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 خالصه مدیریتی

 07ترین ساختارهای سازمانی است که از حدود ، یکی از قدیمیسازمان امور مالیاتی کشور موجود در  ساختار سازمانی  .6

در این ساختار یا مدل مدیریتی که . مورد استفاده قرار گرفته استبرای مدیریت نظام مالیاتی کشور  تاکنون،  پیش سال

می شود، تخصیص منابع انسانی بین واحدها و  یاد محوراز آن تحت عنوان ساختار مبتنی بر نوع مالیات یا ساختار منبع

هریک از کارکنان مالیاتی،  در این ساختار به. شودهای مختلف اداری در صف بر اساس نوع مالیات انجام میبخش

 تمامهریک از کارکنان،  وه می شود جهت رسیدگی و وصول مالیات داد یک منبع مالیاتی خاص، مالیاتی هایپرونده

با یک  و تا مرحله وصول مالیات را شخصاً گرفته مالیات ستانی را از مرحله شناسایی و تشکیل پرونده مالیاتی امور

 .انجام می دهد ،قالل نسبیاست

 کلیه منابع مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده مدیریت برای در حال حاضر در ایران کهمحور -نبعساختار سازمانی م .2

 ، امارسدبه نظر می اگرچه برای نظامهای مالیاتی که اتکای آنها صرفاً به یک منبع مالیاتی است، مناسب، شوداستفاده می،

-آن افزوده می تعداد مودیان مالیاتی رروز به روز ب و در عین حال است مالیاتی مختلف منابع دارایکه  ینظام در یک 

 . کندتحمیل می آنهای زیادی را بر ، چندان مناسب نبوده و هزینهشود

مختلف منابع های مالیاتی  ماموریت پرتکرار، عدم هماهنگی در حسابرسی تعداد قابل توجهی وظایف یا وجود .9

، عدم امکان مختلف و واحدهای هادر بخش نیروی انسانی توانمندیهایها و  ، عدم امکان استفاده از مهارتمالیاتی

داشتن تخصص در یک )کارشناسان شدن لف به دلیل تک بعّدیص مجدد نیروی انسانی بین واحدهای مختتخصی

ها و تجهیزات کامپیوتری وعی، استفاده از سیستم، عدم امکان تجمیع و ادغام اطالعات یک مودی ن(زمینه مالیاتی

موازی که از نظر هزینه قابل توجیه نیستند، نارضایتی مودیان مالیاتی به دلیل تکالیف مضاعف و مراجعات مکرر از 

ساختار سازمانی مبتنی بر نوع مالیات  جدًی مشکالتهای متناقض از  سوی ماموران مالیاتی و همچنین حسابرسی

 .در مدیریت منابع مختلف مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده شده است انقطاعجر به تفکیک و است که من

موجب از هم گسیختگی  منبع محور در مدیریت دستگاه مالیاتی کشور، ساختارپیگیری در چندین دهه اخیر،  .4

این  .است که مسئول وصول مالیات در یک منبع خاص می باشند، شده کشور بخشهای مختلف سازمان امور مالیاتی

و تبادل ارتباط مستمر  ،مسئله در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد که نیازمند تعامل، همکاری

بودن این  عالوه براین، به دلیل پرهزینه. استتحمیل کرده  کشوربررا  زیادی بسیار هایهزینه باشند،میاطالعات 
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 مدل مدیریتی، سازمان امور مالیاتی کشور، قادر به تخصیص مجدد منابع انسانی خود بین واحدها و بخشهای مختلف

 .نیست جهت جبران کمبود نیروی انسانی در برخی واحدهای اداری،

از طریق اصالح  به دالیل ذکر شده، ادغام مدیریت فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد .5

ای با تاکید بر گروه بندی یا تفکیک محور به سمت ساختار وظیفهساختار سازمانی و حرکت از یک ساختار منبع

و لذا بحثهایی که امروز در این خصوص وجود دارد نه در ضرورت ادغام ، بلکه در  ناپذیر استاجتنابمودیان، 

کشور جهان در  647این رویکرد، حاصل تجربه بالغ بر  .اختاری استبرای این اصالح س ترهزینههای کم یافتن شیوه

 .زمینه مدیریت دستگاه وصول مالیات است

-های اجرایی که به آنها اشاره شد، و همچنین در راستای اجرای برنامهبه منظور غلبه بر مشکالت و چالش، بنابراین .1

ناپذیر است چراکه،  بسازمانی به شیوه فوق الذکر، اجتناهای مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی کشور، اصالح ساختار 

 در برابر  یبه عنوان یکی از ساختارهای سازمانی است که از آن به عنوان مانع جدًمنبع محور  ساختار سازمانی

 .های مدرنیزاسیون یاد می شودبرنامه

) ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، با هدف ادغام مدیریت مالیات بر 6939سازمان امور مالیاتی کشور، در سال .0

. ، طرح ادغام را در سطح استان اجرا کرد6934، استان اصفهان را به صورت  پایلوت انتخاب و در سال (عملکرد

سازی ساختار وظیفه محور همانطوری که اشاره شد، پیش شرط ادغام این دو مالیات، اصالح ساختار سازمانی و پیاده

های موجود در جهان، ادغام مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بدون توجه به مدل تان اصفهانمتاسفانه در اس. باشدمی

رسد، در این طرح، تنها لذا به نظر می. صورت گرفته است مبتنی بر نوع مالیاتبر درآمد در همان ساختار سنتی 

های شناخته در چارچوب مدلهای اداری موجود بین این دو مالیات حذف شده و اصالحات و یا ادغام مرزبندی

 .شده و مدرن نبوده است

برای مدیریت دستگاه وصول مالیات و همچنین ( سه مدل) در این گزارش ضمن بررسی، انواع ساختارهای سازمانی .8

کشور جهان در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، الگوی مناسب برای ادغام مالیات بر ارزش افزوده 678تجربه بالغ بر  

محور به همراه سازی ساختار سازمانی وظیفهت بر درآمد در ایران از طریق اصالح ساختار سازمانی و پیادهو مالیا

 .تفکیک مودیان پیشنهاد شده است

 .زمان بندی اجرای این اصالح ساختاری نیز در چهار فاز پیشنهاد شده است .3
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 مقدمه(1

اقتصادی افراد  اطالعات سازی جریانشفافسازی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران،کمک به  یکی از اهداف پیاده

سال از  67متاسفانه بعد از گذشت قریب به . بوده است( ویژه مالیات بر درآمد به)ها برای تشخیص مالیات واقعی و بنگاه

 شدنجدا  که به نوع مالیاتاتخاذ رویکرد مدیریتی مبتنی بر  اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل

 مهم مالیات بر ارزش افزوده از این کارکردمنجر شده،  (عملکرد)  بر درآمد  فزوده و مالیاتفرآیندهای مالیات بر ارزش ا

عالوه بر این، وجود تعداد قابل توجهی وظایف یا ماموریت پرتکرار، عدم هماهنگی . است برداری نشده به درستی بهره

عدم امکان تخصیص ظرفیت نیروی انسانی،  ها و های مالیاتی این دو بخش، عدم امکان استفاده از مهارت در حسابرسی

، (داشتن تخصص در یک زمینه مالیاتی) مجدد نیروی انسانی بین واحدهای نختلف به دلیل تربیت تک بعّدی کارشناسان

ها و تجهیزات کامپیوتری موازی که از نظر عدم امکان تجمیع و ادغام اطالعات یک مودی نوعی، استفاده از سیستم

توجیه نیستند، نارضایتی مودیان مالیاتی به دلیل تکالیف مضاعف و مراجعات مکرر از سوی ماموران مالیاتی و هزینه قابل 

 )بر درآمد  های متناقض از دیگر پیامدهای جدا بودن مدیریت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات همچنین حسابرسی

 .بوده است ( عملکرد

نظام مالیات بر ارزش افزوده در کمک به  مورد اشاره کارکردهای از داریبر بسیاری از کشورهای جهان با هدف بهره

ها و  چالش برخی منظور جلوگیری از بروز  سازی و دسترسی به اطالعات مالی فعاالن اقتصادی و همچنین به شفاف

ابتدای معرفی این نظام مالیاتی،آن را در  همان ، ازو غیره های تمکین و وصول مالیات کاهش هزینه،اشاره  مشکالت مورد

، (عملکردمالیات ارزش افزوده و )یکپارچه  یاواحد  و( با گروه بندی مودیان) ایوظیفه یک ساختار اداری و تشکیالتی

 یک آن را در نیز با این وجود تعداد معدودی از کشورها. باشد کشور می 697تعداد این کشورها بالغ بر . اند اجرا کرده

های مستقیم ادغام مستقل و مجزا اجرا نموده و سپس با مالیات اداری تشکیالت تحت مدیریت یکدوره آزمایشی 

 .رسد کشور می 27تعداد این گروه از کشورها به کمتر از . اندکرده

 ساختاراصالح ساختار سازمانی و حرکت از  جز با ارزش افزوده و درآمد، هایبدون شک، ادغام مدیریت مالیات 

با عنایت به موارد فوق و با توجه . یست، میسر نمحورمودی و محوروظیفهتلفیقی   ساختار سازمانیمحور به سمت مالیات

های  کلیه امور مربوط به انواع مالیات ،مالیاتی کشور و رویکرد مودی محوری آن که مقرر کردهالزامات طرح جامع به 

مدیریتی  مختلف نظر در سطوح انجام شوند و از همه مهمتر وجود یک اتفاق ،واحد تحت مدیریت پرداختی یک مودی

اصالح ساختار  رسد شرایط برای سازمان و حتی مودیان مالیاتی در خصوص ضرورت این ادغام، اکنون به نظر می
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نه در ضرورت یا  نگرانی اصلی اینک بیش از هر زمان دیگری مهیا شده و که به ادغام این دو مالیات بیانجامد،سازمانی 

 .استاین اصالح ساختاری  تر برای کم هزینه بهتر و های اجراییشیوه یافتن  در بلکه ،عدم ضرورت ادغام

های سازمانی موجود برای مدیریت دستگاه وصول مالیات پرداخته در این گزارش ابتدا به بررسی انواع ساختارها یا مدل

انواع الگوهای موجود برای اجرا و پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در بخش دوم گزارش، پس از مرور . ه استشد

در ایران ( عملکرد)در جهان، مشکالت ناشی از جدا بودن مدیریت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد 

زش افزوده و مالیات سازی مدیریت اجرایی مالیات بر ار در بخش سوم ، طرح آزمایشی ادغام و یکپارچه. شود بررسی می

و در بخش  ارایه که به صورت پایلوت در استان اصفهان اجرا شده به همراه نتایج و دستاوردهای آن( عملکرد)بر درآمد 

ادغام فرآیندهای اجرایی مالیات بر  ساختار سازمانی سازمان امور مالیاتی کشور جهت نیز، الگویی برای گزارش پایانی

 بندییا گروه تفکیکمحوریت  با  ایساختار سازمانی وظیفه اساسبر  (عملکرد)درآمد  ارزش افزوده و مالیات بر

 .ارایه خواهد شد مودیان،

 

  



 
 در ایران( عملکرد) بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدامکانسنجی ادغام فرآیندهای اجرایی مالیات 

 

7 
 

 های سازمانی دستگاه وصول مالیات ساختار یا مدل( 2

های  مالیاتی، نحوه طراحی سازوکارهای اداری الزم برای اجرای صحیح سیاست در مدیریتیکی از مسائل مهم 

کند، بدون وجود  تبلور پیدا می، ها بدون تردید، هر سیاست مالیاتی که سرانجام در قالب قانون مالیات. مالیاتی است

شکل ممکن انجام دهد،  یک ساختار اداری چابک و کارآمد که بتواند امور اجرایی مالیات ستانی را به کارآترین

های اساسی یک دستگاه وصول مالیات  دهد، عدم توجه به مولفه تجارب موجود نشان می. محکوم به شکست است

سازی مالیات بر  ویژه برنامه اجرا و پیاده های اصالح نظام مالیاتی، به در بسیاری از کشورها، منجر به شکست برنامه

، به یک تیم و مالیات بر ارزش افزوده یک تشکیالت اداری موفق برای در این میان،. ارزش افزوده شده است

صف و ستاد )اداری دو سطح این . نیاز دارد ستاددر  هوشمندانهساختار عملیاتی کارآمد در صف و هدایت و نظارت 

 شخیصیت حسابرسی، تمسئول ،ادارات صف .متفاوتی دارند کامالً های مسئولیتو ( کارکردهای)، وظایف (سازمان

 .را بر عهده دارد یطراحی و نظارتوظایف ستاد سازمان  ،آنکه ، حالها و غیره را بر عهده دارندو وصول مالیات

 :توان به شرح زیر بر شمرد و تشکیالت مالیاتی را می سازمان یک ستاد وظایف خاصبرخی از  به طور کلی 

  بتواند به  مشخص که گیری       ملی با اهداف و جهت استراتژیک برای سازمان در سطح های برنامهتدوین

 ؛ها کمک نماید ی مالیاتوصولحداکثر کردن  سازمان در

  ؛های سنواتی  و بودجه  ها برنامه ات، در قالبو ادار وظایفتخصیص منابع مالی و انسانی به 

 مالیات؛ وصولهای دستگاه  مرتبط با تمام فعالیت عملیاتی های برنامه طراحی، تدوین و انتشار 

  ؛های سازمان و اهداف کمّی برای تمام فعالیت استانداردهاتعیین 

  حصول اطمینان از پیگیری و تحقق اهداف تعیین شده در سطح ملی و صف برای ادارات نظارت بر عملکرد

 ؛رعایت قوانین و مقررات

  ها؛  با سایر نهادهای عمومی و رسانه یارتباطمدیریت مسائل 

  سازمان نیروی کاریکپارچگی در حفظ. 

