661 3114 1214 377 433 4111 

 .n.a. n.a. 67614 23225 64261 115727 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a دانمارک

 n.a. n.a. n.a. n.a. 274 612 n.a. n.a. n.a. n.a. 13 443 یاستون

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 65322 51516 62425 66216 73113 75431 فنالند

377141 فرانسه

3 

351121

1 

361472

2 

345124

2 

344151

3 

341114

2 

n.a. n.a. 12171 11214 7521 7311 

443634 آلمان

3 

611452

1 

414142

1 

212242

3 

362517

3 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یونان

 n.a. n.a. 32525 27221 27337 41775 11273 12117 11642 11315 1213 12415 مجارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 11321 11256 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یسلندا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 2 111 72 63 24 42 یرلندا

 n.a. n.a. 4277 2741 n.a. n.a. n.a. n.a. 6212 6514 35526 36111 ییلاسرا

 n.a. n.a. 113245 126134 52141 111254 n.a. n.a. 24625 21135 2262 2143 یتالیاا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 6212 7275 5263 7421 5117 7361 ژاپن

162311 4223 4243 4214 4221 2667 2571 جنوبی کره

4 

176417

7 

111141

1 

152416

1 

164111

3 

15211

21 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 236 321 122 212 264 255 لوکزامبورگ

15241 111774 117426 62626 71242 61333 11747 31663 31221 15512 33712 33122 یکمکز

2 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 211111 273111 232133 211112 321111 341111 هلند

 345 112 35 132 112 72 66 74 21 56 61 66 یوزلندن

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 57121 27216 51171 62471 62211 62417 نروژ

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a لهستان

 n.a. n.a. n.a. n.a. 1121 147 41122 22111 22746 41652 66411 61421 پرتغال

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 4626 2444 4421 2737 4244 2275 یاسلواک

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 12661 11445 1222 13615 17131 14114 اسلوونی

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 121372 152671 162111 171313 143275 یااسپان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 2511 2211 5211 2311 11111 11411 سوئد

 .n.a. n.a. 171 126 271 411 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ییسسو

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یهترک

 .n.a. n.a. 26124 46115 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a بریتانیا

 31252 12761 13621 14517 14156 16274 131176 122243 121443 133121 111556 116711 متحده یاالتا
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 (تعيين تکليف شده)هاي مختومه پرونده: اختالفات مالياتی در مرحله رسيدگی اداري .71 دول شمارة ادامة 

 اندهایی که در این سال مختومه شدهمبلغ مالیات پرونده اندهایی که در این سال مختومه شدهتعداد پرونده کشور

 (بر حسب میلیون واحد ارز محلی)

1115 1112 1111 1111 1111 1113 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECDکشورهای غیرعضو 

 n.a. n.a. 1121 212 1565 1744 n.a. n.a. 321 211 275 727 ینآرژانت

n.a. n.a. 54427 23212 71232 23263 n.a. n.a. 22111 11211 یلبرز

1 

56274 116113 

 712 227 1117 513 633 331 2141 2272 2545 2154 3715 1521 بلغارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ینچ

n.a. n.a. 1332 3112 n.a. n.a. n.a. n.a. 22632 یاکلمب

1 

26111

1 

717551 134152

4 

 15211 12754 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال 262 411 اندنشدهها توسط این مجموعه پوشش داده  این سال یکاکاستار

 .n.a. n.a. n.a. n.a یکرواس

 1 2 41 1 3 6 1 11 43 27 24 55 قبرس

 .n.a. n.a. 65414 66156 71364 71111 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هنگ کنگ

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 142446 هندوستان

6 

157223

5 

142 یاندونز

12 

15613 11412 16131 14721 12156 51261

62 

141157

12 

n.a. n.a. 123174

45 

127111

73 

 n.a. 13 1 31 21 36 745 356 172 311 164 312 یاالتو

 17 16 112 174 177 132 22 111 351 272 612 221 یتوانیل

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 164 114 111 113 177 132 یمالز

146 مالت

1 

1566 n.a. 113 134 61 n.a. n.a. 141 n.a. n.a. n.a. 

 .n.a. n.a اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال 7 136216 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال مراکش

 4714 5117 6131 3155 1621 1113 11252 12132 223 211 267 273 یرومان

247 روسیه

64 

42137 41213 25716 23771 32613 16121

5 

15112 32624

2 

31125

2 

322626 343163 

عربستان 

 یسعود

115 136 135 155 431 511 n.a. n.a. n.a. n.a. 367 432 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a سنگاپور

 یقایآفر

 یجنوب

211 217 235 242 323 243 n.a. n.a. 2467 2672 4721 6237 

 241 1132 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال  1112 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یلندتا
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 در پايان سال مالی( غيرمختومه)هاي مفتوق پرونده: اختالفات مالياتی در مرحله رسيدگی اداري .77 دول شماره 

 هایی که در پایان این سال هنوز مفتوح هستندمبلغ مالیات پرونده هایی که در پایان سال مفتوح هستندتعداد پرونده کشور

 ( بر حسب میلیون واحد ارز محلی)

1115 1112 1111 1111 1111 1113 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECD ی عضوکشورها

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 2231 4464 2623 2241 3245 1712 یااسترال

 .n.a. n.a. 15164 14635 14111 11723 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یشرتا

 .n.a. n.a. 12231 11132 52161 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یکبلژ

 11721 12715 13522 11443 12751 11611 114665 113741 121165 145242 112162 51441 کانادا

 n.a. n.a. 34673 112162 156546 14375 1415 1111 242 131 162 175 یلیش

جمهوری 

 چک

4712 2161 3515 3661 3771 3172 2674 1435 237 2176 221 2132 

 .n.a. n.a. n.a. 5661 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a دانمارک

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 12 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یاستون

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 12231 14235 32152 31216 31324 37123 فنالند

 .n.a. n.a. 161541 166114 127742 115523 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a فرانسه

665122 آلمان

5 

4724331 2315122 3625714 2112314 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 .n.a. n.a. n.a. 144531 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یونان

 n.a. n.a. 62362 41174 61165 54116 1112 1311 1266 1622 1121 14221 مجارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 1326 3164 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یسلندا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 2 6 1 5 7 6 یرلندا

 .n.a. n.a. 166 345 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 673 711 ییلاسرا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 55116 115641 n.a. n.a 461121 415731 2355 11762 یتالیاا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 3612 3256 3451 3546 3327 3331 ژاپن

