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 خالصه مدیریتی

اشخاص حقیقی که در رأس هرم ثروت یا درآمد قرار به « (HNWI7) اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال» .7

هر دو مفهوم اشخاص حقیقی با ثروت شامل  وسیعی دارد و کاربردهایاین اصطالح . ، اشاره دارددارند

 . شودمیباال و اشخاص حقیقی با در آمد باال 

 هایسازمانبه دالیل زیر توجه « باال یا درآمد اشخاص حقیقی با ثروت خالص»از حدود یک دهه اخیر،  .2

  :به خود جلب کرده است، در کشورهای مختلف جهان را مالیاتی

 اساساً  ،خالص باال یا درآمد اشخاص حقیقی با ثروت مالیاتی امور :باالی امور مالیاتی پیچیدگی

دارند  در کسب وکار خودای  اشخاص ترتیبات پیچیدهاین  .است مالیاتی تر از امور سایر مؤدیان پیچیده

ها یا  ، تراستها مشارکت های سهامی خاص، خود را در شرکت و درآمد ثروت به دلیل اینکه و

این مؤدیان  همچنین فعالیت. دهستنهای مختلفی  مشمول مالیات ،کنند میگذاری  سرمایه دیگر اتمؤسس

  .شده است آنها، امور مالیاتیپیرامون مباحثی منجر به طرح  ،یالملل در سطح بین

  یا  اشخاص حقیقی با ثروت :قرار دارند بالقوۀ در معرض ریسک که به طور یهایمالیات حجم باالی

( باالخص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی) یوصول  هایای از مالیات بخش عمده ،خالص باال درآمد

 . دهندرا به خود اختصاص می

 تر از سوی  تر احتماالً بیش تر و پرهزینه ساختارهای پیچیده :مالیاتی فرار یا اجتناب برای های باالفرصت

مالیاتی تبحّر  ریزی برنامهاغلب در  و این اشخاص شود استفاده می ،اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال

گیری از متخصصان مالیاتی خبره به و بهره المللی آنها های بین دامنۀ وسیع منابع درآمدی، فرصت. دارند

کرده فراهم از سوی این اشخاص  تهاجمی مالیاتی  ریزیبرنامهبسترهای زیادی را برای  عنوان مشاور،

 . است

 در اغلب کشورها عموم مردم حساسیت زیادی  :کپارچگی نظام مالیاتیرفتار تمکینی آنها بر ی تأثیر

دولتی که خواستارِ . نسبت به رسیدگی موشکافانه به مالیات اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال دارند

                                                           
1
 High Net Worth Individuals 



ای دارد و راهبردهای تمکین آن به  عادالنه باید نشان دهد نظام مالیاتی ،حفظ درآمدهای مالیاتی است

 . شود صورت برابر در مورد اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال نیز اعمال می

حاکی از  ،اشخاص حقیقی با ثروت خالص باالدر زمینۀ رفتار مالیاتی با های مالیاتی  برتر سازمان الگوهای .9

ریزی،  برنامهدر مورد مسائلی مانند آنها  کارگزارانو اشخاص  این بامالیاتی   دستگاهپیوسته منظّم و  تعامل

 .است اشخاصبرای این  مجزّا تشکیالت اداریایجاد  ،ترین روش معمول .ارائه خدمات استتمکین و 

ضمن ، ایجاد واحد اشخاص حقیقی با ثروت خالص باالبا  ،کشورهادهد در بسیاری از ها نشان میبررسی

 .است یافتهنیز افزایش  دولت درآمدهای مالیاتی ،رضایت مؤدیان  افزایش

اولویت  دردر صورتی ای  واحدهای منطقه. ایجاد شودای ملی و یا منطقه در سطحتواند واحدهای مجزا می .4

 .درنظر بگیرد ای را های منطقه تفاوتدر رفتار با این اشخاص مالیاتی   که سازمان خواهند بود

و از این  شودمیتعیین گذاری یا دارایی تحت کنترل  ثروت مالی یا قابل سرمایه ای برایآستانه عموماً حد .5

های بالفصل  دارایی ،این آستانه. گردد می مشخصاشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  جمعیّت ،طریق

های خصوصی و  شده مانند شرکت های با واسطه نزد اشخاص حقوقی کنترل این اشخاص، همچنین دارایی

 .گیرد نفعان را دربرمی امین و متعلق به ذی نزدی ها دارایی

بستری برای  تخصصی و اختصاصی برای مدیریت مالیاتی این بخش، ایجادبخش یک ایجاد هدف نهایی از  .6

مبنی  است، عدم تمکین برخی از اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال در خصوص ارسال این پیام شفاف

ایجاد امکان تطابق  .از سوی سازمان مالیاتی روبرو خواهند شد یِ تعقیب قانونیبر اینکه با ریسک جدّ

در کسب و  کارکنان مالیاتی شناختسطح تخصّص و دانشِ مشاوران این اشخاص و همچنین افزایش 

شناخت داشت دانش و در نهایت افزایش  های هدفمند، نگه ها، آموزش و ایجاد تمرکز بر مهارت کارها

از دیگر اهداف واحد تخصصی برای اشخاص با درآمد یا  ت خالص باالنسبت به اشخاص حقیقی با ثرو

 .ثروت خالص باالست

پنج مشخصه دارای های مالیاتی و بخش اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  تعامل بین سازمانمهم اصول  .1

 : کلی به شرح زیر است

  ؛از کسب و کار مورد نظر آگاهیمبتنی بر درک 

  عدم جانبداری؛ 



  تناسب؛ 

 و  شفافیت؛و افشا از طریق سعه نظام تو 

 پاسخگویی. 

ورود اشخاص  .دنباید بسیار توانمند و حایز پنج خصیصۀ مزبور باش ،کارکنان مرتبط با این بخش از مؤدیان .8

مالیاتی  دستگاه در کسب و کار توسطها و آگاهی  مهارت یراهی برای ارتقامطّلع از بخش خصوصی 

 .شود میمالیاتی مسئولین سازمان بین مؤدیان، مشاوران آنها و به نوبۀ خود باعث بهبود رابطه و است 

مروری بر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از مالیاتهای وصولی در ایران، از گسترده بودن فرار مالیاتی در این  .3

های د مشاغل و ریسکرسد توجه جدی به پایه مالیات بر درآمبه نظر می .پایه مالیاتی حکایت دارد

 . باشدموجود در آن ضروری می

عالوه بر راهکارهای عمومی اصالح ساختار مالیات بر درآمد مشاغل، تأسیس واحدی ویژه برای در ایران  .71

 نظام مالیاتی نیل به اهداف رسیدگی به امور مالیاتی اشخاص ثروتمند نیز به دالیل زیر، یکی از مسیرهای

 :است

 پرونده بزرگ مشاغل در ادارات کل امور 711مروری بر سهم : درآمد مودیان موجود حجم باالی 

به طوری که برای عملکرد . کنداهمیت این اشخاص را در نظام مالیاتی به روشنی بیان می مالیاتی،

 سهمی معادلتنها با  متوسطها در ادارات مختلف امور مالیاتی، به طور ، این پرونده7934مالیاتی سال 

درصد از کل مالیات  21.5 بالغ بر ،های پایه مالیاتی فعال و نیمه فعال مشاغلاز کل پرونده ددرص 1.72

 .اندرا به خود اختصاص داده تشخیصی مشاغل

 بینی واحدی ویژه و تخصصی برای تمرکز بر اشخاص ثروتمند و پیشبا  :شناسایی مودیان جدید

ثروت باال، بخش زیادی از افراد بدون پرونده  شناسایی و رسیدگی به امور مالیاتی اشخاص حقیقی با

 .یابدای میمالیاتی مورد شناسایی قرار گرفته و فرار مالیاتی موجود از این محل کاهش قابل مالحظه

 تأسیس چنین واحدی، حاوی پیام روشنی به عموم مردم و نیز اشخاص ثروتمند  :ارتقای تمکین مالیاتی

در مورد جدی بودن سازمان مالیاتی در رسیدگی به درآمدهای این اشخاص بوده و از این طریق نیز 

 .اثر مثبتی بر سطح تمکین مالیاتی جامعه و اشخاص مذکور دارد



 تالطمات اقتصادی در برخی از بازارهای : ت اقتصادیاستفاده از ابزار مالیاتی در مواجهه با تالطما

های ظالمانه، حجم باالی کشور مانند بازار ارز، طال و سکه، مسکن و خودرو که به دالیلی مانند تحریم

اند، اهمیت تمرکز نظام مالیاتی بر افراد با ثروت باال را بیش نقدینگی و فعالیتهای سوداگرانه بروز یافته

 .ده استاز پیش آشکار کر

 واحد اختصاصی  کشورهای زیادی به خصوص در دهه اخیر به استقرار :تجارب موفق سایر کشورها

چنین کارآمدی و موفقیت  مبنی بر کشورهااین تجارب . انداقدام کرده برای اشخاص ثروتمند

چنین به لحاظ درآمدی و بهبود تمکین مالیاتی به اثبات رسانده و به نوعی پیگیری واحدهایی را 

 .نمایدپذیر میسیاستی را توجیه

از  روشن ، ارائه تعریفیدر ایران مجزا برای اشخاص حقیقی با ثروت باال یگام نخست برای ایجاد واحد .77

در ایران به دلیل فقدان نظام جامع اطالعات مالی و اقتصادی . است در نظام مالیاتی کشور این اشخاص

، در حال حاضر امکان شناسایی دقیق این (PIT)د اشخاص حقیقی مودیان مالیاتی و نبود مالیات بر درآم

پرونده بزرگ مالیات مشاغل در ادارات  711اشخاص وجود ندارد و در مراحل نخست، باید از فهرست 

 .کل امور مالیاتی به عنوان مودیان واحد اشخاص حقیقی با ثروت باال استفاده نمود

خصّص و آموزش ایشان در زمینۀ نحوه تعامل با این دسته از های مت نکته مهم اجرایی دیگر تربیت تیم .72

 . باشدگیری از مشاوران خارج سازمان می مؤدیان و همچنین بهره

وفقیت چنین واحدی و به طور کلی اصالح اساسی در ساختار مالیاتی مشاغل، اجرای مشرط و پیشالزمه  .79

که ضروری است همراه با سایر اقدامات در در ایران است ( PIT)نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 

 .گیرد دستور کار قرار
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 اهمیت اشخاص حقیقی با ثروت باال برای سازمان مالیاتی( 7

 علت تمرکز بر طبقه اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال( 7-7

با این حال، با توجه مناابع محادود    . مؤدیانْ اصلی بنیادین در مدیریت مالیاتی استرفتار منصفانه و برابر با  .7

اصوالً چهار مالحظه، تمرکز . های ویژه یا دارای ریسک باال تمرکز نمود موجود، باید بر مؤدیان با ریسک

 .و یکپارچگی پیچیدگی، درآمد، فرصت: کند خاص بر اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال را توجیه می

 پیچیدگی 

اشاخاص   .تار از اماور ساایر مؤدیاان اسات      اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال اساساً پیچیده مالیاتی امور .2

اشاخاص گااه ترتیباات    ایان   .کنناد  حقیقی با ثروت خالص باال اغلب از منابع مختلفی درآماد کساب مای   

هاا،   ساهامی خااص، مشاارکت    هاای  دارناد و ثاروت خاود را در شارکت     در کسب و کار خودای  پیچیده

همچناین  . گردناد  های مختلفی مای  کنند و مشمول مالیات میگذاری  سرمایههای دیگر  ها یا مؤسسه تراست

هایی پیرامون اقامت مالیااتی، اجارای معاهادات و همچناین      پرسش ،الملل این مؤدیان در سطح بین فعالیت

اطالع از منابع درآمادی  به طور کلی . آورد بندی اشخاص حقوقی خارجی و ترتیبات ایشان پیش می دسته

بین این اشاخاص و واحادهای حقاوقی یاا سااختارهای مختلاف بخاش مهمای از         رابطه و همچنین ایشان 

 .تشخیص ریسک و افزایش تمکین است

 در تأمین درآمد باال سهم 

باه عناوان نموناه    . پردازند شده را می وصول  ای از مالیات اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال بخش عمده .9

 2175-2174کل مؤدیان را در ساال مالیااتی    12/1نفر بوده و  6511تعداد این اشخاص حدود  ،بریتانیادر 

د پوند مالیات بار درآماد   میلیار 5/9دادند و همین جمعیّت بسیار کوچک در سال مالیاتی مزبور  تشکیل می

در   2.دهد ها را تشکیل می درصد کل درآمد از این گونه مالیات 9/7اند که در مجموع  و بیمۀ ملی پرداخته

،  4 (2175مطاابق آخارین آماار در ساال     ) 9گذاران اماوال خصوصای   به عنوان سومین مقصد سرمایه آلمان

آخرین برآورد سازمان مالیاتی ایااالت متحاده، در    مطابق اند؛ داده جمعیّت، رأس هرم را تشکیل می 18/1

میلیون دالر صرفاً مالیات بار   7.816.847میلیون دالر مالیات بر دارایی،  1.283.626این کشور از مجموع 

                                                           
2 https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/HMRCs-approach-to-collecting-tax-from-high-net-worth-individuals.pdf. 
3
 http://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth-report-2017-4482.pdf 

4 https://www.statista.com/statistics/424981/europe-high-net-worth-individuals-wealth-population/ 
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 5.داده است درصد درآمد فدرال در زمینۀ ثروت شخصی را تشکیل می 25ثروت پرداخت شده که حدود 

بایش از ساایر   خالص باال در مالیات بر هدایا و مالیات بر ارث اغلاب   سهم نسبی اشخاص حقیقی با ثروت

های تهاجمی مالیاتی در میان  بنابراین حتی در صورتی که تمایل باالیی برای استفاده از برنامه 6.افراد است

حجام بااالی ظرفیات    باه خااطر   مؤدیاان نباشاد،    جمعیّتاشخاص حقیقی با ثروت خالص باال نسبت سایر 

  .وجود داشته باشدای نسبت به آنها  توجه ویژهباید  ،ریسکمورد  مالیاتی 

اشخاص حقیقای  مالیاتی ( یا فرار)های تهاجمی  برنامه ناشی ازدرآمدهای مالیاتی نه تنها  مربوط بهریسک  .4

در  فعّالبه خصوص افراد )اشخاص  این در بر دارد کهنیز بلکه این ریسک را  باشدمیبا ثروت خالص باال 

باعاث   ،درک مناساب از ایان مؤدیاان   داشاتن  ، بناابراین . را تارک کنناد   1حوزۀ مالیااتی ( الملل بینعرصۀ 

نیاز باا   و پاساخگویی  شاد  خواهاد  مربوطاۀ ایشاان   المللای   بینمسائل شناسایی زودهنگام مسائل، روندها و 

 .گیرد صورت می یباالتر سرعت و دقّت

  فرار یا اجتناب فرصت 

شود و مختصّ اشاخاص حقیقای باا ثاروت خاالص بااال        مرزی در میان تمام مؤدیان دیده می فرار مالیاتی برون