مالیات بر  فرآیندهای خود نظیر اجرای بازمهندسی به دنبال کهبدون تردید، یک سازمان و تشکیالت وصول مالیات 

 .کالن و اسناد باالدستی تهیه نماید برنامه راهبردی جامع در راستای اهداف یک باید نخست باشد، می ارزش افزوده
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، الزم است اهداف سازمانی، اهداف راهبردی، استانداردها و اهداف عملکردی و همچنین برنامه راهبردیدر این 

 .های سازمانی با یک بیان صریح و روشن، ارایه شود ارزش

 برای سازمانی ساختار طراحی ،، الزام بعدیآن توافق بر سر و های کلی سازمان گیری شدن جهت  نهایی پس از

تعیین شده، دولت و نظام مالیاتی را  به اهدافد در دستیابی بع به نحوی است که بتواندهی کارکنان و سایر منا مانزسا

است که طی آن ( در سطوح صف و سازمان)طراحی ساختار سازمانی مناسب  مستلزمدر واقع، این امر  .نماید یاری 

 .مشخص شود آنهاتخصیص کارکنان به واحدهای مختلف و جزئیات عملکرد 

گیران  بایستی مالحظات زیر، مدنظر طراحان و تصمیم ،سازمانی و تشکیالتی برای امور مالیاتی ساختاردر طراحی 

 :قرار گیرند

 تر در سطح سازمان ؛ ات سریعتصمیماتخاذ  کمک به 

  ؛و واحدها ها فعالیت بین هماهنگیافزایش کمک به 

  وکارکنان و مدیران؛  ، میان واحدها،(دقیق و با کیفیت) جریان اطالعاتبهبود 

   در نظارت بر ارائه خدمات و عملکردافزایش سازگاری. 

 های وصول مالیاتی و سیر تحوالت آنهاساختار سازمانی دستگاه( 2-1

های وصول کننده مالیات دارای ساختارهای سازمانی متفاوتی هستند و این ساختارها، معموالً یک الگوی سازمان

های پیش روی نظیر لزوم افزایش کارایی و اثربخشی یاضرورت ارایه به برخی چالشثابتی ندارند و در پاسخ 

سازمانی مناسب  ساختاردستیابی به یک . اندخدمات بهتر به مودیان مالیاتی، همواره در معرض تغییرات اساسی بوده

ای از عوامل و  عهکه بتواند، اهداف نظام مالیاتی را با در نظر گرفتن مالحظات فوق محقق سازد، به مجمو

ی اخیر، با هدف افزایش کارایی، اثربخشی و ارائه خدمات بهتر درطول دو دهه .های موجود بستگی داردمحدودیت

های وصول مالیات در کشورهای جهان انجام  ای در ساختار سازمانی بسیاری از دستگاهبه مؤدیان، اصالحات گسترده

توان با بررسی روند تحوالت ساختار سازمانی و حرکت از یک  ت را میتوجهی از این اصالحا بخش قابل. شده است

با این حال، بسیاری از . به خوبی مشاهده نمود« وظیفه»به سمت یک ساختار مبتنی بر« نوع مالیات»ساختار مبتنی بر 

ن از طریق تر رفته و اقداماتی برای استقرار یک ساختار مبتنی بر تمکی های مالیاتی حتی یک گام پیش�سازمان

به طورکلی، بررسی روند موجود در (. مثالً ایجاد بخش مؤدیان بزرگ مالیاتی)اند  انجام داده« تفکیک مؤدیان»
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عرصه مدیریت مالیاتی در جهان، ما را به سه مدل یا رویکرد در خصوص ساختار سازمانی دستگاه وصول مالیات، 

این تحوالت در . اند اخیر، یک سیر تکاملی را طی کرده سال 57این رویکردها در طول حداقل . سازد رهنمون می

 . آمده است 6نمودار

 های وصول کننده مالیات در جهان روند تکامل ساختار سازمانی در سازمان -1نمودار 

 

 « نوع مالیات» ساختار یا مدل سازمانی مبتنی بر ( 2-1-1

نوع »، بر اساس ی جهانکشورها در بسیاری از مدیریت دستگاه وصول مالیات برایاولین مدل سازمانی مورداستفاده 

مسئولیت یک منبع مالیاتی را بر عهده  ،های اداری جداگانه با وظایف چندگانه در این مدل، بخش. بود 1«مالیات

 .کنند میخودکفا عمل  از یک استقالل نسبی برخوردار بوده و تقریباً دارند و کارکنان در کار خود عمدتاً

آن دسته از برای  «منبع محور» یا به تعبیر دیگر  «نوع مالیات» بر مبنای  مدیریت دستگاه وصول مالیات دهیزمانسا

یک روی صرفاً  قرار دارند و در آن اتکای سیستم مالیاتیتوسعه  اولیه در مراحل های مالیاتی مناسب است کهسازمان

شد و در سایر کشورها  تنها در کشور قبرس به طور محض استفاده می 2764تا سال  این مدل  .باشد می منبع درآمدی

گیرد  مورد استفاده قرار می «محور وظیفه»و  «نوع مودی»های مبتنی بر  محور و یا تلفیقی از مدلدر کنار مدل وظیفه

ر گذاشته شده است، اما با ، کناهای مالیاتی پیشرفته سازماناین مدل در  سال گذشته 27طول اگرچه در(. 6)جدول

 :شود هایی دارد که در ذیل به آنها اشاره میاین حال، یک سری مزیت

                                                           
1
 Tax type  
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 ؛استآسان کارگیری این مدل بسیار راحت و  فهم و به 

 توانند وظایف مختلف شناسایی، سازمانهایی که مسئولیت یک نوع مالیات را برعهده دارند به راحتی می

 .و وصول مربوط به یک نوع مالیات را ادغام و یکپارچه نمایند تشخیص، ثبت نام، رسیدگی ، حسابرسی

  امکان کنترل دقیق بر حسب نوع مالیات؛ 

  (کنند کارکنان در یک نوع مالیات خاص تخصص پیدا می)توسعه تخصص کارکنان بر حسب نوع مالیات 

 :باشد به شرح زیر می معایبها و  این مدل سازمانی دارای برخی کاستیبا این حال، 

 هم پوشانی ذاتی و تکراری بودن برخی  به دلیل  :های زیاد برای دستگاه مالیاتی کارایی پایین و هزینه

حتی با وجود هدف مشترک  . (مالیات و غیره وصول ،پردازش اطالعات  ، ثبت نام، رسیدگی،مثالً)وظایف 

تخصصی شدن بر حسب نوع ها و واحدهای مالیاتی که همان وصول مالیات است، جداسازی و همه بخش

مدیریت موازی، ارایه خدمات پیشتیبانی موازی در ارتباط با نیروی انسانی و فناوری  ها، نیازمندمالیات

 .های دستگاه وصول مالیات می شوداطالعات و غیره است و همه اینها منجر به افزایش هزینه

  با توجه به این که   :از مراجعات مکرر به واحدهای اداری مختلف بابت موضوعات مشابه مؤدیاننارضایتی

 مودییک نوع مالیات است، به کلیه امور مربوط به  رسیدگی مالیاتی مسئول واحد، هر در این ساختار

حله وصول  گرفته تا مر پرونده مالیاتیهر مالیات،کلیه فرآیندهای مربوط از مرحله تشکیل  برای مجبور است

. نمایدارایه  مربوط را و اسناد و مدارکمالیاتی طی  واحدهای مختلفمالیات را از طریق مراجعات مکرر به 

مودیان . سازمانی از نقطه نظر مودی، ناکارآمد و به طور غیرضرور پیچیده است یا ساختار بنابراین، این مدل

همه اینها عالوه . ای و الزامات مختلف مراجعه نمایندمالیاتی مجبورند به واحدها و افراد مختلف با فرآینده

 .های تمکین را نیز به شدت باال می برندهای سنگین اداری، هزینهبر تحمیل هزینه

 ها، دستگاه مالیاتی مجبور است برای  به دلیل تفکیک وظایف بر حسب نوع مالیات :باال اداری های هزینه

های مشابه نظیر، ثبت نام، تشکیل پرونده، دریافت اظهارنامه، ابالغ اوراق مالیاتی، درخواست  برخی فعالیت

 .، نیروی انسانی، وقت و منابع مالی صرف نماید...حسابرسی، وصول مالیات و

 های  های نیروی انسانی یا تخصیص مجدد کارکنان در بخش در استفاده از ظرفیتناپذیری  انعطاف

هر یک از کارکنان در یک نوع مالیات خاص تخصص، مهارت و تجربه پیدا  به دلیل اینکه :مختلف
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کنند، دستگاه مالیاتی در استفاده و جابجایی نیروی انسانی بین انواع منابع مالیاتی از آزادی عمل پایینی  می

. های نیروی انسانی استفاده نماید شود تا سازمان نتواند از تمام ظرفیت برخوردار است و همین امر موجب می

و در عین حال انتظار )یک نوع مالیات  و تخصص کارکنان به توانایی بودن محدود دلیلبه  عبارت دیگر به

ها در  تواند از این ظرفیت اقع ضروری نمی، سازمان در مو(ها مالیات انواعاز  اطالعات کامل داشتن از آنها به

 .استفاده نماید ،سازمانها و واحدهای مالیاتی سایر بخش

  با برخورد در : با مودیان در واحدهای مختلف مالیاتی مالیاتی رفتارهایناسازگاری در افزایش ریسک

 جرایم یکسان یا مشابه متفاوت مالیاتی برای های همثالً جریم) شود یک موضوع رفتارهای متفاوتی اعمال می

 ؛(مالیاتی

 معموالً افراد بر حسب محل  :های مختلف در سطح سازمان بر اساس نوع واحد مالیاتیگیری فرهنگشکل

شوند و به همین دلیل کار یا واحد مالیاتی و نوع مالیاتی که در آن تخصص و دانش  دارند، شناخته می

کنند، به ینی یا بالعکس به واسطه نوع مالیات یا واحد مالیاتی که درآن کار مینوعی روحیه خود برتر ب

کنند ممکن است نسبت به به عنوان مثال کارکنانی که در مالیات بر شرکتها کار می. شودکارکنان القا می

صورت  در هر. کنند، نوعی حس برتر بینی  پیدا کنندکارکنانی که در واحد مالیات بر مستغالت کار می

ایجاد  ی مورد اشاره و یارفتارها بروز برخی گیری این فرهنگ سازمانی، شاید در بلندمدت موجب شکل

 .ها و غیره در سازمان شود که در نهایت به نفع دستگاه وصول مالیات نیستبرخی رانت

 ار منبع محور همانطوری که اشاره شد، ساخت ؛شناسایی جداگانه  شمارهتخصیص نام و  ثبت های وجود سیستم

های موازی برای ثبت نام، تخصیص شماره شناسایی، ایجاب می کند که در هر واحد مالیاتی، یک سری سیستم

  .شود که به لحاظ هزینه و کارایی توجیه اقتصادی ندارد ایجاد تشخیص، ابالغ، وصول مالیات و غیره

 در دو دهه اخیر نسبت به اصالح وهای مالیاتی �، بسیاری از سازمانمذکور های با عنایت به مشکالت و کاستی

را به عنوان  «وظیفه»مدل مبتنی بر  اند و در این راستااقدام کرده دهی مجدد ساختار و ترتیبات سازمانی خود  سازمان

 (2نمودار ).اندخود پیاده کرده مالیاتیبهبود عملکرد کالن سازمان  یک الگوی مناسب جهت
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 یک سازمان مالیاتی نوعی محور برایمالیات مانیساختار ساز – 2نمودار

 

 

 

 

 

 

 مدل  سازمانی وظیفه محور(2-1-2

نام،  برای مثال براساس وظایفی نظیر ثبت)کارکنان برحسب وظیفه  2محور، بر اساس مدل مبتنی بر وظیفه یا وظیفه

شوند و در این سیستم، نوع  دهی می ، سازمان(ها مربوط به انواع مالیات... پردازش اطالعات، حسابرسی، وصول و 

اردسازی مطابق این رویکرد، امکان استاند. کنند ها کار می مالیات، اهمیتی ندارد و کارکنان روی انواع مالیات

سازی ترتیبات و کامپیوتری کردن آنها وجود دارد و در نتیجه کارایی سازمان وصول  فرآیندها درکلیۀ سطوح، ساده

های زیادی دارد و  مزیت« محور   وظیفه»، مدل «نوع مالیات»در مقایسه با مدل مبتنی بر . یابد کننده مالیات، افزایش می

های مالیاتی �اما به هرحال، برخی سازمان 9.شود دستگاه وصول مالیات میاستفاده از آن منجر به بهبود عملکرد 

های مبتنی بر  های متفاوت مؤدیان در مورد تمکین، برای انجام فعالیت ها، رفتارها و دیدگاه معتقدند به دلیل ویژگی

دا، اسواکی، ترکیه، کشورهای کانا. باشد مناسب نمی تنهاییهای مختلف مودیان، این مدل به  تمکین در میان گروه

برزیل، بلغارستان، کلمبیا، کاستاریکا، هند، لتونی، لیتوانی، مالزی و عربستان استفاده کننده محض از مدل مبتنی بر 

وظیفه هستند و در برخی کشورها نظیر انگلستان، سوئیس و غیره این مدل به همراه یک یا دو مدل دیگر مورد 

 :زیر اشاره کرد توان به موارد از مزایای این مدل می  (.6)، جدولگیردمیاستفاده قرار 

                                                           
2
 Function-based model 

 مؤثرتر مدیریت و حسابداری برای مشترک رویکردهای، مؤدیان نام ثبت برای واحد سیستم ایجاد، مؤدیان مالیاتی پاسخگویی به پرسشهای حیطۀ در، مثال برای  

 بدهی وصول و مالیاتی ممیزی

مالیات بر درآمد 

 اشخاص

مدیر ارشد 

 سازمان

 وظایف پشتیبانی مالیاتهای غیرمستقیم

 مالیات ارزش افزوده

 مالیاتهای مستقیم

مالیات  مالیات بر موارد خاص

 شرکتها

 ادارات محلی ادارات محلی ادارات محلی ادارات محلی
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های مؤدیان و  سازی برای مؤدیان، کاهش هزینه ساده( 2 ؛ ها مالیات یتر فرآیندهای اجرای استانداردسازی بیش( 6

 یاستانداردسازی فرآیند اجرای تسهیل اتوماسیون فرآیندها به دلیل( 4و  ؛وری افزایش بهره( 9 ؛ افزایش تمکین

 .های مختلف مالیات

مائورین . شود می یی منجراجرا تسهیل امور تمکین وهای یکپارچه ذیل به افزایش  همچنین، در این مدل، ایجاد بخش

 :4(2767)کید

  امکان دسترسی مودیان به تمامواحد خدمات مؤدیان مرکز یک  با ایجاد :خدمات مؤدیاننظام یکپارچه 

 آید؛ بوجود می ،خود تکالیفمالیات و  محاسبهاطالعات الزم برای 

  ضروری شناسایی مؤدیان  اطالعاتنام تا  نظام یکپارچۀ واحد ثبت یک ایجاد :مودیان نام ثبتنظام یکپارچه

 دریافت شود، نه چندین بار؛ ریک باها نت

  مشترک برای چارچوب فرآیندهای پرداخت مالیات یکپارچه شده و یک :حسابدارینظام یکپارچه 

 تسلیم کنند؛« ها همۀ مالیات»مؤدیان بتوانند یک اظهارنامه برای  شود تا پیاده میحسابداری 

  ؛آنهابررسی درخواست استرداد  باهای مؤدیان  رسیدگی به همۀ بدهیامکان  :استردادنظام یکپارچه 

 ؛مؤدی های هزینه و کاهش تعداد مراجعات ها برای همۀ مالیات جامعِ حسابرسی :نظام حسابرسی جامع مالیاتی 

  های مؤدیان هماهنگ برای رسیدگی به کلیۀ بدهی ئیاتاجرا :و اجرا وصولنظام جامع. 