 114131 311376 173455 122251 1211112 1277127 422 421 432 643 1115 1211 جنوبی کره

 .n.a. 311 151 126 15 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a لوکزامبورگ

 57111 311253 56217 62653 13613 35115 3211 3476 4115 3734 3213 1116 یکمکز

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هلند

 12 1 13 4 163 111 3 5 16 11 15 12 یوزلندن

 .n.a. n.a. 11211 13212 1124 11532 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a نروژ

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a لهستان

 n.a. n.a. n.a. n.a. 161 125 3121 1361 3461 3514 6164 16712 پرتغال

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 254 526 1171 274 714 251 یاسلواک 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 2113 1624 1511 1337 3111 3661 اسلوونی

 .n.a. n.a. 156262 111252 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یااسپان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1111 1111 1111 1111 1711 1511 سوئد

 .n.a. n.a. 145 111 264 447 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ییسسو

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یهترک

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a بریتانیا

 یاالتا

 متحده

42522 71111 71772 76633 66123 42326 61623 62613 66153 67536 66517 47565 
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 در پايان سال مالی( غيرمختومه)هاي مفتوق پرونده: اختالفات مالياتی در مرحله رسيدگی اداري .77ادامة  دول شماره 

 در پایان این سال هنوز مفتوح هستندهایی که مبلغ مالیات پرونده هایی که در پایان سال مفتوح هستندتعداد پرونده کشور

 ( بر حسب میلیون واحد ارز محلی)

1115 1112 1111 1111 1111 1113 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

 OECDکشورهای غیرعضو 

 n.a. n.a. 1525 1521 1531 1363 n.a. n.a. 1214 1165 1253 3144 ینآرژانت

 n.a. n.a. 175151 172522 111177 112777 n.a. n.a. 43111 41111 51361 115114 یلبرز

 n.a. 375 332 137 172 167 1711 1751 1421 212 762 612 بلغارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ینچ

 n.a. n.a. 1221 1162 n.a. n.a. n.a. n.a. 1733122 1344263 752251 1353144 یاکلمب

 114217 25473 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال 112 161 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یکاکاستار

 .n.a. n.a. n.a. n.a یکرواس

 3 1 2 34 44 133 7 3 31 14 57 121 قبرس

 .n.a. n.a. 14516 16652 15256 31164 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هنگ کنگ

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هندوستان

1637 2161 5462 2352 2451 7316 6152 یاندونز

1527 

16132265 16314213 13211126 12651725 12164421 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 22 457 615 211 212 311 344 یاالتو

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 55 21 12 17 41 77 یتوانیل

 .n.a. n.a. 12 12 41 114 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یمالز

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 111 111 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a مالت

 .n.a. n.a اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال  14211 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال مراکش

 3312 1417 1241 3145 277 151 1363 1112 165 317 117 112 یرومان

 .n.a. 4131 3777 3141 n.a. n.a 1411 1264 3777 4131 4145 2465 روسیه

عربستان 

 یسعود

n.a. 22 n.a. 321 311 1125 n.a. n.a. n.a. n.a. 222 326 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a سنگاپور

 یقایآفر

 یجنوب

n.a. n.a. 462 414 611 655 n.a. n.a. 7524 11373 11517 13125 

 241 1132 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال  1112 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یلندتا
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   های مالیاتی و وصول آنهابدهی

. ي ماليااتی دنياسات  هاا  ساازمان هااي ماليااتی، ديگار مسائوليت مهام تقريباا  تماامی        بادهی ( گردآوري)وصول  .23

هااي ماليااتی اختصااص    اي را به وصول بادهی ي مالياتی نوعا  واحد سازمانی ويژهها سازمانکه ذکر شد  طور همان

اي از وورها، حجام قابال مالحظاه   در بسياري از ک. دهند تا عد  پرداخت ماليات توسط موديان را پيگيري کندمی

ي هاا  ساازمان هاي مالياتی معوق اطمينان حاصال کنناد و اکثار    گيرند تا از پرداخت بدهیمنابع انسانی را به کار می

هاي مالياتی معوق را باا هزيناه اثربخوای    مالياتی طيف وسيعی از اختيارات اعطا شده است تا عمليات وصول بدهی

 . مناسبی به انجا  رسانند

    های مالیاتیتجارب موفق در وصول بدهی

کوور  74ي مالياتی ها سازمانهاي  اي دربارة تجارب و فعاليتميالدي سازمان مطالعه 2174و 2179هاي  در سال .91

منتور گرديد حاوي  2174گزارش مطالعه که در اکتبر . هاي مالياتی به انجا  رسانيدمختلف در زمينة وصول بدهی

ي هاا  سازماننظير و ارزشمند براي ر وع اي فراوانی بود و اين امر، گزارش مزبور را به منبعی بیهمصادي  و نمونه

ي هاا  ساازمان عملکردهاا و تجاارب   پيراماون  اي از مختصاات ضاروري   خالصهدر زير . مالياتی تبديل ساخته است

 :عبارتند از مالياتی هاي بدهی وصول مدرن واحد ضروري هاي ويژگی. آمده استکننده در مطالعه مالياتی شرکت

 ها تمرکز ي مالياتی در گذشته چه بسا بيوتر بر مديريت بدهیها سازمان. 93های پیشرفتهتجزیه و تحلیل

شد يعنی اينکه براي مثال به همچنين، با همه بدهی ها به طور يکسان رفتار می. ميکردند تا بر خود بدهکارها

نمودند حتی زمانی که ت يادآوري بدهکاري شان ارسال میهر يک از بدهکاران مالياتی نامه کتبی  ه

بکارگيريِ تجزيه و . گيرنددادند که بسياري از موديان اين گونه نامه ها را ناديده میتجربيات نوان می

ي مالياتی درباره موديان ها سازمانکند تا از کليه اطالعاتی که هاي پيورفته اين امکان را فراهم میتحليل

استفاده شود تا با مداخالت صحيم در زمان مناسب و صحيم، بدهکاران مالياتی به طور دقي  مورد دارند 

اين امر هزينة مداخالت غيراثربخش را حذف نموده و  ريان درآمدي را بهبود . هدف قرار گيرند

تلف را کنند تا مداخالت مخهمچنين، فنون تجزيه و تحليل پيورفته اين امکان را فراهم می. بخود می
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اند تا با هزينه در نتيجه، برخی از کوورها قادر بوده. آزموده و اثربخوی هر کدا  را به سرعت ارزيابی نمود