تر از سوی اشخاص حقیقی با ثاروت خاالص    تر احتماالً بیش تر و پرهزینه ساختارهای پیچیده با این حال. نیست

دامنۀ . ریزی مالیاتی تبحّر دارند در برنامهاشخاص حقیقی با درآمد یا ثروت باال اغلب زیرا . شود باال استفاده می

برای برنامه تهاجمی امکان باالیی  ،المللی آنها های بین وسیع منابع درآمدی، ساختارهای تحت کنترل و فرصت

ان متخصّصا به احتمال زیاد از مزبور اشخاص این است که دی کلییکی دیگر از عوامل . کند مالیاتی فراهم می

درصاد   11مشاوران ماالی مساتقل تقریبااً باه      بریتانیا،به طور مثال در . کنند وره دریافت میمشاای خبرهمالیاتی 

اشاخاص حقیقای باا ثاروت خاالص بااال دسترسای باه         . دهند اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال خدمات می

انی دارناد کاه خاود در شابکۀ     متخصّصا از ساوی  ( هاای تهااجمی   مثالً در زمینۀ برنامه)مشاورۀ پیشرفته مالیاتی 

 .هستند فعّالربط  مالیاتی ذی

 

                                                           
 .https://www.irs.gov/pub/irs-soi/13pw01es.xls .ک.، ر2179 مالیاتی اطالعات سال آخرین اطالعات موجود مربوط به5
 از کم ثروت با اشخاص پرداختی سهم شدید کاهش یا حذف باعث اغلب معافیت معمول های آستانهتوان بدین دلیل دانست که  می را مسئله این البته 6

 .شود می مالیات
 .های مالیاتی متبوع سازمان مالیاتی کشور خواهد بود ۀ ادارهمجموعۀ حاضرکلّیمنظور از حوزۀ مالیاتی در  1
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 یکپارچگی( 7-7-4

ترین ثروت یا بااالترین درآمادها مالیاات     که افراد دارای بیشعموم بر آن است  تصوردر بسیاری از کشورها 

صاحّت  اً دهد، این مسئله لزوم که اعداد و ارقام نشان می طور همان. کنند کمتری نسبت به دیگران پرداخت می

اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال مالیات ندارد ولی حاکی از درخواست عموم برای رسیدگی موشکافانه به 

، اشخاص حقیقای باا ثاروت خاالص بااال      باال به خاطر موقعیت برتر در صنعت یا کسب و کار و شهرت. است

هرگونه تخلاف مالیااتی آنهاا    . کنند میتر از سایر افراد به خود جلب  ها و عموم مردم را بیش اغلب توجه رسانه

باید نشان دهد نظام مالیاتی  است حفظ درآمدهای مالیاتیخواستارِ  ی کهدولت. کند تری می نیز جلب توجه بیش

و راهبردهای تمکین آن به صورت برابر در مورد اشخاص حقیقای باا ثاروت خاالص بااال نیاز       دارد  ای عادالنه

 . شود اعمال می
 

ای برای این اشخاص ایجاد  های تمکین ویژه کشورها را واداشته است برنامه سیاری ازمالحظه باین چهار مورد 

 . کنند

 

 های مالیاتی در طبقۀ اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال ریسک( 7-0

 کلّای ای دیگر از عوامل مانند فرهنا    های مالیاتی به شخصیت ایشان و پاره از منظر اشخاص حقیقی، ریسک

مالیااتی    منبع درآمد یا ثاروت، ریساک  به با توجه . و مالیاتی بستگی داردقانونی کشور و چارچوب تمکین در 

سیاری ب. خواهد داشتهایی به همراه  متفاوت خواهد بود و فرار مالیاتی و برنامه تهاجمی مالیات هر دو ریسک

ی در میان اشاخاص مزباور یاا    ها گاه ریسک برخیها و ترفندهای مالیاتی ماهیتی عمومی دارند ولی  ریسک از

 .تر هستند طی رویدادی خاص مانند فروش کسب و کار شایع

تاری دارناد یاا     البته نباید این گونه برداشت شود که اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال تمکین مالیاتی پاایین 

 . های تهاجمی مالیاتی هستند اینکه همه در صدد استفاده از برنامه
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  باالافراد با درآمد 

ترفندهای ایشان برای اظهار ضرر و زیان ساختگی  قالبریسک مرتبط با پایۀ مالیاتی از سوی این اشخاص در 

آورند  ای برای درآمد به وجود می های عمده این ترفندها ریسک 8.گیرد مورد صورت می بیهای هزینهیا کسر 

عث حفاظت مبالغ بااالیی در مقابال مالیاات    همۀ شرایط را پوشش داده و باهای مذکور  برنامهنعطاف اچرا که 

در صورتی کاه  . یابد مبالغ به سرعت افزایش می ایناگر در مراحل اولیه به این مسئله پرداخته نشود، . گردد می

روی کاغاذ تسابتاً   ایان ترفنادها   شاید تشاخیص   ،مطالبۀ کسر به میزان باال داشته باشد مؤدی در اظهارنامه خود

 .آنها را تشخیص دادبه سهولت توان  نمیدر عمل ی ولبه نظر آیند  آسان
 

 ای با دریافتی باال کارمندان و اشخاص حرفه 

. گاردد  مینیز های دیگری  بخشی از اشخاص حقیقی با درآمد باال باعث ایجاد ریسکمورد استفادۀ ترفندهای 

گیارد کاه باه خااطر      ترفندهای ویژه اغلب در حیطۀ درآمد استخدامی کارمندان باا دریاافتی بااال صاورت مای     

گااهی   مادّت رغام اینکاه در کوتااه     علای . گیرناد  حقاو  بااالیی مای   ( به ویژه در بخش ماالی )خود  تخصّص

بارای حفاظ     و انگیازۀ قاوی   پاایین شاللی   نیّتاماما این افراد گیرد،  های زیادی به این اشخاص تعلق می پاداش

در قالاب ساهم،    ماثالً )الزحماه گااهی باه صاورت غیرنقادی       حاق . دارنددرآمد در سطح پیش از کسر مالیات 

هاا گااهی مشاکالتی را باه باار       این گونه پرداخات . شود پرداخت می( ها و سایر جبران خدمت تشویقی پاداش

های تهاجمی مالیاتی را ایجاد  ه هستند و امکان اجرای برنامهآورد چرا که قواعد مالیاتی مربوطه اغلب پیچید می

معماوالً   (یا حتی فرار مالیاتی قطعی)های تهاجمی  در نهایت، انگیزه و فرصت برای پیگیری این برنامه. کنند می

ترفندهای موجود در ایان حیطاه   . مداوم و معمول هایپرداختآید تا  پیش می های ویژۀ باال در حیطۀ پرداخت

اعطاای مزایاا باه     3مشامول مالیاات کمتار،    معااف یاا   ای بارتند از تبدیل درآمد استخدامی باه عوایاد سارمایه   ع

                                                           
تر  ها یا امتیازهای بیش پذیری تخفیف های خاص نظام مالیاتی، برای مثال دسترسی خواهد داشت به ویژگی تر نحوۀ استفادۀ ترفند بستگی جزئیات بیش 8

های درآمدی که در کشور محل اقامت این اشخاص از  و صورت( ۀ پژوهش و توسعه و تخفیف برای ساخت فیلمهزین ینۀ سرمایه، کمکهز مانند کمک)

 .اند مالیات معاف
 .گیرند صورت میهای اقتصادی  الزحمۀ بنگاه ثابۀ حقمفندها از سوی اعضای گروه کانونی در بافت سهام خصوصی یا به برای مثال، این تر 3
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مالیات کمتار   مشمولالزحمه به دریافتی غیرمشمول یا  و تبدیل حق 71کارمندان برجسته از طریق اشخاص ثالث

 . نزد کارمند
 

 کارآفرینان 

ایان  . خصوصای دارناد   های مالیاتی باه  هر کدام ریسکو اشخاص کارآفرین با درآمد باال انواع مختلفی دارند 

خرناد و شااید تشانۀ     های نو هستند که ریسک را به جان می از ایدهسرشار اشخاص کارآفرینانی خودساخته و 

دارای قادمت بااال اغلاب از     یِهاای خصوصا   شارکت  نفعان یا شریکانِ در مقابل، ذی. ریسک مالیاتی نیز باشند

 اهمیّات شاهرت باه ویاژه زماانی     . و حفظ ثروت متمرکز هساتند  بلند مدّتطی  موفقیّتریسک گریزانند و بر 

 .در نظر گرفته شده باشد  کننده مصرف 77برند  باالیی دارد که نام خانوادگیْ

ریازی حاول محاور      یا برناماه  72داراییهای تهاجمی مالیاتی برای کارآفرینان اغلب به تلییر نوع درآمد یا  طرح

حداقل کردن مالیات بر . مرتبط استاین امور  یمواردی مانند تحصیل یا فروش کسب و کار و یا ریسک باال

زیاان   تطبیاق : شاود  ایِ حاصل از فروش کسب و کار معموالً به یکی از دو روش زیار انجاام مای    عواید سرمایه

صول اطمینان از این که های  عایادی مشامول مالیااتی در کشاور محال       یا حعواید؛ برای تهاتر ( غیراقتصادی)

 .اقامت اشخاص دارای درآمد باال حاصل نیامده است
 

 کارآفرینان مالی 

های پوشش ریسک با سارمایۀ بااال    های سهامی خاص و مدیران صندو  کارآفرینان مالی مانند مدیران شرکت

تأمین سرمایه طر ماهیت کسب و کار این اشخاص، آنها در به خا. شوند گاهی بخش فرعی کارآفرینی تلقی می

در برخی کشورها، کارآفرینان مالی . گیری از راهبردهای تهاجمی دارند و مسائل مالیاتی تبحّر و تمایل به بهره

                                                           
کارفرما طی آن، الزحمۀ غیرمستقیم در قالب قرارداد سودآور خارج از بازار با شخص ثالث که  ترفندهای مورد بررسی اعضای گروه عبارتند از حق 71

این . است روش دیگر مجاز دانستن کارمندان به خرید کاالها یا خدمات با ارزش باال با تخفیف از تامین کنندۀ ثالث. کند ن میضرر شخص ثالث را جبرا

 .شود تخفیف از سوی کارفرما جبران می
11

 brand 
ها یا  شامل تراست)حقیقی یا حقوقی  پردازند یا سایر اشخاص دارایی به سوی اعضای خانواده که مالیات کمتری می/برای مثال، هدایت کردن درآمد 72

 ،های خصوصی از طریق واحدهای کسب و کار به منظور کسب ارفا  مالیات به خاطر مخارج ضمن اعمال کنترل کسب و کار یا انتقال دارایی( نهادها

 .استهالک و غیره
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که بخش عمده درآمدهای آنها مشمول  مالیات بر را دارند اغلب توانایی ساختاربندی بخشی از امور به نحوی 

 . تر باشد ای پایین سرمایهعواید 
 

 سازان ورزشکاران و سرگرمی 

ای را  ویاژه مساائل مالیااتی    کاه سازان گروهی از اشخاص با درآمد خالص باال هساتند   ورزشکاران و سرگرمی

المللی در رفت و آمد هستند  شان در سطح بین اشخاص حقیقی در این بخش اغلب به خاطر شلل. زنند رقم می

هاای   اشخاص بسیار موفق در حرفۀ خود احتماالً دارایای . افتد ای اتفا  می فرامرزی عمدهمشکالت و در نتیجه 

هاای   الزحمه اند و در ازای حق تصویر، حق اجرا، تبلیغ یک محصول و غیره حق نامشهود با ارزشی ایجاد کرده

 .گیرند باالیی می

« آمااده »های  مالیاتی خود ندارند اما گاه از طرحهای تیمی توانایی چندانی در تلییر تابعیت  ورزشکاران ورزش

هاای مشخصای از    گاروه  مخصاوص هاا   برخی طرح. کنند سایر اشخاص با درآمد باال استفاده می ۀمورد استفاد

کنند تا میزان مالیات پرداختی خود را  دادهای دوگانه یا چندگانه استفاده میرورزشکاران هستند که مثالً از قرا

های تیمی، جابجایی مکرر بازیکنان شایع است و گااه   در برخی ورزش 79.کشور تلییر دهنددر داخل و خارج 

جاویی   توانناد صارفه   در صاورتی مای   ها مالکان تیم. با انتقال بازیکن و پرداخت هزینه به تیم جدید همراه است

از ماثالً  )بر پرداخت را  پس از کسر مالیات به توافق برسند و بتوانند مالیات( خالص)مالی کنند که بر سر ارقام 

 74.به حداقل برسانند (طریق تلییر ماهیت پرداخت

 

                                                           
. اص غیرمقیم بر اساس وجه دریافتی آنها مالیات دریافت کنداز اشخ( مثالً بریتانیا)قراردادهای دوگانه در صورتی محبوب خواهند بود که کشوری  79

کنند و  نخست، این اشخاص با کارفرمای بریتانیایی برای ایفای تعهدات خود در بریتانیا قرارداد امضا می. کنند داد منعقد میراجی دو قراشخاص مقیم خار

در صورتی که این . کنند تانیا قراداد منعقد مییتعهدات در سایر نقاط جهان به جز بر طی قراداد دومی، با پیمانکاری وابسته در خارج از کشور برای ایفای

صرفاً به میزانی  حاصل در خارج کشورقرارداد مضاعف نافذ باشد، درآمد حاصل شخص حقیقی در ازای ایفای تعهدات خود در بریتانیا و همچنین درآمد 

بالقوه  اجتناب یا فرارتبدیل به ریزی صرف  برنامهطرح و  ،تلییر اساسی در ترتیبات در صورت. دا واریز گردبریتانیحساب مشمول خواهد بود که به 

ای برای  و دو قرارداد صرفاً وسیلهماند  میمخفی ( ها و وظایف تبعی و وظایف و مسئولیت)ترتیبات فحوای قرارداد با یکی از کارفرمایان  گردد، می

 .گردد میهای مالیاتی  مندی از مزیت بهره
 هدر ازای هزینۀ جابجایی؛ در پاسخ ب برنامه پرداختی به مدیر های الزحمه حقسایر  یا« پاداش به خدمت تیم درآمدن»از طریق تعریف  مثال، عنوان به 74

برای مثال، واحد . ک.ر. پرداخته شودها  تا به این ریسکشده ساختارهای خاصی ایجاد  ،مسائل خاص مدیران فوتبال و سایر مدیران مالیاتی ورزشی

 .ای هلند تخصصی ملی ورزش حرفه
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 گذاران ثروتمند سرمایه 

شاوند کاه شارایط مالیااتی      جایی باالیی دارند و گاه جذب کشورهایی مای  گذاران ثروتمند اغلب جابه سرمایه

ای پاایین بار انتقاال     عوایاد سارمایه   این امر شامل عاواملی مانناد مالیاات صافر یاا مالیاات        75.مساعدتری دارند

  جدا از تلییر محال اقامات مالیااتی،   . گردد های خصوصی و وجود شبکۀ مناسبی از معاهدات مالیاتی می دارایی

توانند از اشخاص حقوقی بهره گیرند که در خاارج از کشاور یاا مالیااتی پرداخات       گذاران ثروتمند می سرمایه

