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 چکیده

 

   بسياري از سازمانهاي مالياتیِ مورد بررسی فرصت بهبود تمکين و کاستن از بار تمکين موديان با استتااده از

 .اندهاي مالياتی را را از دست داده واسطه

 هتاي  واستطه  ماليتاتیِ  فعاليتهتاي  بتا  ارتبتا   در خاصتی  قوانين مالياتی هايسازمان از درصد 04 حدود -

 .است شايع بسيار اروپايی پيشرفته اقتصادهاي بين در خصوصاً مقررات فقدان اين. ندارند مالياتی

آماده مالياتیِ هاياظهارنامه ميزان( تخمينِ حتی يا و) اعالم به قادر مالياتی هاي سازمان از نيمی از بيش -

 نقتش  بته  چنتدانی  توجته  آنهتا  کته  استت  ايتن  از حتاکی  مستاله  ايتن  و انتد نبوده هاواسطه توسط شده

 .ندارند مالياتی سازمان عملکردِ از حياتی جنبة اين در مالياتی هاي واسطه

 ارائته  دربتاره  را( آنهتا  نماينتداان  يتا  و) مالياتی هاي واسطه، مالياتی هايسازمان از درصد 14 از بيش -

 قترار  نمرختواهی  و ستوا   متورد  متنم   صتورت  بته  ماليتاتی  متديريت  هتاي  جنبه ساير و شانخدمات

 .دهند نمی

 نماينتتداانِ بتتا ارتبتتا  جهتتت رستتمی مشتتورتیِ ترتيبتتات، ماليتتاتی ستتازمانهاي از درصتتد 04 از بتتيش -

  .ندارند مالياتی هاي واسطه

 حتدود  در صرفاً کنند ارائه توانند می بالقوه صورت به مالياتی هاي واسطه که تخصصی خدمتِ پنج از -

 ارائته  را( بيشتتر  يتا  خدمت چهار مثا  عنوان به) آنها از وسيعی طيف، مالياتی سازمانهاي از درصد 52

 ارائته  را ختدمات  ايتن  از متورد  دو يتا  يت   فقتط  ماليتاتی  ستازمانهاي  از درصتد  14 از بيش. کنندمی

 .کنند می

  درصد از سازمانهاي مالياتی مورد بررسی اين فرصت را دارند که دامنتة ختدمات ارائته شتده بته       12حداقل

 . هاي مالياتی را ارتقا دهند واسطه

  هاي مالياتی و نحوه ثبت آنها، مشاوره و  مثالهاي مايدي در خصوص مقررات ناظر بر واسطه ازارشدر اين

مشارکت، خدمات اطالعاتی، مديريت روابط و حسابها و خدمات آنالين در کشورهاي منتخب ذکتر شتده   

 .است



 در واقتع  . هاي ماليتاتی بتا کتارکرد مشتابه آهانستهاي ماليتاتی ستاير کشتورها وجتود نتدارد           در ايران، واسطه

ها نشان متی دهتد    بررسی. سپاري فرآيند اخذ ماليات با توجه به قوانين مالياتی کشور مغاو  مانده است برون

تنها اقداماتی بوده است که در « جامعه مشاوران رسمی مالياتی ايران»که وااذاري مشاغل خودرو و تشکيل 

 .اين زمينه انجام شده است

 هاي مالياتی براي مديريت و پشتيبانی از هاي مختلف سازمانهاين ازارش، شرح مختصري از شيو

کند که از اين و امثاله  ارائه می 9«متخصصين مالياتی»، 5«هاي مالياتی مدير برنامه»، 7«کارازاران مالياتی»

 .خواني  می« هاي مالياتی واسطه»پس آنها را 

  

                                                           
1 - Tax Agents  
2 - Tax Preparers  
3 - Tax Professionals  
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 مقدمه 
کننتد کته ايتن نقتش، شتامل طيتف       مالياتی نقش پراهميتی در نمام مالياتیِ بسياري از کشورها اياا متی  هاي واسطه  .7

کتردن  تتوان بته آمتاده   باشتد  از جملتة ايتن وظتايف متی     توجه بته کتارکرد آنهتا متی    اي از وظايف مه  با استرده

در . هاي مالياتی، ارائه مشاوره به مؤديان با توجه به قانون و وکالت موديان در برابر سازمان مالياتی نام برد اظهارنامه

کننتد، اماتا کاربستت    ان کم  میشمالياتی اصوالً به مؤديان در جهت عمل به تعهدات مالياتی هاي واسطهکه حالی

مالياتی در دستيابی به سطوح باالترِ تمکتين و   هاي واسطهبسيار زياد آنها در بسياري از کشورها حاکی از نقش مه  

تر، کم  به جامعه در رسيدن به اهتدا  کلتی در وصتو     به ي  معنا، کم  به سازمان مالياتی و در سطح وسيع

  :کلی در ارتبا  با مسائلی نمير موارد ذيلاهدا  . درآمدهاي مالياتی است

 ( هتاي اجرايتیِ مترتبط بتا قتوانين     و اغلتب رويته  )در اکثر موارد، قوانين مالياتی : پیچیدگی قوانین مالیاتی

دهنتد، زمتان و   بيشتر موديان، به خصتوص کستانی کته فعاليتت تجتاري انجتام متی       . داراي پيچيدای هستند

مالياتی به  هاي واسطه. اطالعات کافی براي فه  کامل قوانين و انجام تمام مسئوليتهاي مالياتی خود را ندارند

موديان در آشنايی با قوانينِ الزم، عمل به تعهدات مالياتی، تهيه اظهارنامه و ساير مستتندات ماليتاتی و ارائته    

بنابراين، موديانی که در سطح . کنندکم  می( ر موعد رسيدایبه عنوان مثا ، د)هاي خاص آنها در زمان

ماليتاتی بتراي شتناخت قتوانين ماليتاتی ستاير کشتورها         هاي واسطهکنند، از مساعدت بين المللی فعاليت می

 .شودکنند که اين امر سبب افزايش اعتماد به خدمات عرضه شده توسط آنها میاستااده می

  کنند و بسياري از مؤديان از اين تغييترات  قوانين مالياتی غالباً تغيير می :مالیاتیتغییرات حاصله در قوانین

ارائته اطالعتات ماليتاتیِ جتامع و دقيت       . ها در امور مالی و تجاري خود آااه نيستندو تاثيرات اين پيچيدای

بو  به قوانينِ تغييريافته موجبات انتشار و انتقا  اطالعات مر مالياتیْ هاي واسطههاي مالياتی به توسط سازمان

 .سازدهاي آنها به موديان را فراه  میو پيچيدای

 شتان  توانند از راههاي ذيتل بته موديتان در رعايتت تکتاليف ماليتاتی      مالياتی می هاي واسطه: تمکین مالیاتی

يادآوري به آنها در خصوص ( 5)  ارائه مشاوره در خصوص ماهيت و کيايت دفاتر و ثبتها( 7: )کم  کنند

به عنوان مثا ، تسلي  اظهارنامه و يا پرداخت ماليتات  )هاي قانونی براي انجام تعهدات مالياتی انقضاي مهلت

ارائته  ( 0)  هتاي اجرايتی  هاي قتانون و رويته  برداشت موديان از برخی قسمتتصحيح سوء( 9)  ...(متعلقه و 

  (که می تواند منجر به عدم تمکينِ عمدي يا سهوي اردد)تمکين مشاوره در موضوعات مربو  به ريس  

بتته عنتتوان مثتتا  )وکالتتت موديتتان در برختتورد بتتا ستتازمان ماليتتاتی در موضتتوعات متترتبط بتتا تمکتتين ( 2)و 



 هاي مالياتیواسطه: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

5 

 

درخواست تمديد مهلت براي تکميل اظهارنامه يا پرداخت ماليات، کم  به افشاي داوطلبانته و حسابرستی   

 .(مالياتیِ داوطلبانه

مالياتی در نيتل بته ستطوح بتاالي تمکتين و عملکترد مطلتو  نمتام          هاي واسطهدر واقع به دليل همين نقش مثبت   .5

اي پيرامتون  در مطالعته ( وابسته به سازمان همکاري و توستعه اقتصتادي  ) 0«انجمن مديريت مالياتی»مالياتی بوده که 

ارتباطی  بهبود يافتهْ طب  تعريف، منمور از ارتبا . رح نمودرا مط 2«يافته بهبودارتبا  »ايدة  مالياتیْ هاي واسطهنقش 

سازمان همکاري و توستعه اقتصتادي،   )مالياتی، موديان و سازمان مالياتی دراير هستند  هاي واسطه است که در آن

بنتاي  ، زيراستت و امور ماليتاتی موديتان بتزر      1ريزي مالياتی تهاجمیبا اينکه تمرکز اين مطالعه بر برنامه(. 5442

 کليات مطالعه مزبتور در جتدو    . باشدبين تمام مؤديان و نماينداان آنها برقرار می« يافته بهبودارتبا ِ »اصو ِ کلیِ 

ازارشی از ميتزان پيشترفت در کاربستت    « انجمن مديريت مالياتی»ميالدي  5475در اوايل سا  . ارائه شده است 7

 . اين ماهوم در حوزه موديان بزر  ارائه نمود

 کته  استت  آن از حتاکی  1«يافتته  بهبود ارتبا ِدر برقراري  مالياتی هاي واسطه نقش» دربارة مطالعه کليديِ هاي يافته .9

 دستت  متوثرتري  و کتاراتر  روابتط  بته  مالی هاي واسطه و مؤديان با خود ارتباطات در توانند می مالياتی هاي سازمان

  :دهند نشان کافی توجه ذيل مختصات به اينکه بر منو  يابند

  تجاري آااهی مبناي بر مسائل فه  

 عدالت رعايت و طرفی بی  

 تناسب  

 اشودای   

 مسائل به موقع به واکنش توانايی. 

