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 چکیده

 هاي هزينههاي مالياتی در بسياري از کشورها ملزم به کاهش  سازمان عملياتی، هاي هزينه در راستاي کاهش 

ملزم به ( براي مثال استراليا و بريتانيا)هستند و برخی از آنها  (انضباط مالی در جهت ها تالشدر قالب ) اداري

 . اندتوجهی شدهسازيِ قابل کوچک

  35تا  05 هاي مالياتی متفاوت و بين اداري در سازمان هاي هزينهحقوق و دستمزد از کل  هاي هزينهسهم 

سپاري و ميزان سرمايه  مانند ميزان برون)رسد که اين تفاوت ناشی از عوامل متعددي به نظر می. درصد است

طی يک دورة زمانیِ هفت . است( رفاهی هاي هزينهگذاري بر روي فناوري اطالعات و نحوه برخورد با 

 يبرا (اداري هاي هزينهکل  از درصدي عنوان به) دستمزد و حقوق هاي هزينهمجموع ( 7579 -7551)ساله 

اطالعات  مرتبط با فناوري هاي هزينه .استبوده  درصد 17 به طور متوسط حدود OECD عضو کشورهاي

 ايِکل مخارج بودجه از توجهی قابل بخش (اداري هاي هزينهحقوق و دستمزد و هم ساير  هم هزينه)

کشور  71هاي مالياتی، در  از بين کليه سازمان ،7579سال طی . هاي مالياتی است از سازمان بسياري

اين رقم در شش . دادرا تشکيل می اداري هاي هزينهدرصد کل  70فناوري اطالعات بيش از  هاي هزينه

از  که داراي سطوح بااليیهاي مالياتی  سازمان .است شده گزارش درصد 75 از مورد از اين کشورها بيش

 نيز هاي عملکرد باالتري شاخصاند، بوده( هانوان درصدي از کل هزينهبه ع)هاي فناوري اطالعات هزينه

 . اندداشته

 «در کشورهاي مورد پيمايش بسيار متفاوت بوده و به طرز چشمگيري متاثر از عوامل  7«نسبت هزينة وصول

احتياط  ها بايد بابه همين دليل، اين نرخ. کارايی و اثربخشی نسبی استجدا از عوامل  سايرساختاري و 

 از پس. تر در آينده مدنظر قرار گيرند برانگيز جهت مطالعات بيشتفسير شده و صرفاً به عنوان نکات تامل

گرديد، در  کشورها از بسياري در مالياتی درآمدهاي به کاهش که منجر 7552 سال جهانی در مالی بحران

 7575هاي  طی سال. توجهی يافتهزينة وصول افزايش قابل نرخ ،هاي مالياتی در اکثر سازمان 7553سال 

شان بعد از بحران  روند کاهش مداومِ درآمدهاي مالياتی در کشورهايی روي داد که وضعيت ،7579الی 

 وصول هاي هزينه نرخ. را در دست اقدام داشتنددولت  هاي هزينه مالی بهبود يافته بود و يا اينکه کاهش

                                                           
 نسبی اثربخشیِ و کارايی سنجش براي و الملل بين سطح در سنتی طور بهو  آيدهاي وصول به کل وصولی ماليات به دست میاز تقسيم هزينه« وصولنرخ هزينه ».  7

 .گيرد قرار می استفاده مورد



 
 

؛ اما براي تعداد زيادي در کشورهاي مختلف تفاوت دارند (سبتی از توليد ناخالص داخلیبه عنوان ن)ماليات 

توليد ناخالص % 70/5الی %  70/5هاي مالياتی اين نرخ در تمام يا اکثرِ سنواتِ مورد بررسی، بين  از سازمان

يابد که ممکن ايش میافز%  5/ 9هاي مالياتی اين نسبت به بيش از  در تعدادي از سازمان. بوده است داخلی

براي مثال، نسبت تعداد ) هاي بکارگيريِ نيروي انسانینرخ. است به دليل عوامل مرتبط با کارايی باشد

به داليل عوامل ساختاري و عوامل مرتبط ( مالياتی وقتِ سازمانکارکنانِ تمامشهروندان يا جمعيت فعال به 

توجهی در توزيع نسبیِ منابع تفاوت قابل. باشد بسيار متفاوت می OECDوري در ميان کشورهاي با بهره

اصلی وجود دارد؛ اين به احتمال زياد ناشی از عوامل پيچيده و متعددي  7ايِ وظيفههاي انسانی در بين گروه

 . تري صورت گيرد اي و تطبيقی بايد دقت بيشبه هنگام تفسير به شيوه مقايسه   دهد میاست که نشان 

 مانند )اي از اشخاص ثالث براي ارائه و پشتيبانیِ عمليات اجرايی ماليات هاي مالياتی از طيف گسترده سازمان

اطالعات، وصولِ ماليات، پاسخگويی به استعالمات ساده، خدمات پشتيبانیِ منابع ارائه خدماتِ فناوري

  .کنند استفاده می( هاي مالياتی انسانی و وصول بدهی

                                                           
2. Functional groups  
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 مقدمه

 و مالياتی يها سازمان ،ها دولت از بسياري و اساسی براي يافته به نظام مالياتی موضوعی مهم منابع تخصيص .1

 ها دولت ، همه(مالياتی يها سازمان براي جمله از)بخش دولتی  گري مديريت در مقام تصدي. بيرونی است ناظران

. هستند دولتی بخش هاي هزينه کاهش دنبال به فعاالنه بسياري از آنها و دارند در صرف بودجه محدوديت

استفاده کنند تا  را به طور بهينه تخصيص يافته بودجه چگونه که بگيرند تصميم بايد خود سهم به مالياتی يها سازمان

 مالياتی يها سازمان اکثر شد، اشاره که همانطور. ترين صورت اجرا نمايند به کاراترين و اثربخشبتوانند قوانين را 

آزادي  صورتی که اين در. باشندشان انجام وظايف براي خود بودجة گی صرفچگون در آزادي عمل داراي بايد

جديد  هايبه اولويت پاسخگويی براي ريزي برنامه از مهمی بخش تواند می منابع داشته باشد تخصيص وجود عمل

 .باشد (نوظهور)

اين . است جهت انجام تکاليف محوله مالياتی يها سازمانبه  تخصيصی منابع مجموعدربارة  گزارش اين .2

تامالتی درباره تحوالت موردانتظار در عرصه  ها وهاي جامع و تحليل روند دادهاي از تحليلجزئيات شامل مجموعه

مالياتی کشورها  هاينظام مقايسة برايمعموالً  کههاي متعددي ارائه شده است  ها و نسبت نرخ .است  9انسانی منابع

 . شونداستفاده می

ي ها سازمان تا دقت اطالعات بسياري صورت گرفته ها تالش گزارش مجموعه تطبيقی اين ماهيت به توجه با .1

متعددي نيز ايفا « هاي غيرمالياتیِنقش»مالياتی  يها مانسازکه برخی از  مسئلهاين  درنظر گرفتنبا  .باال باشدمالياتی 

 جداول اين اثرات از ومحاسبه شوند  صورت کمّیبه  ايبر منابعِ بودجهها  اين نقشتا تاثير  سعی شده استکنند می

گرديد بايد  بنا به داليلی که تشريح. اي و تطبيقی ارائه نمودهاي مقايسه مربوطه حذف شوند تا بتوان نمودارها و نرخ

مالياتی احتياط الزم به  يها سازمان کارايی و اثربخشیِ نسبیِ دربارة گيرينتيجه هرگونه و اطالعات تفسير هنگام

  .عمل آيد

 

  

                                                           
 ها فعاليت حجم کاهش يا و کارايی ارتقاي خواستار مالياتی هاي سازمان مورد در خصوص به 9
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 مالیاتی یها سازمان بر بودجه ها دولت اخیر تصمیمات تاثیر

و  اندهايی برداشتهقدم عمومیبخش  حقوق و دستمزد هاي هزينه کاهش در بسياري از کشورها براي ها دولت  .0

 به عنوان کارفرمايانی)ي مالياتی ها سازمان .ها به طور قابل توجهی کاهش يافته است موارد، اين هزينه برخی در

تواند  می مسئلهاين  ها، سازماناندازة اين  به مخارج هستند و بسته کاهشهاي در تيررس  جزو اولين سازمان( بزرگ

 مطالعه بر اين اساس، اين. تمکين ايجاد کند هاي برنامه ارائه خدمات و حفظ استانداردهاي ايبر ايهاي عمدهچالش

چگونگی  است تا تصويري از مقياس و «سازيکوچک/کاهش هزينه» هاي سياست از ايبه دنبال بررسی خالصه

 . تحقق آنها به دست دهد

سازي کوچک مشمول الزاماتهاي گذشته بررسی، در سالمورد  ي مالياتی در کشورهايها سازمانبرخی  .5

  :مثال ؛ براياندبودهاساسی 

 (7579 سال کارمند در 75755 مجموع از) 7572 سال در کارمند 9555 حدود :استرالیا 

 کارمند  0755 مجموع از) 7570 و 7572 يها سالهر يک از  درکارمند تمام وقت  755 از بيش: فنالند

 حدود 7579 تا 7551ي ها سالبين  کاهش هاي پيشين روند طبق مجموعه گزارش .(7579 در تمام وقت

 .بوده است درصد 72

 7577سال طی  نفر از کارکنان تمام وقت 90555درصدي نيروي انسانی که معادل  75کاهش : روسیه 

 .شدمحقق اين ميزان درصد از  75تقريباً  7579در پايان سال . گذاري شده بود هدف

 هزار نفر بود و قرار بود  35تعداد کل کارکنان تمام وقت سازمان مالياتی آمريکا  7579در سال : امریکا

 .هزار نفر از اين تعداد کم شود 0ميالدي  7572که در سال 

 هزار نفر بود و قرار بود  19تعداد کل کارکنان تمام وقت سازمان مالياتی  7579در پايان مارس : انگلیس

بدين ترتيب، روند کاهش آمار . هزار نفر کاهش يابد 07اين تعداد به حدود  7571س تا پايان مار

اين روند کاهشی يافت و کارکنان که در تمامی هشت سال قبل از آن وجود داشت کماکان ادامه می

 .يابد میادامه 
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 0دولت تعداد کارکنان کاهش و سازيکوچک هاي برنامه. 7 جدول

کشورهای  مربوطهچارچوب زمانی الزم و  میزان کاهش

 عضو

نفر ديگر نيز از تعداد کارمندان  7755ميالدي  7572اکتبر  97نفر از کارکنان و تا  355ميالدي 7572تا ژوئن سال 

 .است کاهش يافته

 استرالیا

 بلژیک .منتقل شوندکارمندان از سطح فدرال به مناطق  وقرار است طيف وسيعی از تغييرات انجام گيرد 

 ،است که در صورت اجراي کامل بينی شدهاقداماتی پيش 7579و  7577ي ها سالدر بودجه دولت فدرال براي 

در بودجه فدرال . ميليون دالر کانادا خواهد شد 1/979منجر به افزايش ساليانه کارايی سازمان مالياتی در حدود 

و سفرهاي  مأموريت هاي هزينههاي دولتی بايد به طور مستمر ساالنه پنج درصد در همچنين آمده که دستگاه 7579

 .ميليون دالر خواهد بود 7/7جويی جويی کنند و سهم سازمان مالياتی از اين صرفه شان صرفهاداري

 کانادا

ميليارد کرون در  0/2به  7579ميليارد کرون در سال  7/0هاي تنزيلی در بودجه کل مورد انتظار است و از کاهش

 خواهد رسيد 7571سال 

 دانمارک

درصدي  7درصدي بودجه و کاهش  2/2ملزم به کاهش  7570و  7572ي ها سالسازمان مالياتی در هر يک از 

 . است 7570بودجه براي سنوات بعد از 

 فنالند

نفر  7322به ميزان  دولت را ملزم به کاهش خالص تعداد کل کارکنان وزارت دارايی 7572اليحه بودجه سال 

به منظور محدود ساختنِ تاثير اين کاهش . درصد است 15سهم سازمان مالياتی از اين کاهش حدوداً . نموده است

واحدهاي )واحدهاي ستادي نسبت به ادارات عملياتی ( 7: بر ادارات مالياتی اقدامات ذيل صورت پذيرفته است

از واحدها و دفاتر اداري و ساير واحدهايی که ارتباط ( 7)؛ از کاهش پرسنل خواهند داشت تري بيش سهم( صف

به منظور کاهش تراکم ( 9)مستقيم با ارباب رجوع ندارند خواسته شده است که از تعداد کارکنان خود بکاهند؛ 

سه با ساير يابند تا به سطح مساوي در مقاي هاي باال مرتباً افزايش میهاي پايين، ميزان کارمندان رده کارمندان در رده

زدايی، يک نسبت مساوي براي هر سطح از مديريت اِعمال امسال در چارچوب اين سياستِ تراکم. ها برسندرده

به واحدهاي مبارزه با فريب و تقلب مالياتی اختصاص داده  تري بيش به موازات اين اقدامات، پرسنل. خواهد شد

 .رسی مالياتی اختصاص داده شده استنفر ديگر به حساب 05ميالدي  7572در سال . خواهد شد

 فرانسه

حوزه ولی  باشندداراي اهدافی دراز مدت در اين خصوص می( اي در آلماني منطقهها دولت) 5ها«لندر»برخی از 

 .تمرکز آنها با هم متفاوت است

 آلمان

سازمان مالياتی کاسته سو از آمار کارمندان بدين 7552در راستاي سياست کاهش کارمندان بخش عمومی، از سال 

تعداد کارکنان سازمان مالياتی ايرلند در سال  3«چارچوب کنترل استخدامِ»افزار بر اساس آمارهاي نرم. شده است

 .ميزان کارمندان فعلی نيز با اين چارچوب سازگار و منطبق است. نفر کاهش يافته است 0122ميالدي  7572

 ایرلند

                                                           
.
 .اندبوده خود کارکنان قابل مالحظه کاهش به ملزم متبوعشان دولت طرف از که است مالياتی هاي سازمان از آن دسته شامل تنها جدول اين 2

5
 . Lander  

6   . Employment Control Framework (ECF)  
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رژیم  (.صفر بوده است 7579ين کاهش در سال ا) 7572درصدي در سال  9/7کاهش 

 صهیونیستی

هاي مديريتی در واحدهاي در سازمان مالياتی، تعداد مناصب و پست  «سازمان ثبت امالک و مستغالت»با ادغام 

به تعداد معقولی )منطقی گرديده .... الملل و روابط عمومی و هاي داخلی، روابط بينپشتيبانی، امور اداري، کنترل

 .پست مديريتی حذف شده است 919و ( رسيده

 ایتالیا

 مکزیک . پرسنلی نيز تاثير بگذارد هاي هزينهها بر درصدي در هزينه 0انتظار ميرود که کاهش 