 عایادی باا منباع خاارجی    مالیات بر مالیات بر درآمد یا  ،پردازند و از این طریق میپایینی کنند و یا مالیات  نمی

این خواهد بود و به عنوان مثال  متلیّرریزی مالیاتی ساده تا فرار مالیاتی  این ساختارها از برنامه. آنها کاهش یابد

 .یابد بروز می (قانونالزام بر خالف )عدم اظهار درآمدها یا عواید خارجی فرار مالیاتی در قالب 
  

 ارث 

کننادۀ   دریافات  برای شخصِباعث ایجاد مشکالت تمکین مالیاتی هم  یگاهاست و بع ثروت امنیکی از ارث 

نیسات  هاای مالیااتی    بدهیکردن  حداقلبرای این مسائل لزوماً . گردد دهنده می ثروت و هم شخص انتقالاین 

اهداف مدیریت ثروت شامل محرمانگی، نوع دوستی و چگونگی مصرف ثاروت   ای ازاز مجموعه ناشیبلکه 

 .باشدمیکننده آن نیز  شخص مصرفو 

گساترۀ  . کنناد  ای نیز در حیطۀ مالیات بر ارث ایجاد مای  های ویژه اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال ریسک

و هدیاه در قالاب فاروش     هباه صوری یا های  هایی ابتدایی مانند انتقال از طرح: است متلیّرهای این حوزه  طرح

ها و بنیادها برای احتراز از  نگهداری دارایی مانند تراست المللیِ ابزارهای بین متضمّنهای پیچیدۀ  گرفته تا طرح

 . هایی مانند مستلالت پرداخت مالیات ارث بر دارایی
 

 فروش و انتقال 

افازایش ارزش   درصاورت . ای همراه است مالیاتی ویژههای  ها با ریسک مطابق تعریف، فروش و انتقال دارایی

در صاورت کااهش   . ها، مؤدیان به دنبال ترفندهایی برای حذف یا کاهش هزیناۀ مالیاات خواهناد باود     دارایی

                                                           
در بازارهای توسعه ( به غیر از مالکان مؤسسان و کسب و کارهای بزرگ)میزان رشد ثروت اشخاص حقیقی ( 2179) کلّیبرای مثال، مطابق گزارش بار 75

 .الملل دارد جایی سرمایه این اشخاص در عرصۀ بینبوده است و این نشان از جاب%( 21)تر از بازارهای در حال توسعه  بیش%( 92)یافته 
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از قبیل استفاده از قوانین انتقال ضرر و زیان یا تهاتر با سایر عواید )ها، احتماالً ترفندهای دیگری  ارزش دارایی

 .استفاده خواهد شد (و درآمدها
 

 المللی و اقامت مالیاتی جابجایی بین 

هاای متعادد    ی هساتند دارایای  یجاا  المللی در حال جاباه  اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال که در عرصۀ بین 

های مالیااتی مختلاف و    سر و کار داشتن با چارچوب. تجاری و شخصی در کشورهای مختلف خواهند داشت

های تهاجمی  کند ولی فرصت را نیز برای استفاده از برنامه تمکین مالیاتی را دشوار می ،های حقوقی سایر حوزه

هاای   در چنین شرایطی، اقامت مالیاتی شاخص گااه باه مشاکل بزرگای بارای ساازمان       . آورد مالیاتی فراهم می

اشخاص حقیقای   های مالیاتی نیست و به با این حال، مشکل اقامت فقط منحصر به سازمان. شود مالیاتی بدل می

 . یابد ی میبا ثروت خالص باال و مشاوران آنها نیز تسرّ
 

 ای مشاوران حرفه 

باا اساتخدام   بسیاری برای اشخاص حقیقی با ثاروت خاالص بااال دارناد چراکاه       اهمیّت مطّلعمشاوران خبره و 

عاین حاال، مشااوران     در. توانند مطمئن باشند که امور ایشان مطابق تمکین خواهاد باود   از این نکته میایشان، 

ریزی مالیاتی آگاه  های برنامه که باید ایشان را از فرصت اطالع دارندمطرح از این وظیفه خود در قبال مشتری 

ریزی مالیاتی است که باه مشاتریان خاود عرضاه      ریسک معمول مشاوران معطوف به نوع ترتیبات برنامه. کنند

اوران مالیاتی کاامالً از هماۀ مساائل مرباوط باه وضاعیت       آید که مش ولی در صورتی مشکل پیش می. کنند می

ه یاا با   76(شاامل دفترهاای خاانوادگی   )این مسئله گاه به دلیل حضور ساایر مشااورها   . مشتری خود آگاه نباشند

در این شرایط، مشاور وضعیت . یابد داشتن برخی امور خود بروز می  خاطر تمایل این اشخاص به محرمانه نگاه

در ایان  از این گذشته، برای مشاور . تواند تحلیل کند و او را به درستی راهنمایی کند مشتری را به درستی نمی

 . تعامل کند دشوار خواهد بود که بتواند به خوبی با سازمان مالیاتیشرایط 

ریسک و شاخص بالقوه برنامه تهاجمی مالیاتی به کار گرفتن مشاورانی است کاه باه ایجااد     ر ایجادعامل دیگ

به دنبال مخفی کردن اماور مشاتریان خاود از ساازمان مالیااتی       ،اند و به عمد چالش برای سازمان مالیاتی شهره

                                                           
در برخی موارد مسئولیت . متمول را برعهده دارد  گذاری، تراست و امور مالیاتی یک خانواده شرکتی است که مسئول مدیریت سرمایه« دفتر خانوادگی» 76

 . یابد نیز تسرّی می( برقرراری امنیت خانواده مثالً هماهنگی سفر، مدیریت امور منزل و)این شرکت به مدیریت امور شخصی خانواده 
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نند و چه اینکه در رویه کار چنان چالشی ایجااد کنناد   هستند، چه اینکه به صورت مستقیم این امور را پنهان ک

برخی مشاوران نیز آمادۀ کمک به مشتریان خود برای فرار مالیاتی . که رسیدگی به تاخیر افتد یا مختومه گردد

 .هستند
 

 های بانکی مرزی و حساب ساختارهای برون 

هاای باانکی    مشاابه و همچناین حسااب   هاای   ها، بنیادها و ساایر شارکت   شامل تراست)مرزی  ساختارهای برون

 مارزیِ  با این حال، باید توجه داشت که ساختارهای بارون . شوند باعث افزایش ریسک مالیاتی می (مرزی برون

هاای مالیااتی    داری شاده در حاوزه   شاامل ماوارد نگااه   )های جمعی  گذاری سرمایهثروت شخصی و یا  متضمّن

ریزی تهاجمی  وقی غیرمالیاتی دارد و نباید به سادگی آنها را برنامهگاه دالیل حق( ناچیزمعاف یا دارای مالیات 

قوانین خارجی نیست بلکه  مرتبط باذاتی صرفاً  نکته اصلی در ارزیابی ریسک. مالیاتی یا فرار مالیاتی تلقی کرد

ثیر آنها نیاز تاا  و هدف  درک تجاری انواع ساختارهای مورد استفادۀ اشخاص حقیقی دارای ثروت خالص باال

  .گذار است

 

 رفتار سازمان مالیاتی با اشخاص حقیقی با ثروت باالبررسی تطبیقی ( 0

سه بازار اصلی بزرگ جهان یعنی اقیانوس آرام، آمریکای شمالی و اروپاا باه نحاوی برابار در افازایش تعاداد       

نار  رشاد    و 5/1اند و میانگین درصد رشد جمعیّت این اشخاص  اشخاص حقیقی با ثروت خالص نقش داشته

همچنین وضعیت برخی بازارهاا مانناد روسایه، برزیال و کاناادا در      . بوده است 2176در سال % 2/8ثروت آنها 

البته رتبه کشورهای مختلف در جذب این افراد نیز تلییر کرده و . زمینۀ جذب این افراد بهبود جزئی یافته است

کشور نخست قرار گرفته است و کشورهایی مانناد ساوئد    5برای مثال فرانسه از بریتانیا پیشی گرفته و در میان 

در نمودار زیر درصد ثروت و درصد جمعیّت در ناواحی  . اند کشور اول فهرست قرار داده 25خود را در میان 

 :مختلف آمده است

 

 

 

 



11 

 

 (0271جمنی،  کاپ( )0272-0279)تعداد اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال به تفکیک منطقه : 7-0نمودار 

 
 2/3های اخیر رشد باالیی داشته و هام اکناون    نیز طی سال بسیار باالهمچنین اشخاص حقیقی با ثروت خالص 

. درصد از جمعیّت کل اشخاص حقیقی با ثاروت خاالص بااال را در اختیاار دارناد      9/8درصد از کل ثروت و 

حقیقای باا ثاروت     میازان ثاروت اشاخاص    2125حاکی از آن است که تاا ساال   ( 2171)جمنی  بینی کاپ پیش

 .رود تریلیون دالر فراتر می 711خالص باال از 

 (0271جمنی،  کاپ( )0272-0279)ثروت اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال به تفکیک منطقه : 0-0نمودار 
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و بعضاً )گذاری برای افزایش ثروت  طبیعی است که اشخاصی با چنین سطحی از ثروت همیشه به دنبال سرمایه

گاذاری و   پس عجیب نیسات کاه از نظار درصاد اهمّیات بارای ایشاان، مادیریت سارمایه         . ود باشندخ( درآمد

باالترین رتبه را میان خدمات مطلوب ایشان داشاته باشاند، اماا    %( 3/86و % 2/81به ترتیب یا )ریزی مالی  برنامه

داده است که ایان باه    ، مشاوره مالیاتی و حقوقی رتبه سوم را به خود اختصاص%(4/87)درست در رتبه بعدی 

های ایجابی برای افزایش ثروت، این اشخاص به دنباال جلاوگیری از نشات     معنای آن است که به غیر از اقدام

نیز هستند و به نحاوی باا مشااوره خواساتن و صاورت      ( از جمله در قالب مالیات)ثروت و درآمد حاصل خود 

 (.2171جمنی،  کاپ)د های سلبی جلوی از دست رفتن ثروت را بگیرن دادن اقدام

 .کنناد  می ایجاد مالیاتی های سازمان برای را هایی چالش باال خالص ثروت با حقیقی اشخاصدر نتیجۀ این امر، 

، فعّالیات در عرصاۀ   مالیااتی  نظاام  یکپاارچگی  بار  آنها تمکینی رفتار تأثیر و مالیاتی تهاجمی ریزی طرح امکان

های مختلف درآمادی و ثروتای ایشاان، موجاب شاده اماور مالیااتی ایان اشاخاص           الملل و همچنین محل بین

ایشاان در تاأمین    ساهم همچناین درصاد بااالی    . های مختلفای باشاد   پیچیدگی خاصی داشته و متضمّن ریسک

اظهاری  د، چراکه هرگونه فرار یا کمای به این اشخاص شو شود که توجه ویژه درآمد سازمان مالیاتی باعث می

های مالیاتی تهاجمی باعث از دست رفتن میزان عظیمی از درآمادهای ساازمان    مالیاتی یا بعضاً استفاده از طرح

 .گردد می

 تمرکز منابع( 0-7

در مورد مسائلی با اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال و مشاوران آنها مالیاتی   سازمانپیوسته منظّم و  تعامل

مسئله برداشت سازمان این . ت بسزایی برخوردار استیارائه خدمات از اهمریزی، تمکین و  برنامهمانند 

تا کند  اشخاص و مشاوران آنها کمک میاین همچنین به . بخشد بهبود میمؤدیان را در مورد این  71مالیاتی

آوری اطالعات کافی  در صورتی در جمعمالیاتی  سازمان 78.شناخت بهتری پیدا کنندمالیاتی نسبت به سازمان 

 .ای در سازمان، برای این امر در نظر گرفته شوداز این اشخاص موفق خواهد بود که بخشی ویژه

 واحدی مجزّاایجاد ترین روش  شایع. نحوۀ تمرکز منابع بر این اشخاص به اشکال مختلف میسّر خواهد بود

ت گرفته در کشورهای مختلف نشان داده شده است که از نظر های صوربررسی. استبرای این افراد 

                                                           
 .تر از راهبرد مالیاتی کلّی اشخاص مزبور های مالیاتی آنها و همچنین برداشت درست قدیمی و ریسکآشنایی با ساختارهای  جملهاز  71
 .غیرمالیاتی رقم زنندۀ آنها ارث و عواملهای کسب و کار و  گذاری، طرح برای مثال، ساختارهای اغلب مورد استفاده برای سرمایه 78
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معموالً این واحد  .باشدآنها نیز، این روش دارای اولویت می مشاورانو اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال 

اشخاص ها و تعهدات مالیاتی این  بدهیبر روی  یمستقیمتأثیر که را برعهده دارد هایی  مسئولیت مالیات

های بازرگانی  شرکتو ها  گذاری سرمایهحوزه وظایف واحد مزبور به  ،در برخی کشورها. ردگذا میحقیقی 

و یابد  تسرّی می( عملیاتیهای  شرکتشده و سایر  کنترلگذاری  های سرمایه ، شرکت از جمله تراست)وابسته 

تر  نسبت به آنها گستردهپردازد تا دید سازمان را  این اشخاص نیز میاعضای خانواده واحد گاهی به سایر این 

 .سازد

بستری برای پیگیری چندین کارکرد نیست بلکه نهایی هدف اختصاصی، بخش باید توجه داشت که ایجاد 

 : است

  ارسال این پیام شفاف به عدم تمکین برخی از اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال مبنی بر اینکه با

روبرو خواهند شد و این امر به نوبۀ خود باعث ریسک جدیِ تعقیب قانونی از سوی سازمان مالیاتی 

 شود؛  کاهش رفتار تهاجمی و افزایش تمکین داوطلبانه می

  ایجاد امکان تطابق سطح تخصّص و دانشِ مشاوران این اشخاص و همچنین افزایش آگاهی تجاری

 کارکنان مالیاتی؛ و 

 در نهایت افزایش درک نسبت به داشت دانش و  های هدفمند، نگه ها، آموزش ایجاد تمرکز بر مهارت

 . اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال

در سطح ) ایجاد واحد اشخاص حقیقی با ثروت خالص باالطی  ،کشورهادهد در بسیاری از ها نشان میبررسی

های اختصاصی ایشان بوده  تر به خاطر رابط افزایش یافته است و این امر بیشرضایت مؤدیان ، (کشور یا منطقه

در فرانسه، برای مثال . کند با استعداد را به خود جلب می کارکناننظر ها عموماً از این گذشته، این واحد. است

و اشخاص حقیقی با ثروت دارایی وزارت ستاد سازمان ، 73های اختصاصیایجاد گفتگوی صحیح بین واحد

تعامل مزبور باعث شناخت بهتر شرایط هر یک از  .شود باعث افزایش تبادل اطالعات داوطلبانه میخالص باال 

 .کاهش طرح دعوی را در پی داردو طرفین شده 

 هرچند. شود نیز میافزایش درآمدهای مالیاتی باعث بخش اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  تمرکز بر