  

                                                           
4
Maureen Kidd �) 2010)  
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 یک سازمان مالیاتی نوعی محور برایوظیفه ساختار سازمانی – 3نمودار

 مدیر ارشد سازمان  

 واحدهای عملیاتی ستاد

ادارات/خدمات مالیاتی ، مناطق  LTO رسیدگیحسابرسی و  آموزش و خدمات مودیان  

 سیاستهای مالیاتی

 وظایف پشتیبانی وصول و اجرا

 پردازش اظهارنامه ها

 مدیر ارشد سازمان

 واحدهای عملیاتی ستاد

ادارات/خدمات مالیاتی ، مناطق  LTO حسابرسی و رسیدگی آموزش و خدمات مودیان 

 سیاستهای مالیاتی

 وظایف پشتیبانی وصول و اجرا

 پردازش اظهارنامه ها
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 (ینوع مود) مؤدیان فکیکت مدل مبتنی بر( 2-1-3

سال اخیر توجه بسیاری از کشورها  27درکه ل موجود در زمینه اصالح مدیریت دستگاه وصول مالیات تحوآخرین 

برخی  .شوند می  بندی تقسیم نوع مؤدیان است که بر طبق آن کارکنان مالیاتی بر اساسرا به خود جلب کرد، مدلی 

وظایف مربوط به خدمات و وصول و  استرالیا، فرانسه، ایرلند، هلند، نیوزلند و آمریکایافته نظیر  از کشورهای توسعه

دهی  حقیقی و غیره سازمان نظیر مشاغل بزرگ، کوچک و متوسط و اشخاص« های مؤدیان گروه»اجرا را در قالب 

ها  بندی مؤدیان قرار دارد، این است که هر گروه از مؤدیان، از ویژگی منطقی که پشت این تفکیک یا دسته. اند کرده

لذا، . کنند های متفاوتی متوجه درآمدهای مالیاتی می و رفتارهای تمکینی متفاوتی برخوردار هستند و لذا ریسک

های منحصر به فرد و نحوۀ تمکین هر  ، دستگاه مالیاتی ناگزیر است متناسب با ویژگیها برای مدیریت مؤثر ریسک

برای بررسی و شناخت عوامل اثرگذار بر تمکین، . ها به توسعه و اجرای راهبردهای مختلفی اقدام نماید یک از گروه

بر این « بندی مؤدیان گروه»مبتنی بر حامیان ساختار . یافته و منظم نیاز دارند های مالیاتی به رویکرد سازمان�سازمان

 .شود بندی وظایف کلیدی در ساختار مدیریتی واحد و اختصاصی باعث بهبود تمکین می اعتقادند که گروه

   محور برای یک سازمان مالیاتی نوعیساختار سازمانی مودی – 4نمودار

                                                           
5
 Taxpayers segmentation 

مدیر ارشد 

 سازمان

 مودیان متوسط مودیان بزرگ مودیان کوچک ستاد

 مشاغل کوچک مشاغل بزرگ شرکتهای تولیدی شرکتهای خدماتی
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است و در  ابتداییدر مراحل « بندی مؤدیان گروه»تجربه کشورهای مختلف در استفاده از مدل مبتنی بر نوع مودیان  

سازی این رویکرد  این راستا، بسیاری از کشورها، با ایجاد واحدهای تخصصی مؤدیان بزرگ، تا حدی به دنبال پیاده

بندی مودیان به  کشور فرانسه، ایرلند و آمریکا، مدل مبتنی بر نوع مودی یا گروه 9کشور جهان در  14از بین . اندبوده

یک  ر دیگر نظیر انگلستان، سوئد، اسپانیا و غیره به صورت جزئی در کنار کشو 94طور کامل اجرا شده است و در 

 (.6)لجدو. شود دو مدل دیگر اجرا مییا 

ای مؤدیان یک  های وظیفه طرفداران مدل مبتنی بر نوع  مودی معتقدندکه در این روش به دلیل اینکه همه فعالیت 

 .یابد شود، تمکین بهبود می انجام میگروه یا بخش خاص در یک ساختار مدیریتی دقیق و واحد 

 : مزایای این رویکرد عبارت است از

 گویی در برابر عملکرد و خروجی سازمانی؛ افزایش پاسخ 

 افزایش قدرت تخصیص منابع مبتنی بر ارزیابی ریسک؛ 

 های وصول و اجرا، خدمات و آموزشی برای نوع مؤدی و نیازهای آنها تطبیق بهتر برنامه. 

 :الذکر، این رویکرد مزایای فوقدر مقابل 

 شود؛ کاری وظایف می سبب بروز برخی مشکالت به دلیل دوباره 

 دهد؛ های عملیات را افزایش می هزینه 

 کنترل آن پیچیده و نیازمند مدیریت بسیار ماهرانه است. 

اند، اکنون تمایل  طور کامل پیاده کردهه را ب «نوع مودی » با وجود همه مزایای بیان شده، کشورهایی که مدل 

های  رسد، علت اصلی این امر، پیچیدگی به نظر می. محور را مجدداً اجرا نمایند های مدل وظیفه دارند برخی مؤلفه

ای به جای کارکنان  مدیریتی و مشکالت دستیابی به سطوح باالی تمکین با استفاده از کارکنان چند وظیفه

 . متخصص است

دهی برخی از وظایف دستگاه مالیاتی، از ساختارهای  و سازمان « نوع مودی» ای اخیر، در کنار مدل ه در سال

  .شود است، استفاده می« نوع مالیات »و « نوع مودی»، «ای وظیفه«  مدرن که متشکل از هر سه مدل ی�سازمان
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 افزوده در کشورهای مختلف جهانمدل های اجرایی مالیات بر ارزش  -(1)جدول

تعداد  کشورهای مجری مدل

 کشورها

منبع )نوع مالیات

 (محور

 6 قبرس

کانادا، اسلواکی، ترکیه، برزیل، بلغارستان، کلمبیا، کاستاریکا، هند، لتونی، لیتوانی،  ای وظیفه

 . قیرقیزستان، اندونزی، میانمار ، تایوان  ، برونئی، کامبوج،مالزی و عربستان

68 

سوئیس، هلند، مکزیک، لوکزامبورگ، جمهوری چک، مراکش، رومانی، سنگاپور،  ای وظیفه  نوع مالیات

 . ، استرالیا تایلند

67 

مودی )نوع مودی

 (محور

 9 . فرانسه، ایرلند، آمریکا

 2 مغولستان ، تایلند اینوع مودی ، وظیفه

پرتغال، لهستان، نروژ، نیوزلند،کره جنوبی، ژاپن، انگلستان، سوئد، اسپانیا، اسلوونی،  (هر سه مدل)ترکیبی

ایتالیا، فلسطین اشغالی، ایسلند، مجارستان، یونان، آلمان، فنالند، استونی، دانمارک، 

شیلی،  بلژیک، اتریش، آرژانتین، چین، کرواسی، هنگ کنگ، مالت، روسیه، 

 و ایرانمالدیو   ، فیلیپین، تاجکیستان، نیوزلند ، آفریقای جنوبی

94 

 44 جمع کل
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 الگوی سازمانی مناسب برای مدیریت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده( 3

از طریق گمرک انجام ( شامل مالیات بر ارزش افزوده)تقریباً در همۀ کشورهای جهان، وصول مالیات بر واردات 

های  های مرسوم اظهارنامه مالی و فرمشود و دلیل آن نیز لزوم کنترل فیزیکی کاالهای وارده به جای کنترل اسناد  می

کند، در اینجا بر خالف  ویژه مالیات بر ارزش افزوده مسئله فرق می های داخل به اما در مورد مالیات. مالیاتی است

ها است و بررسی و کنترل مقادیر فیزیکی  گمرک، تمرکز اصلی روی اسناد مالی و گردش مالی اشخاص و بنگاه

ای که در اینجا اهمیت دارد، این است که چه سازمان و تشکیالتی باید  بنابراین، مسئله. دکاال خیلی اهمیت ندار

عملیات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده کاالها و خدمات ساخت داخل از جمله حسابرسی اعتبار مالیاتی بابت 

ی مالیات بر ارزش افزوده، به طورکلی در خصوص نحوه مدیریت عملیات اجرای. مالیات بر واردات را بر عهده گیرد

سه رویکرد کلی در جهان وجود دارد وکشورها با توجه به شرایط و قدمت اجرای مالیات بر ارزش افزوده، یکی از 

 :اند های زیر را برای مدیریت امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به کار گرفته مدل

 مدیریت مالیات بر ارزش افزوده در داخل ادارۀ گمرک؛ 

  ایجاد یک تشکیالت اداری مجزا و مستقل برای مالیات بر ارزش افزوده؛ 

 های مستقیم و ادغام و یکپارچه سازی مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با مدیریت مالیات. 

 :های فوق، مستلزم توجه به سه موضوع مهم زیر است گیری در خصوص انتخاب یکی از گزینه تصمیم

  های ادارات و واحدهای فعلی؛ بر ارزش افزوده با شرح وظایف و مسئولیتدرجه سهولت ادغام مالیات 

 های جدید؛ ظرفیت هر یک از ادارات برای قبول مسئولیت 

 ها های عملیاتی مربوط به هر یک از گزینه هزینه. 

در اغلب کشورهای مورد بررسی، تمام امور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده توسط همان اداره و تشکیالت 

های اصلی  در اینجا، بحث. های داخلی را برعهده دارد شودکه مسئولیت وصول سایر مالیات مالیاتی مدیریت می

در کنار )مستقل مالیات بر ارزش افزوده یا اجرای مالیات بر ارزش افزوده   های ایجاد یک اداره تنها پیرامون مزیت

نام، آموزش مؤدیان،  محور مانند ثبت های وظیفه دارهیعنی ا)در ساختارهای مبتنی بر وظیفه ( مالیات بر درآمد

گرچه بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد ساختارهای مدیریتی وظیفه . تمرکز دارد( وصول، حسابرسی و غیره

های مالیات بر ارزش افزوده جداگانه و  اداره( مانند آلبانی، بلغارستان و سریالنکا)محور هستند، اما برخی از آنها 
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توان در راستای تسهیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در دوره  رویکرد اخیر را می. اند لی را ایجاد نمودهمستق

دهدکه ادغام ادارات مالیات بر  ولی در بسیاری از موارد، تجربه نشان می. اجرای آزمایشی این مالیات تلقی کرد

 .مایشی این مالیات، بسیار دشوار خواهد بودهای بعد از اجرای آز ارزش افزوده و مالیات بر درآمد در سال

، توصیه واحد مالی (اکثراً کشورهای دارای رویکرد اجرای مالیات غیرمستقیم در گمرک)در سایر کشورها 

المللی پول، اجرای امور مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک و یا یک ادارۀ جدید مالیات بر  صندوق بین

های ویژه با لحاظ شرایط داخلی هر کشور ارائه  توصیه(. 2776)المللی پول  ینارزش افزوده بوده است صندوق ب

 .شده است

 مدل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورهای منتخب -(2)جدول

اجرای مالیات بر ارزش افزوده  شرح

 در داخل سازمان مالیاتی

اجرای مالیات بر ارزش 

 داخل گمرک افزوده در

یک اداره مستقل برای اجرای 

 مالیات بر ارزش افزوده 

 2 6 67 اتحادیۀ اروپا

   64 سایر کشورهای اروپایی

کشورهای شوروی سابق و 

 حوزۀ بالتیک

65   

 9 6 68 آمریکای التین

 5 6 68 آفریقا

   69 اقیانوسیه -آسیا

 6 6 2 خاور میانه

   6 شمال آفریقا

 64 4 37 جمع کل

 المللی پول صندوق بین: منبع
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 شود، مالیات بر  کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده در آنها تحت مدیریت سازمان مالیاتی اجرا می در اکثر

در . گیرند ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معموالً در یک ادارۀ مالیاتی در سطح محلی مورد رسیدگی قرار می

کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا در یک اداره مجزا و مستقل اجرا شده، واقع، در بسیاری از 

برای )با این حال، در برخی کشورها . اکنون با مالیات بر درآمد و در یک ساختار وظیفه محور ادغام شده است

 .ته استهای مستقیم و غیرمستقیم صرفاً در ستاد سازمان صورت گرف ادغام مالیات( نمونه پرتغال

 محور اجرا  در اغلب کشورهایی که در آن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد در یک ساختار وظیفه

ای حفظ شده  های خاص مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای اداری مستقل و جداگانه شود، برخی از برنامه می

ح مالیات بر ارزش افزوده بر معامالت بین برای مثال، تمام کشورهای عضواتحادیۀ اروپا، پس از اصال. است

همچنین . اند ای را ایجاد کرده های حسابرسی ویژه ، واحدهای ثبت نام و برنامه6339کشورهای اروپایی در سال 

های آموزشی مالیات بر ارزش  ایی برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اجرای برنامه واحدهای جداگانه

 .افزوده دارند

 شود و کشورهایی که اداره و تشکیالت  ی کشورها که مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک اجرا میدر برخ

ای برای مالیات بر ارزش افزوده دارند، نوعی ادغام مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش  مستقل و جداگانه