ش صرفه جويی کند؛ اين هاي هزينهميليون يورو در  255بايد هر سال  7571تا سال   «هلند گمرکسازمان ماليات و »

ها و ست اين کاهش را نه با کاستن از تعداد کارکنان بلکه با کاستن از تعداد ساختمانسازمان تصميم گرفته ا

 .متمرکزسازيِ جريان کارها محقق سازد

 هلند

ها و افزايش کارايی در هزينه( معقول نمودنِ)سازي موکد بر منطقی تأکيدکاهش ويژه اي تجويز نشده اما دولت 

هاي مختلف دولتی و  از طريق همکاري بين بخش« خدمات عمومی بهتر»تمرکز دولت بر ارائه . دارد ها سازمانهمه 

اين امر براي اندازه دولت مرکزي در ارائه خدمات عمومی سقفی تعيين . هاي داخلی استفرآيندسازي بهينه

 .کند می

 نیوزلند

قرارداد استخدامیِ کارکنانِ فاقدِ صالحيتِ کافی از براي عدم تمديد ( تمامی ارگانهاي دولتی)برنامه کليّتِ دولت 

 .خواهد شد 7579؛ باعث کاهش کارکنان پايان سال 7579طريق توافقات متقابل از سال 

 پرتغال

طبيعی ريزش کارکنان به اين  فرآيندمالياتی طی   سازمان. درصد از کارکنان خود است 7 دولت ملزم به کاهش

 .درصد خواهد رسيد

 اسلوونی

سازي براي کل بخش عمومی که شامل کاهش برنامه نيروي انسانی است، البته به استثناي برنامه عمومیِ منطقی

 .نيروي انسانی مسئول رسيدگی به تقلب مالياتی

 اسپانیا

و سرمايه گذاري مجدد بخشی از  7571 -7570تا  7577-7575ي ها سالميليارد پوند بين  7/7جويی حدود  صرفه

 07555نيروي انسانی در اين بازه زمانی کاهش يافت و به حدود  72555حدود . مقابله با عدم تمکينآن براي 

 .رسيد 7571کارمند تمام وقت در پايان مارس 

 بریتانیا

نفر  22712کارمندان تمام وقت به سازمان مالياتی را ملزم به کاهش تعداد  7572اي براي سال هاي بودجهکاهش

 . نموده است( 7579فر در سال ن 20123نسبت به )

ایاالت 

 متحده

 کشورهای غیر عضو

، نيروي انسانی بخش 7571مالياتی گزارش نشده است، اما دولت تصميم دارد در سال   چيز خاصی درباره سازمان

 .نفر کاهش دهد 2055دولتی را به ميزان 

 قبرس

اندازي شده تا  اما پروژة ساختاربنديِ مجدد راه پذيرد کاهش خاصی در تعداد کارکنان سازمان مالياتی صورت نمی

منسجم و  استفاده از وبسايت: از طرق زير ارائه گردد مؤديان به حداقل برسد و خدمات مؤديان تماس مستقيم با

به محض تکميل پروژه، کارکنان سازمان مالياتی به درستی آموزش . خوددسترسی به مرکز تماس و ساير ابزارها

 رومانی

                                                           
7. Real Estate and Land Registry  
8
 . NTCA 
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هاي  از آنها استفاده خواهد شد و البته تمرکز بر انتصاب مجدد کارمندان در تصدي ها سازماندر کل  خواهند ديد و

 .(سازمان مالياتیبرگرفته از پروژه مدرنيزاسيون )مميزي و وصول اجرا خواهد بود 

هدف از برنامه اولية کاهش کارمندان سازمان مالياتی به ميزان . اندازي شد راه 7577سازي در سال برنامه کوچک

اين کاهش نيروي انسانی ابتدا به دليل تغييرات اصلی در . نفر بود 791019نفر به  717235درصد و رساندن از  75

در پايان اجراي اين . ياتی صورت گرفتتکنولوژي تطابق تاريخ، ارسال اسناد و پردازش داده ها در سازمان مال

 .درصدي نيروي انسانی را صورت داد 75کاهش سازمان ، 7579برنامه طی سال 

 روسیه

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع

 7571تا  7550از سال ( HMRC)سطوح تأمين نيروي انسانی اداره درآمدهاي مالياتی و گمرکی انگلستان  .7نمودار 

 
  7571-7572 طرح کسب و کار اداره درآمدهاي مالياتی و گمرکی انگلستان :منبع

 سازمان امور مالیاتی  های�هزینهمجموع 

ی که صرف وصول هاي هزينهپردازد؛ می( هاانواع هزينه)ي مالياتی ها سازمان هاي هزينه، به مجموع گزارشاين   .3

يی براي شناسايی منابع ها تالشاي و تطبيقی، اهداف مقايسه براي. شودماليات و انجام ساير تکاليف قانونی محوله می

ي مالياتی مورد ها سازمانها براي مقايسه برخی نرخ. مالياتی و غير مالياتیِ مربوطه صورت گرفته است( هاي هزينهو )

از کشورها هاي هر يک اند و در صورت وجود ارتباط، هرگونه عوامل غيرعادي که بر نرخکار گرفته شده بهبررسی 

 . اندباشند نيز شناسايی شده تاثير گذاشته

فناوري اطالعات و مديريت منابع انسانی ارائه شده است که  هاي هزينههمچنين، اطالعات مجزايی در رابطه با  . 

عات ي مالياتی به دنبال اين اطالها سازماندر  ها فعاليتبراي اين نوع . مشتمل بر تکاليف مالياتی و غيرمالياتی هستند

واقعی يا تخمينی جهت فراهم نمودنِ پوشش کاملِ  هاي هزينه: ي مربوط به تکنولوژي اطالعاتها فعاليت. 7: ايمبوده
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واقعی يا تخمينی جهت  هاي هزينه: مديريت منابع انسانی عمليات. 7فناوري اطالعات براي عمليات مديريتی سازمان؛ 

پرسنلی، حقوق و دستمزد، استخدام، يادگيري و  هاي هزينهبراي مثال )فراهم نمودنِ پشتيبانی مديريت منابع انسانی 

هاي مجموع حقوق مربوطه در سنوات مربوطه و روند آنها را نشان  داده 7 جدول. براي انجام امور اداري( توسعه

  .  دهد می

 

 و پشتيبانی اداري هاي هزينهبه کل  حقوق و دستمزد هاي هزينه درصد نسبت. 7جدول 

 سال /کشور   233  233 2332 2313 2311 2312 2311

 OECD عضوغیر کشورهای

 آرژانتین 3257 3251 3059 3052 3153 3053 3057

 برزیل --- --- --- 1557 0352 1359 1359

 بلغارستان 11 1151 2057 2751 2551 2959 2753

 قبرس --- --- 1257 2752 2752 2750 2757

 چین --- --- --- --- --- --- ---

 کلمبیا --- --- --- 1152 1052 1259 1351

 کاستاریکا --- --- --- --- --- 1252 1259

 کرواسی --- --- --- --- --- 0159 0157

 هنگ کنگ --- --- --- 2151 2253 22 2152

 هند --- 0150 1050 11 1759 0151 0251

 اندونزی --- 9751 9159 10 0550 9757 9750

 لیتوانی 1750 1752 1253 0251 1051 1257 1251

 لتونی 1251 1957 1152 1353 1253 1152 13

 مالزی 1159 0757 9357 1357 2752 1052 1252

 مالت 1151 1151 15 1051 1059 15 10

 مراکش --- --- --- --- --- --- ---

 رومانی 1150 2053 3157 --- --- 1057 2252

 روسیه --- 1150 1257 1252 1752 1151 1359

 عربستان 2752 2553 1357 --- --- --- ---

 سنگاپور 0257 0253 00 0752 0059 0151 02

 آفریقای جنوبی 1551 1752 0151 --- --- 1153 1153

 تایلند --- --- --- --- --- 1950 1752

 ایران --- --- --- --- --- --- ---

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
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 و پشتيبانی اداري هاي هزينهبه کل  حقوق و دستمزد هاي هزينه درصد نسبت. 7جدول ادامة 

  OECD ورهای عضوشک

 سال /کشور   233  233 2332 2313 2311 2312 2311

 استرالیا 1759 0351 1759 1757 1957 1252 1750

 اتریش 2757 1957 1150 25 2559 2752 2952

 بلزیک 2751 2753 2751 2753 2752 2557 1351

 کانادا 11 1157 1253 1151 1152 1151 1159

 شیلی 1257 1252 2559 2752 2959 2959 2159

 چک 1251 1559 0352 2751 1757 ----- -----

 دانمارک 1250 ---- ----- ----- ----- 1753 1553

 استونی 1053 1150 1159 1252 1150 1159 11557

 فنالند 1057 1253 1252 1051 1250 1257 1252

 فرانسه 1357 2759 2757 2750 2552 1359 1353

 آلمان 2959 2951 2759 2759 2751 2759 1357

 یونان --- --- --- --- --- ---- ---

 مجارستان 25 1751 1752 2250 0751 0153 0752

 ایسلند ---- 0951 0751 1051 1352 1251 1253

 ایرلند 1750 1250 1751 1751 1253 1259 1959

 رژیم صهیونیستی --- 2150 2153 1257 1259 0351 1553

 ایتالیا 1350 0150 0152 0252 0051 0157 0250

 ژاپن 2757 2551 2552 2550 2551 2752 27

 کره جنوبی 1150 12 1951 1753 1252 1257 1257

 لوکزامبورگ 2750 25 2759 2959 2757 2752 27

 مکزیک 2750 2752 2957 2253 2057 2757 1257

 هلند 12 1050 1157 1551 17 1252 1957

 نیوزلند 19 1750 1259 0353 0357 0059 00

 نروژ 1957 12 1057 1152 1250 1157 1159

 لهستان 1752 1751 1752 2552 2751 1253 1251

 پرتغال 1352 13 27 2753 2559 2157 2753

 اسلواکی 2351 ---- ---- 0553 2252 1757 1251

 اسلوونی 1250 1252 1259 1051 1159 12 1253

 اسپانیا 1157 1250 1957 1751 1757 1752 1752

 سوئد 1351 1059 13 1350 1252 1550 1557

 یسئسو 3551 3551 2352 32 3751 2753 2753

 ترکیه 1252 1152 1157 1757 1751 1152 1259

 بریتانیا 1757 0252 0057 0252 0157 0252 02

 امریکا 1750 1552 1750 1751 1753 1959 1951

 نرخ متوسط 1753 1552 1753 17 1753 1752 1757

  OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
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 : باشدبه شرح ذيل می( مهم)مشاهدات کليدي  . 

 کل حقوق و دستمزد های�هزینه

درصد از  35تا  05در بين کشورها بسيار متفاوت بوده و دامنه آن بين « حقوق و دستمزد هاي هزينهمجموع » .2

 .گيردهاي مالياتی را در بر می اداريِ اکثريت سازمان هاي هزينهمجموع 

حقوق و دستمزد به طور متوسط  هاي هزينهکه مجموع    دهد مینشان ( 7579-7551)مرور بيش از هفت سال  .13

 .  دهد میرا تشکيل  OECDهاي مالياتیِ کشورهاي عضو  اداريِ سازمان هاي هزينه درصد از 17بيش از 

 ،شيلی ،براي مثال آرژانتين)ودستمزدشان باالست هاي مالياتی که هزينة مجموع حقوق دسته از سازمانآن آمار .11

که عوامل موثر در اين زمينه به صورت مجزا و تک به تک شناسايی    دهد نشان می( پرتغال و رومانی ،کنگهنگ

-با اين حال، بر اساس تجربه، تعدادي از عوامل احتمالی عبارتند از عدم تخصيص اعتبارات، فقدان سرمايه. اند نشده

هاي ديگر دولت به وجود ات توسط بخشگذاري کافی در فناوري اطالعات و يا وقتی که خدمات فناوري اطالع

 . آمده است

هاي مالياتی که داراي نسبت پايين مجموع حقوق و دستمزد هستند  را به طرف سازمان توجهاتبرخی عوامل  .12

به  عواملی ماننداين عوامل ممکن است نتيجه . کندجلب می( مانند مجارستان، مالت، نيوزلند، سنگاپور و امريکا)

 .3باشد( سپاري برون)رِ رويکردهاي خدمات بخش ثالث داکارگيري معنی

 

 فناوری اطالعات های�هزینه

نيز به سهمِ خود بسيار گسترده هستند و ممکن است حاصل عوامل  مرتبط با فناوري اطالعات هاي هزينه .11

با  فناوري اطالعات هاي هزينهو اشتراک  فناوري اطالعاتگذاري پايين در بخش براي مثال سرمايه) متعددي باشند

مالياتی در  هاي هزينههاي مالياتی که بر اساس  هاي موجود بين سازمانساير بخشهاي وزارت دارايی، خطاها و تناقض

 .(اندبندي شدهاين تحقيق طبقه

 هاي هزينهبراي مثال حقوق و دستمزد و ساير ) فناوري اطالعاتمرتبط با  هاي هزينهبا وجود تفاوت زياد،  .10

 در بيندهند، هاي مالياتی را تشکيل می بودجه بسياري از سازمان هاي هزينهبخش قابل توجهی از کل  (اداري

                                                           
 مالياتی هاي پرداخت از ايمجموعه و مربوطه هايپشتيبانی و اطالعات فناوري هايزيرساخت تهيه مثال براي 3
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 درصد 70بيش از سازمان امور مالياتی  71براي  فناوري اطالعاتهاي مالياتی، مجموع هزينه مرتبط با  سازمان

 .يافته است افزايش 

هاي  براي سازمان فناوري اطالعات هاي هزينهکه متوسط    دهد نشان می( 7579-7553)ساله  0مرور يک دوره  .15

. هاي مالياتی گزارش شده است سازمان هاي هزينهدرصد از کل  77تا  77حدود  OECDمالياتی کشورهاي عضو 

خيلی پايين می باشد، اگرچه موارد قابل  فناوري اطالعاتگذاري بخش براي کشورهاي غير عضو، متوسط سرمايه

 (.ليتوانی و سنگاپور ،براي مثال برزيل) وجود دارد ی نيزتوجه

، (عضورکشورهاي عضو و غي) فناوري اطالعاتمرتبط با  هاي هزينهمالياتی در خصوص  سازمان امور 79 در  .13

 .  دهد را پوشش می( ساله مورد بررسی 0در مدت )تر سال يا بيش 9طول  از هزينه ها در% 70بيش از 

سرمايه گذاري به مراتب  در مقايسه با کشورهاي غير عضو، OECD اي عضوهاي مالياتی کشوره سازمان . 1