ص باال در اشخاص حقیقی با ثروت خالبر واحد ایشان گذاری  سرمایهدر مورد کشورها اطالعات دقیقی از 

                                                           
19

 DNVSF 
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مثبتی در این گروه از مؤدیان نتایج اما اطالعات در دسترس حاکی از آن است که تمرکز بر ، دست نیست

 . قالب افزایش درآمدها و یا جلوگیری از ضرر و زیان به همراه داشته است

ثروت  ، استرالیا بعد از ژاپن و چین باالترین تعداد اشخاص حقیقی با(2171)جمینی  مطابق گزارش کاپ

و شاید به خاطر آن است که در ارائۀ خدمات مدیریت ثروت و  21خالص باال را در حوزۀ اقیانوس آرام دارد

درصد افزایش طی سال  4تعداد این اشخاص در استرالیا با . تر عمل نموده است بانکداری خصوصی، رقابتی

 . میلیارد دالر را در اختیار دارند 195نفر رسید که ثروت ترکیبی مالی به ارزش بیش از  294.111به  2175

. گردد میتمکین باعث بهبود که تمرکز بر اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال دال بر آن است تجربه استرالیا 

نسبت به اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  یرشد مالیات پرداختمورد مالیاتی استرالیا در پژوهش سازمان 

نسبت به درآمد در پرداختی مالیات حاکی از افزایش محسوس ( قابل قیاس با جمعیّت)رشد درآمد خانوارها 

های سازمان مالیاتی هماهنگی  است و این مسئله با ایجاد نیروی کار و گسیل منابع به سوی فعّالیت 7331دهه 

با وم مداو منظّم تعامل همچنین . های بعدی بهبود یافته است به طور مشخص، تمکین داوطلبانه در سال. دارد

مسائل نسبت به جریان اطالعات و آگاهی باعث افزایش اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال و مشاوران آنها 

 .گردد میجاری 

 

 نحوۀ تشخیص اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال( 0-0

ابتدا باید مدیریت منابع برای . در اختیار دارندهای مالیاتی منابع محدودی  سازمان، بخش از مؤدیانبرای این 

را وضع کرد و از این طریق، صرفاً بر تعداد  سایر موارد قانونیها و  این اشخاص را شناخت تا بتوان آستانه

 .تمرکز نمود اشخاصمشخصی از این 

ثااروت ماالی یااا قاباال   ای بارای آسااتانه عمومااً حااد ، 27هاای مختلااف  هااای منتشاره از سااوی بنگاااه  در گازارش 

اشخاص حقیقی با ثروت خاالص   جمعیّت ،و از این طریق شودتعیین میگذاری یا دارایی تحت کنترل  سرمایه

                                                           
 2176-2175های  ترین رشد جمعیت این اشخاص را طی سال بیش%( 3/77)و تایلند %( 1/72)، تایلند %(1/79)هرچند مطابق گزارش مزبور، اندونزی  21

 .اندداشته
 . ک.ر 27

Barclays Wealth (2007) and Barclays Wealth (2008); Boston Consulting Group (2017); Citi Private Bank and 

Knight Frank (2017); McKinsey & Company (2005); Merrill Lynch Cap Gemini (2017); and Oliver Wyman 

(2008). 
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  هاای باا واساطه نازد     هاای بالفصال ایان اشاخاص، همچناین دارایای       این آستانه دارایای . گردد باال مشخص می

نفعاان را   اماین و متعلاق باه ذی    نازد ی هاا  هاای خصوصای و دارایای    شده مانند شارکت  اشخاص حقوقی کنترل

 .شود و آن را شامل نمی کند گیرد ولی محل اقامت شخصی این اشخاص را مستثنی می دربرمی

ها نشاان   این گزارش 22.نفر استمیلیون  78تا  76این اشخاص در سراسر دنیا بین تعداد که  شواهد حاکی از آن

باوده و پاس از   این اشخاص در سطح دنیا و هم کل ثروت ایشان هر سااله در حاال رشاد     جمعیّتدهد هم  می

 .بحران مالی میزان رشد جمعیّت ایشان افزایش نیز یافته است

آمده است که کل ثروت اشخاص حقیقی با ثروت  (2171، جمینی کاپمریل لین  )ها  در یکی از این گزارش

در ساال   آنهاا  ها حاکی از آن است که کال ثاروت   سایر گزارش. است ون دالر آمریکایتریل 5/69خالص باال 

هاای   ساال   د ثاروت ایان اشاخاص در باین    وش بینی می پیش 29.تریلیون دالر قرار دارد 761تا  81در دامنۀ  2171

روت ایان  ، ثا نباود  2171؛ البتاه اگار بحاران اقتصاادی دهاه      24برساد دالر تریلاون   225تا  89به  2125تا  2127

 25.یافت میای  قابل مالحظهاشخاص رشد 

در سراسر دنیا یکساان نباوده    2176طبق این گزارش، رشد تعداد اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال در سال 

هفات و نایم    2176و  2175هاای   اشخاص حقیقی با ثاروت خاالص بااال باین ساال      جمعیّترشد جهانی . است

داشته درصدی  1/71 نصیب این اشخاص کرده و رشد ای را بیشترین عواید منطقهمنطقۀ آفریقا بوده اما درصد 

 (. 2171، جمینی کاپمریال لین  )است 

                                                           
 .ک.ر 22

Citi Private Bank and Knight Frank (2017) ( میلیون 3/76 ); Merrill Lynch Cap Gemini (2017) ( میلیون 5/76 ); Boston 

Consulting Group (2008) ( میلیون 3/71 ). 
 .ک.ر 29

Boston Consulting Group (2171) ( تریلیون دالر 5/766 ); Ernst & Young Private Limited (2017) (741 تریلیون دالر) ; Merrill 

Lynch Cap Gemini (2017) ( تریلیون دالر 5/69)  
 .ک.ر 24

Merrill Lynch Cap Gemini (2017) ( 2125تریلیون دالر تا سال  711 ); Boston Consulting Group (2017) ( تریلیون تا سال  7/229

2127); Oliver Wyman (2017) ( 2172تریلیون تا سال  89 ). 
ویمان، برآورد طبق پیمایش اولیور »مده آآن  رکه د( 9، ص «مورد افراد ثروتمند گزارش ویژه در»، 2113آوریل  4)برای مثال اکونومیست . ک.ر 25

 «.تریلیون دالر یا یه چهارم ثروت خود را از دست بدهند 71گردد بحران مالی باعث شده که اشخاص با ثروت خالص باال  می
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اشاخاص حقیقای باا ثاروت     »اشخاص حقیقی با ثروت خاالص بااال    جمعیّتهای  یکی از زیرمجموعههمچنین 

 761 تاا  69بسته به تعریف ارائه شده، دارایای ماالی تحات کنتارل ایان اشاخاص باین        . هستند 26«العاده باال فو 

 21.تر است دالر آمریکا یا بیش تریلیون

اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  جمعیّتها نیز  به منظور ارائه سطح مناسب خدمات به این اشخاص، بانک 

در حوزۀ بخش بانکاداری خصوصای از لحااظ     فعّالبه عنوان مثال، بانکی در بریتانیا و . کنند بندی می را تقسیم

 :کند ئه میابندی زیر را ار تجاری تقسیم

 ّ؛میلیون پوند 5تا  5/1گذاری بین  دارایی خالص قابل سرمایه: لمتمو 

 ؛ ومیلیون پوند 21تا  5گذاری بین  دارایی قابل سرمایه: با ثروت خالص باال  

  میلیون پوند 21اری بیش از گذ دارایی قابل سرمایه: بسیار باالبا ثروت خالص. 

با رشد یا کاهش ثروت مشتریان، طبقۀ ثروتی آنها و همچنین سبک و سطح خدمت دریافتی ایشان نیز باه طباع   

تاری   خادمات عاادی   لْمتماوّ  خدمات شخصی ویاژه و اشاخاص معماولِ    ،ترین اشخاص ندمتثرو. کند تلییر می

 . کنند دریافت می

 جمعیّتتعریف مشخصی برای های مختلف هر یک معیارکشورهای از لحاظ ساز و کار اداری، به طور کلی 

پیچیده  و معیارهای 28یا ثروت/های درآمدی و معیارها عبارتند از آستانهاین . دنکن اشخاص استفاده میاین 

به مدیران سبت نبرخی کشورها  23.(المللی مالیاتی بینمسائل و مختلف منابع درآمدی شامل )مالیاتی  امور

                                                           
26

 UNHWI 

 .ک.ر 21

Merrill Lynch Cap Gemini (2017) ( دالر تریلیون 5/69 ); Boston Consulting Group (2017) ( دالر تریلیون 5/766 ); Oliver 

Wyman (2017) ( دالر تریلیون 65 ). 
  

یت در استرالیا و کانادا، اشخاص حقیقی دارای ثروت باال و دارای درآمد باال به طور جداگانه در قالب دو گروه تعریف شده است که تحت مدیر 

( 2118-2111)باال طی سال اول شروع فعالیت در استرالیا، تمرکز تیم اشخاص حقیقی دارای درآمد . واحدهای جداگانه قرار و فرآیندهای مجزایی دارند

تر از حد واقع  میلیون دالر استرالیا است و درآمد خود را کم 71الزحمۀ ایشان بیش از  های دولتی بود که حق بر مدیران اجرایی و هیئت مدیرۀ شرکت

های تحت تملّک خارجی تسری  های خصوصی و شرکت شرکت نیز ادامه و به مدیران ارشد احرایی 2113-2118کار تیم مزبور طی بازۀ . کردند اظهار می

 (.ب2118) ATO. ک.ر. یافت
  
و اشخاص حقیقی با ثروت ( SME)المللیِ اجتناب از مالیات تکیه دارد که از سوی مؤدیان کوچک و متوسط  در ژاپن، واحد مزبور بر ترفندهای بین 

المللی در میان این دسته از مؤدیان در حال  تشخیص این امر است که مسئله اجتناب مالیاتی بین دلیل تمرکز مزبورْ. گیرد خالص باال مورد استفاده قرار می

 .شیوع بوده است یا خیر
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توجه باال وجهه عمومی و دارای ثروتمند اشخاص حقیقی دولتی یا های  و هیئت مدیرۀ شرکتارشد اجرایی 

در کل، بسیاری از . جدید متمرکز هستندمؤدیان ثروتمند سایر کشورها نسبت به . دارند ای مبذول می ویژه

خود در نظر کشور های مالیاتی ترکیبی از عوامل فو  را همراه با سایر عوامل مرتبط با شرایط  سازمان

 91.گیرندمی

اصلی تشخیص این معیار را  ثروتگاهی حتی کشورهایی که فاقد مالیات بر ثروت هستند نیز برای مثال 

نیاز دارند، چه اینکه  یدرآمد قابل توجهمعموالً به  اشخاص ،ثروتبرای کسب زیرا . کنند اشخاص تلقی می

در صورتی دارای ثبات نسبی است که شاخص به مثابۀ عالوه، ثروت  هب. مشمول مالیات باشد یا خیراین ثروت 

ریزی مالیاتی  درآمد از سالی تا سال دیگر متلیّر باشد؛ در مقام معیار سنجش نیز، گاهی ثروت تحت تأثیر برنامه

صرف گاهی  درآمد اساس تعریف اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال بر در نتیجه، . گیرد قرار می

ها و  صورت داراییشامل مثالً ) مالیاتمانند اظهارنامۀ منابعی توان از  را میهای مرتبط  داده. زاست مشکل

مالی،  های هموسسیا در قالب اطالعات نزد  های دولتی سایر اداره طریقها از  استخراج کرد؛ این داده (ها بدهی

 .شود تأمین می ای و غیره رسانه های گزارش

آید که باید به طور مناسب به آنها پرداخت و از این بابت اطمینان به  گاهی در شرایط خاص، مسائلی پیش می

. رکز بر آنهاستگیرد که سازمان مالیات در پی تم اشخاصی را در بر میعمل آورد که واحد مزبور صرفاً 

دربارۀ اشخاص حقیقی حول و حوش حد آستانه نیز مشکالتی وجود دارد و باید انعطاف کافی داشت تا 

اطمینان حاصل نمود که ورود و خروج اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال در این بخش به صورت مؤثر 

انی که یک شخص طی دو سال زماین است که صرفاً  ها به عنوان مثال، یکی از راه حل. پذیرد صورت می

در صورت ورود و خروج مکرر شخص . متوالی شرایط را احراز نماید اقدام به ورود و خروج آنها نماید

معیار پولی را . آورد در زمینۀ یکپارچگی برخورد سازمان پیش میرا این امر مشکالتی حقیقی در واحد ویژه، 

اطمینان حاصل بتوان لحاظ و را این اشخاص و رشد عمومی تا تورم کرد اصالح به صورت ساالنه  باید حداقل

 .اختصاص داده شده استمؤدیان موجود به کفایت به که منابع کرد 

 

                                                           
کند  را تعریف می( ای های حرفه یعنی کارمندان ترک تابعیت کرده و مشارکت)به صورت مجزّا دو دسته از اشخاص حقیقی ثروتمند برای مثال، بریتانیا  91

 .اندازند های فرعی این اشخاص نظری می بندی ل ویژۀ مرتبط با تقسیمو به مسائ
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 دهی منابع سازمان( 0-2

اشخاص تخصّصی برای پرداختن به های  ماندهی تیمبه سامالیاتی یا تمایل سازمان بر توانایی  مختلفی عوامل

واحد چند یا مجزّای مرکزی واحد تخصّصی به شکل های  تیم. گذارند تأثیر می حقیقی با ثروت خالص باال

در کند و  میجلوگیری  «یملّ»واحد موجود در قوانین از ایجاد های  محدودیتگاهی . خواهند بودای  منطقه

است در صورتی دارای اولویت ای  عالوه، واحدهای منطقه هب. توان تاسیس کرد میای  واحدهای منطقهنتیجه 

 .درنظر بگیرد ای را های منطقه اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال تفاوت در میان جمعیّتمالیاتی   که سازمان

. خواهد بودمؤدیان دسته از اختصاص منابع به این برای مهم از جمله مالحظات  عموم تر درک گسترده

 ییاسترالیا راهنما. داشته باشندمؤدیان ای با همۀ  رفتار یکپارچهعمل کنند و  انهطرف بیباید های مالیاتی  سازمان

این دفترچه . منتشر نموده است« اشخاص حقیقی ثروتمند استرالیاراهنمای مالیاتی برای : عاقلو  دارا» عنوانبا 

پیشنهاداتی  است؛ همچنینمواجه با آنها ها مواردی است که مؤدی در این واحددر خصوص  شامل اطالعاتی

برای نیل اطالعات و خدمات پشتیبانی ریزِ و خود  مالیاتیدر راستای مدیریت تعهّدات کمک به مؤدیان برای 

که  آنالینی منتشر کرده استمالیاتی استرالیا راهنمای سازمان همچنین . شده استبه تمکین مالیاتی ارائه 

 .دربر داردثروتمند اشخاص حقیقی  ی برایمناسب و روز اطالعات به

های  برنامهدارای  کانادا، فرانسه، ایرلند، ژاپن، نیوزلند، آفریقای جنوبی و بریتانیا نیزچنین کشورهایی مانند هم