ه در کانادا با گمرک، ، مالیات بر ارزش افزود6337برای مثال، در دهه  .افزوده و گمرک صورت گرفته است

در آفریقا، کشورهای کنیا، مولداوی، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا، . مالیات ویژه و مالیات بر درآمد ادغام شد

تا امروز، این ادغام در کشورهای . ها به یک هیئت مدیرۀ واحد سپرده شده است مدیریت کلیۀ این بخش

گرفته  ها ادغام عملیاتی صورت ه بوده و صرفاً در این بخشآفریقایی محدود به امور پرسنلی و کنترل بودج

 .است

 اجرای امور مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک  (3-1

کشورهای معدودی گمرک را برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده  نشان داده شده است،( 2)همانطورکه جدول

ک در وصول درآمدها در مقایسه با سازمان امور علت اصلی این امر، تجربه اندک اداره گمر. اند انتخاب کرده

ها و عوارض گمرکی  تجربه گمرک بیشتر در وصول مالیات. های داخلی است مالیاتی به عنوان متولی وصول مالیات

از طریق کنترل فیزیکی ( های مرسوم برخالف مالیات) های مالی  است که تمکین در آنها اساساً به جای کنترل

 .شود محقق می
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اداره گمرک . ترین نمونه اجرای مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره گمرک مربوط به کشور انگلستان است موفق

های اضافی از سوی اداره مالیات بر درآمد در آن زمان  این کشور زمانی این مسئولیت را پذیرفت که قبول مسئولیت

لیت اجرای مالیات بر ارزش افزوده به گمرک در این جدا از این مسئله، دلیل اصلی  واگذاری مسئو. غیرممکن بود

که در )کشور، سهم باالی مالیات بر ارزش افزوده وصولی از واردات در برابر کل درآمد مالیات بر ارزش افزوده 

تجربۀ مقامات  با این حال،. بود (درصد است 17به  47برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار 

گذاری کاالها از علل عمده ادغام مدیریت  بندی و ارزش نترل فیزیکی کاالها و مشکالتی مانند دستهگمرک در ک

 .مالیات بر ارزش افزوده در گمرک بوده است

، بر اساس توصیه صندوق بین المللی پول، پاکستان مالیات بر ارزش افزوده را در ادارۀ گمرکات خود 6337در سال 

و به دنبال بروز برخی مشکالت در مدیریت امور مالیاتی توسط گمرکات این کشور، 6339اجرا کرد، اما در سال 

همچنین توصیه (. اتفاق افتاد 6331در سال )ای برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد  ای جداگانه اداره

 اینگمرک اجرا شود، اما درالمللی پول برای کشور بلیز و ماالوی نیز این بود که این مالیات در داخل  صندوق بین

. ، با توجه به عدم وجود قواعد سفت و سخت، این توصیه در واحد مالی صندوق مورد بازنگری قرار گرفتهاکشور

وجود فضای اداری کافی و قابل المللی پول ، صندوق بین 6334در مورد بلِیز، دالیل مورد اشارۀ در ماموریت سال

ای  که البته دلیل چندان قانع کننده)انتظار مالیات بر ارزش افزوده بر واردات بود دسترس و همچنین وصولی مورد 

بندی رسید که مالیات بر ارزش افزوده  به این جمع 6331المللی پول در سال  در مورد ماالوی، تیم صندوق بین(. نبود

حال، توصیۀ آنها به اجرای مالیات  با این. باید در بلندمدت توسط سازمان مسئول وصول مالیات بر درآمد، اجرا شود

ضعف ( 2)برنامه قوی حمایتی بریتانیا در گمرک؛ ( 6)بر ارزش افزوده در سازمان گمرک مبتنی بر این موارد بود، 

 .پیشنهادی برای ایجاد سازمانی مشترک مالیات و گمرک در میان مدت( 9)سازمان مالیات بر درآمد و 

با رشد اقتصاد، معموالً سهم مالیات بر ارزش . انی با نظام مالیاتی مدرن ندارندبا این حال، این عوامل تناسب چند

های جدید پیش روی سازمان مالیاتی  تر اینکه، چالش از این مهم. یابد افزوده در اقتصاد داخلی رسمی افزایش می

هایی متفاوت با  مهارتوصول این مالیات نیاز به . چندان ربطی به وصول مالیات بر ارزش افزوده واردات ندارد

آموزشی، کنترل فرآیند   نام جدید و ایجاد نظام از جمله انجام ثبت)ها  این چالش. وصول عوارض گمرکی ندارد

. همه از جمله مواردی هستند که سازمان مالیاتی در آنها برتری دارد( های حسابرسی جدید اعتباری، استرداد و برنامه
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تری از  زیکی مفید است، اما در مدیریت مؤثر مالیات بر ارزش افزوده، حیطۀ گستردهبه عالوه، گرچه تجربۀ کنترل فی

ها  این مهارت. ها مدیریت کرد ت را به صورت خوداظهاری و بر مبنای حساب ها نیاز است تا بتوان مالیا مهارت

ت مالی و سوابق شود که در آن کارکنان برای حسابرسی معامال معموالً در سازمان مالیاتی داخلی یافت می

در واقع، در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده ابتدا در تشکیالت گمرک و . بینند حسابداری آموزش می

که در کنترل فیزیکی، )های ویژه  های ویژه اجرایی شده، تجربه نشان داده است که کارکنان گمرک و مالیات مالیات

. های مدیریت مالیات بر ارزش افزوده نیستند کننده خواسته تامین( گذاری کاالها مهارت دارند بندی و ارزش دسته

های پیچیده وجود دارد،  هایی مانند مالیات ویژه با استفاده از اظهارنامه مشکل این است که گرایش به مدیریت مالیات

پردازش شده و این اظهارنامه مستلزم ارائه اطالعاتی غیرضروری در باب کمیت و نوع کاالهای تولیدی، مواد خام 

 .مواد خام و کاالهای موجود در انبار است

 اجرای مالیات بر ارزش افزوده توسط یک اداره مجزا و مستقل( 3-2

 های خاص و مالیات بر فروش را به گمرک واگذار کرده کشورهایی که به طور سنتی، وصول مالیاتبسیاری از 

 ترلیات بر ارزش افزوده، نیاز به یک ساختار اجرایی متفاوتکه برای اجرای ما ندتشخیص رسید این به بعدها ،بودند

در کشورهای غنا، موریس، تانزانیا، اوگاندا، زامبیا و  ،المللی پول توصیه صندوق بین بر اساس .از گمرک وجود دارد

شورها، دهد در این ک ها نشان می بررسی. برای ارزش افزوده ایجاد شد پاکستان، یک اداره مالیاتی جدید و مجزا

ایجاد تشکیالت مالیاتی جدید و مجزا برای مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد مشکالت هماهنگی بین نهادهای 

ها، اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان مالیاتی در بسیاری از  بر اساس بررسی. درآمدی شده است

این امر گویای روندهای موازی در . باشد ای دنیا میپذیرش تقریباً همه کشوره کشورها به عنوان یک قاعده مورد

   مالیات) های سنتی مبتنی بر نوع مالیات  محور بر سازمان های مالیاتی با ساختار وظیفه سازمان برتریهای اخیر بر  دهه

ور کش 37المللی پول ارایه شده است، تعداد کشوری که اطالعات آنها توسط صندوق بین 678از میان . است( محور

کشور اجرای مالیات بر ارزش  4اند،  اجرای مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان یا دستگاه مالیاتی واگذار کرده
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کشور نیز آن در یک اداره مجزا و مستقل مالیات بر ارزش افزوده، دنبال  64و  1افزوده را در اداره گمرکات

 0.کنند می

که منحصراً برای مالیات بر ارزش افزوده آموزش دیده باشند، به لحاظ نظری، ضروری است کارکنان استخدامی 

براساس تجارب جهانی که در . مهارت تخصصی مورد نیاز برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده را نیز داشته باشد

در فرآیند  خصوص ایجاد یک تشکیالت مستقل اداری برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد،

 : ده است، مشکالتی به شرح ذیل ایجاد شدر برخی از کشورها و اجرای این ساختارسازی  پیاده

 هستند  ایجاد تشکیالت اداری مستقل در کشورهایی که با کمبود نیروی انسانی ماهر و امکانات آموزشی مواجه ،

یجاد کرد، برای مثال، زمانی که پاکستان اداره جدیدی برای مالیات بر ارزش افزوده ا. بسیار مشکل است

بسیاری از مقامات مالیات بر ارزش افزوده که از . استخدام کارکنان جدید از بیرون، مشکالتی را به وجود آورد

گمرک استخدام شده بودند و برای مالیات بر ارزش افزوده آموزش دیده بودند، چند ماه بعد از انتصاب در 

 . د بازگشتنداداره مالیات بر ارزش افزوده جدید، به اداره سابق خو

  مقاومت در برابر تاسیس اداره جدید از سوی کارکنان ادارات مالیاتی موجود، یکی دیگر از مشکالت موجود

ایجاد شد،  6335برای مثال در غنا که اداره جدیدی برای مالیات بر ارزش افزوده در سال . در این زمینه است

این مورد بعضاً در زمان ایجاد . اتی جدید مخالفت کردندتعدادی از کارکنان گمرک آشکارا با ایجاد اداره مالی

 . معاونت مالیات بر ارزش افزوده و ادارات تابعه ایران وجود داشت

  چنانچه استراتژی جامعی جهت ارتقای هماهنگی عملیات ادارات مختلف وجود نداشته باشد، ایجاد اداره

برای . به از هم گسیختگی مدیریت مالیاتی منجر شود تواند معاونت مجزا برای مالیات بر ارزش افزوده نیز می

و اوگاندا که فرآیند ثبت نام مالیات بر ارزش ( در ابتدای معرفی مالیات بر ارزش افزوده  6335سال )مثال در غنا 

های مختلفی برای مودیان در  شد، از شماره هویتی افزوده توسط اداره مالیات بر ارزش افزوده جدید انجام می

شد و با معرفی مالیات بر ارزش افزوده مجدداً  ات بر درآمد، مالیات موارد خاص و گمرک استفاده میمالی

عالوه براین، از زمان معرفی مالیات بر . ای برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده تخصیص داده شد شماره اضافه

                                                           
 
 ، ماالوی و بلیزرژیم صهیونیستی بریتانیا،  
 
 بلژیکو ( 6331از سال )قبرس، جمهوری دومینیکن، جامائیکا،غنا،کنیا، لوکزامبورگ،تانزانیا، اوگاندا، زامبیا، موریس، چین، مصر، پاکستان 
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ابل اطالعات بین ادارات یا ارزش افزوده در بسیاری از این کشورها هیچ گونه تالشی برای کنترل متق

ترس از تلفیق و استفاده از اطالعات مربوط به خرید و فروش . های مختلف مالیاتی صورت نگرفته است معاونت

و سرمایه در گردش توسط ادارات مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای تشخیص بدهی مالیاتی، 

. در برابر مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها بوده است یکی از دالیل اصلی مقاومت فعاالن اقتصادی

در واقع . باشد بعضی اوقات مخالفت با مالیات بر ارزش افزوده در واقع مخالفت با مالیات بر درآمد نیز می

المللی پول برای ارتقای همکاری نزدیک بین مالیات بر درآمد، مالیات بر  های صندوق بین رغم توصیه علی

ش افزوده و اداره گمرک، درک اندکی بین کارکنان این ادارات مبنی بر ضرورت همکاری برای اجرای ارز

 . های قوانین، وجود دارد برنامه

  برای مثال نظام )ادارات مجزای مالیات بر ارزش افزوده نیز هزینه اداری مالیات را به دلیل نیاز دوباره به منابع

برای مودیان نیاز به . دهد افزایش می( تشخیص هویت مودیان، امکانات و تجهیزات اداری و منابع کامپیوتری

های  که برنامه)حسابرسی توسط ادارات مختلف انجام تعهدات و تکالیف مالیاتی در ادارات مجزا، احتمال 

و ریسک برخورد ناهماهنگ تحت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش ( کنند اجرای مالیات را هماهنگ نمی

 . کند افزوده نیز پیچیدگی کمک می

 (مالیات بر درآمد)های مستقیم  ادغام مالیات بر ارزش افزوده با مالیات( 3-3

در بسیاری از کشورهای . های غیرمستقیم قرار دارد مالیات زیر مجموعهیات بر ارزش افزوده در به لحاظ ماهیت، مال

مجری این نوع مالیات، روش قالب در وصول، روش خود اظهاری است و پس از آن دستگاه وصول مالیات بر 

های مالیاتی مودیان ارزش افزوده  اساس حسابرسی مبتنی بر ریسک، به صورت تصادفی درصد بسیار کمی از پرونده

در . شود ویژه مالیات بر درآمد نیز دنبال می ها، به این رویکرد در خصوص سایر مالیات. کند یرا حسابرسی م

شود، تمرکز اصلی به  ای مدیریت می های مالیاتی مدرن که در آن امور مالیاتی به صورت فرآیندی و وظیفه سازمان

به  فهایی که یک مودی نوعی موظ الیاتدر این رویکرد، تمام انواع م. جای نوع مالیات، روی مودیان مالیاتی است

یا خط تولید )است، در یک پرونده کاری تمرکز دارد و امور مربوط نیز در یک فرآیند شبیه نوار نقاله  پرداخت

ای شدن امور،  با گسترش استفاده از فناوری اطالعات و وظیفه. شود های مختلف انجام می ، توسط بخش(مستمر

تفکیک  وظیفه و به مرور زمان جای خود را به مدیریت مبتنی بر (منبع محور) وع مالیاتمدیریت مالیاتی بر پایه ن



 
 در ایران( عملکرد) بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدامکانسنجی ادغام فرآیندهای اجرایی مالیات 

 

25 
 

ها و فرد محور شدن امور، برخی مشکالت و  عالوه بر این، با تمرکز روی انواع مالیات. داده است مودیان،

این دو مالیات در  های اجرایی بروز پیدا کرده و در حقیقت بروز این مشکالت عاملی برای ادغام مدیریت چالش

های  های ادغام مالیات در زیر به طور خالصه برخی از دالیل و ضرورت. بسیاری از کشورهای جهان بوده است

 :گیرند ارزش افزوده و مستقیم مورد اشاره قرار می

 ع ، دستگاه وصول مالیات ناچار است برای هر نو(منبع محور) در فرآیند مالیات ستانی مبتنی بر نوع مالیات

پس از ثبت نام و . مالیاتی که هر شخص نوعی مکلف به پرداخت است، یک پرونده مالیاتی ایجاد نماید

شناسایی مودی، در فرآیند شناسایی، تشخیص و وصول مالیات مربوط، یک سری فعالیت یا کارهای 

 8.انجام شوند تکراری وجود دارد که الزم است این فعالیت ها به ازای هر مالیات نوعی به صورت تکراری

های کاهش هزینه و افزایش کارایی دستگاه وصول مالیات، حذف این امور پرتکرار  بنابراین یکی از روش

طبیعی است با تغییر رویکرد مدیریت مالیاتی از الگوی مبتنی بر نوع مالیات به الگوی مبتنی بر وظیفه . است

ها و امور  مالیاتی، تمام فعالیت های مرتبط با یک شخص در یک پرونده و یکپارچه کردن همه انواع مالیات

های  با حذف این امور، بخشی از هزینه. شوند حذف می... ها و  تکراری نظیر ثبت نام، استعالمات، دعوتنامه

 . کند دستگاه مالیاتی به صورت خودکار کاهش پیدا می

 نارضایتی در مودی  های مرتبط با یک مودی نوعی، اغلب با ایجاد اختالف در نتایج حسابرسی انواع مالیات

. شود ها بر دستگاه وصول مالیات موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی می و تحمیل برخی هزینه

مالیات )های مستقیم  های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات دیدگاه و توان تخصصی متفاوت تیم

عالوه . سابرسی مالیاتی مربوط یک مودی است، یکی از علل بوجود آمدن اختالف در نتایج ح(بر درآمد

ها، تمام فرآیندهای حسابرسی را  براین، سازمان امور مالیاتی به دالیل قانونی مجبور است برای هر از مالیات

 .شود گونه توجیهی نداشته و منجر به استفاده کارآ از منابع نمی تکرار کند که به لحاظ هزینه، هیچ

                                                           

 .
 