 . بسيار اندکی به نتايج مثبت شگرفی نايل آيند

 هاي مالياتی بايد قادر به انتخاب از ميان طيف وسيعی از واحد وصول بدهی. 41راهبردهای مداخله

اند تا ابتدا به ساکن، که طراحی شده)توانند از تدابير و اقدامات نَر  و ماليم خالت میمدا. مداخالت باشد

در گزارش مزبور شمار فراوانی . تا تدابير سختگيرانه را شامل شوند( مانع از ايجاد بدهی توسط موديان شوند

شوند استفاده می انسازمها که امروزه توسط کوورهاي ع و از فنون و تکنيکهاي وصول و بازيافت بدهی

      .توريم شده است

 عموما  در واحدهاي وصول بدهیِ بخش خصوصی استفاده  42سازمانیمراکز تماس برون. 47مراکز تماس

. سازندشوند چرا که تعقيب و پيگيريِ تعداد انبوهی از مطالبات را به طرز کارآمدي امکانپذير میمی

. ي در حال گسترش استفاده از مراکز تماس برون سازمانی هستنداي مالياتی نيز به شکل فزآيندهها سازمان

شوند و هايی را که عموما  براي سازماندهی مراکز تماس وصول بدهی استفاده میگزارش مذکور، شيوه

هايی که مراکز تماس برون در گزارش، قابليت. کندنحوه مديريت  ريان کار در آنها را توريم می

همچنين، . مورد بحث قرار گرفته است( از منظر فناوري و کارکنان شاغل در آنها)شند سازمانی بايد داشته با

شوند در گزارش گيري و مديريت عملکرد در مراکز تماس استفاده میرويکردهاي رايجی که براي اندازه

 .توريم شده است

 نطقی است که م. شودوصول بدهی يک حوزه تخصصی است و به همين شکل نيز سازماندهی می. سازمان

در . برخی انواع خاص از موديان را با هم در يک گروه  اي دهيم براي مثال، کسب و کارهاي بزرگ

مورد تعداد پرشماري از بدهکاران در بخش کسب و کارهاي کوچک و متوسط، مهم تر اين است که از 

واحد وصول بدهی را بر مبناي بنابراين، ميتوانيم . تجزيه و تحليل براي انتخاب مداخلة صحيم استفاده کنيم

مداخالت »و « تسويه حساب»، «مديريت مرکز تماس»ي کليدي سازماندهی کنيم براي نمونه، ها فعاليت

ها با نتايج و بروندادهاي مطلوب مطابقت اگر قرار باشد که عمليات روزمرة واحد وصول بدهی. «ح وري

رفتار بدهکاران پويا و ديناميک است . است داشته باشد انتخاب نماگر عملکرد کليديِ صحيم، ضروري
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بنابراين، تعهد و التزا  به بهبود مستمر باعث حصول اطمينان از اين خواهد شد که سازمان به تغييرات 

 . اينچنينی پاسخگويی مناسب دارد

 و کارها در سطم  هان روز به از آنجايی که حرکت افراد و کسب. اندبدهکارانی که به خارج رفته

کنند نيز در در حال افزايش بوده است تعداد بدهکارانی که کوور محل محل وقوع بدهی را ترک می روز

الخصوص،  المللی است علیهاي مقابله با اين موکل، همياري و همکاري بينيکی از راه. حال افزايش است

در اين . هاي مالياتی در قراردادهاي بين کوورهاهمکاري به شکل گنجاندن موادي در رابطه با وصول بدهی

ي مالياتی با آنها موا هند و نيز ابزارها و فنون مقابله با اين چالوها توريم ها سازمانگزارش، چالوهايی که 

 . اندشده

 های مالیاتی عملکرد در زمینه وصول بدهی

باه  )کل مبلاغ مالياات   : کنيمشکل تعريف می هاي معولق را به ايناي، بدهیبه منظور اهداف پيمايوی و مقايسه .97

بر اساس ايان تعرياف، ساطم    . مالی پرداخت نوده است( سال)که در پايان هر دوره ( اضافة هرگونه بهره و  رايم

باراي  )هاي مالياتی است که وصول آنها باه تااخير افتااده اسات     شامل آندسته از بدهی 49«هاي معوق مالياتیبدهی»

زمانِ پرداخت يا در اثر و ود ترتيباات خااص   ( تمديد)مقامات مالياتی و مودي براي استمهال  مثال در نتيجة تواف 

 (. پرداخت

هاي مربوط به بدهی مالياتی پايان سال با مد نظار قاراردادنِ مجماوع    ، دادهها گزارشبراي نسخه فعلیِ مجموعه  .92

هايی که مورد غير از بدهی)بدهی مالياتی  و مجموع( هايی که مورد اختالف هستندموتمل بر بدهی)بدهی مالياتی 

نکتاة قابال   . )شاود شاناخته مای  « بدهی مالياتی قابل وصول»محاسبه شده است که بع ا  با عنوان ( باشنداختالف می

در ويراستهاي قبلی اين مجموعه، فقط بدهی هاي مالياتی به استثناي بادهی هااي ماليااتی ماورد اخاتالف از      : تو ه

اين  نبه از پيمايش آخر، مو ب مواکالت و پيچيادگی هاايی    (. اتی پرسيده و گزارش شده استي ماليها سازمان

هاي مالياتی باراي  ي مالياتی شده است و هنگا  تلخيص و گزارش آخرين اطالعات نهايی به بدهیها سازمانبراي 

  :اين مجموعه
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گيري  را اندازه( مورد اختالف شامل موارد)ي مالياتی صرفا  مجموع بدهی هاي مالياتی ها سازمانبرخی  . أ

   .اند کرده

اي که در ويراستهاي قبلیِ مجموعه ي مربوطهها نرخفوق، موخص ميوود که اطالعات و  مسئلهبا عنايت به  . ب

 ارائهي ها نرخدر مورد برخی از کوورها نادرست بوده و موقعيت بدهی آنها را بيش از اندازه نوان داده، 

 . اندنادرست بوده شده و تحليل هاي انجا  شده

کنند تاا ايان داده هاا را    ي متعدد ارائه میها نرخها و اطالعات را با استفاده از اين داده 71-1الی  74-1 داول   .99

هاي مربوط به حجم موارد بايد با احتياط و کووري درباره دادههاي بينمقايسه. در حالت نسبی و رقابتی قرار دهند

يعنی براي )هستند « تعداد موديان»هاي مربوط به  ي مالياتی حجمها سازمانرد برخی از دقت تفسير شوند زيرا در مو