راهبردی ارزیابی ریسک این کشورها با . هستند باالاشخاص حقیقی با ثروت تمرکز مستقیم بر برای رسمی 

مختلف  یکشورها واحد دراین . اندگرفتهاشخاص این از منابع بر به تمرکز بخشی تصمیم سازمان مالیاتی، 

و  7336سال استرالیا در ، 7389سال عملیات ایجاد آن در در فرانسه : ایجاد شده استهای مختلف  دورهطی 

 زیرجدول در . این واحدها ایجاد گردید 2118للایت  2112های بین  سالطی کشورهای دیگر در اکثر 

در واحدها و صورت گرفته واحد، وظایف مورد رسیدگی در هر شامل تعداد اشخاص )ها جزئیات این واحد

 .ارائه شده است( جاری تحت رسیدگی این واحدهاهای  مالیات

برای اشخاص  یهای برنامه دو کشور استرالیا و کاناداهای ویژۀ اشخاص دارای ثروت باال،  عالوه بر برنامه

در این توانایی ارزیابی ریسک سازمان مالیاتی ف که اند، با این هد حقیقی دارای درآمد باال نیز ایجاد کرده

که اشخاص از این مسئله دارند اطمینان برای فرانسه و آفریقای جنوبی همچنین معیاری . افزایش یابدبخش 

 .اند تخصّصی آنها دیده شدهباال در برنامه های درآمد حقیقی با 
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 های تحت پوشش این واحدها رویکردهای واحد اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال، وظایف و مالیات -7-0جدول 

 کشور

اشخاص  جمعیّتحدود 

 ثروت خالصبا حقیقی 

 7باال (د)درآمد(/ث)

 سال تأسیس

 های تحت پوشش مالیات وظایف و اختیارها واحد مرتبط با

 ااشخاص حقیقی ب

 ثروت خالص باال

 ااشخاص حقیقی ب

 درآمد باال
 شده های کنترل شرکت

رابط 

 مؤدیان

ارزیابی 

 ریسک
 حسابرسی

صرفاً مالیات بر 

 درآمد
 ها ۀ مالیاتکلّی

  9* * * 2* *  * 7336 (ث) 7911 استرالیا

  9* * *   *  2111 (د) 7111 “

 5*  * *  *  * 2116 4(ث) 551 کانادا

  * * *   *  2111 (د)نامشخص  “

 فرانسه
671111 7389 * * *   *  * 

 *  * * * 1*  * 2119 491 ایرلند

 *  * *  * * * 2117 نامشخص 8ژاپن

 *  *       نامشخص 5مکزیک

  *   *   * 2118 نامشخص 72هلند

 72*  * * * *  * 772116-2112 711 نیوزلند

 *  * * * * * * 2116 7111 آفریقای جنوبی

 72بریتانیا
745111 2113 *   * * *  *75 

“ 
7661111 2112  *  * * *  * 

 .شود از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و الزاماً معیار یکسانی در گزارش ثروت استفاده نمی( د)و دارای درآمد باال ( ث)مورد استفاده برای تعریف اشخاص حقیقی دارای ثروت خالص باال   معیار .7
 .رابط برای ارزیابی ریسک، حسابرسی و اختالفات .2
 .کند های تحت مدیریت سازمان مالیاتی استرالیا همکاری می ایر مالیاتها در زمینۀ ادارۀ س واحد با سایر بخش .9

 .میلیون دالر 51اشخاص دارای مایملک خالص باالی  .4
 .حداقل مالیات بر درآمد و مالیات بر کاال و خدمات .5

 .است نیز های تحت کنترل این اشخاص دربرگیرندۀ شرکت .6
 .های تجاری استثنای شرکتها به  کترهای مرتبط با ش گذاری شامل همۀ سرمایه .1

 .شوند های کوچک و متوسط در آن بررسی می ستانی این اشخاص و شرکت المللی مالیات اند و مسائل بین واحدهای تخصّصی در سطح منطقه واقع شده .8
 .، ولی معیار مشخصی برای تعیین اشخاص حقیقی با ثروت باال وجود ندارد(مداران، هنرمندان و ورزشکاران سیاستمانند )کند  های قابل توجهی دارند را بررسی می اشخاص خاص که داراییدر مکزیک، این واحد امور مالیاتی برخی از  .3

 .این طرح در مرحلۀ اجرای آزمایشی است .71
 .امور عملیاتی کمک نماید/ شکل گرفت تا در زمینۀ اشخاص حقیقی با ریسک پایین  2116در سال  دیگریتیم  .77

 .مالیات بر کاال و خدماتحداقل مالیات بر درآمد و  .72
 .ای که در اصل دربرگیرندۀ اشخاصی غیر از اشخاص مزبور است به استثنای تیم مشارکت حرفه .79

 .اشخاص حقیقی تحت نظارت واحد اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال .74
 .به استثنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ارث .75
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 های کارکنان مهارت( 0-4

: استپنج مشخصه دارای های مالیاتی و بخش اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  تعامل بین سازمانمهم اصول 

برای . پاسخگوییو  شفافیت؛و افشا از طریق نظام  97تناسب؛ توسعه عدم جانبداری؛ ؛آگاهی تجاریمبتنی بر درک 

مورد استفاده، کارکنان پیچیده  روشهایهمچنین و مورد استفادۀ این اشخاص  یتهاجمی مالیاتهای  درک کامل طرح

 .مرتبط با این بخش از مؤدیان باید بسیار توانمند و حایز پنج خصیصۀ مزبور باشد

به افشا و  برای تشویقشناسایی کنند، ترتیبات پیچیده در ساختارها و را های مالیاتی  بتوانند ریسکباید این کارکنان 

العمل مناسب  برای نشان دادن عکسو ای برقرار کنند  های حرفه ارتباطاشخاص و مشاوران آنها این با شفافیت، 

 .نسبت به ریسک این اشخاص در زمان مناسب، یکپارچه و شفاف و به کفایت عمل کنند

آگاهی ) نخستین ویژگیحاکی از آن است که پروژه اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال در مورد  هابررسی

به باور ایشان، به  که احتماالً در صورتیمؤدیان . ستمؤدیان و مشاوران آنهامورد نیاز این دسته از به شدت ( تجاری

گفتگوی مربوطه با سازمان مالیاتی بدون هی  دلیلی  ،زمینۀ تجاری خاطر درک پایین سازمان مالیاتی نسبت به پیش

 .مایل به افشا و شفافیت نخواهند بود جزئی و طوالنی گردد

های منحصر به فرد  بخش صنعت و ویژگیهای  ویژگی، «انجام کسب و کارساز و کار »آگاهی تجاری شامل درک 

اشخاص حقیقی با کسب و کار مزبور برای آگاهی از عوامل اینکه  عالوه بر. گردد می مؤدیانبرخی کسب و کار 

حایز اهمیّت خواهد بود؛ ها نهفته در ترتیبات و ساختارهای مختلف  نگیزهادرک  مهم است،ثروت خالص باال 

آگاهی تجاری . مالحظات کاریهستند تا شخصی یا خانوادگی های  تر مبتنی بر دغدغه های مزبور بیش انگیزه

د که متضمّن گیر را در برمیهایی  یتدارد و فعّالتری برای اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  معنی گستردهاحتماالً 

هرچند به این )است موارد زیر مورد نیاز دربرگیرندۀ شناخت در نتیجه، . هستندو درآمد هدایا ، اشخاصهای  مالیات

 :(شود موارد محدود نمی

 ؛ترتیبات مالی 

  ؛(ها، مؤسسات خصوصی و غیره تراستمانند ) گذاری و ثروت سرمایهریزی برای  برنامهساختارهای 

                                                           
31

 openness 
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 شدۀ  کنترلهای  مالیات مضاعف، شرکتهای  نامه موافقتشامل اقامت مالیاتی، )مالیات المللی  مسائل بین

 ؛(گذاری خارجی های سرمایه صندو های خارجی و  تراست، خارجی

  ؛ارثتقسیم مسائل 

  محرمانگی؛ ومالحظات 

 وضعیت ریسک اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال. 

در اختیار داشته باشد تری از مؤدیان  مالیاتی دقیقپیشینۀ مالیاتی  شود سازمان مزبور باعث میموارد  شناخت درست از

اشخاص حقیقی با ثروت همچنین در زمینۀ  .بپردازد ها ریسکبه به صورت کارآمد با اختصاص منابع مکفی، و 

 .هش یابندپرداختن به مسائل تکراری و غیرالزم کااداری بار و  ها هزینهشود تا  تمرکز می تمکینبر عمل خالص باال، 

مالیاتی   سازمان. سازش و توافق کنندمالیاتی ایشان با سازمان  با توجه به پیشینۀ تجاری این اشخاص احتماالً بسیاری از

ضمن  ،های رفتاری را ارج نهاده و با خوبی به تعامل با این اشخاص و مشاوران آنها مشلول شود باید این انگیزش

 .پذیری و حاکمیت خوب مطمئن گردد اینکه از مسئولیت

در . گردد واحد اختصاصی باعث تسریع در حصول آن میو آید  حاصل میمداوم منظّم و تعامل طی آگاهی تجاری 

 .توان به آگاهی اولیه دست یافت نتیجه، با آموزش کارکنان موجود و استخدام متخصّص از خارج سازمان مالیاتی می

این موارد . ذکر شده استتجاری از طریق آموزش یابی به آگاهی  دست های راهطالعات مختلف برخی از در م

 :عبارتند از

 راهنمایی افراد و مأمور کردن آنها؛های توسعه مانند  برنامه 

  القای مطالب به صورت غیرمستقیم؛آموزش و 

  وملزومات آموزشی ویژه؛ تأمین جهت ی آنها ها و نمایندگیکسب و کارهای دیگر با همکاری 

 92سازی شبکه جلسات غیررسمی. 

در سازمان را آگاهی تجاری امکان به روزسازی ها  و بانکاستخدام نیرو یا به مأموریت پذیرفتن از بخش خصوصی 

فرصت استفاده از بیشتری خواهد داشت و  یتبرای کارکنان بخش خصوصی جذابواحد اختصاصی  .سازد مهیا می

                                                           
کنند  اقتصادی در کسب و کار است که طی آن، صاحبان کسب و کار و کارآرفینان طی دیدار با یکدیگر روابط تجاری ایجاد می-سازی فعالیتی اجتماعی شبکه 92

 .کنند ها را ایجاد می کسب و کار استفاده یا این فرصت تر برای توسعۀ های بیش و از این طریق، از فرصت



21 

 

داخلی و  متخصّصاناز تیمی مالیاتی استرالیا برای مثال سازمان . آورد میفراهم مساعدتر  یمحیطتجارب کنونی را در 

 های ند که تصمیمکن میحاصل را اطمینان این و دهند  میمشاوره  دارد که در مورد اعمال قوانین ضدّ اجتنابخارجی 

در مورد امور پیچیده بتواند بینشی مالیاتی  شود سازمان باعث می نمتخصّصا تیم .هستند« عینی و یکپارچه»اتّخاذ شده 

های  اقداممالیاتی باید   سازمان. تشخیص دهد یاز برنامه تهاجمی مالیاتهای انجام کسب و کار را  انگیزشو پیدا کند 

ردد و اقدامات گ شود، محرمانگی رعایت می نماید که تضاد منافع مدیریت میتا اطمینان حاصل صورت دهد مناسبی 

 .مربطه کامالً شفاف هستند

باال دارند تا بتوانند به های فنی مالیاتی  مهارتنیاز به اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال شاغل در امور  کارکنان

اشخاص حقیقی با ثروت های مربوط به بخش خصوصی رسیدگی کنند؛ به ویژه باید از قوانین مالیاتی که  مالیات

مورد مالیاتی باالیی نسبت به مسائل همچنین باید آگاهی  99.سازند آگاهی کامل داشته باشند تأثر میرا مخالص باال 

های ایجاد  مهارتبتوانند از تخصّص خود بهره برده و از و وجود داشته باشد سازمان های  رسیدگی سایر بخش

 .برآیندپیچیده هماهنگی برخوردار باشند تا بتوانند در کنار یکدیگر از عهدۀ حل مشکالت 

کارکنان خود را باید بدواً و پیوسته مالیاتی های  سازمان، گردندسطح دانش باالیی صاحب برای اینکه کارکنان 

مثال، برای . پیشِ روی را حل و فصل کنندتوانند مسائل مالیاتی و تجاری  میدهد تا مطمئن باشد ایشان آموزش 

تا کارکنان بتوانند از  اند کردهریزی  طرحرا  یدوره دیپلم محلیْ یدانشگاهبا همکاری  ایرلندمسئوالن سازمان مالیاتی 

پذیرفتن از بخش  مأمورو های هدایت نیروها  ها مانند برنامه اقدامسایر . این طریق دانش مالیاتی خود را افزایش دهند

 .گردد واقع مینیز مفید خصوصی 

 

 ها و وظایف نقش( 0-9

و  94تر بر مالیات درآمد اشخاص حقیقی تمرکز دارند کشورهای مختلف بیشدر اشخاص این واحدهای مخصوص 

یابد که  با این حال، بخشی از مزایا صرفاً زمانی تحقّق می 95.دهند ها را پوشش می صرفاً برخی از آنها همۀ مالیات

                                                           
 .بریتانیا در غیرمقیم افراد با مرتبط قوانین و ایرلند در خاص های معافیت، اقامت قوانین مثل 99
 .گردد مستلالت و هدایا می/ای، ارث در شرایط مزبور، مالیات بر درآمد شخصی شامل مالیات بر درآمد، عواید سرمایه 94
 .7-2جدول . ک.ر 95
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متخصّص مورد از سوی تیمی ( شامل مالیات بر هدایا و مستلالت) 96های درآمد شخصی تر از مالیات حیطۀ گسترده

 :این مزایا عبارتند از. رسیدگی قرار گیرد

  ها یک تیم  این مالیاتبه که در صورتی : دنمی گذار تأثیربر بیش از یک نوع مالیات برخی معامالت

 وکارآمدتر خواهد بود؛  ها دادهگردآوری و رسد  میبه حداقل  درخواست اطالعات، رسیدگی کند

 مالیاتی تر و کارآمدتر از سوی سازمان  ن مؤدیان باعث رفتار یکپارچهتعیین رابط مشخص سازمان برای ای

 .می شود

مثالً )های دیگر  مالیاتباید به ، داشته باشنداشخاص حقیقی با ثروت خالص باال کسب و کاری در صورتی که 

دانش به ها  یاتتمام این مالرسیدگی به . رسیدگی شودنیز ( ها، مالیات بر حقو  و مالیات بر مصرف مالیات شرکت

غیرممکن به  91های شخصی مالیاتی کارکنان واحد نیاز دارد و گاهی دانش عمیق و تمرکز بر انواع مالیات  گسترده

 .رسد نظر می

با این حال، در . تحت رسیدگی در واحد اختصاصی وجود دارد های هایی برای مالیات محدودیت ،در برخی کشورها