های مدیریت مالیاتی حذف شده، بلکه به استثنای چند کشور  لبته این بدین معنی نیست که رویکرد مبتنی بر نوع مالیات به طور کامل از روشا 

، عربستان و تایلند که نظیر فرانسه، کانادا، ایرلند، مکزیک، هلند، ترکیه، اسلواکی، آمریکا، برزیل، کلمبا، کاستاریکا، لتونی، لیتوانی، مالزی، مراکش

 .شود ای یا روش مبتنی بر نوع مودی و یا تلفیقی هر دو بکاربرده می اند در سایر کشورها این سیستم در کنار روش وظیفه این سیستم را کنار گذاشته
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 ویژه  ها به تی مبتنی بر نوع مالیات یا در شرایط تفکیک مدیریت انواع مالیاتسومین مشکلی که در مدیری

آید، پراکندگی و یکپارچه نبودن مدیریت اطالعات  مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد بوجود می

ط رب های اطالعاتی از یک سو و بعضاً عدم همکاری واحدهای مالیاتی ذی به دلیل پراکندگی سیستم. است

 .یابد در تبادل اطالعات، کارایی حسابرسی و رسیدگی مالیاتی به شدت کاهش می

 های مالیاتی، یکی دیگر از پیامدهای  مشکالت در ارایه برخی خدمات به مودیان نظیر ارایه انواع گواهی

 .تفکیک مدیریت این دو نوع مالیات است

 های مربوط به یک  مدیریت انواع مالیاتهای کامپیوتری که الزم است به طور موازی در  وجود سیستم

های  ها، دیگر نیازی به سیستم در حالی که در صورت ادغام این مالیات. مودی مورد استفاده قرار گیرند

های یک مودی نوعی وجود ندارد و همه آنها را  سازی، پردازش و مدیریت امور مالیات متعدد برای ذخیره

 .انجام داد توان با بکارگیری یک سیستم واحد می

ها در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد در کنار  عالوه بر دالیل فوق، وجود برخی شباهت

استفاده از رکوردها و اسناد و مدارک مالی یکسان برای محاسبه بدهی این دو منبع مالیاتی، سبب شده است تا 

معموالً مؤدیان مالیات بر . های مستقیم به هم گره بخورند الیاتمدیریت امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و م

های مستقیم به عنوان  ارزش افزوده قبل از آنکه به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده باشند، در اداره مالیات

های مستقیم  الیاتاند و آنها یا نمایندگان مالیاتی آنها نیز با اقدامات اداره م نام شده ها ثبت مودی مشاغل یا شرکت

رویکردهای حسابرسی در هر دو مالیات مشابه بوده و در صورت مظنون شدن به موارد تقلب، فضا . آشنا هستند

سال  97این مدل سازمانی در اغلب کشورهایی که در . برای رسیدگی و حسابرسی مشترک نیز وجود دارد

در حقیقت این مدل سازمانی برای اولین بار . شده استاند، پیاده  گذشته، مالیات بر ارزش افزوده را معرفی کرده

های اصلی تغییر و  گام. در فرانسه که مالیات بر ارزش افزوده را معرفی کرد، به کار گرفته شد 6357در دهه

اصالح سازمانی دستگاه مالیاتی کشور فرانسه با معرفی تدریجی مالیات بر ارزش افزوده در آن کشور از سال 

 .3همزمان شد 6318تا  6348

                                                           
 
  :تطابق دارد( DGI )فرانسهمراحل مختلف معرفی مالیات بر ارزش افزوده با سه مرحله اصلی در اصالح مدیریت یا دستگاه مالیاتی   

  شد واردات اعمال می -فاکتورنویسی، معرفی شدکه در مراحل تولید -، مالیات بر فروش با مکانیزم اعتباری 6348در سال.DGI   با

مالیات بر فروش تا مرحله عمده  6354در سال. های مستقیم و غیرمستقیم در طول همان سال تاسیس شدهای مالیاتادغام معاونت
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 : باشدمیچندین مزیت عمده به شرح زیر دارای های مستقیم،  ادغام مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات

 ساختار جدید را که الزم است . یابد های تمکین کاهش می کارایی دستگاه مالیاتی افزایش و هزینه

 برای مثال، با ایجاد یک. به ادارات صف اجرا کردتوان از باال به پایین یعنی از ستاد  محور باشد، می وظیفه

 انواعهای مربوط به  ها و پرداخت کلیه اظهارنامه پردازش برایسیستم ثبت نام و یک واحد حسابرسی 

به طور . یابد های اداری مالیات کاهش می ها، تکالیف و تعهدات مودیان مالیاتی ساده شده و هزینه مالیات

یک واحد وصول و اجرا که امور مربوط به همه معوقات مالیاتی سررسید شده را مشابه با ادغام و ایجاد 

 .یابد مدیریت نماید، کارایی نظام مالیاتی کشور افزایش می

  مالیات بر ارزش افزوده بر پایه نظام خوداظهاری استوار است و همین موضوع به همکاری نزدیک بین

برای )ها  دارات گمرک از جمله کنترل متقابل خودکار دادهمالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و ا

های  های اجرایی موثر مبتنی بر کنترل و اجرای برنامه( مثال سرمایه در گردش، خریدها، واردات و صادرات

 . فیزیکی و حساب محور نیاز دارد

 برای مثال ضروری است . های مالیات بر درآمد منجر شود تواند به بهبود در سیستم ادغام ادارات مالیاتی می

ها و فرآیندهای مدرن وصول و اجرا که برای مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است، برای  از رویه

ها نیز  بر درآمد شرکتموارد دیگری همچون تشخیص و وصول مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات 

تواند با ارایه یک رویکرد بنیادی  به همین نحو، آستانه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده می. استفاده شود

تر از آستانه  های ساده شده مالیات بر درآمد برای مودیان پایین برای مثال نظام)بندی مودیان  برای طبقه

توان به  استفاده قرار گیرد، در حالی که برنامه ارتقای تمکین را می    تواند مورد مالیات بر ارزش افزوده می

به ( منظور حداکثرسازی عملکرد مالیات بر درآمد، اساساً به کسانی که باالی آستانه هستند، هدایت کرد

                                                                                                                                                                                           

) در همان زمان.مالیات جدید مالیات بر ارزش افزوده نامیده شد. روشی گسترش یافت و جایگزین چندین مالیات غیرمستقیم شدف

6357-55 )DGI های مودیان توسط حسابرسانی های حسابرسی جدید مبتنی بر حسابرسی مشترک بدهیبه صورت تدریجی تکنیک

برای ) محورشروع به آزمایش ادارات مالیاتی وظیفه DGI، 6355نین در سال همچ. بودند، اجرا شد که آموزش مخصوص دیده

فروشی تسری مالیات برارزش افزوده به مرحله خرده 6318در سال . کردند( جایگزینی ادارات سابق که مبتنی بر  نوع مالیات بود

ف سازماندهی مجدد ادارات مالیاتی بر اساس اجرای طرح جامع مدرنیزاسیون ادارات مالیاتی با هد DGIها،در همان زمان. یافت

    .، آغاز  شد(بر مثال تاسیس واحدهایی مجزا برای مودیان کوچک، متوسط و بزرگ ) اصول مبتنی بر وظیفه و مبتنی بر مودیان
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ادغام ادارات مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد نیز . مدیریت مالیات بر درآمد کمک نماید

هر دو برای مقابله و برخورد با موارد )د شوق آموزش و فراگیری مودیان و اجرای مالیات بر درآمد توان می

تمکین در تکمیل و پرداخت و در تعقیب کم اظهاری فروش، استفاده از فاکتورهای صوری و نیز برای  عدم

ارزش افزوده و به وضوح اجرای موثر مالیات بر . را قوت بخشد( گذاری کمتر یا بیشتر از حد قیمت

 . کنند های حسابرسی به ارتقای تمکین مالیات بر درآمد کمک می برنامه

های بالقوه ادغام، در عمل اجرای مالیات بر  رغم وجود فهرست بلندی از مزیت دهد که علی تجربه جهانی نشان می

چند دلیل به ترتیب زیر  در این ارتباط. ارزش افزوده درچارچوب مدل مزبور، با عملکرد ضعیف همراه بوده است

 : قابل ذکر است

  اجرایی شد، بیش از  6387و  6307های  طراحی چندین مورد سیستم مالیات بر ارزش افزوده که در دهه

گذاری مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورهای آفریقایی نظیر  برای مثال در قانون. حد پیچیده بود

، از چندین نرخ مالیاتی استفاده شده بود (6388)و تونس ( 6381)، مراکش و نیجریه (6317)ساحل عاج 

ها  های بعد تعداد این نرخ نرخ وجود داشت که البته در سال 5نرخ و در مراکش  4ساحل عاج و سنگال )

با گردش مالی ) ثبت نام مودیان تعیین نشده بود و مودیان کوچک   آستانه کشورها اغلبدر (. کاهش یافت

های مبتنی بر قرینه و بر اساس نظام تخمینی مالیات که مالیات بر ارزش افزوده خود را( صیکمتر از مبلغ خا

های مالیات  عالوه بر این، ضرورتی بر پیچیدگی فرم 67.کردند پرداخت می شد،تعیین می پیچیده و نامناسب

مزیت  هاکشوربرخی بنابراین در (. صفحه است 4در برخی از کشورها ) بر ارزش افزوده وجود ندارد 

با وضع  ( مالیات بر درآمد در ادارات مالیاتی وظیفه محور ومالیات بر ارزش افزوده ادغام  ) سازماندهی

  .شده استهای ضعیف، خنثی  العاده پیچیده و رویه فوق قوانین

  بر  های مورد اشاره که برای مدیریت مالیات به طور خالصه، معایب و مزایای هرکدام از مدل( 9)در جدول

 .گیرند، ارایه شده است ارزش افزوده مورد استفاده قرار می

  

                                                           
  

استقرار واحد مودیان بزرگ، ساده ها، معرفی آستانه ثبت نام،  البته برخی از مشکالت مذکور با انجام یک سری اصالحات نظیر کاهش تعداد نرخ 

 .اند سازی مالیات و اجرای برنامه های موثرتر وصول اجرا برطرف شده
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 مزایا و معایب مدلهای مختلف اجرای مالیات بر ارزش افزوده-( 3)جدول

 معایب ایامز شرح

مالیات بر ارزش افزوده از 

طریق اداره گمرک و مالیات بر 

 موارد خاص اجرا شود

های مورد استفاده در گمرک  ها و سیستم رویه اطالعات بین صادرات و وارداتتسهیل تبادل 

و مالیات بر موارد خاص برای اداره مالیات بر 

 ارزش افزوده مناسب نیستند

های  کارکنان گمرک ممکن است مهارت  

 مالیاتی مناسب نداشته باشند

مانعی در برابر هماهنگی بین مالیات بر ارزش   

 مالیات بر درآمد استافزوده و 

مالیات بر ارزش افزوده از 

طریق یک اداره مستقل و 

 خاص اجرا شود

مالیات بر ارزش افزوده ،  اجرای در صورت

های موجود ایجاد  تمایز آشکاری بین رویه

 شود می

تاسیس اداره جدید در یک کشور در حال 

توسعه با ظرفیت اداری ضعیف و مهارت کم، 

 سیاسی داردنیاز به تعهدات 

تمرکز بیشتر بر مدیریت مالیات بر ارزش  

 افزوده

کارکنان سایر ادارات مالیاتی موجود اغلب در 

 .کنند برابر تاسیس اداره جدید مقاومت می

دستگاه مالیاتی تکه تکه می شود و همین امر   

مانعی در برابر هماهنگی بین عملیات و 

مالیات بر های مالیات بر ارزش افزوده،  فعالیت

 .شود درآمد و گمرک می

 دهد هزینه اداری مالیات را افزایش می  

مالیات بر ارزش افزوده با اداره 

ادغام ( عملکرد)مالیات بر درآمد

 شود

فرصت برای یک سازمان مالیاتی مدرنتر، 

و کاراتر فراهم ( محور وظیفه)تر  اثربخش

 شود می

های  احتمال کاهش تمرکز روی برخی ویژگی

 .اخاص مالیات بر ارزش افزوده در اجر

افزایش هماهنگی بین مالیات بر ارزش افزوده  

و مالیات بر درآمد و در نتیجه تمکین بهتر 

 مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد
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 محور و کامالً یکپارچه مالیاتی،  در برخی کشورها نظیر فرانسه و کانادا با اجرای یک ساختار اداری وظیفه