 77می توان ديد که   9از اطالعات ارايه شده در جدول . تري در زمينه استفاده از فناوري اطالعات می کنند بيش

اين سرمايه . سرمايه گذاري بر روي فناوري اطالعات داشته اند%  70بيش از  ،(حدود يک سوم) کشور 92کشور از 

 OECDبراي کشورهاي غير عضو  .است( ساله بود 0مدت بررسی )تر انجام گرفته  سال يا بيش 9گذاري در طول 

 .بود  77از  7اين عدد 

 وري هاي مربوط به بهره شاخص: 9جدول 

هزينه ها بر 
 **خالص درآمد

ها بر  هزينهمجموع 
 **توليد ناخالص ملی

نرخ متوسط 
 *منابع انسانی

نرخ پرداخت 
 *الکترونيکی

ماليات بر )هاي تکميل شده  مجموع پرونده
درآمد شرکتها، ماليات بر درآمد اشخاص 

 *(حقيقی و ارزش افزوده

 کشور

     استراليا 

     ريشتا 

     برزيل 

 X X ---  دانمارک 

     فنالند 

---   ---  ايسلند 

 XX X   هلند 

     نيوزلند 

  X   نروژ 

     سنگاپور 

     سوئد 

 X    انگليس 

     امريکا 

*  باالي متوسط  متوسطx  زير متوسطxx بسيار زير متوسط 
 **  خيلی مطلوب  مطلوبX  نامطلوبxx بسيار نامطلوب 
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داراي سرمايه گذاري باال در  که OECD سازمان مالياتی مربوط به کشورهاي عضو 0 اطالعات در جدول زير . 1

صرفنظر از . است ارائه شده اندبوده بخش نيروي انسانی و سرمايه گذاري خيلی پايين در بخش فناوري اطالعات

هاي مربوط به بهره وري تحت پوشش اين مجموعه  استثناء، عملکرد آنها در طيف وسيعی از شاخص موارد

 .زيرمتوسط است

 

 ها درصد هزينهوري و  هاي بهره شاخص: 2جدول 

  شاخصهاي مربوط به بهره وري 7579درصد مجموع هزينه ها در سال 

حقوق و دستمزد
ت 

ي اطالعا
فناور

هزينه ها  

بر خالص 

 **درآمد

مجموع هزينه 

ها بر توليد 

 **ناخالص ملی

نرخ 

متوسط 

منابع 

 *انسانی

ت 
نرخ پرداخ

الکترونيکی
*

تکميل شده  هاي مجموع پرونده 

ماليات برشرکتها، ماليات )

 * (بردرآمد و ارزش افزوده

 کشور

1351 250 XX  XX XX  بلژيک 

1353 753 XX  X   فرانسه 

1357 152 XX X XX X x آلمان 

27 252 XX XX XX X  لوکزامبورگ 

1251 7 XX XX XX X X لهستان 

  *  باالي متوسط  متوسطx  زير متوسطxx خيلی زير متوسط  

   **  خيلی مطلوب  مطلوبX  نامطلوبxx خيلی نامطلوب  
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 (ها درصد کل هزينه)فناوري اطالعات و مديريت منابع انسانی  هاي هزينه. 0جدول 

 کشور (درصد)سازمان مالیاتی  های�هزینهبر کل  ITنسبت هزینه کل  )%(منابع انسانی بر کل هزینه ها  های�هزینهنسبت کل 

 سال سال

2311 2312 2311 2313 2311 2312 2311 2313 2332 

 استرالیا 7753 7751 7750 7757 7757 059 1 251 257

 اتریش 7552 7950 7052 7151 7152 0 0 0 057

 بلزیک 152 152 157 059 250 --- --- 757 757

 کانادا 7751 7759 7550 7550 7757 753 753 750 751

 شیلی 057 051 051 152 059 957 952 257 951

 جمهوری چک 7951 952 7552 7152 7252 550 550 551 551

 دانمارک 7157 7250 7250 7150 7153 757 753 759 752

 استونی 7750 7750 7052 557 557 750 751 759 7

 فنالند 75 --- 7150 7152 7152 --- --- --- ---

 فرانسه 257 951 951 957 753 --- --- 750 750

 آلمان 152 150 150 153 152 759 759 752 751

 یونان --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 مجارستان 77 252 057 157 150 751 753 7 7

 ایسلند 9552 7152 7152 7157 7151 --- --- --- ---

 1/ایرلند --- 7951 7557 7752 7751 759 752 752 759

 رژیم صهیونیستی 252 0 057 752 753 759 757 751 752

 1/ایتالیا 253 251 057 252 253 952 953 952 259

 ژاپن 259 250 251 157 153 555 555 555 555

 کره 151 252 157 151 1..1 551 551 551 551

 لوکزامبورگ 050 757 951 959 252 --- --- --- ---

 مکزیک 953 257 257 2 2 757 7 553 552

 هلند 7257 7157 7257 7253 7050 750 753 757 757

 نیوزلند 7357 7250 7750 7252 7259 750 751 750 752

 1/نروژ 77 7753 7552 7253 71 757 759 757 757

 لهستان 752 752 751 553 7 557 552 559 557

 پرتغال 752 752 757 751 7 --- --- 550 550

 اسلواکی --- 251 7050 7751 7153 553 552 751 751

 اسلونی --- --- --- 79 7551 --- --- --- ---

 اسپانیا 251 051 051 7757 7552 --- --- 251 250

 1/سوئد 7350 7152 7151 71 7350 --- --- --- ---

 سوئیس 253 7 751 759 959 552 553 7 7

 ترکیه 951 552 757 753 951 --- --- --- ---

 بریتانیا 7757 7559 7752 75 7759 751 751 752 757

 امریکا 7253 7052 70 7057 7152 7 752 751 750

 متوسط کشورها 7751 351 7757 7553 7759 752 7 757 7

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
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 (درصد کل هزينه ها)فناوري اطالعات و مديريت منابع انسانی  هاي هزينه. 0ادامه جدول 

 کشور   (درصد)سازمان مالیاتی  های�هزینهبر کل  ITنسبت هزینه کل  )%(منابع انسانی بر کل هزینه ها  های�هزینهنسبت کل 
 سال سال

2311 2312 2311 2313 2311 2312 2311 2313 2332 

 عضو غیر کشورهای

 آرژانتین  551 551 552 552 757 5552 557 5550 5550

 برزیل  --- 7157 7050 7050 71 --- --- --- ---

 بلغارستان --- 551 752 753 753 7 757 559 553

 چین  --- --- --- 753 753 --- --- --- ---

 کلمبیا  --- 952 950 151 059 757 759 --- ---

 کاستاریکا     752 953   --- ---

 کرواسی     7753 71   552 552

 قبرس  --- 759 9 259 153 551 757 551 553

 هنگ کنگ  --- 357 351 351 75 757 759 757 757

 هند --- 551 157 7559 77 557 559 551 7

 اندونزی  --- --- --- 752 751 --- --- 551 552

 لیتوانی  7252 7959 352 7950 71 052 252 750 757

 لتونی  151 159 152 352 359 757 553 553 553

 مالزی  7159 053 752 9 753 751 9 952 950

 مالت 153 557 557 557 557 551 551 552 552

 مراکش     --- ---   --- ---

 رومانی  --- --- 751 252 752 --- --- 555 555

 روسیه  051 053 153 152 152 752 752 753 7

 عربستان 151 --- --- --- --- --- --- --- ---

 سنگاپور 9952 2552 9352 9151 9351 751 752 752 751

 افریقای جنوبی 252 --- --- --- --- --- --- --- ---

 تایلند    759 559   759 757

 ایران  --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
 

 مدیریت منابع انسانی  های�هزینه

خود  انسانی منابع مديريت پشتيبانی هاي هاي مالياتی براي زير مجموعه سازمان بزرگ، نسبتاً کارفرمايان همانند .12

مشخص که ميزان هزينه حقيقی يا تخمينی  در اين مطالعه تالش شده است .مناسبی داشته باشند گذاري سرمايه بايد

 ،استخدام ،پرداخت حقوق ،براي مثال پرسنلی)پشتيبانی منابع انسانی  هاي براي عمليات اداري زير مجموعهکه  گردد

 .(غير مالياتی هاي از جمله نقش)گيرد صورت می( يادگيري و توسعه
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 هاي هزينهمديريت منابع انسانی بعنوان سهمی از مجموع  هاي سطح هزينه ها را براي زير مجموعه 0جدول  .23

  :مشاهدات کليدي عبارتند از .  دهد نشان می 7579تا  7575هاي مالياتی در دوره زمانی  سازمان

 تابع  هاي که متوسط هزينه مجموعه   دهد مینشان ( 01از  27)سازمان مالياتی  27 اطالعات مربوط به

؛ %(0حدود ) تريشاو %( 0-2)استراليا )از کشورها  برخیمی باشد؛ اما % 7مديريت منابع انسانی حدود 

 .کنند ميزان باالتري هزينه می( %(250)و اسپانيا %( 2-9)؛ مالزي%(2حدود )؛ ايتاليا %(2حدود )شيلی 

  تغييرات عمده در حال انجام يا  عموماً مربوط به ترکيبی از ،مديريت منابع انسانی هاي هزينه تر بيشمقدار

مديريت عملکرد و يا پاداش مرتبط با  ،آموزش ،دامارتباط با استخ درتر  بيشريزي شده است که برنامه

 .اصالحات می باشد

 

 دولت های�هزینهاندازه گیری نسبی 

 های هزینه وصول نسبت

( براي مثال گزارشهاي ساليانه) هاي مالياتی از اين روش بعنوان يک روش عمومی در محاسبه و انتشار سازمان .21

. هايشان می باشد، استفاده می کنند بهره وري وکارايی دولتنسبت مخارج وصول که بعنوان جايگزين معيار 

افريقاي  ،اسلونی ،سنگاپور ،نيوزلند ،کره ،ژاپن ،استراليا: کشورهايی که اين روش را بکار می گيرند عبارتند از

 . انگليس و امريکا ،جنوبی

تی و مجموع منابع يا بودجه هاي ماليا ساليانه اداري صرف شده توسط سازمان هاي هزينهاين نسبت با مقايسه  .22

از منابع ابراز می  واحد 755 هاي هزينهبر اساس سال مالی که اغلب برحسب درصد يا بر اساس ( بعد از استرداد)

 اين. تغيير نسبتها در طول زمان می بايست تـغييرات در بهره وري و يا اثربخشی نسبی را منعکس کند. شود، می باشد

 عنوان به) خروجی به( اداري هاي هزينه مثال عنوان به) ورودي مقايسه از نسبت اين که ستا واقعيت اين از ناشی امر

 مثال عنوان به) شود می نسبی هاي هزينه کاهش موجب هايی که طرح ؛آيدبه دست می (مالياتی درآمد مجموعه مثال

البته  .گذاشت خواهد تأثير نسبت براين( اثربخشی بهبود مثال عنوان به) درآمد و تمکين بهبود يا و( بهره وري بهبود

بهره وري  اثري بردر عمل عوامل متعددي وجود دارد که ممکن است بر رابطه درآمد و هزينه تاثير بگذارد اما 

  .مثالهايی از اين عوامل شرح داده شده است ادامهدر . نداشته باشند وکارايی
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 کارایی یا و وری بهره شاخص بعنوان وصول نسبت هزینه

نسبی  هاي هزينهتواند شواهدي از کاهش  روند کاهشی مشاهده شده در نسبت هزينه وصول در طول زمان می .21

اگرچه تجربه . باشد( به عنوان مثال کارايی بهبود يافته)يا بهبود تمکين مالياتی /و( به عنوان مثال بهبود بهره وري)

تواند بر اين نسبت تاثير بگذارد که مرتبط با اين تغييرات بهره وري و  نشان داده است که عواملی وجود دارد که می

  :کارايی درآمدي نيستند

 بين هزينه و  رابطهنرخهاي مالياتی وضع شده يکی از مهمترين عامل در تعيين : هاي مالياتی رختغييرات در ن

، با فرض ثبات ساير شرايط، منجر به يک تصميم سياسی براي افزايش بار مالياتی مقام نظر،در . درآمد هستند

 .داردکارايی و اثربخشی ن يششود، در حالی که ارتباطی به افزابهبود نسبت مذکور می

 در طول زمان که به احتمال زياد بر کل  و غيره تورم، تغييرات غيرعادي در رشد اقتصادي :تغييرات اقتصاد کالن

اين وضعيت به احتمال زياد در . درآمد و هزينه تاثير می گذارد رابطههاي مالياتی و  سازمان وصولیدرآمد 

 .هستندهايی ر چنين شاخصنوسانات قابل توجهی د دارايی اتفاق می افتد که يکشورها

 زيادي در برخی  گذاريسرمايه به انجام مالياتی الزم است سازمان گاهی: هاي مالياتی غيرعادي سازمان هاي هزينه

با هزينه  جديد اقامت محل يک، اطالعات فناوري جديد ساخت زير يک احداث مثال براي) اقدام نمايد بخشها

 مدت درکوتاه و افزايش مدت ميان در را عمليات کلی هاي هزينه زياد احتمال به يیهاگذاريسرمايه چنين(. باال

 است ممکننيز  هاي جديد مالياتی معرفی پايه. گذارد می تاثير هزينه و درآمد نسبت بر و داده کاهش را کارايی

طول زمان از بين برود بگذارد که البته اثر آن در  تاثير هزينه و درآمد نسبت بر اداري هاي هزينهاز طريق افزايش 

 (.دهد کاهش را درآمد و هزينه نسبت بر ها هزينه اين تاثير است ممکن تعهدي حسابداري از استفاده)

 مسئوليت که گيرند می تصميم ها دولت گاهی :مالياتی هاي سازمان بوسيله شده وصول هاي ماليات دامنه در تغيير 

 بلغارستان، در مثال، براي. کنند منتقل ديگر سازمان به سازمان يک از را ويژه هاي ماليات وصول در خود

 سال در که درآمدها ملی سازمان به اجتماعی تأمين سازمان از اجتماعی تأمين هاي پرداخت وصول مسئوليت

 . شد شده، منتقل ايجاد 7551

 شاخص عنوانه ب توان از آنمی شود،می وصولی محاسبه درآمد کلبراي  وصول هزينه نسبت آنجا کهاز  .20

. داليلی اساسی مبنی بر محدوديت قابليت استفاده از اين شاخص وجود دارد با اين حال. شود استفاده نيز کارايی



 ايمنابع بودجه: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

70 

 

 مالياتی شکاف بعنوان ماليات ادبيات در ،درآمد پتانسيل حداکثر وصول شده تحقق يافته با ماليات مقدار بين تفاوت