باعث با آن بخشها رفتار هماهن  ، باشدسازمان مالیاتی وظیفۀ بخش دیگر ها  مالیاتبرخی رسیدگی به صورتی که 

 .تحقّق مزایای مذکور خواهد شد

، در صورتی که اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال از طریق اشخاص حقوقی مجزّا یا ترتیبات دیگری فعّالیت کنند

این واحد هم به این اشخاص و  ه این است کهبه این مسئل یک رویکرد. مسائل مرتبط دیگری نیز پیش خواهد آمد

از بهتر حفاظت : مزایایی خواهد داشتاین رویکرد . های تحت کنترل آنها با هم رسیدگی کند هم به شرکت

استرالیا در   موفقیّت ،به عنوان مثال 98.حسابرسی هماهن و تر تشخیص  سنجیده فرآیند، نزد  واحدهای حساس  داده

مورد تحت کنترل کلّ گروه  که مرهون این واقعیت است یقی با ثروت خالص باال اشخاص حقزمینۀ ممیزی 

                                                           
 .امور مرتبط با اشخاص حقیقی است« شخصی»گزارش حاضر منظور از صفت در  96
 .پانوشت قبلی. ک.ر 91
البته به استثنای )دهد  شدۀ ایشان را با هم انجام می های کنترل ممیزی و حسابرسی مالیات بر درآمد شخصی و همچنین شرکت برای نمونه، در فرانسه این بخشْ 98

شده نیز  های کنترل الزحمۀ مدیران ارشد شرکت بررسی همچنین شامل حق(. هایی که مثالً به خاطر حضور در صنعتی خاص نیاز به رسیدگی متخصص دارند شرکت

المللی،  تدلیس بین)المللی  ها مانند مسائل بین تیم حسابرسی در برخی حوزه. گیرد های تحت کنترل در این واحد انجام می درصد از حسابرسی شرکت 41. گردد می

به . و سهام تخصص دارد( یگذاری دارای با تمرکز بر خرید اهرمی سهام دیگران و ارزش)، امور مالی (های مالیاتی گاه های اقتصادی و پناه سازی فعالیت جهانی

هایی در زمینۀ  کند و مشاوره های بسیار بزرگ رسیدگی می کنند و همچنین تیم دیگری به پرونده مشاوره و حمایت فنی و تخصصی ارائه می های پشتیبانْ عالوه، تیم

 .دهد مسائل جاری به تیم حسابرسی ارائه می
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ی خاص در این گروه در جای دیگر سازمان شرکتاز اینکه محل مدیریت مالیات  فارغرسیدگی قرار گرفته است، 

ا رویکردی مالیاتی استرالیسازمان درک رفتار تمکین اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال، برای . واقع شده باشد

اعم از کسب و کارها و موارد خصوصی شامل امور شخصی )های وابسته  کند و همۀ شرکت اتخاذ مینگر را  کل

 .نماید لحاظ میدر تحلیل را ( خانوادۀ اشخاص حقیقی با ثروت باال

خود گیرد که ربط چندانی به بخش مربوط به  این اشخاص زیرمجموعه صنعتی قرار می های شرکتگاهی یکی از 

کسب و کارهای کوچک و متوسط، کسب یعنی ) مؤدیان بندی  مبتنی بر دستهرویکرد  ،کانادادر . این اشخاص ندارد

آن  یمعامالت با ریسک باالاحتماالً به سادگی آن دسته از به این معنی است که ( ویژهممیزی و کارهای بزرگ و 

دلیل این امر  افتد؛ کنند از قلم می ب و کار فعّالیت میکه در چندین کساشخاص حقیقی با ثروت خالص باال دسته از 

شد که در قالب آن برای حسابرسی انتخاب خواهند هایی  صرفاً پرونده، های مختلف آن است که طی ممیزی

 اطالع از. نادیده گرفته خواهد شدهای بزرگ اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال  گروهها بگنجند و کلّیت  ممیزی

شود ممیزان بتوانند  واحدهای حقوقی اقتصادی وابستۀ اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال باعث میو ت سایر معامال

 .اطمینان حاصل کنند که کدام یک از معامالت مخلّ قانون هستند

ه مزبور نتواند به طور مکفی و تخصّصی به کلّیواحد شود  باعث میو تجاری مورد نیاز  یمالیاتبا این حال دامنۀ دانش 

به نحوی است که تخصّص های خصوصی  برخی از شرکتاندازۀ مثال، برای . ایجاد شده بپردازدمسائل مالیاتی 

 . بسیار باالیی مورد نیاز است یها شرکتبر مالیات 

اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال توجیه چندانی بخش شده در  های کنترل رسیدگی به شرکتدر برخی موارد 

از برخی . کنند یا خیر آید که آیا به واقع این اشخاص شرکت را کنترل می ین بحث پیش میگاهی اهمچنین . ندارد

مالی مجزّای و ارائه اظهارنامه های و ساختار همدیرکنند و هیئت  این اشخاص عمل میمستقل از  ها کامالً شرکت

داران محدودی دارند که امور  سهامها گاه  شرکت. شوند میمجزّایی محسوب مؤدیان به طور کل و خود را دارند 

ارتباطات صحیح درون سازمان مالیاتی و برخورد هماهن  . گیرد آنها تحت مدیریت واحد اختصاصی قرار نمی

متضمّن آن است که این واحد با محدود کردن خود به امور شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی با ثروت خالص 

 .دکن باال، به خوبی وظیفۀ خود را ایفا می
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فرصت دهد این  انجام نمیرا ( مثالً حسابرسی)تمکین امور مربوط به که اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال واحد 

این واحد قادر نخواهد بود  ،از این گذشته. شناخت بهتری پیدا کندمؤدیان را از دست خواهد داد که از این ارزشمند 

در ارزیابی ریسک و شخص رابط، در یت حسابرسی فعّالدارای  هایواحد. که بر رفتار مؤدیان تأثیر بگذارد

تر  آوری و تسهیم اطالعات سهم بزرگی خواهند داشت و این عمل ایشان به هدفمندی و کارآمدی بیش جمع

 .حسابرسی خواهد انجامید

الً در مث. مزایای زیادی دارد ارتباط با اشخاص حقیقی با ثروت خالص باالتمکینی طی و خدماتی های  جنبهتفکیک 

و کل نظام )یکپارچگی واحد وظایف به نحو مزبور باعث حفظ تعیین . تفکیک مزبور صورت گرفته است ،ایرلند

 .کند حسابرسی تأثیر منفی بر ایجاد روابط سازنده با این اشخاص نخواهد گذاشت گردد و تضمین می می( مالیاتی

دهی  سامانرا گیرند و هم امور تمکین  هره میدارای واحد اختصاصی مزبور، هم از رابط باز کشورهای  برخی

میزان ارتباط با . اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال و مشاوران آنهاستبسیار باب طبع  مزبور رویکرد 93د؛کنن می

از اختصاص رابط اختصاصی به نام مؤدیان در : اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال و مشاوران آنها بسیار متلیّر است

بازخورد از . استاشخاص که وظیفۀ او صرفاً مدیریت کلّیۀ امور مالیاتی این  گرفته تا انتصاب فردی واحد مزبور

مزایای این امر عبارتند . مزبور تأثیر قابل توجهی دارندتسهیالت حاکی از آن است که  41افراد درگیر اقدامات مزبور

 :از

  ؛مالیاتیسازمان جانب  ازاحساس مسئولیت در برابر ارائه پاسخ یکپارچه و به موقع 

  و ؛مالیاتیسازمان ارتباط بین مشاوران اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال و افزایش 

  اشخاص حقیقی با ثروت خالص باالیکپارچگی در برابر اطمینان و ایجاد. 

وهلۀ نخست تا در  ها دارد مالیاتدر مورد همۀ دانش عمومی  روابط نیاز به ، مدیریت موثرذکر شدکه  گونه همان

برای پرداختن به که را مورد شناسایی قرار داد منبع دیگری گونه هر در وهلۀ بعد و ها پاسخ گفت  بتوان به درخواست

را مسئولیت این باید روابط با مؤدیان ، مدیر رویکرداین برای استفاده از حداکثر منافع . مسائل مطرح ضروری هستند

                                                           
صورت  ارتباطیبا این حال، ارتباط بدوی با مؤدیان از طریق ارسال نامه از طرف مأمور . مشخصی ندارددر استرالیا، واحد مزبور رابط . 7-2جدول . ک.ر 93

 .پذیرد که با هر گونه ارزیابی ریسک، حسابرسی یا حل و فصل اختالفات سرو کار دارد می
 .باشند داشته مالیاتی سازمان در اختصاصی رابط بزرگ های شرکت که صورتی در یعنی 41
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و اختیار و ای خود واحد و سایر متخصّصان سازمان را دریافت نماید برعهده گیرد که نظرهای ضروریِ نیروه

 .های پیچیده مسائل را حل و فصل نماید داشته باشد تا بتواند در موقعیتفردی اهای بین مهارت

باید اقداماتی صورت دهند تا میزان ترک شلل را های مالیاتی  سازمانتجارب موجود، و داشت دانش  برای نگه

 .طرفی جلوگیری کنند در عین حال از صمیمیت بیش از حد آنها با مؤدی یا فقدان بیکاهش دهد و 

و  به صورت روزانه میزان تأثیرگذاریاشخاص حقیقی با ثروت خالص باال مسئولِ امور  در حالت مطلوب، کارکنانِ

گذاران و  یار قانونکنند و این مسئله بازخورد مفیدی در اخترا رصد میجدید های نامه آیینقوانین و  توفیق

بین کارکنان  یتعامل موثرتری خواهد یافت که  این کار در صورتی توفیق بیش. گذاران خواهد گذاشت سیاست

متخصّص  در کشورهای مورد بررسی، کارکنان .شودواحد و مشاوران اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال ایجاد 

های مربوطه  دستورالعملو  بهبود قوانین مالیاتیو دوین به تمسائل اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال حیطۀ در 

 .شود واحد مربوطه بهتر بتواند مشکالت ایجاد شده طی اعمال قانون را مرتفع نماید باعث میاین امر . کنندمیاقدام 

د ، اعضای ارشبریتانیادر . گیرد صورت میتری  رسمیتعامل با اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال گاهی به صورت 

، طریقکنند تا از این  دیدار میبزرگ های  بنگاهبا مشاوران مالیاتی کننده با این اشخاص به طور منظّم  رسیدگیواحد 

در آن که  «بخش اشخاص ثروتمند»: سازمانی دارد بخش برونهمچنین، این واحد دو . تمکین داوطلبانه افزایش یابد

را  47مشورت در مورد تلییرات سیاستی پیشنهادیو ود ش به بحث گذاشته میمشتریان خدمات ریسک و مسائل 

مالیاتی سازمان در استرالیا، . کار دارد و سر کارکنان اتباع خارجهمسائل با که « بخش مهاجران» سازد؛ و ممکن می

های  بنگاه ایجاد کرده است؛ کمیتۀ مزبور شامل نمایندگانکمیته مشاوره برای اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال 

 .شوند نمایندۀ بخش عمدۀ این اشخاص تلقی میکه حقوقی شناخته شده است و حسابداری 

گذاری  نها قانونه تنگیرد و طی آن، تعامل مزبور  گاهی به صورت رویدادهای مشورتی صورت میگفتگوی رسمی 

این اشخاص  نسبت به مسائلتری  یقعم  بینشمالیاتی شود سازمان  باعث میبلکه  کند، های اداری را تسهیل می رویهو 

 .و مشاوران آنها داشته باشد

 

 

                                                           
 .تر در سایت اینترنتی سازمان مالیاتی بریتانیا منتشر شده است تلییراتی که خالصۀ انها پیش 47
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 اقدامات عمومی( 0-2

 گردآوری و استفاده مؤثر از اطالعات 

اطالعات اشاخاص  آوری  به طور مؤثر به جمع بایستی مالیاتی  پس از اختصاص منابع به این بخش از مؤدیان، سازمان

اشخاص حقیقی با ثاروت خاالص بااال یاا     ایجاد بخشی در سازمان برای تعامل با . بپردازدحقیقی با ثروت خالص باال 

تاری   وسایع شاناخت  هام  کند و  از شرایط موجود کمک میمؤدیان به افزایش آگاهی این دسته از مشاوران آنها هم 

 .نسبت به جمعیّت اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال ایجاد خواهد کرد

آوری بهتر اطالعات ضروری خواهد  برای جمعبا ثروت خالص باال و مشاوران آنها  با اشخاص حقیقیتر  تعامل بیش

 باااا توساااعۀ بخاااش مااارتبط باااا ایشاااان، تعامااال باااا    کاااه ساااایر کشاااورها حااااکی از آن اسااات  تجرباااه . باااود

 . آنها نیز بهبود خواهد یافت

 از اطالعاات در دساترس عماومْ    ای هگسترآوری و تحلیل  را برای جمعبع خود مالیاتی منا  سازمانالزم است  همچنین

 الیاق ع، اماوال در خصاوص سابک زنادگی،     ی حاوی جزییاتها و روزنامه ها منابع شامل مجلهاین . کنددهی  مانسا

مالیااتی    ساازمان  ،عالوه هب. باشد آنالین میجستجوی های  همچنین سایتو ایشان کسب و کار محل انجام شخصی و 

و ( ثبات اماالک، هواپیماا، ساهام و اورا  بهاادار     ماثالً  بارای   )های نظارتی  تگاهدس، یدولتهای  اغلب از سایر دستگاه

تحلیال مناابع   . مشاتریان خاود هساتند    هاای  دادهارائاه برخای از   که ملزم باه  کند  اشخاص ثالث اطالعاتی دریافت می

به جز مالیات، این عوامل  د وداشته باشاشخاص ای از این  پیشینه دبتوانمالیاتی   شود سازمان مزبور باعث میاطالعاتی 

 . در نتیجه شناخت بهتری نسبت به عوامل موثر در رفتار آن اشخاص پیدا کندو  دادهرا نیز مدنظر قرار 

آوری شاده   ضروری است اطالعات جمعو به چالش کشیدن آنها، های تهاجمی مالیاتی  برنامهاز درک برای افزایش 

 . از آن استفاده گرددموثر کامل و و به صورت گیرد مالیاتی قرار سازمان در اختیار 

بسیار مهام  ، برسدمالیاتی کارمندان سازمان یکی از به دست که اطالعات مرتبط با برنامه تهاجمی مالیاتی در صورتی 

مالیاتی به گردش درآید، به نحوی که همۀ کاربران طرح تشخیص   در سازماناطالعات به سرعت این که خواهد بود 

اساسای  هاای   که تفاوتاز آنجا. مشابه شناسایی شوندمرتبط با همان طرح یا سایر موارد موارد تک تک  ود داده شون

نحوۀ مدیریت امور مربوط باه  برنامه های تهاجمی مالیاتی و برای برخورد با مالیاتی های  سازمانمان دهی ۀ سادر نحو
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، تحلیال و انتشاار اطالعاات از طریاق     ریافات معمول آن اسات کاه د  ، راه هستاشخاص حقیقی با ثروت خالص باال 