های حسابرسی مشترک که  برای مثال در روش. های خاص مالیات بر ارزش افزوده کنار گذاشته شدند سیستم

رزش افزوده به طور کامل پوشش داده شود، لزوماً همه مودیان مالیات بر ا ها بکارگرفته می برای همه مالیات

ها که بعضاً روی حسابرسی مالیات بر درآمد تمرکز بیشتری دارند، برای مودیان کوچک و  این روش. شوند نمی

های مالیاتی که امروزه در حال تبدیل شدن  بنابراین، ضرورتی ندارد سازمان. متوسط بیش از حد پیچیده هستند

عمدتاً برای مقاصد مالیات بر ارزش )های مالیاتی  یکپارچه هستند، برخی مولفهمحور و  های وظیفه به سازمان

 . سازی ادغام کنند خود را در فرآیند یکپارچه( افزوده و گاهی برای مقاصد اجرای مالیات بر موارد خاص 

سال گذشته در سازماندهی دستگاه وصول مالیات دنبال شده است، توسعه  25روند اصلی دیگری که در طول 

برای مثال ایجاد واحدهای خاص مودیان بزرگ، )مودیان  بندییا گروه تفکیک از طریق های تمکین  استراتژی

سیس واحدهایی برای انجام امور اجرای واحدهای حسابرسی برای انجام امور مودیان کوچک، متوسط و بزرگ و تا

رویکرد تفکیک ( رای مثال استرالیا و هلندب) در برخی از کشورها . وجود دارد( صنایع خاص از قبیل خدمات مالی

 .برای سازماندهی دستگاه وصول مالیات است اصلی مودیان، هم اکنون به عنوان معیار
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 یم در ایرانهای مستق ادغام مالیات بر ارزش افزوده و مالیات( 4

ای از دالیل ذکر شده، ضرورت بازنگری در شیوه فعلی مدیریت مالیات بر ارزش  همانطوری که اشاره شد، مجموعه

از وجود سه الگوی مدیریتی برای مدیریت و اجرای مالیات بر  یرب جهاناتج. ناپذیر کرده است افزوده را اجتناب

قل و مجزا همانند ساختار فعلی معاونت مالیات بر ارزش ایجاد یک تشکیالت مست. ارزش افزوده حکایت دارد

افزوده در ایران، واگذاری وصول مالیات بر ارزش افزوده به گمرک و سرانجام ادغام امور مالیات بر ارزش افزوده با 

 .ویژه مالیات بر درآمد های مستقیم به مالیات

انگیزه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده در ساختار های قبلی به آنها اشاره شد،  به دالیل مختلف که در بخش

های فیزیکی به جای  تمرکز بر کنترل. گمرک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران وجود ندارد یادار

های مالی در گمرک، فقدان تخصص کافی در بین کارکنان گمرک در زمینه مالیات و غیره از اهم دالیلی  کنترل

از طرف دیگر تعداد کشورهای مجری این سیستم در . سازد این دو تشکیالت را با مشکل مواجه می هستند که ادغام

، خود موید این امر است که این شیوه موثر نخواهد (رسد کشور می 4که به )آن جهان به عنوان یگ شاخص ارزیابی

 .بود

های ارزش افزوده و یا ادغام آن با  ایجاد یک ساختار اداری و تشکیالت مستقل برای مدیریت تمام امور مالیات

سازی و  روی دیگر برای پیاده  ویژه مالیات بر درآمد دو گزینه پیش های مستقیم به ساختار اداری و تشکیالتی مالیات

درصد کشورهای مجری سیستم مالیات بر ارزش افزوده،  9 بر  تقریباً بالغ. باشد اجرای مالیات بر ارزش افزوده می

اند و تعداد معدودی از کشورها نیز آن را در یک ساختار اداری مستقل و ویژه اجرا  گزینه ادغام را در پیش گرفته

گروه اخیر، عمدتاً شامل کشورهایی هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در دوره . اندکردهو پیاده سازی 

 .کنند زمایشی اجرا میآ

اند،  های مصرف را داشته المللی، کشورهایی که تجربه اجرای مالیات بر اساس تجارب جهانی و توصیه نهادهای بین

در ایران به دالیل مختلف از جمله . بهتر است مالیات بر ارزش افزوده را نیز از طریق همان ساختار اداری دنبال نمایند

های مستقیم، جدید و نوپا بودن مالیات ارزش افزوده و غیره، از همان ابتدای  مالیاتکافی در بخش  فقدان تخصص

، مدیریت اجرایی آن نیز به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و ادارات 6980معرفی مالیات بر ارزش افزوده در سال 

 .تابعه واگذار شد
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 ران و مشکالت آنمالیات بر ارزش افزوده در ای یمروری بر فرآیندهای اجرای( 4-1

 های مستقیم همانطورکه پیشتر نیز گفته شد؛ در ایران به دالیل مختلف از جمله فقدان تخصص کافی در بخش مالیات

، جدید بودن مالیات ارزش افزوده و غیره، از همان ابتدای معرفی مالیات بر ارزش در زمینه مالیات بر ارزش افزوده

معاونت مالیات بر ارزش افزوده  یک ساختار اداری مستقل در قالب آن نیز به ، مدیریت اجرایی6980افزوده در سال 

انتظار مالیات بر ارزش   ضمن اینکه برخی از کارکردهای مورد، این شیوه اجرایی. واگذار شد آن، و ادارات تابعه

اهش فرار مالیاتی سازی و تولید اطالعات برای حسابرسی و تشخیص مالیات بر درآمد، ک افزوده نظیرکمک به شفاف

موجب بروز یک  بلکههای مختلف مالیاتی و غیره را تضعیف کرده،  ها، تبادل اطالعات بین بخش در سایر بخش

در ادامه مشکالت مزبور در دو بخش فرآیندهای اجرایی مالیات . اجرایی شده استدر فرآیندهای  سری مشکالت

ستانی ارزش افزوده بررسی  ده در عملیات و فرآیندهای مالیاتاستفا ای مورد های رایانه بر ارزش افزوده و سیستم

 :  شود می

  ،و مالیات بر ارزش افزوده در دو ( درآمد)های مالیات عملکرد  امور مربوط به پرونده یکلیهدر این ساختار

در این شیوه همچنین  . شود تشکیالت اداری مستقل و زیر نظر دو معاونت مالیاتی مجزا، مدیریت می

ت اخدم)فرآیندهای مالیاتی شامل ثبت نام، رسیدگی و حسابرسی مالیاتی، مطالبه وصول  یاجرایی، کلیه

های مستقیم و  های حل اختالف مالیاتی برای هر یک از مالیات ، وصول و اجراء، حسابداری و هیات(مودیان

 .کنند ارزش افزوده کامالً مستقل از یکدیگر عمل می

  فرآیند مالیاتی به طور موازی در هر یک از  8، نشان داده شده است، تعداد (4)همانطوری که در جدول

شناسایی و : این فرآیندها عبارتند از. ایجاد شده است( مالیات درآمد)های ارزش افزوده و مستقیم  مالیات

الغ ، اب(وصول مطالبات)ثبت نام مودیان، تسلیم اظهارنامه، حسابرسی و تشخیص مالیات، خدمات مودیان 

 .اوراق مالیاتی، حل اختالف مالیاتی، وصول و اجرا و استرداد مالیاتی

  واحد مشترک در هر یک از تشکیالت فعلی مالیات بر ارزش افزوده  1، تعداد (4)همچنین بر اساس جدول

حسابداری، اطالعات و خدمات مالیاتی، : این واحدها عبارتنداز. وجود دارد( مالیات بر درآمد)و مستقیم 

 .ITراست و دادستانی، امور مالی، امور عمومی و بخش ح
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 ( عملکرد)اشاره، برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد   همانند فرآیندهای مالیاتی مورد

این مسئله عالوه بر تحمیل . شود افزاری مجزا و مختلف مالیاتی استفاده می های نرم به طور موازی از سیستم

سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطالعات مالیاتی را با  اضافی بر سازمان امور مالیاتی؛ ذخیره های هزینه

افزای برای مدیریت  سیستم نرم 3 های انجام شده، هم اکنون تعداد براساس بررسی. مشکل مواجه کرده است

ر فرآیندهای مالیات بر های مشابه آنها د امور مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که به طور موازی نسخه

به طور مشخص سیستم قبض بانک، اشخاص حقوقی، مشاغل، . شوند نیز به کارگرفته می( عملکرد)درآمد 

های اشخاص حقیقی و حقوقی، سیستم  ، حقوق و دستمزد، اظهارنامهevat.ir، سامانه intavat.irسامانه 

های مالیات بر ارزش افزوده  در هر یک از بخشافزارها به صورت مستقل  و سایر نرم( کد اقتصادی)نام  ثبت

های حل  همچنین برای مدیریت وصول و اجراء، هیأت. گیرند و مستقیم به طور مستقل مورد استفاده قرار می

افزای یکسان و مشابه در مالیات بر ارزش افزوده و مستقیم  اختالف و سامانه صورت معامالت فصلی از نرم

 (.4)شود، جدول ات مربوط در هر منبع بطور مستقل انجام میشود، اما عملی استفاده می

  های مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مانند ادارات برون سازمانی فقط از  تبادل اطالعات بین واحد

 .طریق مکاتبات قابل انجام است

  های مالیات  یا کمبود نیروی انسانی، پرونده های مالیاتی وپرونده تعداد اندک در شهرهای کوچک به علت

نیز ها  شود و در برخی از استان افزوده و مالیات مستقیم، یکجا و توسط یک کارشناس مدیریت میارزش

 .کنند پروندهای ارزش افزوده را به شهرهای بزرگتر و مجاور ارسال می

 یند ادغام آها در حال اجرا است، فر استان برخی صورت آزمایشی در در فرآیند اجرای طرح جامع که به

افزار قبلی  همچنان از نرم ،erisها به دلیل کند بودن سیستم  از استان دیگر اما در برخی. صورت گرفته است

 .شود ارزش افزوده استفاده می
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نظام های مستقیم مشکالتی را برای  جدا بودن فرآیندهای مذکور در دو بخش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات

 : مالیاتی به شرح  زیر ایجاد کرده است

 شناسایی، ثبت نام و مودیان  .6

 که منجر ( عملکرد)ستانی ارزش افزوده و مالیات بر درآمد  به دلیل جدا بودن مدیریت و فرآیندهای مالیات

امور های مستقیم و ارزش افزوده شده است، سازمان  به عدم تبادل خودکار اطالعات بین دو معاونت مالیات

مالیاتی در بیشتر اوقات قادر به شناسایی موارد عدم ثبت نام فعاالن اقتصادی مشمول مالیات در یکی از منابع 

 :توان به موارد ذیل اشاره کرد به طور مشخص در این ارتباط می. باشد مالیاتی مذکور و یا هر دو نمی

  عدم تبادل خودکار اطالعات و عدم دسترسی به دلیلمالیات بر ارزش افزوده مودیان در نظام ثبت نام عدم ،

 ؛مودیان در بخش مالیات بر ارزش افزوده (عملکرد) درآمدپرونده مالیات بر مربوط به اطالعات  یا نبود

 کارکنان وکمبود تجربه  ی انسانیارزش افزوده به دلیل کمبود نیرو برمالیات ند شناسائی مشمولین ک ندرو

  های شناسایی و ثبت نام مودیان ارزش افزوده؛  بودن هزینهو در نتیجه باال جدیداالستخدام

 بر اساس  ، گاهی مودیه طور مثالب) مشمولین ارزش افزوده شناساییهای متفاوت در  و سلیقه ها رویه وجود

شود و بر  می تلقی "الف "بند مشمول ارزش افزوده مالیات و در "ج "بند های مستقیم مشمول قانون مالیات

 .(گردد مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می های متفاوت از آن قسیم بندیاساس این ت
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 واحدها و نرم افزارهای مالیات بر ارزش افزوده و مستقیم/مقایسه وضعیت فعلی فرآیندها-(4)جدول

 توضیحات وضعیت عنوان ردیف

 فرآیندها

 مستقل شناسایی و ثبت نام مودیان 6
شناسایی و ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده بصورت مستقل توسط ماموران این بخش فرآیند 

 .شود و بدون ارتباط با بخش مالیات عملکرد انجام می

 .با توجه به متفاوت بودن نرم افزارهای موجود، این فرآیند نیز به صورت مستقل انجام می شود مستقل تسلیم اظهارنامه 2

 مستقل و تشخیص رسیدگی 9

فرآیند رسیدگی به پرونده های مودیان مالیات عملکرد و ارزش افزوده به صورت مستقل انجام می 

شود و صرفاً در برخی موارد برای اطالع از وضعیت پرونده مودی در منبع دیگر مکاتباتی فی مابین 

 .گیرد صورت می

4 
و وصول )خدمات مودیان 

 (مطالبات
 .شودز به صورت مستقل و با نرم افزار متفاوت انجام میاین فرآیند نی مستقل

 مستقل ابالغ اوراق مالیاتی 5
ها از خدمات در برخی از استان. شودانجام می مطالبات و وصولابالغ عمدتا توسط کارمندان واحد 

 .پست و یا سایر کارکنان اداره کل برای ابالغ اوراق مالیاتی استفاده می شود

 مستقل مالیاتیحل اختالف  1
های های حل اختالف در یک ساختمان واحد مستقر هستند، ولی پروندهدر اکثر استان ها هیات

 .های مستقیم به صورت مجزا بررسی می شوندمالیات بر ارزش افزوده و مالیات

 مستقل وصول و اجرا 0

های ارزش و پرونده اجرا در یک ساختمان واحد مستقر هستندو ها ادرات وصول در برخی از استان

ارزش افزوده هم پرونده مالیات مستقیم و هم صورت مستقل بررسی می شوند، اما چنانچه ه افزوده ب

صورت مشترک و توسط یک کارشناس مورد بررسی قرار ه به واحد وصول و اجرا ارسال گردد، ب

 .گیرندمی

های مشترک در هر دو منبع ادغام شده است اما پرونده وصول و اجرا در برخی از استانها فرآیند

 .ممکن است توسط یک کارشناس بررسی شود

 واحدها

 .در برخی از استان ها یک واحد حسابداری بصورت مشترک فعالیت می کند مشترک حسابداریواحد  6