 که درآمد پتانسيل حداکثر با مقايسه در شده وصول( درآمد) لياتما مقدار ديگر، عبارت به. شود می شناخته

با فرض . باشد می مالياتی سازمان توسط آمده بدست کارايی يا تمکين سطح باالترين شود،می بيان درصد بصورت

 خواهد تاثير درآمد و هزينه نسبتبر ( کارايی مثال براي) قوانين اساس بر تمکين افزايش ،ثبات ساير شرايط

 بعنوان آن ارزش نمی گيرد، نظر در را مالياتی سيستم درآمد پتانسيل ،ودرآمد هزينه نسبت با توجه به اينکه. گذاشت

بسيار  تواند می المللی بين هايمقايسهدر ويژه  بهنکته   اين. است شده محدود خيلی وري بهره و کارايی شاخص يک

 از جدا قطب يک بعنوان توانند می دارند مشابهی (وصولی) درآمد و هزينه نسبت داراي که کشورهايی.باشد بااهميت

  .باشند وري بهره نظر

، جهت دهد ساله را پوشش می 3اي از نسبتهاي هزينه وصول محاسبه شده که دوره زمانی  خالصه 2در جدول  .25

غيرمرتبط به کارايی و در ستون آخر اين جدول به عوامل  .برجسته نمودن روند سازمانهاي مالياتی ارائه شده است

 .شده است اثربخشی سازمانهاي مالياتی پرداخته

  :به شرح ذيل می باشد نتايج حاصلهمشاهدات مهم از  .23

   متاثر از که بطور قابل توجهی  ي مالياتی تفاوت زيادي باهم دارندها سازماننسبتهاي هزينه وصول در بين

ي مثال بار مالياتی وضع شده يک کشور و ابر)هستند  نسبی،ساختار و ديگر عوامل غير مرتبط با بهره وري 

 (. شده وصولماليات انواع 

  که منجر به  7552بحران مالی سال  در اثر پيامدهاي) 7553در سال  یقابل توجه يک تغيير رو به باالي

ر براي مثال د -کشورها اتفاق افتاد  اکثربراي ( کشورها گرديد تر بيشمالياتی در تضعيف سازمانهاي 

اسپانيا و  ،پرتغال کشورهاي بلژيک، کانادا، شيلی، جمهوري چک، فرانسه، ايرلند، ژاپن، لتونی، ليتوانی،

 .امريکا

  يک کاهش مداوم در درآمدهاي  7579تا  7575که اکثر کشورها از سال    دهد میبررسی روندها نشان

براي کاهش  ها دولتيی را ها تالشيا  ند وکه بعد از بحران مالی بهبود يافته ا کشورهايی)مالياتی داشته اند 

 ،ايرلند ،کلمبيا ،کانادا ،بلغارستان ،برزيل ،آرژانتين اتريش، ،هزينه ها در نظر گرفته اند براي مثال استراليا

  (. انگليس و امريکا ،پرتغال ،ليتوانی
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   شود که می مشاهده ي مذکوردر نسبتها یي مالياتی يک روند کاهشی قابل توجهها سازمانبراي برخی از

حق بيمه تامين ي جديد مانند ها ماليات وصول که درگير يیها مسئوليتبراي مثال )نتيجه عوامل ساختاري 

مشاهده  انگليس نيز در کشوري مثل (بهره وريبهبود  هاي برنامه)کاهش اندازه . است( شودمی اجتماعی

  .شودمی

نسبت هزينه وصول در خصوص مقايسه به دقت اساسی در انجام ارايه شد نياز که  هايیدادهطور کلی، ه ب . 2

 .  به توجه نياز دارد گيري اشتباهبراي دوري از نتيجهکه  دهدرا مورد تاکيد قرار میکشورها در ارزيابی کارايی نسبی 

 

 تولید ناخالص داخلیاداری به  مخارجنسبت 

توليد ناخالص مقايسه  وشاز ر را هاي مالياتی در طول زمان سازمان یاداري ماليات هاي هزينهاندازه نسبی و روند  . 2

مورد بررسی  (شودانجام می در طول چند سالکل  یبار مالياتهمانطور که براي )توان نيز میکشورها کل داخلی 

هر ا ر (بر حسب توليد ناخالص داخلی) چه سهمی ازمنابع يک کشور دولتبررسی اينکه به عبارت ديگر . قرار داد

   د؟ کنقوانين مالياتی می اجراي ساله صرف 

« هزينه وصول»نسبت  در ذاتکه را  اي تاثير تغييرات در بار مالياتی وضع شده و عوامل اقتصاديچنين مقايسه .22

 .، مناسب هستندها تحت فشار بودجه هستند دولتزمان رياضت اقتصادي که در به ويژه که هستند حذف می کند 

براي مثال سرمايه گذاريهاي ) باشدتحت تاثير عوامل غير عادي قرار گرفته آن ممکن است اگرچه اين نسبت و روند 

محاسبات اين نسبت در . که نيازمند شناسايی است( مرتبط با ماليات جديد هاي هزينهجديد در زمينه تکنولوژي، 

  :می باشدبشرح ذيل ( اصلی)نشان داده شده و مشاهدات کليدي  1جدول 

 با هم  ايقابل مالحظههاي توليد ناخالص داخلی در کشورها تفاوت بهمرتبط با ماليات  هاي هزينه ينسبتها

 .باشدمی 5570-5570 بين( حدود يک سوم)هاي مالياتی ، اما اين نسبت براي بسياري از سازماندارند

  بلژيک، مجارستان و )مان مالياتی سه سازبراي ( توليد ناخالص داخلی %95از  تر بيش)نسبتهاي خيلی باال

 .نشان داده شده است( هلند

  براي مثال )سازمان مالياتی نشان داده شده است  3براي %(  557براي مثال کمتر از )نسبتهاي نسبتاً پايين

؛ به استثناي دو کشور (عربستان سعودي، سنگاپور،تايلند و امريکا ،کلمبيا، هند، اندونزي، کره، مکزيک

 .هستندتمامی کشورها داراي بارمالياتی نسبتاً پايينی ( ره و امريکاک)
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  براي مثال )اداري در تعداد کمی از کشورها قابل مشاهده است  هاي هزينهيک روند کاهشی ثابت در

 (هلند، نروژ، لهستان، روسيه، اسپانيا، سوئد و انگليس ،استراليا، دانمارک، فرانسه، هند، ليتوانی، مکزيک

 تواند هاي مالياتی میدر طی زمان براي ارزيابی کارايی نسبی سازماناين نسبت بين کشوري ه مقايس

بطور دوره اي توسط  داخلی ناخالص توليدکه روي  یهايبازنگريه مناسب باشد، اگرچه اين شاخص ب

 .، حساس استگيردمیي آماري صورت ها سازمان

  مقايسه  ، براياهبنتيجه گيري اشتجهت اجتناب از نسبت هزينه وصول بحث شد، خصوص همانطور که در

 . است نياز يیدقت باال ،ارزيابی کارايی نسبی خصوصاين نسبت در مابين کشوري 
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 (اداري بر وصول درآمدهاي مالياتی خالص هاي هزينهنسبت )نسبتهاي وصول ماليات  هزينه. 1جدول 

فاکتورهای مهم  )%(های مالیاتی بر درآمدهای خالص وصول شده  اداری برای سازمان های�هزینهنسبت 

 موثر برای مقایسه

 کشور

 سال نوسان

2311-233  2311 2312 2311 2313 2332 233  233  2333 2335 

 استرالیا  7552 5533 5539 5530 7 7550 5533 5532 5539 -5557

 اتریش ssc شامل نمی شود 5511 5511 5512 5513 5520 551 5511 5512 5511 -5577

 بلزیک ssc شامل نمی شود 7529 7501 7593 7571 7525 7573 7591 7579 7571 -5575

 کانادا  7597 7597 7577 7579 7597 7591 7597 7572 7570 -5557

 5511 5511 5512 5511 5537 5511 5515 5519 5513 
هزينه ها بدون کارکرد 

 بدهيهاي وصو ل شده
 شیلی

 چک ssc شامل نمی شود 7573 7592 --- 7572 7521 7571 7592 7592 7597 5579

 دانمارک  5513 --- 5517 5512 5511 --- --- 5501 5522 -5571

5557 5525 5591 5592 5590 5525 5592 5521 5522 7557 
هزينه ها بدون در نظر 

 ITگرفتن پشتيبانی 
 استونی

 فنالند غير از ماليات غيرمستقيم 5512 5513 5511 5525 5522 5522 552 5513 5510 -5550

5551- 7577 7573 7575 7570 7597 7571 5531 7572 7552 
ماليات و  SSCبدون 

 غيرمستقيم
 فرانسه

5557- 7590 7592 7525 7505 7521 7591 7592 7500 7511 
ماليات و  SSCبدون 

 غيرمستقيم
 آلمان

 یونان  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 مجارستان  5533 7577 7570 7571 7575 7575 7577 7579 7570 -5557

--- --- --- 5515 5517 --- --- --- --- --- 
 بدون ماليات غيرمستقيم

 هزينه ها  و
 ایسلند

 ایرلند هزينه ها شامل گمرک 5527 5512 5513 5530 7552 7571 7572 5521 5520 -5575

 رژیم صهیونیستی SSCبدون  --- --- --- 5512 5513 5510 5512 5532 5532 5575

5559- 7550 5523 5529 5523 7575 7552 --- --- --- 
نسبت قابل مقايسه با 

 سايرين نيست
 ایتالیا

 ژاپن SSCبدون  7510 7507 7505 7523 7517 7539 7510 7522 7512 5571

 کره SSCبدون  5525 5512 5515 5513 5522 5527 5511 5515 5512 -5550

5552- 5539 5530 5520 5520 7579 7557 7571 --- --- 
وماليات  SSCبدون 

 غيرمستقيم
 لوکزامبورگ

 مکزیک SSCبدون  7557 5523 5527 5510 5522 5517 5515 5515 5513 -5551

 هلند  7591 7572 7577 5533 7577 7557 5531 5532 5530 -5552

 نیوزلند بدون ماليات غيرمستقيم 5511 5517 5510 5511 5522 5527 5523 5537 5520 5553

 نروژ بدون ماليات غيرمستقيم --- 5502 5509 5502 5505 5501 5500 5529 5527 -5579

7557 7515 7500 7513 7537 7517 7503 7527 7510 7532 
وماليات  SSCبدون 

 غيرمستقيم
 لهستان

 پرتغال SSCبدون  7592 7577 7572 7571 7501 7500 7591 5532 5533 -5572

 اسلواکی SSCبدون  7575 7523 7527 --- --- 9551 9552 7591 7529 ---

 اسلونی بدون ماليات غيرمستقيم 5530 5531 5522 5527 5535 5531 5539 5537 5523 5552

 اسپانیا وهزينه ها  SSCبدون  5512 5512 5512 5527 5531 5522 5521 5511 5511 -5570

5555 5593 5593 5525 5527 5525 5593 --- --- --- 
هزينه ها بدون وصول 

 بدهی ها
 سوئد

5571- 5573 5595 5592 5591 5521 5520 --- --- --- 

. نسبتها غير قابل مقايسه

فقط هزينه اداري ماليات 

 ارزش افزوده
 سوئیس

 ترکیه SSCبدون  5521 5522 5529 5520 5539 5512 5511 5512 5512 -5577

 بریتانیا  7575 7553 7577 5535 5537 5532 5529 5512 5519 -5571

 امریکا  5507 5522 5520 5523 5517 5511 5517 5501 5521 -5557

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
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 (اداري بر وصول درآمدهاي مالياتی خالص هاي هزينهنسبت )نسبتهاي وصول ماليات  هزينه. 1ادامه جدول 

فاکتورهای مهم  )%(های مالیاتی بر درآمدهای خالص وصول شده  اداری برای سازمان های�هزینهنسبت 

 موثر برای مقایسه

 کشور

 سال نوسان

2311-233  2311 2312 2311 2313 2332 233  233  2333 2335 

 OECD کشورهاي غيرعضو

 آرژانتین  5523 7557 7552 5539 7572 7597 7570 5531 5530 5557

--- 5525 5522 5537 7557      
هزينه ها شامل 

 گمرک
 برزیل

 بلغارستان بدون گمرک 9573 7513 7579 7572 7575 7527 7592 7597 7570 5552

 چین       5539 5512 5523 5501 ---

 کلمبیا SSCبدون       5539 5512 5523 5501 ---

 کاستاریکا         5525 5525 ---

5592 7571 7572 7579 7570 5532 5512 --- --- --- 
و ماليات SSCبدون 

 غيرمستقيم
 قبرس

 هنگ کنگ بدون گمرک --- --- --- --- --- 5520 5510 5510 5511 ---

5573- 5501 5503 5500 5517 5510 5511 --- --- --- 
فقط براي ماليات 

 مستقيم
 هند

5552- 5501 5515 5500 5522 5502 5512 --- --- --- 
ماليات بدون 

 غيرمستقيم
 اندونزی

 لیتوانی  7572 7575 7579 7579 7572 5525 5513 7559 7551 -5551

 لتونی SSCبدون  7525 7579 7572 7551 7572 7551 5532 5535 5527 -5572

5552- 7 5527 5515 5512 7527 7552 7573 7572 7575 
فقط براي ماليات 

 مستقيم
 مالزی

--- 5530 5530 7 7577 --- --- --- --- --- 

هزينه ها شامل 

اداري  هاي هزينه

 شود گمرک می
 مالت

 مراکش         --- --- ---

5525 7577 7572 5521 5505 5517 5527 --- --- --- 

هزينه ها شامل 

گمرک از سال 

7577 
 رومانی

 روسیه  --- --- --- 7571 7593 7575 5535 5513 5527 -5590

5501 7517 7501 7501 7592 7571 7551 --- --- --- 
دامنه محدودي از 

 ها ماليات
 عربستان

5557 5513 5512 5521 5523 5527 5511 5529 5539 7557 
و ماليات SSCبدون

 غيرمستقيم
 سنگاپور

303  7550 7553 7552 7570 7559 5531 7557 7577 7573 

هزينه ها شامل 

گمرک، درآمد 

 SSCخالص شامل 

افریقای 

 جنوبی

 تایلند         5519 5517 ---

 ایران  55557 55557 55557 55557 55557 55557 55557 55557 55557 ---

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
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 داخلی ناخالص توليد هاي مالياتی بر مجموع سازمان هاي هزينهنسبت . 1جدول 