 .ای صورت پذیرد ویژه فرآیند

، این واحدها نقاش اساسای   ایجاد شود یهای تهاجمی مالیات ی ضد اجتناب یا برنامهتخصّصکه واحدهای در صورتی 

 . سازمان خواهند داشتدر تحلیل و مدیریت اطالعات در 

 

 استخدام کارکنان از بخش خصوصی 

 یراهای بارای ارتقاا    در سیساتمْ اشخاص حقیقای باا ثاروت خاالص بااال       های امور پیچیدگیورود اشخاص مطّلع از 

باین مؤدیاان، مشااوران آنهاا و     به نوباۀ خاود باعاث بهباود رابطاه      و است مالیاتی سازمان  ها و آگاهی تجاری مهارت

در هاای فرهنگای    چالشبه خاطر وجود  کار،اهی در خصوص استفاده از این راهگ .شود میمالیاتی مسئولین سازمان 

تجرباه  باا ایان حاال،    . آیاد  هایی پیش می دغدغهمالیاتی، های  در سازمانان بخش خصوصی مورد گنجاندن متخصّص

جدیاد ایان    تفکّار تجربیاات ارزشامند و   نسابت باه   ایان ماوارد   مسائل قابل حل و فصل اسات و  این که  حاکی از آن

اشاخاص  ماوکلّینی از جانس   کاار مساتقیم باا     ۀتجربدارای ان استخدام متخصّص .نیستمتخصّصان چندان قابل توجه 

گاردد   اساسی میعوامل نسبت به آن دسته از مالیاتی سازمان  باعث افزایش شناخت کلّی باال حقیقی با ثروت خالص

محال اشاتلال    و باازار مورد اساتفاده   های طرحنسبت به و درک بهتری زند  رقم میکه تقاضا برای مشاوره مالیاتی را 

 . کند آنها ایجاد می

حال و فصال    که آنهاا را بارای  اند  با این هدف دست به استخدام حداقل نیرو از بخش خصوصی زده کشورهابرخی 

اماور  و ، ولی تمرکز این افراد هنوز بر تجربه کساب و کاار   به کار گیرندهای تهاجمی مالیاتی  مسائل مربوط به برنامه

ویاژه   هاای  مهارتاستفاده از توان و ها  استخداماز این برخی هدف . حقیقیهاست تا بر امور اشخاص  تجاریِ شرکت

ساایر  . اناد شاده اساتخدام  از کشاور  خارج و از داخل  مجربحسابداران  ،استرالیادر به عنوان مثال . ایشان بوده است

 چناد متخصّاص  اخیراً  بریتانیا. اند به دنبال پر کردن این خأل بودهو   خود پی برده های مالیاتی نیز به خأل دانش سازمان

مالیااتی  هاای   در قسامت یاا  دارناد  در بخاش باانکی   کاار   ۀکه تجربا استخدام کرده است مالیاتی از بخش خصوصی 

 اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال نیاز در بخش کار  ۀتجربدارای  متخصّصان. اند کار کرده های چندملّیتی شرکت

نشان می دهد استخدام نیرو از بخش خصوصی اثر مثبتی بر بهبود توانایی ضادّ   کشورهاتجربۀ کلّی  .انداستخدام شده

 .اجتناب این کشورها داشته است
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 اساتخدام کنناد یاا تواناایی ایان کاار را ندارناد،       بخاش خصوصای   نیارو از  خواهند  های مالیاتی که نمی سازمانبرای 

 .باشدمفید میسایر متخصّصان با مشاوران و ارتباط دایم گفتگوی و 

 

 المللی های بین همکاری 

در گااه  و  دارناد الملل   در عرصۀ بین یبسیارجایی  جابه، اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال ذکر شدکه  طور همان

 دقیق اماور  اطالعاتی مهم دیگری برای شناساییمنبع  المللی های بین همکاریدارند؛ در نتیجه، حضور  چندین کشور

و بایاد هماهنا    ( مارزی  به ویژه در زمینۀ مسائل برون)های مالیاتی  بنابراین سازمان. این اشخاص خواهد بود یمالیات

 . هدفمند عمل کنند

مالیااتی  های  سازمانکارکنان بین تر  بیشبا تبادل توان  را می (های همزمان حسابرسیویژه به )المللی  های بین همکاری

مالیااتی  نزد ساازمان   به شناسایی اطالعات، های کشور مبدأ خود هستند این کارکنان رابط مستقیم مقام .بهبود بخشید

المللای   های بین همکاریرسد در آینده به نظر می. کنند مورد نیاز را تسهیل میو تبادل بهتر اطالعات اند  دیگر مشلول

 .تر خواهد شد بیش

 

 راهبردهای ارتباطی 

جایگاه اشاخاص حقیقای باا ثاروت     خاطر  است، ولی به مؤدیانتمکین کلّیۀ گذاری بر برای تأثیردی کلّی ۀجنب ارتباطْ

اساتفاده  زیاادی  ارتبااطی  راهبردهاای  های مالیااتی از   سازمان. ارتباط با آنها مؤثرتر خواهد بود، خالص باال در جامعه

مرباوط باه   مالیااتی  هاای   با ایان حاال، پروناده    .به این اشخاص نیستندمختص این راهبردها صرفاً بسیاری از  .کنند می

مؤدیاان مشاهور   بارای  ایتالیاا  در اخیاراً  بارای مثاال،   . شود اشخاص شناخته شده بسیار مورد توجه عموم مردم واقع می

 اطالعاات  و برگ تشخیص صادر شده اسات  (وبازیکنان فوتبالای و  های مسابقه ماشینخوانندگان، رانندگان شامل )

در جایگاهی مؤدیان سایر رفتار قرار گرفته است تا بر ها  به صورت گسترده در اختیار رسانه یاتی ایشانغیرمحرمانۀ مال

اند تا به مردم این پیاام را منتقال کنناد کاه هماۀ       رفته یدادگاههای  به سراغ پرونده سایر کشورها. مشابه تأثیر بگذارد

هاای تهااجمی   کاه اساتفاده از برناماه   دهناد  ن ثروتمند هشادار  و به مؤدیابپردازند مالیات باید سهم خود را از مؤدیان 

 .های ملموس همراه خواهد بود با ریسک یمالیات
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بسایار ماورد توجاه عماوم واقاع      ایجاد بخش مخصوص اشخاص حقیقای باا ثاروت خاالص باال     ،42کشورهادر برخی 

اشخاص ثروتمند کشور دارد که گردد و همچنین این پیام را برای  شود، چراکه کاری خالف هنجار محسوب می می

واحاد  تحت نظاارت   انمؤدیبرای همۀ  ،در نیوزلندبرای مثال، . های آنها وجود دارد یتاحتمال نظارت مستقیم بر فعّال

در ایان واحاد ذکار    دالیال شامول شاخص    و مزباور  هادف واحاد   نحوۀ عملکرد و که شود  ارسال میای  نامهمزبور 

 .گردد می

راهبارد ارتبااطی در ارتبااط باا اشاخاص مزباور اسات؛ در قالاب ایان راهبارد،           تارین   پیشرفته دارایاسترالیا به نوعی، 

ای برای اشخاص حقیقی دارای ثروت خاالص بااال و همچناین اشاخاص حقیقای دارای درآماد بااال         های ویژه بخش

اشخاص حقیقای  تی برای مالیا یراهنمای 49مالیاتی استرالیادر قالب بخشی از این راهبرد، سازمان . بینی شده است پیش

و خیاز مهام    ریساک های نظاارت بار تمکاین، عوامال     اساترالیا منتشار کارده اسات؛ در ایان راهنماا فرآیناد       ثروتمند 

 .های مؤدیان این بخش ذکر شده است پیشنهادهایی برای مدیریت بهتر ریسک

 

 اظهار سایر اطالعات 

این . تری اظهار نمایند بیشکه اطالعات کنند  را ملزم میکشورها اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال برخی 

اشخاص حقیقی با ثروت خالص های  بدهیها و  داراییمربوط به  جزئیاتمعموالً در قالب نوعی اظهارِ درخواست 

. است رتا سازمان مالیاتی دیگر متلیّمالیاتی  با این حال، انگیزۀ دریافت اطالعات فو  از سازمانی. گردد ارائه میباال 

مثالً در یا فراتر رود سطح مشخصی از شود که درآمد  ارائه میدر صورتی درخواست  ،ژاپن انندم در برخی کشورها

این امر صرفاً در مورد  آفریقای جنوبیمثالً در یا  باشدمیمالیات بر ثروت اطالعات مزبور مربوط به  نروژ و فرانسه

 .شوداجرا میها  مدیران شرکت

تحت نظارت اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال روند که  تر می در صورتی به دنبال اطالعات بیشبرخی کشورها 

برای اشخاص حقیقی که  ای است نامه پرسشدریافت این اطالعات گاهی در قالب . باشند ثروتمندواحد افراد بسیار 

این ( مثالً در استرالیا)یا شود  ارجاع داده میپرونده آنها به بخش مزبور ( استرالیا و نیوزلند  درمثالً)شود که  ارسال می

 .تری را پر کنند که مربوط به شخص حقیقی و اشخاص حقوقی وابستۀ وی است اشخاص باید اظهارنامۀ جامع

                                                           
 .استرالیا، ایرلند، نیوزلند و آفریقای جنوبی 42

43
 ATO 
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اشخاص حقیقی با ثروت خالص همۀ ، دهی کند به صورت خودکار این امر را سامانمالیاتی سازمان که در صورتی 

 سختگیرانهتر چندان  بیشاطالعات الزام به ارائه که در صورتی . ارائه دهندتری  اطالعات بیش حایز شرایط باید یِباال

ریسک تمکین باالتر به خاطر رفتار گذشته، : تر بنا به یکی از این موارد درخواست خواهد شد بیش، اطالعات نباشد

 .تری نسبت به آنها داشته باشد شناخت بیش، یا پرداختن به مسائلی که سازمان مالیاتی باید موجودپیشینۀ ریسک 

 

 رویکرد تمکین همیارانه( 0-1

مالیاتی   سازمان در این ارتباط. سازمان مالیاتی متّکی استو  انبین مؤدیهمیاری و به ایجاد اعتماد  تمکین همیارانه

این . را نشان دهد صالحیت خود در رابطه با پرداختن به امور مؤدی، پاسخگویی و امور ، تناسبطرفی باید بی

در کنند خود گواه آن است که شرایط مزبور  هایی از تمکین همیارانه را اجرا می جنبه کشورهاکه بسیاری از واقعیت 

 . هم اکنون برقرار استبسیاری از کشورها 

 :اصلی رویکردهای همیارانه عبارتند ازهای نیاز پیش

 کشور به اداری و حقوقی است که چارچوب  جلب اعتماد مؤدیان نیازمند این: نظام حقوقی جامع

 . گردد میاجرا طرفانه  و بیعادالنه که قوانین چنان قوام دارد و  دهدرستی تدوین ش

 صرفاً افشای آن حسب اطالعات مؤدی و الزام به محرمانه نگه داشتن : محرمانه نگاه داشتن اطالعات

گی مالیاتی به تساوی در مورد همۀ  محرمانهکه اصل از آنجا. است کشورهاهمۀ در بنیادی  یاصل قانونْ

رفتاری برای بسیاری از اشخاص حقیقی با ثروت حفظ اطالعات انگیزش اصلی شود، نیاز به  میمؤدیان اجرا 

محابای اطالعات به عموم مردم  تبعات تزریق بی. اشخاص با ثروت بسیار باالستخالص باال و به ویژه برای 

فیزیکی  نیّتاممطرح شده،  های یکی از دغدغه. خواهد بود بار زیانبسیار ؤدیان برای این دسته از مبه ویژه 

اگر اطالعات اشخاص  ،در برخی کشورها. ایشان استاشخاص حقیقی با ثروت خالص باال و خانواده 

جلوگیری از عبارتند از سایر عوامل . ربایی نیز وجود دارد آدمثروتمند به بیرون سازمان درز کند، خطر 

اعضای کوچک از مراقبت گذاری و  سرمایهاطالعات مربوط به بازار یا سایر حساس ای اطالعات افش

 .خانواده در مقابل درز اطالعات مرتبط با ثروت خانواده ایشان
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. اجرا شودجاری به درستی های  رویهکه است حایز اهمیّت بسیار  ،اشخاص حقیقی با ثروت خالص باالمنظر از 

 :عبارتند ازبر حسب نیاز دیگر معیارهای 

در صورتی که . ایشان مدیریتی امور درون تیماشخاص حقیقی با ثروت خالص باال مرتبط با حفظ اطالعات  . أ

درخواست کارشناسی باید به صورت ناشناس صورت ، نیاز باشددیگری از سازمان مالیاتی  متخصّصان

 .گیرد

مثالً از طریق  تر بیش امنیّتو ایجاد صورت لزوم صرفاً در مؤدیان  های محدود کردن دسترسی به پرونده . ب

 و ی فیزیکی؛ها ها و استفاده از اسم مستعار برای پرونده دسترسی الکترونیکی به دادهاختصاص رمز 

خاص  یاز طریق مشاورخاص مثالً  یصورتتماس با وی به مؤدی جهت برقراری  های درخواستتوجه به  . ت

انجام چنین عملی باید با مداقه صورت گیرد چرا که مخفی کردن گرچه . غیرهو حضوری مالقات صرفاً یا 

 .گردد هویت مؤدی خود باعث ایجاد ریسک می

  باید حاکی مالیاتی رفتار سازمان ، انحفظ اعتماد مؤدیبرای : صالحیتانصاف، تناسب، پاسخگویی و

با باید مالیاتی سازمان  ،عملدر . باشد( گاهی تجاریآشامل )صالحیت انصاف، تناسب، پاسخگویی و از 

متناسب همچنین و عینی و هماهن  ، به موقعباید سازمان اقدامات : تعامل داشته باشدمؤدیان به طر  زیر 

سازمان ، کارکنان برای نیل به این هدف. به نحو شایسته به اطالع مؤدیان برسد وباشد با ریسک مالیاتی 

اشخاص حقیقی با . باشندتخصّص های فنی مالیاتی و  مهارت آگاهی تجاری،باید با کفایت و دارای مالیاتی 

این ، باید آگاه باشند که در صورت عدم حصول توافق بر سر موضع مالیاتی اتخاذ شدهثروت خالص باال 

های مزبور برای  با اینکه داشتن ویژگی. گردد هماهن  حل و فصل می و انهطرف به صورت بیمشکالت 

مزبور را ایجاد، حفظ و  یها ویژگیتوان در این واحد  ولی به راحتی میضروری نیست، واحد اختصاصی 

 .بر آنها نظارت کرد

در این امر همکاری داشته  اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال و مشاوران آنهاآن است که نیازمند همیارانه رویکرد 

که اشخاص نیست ، تضمینی مزبور را رعایت کندهای نیاز مالیاتی پیشسازمان که در صورتی حتی با این حال . باشند

سازمان بین ها، تعامل  اغلب پروندهدر . مالیاتی شوندسازمان با گفتگوهای همیارانه حقیقی با ثروت خالص باال وارد 