 ماليتاتی  متديريت  بته  آنها رويکرد براي و مالياتی امور سازمان براي آنها از کدام هر داللت و فوق مختصات شرح  .0

 ماليتاتی  ستازمان  هتر  بتراي  هتا  ويژای اين که کندمی تاکيد مذکور ازارش. است مندرج پژوهش اين ازارشِ در

 ويژای پنج اينحايز  مالياتی امور سازمان اار. ارفت نمر در را آنها بايد موديان تمام با ارتبا  در و هستند اساسی

                                                           
4 - Forum on Tax Administration (FTA) 
5 .enhanced relationship 
6 - aggressive tax planning  

 (5442، اقتصادي توسعه و همکاري سازمان) مالياتی هاي  واسطه نقش پيرامون اي  مطالعه: منبع 1
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 بيشتتر ، روابط اين، باشد داشته( بزر  موديان الخصوصعلی) موديان با ارتبا  در موثري ريس  مديريت وباشد 

 .است «يافته بهبود ارتبا » عبارت معناي همان اين، واقع در و ارفت خواهد شکل همکاري و اعتماد اساس بر

 که موديانی که کندمی اشاره ازارش اين. دارد منافعی نيز مالياتی سازمان براي مؤديان همانند «يافته بهبود ارتبا »  .2

 تتر ستريع  فصتل  و حتل  و بيشتتر  اطمينتان  انتمتار  کننتد  متی  افشتا  را اطالعتات  از بتااليی  سطح و کرده عمل شاا 

، موديتان  بتين  يافتته  بهبتود  ارتبا . دارند را کمتر تمکينِ هزينة و ترکوتاه هايحسابرسی با خود مالياتی موضوعات

 .اردد می حوزه اين در پراهميتی منافع ايجاد سبب مالياتی هاي واسطه و مالياتی سازمان

 

 مالیاتی های واسطهتعداد و حجم کارِ 
مالياتی در کشورهاي مورد بررسی موجود نيستت ولتی اطالعتات     هاي واسطهاطالعات جامعی در خصوص تعداد  .1

 .دهدشان را نشان میاي از ميزان تعامل آنها با نمام مالياتی در کشورهاي متبوعزير چکيده

کارازار » 1444ثبت شدة فعاا  و بيش از  2«کارازار مالياتیِ» 59444در حدود  5475و  5477در سالهاي  :استرالیا .1

هتاي پيمتايش ستازمان    طبت  پاست    74.ثبت شدة فعاا  در استراليا وجتود داشتته استت    3«تهية صورت فعاليت تجاريِ

درصتد از   14هتاي بتيش از   سازيِ اظهارنامته مالياتی مسئو  آماده هاي واسطهميالدي  5479مالياتی استراليا در سا  

 .اندبوده( شرکتها)درصد از موديان حقوقی  34موديان حقيقی و 

آهانس مالياتی ثبت شده در سازمان مالياتی نيوزلند، مستئو  همتاهن ی و    2544در حدود  5475در سا   :نیوزلند .2

-هاي ماليات بر درآمد بودهدرصد از اظهارنامه 29انجام امور مالياتیِ نزدي  به دو ميليون مودي و پرکردن بيش از 

 (. پرتا  سازمان مالياتی نيوزلند)اند 

ميليتون   2آهانس مالياتی، در حدود  09444مطاب  برآورد سازمان مالياتی بريتانيا در حدود  5474در سا   :بریتانیا .3

مالياتی مسئو  آماده کتردن   هاي طهواسهمان اونه که در نتايج نمرسنجی اشاره شده است اين  77.اندمشتري داشته

                                                           
8 -Tax agent 
9 - “Business activity statement agent”  

 استراليا مالياتی سازمان 5479 – 5475 تمکين برنامه: منبع 74
 5474 اکتبر، بريتانيا حسابرسی سازمان، مالياتی کارازاران ازارش: منبع 77
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هاي ماليات بر شترکتها در   درصد اظهارنامه 39درصد موديان بر اساس خود ارزيابی بوده و در حدود  11اظهارنامه 

 .را تکميل کرده اند 5479سا  

ارائته دهنتده    124444، حتدود  5474پس از تشکيل واحد خاص واسطه هاي مالياتی در ستا   : ایالت متحده .74

همان اونه که در نمرسنجی سازمان نيز اعتالم شتده استت،    . در امريکا ثبت شده اند 5477مالياتی تا سا   خدمات

 31درصد اشخاص حقيقی و حدود  19مسئو  آماده کردن اظهارنامه حدود  5479اين واسطه هاي مالياتی در سا  

 .درصد اظهارنامه هاي ماليات بر شرکتها بوده اند

واسطه هاي مالياتی ذيناع اصلی در هر دوي موديان حقيقی و شترکتها هستتند و کمت     در کشورهاي نامبرده،  .77

 .هاي بالقوه و تاثيراذاري را به سازمان امور مالياتی در رسيدن به سطح مناسبی از تمکين مطاب  با قانون می نمايند

 

 مقرارت واسطه های مالیاتی

 نقش مقرارت و ثبت نام

 هتاي  واستطه نقش و ارزش مقرارت و ثبت نام ( OECD ،5442)« واسطه هاي مالياتیمطالعه نقش »مطاب  ازارش  .75

 .مالياتی بسيار مه  می باشد

هتر  . قابليت شناسايی واسطه هاي مالياتی، مرحله اي مه  در مديريت موثر نقش آنها در سيست  مالياتی می باشد .79

وضع مقررات واسطه هتاي ماليتاتی بتين کشتورهاي     چند که ميزان تعامل سازمان امور مالياتی در فرآيند ثبت نام و 

، کتارازاران ماليتاتی   عضو انجمندر برخی کشورهاي . ايی متااوت می باشد عضو انجمن به صورت قابل مالحمه

البتته ايتن چتارچو  متی توانتد      . کننتد  مطاب  چارچو  ارائه شده توستط بدنته فنتی ستازمان، ثبتت و فعاليتت متی       

 . که عملکرد واسطه هاي مالياتی تحت ضوابط و مقررات خاص قرار ايرد ايرانه نيز باشد به طوري سخت

مالياتی توسط بدنه فنی ستازمان ماليتاتی تاکيتد     هاي واسطهاردانیِ بريتانيا از جمله کشورهايی است که بر خود .70

ه  تترين  مورد از م 2يکپارچ ی، بی طرفی، صالحيت حرفه ايی، دقت، محرمانه بودن و رفتار حرفه ايی، . می کند

 .معرفی شده است 75«مؤسسه حسابداران رسمیِ ان ليس و ولز»اصولی می باشد که در اين زمينه توسط 

                                                           
12 .Institute of Chartered Accountants In England And Wales 
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در ساير کشورها، سازمان امور مالياتی فعا  تر می باشد و برخی مقررات و آيين نامه ها توسط سازمان تبيتين و   .72

آن که شماره اي واحد به واستطه هتاي ماليتاتی و    آنها معموالً دراير فرآيند ثبت نام هستند که طی . اجرا می شود

. اين شماره می بايست در هر تعاملی با سازمان مالياتی و موديان به کار رود. خبراان اين حوزه اختصاص می دهد

به عبارتی مشاوران مالياتی می بايست حتداقل استتانداردهاي رفتتاري را را رعايتت کترده و يتا حتداقل استتاندارد         

البته بر اين استاندارد ها توستط ستازمان امتور    . ب  قوانين مربوطه داشته براي ثبت و تاييد داشته باشندکيايت را مطا

به عنوان مثا  در هاپن، سازمان امور مالياتی هاپن براي حسابداران مالياتی رسمی دستتور  . مالياتی نمارت می اردد

مان ه  اکنون تالشهايی را در راستاي مقابله با تخلاتات  اين ساز. العملی ارائه می دهد و بر آنها نمارت نيز می کند

هتايی از کشتورهاي مختلتف     در زيتر مثتا    .حرفه ايی حسابداران و تخطی از دستور العمل نامبرده انجام داده است

 :آيد می

بتر   5443دراين کشور تالش براي ايجاد قوانين مدرن ثبت نام و تاسيس آهانستهاي ماليتاتی بته ستا       :استرالیا .71

اين قوانين جديد پس از مشاوره هاي فراوان با خبراان حسابداري و مالياتی جهتت متدرن کتردن قتوانين     . مي ردد