2 
واحد اطالعات و خدمات 

 مالیاتی
 --- مشترک

 --- مشترک حراست و دادستانیواحد  9
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 توضیحات وضعیت عنوان ردیف

 --- مشترک امور مالیواحد  4

 --- مشترک امور عمومی و اداریواحد  5

1 IT مشترک واحد 
هر اداره کل دارای یک واحد آی تی می باشد، ولی کارشناسان بصورت تخصصی در هر بخش 

 .مشغول فعالیت هستند

 نرم افزارها

 مشترک (its)اریس 6

با این وجود به خاطر برخی . منابع مختلف را پشتیبانی می کنداین نرم افزار کلیه فرآیندهای مالیاتی 

مشکالت اجرایی در این نرم افزار، در برخی از ادارات، در فرآیند اجرای طرح جامع همچنان از 

 .نرم افزار قبلی ارزش افزوده استفاده می شود

 به این نرم افزار دسترسی دارند وصول و اجراهمه ماموران مالیاتی برای ارسال پرونده به ادارات  مشترک وصول و اجرا 2

9 
هیات های حل اختالف 

 مالیاتی
 مشترک

های ارجاعی به هیات از تمام منابع مجدداً درآن ثبت یک نرم افزار مستقلی است و اطالعات پرونده

 .شودمی

4 
سامانه صورت معامالت 

 (613)فصلی
 .افزوده به آن دسترسی دارندماموران مالیاتی مالیات عملکرد و ارزش  مشترک

 .مالیات عملکرد و ارزش افزوده هر کدام دارای سیستم قبض بانک مجزا و مستقلی هستند مستقل قبض بانک 5

 .این نرم افزار صرفاً برای مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طراحی شده است مستقل اشخاص حقوقی 1

 .طراحی شده است( مشاغل)مالیات بر درآمد اشخاص حقیقیاین نرم افزار صرفاً برای  مستقل مشاغل 0

 مستقل intavat.irسامانه  8
این سامانه برای مدیریت فرآیند رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است و از مرحله 

 .کندصدور حکم رسیدگی تا صدور برگ قطعی را پشتیبانی می

 مستقل evat.ir سامانه  3
فرآیندهای ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات، استرداد و گواهینامه ثبت نام این سامانه 

 .کندمالیات بر ارزش افزوده را پشتیبانی می

 .این نرم افزار در دسترس ماموران مالیات عملکرد قرار دارد مستقل حقوق ودستمزد 29

67 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و 

 حقوقی
 .گیردافزار، اطالعات اظهارنامه مالیاتی در دسترس ماموران مالیاتی قرار میاز طریق این نرم  مستقل

  مستقل (شماره اقتصادی)ثبت نام 66



 
 در ایران( عملکرد) بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدامکانسنجی ادغام فرآیندهای اجرایی مالیات 

 

37 
 

 توضیحات وضعیت عنوان ردیف

 مستقل سایر نرم افزارها 62
هایی اند همانند سامانهاین نرم افزارها به منظور تبادل اطالعات با سازمان های بیرونی طراحی شده

 .و بانک ها در ارتباط هستند که با گمرک و اداره ثبت شرکت ها

 

 تسلیم اظهارنامه .2

  های ارزش افزوده و  تطبیق اطالعات مربوط به فروش، درآمد و سود و زیان در اظهارنامهامکان  عدم

 ؛(عملکرد)مالیات بر درآمد

 رسیدگی و حسابرسی مالیاتی .9

 تجربه فقدان  و انسانی متخصصی کمبود نیرو روند کند رسیدگی و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به دلیل

 و از همه مهمتر فرصت نسبتاً طوالنی برای رسیدگی به مالیات؛ االستخدام نیروهای جدیدکافی 

 حذف کنترل داخلی مضاعف موجود در حسابرسی فعلی؛ 

  مورد قبول مودی  قانونی دفاتر ،(عملکرد)رسیدگی و حسابرسی مالیات بر درآمد  درگاهی ممکن است

به دلیل مقررات )غیرقابل رسیدگی ا همین دفاتر در فرآیند رسیدگی مالیات بر ارزش افزودهواقع شود ام

نارضایتی مودیان  رویکرد دوگانه  موجب این. داده شود س تشخیصأالر علیمالیات بصورت و ( متفاوت

 ؛ه استشد

 به عنوان )ممکن است متفاوت باشد  رفتار مودیان با توجه به تفکیک دو بخش و با توجه به شرایط هر بخش

قانونی بابت مالیات عملکرد و عدم تمایل ارایه آن برای مالیات  مدارک و دفاتر، اسنادمکان ارایه مثال 

  ؛(ارزش افزوده

 ؛های مستقیم و ارزش افزوده متناقض از حسابرسی در منابع مالیات (خرید و فروش) استخراج نتایج 

  گویی و ارایه اسناد و  و پاسخمختلف مالیاتی مورین أم مشکل مراجعات متعددعالوه بر اینکه با مودیان

مدارک به آنها مواجه هستند، از طرف دیگر با مشکل احتمال عدم پذیرش نتایج رسیدگی و حسابرسی 

 .اند های مالیاتی مختلف نیز مواجه ها یا معاونت مالیاتی در منابع مالیاتی مختلف توسط ماموران مالیاتی بخش
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 (وصول مطالبات)خدمات مودیان  .4

  مراجعه مودی به واحدهای جداگانه برای پیگیری پرونده مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک متعدد که عالوه بر

اتالف وقت و تحمیل هزینه باال برای مودیان شده و از سوی دیگر برخوردها و اظهارنظرهای مختلف 

 .شود افزوده موجب نارضایتی و سردرگمی مودیان نیز میماموران مالیاتی در حوزه عملکرد و ارزش 

 اوراق مالیاتی ابالغ .5

 های مستقیم هر کدام دارای واحد ابالغ مستقلی بوده و ابالغ اوراق  بخش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات

بر اینکه  مراجعات متعدد به مودی برای ابالغ اوراق مالیاتی عالوه. گیرد طور جداگانه صورت می مالیاتی به

کاری فرآیندهایی  های سازمان مالیاتی شده و دوباره کند، باعث افزایش هزینه نارضایتی مودیان را فراهم می

 . را در پی دارد... نظیر ابالغ، تحقیق در محل و 

 مالیاتی حل اختالف .1

  ط به یک و مالیات بر ارزش افزوده مربو( عملکرد)با توجه به اینکه اوراق تشخیص مالیات بر درآمد

شود، احتمال اتخاذ  های مختلف رسیدگی می های مختلف و توسط کمیسیون عملکرد یا سال مالی در زمان

 .تصمیمات و صدورآرای متفاوت و متناقض در خصوص یک پرونده مالیاتی، وجود دارد

 وصول و اجرا .0

  (عملکرد)مالیات بر درآمد ء مالیات بر ارزش افزوده و تفکیک ادارات وصول و اجرا دلیلبخش به این در ،

برخی  ای که در به گونهای اتخاذ شود،  مربوط به یک مودی رفتار دوگانهمور ممکن است در خصوص ا

مالیات  وصول و اجرای ارزش افزوده دستور توقف عملیات اجرائی و در بخش موارد ممکن است در اداره

های  موارد مذکور هزینه .د و یا بالعکسوشدستور استمرار عملیات اجرائی صادر  ،(عملکرد)بر درآمد 

های وصول مالیات را افزایش و در کنار کاهش کارایی نظام مالیاتی این نظام را بدنام  تمکین و هزینه

 .کند می
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 حسابداری و  نظارت و پیگیری .8

 لحاظ اداری های مستقیم اگرچه به جدا بودن فرآیندهای نظارت و پیگیری مالیات بر ارزش افزوده و مالیات

های تمکین اضافی برای مودیان ایجاد نکرده اما به دلیل موازی کاری، مشکالت اجرایی و به تبع آن هزینه

 .های سازمان امور مالیاتی را افزایش و کارایی نظام مالیاتی را کاهش داده استهزینه

 در اصفهان( عملکرد) درآمد برمالیات  تشریح فرآیند ادغام و یکپارچه سازی مالیات بر ارزش افزوده و  ( 

طرح آزمایشی ادغام مالیات بر ارزش افزوده و  سازیپیاده برایاستان اصفهان به عنوان اولین استان ،6939در سال 

در معاونت مالیاتی مودیان بزرگ  6939در سال  طرح این یاجرای عملیات .انتخاب شد( عملکرد) مالیات بر درآمد

اجرای هماهنگ و یکپارچه طرح جامع مالیاتی و با هدف رییس کل وقت سازمان  6934در سال  .شد آغازاصفهان 

سراسری طرح اصالح و ادغام نیروی انسانی اجرای دستور  ، (ITS)سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی سازیپیاده

های فرآیندو پس از آن  ر کردصاد استان اصفهان در سطح اداره کلرا  و مالیات عملکرد ارزش و افزوده مالیات بر

مالیات بر  های مالیات بر ارزش افزوده و، پروندهدر ساختار جدید .، ادغام شدندبه صورت یکباره و کامل مربوط

برخی  ،اشخاص حقوقی توسط یک گروه حسابرسی و در منبع مشاغل، عالوه بر رسیدگی گروهی (عملکرد)درآمد

  .شوندرسیدگی میها به صورت فردی نیز از پرونده

 در استان (عملکرد)های ارزش افزوده و درآمدسازی مدیریت اجرایی مالیاتیکپارچهادغام و  برنامهجزئیات 

 :اصفهان به شرح زیر خالصه شده است 

  کمیته تخصصی اصالح و ادغام نیروی انسانی متشکل از سرپرست اداره حراست، دادیار مسئول ایجاد

گروه  انسانی و یک نفر رئیس مالیاتی، یک نفر مدیر حسابرسی، رئیس اداره منابعدادستانی انتظامی 

 ؛ حسابرسی ، یک نفر کارشناس مسئول حقوقی، یک نفر نماینده ارزش افزوده

  ؛جلسات هم اندیشی  اعضای کمیته با معاونین و روسای حسابرسی مالیاتیبرگزاری  

  ؛شهرستان اصفهان و حذف معاونت ارزش افزودهمعاون حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد 

  ؛ (مستقیم و ارزش افزوده)ادارات وصول و اجراء به اشخاص حقیقی و حقوقی  کلیه منابع تفکیک 

 اقوانین و مقررات و نرم افزاره-(عملکرد)مالیات بر درآمد کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده و تشکیل  
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  بر درآمد های مالیاتو پرونده ی انسانیامور مالیاتی با توجه به تعداد نیروساختار جدید هر اداره تعیین 

 ؛ ادارات موجود معاونت ارزش افزوده در کارکنانتناسب برای توزیع رعایت و ارزش افزوده و با  (عملکرد)

  ؛  اداره مودیان بزرگ اشخاص حقیقی شهر اصفهان مطابق با بخشنامه سازمانتشکیل 

  نظر از  ارزش افزوده جهت استقرار در ادارات جدید با حداقل تغییرات یی کارکنانجابجااحکام صدور

عملکرد )محدوده و پرونده خدمات و وصول و ادغام کارشناسان ارشد ارزش افزوده در واحدهای رسیدگی

 ؛ و تقویت واحدهای خدمات با نیروی کارشناس( و ارزش افزوده 

 ؛ ی مالیاتیهاجابجایی پرونده 

 ؛ بجایی و استقرار کارکنان در حوزه فعالیت جدیدجا 

  ؛ گروه نظارت و پیگیری جهت اجرای هر چه بهترتشکیل 

در یک واحد مالیاتی و تحت نظر یک  (عملکرد) و درآمد های مالیات بر ارزش افزودهپرونده کلیه هم اکنون، 

، (خدمت مودیان)نام، رسیدگی، مطالبه و وصولیندهای مالیاتی شامل ثبتآکلیه فر.دنشومیرسیدگی  ،مأمور مالیاتی

های حل اختالف در هر دو منبع، با یک مامور مالیاتی حسب شرح وظیفه با اتوصول و اجراء، حسابداری و هی

 .شوداستقالل وظایف شناسایی، خدمات مودیان و رسیدگی انجام می

هر دو منبع مالیاتی از یک نرم  برای ،همالیاتی انجام شدادغام در قالب طرح جامع برای مواردی که در آنها همچنین    

افزارهای مربوط به نرم ،خارج از چارچوب طرح جامع مالیاتیبرای مواردی و  شودمیاستفاده  (ERIS)افزار واحد

مأموران کماکان مستقل بوده و  مالیاتی مورد اشاره، نام، اظهارنامه، رسیدگی و مطالبه و وصول دو منبععملیات ثبت

وصول و  های مربوط به فرآیندهاینرم افزار اما در این حالت، کنند،می خدمات دریافتهای متفاوت مالیاتی با سامانه

 .باشندمیهای حل اختالف مالیاتی مشترک اتاجراء و هی

 در استان اصفهانطرح ادغام  ییراهای اجچالشو دستاوردها  (2- 

) های قبلی در بخش ورد اشارهمهای گیری از  مدلبهرهبه دلیل عدم  مثبت،  نتایجبا وجود برخی اصفهان،  تجربه

حاوی اشاراتی بسیار مهمی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان  ،(ای یا مودی محور و یا ترکیبی از آنهامدل وظیفه

همانطور که اشاره شد، ادغام ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، تنها در چارچوب مدل یا . سازمان امور مالیاتی بود

م و یکپارچه کند و پیگیری پروژه ادغاموضوعیت پیدا می بندی مودیانبا تاکید بر گروه محورساختار سازمانی وظیفه
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ها و سازی فعالیتفشرده بندی یاسازی این دو مالیات در چارچوب مدل منبع محور، چیزی جز، حذف پارتیشن

جای  اکنون به شود،در آن مشاهده می منبع محورمدل های از مولفه که برخی  طرح آزمایشیدر این  .نیست وظایف

به ( مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد) دو نوع مالیات مربوط به ستانیمالیاتامور  ، تمامیمالیات منبع یک

محول شده و لذا در عمل، ما نه تنها  شاهد هیچ گونه تحول یا اتفاق خاصی در این ( یممیز مالیات) یک واحد مالیاتی

ع مالیات هستیم که بیش از حوزه نیستیم، بلکه  همچنان شاهد اجرای همان ساختار سازمانی منبع محور یا مبتنی بر نو