نمایندگان سایر از طریق وکیل، حسابدار یا و نخواهد بود رو در رو مالیاتی و اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال 
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مالیاتی قادر به جلب اعتماد و اطمینان در صورتی که سازمان . پذیرد صورت می گیخانوادشرکت ل عضوی از مث

 .همیارانه را توصیه کنندرویکرد بعید است به این اشخاص مشاور نباشد، 

ای  حرفهای ه هصالح و مشمول مقررات دستگا ذی متخصّصانیمشاوران اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال اغلب 

همیشه ، با این حال. دهند مشاوره مناسبی ارائه میخود طی تعامل خود با سازمان مالیاتی، به مشتریان هستند و  خود

تمایل بر منفی  تأثیرکه دهند  راهبردهایی به مشتریان خود ارائه می( ای بعضاً فاقد مجوز حرفه) اقلّیتی از مشاوران

اشخاص حقیقی با ثروت خالص در مواردی، در نهایت، . گذارد لیاتی میماسازمان با مشتری به ایجاد روابط همیارانه 

اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال بر این مبنا در واقع و باال هستند مالیاتی پیشینۀ ریسک باال و مشاوران آنها دارای 

برای به جان ان کاهش تمایل مؤدیدر راستای  تعامل با مشاور این شرایط،در . کنند میانتخاب مشاوران خود را 

 .فایده خواهد بود مالیاتی بیخریدن ریسک 

تکالیف قانونی تصمیمی خالف و برخی اشخاص حقیقی با ثروت خالص باال مطیع مشتریان خود هستند مشاوران 

های قدیمی  اعتقادها و ارزشیا به محرمانگی  از جمله تمایل)عوامل برخی نتیجه تواند میاین تصمیم . گیرند خود می

آن دسته از مؤدیان که برای . دارای ریسک باالیی استنیست که مؤدی آن باشد، ولی الزاماً نشان دهنده  (مؤدی

 نیز رویکرداین مزایای شود ولی از  در نظر گرفته نمیمنفی در تمکین همیارانه ندارند تبعات مشارکت به تصمیم 

، سازمان مالیاتیمشاوران و برقراری روابط همیارانه و مؤثر میان به منظور ایجاد با این حال، . مند نخواهند شد بهره

از مطّلع  رود مشاوران در این رابطه، انتظار می. فراتر رودقانونی افشای اطالعات از حد تکالیف شفافیت و باید 

 .اطالعات مربوط را ارائه دهند 44های تهاجمی مالیاتی یا فرار مالیاتی محصوالت طرح

  

                                                           
 .خیر یا کنند استفاده ها طرح یا محصوالت این از آنها مشتریان آنکه از نظر صرف 44
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 ایران ه برایدرس آموخت( 2

 مروری بر وضعیت ایران( 2-7

مروری بر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از مالیاتهای وصولی در ایران، از گسترده بودن فرار مالیاتی در این پایه 

ای که در حال حاضر با وجود سهم قابل توجه این بخش در تولید ناخالص داخلی به به گونه. مالیاتی حکایت دارد

در مقایسه با مالیات بر  افزوده ایجادشده در اقتصاد، میزان مالیات وصولی از پایه درآمد مشاغلارزشعنوان شاخص 

بدین لحاظ به نظر . کمتر استبسیار مالیات بر درآمد حقو  نیز  درامد اشخاص حقوقی بسیار ناچیز بوده و نسبت به

در این راستا، . باشدجود در آن ضروری میهای مورسد توجه جدی به پایه مالیات بر درآمد مشاغل و ریسکمی

عالوه بر راهکارهای عمومی اصالح ساختار مالیات بر درآمد مشاغل، به ویژه تکمیل پایگاه جامع اطالعات اقتصادی 

دالیل زیر، یکی از مسیرهایی  همودیان، تأسیس واحدی ویژه برای رسیدگی به امور مالیاتی اشخاص ثروتمند نیز ب

شرط موفقیت شایان ذکر است الزمه و پیش. ند نظام مالیاتی را در نیل به اهداف مدنظر، یاری رساندتواهست که می

چنین واحدی و به طور کلی اصالح اساسی در ساختار مالیاتی مشاغل، اجرای نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 

(PIT )ر قرار گیرددر ایران است که ضروری است همراه با سایر اقدامات در دستور کا. 

 ارقام به درصد-سهم پایه های مالیاتی از مالیاتهای مستقیم و کاال و خدمات -7-2جدول 

 7252 7257 7250 7252 7254 7259 
سهم مالیات مشاغل از 

 مالیاتهای وصولی
5.8 6.1 5.2 4.6 4.8 4.8 

سهم مالیات اشخاص 

حقوقی از مالیاتهای 

 وصولی

56.9 59.2 49.5 47.1 47.8 98.4 

سهم مالیات حقوق از 

 مالیاتهای وصولی
77.7 72.4 72.7 71.1 77.8 72.7 

 

 

 ی مودیان موجوددرآمد اثر 

شناسایی و تمرکز بر اشخاص با ثروت باال به لحاظ سهم بالقوه زیادی که در درآمدهای مالیاتی دارند و فرصتهای 

پرونده بزرگ  711مروری بر سهم . فرار و اجتناب مالیاتی که در اختیار دارند از اهمیت به سزایی برخوردار است

یز اهمیت این اشخاص را در نظام مالیاتی به روشنی بیان مشاغل در ادارات کل امور مالیاتی از مالیاتهای وصولی ن
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 به طور متوسط در ادارات مختلف امور مالیاتی،ها ، این پرونده7934برای عملکرد مالیاتی سال به طوری که  .کندمی

مالیات  درصد از کل 21.5، مشاغل فعال و نیمه فعال های پایه مالیاتیاز کل پرونده درصدی 1.72 تنها سهمبا داشتن 

، سهمی به لحاظ تعداد های مدیریتیهمچنین در حالی که پرونده .اندرا به خود اختصاص داده تشخیصی مشاغل

مربوط به این درصد از کل مالیات قطعی مشاغل  79.4 اند،های قطعی صادره داشتهدرصدی از کل برگ 1.77

 .باشدمطلوبی میبسیار لذا تمرکز بخشی از منابع در این بخش، از نظر اقتصادی دارای صرفه  .ها بوده استپرونده

گیری از مشاوران مالیاتی زبده، های اقتصادی این اشخاص و امکان بهرههمچنین به لحاظ پیچیدگی و تنوع فعالیت

الیاتی، در مورد این اشخاص از فرار مالیاتی و یا عدم تشخیص دقیق درآمدها توسط کارشناسان نظام م/اجتناب

بنابراین رسیدگی ویژه به امور مالیاتی آنها و استفاده از کارشناسان متخصص در این . احتمال باالیی برخوردار است

 .های وصولی داردحوزه، اثر مطلوبی بر مالیات

 اعداد به درصد-7254بابت عملکرد سال  آنها از مالیات تشخیصی و قطعی سهمو  امور مالیاتی کل در اداراتپروندۀ بزرگ  722 وضعیت -0-2جدول 

 ردیف
اداره کل امور 

 مالیاتی

/ تعداد پرونده های مدیریتی 
تعداد کل پرونده های فعال 

 و نیمه فعال

پرونده  011مالیات تشخیص 
مالیات تشخیص کل / بزرگ

 پرونده های فعال و نیمه فعال

طعی تعداد پرونده های مدیریتی ق
تعداد کل پرونده های فعال / شده 

 و نیمه فعال قطعی شده

/ پرونده بزرگ 011مالیات قطعی 
مالیات قطعی کل پرونده های 

 فعال و نیمه فعال

آذربایجان  7
 شرقی

1.10 10.3 1010 11.7 

آذربایجان  2
 غربی

1.10 90.1 1019 33.7 

 03.1 1003 13.0 1.13 اردبیل 9

 7.3 1019 01.0 1.19 اصفهان 4

 0.1 1010 01.7 1.10 البرز 5

 73.0 1000 17.0 1.00 ایالم 6

 0.7 1001 19.9 1.10 بوشهر 1

چهارمحال  8
 بختیاری

1.33 30.0 1033 33.0 

خراسان  3
 جنوبی

1.39 30.7 1030 10.3 

خراسان  71
 رضوی

1.19 0.3 1019 0.1 

خراسان  77
 شمالی

1.30 31.1 1037 13.0 

 11.3 1010 10.0 1.17 خوزستان 72

 01.3 1000 00.1 1.11 زنجان 79

 33.0 1010 30.0 1.31 سمنان 74
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سیستان و  75
 بلوچستان

1.00 90.3 1010 97.7 

 0.0 1019 01.9 1.10 فارس 76

 7.0 1000 00.1 1.11 قزوین 71

 09.1 1011 30.1 1.11 قم 78

 01.7 1001 00.3 1.00 گلستان 73

 90.0 1010 99.9 1.10 گیالن 21

 03.3 1000 00.1 1.11 لرستان 27

 01.0 1010 07.0 1.10 مازندران 22

 00.0 1000 13.0 1.07 مرکزی 29

 01.0 1013 00.0 1.10 هرمزگان 24

 7.7 1003 03.0 1.00 همدان 25

 09.9 1000 00.1 1.00 یزد 26

 00.0 1000 10.7 1.00 کردستان 21

 01.1 1001 30.0 1.00 کرمان 28

 33.0 1003 37.0 1.01 کرمانشاه 23

کهگیلویه  91
 بویر احمد

1.00 33.0 1000 10.7 

جنوب استان  97
 تهران

1.10 13.1 1010 0.1 

جنوب شهر  92
 تهران

1.10 0.1 1010 3.0 

شرق استان  99
 تهران

1.03 07.0 1000 01.0 

شرق شهر  94
 تهران

1.01 03.7 1010 0.1 

شمال شهر  95
 تهران

1.30 31.1 1010 00.1 

 00.0 1097 79.0 1.01 شمیرانات 96

غرب استان  91
 تهران

1.10 00.0 1003 0.9 

غرب شهر  98
 تهران

1.09 13.0 1017 11.7 

مرکز شهر  93
 تهران

1.10 0.1 1019 1.3 

 21.4 0122 10.5 0.21 کل کشور
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 شناسایی مودیان جدید 

مشاغل، صرفنظر از اشخاص ثروتمندی است که به دالیل  های بزرگ مالیاتیمطالب یادشده در خصوص پرونده

بینی واحدی ویژه و باشند و به احتمال زیاد با تمرکز بر اشخاص ثروتمند و پیشمختلف دارای پرونده مالیاتی نمی

تخصصی برای شناسایی و رسیدگی به امور مالیاتی این اشخاص، بخش زیادی از آنها مورد شناسایی قرار گرفته و 

 .یابدای میمالیاتی موجود از این محل کاهش قابل مالحظه فرار

 تمکین مالیاتی ارتقای 

تأسیس چنین واحدی، حاوی پیام روشنی به عموم مردم و نیز اشخاص ثروتمند در مورد جدی بودن سازمان مالیاتی 

مالیاتی جامعه و اشخاص در رسیدگی به درآمدهای این اشخاص بوده و از این طریق نیز اثر مثبتی بر سطح تمکین 

 .مذکور دارد

 تجارب موفق سایر کشورها 

بینی واحد نیز کارآمدی و موفقیت پیش( که در بخش قبلی مورد اشاره قرار گرفت)تجارب سایر کشورها 

اختصاصی برای اشخاص ثروتمند را به لحاظ درآمدی و بهبود تمکین مالیاتی به اثبات رسانده و به نوعی پیگیری 

 .نمایدپذیر میستی را توجیهچنین سیا

 استفاده از ابزار مالیاتی در مواجهه با تالطمات اقتصادی  

تالطمات اقتصادی در برخی از بازارهای کشور مانند بازار ارز، طال و سکه، مسکن و خودرو که به دالیلی مانند 

د، اهمیت تمرکز نظام مالیاتی بر افراد با انهای ظالمانه، حجم باالی نقدینگی و فعالیتهای سوداگرانه بروز یافتهتحریم

 .ثروت باال را بیش از پیش آشکار کرده است

  
 نکات اجرایی ( 2-0

  تعریف و شناسایی مودیان 

با توجه به اینکه اوالً کشورها مختلف با . گام نخست از سوی سازمان مالیاتی، ارائه تعریفی از این اشخاص است

بندی و تعریف اشخاص  های متفاوتی برای دسته توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود دارای تعاریف و آستانه

الملل معموالً به صورت ثروت مالی یا ثروت قابل  بیناین آزمون آستانه در سطح )حقیقی با ثروت خالص باال هستند 

و ثانیاً در ایران به دلیل فقدان ( تر است میلیون دالر یا بیش 7گذاری یا دارایی تحت کنترل به میزان بیش از  سرمایه
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حاضر ، در حال (PIT)نظام جامع اطالعات مالی و اقتصادی مودیان مالیاتی و نبود مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 

پرونده بزرگ  711ت از فهرس رسد در مراحل نخست، بایدبه نظر میامکان شناسایی دقیق این اشخاص وجود ندارد، 

بدیهی . در ادارات کل امور مالیاتی به عنوان مودیان واحد اشخاص حقیقی با ثروت باال استفاده نمودمالیات مشاغل 

تر مودیان این ، شناسایی دقیقPITنظام مالیاتی و اجرای سیستم  های اطالعاتیاست در مراحل بعدی با توسعه سامانه

 .شودپذیر میبخش امکان

شایان ذکر است در برخی مطالعات انجام شده در خارج از کشور، در مورد تعداد اشخاص حقیقی با ثروت باال در 

برای مثال، براساس گزارش . شدباایران، آمارهایی ارائه شده است که دقیق بودن آنها نیز تاحدی مورد تردید می

به )میلیاردرها  نفر، مالتی 74.111( با ثروت بیش از یک میلیون دالر)در تهران تعداد میلیاردرها ( 2171)نایت فرانک 

نفر  271( میلیون دالر 91باالی )نفر و اشخاص حقیقی با ثروت خالص بسیار باال  641( میلیون دالر 71ثروت بیش از 

نفر  234به  2126بینی کرده است تعداد اشخاص حقیقی با ثروت خالص بسیار باال در سال  پیش این گزارش. است

 . برسد

 کارکنان واجد شرایط 

های مورد استفاده این دسته از  های متخصّص و آموزش ایشان در زمینۀ برنامه نکته مهم اجرایی دیگر تربیت تیم

ای مدوّن برای برخورد مناسب با این دسته  مان، و طراحی برنامهگیری از مشاوران خارج ساز مؤدیان و همچنین بهره

، جانبداری عدم ،تجاری آگاهی بر مبتنی رککارکنان این بخش باید از خصوصیاتی مانند د. باشداز مؤدیان می

همچنین این کارشناسان باید از . در برابر ایشان برخوردار باشند پاسخگویی و شفافیت و نحوۀ برخورد تناسب

المللی مالیات، مسائل تقسیم  گذاری و ثروت، مسائل بین ریزی مؤدیان برای سرمایه رتیبات مالی، ساختارهای برنامهت

همچنین طبق تجارب سایر کشورها، در برخی . ارث، مالحظات محرمانگی و وضعیت ریسک ایشان آگاه باشند

 .ر مفید خواهد بودموارد تعیین رابط ویژه برای پرداخت به این دسته از مؤدیان بسیا
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