، «(5443)مات واستطه هتاي ماليتاتی    قتوانين ختد  »ايتن قتوانين بتا عنتاوين     . قبلی و بازبينی ساختار اجرايی انجام شد

 . مطرح شدند« قوانين انتقالی مالياتی»و « (5443)مقررات خدمات واسطه هاي مالياتی »

بته منمتور استتحکام مشتارکت بتا آمتاده        5443سازمان امور مالياتی آمريکا، در ستا    :ایالت متحده امریکا .71

و اطمينتان از پاينتدي   ( صورت کلی واسطه هتاي ماليتاتی   به)کننداان اظهارنامه هاي مالياتی و کارازاران مالياتی 

پتس از بتازبينی هتاي استترده     . آنها به استاندارد هاي حرفه ايی، اقدام به بازبينی قوانين مربوطه در اين زمينته کترد  

در . تغيييرات اساسی در چ ون ی اعما  مقررات در اين صتنعت اعتالم شتد    5474سازمان امور مالياتی، در هانويه 

يجه اين تغييرات، سازمان امور مالياتی مقررات و رويه هاي جديد را پياده سازي کرد که ايتن امتر ستبب کمت      نت

 .بيشتر به موديان، کادر اجرايی مالياتی و صنعت خبراان مالياتی اشت

 وظياته ايتن دفتتر   . مطاب  سند مشاوران مالياتی، دفتر مشاوران مالياتی در اين کشور تاسيس ارديتد  :کرواسی .72

ثبت نام اشخاص پذيرفته شده در آزمون مشاوره و ثبت نام شرکتهايی که قادر بته ارائته ختدمات مشتاوره ماليتاتی      

اين دفتر همچنين سابقه فعاليت شرکتهاي واسطه مالياتی خارجی که خدمات مشتاوره ماليتاتی در   . هستند، می باشد

 .کرواسی ارائه می کنند، را ن هداري می کند
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، اشخاصی که اقدام به ارائه مشاوره در موضتوعات ماليتاتی   5477مطاب  قانون ماليات سا   :آفریقای جنوبی .73

بنابراين جهت ثبت نام به عنوان واسطه مالياتی می بايستت متوارد   . می نمايند، بايد در سيست  مالياتی ثبت نام نمايند

 :ذيل رعايت اردد

 قانون مطاب  شده شناخته نمارتی نهادهاي زا يکی مجموعه زير يا متعل  بايد مالياتی هاي واسطه اين -

 .باشند مالياتی

 .نمايند رعايت را تجربه و کيايت استانداردهاي حداقل بايد ها واسطه اين -

 .باشند نداشته مالياتی قانون مطاب  شده ياد موارد خصوص در کياري سابقه بايد ها واسطه اين -

 .کنند شرکت نمارتی نهادهايايِ  حرفه توسعه مستمر هاي برنامه در بايد ها واسطه اين -

 .نمايند رعايت خوبی به را مالياتی مقررات بايد ها واسطه اين -

مطتاب   . را ارائه داد 79«برنامه ثبت واسطه هاي مالياتی»، وزير درآمد ملی کانادا، پيشنهاد تشکيل 5470در هانويه  .54

ليات بر درآمد شرکتها و اشخاص را به ازاي دريافتت  اين برنامه پيشنهادي تمام واسطه هاي مالياتی که اظهارنامه ما

هد  اين برنامه، اعطاي مجوز به سازمان امور مالياتی کانتادا  . ح  الزحمه، تهيه می کنند ملزم به ثبت نام می باشند

ايتن  بنابراين پياده ستازي  . می باشد که اشکاالت واسطه هاي مالياتی در هن ام تهيه اظهارنامه ، به آنها اوشزد شود

اين برنامه پيشتنهادي بتر استاس رويکترد استتراتژي      . برنامه از وقوع خطاهاي احتمالی در آينده جلوايري می کند

تمکين می باشد که با آموزش آغاز می شود و به تتدريج مجازاتهتا در برنامته شتدت يافتته و در نهايتت بته تعليت          

رآيندها براي تضمين حرکت به سوي عدالت مالياتی برنامه پيشنهادي شامل تصحيح ف. فعاليت واسطه ها می انجامد

در اين فرآيند، سازمان مالياتی بازخورد قابل توجهی را دريافت می کند که تتا حصتو  نتيجته نيتز ادامته      . می باشد

 .دارد

 کشورهانتایج ارائه شدۀ هایی از  یافته
نی در حوزه ثبت و فعاليت واسطه هاي در اين قسمت، از سازمانهاي مالياتی خواسته شده که نشان دهند آيا قانو .57

مالياتی، نسبت اظهارنامه هاي آماده شده ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی و شرکتها توسط واسطه هتاي ماليتاتی و   

  بررسی منم  واسطه هاي مالياتی از منمر ارائه خدمات دارند؟

                                                           
13 .Registration Of Tax Preparer (RTPP) 
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وجتود دارد و مشتاهدات کليتدي بته      7خالصه اي از اطالعات ارائه شده توسط سازمانهاي ماليتاتی در جتدو     .55

  :شرح زير می باشد

   درصد سازمانهاي مالياتی، وجود قوانين و مقرراتی در خصوص ثبت و عمليات واسطه هتاي   24تنها در حدود

هر چند، از برخی از پاس  ها مشخص نمی شود که آيا قانون موجتود ختاص واستطه    . مالياتی را تاييد می کنند

 .بيشتر ماهيت عمومی داردهاي مالياتی است يا 

  بته عنتوان   )عدم وجود مقررات در خصوص واسطه هاي مالياتی در ميان بسياري از کشورهاي پيشرفته اروپايی

 .به چش  می خورد( مثا  در کشورهاي فنالند، فرانسه، ايرلند، لوکزامبورک، هلند، نروه، سويس و بريتانيا

 ر به ارائه و يا حتی تخمين، نسبت اظهارنامه هاي ماليتات بتر درآمتد    بيش از نيمی از سازمانهاي امور مالياتی قاد

اشخاص و شرکتها که توسط واسطه هاي مالياتی تهيه شده، نبودند و تمرکز محدودي بر عملکرد در اين حوزه 

 اظهارنامه هاي ماليات بر درآمتد % 04سازمان بيش از  77سازمان مالياتی مورد بررسی، در  54از حدود . داشتند

اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد شرکتها توستط واستطه هتاي    % 14سازمان نيز بيش از  71اشخاص حقيقی و در 

 .مالياتی تهيه شده است

   سازمانهاي مالياتی به صورت منم  واسطه هاي مالياتی را از منمتر ارائته ختدمات    ( کشور 54)حدود ي  سوم

 .بررسی می کنند

 

 الیاتیخدمات و پشتیبانی واسطه های م
از آنجايی که امور مالياتی درصد زيادي از موديان در بسياري از کشورها بته عهتده واستطه هتاي ماليتاتی متی        .13

تعبير کرد که در واقتع فرصتت بهبتود تمکتين بتر      « مشتري»باشد، اين واسطه ها را می توان به عنوان نوع خاصی از 

يتن راستتا، برختی ستازمانهاي ماليتاتی قتدمهايی را بتراي        در ا. اساس قانون را براي سازمان مالياتی فراه  می کننتد 

ماننتد ختدمات ختاص و    )برقراري استراتژي فرااير در جهت حمايتت از واستطه هتاي ماليتاتی و توستعه ظرفيتهتا       

مثالهايی از اين استراتژيها توسط در برخی از سازمانهاي امتور ماليتاتی مشتاهده شتده و يتا در      . برداشته اند( مشاوره

 .  بوده استدست تحقي
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 قوانین و مقررات، تهیه اظهارنامه، ممیزی: واسطه های مالیاتی .1جدول 

 نام کشور
نام قانون در خصوص مسئولیتهای 

 مالیاتی های واسطه

 )%( 1113اظهارنامه های مالیاتی در سال 

مالیات بر درآمد  ارزیابی منظم خدمات

 اشخاص
 مالیات بر درآمد شرکتها

    OECDکشورهای عضو 

مجموعه قوانين خدمات آهانس هاي  استرالیا

 (5443)مالياتی 

10 34  

قانون دستورالعمل مشاوران مالياتی و  اتریش

 حسابداران عمومی

27 32 /7 

  - 71 942ماده -7335مقررات ماليات بر درآمد بلژیک

  - 22 مجموعه قوانين ماليات بر درآمد کانادا

 × - - مقررات مالياتی شیلی

مجموعه قوانين مشاوره و اتاق مشاوران  جمهوری چک

 مالياتی

- - × 

  22-34 2 قانون حسابداران حرفه ايی دانمارک

 × - - مجموعه قوانين مالياتی استونی

  - - × فنالند

 × - - × فرانسه

  - - قانون مشاوره مالياتی آلمان

 × - - × یونان

حوزه قواعد ماليات مجموعه قوانين در  مجارستان

 5449ستانی 

- - × 

 × 15 50 × ایسلند

 × - - × ایرلند

 /7 - - 5442قانون تنمي  فعاليت مشاوران مالياتی اسرائیل

 × 3289 33 احکام قانونی مختلف ایتالیا

  - - مجموعه قوانين حسابداران مالياتی رسمی ژاپن

 × 32 24 مجموعه قوانين حسابداران مالياتی رسمی کره

 × 14 04 - لوکزامبورگ

  - - قانون امرک و ماليات فدرا  مکزیک

  22 52 × هلند

  7/12 7/11 7330مجموعه قوانين مالياتی نیوزلند

قانون مجوز حسابدارن و مجموعه قوانين  نروژ

 7333حسابرسی و حسابرسان

- - × 

 × - - قانون مشاوران مالياتی لهستان

  744 5 ماليات عمومیقانون  پرتغال

مجموعه قوانين مشاوران مالياتی و اتاق  جمهوری اسلواکی

 مشاوران مالياتی اسلواکی

04 14 × 

  - - × اسلونی

  - -  اسپانیا

 × - - دستورالعمل قانون مالياتها سوئد

 × - - - سوئیس

 × - - /7 ترکیه

  39 11 × انگلستان

 /7 19 31  ایالت متحده امریکا
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 قوانین و مقررات، تهیه اظهارنامه، ممیزی: واسطه های مالیاتی .1 جدول ادامة