در حالی که باراي بااقی کواورها    ( هستند هاي حسابداري يکپارچهي مالياتی که داراي سيستمها سازمانآندسته از 

ي ماليااتی کاه فاقاد    ها سازمانيعنی در مورد آندسته از )شده بر مبناي نوع ماليات منفرد بوده است  ارائهحجم هاي 

 (.اندسيستمهاي حسابداري يکپارچه بوده

هااي   هم شامل بادهی ( ي پرداخت نودهها مالياتيعنی کل )هاي مالياتی پايان سال حاوي نرخ بدهی 72 دول  .94

هااي  هاي مالياتی مورد اخاتالف باه عناوان نسابتی از خاالص وصاولی      استثناي بدهیمالياتی مورد اختالف و هم به 

همچنين، براي آندسته از کوورهايی که تما  اطالعات براي آنها در دسترس . مالياتی براي سال مالی مربوطه است

هااي ماليااتی   مجماوع کال بادهی   / هاي مالياتی غيرقابل وصول در پايان سالبدهی»بوده است محاسبات مربوط به 

با تو ه باه    .بدهی هاي مالياتی را منعکس سازدنوان داده شده است تا ميزان محاسبات در مجموع کل « پايان سال

  :توان انجا  داد تعدادي از مواهدات را می 71-1الی  74-1اطالعات  داول 

 هاي مالياتی  مع بدهی(: های مالیاتی مورد اختالفشامل بدهی)های مالیاتی مجموع بدهی

 24درصد به بيش از  22از حدود  2179الی  2177هاي  به صورت نهايی در سال OECDدر کوورهاي 

از دو مورد از نتايج   ايهاي محاسبه شده به صورت قابل مالحظه درصد افزايش يافته است  هرچند نرخ

به عنوان سهمی از خالص وصولیِ  هاي مالياتی پايان سالمجموع بدهیاند  غيرعادي تاثير پذيرفته 44پراکندة

اي است از  مله دو نتيجه درآمدهاي مالياتی در تمامی کوورها داراي نوسانات و تغيلرهاي قابل مالحظه

علت دقي  و ود اين (. يعنی در ايتاليا)و يک نتيجة شديدا  پراکنده ( يعنی در برزيل و يونان)پراکندة بزرگ 
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هم برزيل و هم ايتاليا مقادير  آمدده است هرچند البته، همانگونه که نمرات و نتايج پراکنده شناسايی نو

مورد از  73براي شان دارند  هاي اعتبارآزمايی اي از درآمد مالياتی در ارتباط با فعاليتقابل مالحظه

ها ارائه هاي مربوط به بدهی مورد اختالف به عنوان سهمی از  مع کل بدهی داده OECDکوورهاي ع و 

، اين در حالی است که ميانگين آنها يک سول  است (را ببينيد 72 ستونهاي هوتم تا دهم  دول)است شده 

 .اندداشتهدرصد  41هايی بيش از  ها نيز کامال  معقول و منطقی است و هفت کوور نيز نرخو نوسان داده

 ي مالياتی هاميزان بدهی: (های مورد اختالفبعد از کسر بدهی)های مالیاتی جمع کل بدهی

ي ها سازمانمنعکس شده است، در « هاارزش نسبیِ مجموع بدهی»آنگونه که در ( غير مورد اختالف)

مالياتیِ مورد پيمايش، بسيار متغير و پرنوسان است  اين مسئله حاکی از نوسانات عمده در سطوق تمکين به 

مالياتیِ غير مورد اختالف به  هیبد»( بنچمارکِ)باشد  با استفاده از نرخ شاخصِ می 45پرداخت ماليات

به عنوان شاخصی که به طور کلّی نوانگرِ ) 2179براي سال « هاي وصولی عنوان سهمی از خالص ماليات

 : شودقابل وصول، نتايج ذيل حاصل می هايحجم نسبی مجموع بدهی

شامل اتريش، دانمارک، استونی، هنگ کنگ، ايرلند، نروژ، )کوور  71ي مالياتی ها سازمان -

 درصد دارند  5نرخی کمتر از ( سنگاپور، تايلند و بريتانيا

 اند درصد داشته 71تا  5هايی بين  ي مالياتی سيزده کوور نرخها سازمان -

 درصد دارند  21تا  71هايی بين  ي مالياتی شش کوور نرخها سازمان -

بيوترين نرخ )درصد بوده است  21ي مالياتی هوت کوور نيز نرخ مزبور بيش از ها سازمانبراي  -

  (درصد بوده است 731

اطالعات مربوط به  ارائههستند نيز قادر به  OECDبيست کوور که دوازده مورد از آنها ع و  -

 .اندنبوده( غير از موارد مورد اختالف)هاي مالياتی بدهی

مجموع وصولی »به « هاي مالياتیمجموع بدهی»ميالدي نسبتِ  2179الی  2177در طول سه سالة  -

اي درصد بوده است هر چند که نتايج به طرز قابل مالحظه 27کامال  ثابت و در حدود « ماليات

 .اندتحت تاثير دو نمره پراکنده بوده

                                                           
45

 - payment compliance  
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ه حاکی هاي مربوطهستند، داده( 2179الی  2177)با علم به اينکه مواهدات ما محدود به سه سال  -

در ( ها نوانگر بهبود تمکين به پرداخت و يا اثربخویِ وصول ماليات)از يک روند کاهوی واضم 

يعنی در بلغارستان، هنگ کنگ، هند، ايرلند، ليتوانی، مالزي، مالت، مکزيک، )کوور است  75

ر، يک از طرف ديگ(. نيوزلند، پرتغال، سنگاپور، اسلوواکی، اسلوونی، بريتانيا و اياالت متحده

يعنی در بلژيک، قبرس،  مهوري چک، ايتاليا و )شود روند افزايوی در پنج کوور مواهده می

ها و تغييرات آنها در طول دورة  درباره نوزده کوور نيز اطالعات الز  براي تعيين اين نرخ(. لهستان

 .زمانیِ مربوطه در دسترس نبوده است
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 سال پايان انباشتة مبالغ -مالياتی بدهی .72 شماره  دول