فاکتورهاي مهم  ( %برحسب قيمتهاي بازار) GDPهاي مالياتی بر  سازمان هاي هزينهنسبت 

 موثر براي مقايسه

 کشور

 سال 

7579-7552 7579 7577 7577 7575 7553 7552 7551 7551 7550 

 استرالیا  55725 55797 55779 55771 55777 55751 55739 55732 55737 -30323

 اتریش  55722 55729 55727 55721 55723 55701 55705 55701 55701 -30313

 بلزیک  55912 55257 55997 55990 55922 55977 55991 55972 55952 -30312

 کانادا  55772 55779 55775 55750 55790 55770 55777 55777 55753 30330

هزينه ها بدن  55753 55755 55750 55771 55770 55775 55771 55771 55775 -30333

 وصولی بدهيها

 شیلی

 چک  55759 55757 55722 55713 55730 55713 55723 55731 55731 30312

 دانمارک  55902 55731 55721 55722 55733 --- --- 55722 55771 -30332

 استونی ITبدون هزينه  55710 55791 55790 55775 55773 55779 55750 55772 55793  331

 فنالند  55757 55733 55737 55755 55770 55752 55732 55732 55731 -30331

 فرانسه  55701 55722 55797 55772 55795 55772 55773 55732 55737 -30311

 آلمان  55737 55721 55717 55715 55722 55729 55719 55713 55710 30335

 یونان  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 مجارستان  55733 55990 55931 55937 55932 55277 55913 55275 55279 30313

هزينه ها بدون  --- --- --- 55512 55511 55719 55701 55707 55722 5 303

 وصولی بدهيها

 ایسلند

 ایرلند هزينه شامل گمرک 55791 55791 55791 55713 55722 55702 55727 55797 55725 -30322

 رژیم صهیونیستی  --- --- --- 55717 55712 55729 55791 55715 55725  3033

بدون تعدادي از  55951 55731 55722 55720 55732 55721 55793 55707 55722 30332

 اصلی هاي هزينه

 ایتالیا

 ژاپن  55793 55792 55791 55727 55723 55729 55727 55707 55722  3033

 کره  55751 55751 55752 55777 55779 55751 55759 55532 55533 -30310

 لوکزامبورگ  55792 55772 55771 55771 55701 55773 55772 55797 55799 30333

 مکزیک  55529 55511 55519 55519 55511 55513 55512 55512 55515 -30332

 هلند  55930 55920 55911 55971 55993 55972 55953 55951 55977 -30330

 نیوزلند  55732 55732 55732 55775 55771 55721 55757 55772 55757 - 3033

 نروژ  55721 55711 55713 55701 55711 55715 55717 55790 55797 -30325

 لهستان  55951 55723 55711 55791 55772 55719 55721 55771 55779 -30321

 پرتغال  55705 55727 55792 55725 55715 55702 55721 55731 55771 -30310

 اسلواکی  55779 55739 55717 --- --- 55711 55727 55717 55727 ---

 اسلونی  55979 55973 55711 55719 55720 55731 55722 55729 55713 30335

هزينه ها شامل  55797 55771 55771 55795 55792 55790 55799 55752 55775 -30323

-7575)گمرک 

7577) 

 اسپانیا

هزينه ها بدون  55729 55722 55722 55727 55722 55710 55712 55711 55712 - 3031

 وصولی بدهيها

 سوئد

فقط سازمان ماليات  55595 55573 55572 55572 55573 55579 55579 55572 55572 30330

 ارزش افزوده

 سوئیس

 ترکیه  55717 55707 55707 55723 55713 55723 55723 55702 55792 -30313

 بریتانیا  55973 55992 55992 55713 55721 55710 55792 55779 55779 -30333

 امریکا  55513 55511 55512 55511 55527 55529 55525 55512 55513 - 3033

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
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 داخلی ناخالص توليد هاي مالياتی بر مجموع سازمان هاي هزينهنسبت . 1ادامه جدول 

فاکتورهای  ( %برحسب قیمتهای بازار) GDPهای مالیاتی بر  سازمان های�هزینهنسبت 

مهم موثر برای 

 مقایسه

 کشور

 سال 

2311-

233  

2311 2312 2311 2313 2332 233  233  2333 2335 

 آرژانتین  55717 55725 55752 55750 55722 55715 55701 55717 55713 30330

هزينه ها شامل  --- --- --- --- --- 55751 55731 55722 55710 ---

 گمرک
 برزیل

 بلغارستان  55992 55722 55770 55779 55791 55792 55771 55779 55772 -30335

 چین  --- --- --- --- --- --- --- 55795 55777 ---

 کلمبیا  --- --- --- --- --- 55517 55515 55513 55525 ---

 کاستاریکا         55772 55750 ---

 کرواسی         55719 55702 ---

 قبرس  --- --- --- 55727 55735 55721 55721 55779 55772  3030

 هنگ کنگ  --- --- --- --- --- 55503 55501 55501 55501 ---

فقط ماليات  --- --- --- 55527 55529 55592 55573 55573 55572 -3030

 مستقيم

 هند

 اندونزی  --- --- --- 55512 55509 55527 55505 55517 55501 - 3033

 لیتوانی  55920 55927 55972 55992 55993 55771 55772 55959 55977 -30323

 لتونی  55717 55722 55772 55773 55777 55717 55700 55722 55790 -0 303

هزينه ها بدون  55772 55771 55790 55777 55709 55512 55527 55757 55777 30311

ماليات 

 غيرمستقيم

 مالزی

هزينه ها شامل  55217 55221 55911 --- --- 55913 55993 55972 55977 ---

 سازمان گمرک

 مالت

 مراکش         --- --- ---

هزينه ها شامل  55722 55777 55707 55772 55739 55779 55779 55900 55999 30113

 گمرک

 رومانی

 روسیه  --- --- --- 55772 55771 55727 55701 55793 55792 -3 303

محدوديت  55553 55575 55575 55552 55577 55577 55579 55579 55570 30333

 دامنه ماليات

 ستانبعر

 سنگاپور  55521 55512 55515 55527 55521 55529 55522 55529 55522 30333

هزينه شامل  55712 55737 55701 55723 55715 55719 55709 55717 55701  3033

 گمرک

افریقای 

 جنوبی

 تایلند         55521 55521 ---

 ایران  55553 55577 55553 55575 55575 55577 55577 55575 55579 ---

 OECD (7570)گزارش مديريت مالياتی : منبع
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 انسانی تامین نیرویاداری و  مخارجالمللی  مقایسه بین

 هزینه وصولهای  نسبت

 به کشوري از فدرال مالياتی هاي سازمان توسط ها در اجراي ماليات بسياري هايشباهت اين که به توجه با .13

گيري و براي نتيجه وصول هاي هزينهدر نسبت  کشورها مابين مقايسه براي گرايش طبيعی، ديگر وجود دارد کشور

 هايیمقايسه چنين است که داده نشان تجربه اگرچه. دارد وجود مالياتی هاي سازمان اثربخشی و در خصوص کارايی

 در شده لحاظ عوامل ترين اساسی .است مشکل محاسبات در متغيرها از وسيعی به لحاظ درنظر گرفتن طيف

 محدوده :7 شده وضع مالياتی بار در تغييرات: 7: از عبارتند و اثربخشی ندارد کارايی که ارتباط چندانی با محاسبات

مسئول وصول سهم  مالياتی امور سازمان آيا خاص به طور ؛(قوانين وصول)اجرا شده  هاي ماليات ماهيت و

 :است اجتماعی تأمين هاي پرداخت

 که اجتماعی، تأمين هاي بيمه( اروپايی ازکشورهاي تعدادي ويژه به) بررسی مورد کشورهاي از بسياري براي 

 در و شودمی وصول ديگري ارگانهاي توسط ،مالياتی استهاي درآمد جزء اساسی کشورها از بسياري در

 . شده اند خارج نسبتها استفاده در مورد محاسبات از شده آوري جمع درآمد وها  هزينه نتيجه

  نمی (اسپانيا و جنوبی آفريقاي ،(7550 از قبل) مکزيک ايرلند، مثال عنوان به)هاي مالياتی سازماناز  برخی-

 خارج ي فوقدر محاسبه نسبتها هزينه پايه ازرا  (گمرک مثال عنوان به)مالياتی غير وظايف هاي هزينهتوانند 

 . نمايند

 درآمد پايه پتانسيل نتيجه در و قانونی مالياتی بار در توجهی قابل تفاوت بررسی کشورهاي مورد تمام در 

در عمل مقدار  کهوجود دارد ( داخلی ناخالص توليد از درصد 05 تا درصد 75 زير محدوده) مالياتی

 .   نمايدماليات و در نتيجه نسبت محاسبه شده را متاثر می وصول

 فرار مالياتی،  وظايفايتاليا براي در براي مثال )کشورها وجود دارد  از برخی در معمول غير نهادي ترتيبات

با اين که اين وظايف اصلی اداري  تعدادي ازکه ( هاي مالياتیوصول بدهی وظايفشيلی و سوئد براي در 

 هايداده در نتيجه .شودمیاز سازمان مالياتی اصلی اجرا  جزايتوسط يک سازمان ماست ماليات  هب بوطمر

و به تبع آن  اجراي ماليات واقعی هزينه، ها براي اين سازمان هاي فوقدر محاسبه نسبت مورد استفاده هزينه

 .  کندن میکمتر بيارا نسبتهاي محاسبه شده 
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المللی اين دو نسبت، ضروريست که با دقت و با لحاظ هر يک از  هاي بين به اين داليل، براي انجام مقايسه .11

انجام وجود دارد، مالياتی  فاوتهايی که در رويکردهاي اجرايیساير تلحاظ و همچنين  تاکيد شدهعوامل غيرعادي 

  .  شود

 

 های هزینه وصول المللی نسبت مقایسه بین

تواند تفاوت بين که عوامل زيادي می   دهد وصول نشان می هاي هزينهتحليلی در خصوص مقايسه نسبت   .12

 :مهمترين فاکتورها به شرح ذيل تشريح شده است. نسبتهاي مشاهده شده از کشوري به کشور ديگر را تبيين کند

 ها کل درآمد  عی مالياتواقنرخهاي مالياتی و ساختار : وجود تفاوت در نرخهای مالیاتی و ساختار

ی يبراي مثال مقايسه بين کشورها. کندمتاثر می کنند و به ميزانی کمتر هزينه ها راوصول شده را متاثر می

از % 25کشورهايی که بطور عمومی داراي بار مالياتی باالي )که داراي نسبت وصول مالياتی بااليی هستند 

آن کشورهاييکه داراي بار مالياتی کمتر )داراي سهم ماليات کم  با کشورهايی که (توليد ناخالص داخلی

اي متفاوت گرايانه باشد زيرا بار مالياتی آنها به صورت گستردهتواند واقعندرت میبه هستند، %(  75از

 .   هستند

 برخی: شودفدرال اجرا می مالیاتی مقامات مالیاتی که توسط ماهیت و دامنه در تفاوت 

مالياتی در  سازمانيک  در برخی کشورها، بيش از. شودمربوط می توجه قابل اين موضوع بهازتفاوتها 

و يا  (براي مثال در هند، قبرس و مالت) عهده داشته باشده ها را ب ماليات يسطح ملی ممکن است اجرا

هاي  مستقيم می باشد، در حالی که مالياتبا ماهيت ماليات هاي  ها در سطح فدرال عمدتاً ماليات ماليات

کشورها فقط يک سايردر (. براي مثال امريکا)شونداي اجرا منطقه هايسازمانغيرمستقيم عمدتاً بوسيله 

هاي فدرال،  دولتيعنی به جاي را در تمامی سطوح دولت وصول خواهد کرد  ها مالياتکليه ملی  سازمان

، سازمان مالياتی در سطح ملی کليه مالياتها را وصول (رهاي اروپايیتعدادي ازکشودر )منطقه اي و محلی 

 .کندمی

 همانطور که قبالً در اين گزارش تشريح شد، تفاوت قابل  :های تأمین اجتماعی و غیره وصول بیمه

. هاي تأمين اجتماعی وجود دارد بيمه سهم پرداخت (وصول)توجهی از کشوري به کشور ديگر در دريافت 

اي براي بيمه تأمين اجتماعی اجباري ندارند، رژيم جداگانه( براي مثال استراليا، نيوزلند)کشورها برخی از 
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سازمان مالياتی را مکلف به  وصول  اي براي آنها انجام داده وبا اين حال ساير کشورها اقدامات جداگانه

با توجه . استبيمه تأمين اجتماعی مسئول وصول کشورها، سازمان دولتی ديگري از در برخی . اندآن کرده

حق  عدم لحاظ يا تامين اجتماعی يکی از منابع اصلی درآمدهاي مالياتی است، لحاظحق بيمه  به اين که

تواند تاثير مهمی در  براي درآمدهاي مالياتی می« وصول هاي هزينه»هاي اجتماعی در محاسبات پايه  بيمه

 .  نسبتهاي محاسبه شده داشته باشد

 دهند از هاي مالياتی انجام می وظايفی که سازمان دامنه: شودت در دامنه وظایفی که انجام میتفاو

ه هاي مالياتی ب هاي سازمان براي مثال در برخی از کشورها فعاليت. کشوري به کشور ديگر متفاوت هستند

اجراي قوانين گمرکی،  براي مثال سازمان)مرتبط نيست ( سازمان مالياتی)طور مستقيم به وظيفه اصلی آنها 

ماليات  بوط بههاي مر اين در حاليست که برخی ديگر از فعاليت .(سازمان اجرايی برخی از مزاياي رفاهی

در حالت ايده آل، (. براي مثال وصول و اجراي بدهيهاي مالياتی)شود هاي مالياتی انجام نمی توسط سازمان

نسبی و  هاي هزينهرد بررسی درخصوص نسبت کل اين نوع از تفاوتها بايد در مقايسه کشورهاي مو

 . نسبتهاي مربوطه لحاظ شود

 ها در خصوص از طرف دانشگاه ايهيچ روش علمی پذيرفته شده: گیری مشترکنبود روش اندازه

نسبتهاي هزينه وصول را منتشر می کنند که هاي مالياتی  سازمان. انجام شده وجود ندارد هاي هزينهسنجش 

بازنشستگی کارکنان،  هاي هزينه.   دنده را نشان نمیخود  در محاسباتمورد استفاده عموماً جزئيات روش 

هاي نقدي و غير نقدي  مسکن، بهره پرداخت شده براي ماليات اضافه پرداختی، استفاده از روش هاي هزينه

موسسات مالی براي وصول ماليات  هاي هزينه جهت جبران( روش شناور به عنوان مثال با استفاده از يک)

توانند میمحسوب می شوند که  یمهم موارد برخی ازپرداخت شده و خريد تجهيزات سرمايه اي 

هاي مالياتی  تحت تاثير انتخاب پايه هااين نسبت. نمايندمتفاوت را هاي اندازه گيري بکار گرفته شده  روش

سازمان براي مثال . دنباشمی( پس از کسر استرداد)خالصيا وصولی  صولی ناخالص ودرآمدهاي ويعنی 