 نام کشور
نام قانون در خصوص 

 مالیاتی های واسطهمسئولیتهای 

 ارزیابی منظم خدمات )%( 1113اظهارنامه های مالیاتی در سال 

مالیات بر درآمد 

 اشخاص
 مالیات بر درآمد شرکتها

 OECDکشورهای غیر عضو 

 × 744 - × آرژانتین

 7/× - 4 × برزیل

  01 01 × بلغارستان

 × - - × چین

 × - - × کلمبیا

 - - - × کاستاریکا

  - - مجموعه قوانين مشاوره مالياتی کرواسی

 × 744 57 ارزيابی و جمع آوري قانون مالياتها قبرس

 × 12 - × هنگ کنگ

ماليات بر درآمد مجموعه قوانين  هند

7317 

 7315قواعد ماليات بر درآمد

9 - × 

 × - -  اندونزی

 × - - × لتونی

 × - - × لیتوانی

مجموعه قوانين ماليات بر درآمد  مالزی

 7311مالزي، 

- - × 

ارتباطات ( ماليات بر درآمد)مقررات  مالت

 الکتروني 

7 33 × 

 × 4 4 × مراکش

 × - - مشاوره مالیحک  تشکيالت فعاليت  رومانی

 × - - × روسیه

 × - - × عربستان سعودی

 × - 5 مجموعه قوانين حسابداران سنگاپور

مجموعه قوانين اصالح شده سازمان  افریقای جنوبی

 5477مالياتی 

- - × 

 × - - × تایلند

 × - - × ایران
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 استراتژی کلی برای ارائه خدمات و پشتیبانی

سازمان امور مالياتی هلند در پشتيبانی از واسطه هاي مالياتی بر استاس استتراتژي بهبتود    رويکرد : تجربه هلند .50

استراتژي سازمان امور مالياتی هلند شناخت واستطه هتاي ماليتاتی، توجته بته      . تمکين بر طب  قانون مالياتها می باشد

امور ماليتاتی هلنتد استتراتژي     جهت رسيدن به اين هد ، سازمان. نيازهاي آنها و شيوه هاي کارکردشان می باشد

به کار می برد و براي آن دسته از واسطه هاي مالياتی کته در   مؤديان کوچ  و متوسطرا در بخش  70نمارت افقی

 آوريتل  2 تتاري   در .اين حيطه قرار نمی ايرند، بر شواهد اردآوري شده هر واستطه ماليتاتی متمرکتز متی شتوند     

 جانبته  دو اعتمتاد  بتر  افقی پايش :نمود تعريف زير صورت به را افقی ايشپ «اياالت کل نماينداان مجلس»، 5442

 اجتراي  و آن ستازي  پياده و قانون اجراي ح ، طرفين مسئوليتهاي سازي شاا ، هلند مالياتی سازمان و موديان بين

 تتري  متعتاد   وستوي  سمت به دولت و شهروندان دوجانبة روابط، راستا اين در. دارد اشاره جانبه دو هاي توافقنامه

 قتانون  اجتراي  و شتهروندان  شخصتی  مستووليتهاي  آن در کته  اجتماعی توسعه با افقی پايش اين. اردد می متمايل

 بته  توجته  بتا  قتانون  اجتراي  امکتان  بتر  افقی نمارت ماهوم، اينکه بر مضا . است سازاار، باشد می بزرای ارزش

 بته  مستتقيماً  مؤديان کوچت  و متوستط   بخش در اعتماد بر مبنی روابط .دارد تاکيد جامعه پيچيده و سريع تغييرات

مؤديان کوچت  و   بخش اندازه به توجه با. باشد می مربو  مالياتی هاي واسطه به بيشتر بلکه ندارد بست ی موديان

 و باشتد  متی  بختش  ايتن  در مالياتی هاي واسطه با همکاري و تعامل ايجاد هلند مالياتی امور سازمان هد ، متوسط

. باشتد  می مالياتی هاي واسطه توسط شده پر هاي اظهارنامه قبو  قابل کيايت از اطمينان ايجاد همکاري اين هد 

مؤديان کوچ   بخش مشارکت(. خطا و اشکا  بدون و مقررات و قانون مبناي بر اظهارنامه تکميل مثا  عنوان به)

 هتاي  واستطه . ايترد  متی  صتورت  ماليتاتی  هاي واسطه با همکاري قرارداد امضاي طري  از افقی پايش در و متوسط

 ارزيابی را حوزه اين در آنها صحت و کرده تصدي  افقی پايش در را مؤديان کوچ  و متوسط هويت نيز مالياتی

 ستازمان  کته  معنتی  بتدين ، استت  مالياتی هاي واسطه به مربوطه امور کردن محو ، افقی پايش مه  اصل. کنند می

 سيستت   کيايتت  بتر  نمتارت ، راستا اين در. دارند اعتماد مالياتی هاي واسطه فعاليت نحوه خصوص در هلند مالياتی

 شتده  متمرکتز  کتاري  فرآيندهاي و مشتريان پذيرش در دولت سياست قبو  خصوص در ويژه به ها واسطه داخلی

 پتر  قبتو   قابتل  اظهارنامته  کته  اقتصتادي  فعتاالن  بتر  نمتارت  بار، هلند مالياتی سازمان، رويکرد اين پذيرش با. است

 مبتنی روابط، هلند مالياتی سازمان. کنند می ريس  پر هاي اظهارنامه بر بيشتري تمرکز و داده کاهش را، اند کرده

                                                           
14 . horizontal monitoring 
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 سيستت   نتتايج  اطالعتات  از استتااده  بتا  امر اين. کند می ايجاد پايش فرا طري  از را مالياتی هاي واسطه با اعتماد بر

 .اردد می حاصل کيايت تضمين

، سازمان مالياتی بريتانيا، استتراتژي جديتدي را در خصتوص کتارازاران     5474در آاوست  12:تجربه بریتانیا .52

مطاب  اين استراتژي سازمان امور مالياتی قادر به کتاهش بيشتتر هزينته ارتبتا  بتا آهانتس هتاي        . مالياتی اتخاذ کرد

در واقع مطاب  اين برنامته بته ستازمان ماليتاتی     . ان بودمالياتی، افزايش تمکين موديان و بهبود رضايت اين کارازار

 بتا  تعامتل  نحتوه  در 5474 ستا   در ان لستتان  ماليتاتی  سازمان. ر با کارازاران مالياتی داده شداجازه عملکرد موثرت

 آينده در کارازاران با همکاري توسعه به کم  کار اين هد . کرد نمر تجديد مالياتی هاي واسطه و کارازاران

، مطالعته  ايتن  مطتاب  . باشتد متی  ماليتاتی  کتارازاران  بتا  رابطه در مالياتی سازمان جديد استراتژي از جزئی عنوان به

 فتراه   ديجيتالی محيط با مواجهه در را جديدي فرصت مجازي محصوالت و افزار نرم توليد رشد و بازار تغييرات

  :باشدمی زير شرح به مطالعه اين کليدي نکات. نمايدمی

 کتارازاران  از بريتانيتا  ماليتاتی  ستازمان  موديتان  از بستياري ، باشتند نمتی  ماليتاتی  الزاماً که زيادي داليل بنابر 

 .کنند می استااده ماليات پرداخت

 ارائته  شترکتهاي  بتين  رقابتت  افتزايش  و فناوري اطالعات صنعت در ارفته صورت هاي پيشرفت به توجه با 

 کتارازاران  ايتن  کتار  و کستب  هتاي  متد   در تتوجهی  قابتل  پيشترفتهاي  اکنون ه ، مالياتی خدمات دهنده

 .است پذيرفته صورت

 نمايد تامين را کارازاران اين آينده ديجيتالی هاي سرويس تمام بايست می، بريتانيا مالياتی سازمان. 

 پذيرد صورت داروطلبانه تمکين بهبود راستاي در بايست می کارازاران اين با مالياتی سازمان همکاري. 