اعم )های مالیاتی پایان سال نسبتِ کل بدهی 

به خالص ( های مورد اختالفاز بدهی

 )%( درآمدهای مالیاتی سال مالی 

به )نسبتِ کل بدهی مالیاتی پایان سال 

به خالص ( های مورد اختالفاستثنای بدهی

 )%(درآمدهای مالیاتی سال مالی 

غیرقابل های مالیاتی نسبتِ بدهی

-وصول در پایان سال به کل بدهی

 های مالیاتی 
 کشور

1111 1111 1113 1111 1111 1113 1111 1111 1113 

 OECD ی عضوکشورها

 2607 2706 2502 407 404 401 1107 1104 1101 یااسترال

 7301 7101 7102 102 102 104 201 504 504 یشرتا

 3101 3302 6103 1603 1402 201 1302 1201 1206 یکبلژ

 1702 1707 1707 201 502 201 1104 1103 1107 کانادا

 .n.a. n.a. n.a. 6106 6102 6506 n.a. n.a. n.a یلیش

جمهوری 

 چک

n.a. n.a. n.a. 1207 1605 1501 n.a. n.a. n.a. 

 n.a. n.a. 202 n.a. n.a. 1202 604 701 702 دانمارک

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 202 405 704 یاستون

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 702 501 501 فنالند

 1201 1501 1505 707 501 605 1102 1101 206 فرانسه

 .n.a. 105 107 n.a. 2405 2603 n.a 301 303 آلمان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 13107 11407 11304 یونان

 303 304 701 1101 1101 1102 1105 1107 1301 مجارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1201 یسلندا

 2401 2101 3307 101 107 305 201 206 405 یرلندا

 3404 3105 7407 405 605 304 201 1101 1203 ییلاسرا

 1405 1601 1407 12105 16206 14202 14701 11204 11705 یتالیاا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 301 304 307 ژاپن

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 302 301 301 جنوبی کره

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1401 1405 1206 لوکزامبورگ

 6102 6103 6103 1103 1701 1102 3104 2203 4104 یکمکز

 2101 2202 2202 305 305 302 606 602 707 هلند

 1101 1102 506 501 201 202 201 1103 1103 یوزلندن

 1101 1306 1101 102 103 102 301 301 307 نروژ

 n.a. 1301 1602 1104 1104 1406 n.a. 407 202 لهستان

 1307 1701 1504 1201 1601 1702 3107 3407 3201 پرتغال

 .n.a. n.a. n.a. 6702 3601 3301 n.a. n.a. n.a یاسلواک 

 3505 3105 1101 506 202 1107 1201 1207 1303 اسلوونی

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1302 1301 107 یااسپان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 104 103 101 سوئد

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 105 102 104 ییسسو

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یهترک

 4202 4702 4302 106 105 304 604 607 702 بریتانیا

 1101 1302 1304 507 202 101 101 1301 1202 متحده یاالتا
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 سال پايان انباشتة مبالغ -مالياتی بدهی .72 شماره  دولادامة 

اعم )های مالیاتی پایان سال نسبتِ کل بدهی 

به خالص ( های مورد اختالفاز بدهی

 )%( درآمدهای مالیاتی سال مالی 

به )بدهی مالیاتی پایان سال نسبتِ کل 

به خالص ( های مورد اختالفاستثنای بدهی

 )%(درآمدهای مالیاتی سال مالی 

های مالیاتی غیرقابل نسبتِ بدهی

-وصول در پایان سال به کل بدهی

 های مالیاتی 
 کشور

1111 1111 1113 1111 1111 1113 1111 1111 1113 

 OECDکشورهای غیرعضو 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 502 402 601 ینآرژانت

 7603 7101 5106 1702 3201 1101 11705 11707 11507 یلبرز

 .n.a. n.a. n.a 1403 1102 1703 1601 1202 1201 بلغارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ینچ

 .n.a. n.a. n.a. 1601 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یاکلمب

 .n.a. n.a.  n.a. n.a  101 101  یکاکاستار

 .n.a. n.a.  n.a. n.a  3403 3603  یکرواس

 505 1302 1303 2706 3404 3201 4101 2607 2203 قبرس

 5601 5701 5702 201 201 202 1201 3102 2105 هنگ کنگ

 7501 6202 6101 1201 1202 1601 5701 5107 6502 هندوستان

 5603 2101 4304 101 105 601 502 504 1301 یاندونز

 .n.a. n.a. 1207 n.a. n.a 1102 1204 3101 3106 یاالتو

 1303 507 1207 602 502 206 703 207 1103 یتوانیل

 3707 2106 3104 701 706 1103 1102 1105 1401 یمالز

 4601 2502 3606 1301 1302 1401 4105 2603 3205 مالت

 .n.a. n.a.  n.a. n.a  1102 1105  مراکش

 n.a. 1107 506 n.a. 7205 7206 2101 2103 2707 یرومان

 207 401 1606 207 207 1101 1101 1103 1301 روسیه

عربستان 

 یسعود

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 .n.a. n.a. n.a. 107 103 102 n.a. n.a. n.a سنگاپور

 یقایآفر

 یجنوب

1105 1107 202 1107 1101 504 1602 1304 1201 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 102 101 n.a. n.a. n.a یلندتا
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 هابه عنوان درصدي از کل بدهی( سوخت شده)هاي الوصول بدهی: مالياتی بدهی .79 دول شماره 

 هابه کل بدهی( سوخت شده)های الوصول نسبت بدهی 

 کشور

میانگین  1113 1111 1111 1111 1112 1115 1117 1116 1114

تا  1114

1113 

           OECD ی عضوکشورها

 1202 1707 1506 1601 1201 1102 1602 1403 1101 3104 یااسترال

 1207 1203 1205 1701 1201 3102 3602 1507 1401 1605 یشرتا

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1404 1105 1103 1101 1401 یکبلژ

 203 206 206 502 507 201 202 203 1103 1206 کانادا

 n.a. n.a. n.a. 102 107 302 502 306 202 201 یلیش

 n.a. 1307 606 1104 1304 1205 1405 1306 1107 203 جمهوری چک

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a دانمارک

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یاستون

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a فنالند

 1206 1102 102 103 1204 1401 1504 1205 1702 1601 فرانسه

 n.a. 4403 2705 2603 4503 6207 4106 4605 7407 6201 آلمان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یونان

 3202 3405 3601 2401 3101 3101 3102 3207 3106 3301 مجارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یسلندا

 1204 1103 1105 1107 1301 1501 1202 1202 1202 1401 یرلندا

 n.a. n.a. n.a. 601 405 n.a. n.a. 101 101 305 ییلاسرا

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 103 104 102 یتالیاا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ژاپن

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a جنوبی کره

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a لوکزامبورگ

 2506 2203 1101 4104 3702 7707 4604 4302 3101 1103 یکمکز

 3107 3107 3101 3102 1402 1102 3701 2107 1204 3107 هلند

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1401 1706 1201 1107 1501 یوزلندن