هاي مالياتی دارد و  ترين نسبتهاي هزينه وصول را براي هرکدام از سازمان امريکا، که يکی از پايين مالياتی

. انداستفاده از ارقام درآمد وصولی ناخالص را در پايه محاسبات خود گزارش کرده ،ايرلند سازمان مالياتی

در . مالياتی ارقام در آمد وصولی خالص را در نظر می گيرند سازمانهاياين در حاليست که اکثر ساير 
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کمتر از زمانی است که اگر برپايه درآمد % 77-75نتيجه براي هر دو کشور نسبت گزارش شده حدود 

 .در اين گزارش محاسبات انجام گرفته بر اساس درآمد وصولی خالص می باشد. صولی خالص بودو

 

 های مالیاتی سطوح نسبی تامین نیروی انسانی سازمان 

در سطح )ها سازمانهاي مالياتی کشور در( به صورت تمام وقت)اي از تعداد کارمندان مورد استفاده  خالصه .11

تالش شده است که    دهد تا حد امکان و تا آنجا که مقايسه کشورها اجازه می. تشريح شده است 2در جدول ( ملی

به منظور انعکاس درجه نسبی بودن، سطوح کل کارمندان با . کارمندان غير مرتبط با نقش مالياتی در نظر گرفته نشود

تعداد شهروند در ( 7: )يسه شده استمقابا شرح ذيل هاي نيروي کار با دو نسبت کل جمعيت رسمی کشور و داده

 . کننده به ازاي کارمندان تمام وقتتعداد نيروي کار مشارکت( 7)ازاي هر کارمند تمام وقت 

بعالوه مالحظات بهره وري، فاکتورهاي برونزا از قبيل  «هزينه وصول» تابع نسبت ماهيتاًها مقايسه اين ويژگی .10

هاي غير مرتبط با و عملکرد نقش (خودرو و امالکأمين اجتماعی، ماليات براي مثال ت) هاي اخذ شده دامنه ماليات

. بر مقدار نسبتهاي گزارش شده تاثير دارنداين موارد همه است که ( در مواردي که قابل تفکيک نيست)ماليات 

به احتمال زياد مربوط نيز ( براي مثال ترکيب سنی کشور و نرخ بيکاري)هاي جمعيتی براي برخی از کشورها ويژگی

دست اقدام تغيير ساختار اصلی در  هاي برنامه( براي مثال انگليس)هاي مالياتی در برخی از کشورها  سازمان. هستند

 . در برنامه خود دارند هاي پيش رو ها کاهش قابل توجه تعداد نيروي انسانی براي سالاز اين پروژه برخیکه  دارند

ترين ثبات مربوط به نسبتهايی است که بر اساس  بديهی است که بيشOECD  در بررسی کشورهاي عضو .15

تـمام )کننده بر تعداد کارمندان براي مثال نسبت تعداد نيروي کار مشارکت)نيروي کار کشورها بدست آمده اند 

 (:يک سازمان مالياتی( وقت

  ( لند و لوکزامبورگبراي مثال بلژيک وجمهوري چک، آلمان و بلغارستان، ه)هفت سازمان مالياتی

هاي  براساس اطالعات به دست آمده از ساير قسمتهاي اين گزارش، سازمان. دارند 255نسبت کمتر از 

 : هاي ذيل طبقه بندي شوندتري از ويژگی مالياتی در اين کشورها تمايل دارند با يک يا تعداد بيش

 هاي اداري نسبتاً بزرگ شبکه -

 نشده  ترتيبات نهادي يا سازمانی به روز -
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هاي اخير جمهوري چک در اين  اگرچه در سال، سرمايه گذاري نسبتاً پايين در فناوري اطالعات -

سازي ها قابل کمیاين در حالی است که براي لوکزامبورگ کل هزينه. زمينه تقويت شده است

د، به صورت مشترک هستن نيست زيرا دپارتمان فناوري اطالعات که با ساير بخشهاي وزارت دارايی

 .   دهندمورد استفاده قرار می

براي مثال ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد )تعداد پايين پذيرش تکميل الکترونيکی   -

  (شرکتها و ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی

 تمام وقت می باشند/اعضاي نيروي کار 155-257هاي مالياتی داراي يک نسبت بين  ده مورد از سازمان. 

 3  می باشند که از بين آنها، شش کشور داراي نرخ  255مورد از سازمان مالياتی داراي يک نسبت باالي

حتی در بعضی کشورها  .(شيلی، ژاپن، کره جنوبی، مکزيک، سوئيس و امريکا)هستند  خارج از محدوده

   :هست 7555اين نسبت باالي 

نيروي کار تمام وظايف عادي سازمان مالياتی هاي ارائه شده در خصوص تامين داده ،در مورد شيلی -

و در نتيجه نسبت آنها را نمی توان مستقيماً با ( براي مثال وصول و اجراي بدهی)شود را شامل نمی

 .    ساير کشورها مقايسه کرد

سال اخير  05براي سازمان مالياتی ژاپنبراي مثال  سطح منابع انسانی سازمان مالياتی ،در مورد ژاپن -

براي حفظ که کننده تصميماتی است باقی مانده است، که منعکس 01555الی 05555حدوده در م

در مقايسه با ساير . اتخاذ شده است سازي حجم کارنيروي به طور ثابت و مهمتر از آن حداقل

براي مثال آستانه ) ويژه طراحی نظام مالياتی ديگر به  روشهايکشورها، حجم کار اداري با کمک 

تر، هاي متفاوت و تعهدات پرداخت، تعهّدات پرداخت ماليات با دفعات پاييني گزارشدهیباال برا

همچنين . ت، نسبتاً پايين نگه داشته شده اس(استفاده گسترده از پرداخت ماليات به صورت تکليفی

 .      گيردتأمين اجتماعی توسط سازمان ديگري صورت می وصول بيمه

مالياتی با  نظام طراحی از در ساير کشورها فراهم شده است، کره جنوبی نيزدر مقايسه با ترتيباتی که  -

براي مثال به صورت اساسی از نظام . کندمی ايگسترده کار، استفاده حجم رساندنِحداقلويژگی به

کنند و مکلف را ماهانه کسر  مالياتکارفرمايان مکلف هستند )کسر تکليفی مقطوع براي کارکنان 

هاي سود  ، ترتيبات کسر در منبع براي پرداخت(پرداخت ماليات در انتهاي سال هستند به تسويه و
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ترتيبات پرداخت  گزارشدهی و سهام، درآمد بهره و پرداختهاي خاص براي خدمات مستقل و

حق بيمه تامين اجتماعی نيز توسط  .کندافزوده به صورت شش ماهه استفاده می ارزش بر ماليات

 .ساير سازمانها وصول می شود

توليد ناخالص داخلی، نظام مالياتی مکزيک در مقياس قابل %  75با وصول ساليانه ماليات بالغ بر  -

اي از سيستم وصول اين کشور به طور گسترده. تاس OECDتوجهی کمتر از ساير کشورهاي عضو  

 .ندکتکليفی ماليات استفاده می

  ماليات مسئول اجراي فدرال فقط ماليات اداره که است واقعيت اين از ناشی سوئيس براي باال بسيار نسبت 

 محلی سطح در (هاشرکت و درآمد اشخاص حقيقی بر ماليات)دونوع ماليات  هر. است افزوده ارزش بر

نمی  حساب به گزارش اين آنها در هاي هزينه شود ومی اخذ استان هر در جداگانه هاي سازمان توسط

 ارزش بر ماليات اجراي براي نياز مورد منابع منعکس کننده زيادي حد تا اين نسبت دليل، همين به .آيد

 . هاي مالياتی ملی غير قابل مقايسه است با ساير سازمان لذا افزوده است،

 نسبی سطح مقايسه ،(مشابه ماليات يا) ملی افزوده ارزش بر ماليات وجود عدم ،آمريکا متحده اياالت مورد در 

 و درآمد بر ماليات ،ديگرمهم  موضوع. است را پيچيده کرده بررسی مورد کشورهاي ديگر با انسانی نيروي

توسط  نه) ايالتی مالياتی هاي سازمان توسط جداگانه طور به که است ايجداگانه فروشی خرده بر ماليات

 اين در شاغل اطالعات کارمندان از استفاده دقيق مقايسة براي) شود می اجرا( سازمان مالياتی آمريکا

 نسبت همچنين- براي سازمان مالياتی آمريکا شده محاسبه نسبت داليل همين به. (است ضروري ارگانها

 . است OECD عضو کشورهاي هاي مالياتی سازمان ساير با مقايسهغير قابل  -محاسبه شدهوصول  هزينه
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هاي مربوط و نسبت 7579تمام وقت براي سال مالی کارکنان . 2جدول   

 مجموع کارکنان تمام وقت نسبت کارکنان تمام وقت

عوامل قابل مقایسه برای 

کشورهایی که نسبتهایشان 

 مقایسه شده است

نسبت نیروی کار 

فعال به کارکنان 

تمام وقتِ بخش 

وصول مالیات و 

 وظایف پشتیبانی

نسبت شهروندان به 

 وقتِکارکنان تمام 

بخش وصول مالیات و 

 وظایف پشتیبانی

درصد کارکنان 

بخش  تمام وقتِ

وصول مالیات و 

 وظایف پشتیبانی

بخش وصول 

مالیات و 

عملیات 

 پشتیبانی مرتبط

کل واحدهای 

  عملیاتیِ سازمان

 مالیاتی

 کشور

 استرالیا 75722 71211 2159 7979 133 

 اتریش 1077 1222 3350 7797 021 

 بلزیک 77797 73220 2150 019 702 

 کانادا 93077 92717 3151 377 057 

FTE شیلی 2730 2730 755 2721 7332 بدون وصولی بدهيها 

 چک 70597 72717 30 191 917 

 دانمارک 1257 0217 2157 300 239 

 استونی 7023 329 1950 7929 137 

 فنالند 0517 0517 755 7517 072 

 فرانسه 772271 11312 0250 313 271 

 آلمان 775232 775232 755 129 921 

 یونان 77055 2555 1351 7929 177 

 مجارستان 77227 71215 1350 000 721 

FTE ایسلند 725 725 755 7999 105 بدون وصولی بدهيها 

FTE ایرلند 0120 0120 755 133 911 شامل گمرک 

رژیم  1590 0752 2251 7013 177 

 صهیونیستی

 ایتالیا 93272 97151 1351 7372 250 

 ژاپن 01732 01732 755 7710 7715 

 کره 72227 72227 755 7110 7919 

 لوکزامبورگ 322 322 755 023 702 

 مکزیک 91275 70201 1353 2107 7592 

 هلند 72979 75219 1951 252 273 

 نیوزلند 0727 9299 10 7957 150 

 نروژ 1317 1199 3151 102 257 

 لهستان 22277 21039 3150 253 910 

 پرتغال 77927 75511 2252 7510 090 

 اسلواکی 3731 1279 1959 131 933 

 اسلونی 7910 7910 755 217 271 

 اسپانیا 71797 77257 2052 7527 7590 

FTE سوئد 3150 1211 2757 7772 105 بدون وصولی بدهيها 

 سوئیس 310 370 3053 2137 0523 اطالعات فقط براي ارزش افزوده

 ترکیه 07913 07521 3352 7235 022 

 بریتانیا 19229 09750 2959 7711 150 

 امریکا 21311 21311 755 9190 7257 (اصلی)بدون ماليات غيرمستقيم

 المللی کار ، بانک جهانی و سازمان بينOECD: منبع

  



 ايمنابع بودجه: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

73 

 

 هاي مربوط و نسبت 7579سال مالی کارکنان معادل تمام وقت براي . 2ادامه جدول 

 مجموع کارکنان تمام وقت نسبت کارکنان تمام وقت

عوامل قابل مقایسه برای 

کشورهایی که نسبتهایشان 

 مقایسه شده است

نسبت نیروی کار 

فعال به کارکنان تمام 

وقتِ بخش وصول 

مالیات و وظایف 

 پشتیبانی

نسبت شهروندان به 

 کارکنان تمام وقتِ

بخش وصول 

مالیات و وظایف 

 پشتیبانی

درصد کارکنان 

بخش  تمام وقتِ

وصول مالیات و 

 وظایف پشتیبانی

بخش وصول 

مالیات و عملیات 

 پشتیبانی مرتبط

کل واحدهای 

  عملیاتیِ سازمان

 مالیاتی

 کشور

 OECDکشورهای غیرعضو 

 آرژانتين 77701 71357 1159 7207 7795 

 شامل کارکنان تمام وقت

 گمرک

 برزيل 72170 72170 755 2791 2719

 بلغارستان 1125 1117 3353 323 293 

 چين 101555 --- --- --- --- 

 کلمبيا 3530 0722 0151 3770 2237 

 کاستاريکا 317 317 755 0515 7955 

 کرواسی 2777 2721 3352 7571 257 

 قبرس 127 112 33 7772 001 

 هنگ کنگ 7271 7022 3751 7135 7237 

اطالعات فقط براي ماليات 

 مستقيم

 هند 27901 27901 755 95711 77191

 اندونزي 97719 97719 755 1127 9172 

 لتونی 2977 9537 1751 102 971 

 لتوانی 9211 9211 755 202 279 

هاي  اطالعات فقط براي ماليات

 مستقيم

 مالزي 77523 3550 2750 9733 7222

 شامل کارکنان تمام وقت

 گمرک

 مالت 105 191 3257 017 702

 مراکش 2199 2190 755 1317 7027 

 رومانی 72227 77529 35 352 209 

 روسيه 772311 772311 755 7779 021 

محدوده بسيار محدود براي 

 ها ماليات

 ستانبعر 7023 7023 755 72729 1723

 سنگاپور 7232 7232 755 7220 7772 

 افريقاي جنوبی 72157 77212 2551 2211 7110 

 تايلند 79773 79773 755 7231 7151 

 ايران 77723 77723 755 9921 - 

 المللی کار ، بانک جهانی و سازمان بينOECD: منبع
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از تنوع بيشتري  شده محاسبه نسبت، OECDغير عضو بررسی مورد کشورهاي مالياتی هاي سازمان براي .13

 در چه اگر اند، نشده شناسايی تفاوت اين ايجادکننده عوامل از بسياري. (77555 باالي تا 702 از) برخوردار است

 نسبتا اداري هايشبکه( 7: )تأثيرگذار هستند زير عوامل از برخی زياد احتمال به اروپا اتحاديه عضو کشورهاي مورد

به ( 2) يا/ و اطالعات؛فناوري  در کم نسبتا گذاريسرمايه( 9) نهاديِ به روز نشده؛ /سازمانی ترتيبات( 7) بزرگ؛