 پشتيبانی افزايش جهت در زمينه اين در مرتبط شرکتهاي و افزار نرم متخصصان با بايست می مالياتی سازمان 

 .باشد داشته نزدي  همکاري موديان تمکين از

 انعکتاس  جهتت  در نيتز  را زيتادي  تالشتهاي  و کترده  آغتاز  را ختود  فعاليتهاي، راستا اين در مالياتی سازمان 

 .دهد می انجام مسير اين در کارازاران اين نمرات

 صورت به کارازاران و نهاد اين بين روابط بهبود هد  با ها واسطه اين خصوص در بريتانيا مالياتی سازمان راهبرد

 :باشد می زير

                                                           
 بريتانيا مالياتی سازمان سايت و : منبع 72



 هاي مالياتیواسطه: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

75 

 

 ارائته  در ماليتاتی  ستازمان  هتد   بته  کمت   بتراي  مشتريانشان و مالياتی کارازاران بهتر شناخت به دستيابی 

  مناسب خدمات

 بتا  مربوطته  امتور  انجتام  بته  قتادر  کارازارها اين، مالياتی کارازاران و مالياتی سازمان فرآيندهاي به توجه با 

  باشند مالياتی سازمان دخالت حداقل

  هتاي  هزينته  کتاهش  و کتارازاران  فعاليت سازي ساده منمور به کاري دوباره و تکراري فرآيندهاي حذ 

  آنها

 کته  کتارازاران  از درصتدي  بتا  قتاطع  و موثر برخورد) مشتريان به خدمات بهبود در کارازارها از پشتيبانی 

  (دارند ضعيای عملکرد

 موديان و مالياتی کارازاران بخش در کارازاران نماينداان با نزدي  همکاري  

 منمتور  بته  دولتت  ديجيتتا   ختدمات  مرکز با همکاري حا  در بريتانيا مالياتی سازمان، شده ذکر مطالب به توجه با

 کار بهبود براي کارازاران نماينداان با منم  صورت به راستا اين در که باشد می جديد ديجيتالی خدمات توسعه

 .کنند می مشورت

 مالیاتی های واسطهخدمات ویژه برای 
 حمايت از واستطه هتاي ماليتاتی بتا    « خدمات»هاي مالياتی، منويی از همانند سالهاي اذشته، در بررسی سازمان  .16

تنمي  شتده   5اين منو به صورت خالصه در جدو  . هاي مالياتی تهيه شده استتوجه به تجار  تعدادي از سازمان

 . است

 مالیاتی های واسطهخدمات ممکن برای کمک به  فهرست .1جدول 
 تشريح خدمت

 ايجاد انجمن شورايی با هد  بهبود موضوعات فنی و اجرايی انجمن مشورتی

پذیر در زمینة سیاست انعطاف 

 تکمیل اظهارنامه

 سياست ارائه مجوز براي تمديد زمان تسلي  اظهارنامه

 مالياتی هاي واسطهايجاد سرويس اختصاصی تلان مختص پاسخ ويی و استعالم از  سرویس تلفن اختصاصی

 قانون مالياتی و رسيدای به امور پيچيدههاي خاص دسترسی به کارشناسان فنی سازمان مالياتی در خصوص جنبه دسترسی به کارشناسان فنی

 مالياتی هاي واسطهمقامات منتخب سازمان امور مالياتی به منمور در ارتبا  بودن و پشتيبانی از  مدیران ارتباطات

 مالياتی هاي واسطهسازي اطالعات در خصوص مزاياي استااده از اختصاص قسمتی از و  سايت سازمان امور مالياتی به شاا  وب سایت اختصاصی

 ارتباطات منم  با واسطه هاي مالياتی در موضوعات مه  و تاثيراذار بر عملکرد سيست  مالياتی انتشار بولتن های اطالعاتی جدید
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 مشاوره و اجرا

سازمان مالياتی کانادا، موافقت نامه اي را با منشور حسابداران رسمی کانادا براي تقويتت همکتاري در   : کانادا .17

در واقع چارچو  اين موافقت نامه، مبين تالش ستازمان ماليتاتی کانتادا جهتت     . موضوعات مه  تنمي  کرده است

بديهی است که اين امر سبب ايجاد . برقراري ارتبا  قوي با جامعه حسابداران کانادا و واسطه هاي مالياتی می باشد

در اجراي موفقيتت آميتز سيستت  ماليتاتی و اات توي       ارتبا  بين سازمان مالياتی و منشور حسابداران رسمی کانادا

بخش مه  چارچو  ايتن موافقتت   . ارددمنم  بين اين دو نهاد در خصوص مباحث مالياتی مورد عالقه طرفين می

نامه شامل ايجاد پنج کميته متشکل از نماينداانی از سازمان امور مالياتی و جامعه حسابداران کانادا متی باشتد کته    

زه هاي خدمات، تمکين، امور مالياتی، تحقيقات علمی و توستعه تجربتی، ماليتات بتر کاالهتا، کتاهش       مبتنی بر حو

 71.بروکراسی و آموزش می باشد

به منمور حاظ ارتبا  با متخصصان حستابداري در موضتوعات ماليتاتی، ستازمان امتور ماليتاتی        :هنگ کنگ .12

جهتت تبتاد  ديتدااهها و بحتث در      71گ کنگاي را با موسسه حسابداران رسمی هنهنگ کنگ، جلسات ساالنه

اين جلستات طتی ستالهاي زيتادي براتزار شتده       . کندخصوص موضوعات مشترک مورد عالقه طرفين برازار می

همچنين ايتن مباحتث از طريت  وبستايت     . ارددتوافقات اين جلسات به صورت بولتن الکترونيکی منتشر می. است

، طيف وسيعی از موضوعات فنتی و  5479مطاب  توافقات جلسات سا  . سازمان امور مالياتی نيز قابل دسترس است

 (5470و  سايت سازمان امور مالياتی هنگ کنگ، اکتبر : منبع)اجرايی مورد عالقه طرفين بررسی شده است 

در ايتن  . در سازمان مالياتی ايرلند، دستيابی تواف  با واسطه هاي مالياتی بستيار حتائز اهميتت متی باشتد      :ایرلند .12

استا اين سازمان روابط نزديکی را با واسطه هاي ماليتاتی و نماينتداان بن اههتا در چتارچو  قواعتد و مقتررات       ر

ايتن کميتته انجمنتی    . نتام بترد   72به عنوان مثا  می توان از کميته هماهنگ کننده سازمان مالياتی. برقرار کرده است

. جهتت بحتث در خصتوص سيستت  ماليتاتی متی باشتد       براي سازمان امور مالياتی و نماينداان واسطه هاي ماليتاتی  

فعاليتهاي کميته توسط زير مجموعه هاي مختلای پشتيبانی می شود که شامل کاهش بتار ادراي و اجرايتی، متدرن    

سازي سيست  مالياتی و خود ارزيابی، اجباري کردن ارسا  اظهارنامه الکترونيت ، پرداختت الکترونيت  ماليتات ،     

 .ري ناشی از قوانين مالی و بودجه می باشدموضوعات اجرايی و تاسي

                                                           
 .دارد قرار کانادا مالياتی سازمان سايت و  در بيشتر اطالعات 71

17 .Hong Kong Institute Of Certified Public Accountant 
18 .Tax Administration Liaison Committee 
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با ابتکار سازمان امتور ماليتاتی ايتن کشتور ايجتاد       5477انجمن متخصصان مالياتی اسپانيا در ماه مارس  :اسپانیا .31

هد  از تشکيل اين انجمن بهبود روابط موديان از طري  تقويت روابط دوجانبه بين سازمان امور مالياتی و . ارديد

جلستات ايتن انجمتن بته صتورت دوره ايتی در       . اتی بر اساس شاافيت و اعتماد دو جانبه متی باشتد  متخصصان مالي

جزئيات موارد بحث شده نيز منتشر . خصوص موضوعات مطرح شده توسط سازمان يا متخصصان مالياتی می باشد

ت کياتی مهمتی در   بازخورد اوليه شرکت کننداان در اين جلسات مثبت ارزيابی شده است زيرا تغييرا. می اردد

ال وي روابط بين سازمان امور مالياتی و نماينداان موديان با هد  تثبيت روابط شاا  و بتر مبنتاي اعتمتاد بتراي     

 .افزايش تمکين داوطلبانه و کاهش ريس  مالی ايجاد شده است

 

 سیاست انعطاف پذیر در زمینة تکمیل و تسلیم اظهارنامه

ستراليا قادر به پذيرش اظهارنامه موديان در خارج از زمتان مشتخص شتده بتا     واسطه هاي مالياتی در ا: استرالیا .31

 .رعايت برخی ضوابط اجرايی مشخص می باشند

 

 خدمات اطالعات

هاي مختلای سازمان امور مالياتی کانادا، توافقنامه رسمی با بسياري از ناشران مالياتی جهت انتشار نسخه: کانادا .31

ايتن ناشتران محتتواي بته     . و تااسير فنی از قانون منعقد نموده است 73«ماليات بر درآمداظهار نمر پيشينی دربارة »از 

بته  . کننتد مند، عموماً به شکل آبونمان فتراه  متی  شدة قوانين را براي متخصصان مالياتی و موديان عالقهروزرسانی