 602 506 704 701 604 702 205 104 606 1306 نروژ

 n.a. 102 106 102 107 102 104 102 101 101 لهستان

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 705 402 602 604 پرتغال

 1601 1101 602 1501 1301 1501 1607 201 1101 3201 یاسلواک 

 407 701 104 1105 1601 102 101 101 304 201 اسلوونی

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یااسپان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a سوئد

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ییسسو

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یهترک

 1202 3102 1501 1501 1102 1606 1101 3104 3107 1201 بریتانیا

 1101 502 701 501 501 1102 1101 1602 1501 3101 متحده یاالتا
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 هابه عنوان درصدي از کل بدهی( سوخت شده)الوصول هاي بدهی: مالياتی بدهی . 79 دول شمارهادامة 

 
 هابه کل بدهی( سوخت شده)های الوصول نسبت بدهی

 کشور
1114 1116 1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

میانگین 

تا  1114

1113 

           OECDکشورهای غیرعضو 

 n.a. n.a. n.a. 403 304 202 101 n.a. n.a. 201 ینآرژانت

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یلبرز

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a بلغارستان

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 107 n.a. n.a. 107 ینچ

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4202 4106 n.a. n.a. 4301 یاکلمب

 .n.a. n.a. n.a انداین مجموعه پوشش داده نشدهها توسط  این سال یکاکاستار

 .n.a. n.a. n.a یکرواس

 n.a. n.a. n.a. 1 1 1011 1014 602 103 103 قبرس

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 701 701 701 701 هنگ کنگ

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1011 1011 1011 هندوستان

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 101 n.a. 15201 n.a. 12206 یاندونز

 n.a. n.a. 3107 1407 1403 2103 3502 2501 3201 4103 یاالتو

 n.a. n.a. n.a. 1701 1106 1106 201 1503 1207 1702 یتوانیل

 402 601 507 705 507 104 301 407 107 101 یمالز

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1014 1012 103 1011 101 مالت

اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال مراکش  n.a. n.a. n.a. 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یرومان

 n.a. 605 1102 1205 1406 1106 1404 1302 1202 1501 روسیه

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یعربستان سعود

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a سنگاپور

 1103 1101 1101 601 704 1102 1101 1103 1607 302 یجنوب یقایآفر

 3101 1304 2602 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یلندتا
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 مالياتیهاي بدهی تغيير در تعداد پرونده: هاي مالياتیبدهی .74 دول شماره 

 
 )%(های بدهی مالیاتی در ابتدای سال های بدهی مالیاتی در پایان سال به تعداد پروندهنسبت تعداد پرونده

 کشور
1114 1116 1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

تغییر در تعداد 

های پرونده

: پایان سال

 1113الی  1117

)%( 

           OECDی عضو کشورها

 705 11301 11101 2505 11106 11103 5205 11301 11301 11204 یااسترال

 -206 11201 2201 2501 2204 11102 2201 11102 11102 11303 یشرتا

 n.a. n.a. n.a. 5202 5203 2204 13503 2103 2402 13102 یکبلژ

 1102 11102 11105 11102 11102 11603 11303 2202 2704 11501 کانادا

 1202 2207 11102 11102 11104 11101 11207 11102 11402 5101 یلیش

 n.a. 11502 11302 2207 13105 17501 5701 2302 11402 5505 جمهوری چک

 -n.a. 24101 11101 2103 13102 5105 11103 1607 11703 2207 دانمارک

 -7402 5604 5607 3102 14102 6401 11202 11302 11106 2707 یاستون

 1202 11401 1105 11601 11604 11103 11103 2605 11102 11201 فنالند

 202 11201 11302 2201 2705 11103 2502 2501 11104 2303 فرانسه

 .n.a. n.a 11406 11104 2206 2105 2206 11201 2201 2704 آلمان
 n.a. n.a. n.a. 11201 11701 11102 14703 13102 11301 14201 یونان

 6602 11606 11105 1101 11601 11402 11106 11104 2201 11101 مجارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یسلندا
 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یرلندا

 -n.a. n.a. n.a. 11104 2602 n.a. n.a. 2304 2201 3206 ییلاسرا

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11507 11502 n.a یتالیاا
 -201 2402 2207 2501 2202 2502 2504 2505 2503 2602 ژاپن

 1201 11401 2201 11501 2202 2502 11704 2207 2203 2605 جنوبی کره

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2205 2406 11101 11304 n.a لوکزامبورگ
 15407 5107 11701 11703 11201 11206 11106 6402 2107 2201 یکمکز

 n.a. 5407 11101 11101 11101 11503 11707 11701 2303 1607 هلند

 203 11206 11601 11107 7105 2701 11204 11101 11102 11503 یوزلندن

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a نروژ
 n.a. 11104 205 1101 2102 2605 11402 5601 11102 2206 لهستان

-207 11204 2205 11701 11205 11101 11106 11603 11405 11404 پرتغال  

 -707 5705 11401 11101 2704 11702 2404 7302 11101 11102 یاسلواک

-n.a. 11202 7102 2203 2507 11103 11501 2201 16201 6204 اسلوونی  

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یااسپان
 17105 2206 2202 11106 2503 31205 2505 2201 2201 2605 سوئد

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2404 n.a. n.a. n.a ییسسو
 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یهترک

 .n.a. 2202 2406 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a بریتانیا
 3207 11305 11106 11703 11102 11102 11102 11602 11204 11107 متحده یاالتا
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 هاي بدهی مالياتیتغيير در تعداد پرونده: هاي مالياتیبدهی .74  دول شمارهادامة 

 
 )%(های بدهی مالیاتی در ابتدای سال های بدهی مالیاتی در پایان سال به تعداد پروندهنسبت تعداد پرونده

 کشور
1114 1116 1117 1115 1112 1111 1111 1111 1113 

تغییر در تعداد 

های پرونده

: پایان سال

 1113الی  1117

)%( 

           OECDکشورهای غیرعضو 

 .n.a. n.a. n.a 2701 11403 2403 4301 2402 12302 11706 ینآرژانت

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11507 11406 11101 n.a یلبرز

 3605 12107 3204 11101 11603 13503 17101 2401 4102 11106 بلغارستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a ینچ

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11105 2507 n.a. n.a. n.a یاکلمب

 .n.a. n.a 13102 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یکاکاستار

 .n.a. n.a. n.a یکرواس

 .n.a. n.a. n.a. n.a. 11102 2506 11102 11104 11304 n.a قبرس

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هنگ کنگ

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a هندوستان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یاندونز

 2707 11105 11104 11107 11105 11103 11105 11202 11101 11106 یاالتو

 n.a. n.a. 11204 5102 11201 11701 11101 2201 11104 2107 یتوانیل

-n.a. n.a. 11302 11505 7706 2201 2101 2603 2107 4405 یمالز  

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11303 6204 11204 n.a مالت

اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال مراکش  n.a. n.a. n.a. 