 . الکترونيکی پرونده کم تکميل کلی طور

به دليل شباهتهاي زياد ماليات وصولی در کشورهاي مورد بررسی، يک موضوع مهم قابل بررسی عبارتست از   . 1

را  دهند و عملياتی سازمانهاي مالياتی، کل منابع انسانی را در بين ادارات مالياتی تخصيص می اينکه چگونه سازمان

شده، شاخصهاي مربوط به تخصيص منابع براي آوريبا استفاده از اطالعات جمع 75در جدول . کنندپشتيبانی می

با توجه به تعاريف مختلف و عدم . ارائه شده است 7579کشورهاي مختلف در مورد تخصيص منابع در سال 

 .صورت پذيرد دقت با بايد شده ارائه اطالعات ها، تفسيرهاي احتمالی در تهيه دادههماهنگی

 

 های مالیاتیهای سازمانبندی فعالیتطبقه

  :اندمورد استفاده قرار گرفتهتحقيق، تعاريف ذيل  ينا در  . 1

 نگهداري با وظايف مرتبط همه مورد استفاده براي( تمام وقت)کارکنان : مؤدیان حساب مدیریت: الف 

اجراي ماليات ، تکميل  مؤديان، حسابداري ها، داده پردازش نام، براي مثال ثبت) موديان اسناد و مدارک

 .(غيره و سازي ذخيره تکليفی،

 کارکنان : و بهبود وضعیت تمکین( تشخیص) حسابرسی، بررسی و سایر عملیات مرتبط با ممیزی: ب

( دهیهاي اداري و يا گزارش بازديدهاي ميدانی، مصاحبه)براي همه وظايف مرتبط با مميزي ( تمام وقت)

خاص پيش رو براي  هاي برنامههاي اعمال شده و  هاي مؤديان براي همه ماليات اطالعات مندرج دراظهارنامه

 .(هاي اسناد و مدارکبررسی براي مثال بازرسی ها و ساير)بهبود تمکين 

 مورد استفاده براي همه ( تمام وقت) کارکنان: های مالیاتی وصول و عملیات مرتبط با بدهی. پ

 .هاي مالياتی تسليم نشده هاي پرداخت نشده و اظهارنامه ف مرتبط با مالياتوظاي
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 الف مالياتی که توسط گروههاي  وظايفکارمندان بکار گرفته شده براي ساير : سایر عملیات مالیاتی. ت

 (.حل اختالف و شکايات و غيره يبراي مثال خدمات مؤديان، هيئتها)شوند  پوشش داده نمی و ب و پ

 کارمندان مورد استفاده براي وظايف پشتيبانی مرتبط با پرسنلی، استخدام و  :منابع انسانی: یبانیپشت. ث

 . آموزش کارکنان و خدمات مرتبط با توسعه و کار

 مورد استفاده براي همه وظايف پشتيبانی براي مثال ( تمام وقت)کارکنان : سایر وظایف: پشتیبانی .ج

اطالعات، پشتيبانی، امنيت،  فناوريوابط عمومی و ارتباطات، خدمات ريزي سازمانی، راجرايی، برنامه

 .تضمين داخلی، روابط عمومی و عمليات مالی

 : مشاهدات کليدي بشرح ذيل می باشد 75بر اساس اطالعات جدول   .12

  و تجزيه عدمبدليل احتماالً که  شودخارج از محدوده زيادي مشاهده می، نسبتهاي وظايف مرتبطدر ميان 

 . باشدمی دسترس، سازماندهی غير معمول و تفسيرهاي اشتباه درهاي  داده در محدوديت، دقيق تحليل

 کل % 95بيش از ( کشور 75)هاي مالياتی  بيش از يک سوم سازمان در: عمليات مديريت حساب مشتري

البته از اين ) درا شامل می شو%  25بيش از  کشور77 در اختصاص يافته است که امورنيروي انسانی به اين 

فناوري  هاي هزينهيا قادر به محاسبه بوده است و  % 75کمتر از  ،هزينه فناوري اطالعات هفت کشورگروه، 

 (.اطالعات نبوده اند

 بطور قابل اطالعات مربوط به کشورها در اين زمينه : هاي تشخيصی حسابرسی، مميزي و ديگر فعاليت عمليات

اين رقم  بررسیمورد  کشورهاياز  %05در حدود . درصد متغير است 10درصد تا  3متفاوت و بين  توجهی

ترين مقدار  هاي مالياتی کشورهايی بود که بيش اگرچه تمرکز بر روي سازمان. باشددرصد می 95بيش از 

 1که از بين آنها داشتند ( غيرعضو)در مقايسه با ساير کشورها  OECDبين کشورهاي عضو  ررا د (دو سوم)

درصد نيروي انسانی خود  05بيش از ( سنگاپوراسلونی و ، ژاپن، استونی، ايسلند اتريش، اي مثالبر) کشور

 . انداختصاص داده حسابرسی را به گروه

 ترين ميزان پايين کارگيري نيروي انسانی در اين گروه ازه ب: هاي مرتبط با آن وظيفه وصول و اجرا و فعاليت

 حدود نيمی ازدر . در نوسان است( رومانی) درصد 92تا ( سوئدبراي مثال شيلی و ) درصدصفر  يعنی

سهم . دهد درصد کل نيروي انسانی شاغل در سازمان را تشکيل می 75مالياتی اين رقم بيش از  يها سازمان

 . است هاسازمانها در بسياري از  اين فعاليت نسبی حاکی از اهميتکشور  72در  يدرصد 70باالي 
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 ها به درآمد خالص ها و نسبت بدهی کارکنان به وصول بدهینسبت : 3جدول 

 به کارگيري نيروي ميزان (: و نيروي انسانی پشتيبانی فناوري اطالعات شامل)سازمان  غيرتخصصی وظايف

شيلی، کلمبيا، اندونزي، رژيم ) OECDعضو کشور هفت . بسيار متفاوت استدر اين بخش  انسانی

باشد و سهم غيرعادي از کل می درصد 7150حدود  باالي ميانگين و( اشغالگر قدس، لهستان، اسپانيا و سوئد

. متغير است 92تا  7از مزبور اين درصد در گروه  .اندرا گزارش کرده (درصد 70باالي )نيروي انسانی 

نرم افزارهاي فناوري  ،در مورد کشور اسپانياهر چند به طور کامل شناسايی نشده ميزان اين تخصيص داليل 

بطور بومی ( شامل ادارات الکترونيکی اينترنت دولتی)بط با آن افزارها و ابزار مرت و ساير نرماطالعات 

 .شده تا ادارات گمرک را پشتيبانی کندتدوين 

تواند برخی از تفاوتها  وجود دارد که می (هاي اشتباه و طبقه بندي اشتباه جدا از داده)داليل مديريتی متفاوتی  .03

بکارگيري رويکرد ارزيابی و مميزي سازمانی بجاي ( 7: در مشاهدات مربوط به تخصيص نيروي کار را تبيين کند

بکارگيري تمرکزگرايی ( 9؛ هاي مالياتی روزمره سازمانکارهاي  اتوماسيونسطح ( 7؛ (خود ارزيابی)خود اظهاري 

مديريت ضعيف که ( 0؛ (براي مثال در زمينه فناوري اطالعات) به برون سپاري ءميزان اتکا( 2بجاي تمرکز زدايی؛ 

ويژگيهاي طراحی سيستم مالياتی که برحجم ( 1شود؛ می سربار وظايفبه  کارنيروي  بيش از حد اختصاصمنجر به 

؛ و (ها، آستانه ثبت نام ماليات بر ارزش افزودهرداخت، تعداد دفعات تکميل پروندهبراي مثال پ)کار تاثير می گذارد

. شوندها مالحظاتی بودند که در اين گزارش پوشش داده میاين. ماهيت و اندازه شبکه ادارات سازمان مالياتی( 1

قت باال براي انجام مقايسه را اي که گزارش شده است نياز به دهاي وظيفهنسبتهاي با تفاوت باالي مربوط به گروه

 .   کندمطرح می

 

  

 مالت لتونی کرواسی بلغارستان اسلواکی چک گيري اندازه

نسبت کارکنان به 

 هاوصولی بدهی

052 257 352 251 257 253 

ها به درآمد  نسب بدهی

 (7579)خالص 

شامل بدهی ) 9059 7059 99 7257

 (مورد اختالف

شامل بدهی ) 7350

 (اختالفمورد 

7757 
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 (درصدي از کل)7579 در سال عمده گروههاي وظيفه اي مرتبط با ماليات توزيع نيروي انسانی بر اساس. 75جدول 

 کشور
کل کارکنان 

 FTEsمالیاتی 

 درصدی ا ز کل توزیع نیروی انسانی بر اساس وظایف عمده سازمانی

وظايف مربوط به 

مديريت حساب 

 مشتري

وظايف مربوط به 

حسابرسی، رسيدگی 

 و ساير امور مميزي

وصول مطالبات 

 از طريق اجرا

ساير عمليات 

 مرتبط با ماليات

 وظايف مربوط

منابع : پشتيبانی

 انسانی

ساير : پشتيبانی

 وظايف

 7057 1 7150 352 90 7150 71211 استرالیا

 053 555 251 7552 1951 7752 1222 اتریش

 --- --- --- --- --- --- 73220 بلزیک

 7251 950 151 75 7253 7059 92717 کانادا

 9252 950 752 555 2552 7353 2730 شیلی

 555 555 7057 052 73 1557 72717 چک

 7352 759 759 257 2551 7151 0217 دانمارک

 7757 551 7557 7557 11 7 329 استونی

 253 7 750 350 9253 9259 0517 فنالند

 555 7253 7759 7557 7059 2959 11312 فرانسه

 553 951 350 152 9351 9350 775232 آلمان

 750 750 952 75 70 0159 2555 یونان

 7752 751 757 7059 9159 72 71215 مجارستان

 7157 552 75 555 1052 151 725 ایسلند

 7251 553 251 7259 9551 7153 0120 ایرلند

رژیم 

 صهیونیستی

0752 7753 2559 7151 951 257 7752 

 1 251 253 752 9252 9052 97151 ایتالیا

 7752 551 759 7757 1959 555 01732 ژاپن

 157 551 359 7 72 02 72227 کره

 2 759 7759 7157 2757 7757 322 لوکزامبورگ

 7750 057 153 7952 9057 7053 70201 مکزیک

 7051 151 7 152 2752 7152 75219 هلند

 7750 7 152 352 7752 9152 9299 نیوزلند

 71 7 7553 7752 2751 157 1199 نروژ

 7052 552 7152 7757 7252 7251 21039 لهستان

 151 757 750 7252 7152 09 75511 پرتغال

 77 752 253 257 7753 2559 1279 اسلواکی

 7753 752 950 7250 0151 157 7910 اسلونی

 7152 152 555 7351 7751 9757 77257 اسپانیا

 9750 555 9157 555 9750 555 1211 سوئد

 555 757 0152 153 7052 357 370 سوئیس

 252 952 559 257 7353 1557 07521 ترکیه

 150 752 951 77 2751 9952 09750 بریتانیا

 7057 750 751 7252 92 9957 21311 امریکا
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 (درصدي از کل)7579 در سال عمده گروههاي وظيفه اي مرتبط با ماليات توزيع نيروي انسانی بر اساس. 75ادامه جدول 

 کشور
کل کارکنان 

مالیاتی 
FTEs 

 درصدی ا ز کل توزیع نیروی انسانی بر اساس وظایف عمده سازمانی

وظايف مربوط 

به مديريت 

 حساب مشتري

وظايف مربوط به 

حسابرسی، 

رسيدگی و ساير 

 مميزي امور

وصول 

مطالبات از 

 طريق اجرا

ساير عمليات 

مرتبط با 

 ماليات

 وظايف مربوط

منابع : پشتيبانی

 انسانی

ساير : پشتيبانی

 وظايف

 7751 757 7757 157 9157 7352 71357 آرژانتین

 7752 757 7059 7552 7351 7557 72170 برزیل

 7757 759 352 352 27 7059 1117 بلغارستان

 --- ---- --- --- --- --- --- چین

 7957 752 75 7157 72 253 0722 کلمبیا

 --- --- --- --- --- --- 317 کاستاریکا

 752 251 250 251 7352 01 2721 کرواسی

 7251 7 7751 7752 9151 7959 112 قبرس

 7750 557 7 7157 359 0252 7022 هنگ کنگ

 --- --- --- --- --- --- 27901 هند

 0753 357 757 7 72 7552 97719 اندونزی

 7157 759 7 257 7053 2150 9537 لتونی

 7550 553 7259 151 7251 9252 9211 لتوانی

 7757 7 7057 7951 9153 357 3550 مالزی

 157 750 1553 253 7753 7259 191 مالت

 70 759 555 7751 7551 0359 2190 مراکش

 7950 553 7759 9257 7750 7152 77529 رومانی

 7153 7 7153 251 2157 152 772311 روسیه

 152 7252 7750 7557 9053 7151 7023 عربستان

 7152 751 351 7757 0757 251 7232 سنگاپور

افریقای 

 جنوبی

77212 2359 7151 359 251 750 7951 

 --- --- --- --- --- --- 79773 تایلند

 0،017 371 --- --- 71،027 --- 99،515 ایران
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 عملیات /های مالیاتی ارائه خدمات توسط اشخاص ثالث برای وظایف سازمان

به استفاده از ساير اشخاص براي ارائه خدمات مورد نياز جهت انجام  ،«ارائه خدمات توسط اشخاص ثالث»  .01

مالی براي بخش خصوصی همانند نهادهاي ( سپارييا برون) وارد کردن. کندعمليات اجرايی ماليات اشاره می

هاي ماليات يا شرکتهاي خصوصی جهت پشتيبانی تکنولوژي اطالعاتی و نيز ارايه خدمات وظايف  وصول پرداخت

هاي مالياتی به وسيله ساير بخشهاي دولت با بکارگيري خدمات مشترک با رويکرد خدماتی و يا با ترتيبات  سازمان

به طور کلی انتخاب رويکرد . ديگر دولت انجام می شوداي بين سازمان مالياتی و تعدادي از بخشهاي جداگانه

ها و يا از طريق حصول ها از طريق حذف دوباره کاريخدمات اشخاص ثالث جهت ايجاد کارايی و يا کاهش هزينه

هاي مالياتی خواسته شد که بيان کنند آيا برخی  در اين گزارش از سازمان. هاي اقتصادي ناشی از مقياس استصرفه

     .گيرديف اجراي ماليات به وسيله اشخاص ثالث صورت میاز وظا

هاي مالياتی خالصه شده است، تعدادي از مشاهدات مهم به شرح ذيل  هاي سازمان مسئوليت 77در جدول  .02

    :باشد می

 هاي  گيرد وصول پرداختسپاري شده که توسط اشخاص ثالث انجام می ترين وظايفی برونيکی از عمومی