همچنتين ايتن   . کنتد منتشتر متی  عالوه سازمان مالياتی کانادا اطالعات فنی را به شکل آنالين و به صتورت راي تان   

سازمان داراي صحاه اينترنتی متخصصان مالياتی می باشد که دراتاه عمتومی در خصتوص مباحتث متورد عالقته       

 .متخصصان مالياتی است و خبرهاي عمومی سازمان مالياتی را نيز منعکس می کند

ياداشتت تاتاهمی در    54«نجامعته کارشناستان ماليتاتی رستمی مجارستتا     »سازمان مالياتی کشتور و  : مجارستان .33

بر اساس ايتن يادداشتت تاتاه ، ستازمان     . خصوص تنمي  روابط شغلی مرتبط با فعاليتهاي کارشناسان مالياتی دارد

قرار « جامعه کارشناسان مالياتی رسمی»امور مالياتی مجارستان دستورالعمل مالياتی و اطالعات راي ان را در اختيار 

 . می دهد

                                                           
19 - Advance income tax ruling  
20 . Association Of Certified Tax Experts (MOKLASZ) 
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 واحد سازمانی اختصاصی

که زيرمجموعه سازمان مالياتی آمريکا می باشد جهت نمارت بتر   57«ايدفتر مسئوليت حرفه» :ایاالت متحده .34

آموزش و توسعه، پيشنهاد اعما  : استانداردهاي متخصصان مالياتی فعا  ايجاد شده است که کارکردهاي آن شامل

در واقع . به اعتراضات در اين موارد می باشد انضبا  اداري، برپايی رويه هاي تنميمی در موارد عدم تواف  و پاس 

باشتد و ماموريتت ايتن اداره، کتاربرد     ماليتاتی متی   هتاي  واسطهانداز و هد  اين اداره ايجاد وحدت رويه در چش 

در آخترين نمرستنجی صتورت ارفتته،      .استانداردها به صورت منصاانه و موثر براي تمام متخصصان مالياتی است

شتامل افتزايش قابتل توجته نيتروي انستانی کته در        )کا اعالم کرده است که تغييرات ساختاري سازمان مالياتی امري

به اين دليل اجرايی نشده است که اعتبار مقتررات اصتالحی   ( شماره قبلی به صورت ويژه به آن پرداخته شده است

. اتذارد اثتر نمتی   ايهر چند که، ايتن اصتالحات بتر عملکردهتاي کلتی اداره مستئوليت حرفته       . مورد مناقشه است

در واقتع نيتاز ايتن اداره    . هاي پيچيده استخدام به کار متی بترد  همچنين اين اداره وکاليی مستعد در مديريت پروهه

 .آشنايی مجدد با ساختار و تمرکز بيشتر بر منابع در موارد پيچيده تر است

 

 حساب/مدیران روابط

، تمتام  (5470در نتوامبر   )همان اونه که در و  سايت سازمان امور مالياتی نيوزلند اشاره شده استت   :نیوزلند .32

متديران حستا  وظياته پشتتيبانی، مشتارکت و ارائته       . کارازاران مالياتی ثبت شده داراي مدير حسا  متی باشتند  

  :به عنوان مثا . خدماتی مانند نمارت بر تمديد زمان موافقنامه ها دارند

 تسهيل حل اختال  در موضوعات  -5مرکز تماس متمرکز براي موضوعات خاص  -7 :دیریت ارتباطم

 .مذاکره و به روز رسانی وضعيت -0مديريت تمکين  -9استثنايی 

 ارائه پشتيبانی فعا  و افزايش آااهی در خصوص ابزارهتاي ارائته شتده توستط      -7 :آموزش و اطالعات

ارائه ازارش هاي غير قابتل  -9آهانسهاي مالياتی با اطالعات به روز شده  اطالع رسانی به-5سازمان مالياتی 

 .دسترس توسط ابزارهاي ارائه شده توسط سازمان مالياتی

 نمارت بر ثبت نام کارازاران مالياتی جديد با کسب اطمينان از اينکته آنهتا تعتاريف     -7 :تمکین و پایش

نمارت جامع بتر تمکتين    -5مستمر بر فرآيند ثبت نام آنها قانونی کارازار مالياتی را رعايت کرده و نمارت 

                                                           
21 - Office of Professional Responsibility (OPR) 
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نمارت بتر بتدهی هتاي عمتده موديتان و       -9کارازاران مالياتی با توجه به قانون و سياستهاي سازمان مالياتی

اطمينان از رعايت قيود زمانی دستورالعمل ها توسط  -0. اظهارنامه هاي کارازاران مالياتی و نهادهاي مرتبط

-مالياتی که اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد را پر می کنند و پايش کارازارانی که دستورالعملکارازاران 

اعما  محدوديت براي کتارازاران ماليتاتی در صتورت عتدم رعايتت ضتوابط و        -2کنند ها را رعايت نمی

ملزومات  معل  کردن وضعيت قانونی کارازاران مالياتی که -1مذاکره در خصوص تعلي  استمها  موديان 

 .اندقانونی را نقض کرده

 خدمات آنالین

الزم . آيتد  دارند که در زير می مالياتی هاي واسطه از حمايت براي آنالين دماتختعدادي از کشورهاي نمونه   .91

باشد که ماهيت و استردای خدمات پيشنهادي همتراز يا بيش از خدمات ارائه شده به اشخاص حقيقی به ذکر می

  .باشدمی

اي متی باشتد کته بته     اين پرتتا  در واقتع ستامانه   . دارد 55«وکالت مشتري»کشور کانادا پرتالی با عنوان : کانادا .91

شده را به اطالعاتِ ماليتاتیِ اشتخاص حقيقتی و حقتوقی     نماينداان ثبت شده، امکان دسترسیِ آنالينِ امن و کنتر 

-اشخاص حقيقی که نماينتده ختانواده يتا دوستانشتان متی     کاربران اين پرتا  از مشاوران مالياتی تا . ميسر می سازد

به صورتی که برختی فقتط توانتايی    . باشدها بسته به اجازه مشتري متااوت میسطح دسترسی نماينده. باشند، هستند

هتاي  نماينداان توانايی دسترسی به بيشتر ازينه. مشاهده يا مشاهده و تغيير يا دسترسی به حسابهاي محدودي دارند

. را دارنتد  50«حستا  متن  »و اشتخاص حقيقتی بتا عنتوان      59«حسا  شرکت متن »د در منوي شرکتها با عنوان موجو

همچنين اين پرتا  خدماتی را دربارة ارائه ابزارهايی براي مشاهده ليستت مشتتريان بته نماينتداان آنهتا و همچنتين       

جزئيات معامالت انجام شده، مديران و هاي مربو  به ثبت. دهدهاي مقرر ارائه میمجوزهاي مربو  به اتمام مهلت

همچنتين ابتزار مشتابهی در بختش     . نمايتد صاحبان مشاغل مالياتی را قادر به نمارت بر فعاليتهاي کارمندان خود می

براي اشخاص حقيقی وجود دارد کته بته آنهتا اجتازه     « حسا  من»براي صاحبان شرکتها و در بخش « شرکت من»

سازمان مالياتی کانادا سرويسی تحت . ينداان به ناع آنها انجام داده اند مشاهده کننددهد که معامالتی را که نمامی

                                                           
22 - “Represent a Client” portal 
23 - “My Business Account” 
24 - “My Account” 
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بتراي نماينتداانی کته استناد پتيش از رستيدای را        5470را از اکتبتر   52«پست خود را آنالين مديريت کن»عنوان 

 .کنند نيز فراه  کرده استدريافت می

اي استت کته بتر استاس آن، ستازمان      شتيوه  51«ين سازمان ماليتاتی سامانة آنال»: سامانة آنالين در ايرلند: ایرلند .92

ايتن ستامانه از طريت  اينترنتت     . کنتد مالياتی ايرلند، خدمات خود را به صورت الکترونيت  بته مشتتريان ارائته متی     

هاي مالياتی، دستيابی به جزئيات پرونده تسهيالتی را در خصوص تکميل و تسلي  اظهارنامه مالياتی، پرداخت بدهی

در جتوالي  . روز ستا  را بتراي مشتتريان فتراه  متی کنتد       912روزي و هات روز در هاته و مالياتی به شکل شبانه

اندازي ايتن ستامانه دريافتت    سازمان مالياتی ايرلند عنوان دولت الکتروني  را از کميسيون اروپايی براي راه 5449

مه  تترين ويژايهتاي ايتن ستامانه شتامل      . خود بودکرد که در آن زمان يکی از بهترين خدمات ارائه شده در نوع 

  :موارد ذيل است

 تکميل و تسلي  آنالينِ اظهارنامه -7

، ايجاد اعتبار از طري  بانکداري الکتروني  براي 51پرداخت بدهی از طري  کارت اعتباري و کارت بدهی -5