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یرومان

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5701 2605 n.a. n.a. n.a روسیه

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a یعربستان سعود

 .n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a سنگاپور

 n.a. n.a. 11701 12702 2101 n.a. n.a. 11707 11104 3203 یجنوب یقایآفر

 .n.a 2501 11106 اندها توسط این مجموعه پوشش داده نشده این سال یلندتا

 

 

  



 عملکرد عملياتی: ي مالياتیهاتطبيقی سازمانمطالعه 

54 

 

 های بدهی مالیاتی حجم پرونده

حااکی از   2179الای   2111هاي بدهی مالياتی پايان ساال در دوره زماانی   در حجم پروندهبا نگاهی به تغييرات  .95

يعنی اتريش، دانماارک، اساتونی، آلماان، رژيام اشاغالگر قادس،       )ي مالياتی ده کوور ها سازمان  :موارد ذيل است

ي بادهی را نواان   يک کاهش خالص کلی در تعداد مطل  پرونده هاا ( ژاپن، مالزي، پرتغال، اسلوواکی و اسلوونی

دهند  با اين حال، اين نتيجه بايد با احتياط تفسير شود چرا که ممکن است در مورد برخی کوورها که در آنهاا  می

تعاداد  »مبناا باراي شامارش    ( براي نمونه در دانمارک، استونی و ماالزي )کاهش به لحا  آماري بزرگ بوده است 

شامار  »باه مبناايِ   « آمار بدهی مالياتی بار حساب ناوع مالياات منفارد     »ر از مبنايی مبتنی ب« هاي بدهی مالياتیپرونده

-هاي مدرن تري را براي مديريت پروناده ي مالياتی سيستمها سازمانتغيير يافته باشد چرا که « موديان داراي بدهی

دهناد  مای  هفت سازمان مالياتی رشد کامال  کندي را در دوره زمانی ماورد نظار نواان     اندهاي بدهی اقتباس کرده

  (اساتراليا، شايلی، فنالناد، فرانساه، هلناد، نيوزلناد و لهساتان       : ايان کواورها عبارتناد از   ( درصاد  21يعنی صفر تا )

ي ماليااتی شاش   هاا  ساازمان دهناد   درصد را نوان مای  51الی  21ي مالياتی هفت کوور رشدي در دامنة ها سازمان

بلژيک،  مهوري چاک، يوناان، مجارساتان، مکزياک و      درصد نوان داده و عبارتند از 51کوور رشدي بيوتر از 

هاي مورد نظر و ود نداشته است تا اين  کوور نيز اطالعات کافی و قابل اتکاء براي اکثر سال 21در مورد و سوئد 

 .هستند OECDکوور، هفت مورد ع و سازمان  21محاسبات انجا  گيرد که از اين 

 

 های مالیاتیتصفیه بدهی

به اساتثناي ماوارد ماورد    )هاي مالياتی پايان سال ارزش بدهی/هاي مالياتی تصفيه شدهبدهی»سبت با استفاده از ن .91

هاي ماليااتیِ تصافيه شاده را باه طاور      سال، تالش کرديم تا حجم نسبیِ بدهی 3براي اطالعات مربوط به ( اختالف

ي مالياتی چهاارده کواور   ها زمانسا: متوسط اندازه گيري کنيم، بدين ترتيب، طيف وسيعی از نتايج آشکار گرديد

درصاد   21تاا   71ي مالياتی دوازده کواور عموماا  نرخای باين     ها سازمان اند درصد داشته 71عموما  نرخی کمتر از 

ي مالياتی سه کوور ها سازمان اند درصد داشته 41تا  21ي مالياتی شش کوور عموما  نرخی بين ها سازماناند داشته

ي هاا  ساازمان در مورد   اين کوورها عبارتند از کلمبيا، آلمان و مکزيک . انددرصد داشته 41عموما  نرخی بيوتر از 
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 آن الاذکر و روناد   اطالعات مکفی در دسترس نبوده است تا نرخ فاوق ( OECDمورد ع و  72)کوور  22مالياتی 

مسئله موااهده شاد کاه    در مورد کوورهايی که اطالعات مربوط به آنها در دسترس بوده است اين  .محاسبه گردد

 . درصد بوده و روند آن، به طور نامحسوسی کاهنده بوده است 21هاي مالياتی تصفيه شده حدودا  متوسطِ بدهی

( هااي ادارات وصاول و ا ارا در اياران     معادل با فعاليات )هاي اعمال قانون هاي مالياتی که با انجا  فعاليتبدهی .91

موااهده  ( 2172و  2177باه وياژه   )هاي پيوين  پاسخهاي پيمايش براي سالهايی که در  شکاف41 گردندوصول می

سيساتم هاايی کاه در بساياري از     . هااي اطالعاات ماديريتی اسات    هايی در سيساتم شود حاکی از و ود ضعفمی

 اناد حجام  ي مالياتی نتوانساته ها سازمانبراي مثال، تقريبا  يک سو  . شوندها استفاده میکوورها براي وصول بدهی

 .را محاسبه کنند( وصول و ا را)اعمال قانون   منتج ازهاي مالياتی بدهی

شاده در کواورهاي ماورد     داول تصويري از موکل حجم بدهی مالياتیِ وصاول  هاي مربوطه اطالعات و نرخ .92

قبلی همين هاي طور که در بخش اما همان. دهندپيمايش و نيز نماگرهايی از عملکرد هر سازمان مالياتی را نوان می

هاي قطعی انجا  داد بايد از اين اطالعات صارفا  باه منزلاه سارنخی باراي      گيريگزارش ذکر شد قبل از اينکه نتيجه

هاي خاص در اين عرصه از مديريت مالياتی اين است يکی از دغدغه. تر استفاده نماييمها و مطالعات افزونبررسی

اند و اين مسئله حاکی العات مربوط به عملکرد برنامه را ارائه نکردههاي مالياتی اط که تعداد چومگيري از سازمان