 .و ارائه پشتيبانی فناوري اطالعات می باشد( اي مثال به وسيله بانکها و ساير موسسات مالیبر)مالياتی 

 تر هستند، عبارت بودند ازتعداي از ترتيبات گزارش شده توسط بخش ثالث غير معمول: 

در ژاپن خدمات پرداخت ماليات در سوپرمارکتهاي کوچک فراهم : های مالیاتی وصول پرداخت -

کنند استفاده می« صندوق پستی»امريکا اين سازمان از امکانات  گزارش سازمان مالياتیبر اساس . است

و پرداختهاي خود به اين   که در آن مؤديان دارنده معوقات مالياتی ملزم به ارسال رسيد پرداخت

 .      اندها هستند که اين امکان بوسيله شبکه موسسات مالی تدارک ديده شدهصندوق

المللی توسط مرکز تلفن  استراليا گزارش داده که يک سهم از سواالت تلفنی بين: انسواالت مؤدی -

در نيوزلند در زمانهاي اوج شلوغی استفاده محدود از مراکز تلفنی . شودسپاري شده جواب داده می برون

ه سواالت دولتی و يا مراکز تلفنی بيرونی انجام می گيرد، اين در حالی است که اسپانيا براي پاسخدهی ب

در اياالت متحده امريکا موسسه ارتباطات تلفنی ملی . پايه از خدمات دهندگان بيرونی استفاده می کند

 . دهددرخواستها و سواالت مؤديان در خصوص موضوعات مالياتی را پاسخ می
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ي ها از بدهی( دالر استراليا) 10555در استراليا، وصول بيش از : های مالیاتی وصول واجرای بدهی -

هلند گزارش داده است . سپاري است ها قابل برونآوري بدهی مالياتی توسط موسسات خصوصی جمع

که يک پروژه اي در حال انجام است بطور آزمايشی، شامل شرکت خصوصی صدور نامه براي وصول 

 .هاي مالياتی در مقياس باال ماليات پايين و يا بدهی

مشارکتی کانادا، يک شرکت ايالتی خدمات زير  خدمات: پشتیبانی زیرساخت فناوری اطالعات -

. که شامل ادارات محلی هم می شود   دهد موسسه ايالتی ارايه می 29ساخت فناوري اطالعات را براي 

قبرس همچنين گزارش داده است که براي خدمات فناوري اطالعات از بخشهاي ديگر دولت که 

 .ی کندارايه می کنند، استفاده م خدمات فناوري اطالعات

هست « پالکيت»فنالند گزارش داده است، که يک خدمتی بنام : بزرگهای  شرکت پشتیبانی خدمات -

انگليس از .   دهد که کل خدمات دولتی ازجمله اجراي خدمات منابع مالی و انسانی را انجام می

 .کاران بيرونی براي ارزيابی بهداشت حرفه اي استفاده می کند پيمان

کبک کانادا، يک اداره مالياتی استانی مسئول وصول ماليات بر ارزش افزوده در  براي: روشهای دیگر -

 . اين ايالت است نه سازمان مالياتی کانادا

 ويژه سازمانهاي ارايه  هاي بخش عمومی به سوي کارآيی بيشتر، به با افزايش توجه دولت به سوق سازمان

رسد رشد استفاده از رويکرد ارائه درآمد، به نظر میکننده هاي وصولکننده خدمات بزرگ از قبيل سازمان

      . هاي آتی غير قابل اجتناب باشد خدمات از طريق اشخاص ثالث براي سال

 ملی های مالیاتی ها یا وظایف غیر مالیاتی سازماننقش

هاي غيرمالياتی در هر  قابل انتساب به فعاليت ايبودجهمخارج هاي مربوط به سهم برآوردي داده 77در جدول  .01

 . گزارش شده است 7577تا  7550هاي  سازمان مالياتی براي سال

 :مشاهدات کليدي بشرح ذيل می باشد .00

 نسبتاً ثابت  7579تا  7551هاي مالياتی در طول دوره  اي سازمانهاي غيرمالياتی از مخارج بودجه سهم فعاليت

 . که تحول اندکی در اين زمينه وجود خواهد داشت بوده و نشان از اين دارد
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 براي مثال )کشورها  از بسياري در مالياتی غير هاي هزينه ها به عنوان منبع اصلی اداره گمرک مسئوليت

است اگرچه ( آرژانتين، اتريش، کلمبيا، دامارک، استونی، مجارستان، ليتوانی، مکزيک، هلند و رومانی

 . دارد%( 05تا تقريباً  72از )يلی نامعلوم، تفاوت اساسیهاي گزارش شده،به دالسهم

 موثر عامل مزايا براي دولت، به به خدمات مربوط يا رفاه نيوزيلند، مسئوليت و کانادا از قبيل کشورهاي در 

 .  تبديل شده است( ٪95) مخارج کل  از توجهی قابل جزء به يک نيوزيلند در اصلی و

 شودارائه می( سپاري برون)توسط اشخاص ثالث وظايف مالياتی که . 77جدول 

 
کننده درآمد که این سازمان را  برای ارائه برخی از وظایف مقرر یا همه آن مورد های وصول سازمان

 دهنداستفاده قرار می

 سایر بخشهای دولت موسسات بخش خصوصی کارکرد/وظیفه

آوری  جمعدریافت و

برای )های مالیاتی  پرداخت

طریق بانک یا ادارات مثال از 

 (پست

آرژانتين، اتريش، برزيل، بلغارستان، کانادا، شيلی، کلمبيا، کاستاريکا، 

کرواسی، قبرس، فنالند، يونان، هند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، ژاپن، کره، 

ليتوانی، لتونی، مالزي، مکزيک، نيوزلند، نروژ، پرتغال، روسيه، سنگاپور، 

 تايلند، ترکيه، بريتانيا، امريکااسلونی، اسپانيا، سوئد، 

آرژانتين، استراليا، کرواسی، هنگ و کنگ، 

ايسلند، ايتاليا، لتونی، مالت، مراکش، لهستان، 

 اسلواکی، ترکيه

پاسخگویی به سواالت مؤدیان 

برای نمونه عملیات مرکز )

 (یتلفنپاسخدهی 

وزلند، استراليا، برزيل، شيلی، کلمبيا، هند، ايرلند، مالت، مکزيک، ني

 اسلواکی، اسپانيا، امريکا

چين، کاستاريکا، ايتاليا، نيوزلند، نروژ، 

 لهستان، اسلواکی، ترکيه

 عملیات پردازش داده ها

برای مثال دریافت اطالعات )

 (های مالیاتی از اظهارنامه

 کاستاريکا، قبرس، فنالند، اسرائيل، مکزيک، نروژ، روسيه، تايلند
اليا، مالت، نروژ، برزيل، کرواسی، آلمان، ايت

 لهستان، ترکيه

برای مثال )وصول و اجرا

استفاده از بخش خصوصی 

 (برای وصول

 استراليا، برزيل، ايرلند، اسرائيل، هلند، بريتانيا
برزيل، کاستاريکا، کرواسی، ايسلند، ايتاليا، 

 کره، مالت، نروژ، لهستان، ترکيه

 خدمات فناوری اطالعات

بلغارستان، شيلی، چين، کلمبيا، کرواسی،قبرس، استراليا، برزيل، 

جمهوري چک، دانمارک، فنالند، ايسلند، هند، اسرائيل، ژاپن، لتونی، 

ليتوانی، مالزي،مکزيک، نيوزلند، نروژ، روسيه، سنگاپور، اسپانيا، تايلند، 

 بريتانيا

استراليا، اتريش، بلغارستان، کانادا، 

الند، کاستاريکا، کرواسی، قبرس، استونی، فن

آلمان، يونان، ايتاليا، لوکزامبورگ، مالت، 

 نروژ، لهستان، سوئيس، ترکيه

وظایف استخدام کارکنان و 

 پرسنل
 استراليا، کلمبيا، اسرائيل، نيوزلند، بريتانيا

بلژيک، برزيل، کاستاريکا، قبرس، فنالند، 

يونان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوکزامبورگ، 

 مالت، نروژ، لهستان، ترکيه

 استراليا، کانادا، قبرس، لتونی، مالت، سنگاپور سایر وظایف
استراليا، کانادا، قبرس، اسرائيل، لتونی، 

 عربستان سعودي

 7570هاي مالياتی  سازمان: منبع 
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 (درصدي از کل مخارج سازمان مالياتی)هاي غير مالياتی مخارج نقش. 77جدول 

 OECDکشورهای عضو 

  (درصدي از کل مخارج سازمان مالياتی)غيرمالياتی  مخارج وظايف غير مالياتی

 کشورها 7551 7552 7553 7575 7577 7577 7579 

 استرالیا 77 70 77 79 71 70 71 بازنشستگی

 اتریش --- 79 72 72 75 72 71 گمرک، رفاه، قوانين بازار کار

 بلزیک 72 73 95 99 90 92 91 گمرک، ارزيابی امالک

 کانادا 70 71 71 71 70 70 72 مزايا/ رفاه

 چک 1 0 0 0 0 0 0 

 دانمارک 79 75 75 --- --- 72 71 گمرک، رفاه

 استونی --- 01 01 01 00 27 92 گمرک، رفاه

وظايف حسابرسی عمومی، ثبت نام 

 زمين، ارزيابی امالک

 فرانسه 27 27 25 25 25 21 21

 یونان --- --- --- --- --- --- --- کمی نشده –گمرک 

مجارستا 5555 72 79 5555 71 72 72 گمرک

 ن

 ایسلند --- --- --- --- --- --- --- مزايا

 ایرلند --- --- --- --- --- --- --- کمی نشده –گمرک 

رژیم  --- 77 77 77 77 77 75 گمرک

صهیونیست

 ی

 ایتالیا --- 75 71 72 71 79 79 ارزيابی ملک

 کره --- --- --- --- --- --- --- نيست مزايا، کمی

لوکزامبو --- --- --- --- --- --- --- ارزيابی ملک، کمی نيست

 رگ

 مکزیک 72 70 77 73 75 73 73 گمرک

 هلند 75 72 72 73 73 95 95 گمرک، مزايا

 نیوزلند 97 91 90 92 90 99 95 رفاه، مزايا

 نروژ 2 7 7 1 2 73 75 ارزيابی ملک، ثبت جمعيت

 پرتغال 75 75 75 75 75 91 91 گمرک، ارزيابی ملک

 اسلواکی 9 --- --- --- 9 27 27 گمرک

 اسپانیا --- 72 70 --- --- 72 72 گمرک

 سوئد 70 3 3 70 71 75 75 ثبت جمعيت

 سوئیس --- 1 0 77 75 0 1 

 ترکیه --- --- --- --- --- 79 72 

 بریتانیا --- --- 2 2 2 2 2 

 امریکا --- --- --- --- --- --- --- کمی نيست -مزايا
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 (هاي سازمان مالياتی درصدي از کل هزينه)هاي نقشهاي غير مالياتی هزينه .77ادامة جدول 

 OECDعضو غیردر کشورهای 

 (سازمان مالیاتی های�هزینهدرصدی از کل )غیرمالیاتی  های�هزینه وظایف غیر مالیاتی

 
 آرژانتین --- 07 07 07 23 23 22 

 برزیل --- --- --- --- --- --- --- کمی نسيست –گمرک 

 چین --- --- --- --- --- 71 71 

 کلمبیا --- --- --- 20 20 27 27 گمرک

 کرواسی --- --- --- --- --- --- --- کمی نيست–ارزيابی ملک 

 قبرس --- --- --- --- --- 7 7 ارزيابی ملک

 هنگ کنگ --- --- --- 3 75 3 75 ثبت نام کسب و کار

 هند --- --- --- 7 7 7 7 

 اندونزی --- --- --- --- --- --- --- کمی نيست -ارزيابی امالک

 لتونی --- 77 71 07 22 21 21 گمرک

 مالزی --- 75 75 92 91 25 91 

 رومانی --- --- --- 75 70 --- --- گمرک

 روسیه --- 70 70 79 72 70 70 

 سنگاپور --- --- --- --- --- --- --- کمی نيست-ارزيابی ملک

افریقای  --- --- --- --- --- --- --- کمی نيست-گمرک

 جنوبی

 ایران --- --- --- --- --- --- --- ---
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 آموخته برای ایران درس: سخن آخر

تري در سازمان مالياتی  اي دولت، الزم است که  انضباط مالی بيش سازي و کاهش هزينه در راستاي چابک .05

و همچنين استفاده )آميز طرح جامعه مالياتی  اي و همچنين اجراي موفقيت برقرار شود و پس از کسب استقالل بودجه

سازمان بايد بتواند با ( هاي کارآمد و به روزي مانند خودتشخيصی و مديريت بر مبنماي ريسک از روش

 .تري داشته باشد سازي کارآيی بيش کوچک

اي مخارج سازمان را تشکيل  کارکنان رسمی، پيمانی و قراردادي بخش عمده در حال حاضر حقوق و دستمزد .03

هاي الکترونيکی و  هاي بررسی اظهارنامه که بهتر است با حرکت به سوي اتوماسيون کامل در بخش   دهد می

وهاي موجود گذاري از استخدام نيروي انسانی به توانمندسازي نير رسيدگی صرفاً به مؤديانِ از لحاظ پرخطر، سرمايه

 .و افزايش توانمندسازي کل سازمان در زمينة فناوري اطالعات منتقل شود تا عملکرد باالتري حاصل گردد

، هايی با نرخ ثابت ماليات وصولِ، اطالعات فناوري خدماتِ استفاده از خدمات اشخاص ثالث در زمينة ارائه . 0

مالياتی بسيار مفيد خواهد بود و باعث  هاي بدهی وصول و انسانی منابع پشتيبانی از، ساده استعالمات به پاسخگويی

افزاري، سازمان بتواند بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف  هاي نرم شود صرفاً با فراهم آوردن زيرساخت می

 .هايی کند که بتواند کارآيی باالتري را رقم بزند بخش

ن، بايد با توجه به ساختار حاضر آن صورت گيرد؛ اي سازما مخلص کالم آنکه، هر گونه تعديل در منابع بودجه . 0

بدين معناکه براي کاهش، ثابت نگه داشتن يا افزايش بودجه سازمان، بايد دليل موجهی با توجه به ساختار حاضر 

سويه بدون توجه به وضعيت و کارکرد ساختار سازمانی باعث کاهش  هاي يک صورت تصميم يافت و در غير اين

بودجه را ساختار بايد تعيين کند . دارد گردد و سازمان را از نيل به اهداف خود بازمی رکنان میوصول و کارآيی کا

 .و مطابق پيمايش صورت گرفته، عکس اين مسئله به هيچ وجه صادق نيست

 