 پرداخت ماليات بر درآمد

 دسترسی آنالين به جزئيات حسابهاي درآمد اشخاص -9

 هاي مالياتیبدهی محاسبه -0

 هدايت کسب و کار به صورت الکترونيکی -2

 درخواست استرداد -1

سامانه آنالين سازمان مالياتی ايرلند داراي ي  سيست  کنتر ِ دسترسی است که به طور ويژه اي طراحتی شتده و بته    

( يتا نتاظر متالی   براي مثا  يت  شتري  ارشتد    )در موسسه حسابداري يا مالياتی « مدير»ي  کارازار مالياتی يا ي  

و کتار يتا فعاليتت    دهد که در صورت نياز، دسترسی به سامانه آنالين سازمان را بتراي کارکنتان آن کستب   اجازه می

ميزبان اين سيست  کنترلی، سامانه آنالين سازمان مالياتی می باشتد اماتا پشتتيبانیِ آن توستط کتاربر ارشتد       . فراه  کند

-در برختی از فعاليتت  . کنتد ِ خود براي شناسايی و دسترسی استااده میديجيتا  شود که از اواهیمی انجام( ادمينی)

                                                           
25 - Manage online Mail  
26 - revenue’s online service (ROS) 
27 - Debit card  
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وکارهاي بزر ، پرسنل در ارتبا  با مشتريان معتين يتا در رابطته بتا تکميتل و تستلي  انتواع        هاي مالياتی و در کسب

صترفاً جهتت    حتتی ممکتن استت برختی    . ها سطوح متااوتی از صالحيت براي دسترسی را دارندخاصی از اظهارنامه

برخی ممکن است قتادر بته   . داشته باشند« سامانة آنالين سازمان مالياتی»مشاهده اطالعات ه  نياز به ارفتن مجوز از 

که برخی دي ر مجاز به تکميل و تستلي  همته انتواع    تکميل و تسلي  اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده باشند در حالی

کتهاي فعا  مه  در اين حوزه می توانند برخی مشتريان ختاص را منحصتراً بته    همچنين برخی از شر. اظهارنامه باشند

 .خود اختصاص بدهند

شتان امکتان   موديان مالياتی می توانند از طري  و  سايت سازمان مالياتی روسيه بته مشتاوران ماليتاتی    :روسیه  .93

 .دسترسی به اطالعات شخصی خود را بدهند

امور مالياتی بريتانيا بر مبناي ارائه ي  سيست  مالياتی شتاا  بتا تشتوي  بته     استراتژي ديجيتا  سازمان : بریتانیا .04

ايتن سترويس آناليتن    . بتا کتاربري ستاده متی باشتد     ( مشتري مبنتا )تمکين داوطلبانه با استااده از سرويس ديجيتا  

  :خدمات زير را ارائه می دهد

سامانه جديد براي ثبت نام کارازاران به شکل ديجيتا  که آنها را قادر به تعامل با سازمان امور مالياتی در  -7

 طيف وسيعی از مالياتها می کند 

فرآيندهاي با امنيت باال که سبب حمايت کارازاران مالياتی از مشتريان و سازمان مالياتی بريتانيا در مقابل  -5

 .اعما  مجرمانه می اردد

 ين فرآيند جديد با دادن اختيار به کارازاران آنها را قادر می سازد تا مشتريان جديد را معرفی نمايند ا -9

 کنندا تجميع اطالعات مربو  به مشتريان کارازاران مالياتی و خدماتی که اين کارازاران ارائه می -0

 سازيِ اطالعات مشتريانتوانايی کارازاران مالياتی براي متناسب -2

به خدمات براي مشتريان حتی اار کارازار بيش از ي  نوع ماليات را براي مشتريان  52نارددسترسی م -1

 مديريت کند

 دسترسی به ساير سرويس هاي ديجيتا  معرفی شده  -1

                                                           
28 .single access point 
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اين . می باشد 5470هد  اداره امور مالياتی بريتانيا ارائه نسخه جديدي از اين سرويس به برخی کاربران تا دسامبر 

ايتن  . هاي ديجيتا  شامل ثبت آهانس و کسب مجتوز را پيشتنهاد متی دهتد    محدوده اي از سرويسامر دسترسی به 

 .توسعه پيدا خواهد کرد و دراختيار آهانس هاي بيشتري قرار خواهد ارفت 5472سرويس از سا  

ماليتاتی   سامانة آنالين الکترونيکی سازمان امور مالياتی ايالت متحده ابزاري را به متخصصان :ایاالت متحده  .07

متخصصتان ماليتاتی واجتد شترايط از     . ارائه می کند که شامل محصوالت الکترونيکی آنالين چند جانبه می باشتد 

 :سرويس هاي الکتروني  زير استااده می کنند

  درخواست و دريافت رونوشت حسا  مالياتی، دستمزد و مستندات درآمد، رونوشت اظهارنامه، شناسايی

 که اسناد را پر نکرده اندموديان حقيقی و حقوقی 

 هاي ساب  سازمان مالياتی در اطالعات تطاب  شماره شناسايی مودي و نام ترکيبی که بر خال  ثبت

 .تمام موارد به صورت آنالين انجام می ايرد. اظهارنامه ها می باشد
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 پشتیبانی و تعامل با واسطه های مالیاتی: سازمان امور مالیاتی. 3 جدول

 نام کشور
وجود انجمن مشورتی 

 رسمی

سیاست انعطاف پذیر 

در خصوص تکمیل 

 و تسلیم اظهارنامه

 خدمات تخصصی پیشنهادی به سازمان امور مالیاتی

تخصیص بخش خاص 

 مالیاتی های واسطهبه 

وجود رفتار تمکینیِ 

در مورد  12تمییزی

 مالیاتی های واسطه

، دسترسی به Pتلفن اختصاصی 

، Rمدیران روابط، Eکارشناسان فنی

، اخبار و Iوب سایت اختصاصی

 Nبولتن های اطالعاتی

دسترسی آنالین به 

 ثبتهای مشتریان

 OECDکشورهای عضو 

   P,E,R/1,I,N   /5  استراليا

 × ×   E,N  اتريش

 × ×   P,E,R,I,N  بلژي 

 × ×  × E,I,N  کانادا

 × ×  × -  شيلی

   - ×   جمهوري چ 

 × ×   P,E,R  دانمارک

 × ×  - × × استونی

 × × ×  × P,E,R,I,N فنالند

 × × E/2,R/3,N/3  × 7/× فرانسه

 × ×  N  × آلمان

 × ×  - × × يونان

  × E,N  ×  مجارستان

 ×  P,E,R,I,N   × ايسلند

 × ×  × P,E,I,N  ايرلند

 ×   P/1,E,I,N   اسرائيل

 × P,E,R,I,N   × × ايتاليا

 ×  × - ×  هاپن

   I    کره

 × × × /7  N لوکزامبور 

 × ×  ×   مکزي 

   P,E,R,I,N  ×  هلند

 × ×   P,R,I,N  نيوزلند

   P,E,R,I,N  ×  نروه

 × × × - × × لهستان

 × × I  × × پرتغا 

 × × × - × /7 جمهوري اسلواکی

 × × E,N  × × اسلونی

 × ×  × I  اسپانيا

 × ×   -  سوئد

 × × × -   سوئيس

 ×   N   ترکيه

 ×  × P,E,R,I,N   بريتانيا

 ×   P,E,R,I,N   اياالت متحده امريکا

 5472پاس  هاي پرسشنامه سازمان امور مالياتی : منبع

  

                                                           
29 - Differentiated treatment  
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 پشتیبانی و تعامل با واسطه های مالیاتی: سازمان امور مالیاتی .3ادامة جدول 

 نام کشور
وجود انجمن مشورتی 

 رسمی

سیاست انعطاف پذیر 

در خصوص تکمیل 

 و تسلیم اظهارنامه

 خدمات تخصصی پیشنهادی به سازمان امور مالیاتی

تخصیص بخش خاص 

 مالیاتی های واسطهبه 

وجود رفتار تمکینیِ 

در مورد  31تمییزی

 مالیاتی های واسطه

، دسترسی به Pتلفن اختصاصی 

، R، مدیران روابطEکارشناسان فنی

، اخبار و بولتن Iوب سایت اختصاصی

 Nهای اطالعاتی

دسترسی آنالین 

 به ثبتهای مشتریان

 OECDکشورهای غیر 

 ×  × I,N ×  آرهانتين

 × × E,I,N  × × برزيل

 × ×  × E,I,N  بلغارستان

 ×  × - × × چين

 × × × N × × کلمبيا

 × × × - × × کاستاريکا

 × × E  × × کرواسی

 ×   E,R,I,N   قبرس 

 × × ×   E,I,N هنگ کنگ

 × × ×  × P/1,E/1,R/1,N هند

 × × × - × × اندونزي

 × × × E,N × × لتونی

 × × ×  × R ليتوانی

 × × × - ×  مالزي

 × ×  E,R,I  × مالت

 × ×  - × ×/7 مراکش

 × ×  - × × رومانی

 × × I,N/1  × × روسيه

 × × × - × × عربستان

 × ×  × I,N  سن اپور

  × E,R,I,N  ×  افريقاي جنوبی

 × × × - × × تايلند

 × × × - ×  ايران

 5472پاس  هاي پرسشنامه سازمان امور مالياتی : منبع

  