 . آنهاست 41«گيري و پايش عملکردِهاي اندازهسيستم»هاي اساسی در از و ود برخی ضعف

   شوندرویکردهایی که احتماالً منجر به سطح پایینِ مجموع بدهی مالیاتی می

هاي ماليااتی و تمکاين باه    دي و ا تماعی بر سطم کلّیِ بدهیشکی نيست که بسياري از عوامل فرهنگی، اقتصا .93

اند اما با استفاده از اطالعات مربوط به کوورهاي مورد پيماايش  پرداخت ماليات در هر يک از کوورها تاثير داشته

هاي کلی درباره ترتيباات ماديريت   توان برخی مختصات و ويژگیاند میذکر شده ها گزارشکه در اين مجموعه 

اناد نقاش و ساهم    ي ماليااتی کساب کارده   هاا  ساازمان لياتی استخراج نمود که اي بسا در نتايج خوبی که برخای  ما

 .اندداشته

سال آنهاا    پايان  مالياتی  بدهی  يعنی)سازمان مالياتی با حجم نسبتا  پايين بدهی مالياتی  79بر مبناي نتايج پيمايش،  .41

ي تحات پوشاش گازارش باوده     هاا  ساال در هر يک از ( ستها مالياتدرصدِ مجموع خالص وصولی  1.5کمتر از 
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 - Tax debts collected from enforcement actions  
47

 - Systems of performance measurement and monitoring  
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کوور عبارتند از استراليا، اتريش، دانمارک، هنگ کنگ، ايرلند، ژاپن، کاره  ناوبی، هلناد، ناروژ،      79اين . است

بیِ گيري قطعی درباره اينکه کدا  عوامل باعاث پاايين باودنِ نسا    با اينکه نتيجه. سنگاپور، اسلوونی، سوئد و بريتانيا

نيست اما ساير اطالعات مو اود   ها گزارشاند در مجال اين مجموعه هاي مالياتی در اين کوورها بودهسطم بدهی

 : گذاردسرند هايی را از عوامل بالقوه موثر در اختيار ما می ها گزارشدر اين مجموعه 

 کوور  79مورد از  3 ،ها گزارشطب  اطالعات مذکور در مجموعه . اختيارات گسترده براي اعمال قانون

براي نمونه، اختيار وصول )هاي مالياتی دارند اي براي وصول بدهیمربوطه عموما  اختيارات قانونی گسترده

ماليات از اشخاص ثالث، ح  مصادره دارايی و تصرف وثيقه، الزا  اشخاص حقيقی و حقوقی به ارائه 

مانکاري با دولت و بخش عمومی، ح  توقيف مفاصا حساب مالياتی قبل از انعقاد هر گونه قرارداد پي

 (. ي دولتی به بدهکاران مالياتی و مطالبه بدهی مالياتی شرکتها از هيات مديره آنهاها پرداخت

 الذکر، عالوه بر کوور فوق 79در هوت مورد از : استفاده گسترده از ترتيبات کسر تکليفی ماليات در منبع

عموما  درباره سود تقسيمی شرکتهاي سهامی و يا درآمد بهره ( ماليات بر درآمد استخدا )ماليات بر حقوق 

 . پرداختی به اشخاص حقيقی مقيم داخل کوور نيز اختيار کسر تکليفی در منبع اعطا شده است

  71کوور، حداقل  77مورد از  3در : با پرسنل کافی( اداره وصول و ا را)سازمان اداري وصول بدهی 

ه ادار)هاي وصول بدهی مالياتی در چهارچوب يک واحد سازمانی اختصاصی  شان به فعاليتدرصد از منابع

 .اختصاص يافته است( وصول و ا را

 ها، به ويژه استفاده از روش بدهکار نمودنِ اين روش: استفاده گسترده از روشهاي پرداخت الکترونيکی

کوور، استفاده از اين روشها به ميزان بيش  72مورد از  2در : شونداي استفاده میکل گستردهبه ش 42مستقيم

 .درصد بوده است 51از 

 مخارج  ،کوور 2ي مالياتی ها سازماندر : گذاري گسترده در فناوري اطالعات براي مديريت مالياتیسرمايه

 . بوده استدرصد  75فناوري اطالعات به طور ساالنه بيش از 
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 - Direct debiting  
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 آموخته برای ایران درس: سخن آخر

که تحت تاثير بحران مالی قارار   OECDي مالياتی کوورهاي ها سازمانمجموع استردادها مالياتی نيز برخالف   .47

بينی شده است تا مؤدي  گرفتند همواره در حال رشد بوده است  در اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، بخوی پيش

هرچند الز  به ذکار  . هاي بعدي به صورت اعتباري منتقل نمايد مبلغ مورد استرداد را نقدي دريافت کند يا به دوره

هااي   در مورد ساير مالياات . افتد ستردادهاي صورت گرفته در مورد صادرات اتفاق میدرصد ا 31است که حدود 

تري در اين زمينه براي استردادها صاورت   گيرد و الز  است سازمان هميت بيش تر صورت می مستقيم، استرداد کم

 .دهد

آنالين براي ارائه  هاي غيرح وري و بع ا  هاي دولتی، گرچه روش در زمينة خدمات مؤديان، مانند ساير بخش .42

تري دارد و شخص طی مرا عاات   هاي سنتی کارآيی بيش بينی شده است، ولی هنوز روش اين گونه خدمات پيش

گيرد  سازمان بايد اين روند را اصاالق نماوده و باه فرآينادهاي آناليان بهااي        تر و بهتري می ح وري نتيجة سريع

لوگيري باه عمال آياد و در وقات و هزيناه ماؤدي و ساازمان        تري بدهد تا از مرا عات غيرضرور و معمول   بيش

 .حوزة استرداد نيز در اين بخش بايد کامل پوشش داده شود.  ويی شود مالياتی صرفه

هاي معوق و ماليات وصول  ، اطالعات ميزان ماليات«نظا   امع مالياتی»اصولی و به قاعدة و توسعة اندازي  با راه .49

ها و اطالعات دقي  اين سيستم  رآورد مالياتی به  اي آزمون و خطا بر مبناي دادهشده به درستی موخص گردد تا ب

هااي ايان سيساتم را شناساايی و در راساتاي برطارف کاردن آنهاا          همچنين سازمان بايد پيوسته ضاعف . تعيين شود

يازان وصاول   و همچناين م ( هااي مساترد شاده    در زمينة ميزان مالياات )چراکه هرگونه اعتبارسنجی مالياتی . بکوشد

 .يل اين بخش سنجيده خواهد شدها مستقيما  با کِ بدهی
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