                                                           
30 - Differentiated treatment  



 هاي مالياتیواسطه: ي مالياتیهامطالعه تطبيقی سازمان

55 

 

 سازمانهای مالیاتیمالیاتی  های واسطهمشاهدات کلیدی در باب 
  :البته مشاهدات کليدي به شرح ذيل می باشند. قرار دارد 0جدو   مطاب   .782

  هاي مالياتی از سازمان( مورد 92 )درصد  14بيش از( کشور عضو  90کشور از  52شاملOECD ) اعالم کرده

 .مالياتی دارند هاي واسطهاند که انجمن مشورتی رسمی براي تعامل با 

  فقط نيمی از سازمانهاي مالياتیِ عضوOECD (72 کشور )اند که سياست انعطافپذيري در رابطه با اعالم کرده

اما چنين سياستی در تعداد زيادي از کشورهاي . مالياتی دارند هاي واسطهها توسط تکميل و تسلي  اظهارنامه

 (.کنندکشور اين سياست را دنبا  می 55کشور از  9تنها )وجود ندارد  OECDغير عضو 

  به عنوان  ). از سازمانهاي مالياتی دامنه جامع و وسيعی از خدمات را ارائه می دهند( مورد 70)درصد  52تنها

هر چند بايد اين نکته ذکر شد که تعداد کمی از آنها به خاطر خدمات ( مثا  چهار يا پنج خدمت مشخص

 .منارد شناخته شده هستند

  را  (سه خدمت از پنج خدمت مشخص)هاي مالياتی خدمات معقولی از سازمان( مورد 1)درصد  75حدود

 .کنندارائه می

  72دهند و اند که ي  يا دو خدمت ارائه میهاي مالياتی اعالم کردهاز سازمان( مورد 72)درصد  14بيش از 

 .ددهنسازمان مالياتی نيز هيچ کدام از خدمات ياد شده را ارائه نمی

  حدود ي  سوم سازمانهاي مالياتی عضوOECD اند که بخش اداري خاصی جهت نمارت بر اعالم کرده

مغاو  مانده  OECDمالياتی دارند در حالی که اين امر در بيشتر کشورهاي غير عضو  هاي واسطهتعامل با 

 .را دارنداند که چنين تشکيالتی اعالم کرده OECDاست و تنها سه کشور از کشورهاي غيرعضو 

  هاي اختصاصی جهت تنها نيمی از سازمانهاي درآمدي ظرفيت دسترسی آنالين از طري  اينترنت يا پرتا

-مثا  3-2در قسمت . اندمالياتی مجاز فراه  کرده هاي واسطهدسترسی به اطالعات شخصی مشتريان را براي 

 .هايی از اين خدمات ارائه شده است

  هاي مالياتی به طور وسيعی در سازمان( بر اساس ريس )مالياتی  هاي واسطهتجربه تمايز بين رفتار تمکينی در

 .شودمغاو  مانده است و مثالهاي کمی در خصوص وجود اين تجربه مشاهده می

ت کته ميتزان   مالياتی است  هاي واسطهسازيِ ريس  اين شکور قادر به شناسايی آندسته از در مورد استراليا، مد  .1.2

هاي مالياتیِ منارد نمير شرکت در اقتصاد نقتدي، کستورات ماليتات بتر درآمتد      ريس )اي از ريس  مالحمهقابل
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رفتارهتاي تمييتزي بتر    . شان دارندرا در مشتريان...( اشخاص حقيقی، تکميل و تسلي  اظهارنامه يا پرداخت بدهی و 

 ازارشتر در اين مالياتی در کشور کانادا پيش هاي واسطهنام  برنامه ثبت. اساس پروفايل ريس  مشتريان می باشد

ماليتاتی و   هتاي  واستطه هايش را با توجه بته نيتاز   تشريح شد که در واقع به سازمان مالياتی کانادا اجاز داد تا فعاليت

 .ريس  عدم تمکين تبيين نمايد

 

 آموخته برای ایران درس: سخن آخر
مالياتی و نحوه ثبت آنها، مشاوره و مشارکت، خدمات اطالعاتی، مديريت روابط  هاي واسطهمقررات ناظر بر  .982

هاي مالياتی بتوانند در قالب اين  رو تدوين اردد تا بن اه بايد مانند کشورهاي پيش و حسابها و خدمات آنالين

در قالب اين . شته شودمقررات به فعاليت پرداخته و بار اداري وصو  و اجرا بيش از پيش از سازمان مالياتی بردا

و غيره  «متخصصين مالياتی»، «مالياتی هاي برنامهمدير »، «کارازاران مالياتی»هايی مانند  مقررات بايد سمت

 .بينی شود و وظايف و اختيارت هر ي  به تاصيل ارائه شود پيش

ب و کار دشوار ها پيچيدای قوانين مالياتی است که در کل فضا را براي کس يکی از موانع تعريف واسطه .082

در وهلة نخست بايد قوانين مالياتی براي ايجاد هر اونه کسب و کاري تعديل اردد و سپس به صورت . کند می

. مالياتی وضع اردد تا به راحتی خدمات مالياتی از سوي ايشان ارائه اردد هاي واسطهاخص مقرراتی براي 

توانند طب   هاي مربوطه می ن و اذراندن ازينشپس از قبولی در آزمو« مشاوران رسمی مالياتی»اکنون  ه 

تري  بينی بيش حاضر نياز به پيش ازارشنامه مربوطه به فعاليت مشغو  شوند ولی لحاظ کلية موارد مزبور در  آيين

 .دارد

هاي وصو  ماليات، کاهش وقاه وصو  با هد  مکانيزاسيون نمام مالياتی، کاهش هزينه 7923در ايران از سا   .282

و ايجاد بستر و ساز و کار تحق  ماليات الکترونيکی، سازمان امور مالياتی اقدام به وااذاري ماليات مشتاغل  ماليات 

ناري در نيروي  7،722به دفاتر پيشخوان دولت نموده است که منجر به صرفه جويی ( وسائط نقليه عمومی)خودرو 

 7،154،444الياتی شده و کاهش مراجعه بتيش از  سازمان امور ممترمربع فضاي اداري  75،540سازي انسانی و آزاد

 . هاي مالياتی را نيز درپی داشته استمؤدي به حوزه

بته  « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایرران »قانون ماليات بر ارزش افزوده، تشکيل نهاد  52همچنين، مطاب  ماده  .182

اور ه اي صتحيح در امتور ماليتاتی بته     منمور ارتقاي فرهنگ مالياتی پرداخت کننداان ماليات و ارائه خدمات مشت 
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موديان بر مبناي قوانين و مقررات مالياتی کشور و ارائه خدمات نمايندای مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و 

وزارت امور اقتصتادي و   59/49/22-91232ت وزيران بنا به پيشنهاد شماره ياه. بينی شده است مراجع مالياتی پيش

اساسنامه جامعته مشتاوران رستمی ماليتاتی      ،7921قانون ماليات بر ارزش افزوده مصو   52ناد ماده دارايی و به است

جامعته تحتت عنتوان موسسته غيتر تجتاري در تتاري          ،ت مديرهياتصويب نمود و پس از انتخا  اعضاء هرا ايران 

بتا   .کشتور بته ثبتت رستيد    در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و امالک  42/75/7939

توجه به اين که جامعه مشاوران رسمی مالياتی ايران در مراحل اوليه شروع فعاليت خود می باشد، اميد است که در 

آينده به جاي اه مناسبی دست يافته و شاهد افزايش رضايت مندي موديان، کاهش هزينه هاي تمکتين، حمايتت از   

هر چند اقدامات نامبرده در زمينه وااذاري بخشی از فرآيندهاي اخذ . اشي ه دولت و غيره در اين زمينه بحقوق حق

ماليات قابل تقدير است اما خال وجود واسطه هاي مالياتی به ماهوم استرده ايی که در ساير کشورها وجتود دارد،  

 .در نمام مالياتی ايران احساس می اردد

هتاي پيمتايش نيتز    و داده)اتردد  مالياتی ارائته متی   هاي طهواستنوع بسيار زياد در ماهيت و دامنه خدماتی که به  .182

با اين حا ، به نمتر  . تاکنون توسط انجمن مديريت مالياتی به تاصيل مورد مطالعه قرار ن رفته است( مويد آن است

-ماناي در بستياري از ستاز  مالحمهرسد که با عنايت به نتايج مطالعه پيشين انجمن مديريت مالياتی پتانسيل قابلمی

در کشور ايران نيز، پتانسيل بااليی در ايجتاد و حمايتت از   . شان دارندهاي مالياتی براي تقويت اين جنبه از سازمان

در صورتی که جهت ايري ستازمان امتور ماليتاتی کشتور، حمايتت از وااتذاري       . واسطه هاي مالياتی وجود دارد

شاهد حضور موثر بن اههاي مالياتی در جهت حمايت از  بخشی از فعاليت هاي خود به اين بن اهها باشد، در آينده

 .حقوق موديان و دولت، کاهش هزينه هاي تمکين، افزايش فرهنگ مالياتی و غيره خواهي  بود
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