 این دو های الزم در خصوصدر چنین شرایطی، به دلیل نبود تجربه و آموزش .سال در این کشور پیاده شده است 07

کیفیت  در یکی از منابع مالیاتی،کارشناس و رئیس گروه مالیاتی تجربه  دانش و و همچنین محدود بودن مالیات

ادغام مالیات بر  دهد کهنشان می جربه جهانیت. کاهش می یابد ،رسیدگی و حسابرسی مالیاتی در منبع مالیاتی دیگر

مدل مدیریتی  ساختار یا یک از حرکت با اصالح ساختار سازمانی و( عملکرد) ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

همچنین ، اصالح ساختار  .است شدنی  «ودینوع م»  یا« وظیفه »  مبتنی بر ساختاربه سمت « نوع مالیات » مبتنی بر 

تمام کشورهایی که فرآیندهای  .یابدمی سازمانی از سطح باال یعنی ستاد آغاز و به سطح واحدهای صف گسترش 

با تمر کز بر تفکیک مودیان  بر وظیفهاند، ساختارهای مدیریتی را نیز بر اساس مدل مبتنی مورد اشاره را ادغام کرده

 .انداصالح کرده

 :شود اشاره میطرح آزمایشی ادغام در استان اصفهان  اشکاالتبرخی از در ادامه به  بر این اساس،

 رسیدگی  مالیاتی های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد در قالب طرح جامعبا توجه به اینکه برخی پرونده

و همچنین عدم وجود تخصص کافی کارکنان در  متفاوت بودن نرم افزارهابه دلیل ممکن است شوند، نمی

 .شودمواجه کندی با نام و اظهارنامه سرعت رسیدگی، خدمات مودیان و ثبت یکی از منابع مالیاتی،

  حیث شمول مالیات، از ) مالیاتی مربوط به تکالیف مودیان در دو منبعمتفاوت بودن قوانین و مقررات به دلیل

های رسیدگی گزارش کارایی(...های مالیاتی، تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی، مرور زمان مالیاتی وتمعافی

های ساله در رسیدگی به پروندهطور مثال با توجه به محدودیت زمانی یکه ب .کاهش یابد،است ممکن

ماه اول سال، مالیات عملکرد و صدور حجم زیاد گزارشات رسیدگی و برگ تشخیص مالیات در چهار 

 . ها خواهد داشتهای ارزش افزوده، تاثیر بسیار منفی بر کیفیت رسیدگیاضافه شدن رسیدگی پرونده
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 های مالیات بر ارزش افزوده که همزمان پرونده امکان حسابرسی ،های رسیدگیدوره در به دلیل تفاوت

  .وجود ندارد (عملکرد)بر درآمدو مالیات  تقاضای استرداد دارند

 تمرکز مأموران بر مالیات عملکرددو منبع مالیاتی در مرور زمانمقررات مربوط به  دردلیل تفاوت  به ، 

های مالیات بر ارزش افزوده تأخیر در رسیدگی به پرونده و همین امر ممکن است موجب شده معطوف

 ؛ شودوکاهش کیفیت رسیدگی 

 صورت تخصصی در منبع مالیات بر ارزش افزوده های حل اختالف مالیاتی به محدود بودن نمایندگان هیأت

 ؛ های هر دو منبعو مستقیم به منظور رسیدگی همزمان به پرونده

 ؛در کلیه  سطوح ... ها، پرسنل و امکان وجود نارضایتی و مقاومت در بین همکاران بابت نحوه توزیع پرونده  

 مدتکوتاه در مالیات، ادغام بر وصول ات احتمالیتأثیر . 

 در ایران (عملکرد)  ادغام مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد (4

و  هابسترسازی ،هابه یک سری پیش نیاز( عملکرد)ارزش افزوده و مالیات بر درآمدبر مالیات ادغام بدون شک،

هرگونه تالش برای ادغام فرآیندهای اجرایی این دو  ،نیازهااین پیش و بدون رعایت نیاز دارد اصالحات اداری

همانطور که اشاره شد، نحوه اجرای مالیاتها توسط ساختار سازمانی   .همراه خواهد بودمشکالت زیادی  مالیات با

اولین و مهمترین گام برای ادغام مالیات بر ارزش افزوده و بنابراین،  . دستگاه وصول کننده مالیات دیکته می شود

 " ساختاربه سمت   " نوع مالیاتمبتنی بر  "از ساختارو  حرکت  ، اصالح ساختار سازمانی(عملکرد)مالیات بر درآمد

 ، ادغامبدون اصالح ساختار سازمانی به نظر می رسد .می باشد "نوع مودی مبتنی بر  " ساختار و " ایهیفوظ

 .داشتخواهد ن دیگری ثمر ،بر کشور هزینه تحمیلجز با هر روش دیگری،  فرآیندهای اجرایی این دو مالیات،

برنامه ادغام ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را  بسیاری از کشورهادهد که نشان می جهان تجربه کشورهای مختلف

  .اندای کردن فرآیندهای مالیاتی پیش بردهاز مسیر اصالح ساختار سازمانی و وظیفه

 .است دقیق در ایران نیازمند یک برنامه عملیاتی( عملکرد) های ارزش افزوده و درآمدبرنامه ادغام مالیات بنابراین،

قبل از ادغام، الزم است . بایستی اجرا شود فرآیند ادغام به صورت تدریجی و گام به گام این برنامه عملیاتی، در

توان در دو بخش نامه ادغام را میبر این اساس، بر. برخی اقدامات برای آماده سازی و همواره سازی مسیر انجام شود

  :به شرح زیر دنبال کرد
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  (عملکرد)مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد  پیش نیازها و الزامات طرح ادغام (4-1

ها و همچنین برخی قوانین و مقررات مرتبط، اصالح ساختار سازمانی، اصالح مراکز تغییر برخی فرآیندها و رویه

های تخصصی به کارکنان، اصالح برخی نرم خدمت، آموزش و اطالع رسانی به مودیان، ارایه آموزشتماس و ارایه 

مدت و بلندمدت در میان اصالحات مذکور. باشدادغام مورد بحث می اساسی طرح الزاماتافزارها و فرآیندها، از 

 :هستند ضروری برای شروع طرح زیر اما در کوتاه مدت اقدامات. دنبایستی انجام شو

 های رسیدگی نشده و فاقد اظهارنامه مشمول ارزش افزودهتعیین تکلیف پرونده 

 های نظام مالیات بر ارزش افزودهپیگیری و تکمیل مودیان مشمول فراخوان 

 های دارای مانده بدهی ارزش افزودهتعیین تکلیف پرونده ها و اظهارنامه 

یک کمیته دایمی تا پایان برنامه با حضور نمایندگان همه  است الزمعالوه بر این به منظور پیشبرد برنامه ادغام، 

 اصالح ساختار سازمانی و به تبع آن کمیته مزبور مسئول تدوین برنامه جامع. معاونتها و طرح جامع مالیاتی ایجاد شود

 : برخی از مهمترین اقدامات الزم در این بخش عبارتند از. ادغام و نظارت بر آن می باشد

 های مالیات بر ارزش افزوده، مستقیم، پژوهش ادغام متشکل از نمایندگان معاونت دایمی طرح میتهل کتشکی

 ؛ ریزی و توسعه مدیریت و منابعو برنامه

 ها به کلیه کارکنان ؛ها و ستورالعملبرنامه ریزی برای آموزش قوانین، مقررات، آیین نامه 

  به مالیات بر ارزش افزوده با آموزش های الزم ؛تغییر نگاه مدیران و مأموران مالیاتی نسبت 

 ؛ محور و مودی محور-محور به مدل وظیفه-ریزی برای تغییر ساختار سازمانی از مدل مالیاتبرنامه 

 باشد ؛می ویژه حسابرسی مبتنی بر ریسکه حسابرسی مشترک ب تدوین برنامه جامع 

  ایجاد المللی گزارشگری مالی به منظور استانداردهای بینتدوین استانداردهای حسابرسی مالیاتی و مطابق با

میزان خرید و فروش کاال و خدمات ابرازی مؤدی و یا هرگونه  یا رد پذیرش واحد و یکسان جهت رویکرد

 ؛حسابرسی و یا دادرسی مالیاتی  هایتغییر آنها در فرآیند

  های به پرونده و حسابرسی گروهی و مشترک رسیدگیتخصصی برای  هایآموزشبرنامه ریزی برای ارایه

 با توجه به صنعتی بودن و گستردگی فعالیت ها اقتصادی مودیان هااستانبرخی از در مالیات بر ارزش افزوده 

 ؛ در این مناطق
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  فراهم نمودن بستر اجرای ادغام از جمله آشنایی به فرآیندهای مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده، توانایی

 .....جام فعالیت های سیستمی و ان

. در ساختار جدید، الزم است برای مدیریت یکپارچه برخی امور و فعالیتها، سیستمهای یکپارچه و جامع طراحی شود

 :توان به موارد زیر اشاره کرددر این خصوص می

 موجب  نام ثبت برای نظام یکپارچۀ واحد یک ایجاد :مودیان نام ثبتریزی برای ایجاد نظام یکپارچه برنامه

 ؛ دریافت شود ریک بابه جای چند بار تنها ضروری شناسایی مؤدیان  اطالعاتتا  شودمی

 امکان واحد خدمات مؤدیان مرکز یک  با ایجاد :خدمات مؤدیاننظام یکپارچه ایجاد ریزی برای برنامه

 ؛ آید بوجود می ،خود تکالیفمالیات و  محاسبهاطالعات الزم برای  دسترسی مودیان به تمام

 و فرآیندهای پرداخت مالیات سازی با یکپارچه :حسابدارییکپارچه جامع و  نظامایجاد ریزی برای برنامه

 توسط «ها همۀ مالیات»، امکان تکمیل و ارسال اظهارنامه حسابداری مشترک برای چارچوب یک ایجاد

 ؛ شودفراهم میمؤدیان 

 بررسی  باهای مؤدیان  رسیدگی به همۀ بدهیامکان  :استردادنظام یکپارچه ایجاد ریزی برای برنامه

 ؛ آنهادرخواست استرداد 

 کاهش تعداد  ها برای همۀ مالیات جامعِ حسابرسی :نظام حسابرسی جامع مالیاتیایجاد ریزی برای برنامه

 ؛ مؤدی های و هزینه مراجعات

 های  اجرای هماهنگ برای رسیدگی به کلیۀ بدهی :و اجرا وصولنظام جامع ایجاد ریزی برای برنامه

 . مؤدیان

 (مالیات عملکرد) ادغام مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فرآیند پیشنهادی برای( 4-2

بر اساس تجارب موجود، کشورهایی که پس از یک دوره آزمایشی، اقدام به ادغام و یکپارچه سازی مالیات بر 

دهد که ادغام تنها در چارچوب ساختار سازمانی نشان می ،اندنموده( عملکرد)بر درآمد ارزش افزوده و مالیات

کند و این موضوع در یک ساختار مبتنی بر نوع مالیات، همانند آن چیزی که در ایران وظیفه محور معنی پیدا می

ارزش افزوده و مالیات بر  بسیاری از کشورهایی که بعداً نسبت به ادغام مالیات بر. وجود دارد، غیرممکن است
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ابتدا آن را در اداره کل مودیان بزرگ یا مالیات بر  اند، پس از اصالح ساختار سازمانی خود،درآمد اقدام نموده

مالیات  طرح ادغام ،رسدبه نظر میبنابراین، . اندها پیاده سازی و اجرا نموده و سپس به کل مودیان تعمیم دادهشرکت

با توجه به اینکه در . اجرا شود و گام به گام به صورت تدریجیبر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد در ایران باید 

ارزش افزوده مالیات با مالیات بر درآمد ادغام شده و به صورت  ایران، در اداره کل مودیان بزرگ، مالیات بر

ادارات  سایر ین دو مالیات درسازی و اجرای اموجود  برای پیادهرب ااز تجمی توان شود، یکپارچه مدیریت می

 :شوددر این ارتباط به موارد زیر اشاره می .، استفاده کرد ایوظیفه با ساختار مالیاتی

 گروه بندی تفکیک و  محور با تاکید بر پس از اصالح ساختار سازمانی و پیاده سازی یک ساختار وظیفه

در  طرح، فاز اول  ،منظور اجرای بهتر طرح و هماهنگی کامل بین واحدهای صف و ستادبه ، الزم است مودیان 

 .های مستقیم انجام شودسطح ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات

  در سراسر کشور ؛.. .تمام منابع مالیاتی از جمله مشاغل و درگ رتشکیل واحد مودیان بزبرنامه ریزی برای 

 پیاده شودکلیه مودیان بزرگ مالیاتی سراسر کشور  ساختار سازمانی جدید در سطح ،ادغام طرح در فاز دوم. 

 ،پیاده شودکلیه اشخاص حقوقی  ساختار جدید سازمانی در سطح در فاز سوم . 

 ،پیاده شامل مشاغل بزرگ و متوسط ( مشاغل) اشخاص حقیقی ساختار جدید سازمانی در کلیه در فاز چهارم

 .شود

 های تعداد پرونده در آنها کوچک که بزرگ، ادغام در قالب ساختار وظبفه محور و در شهرهای در شهرهای

 .باشدساختار مالیات محور  ، در چارچوبها کوچکتر استها یا پروندهو اندازه بنگاهاندک مالیاتی 

 الزم است، در  کند،متمایز میها های مالیات بر ارزش افزوده که آن را از سایر مالیاتبا عنایت به برخی ویژگی

که در گذشته برای مالیات ارزش افزوده طراحی و  های خاصسازی، برخی از سیستمفرآیند ادغام و یکپارچه

ای های رایانهتوان به سیستمدر این ارتباط می. ن مورد استفاده قرارگرفته و ادغام نشوندکاکما ،اندتولید شده

. اشاره کرد های جامع آموزش مودیان، فرآیندهای مناسب وصول و اجرابرنامهنام، نظیر سیستم مدرن ثبت

های نظیر سیستم -های ویژه مالیات بر ارزش افزودهتوسعه و طراحی سیستم نسبت به صورت نیاز، همچنین در

 . اقدام شود -استرداد و برنامه حسابرسی ویژه ارزش افزوده

 ت، آئین نامه ها و بخشنامه ها در دستور کار قرار گیرنددر بلندمدت اصالح برخی قوانین و مقررا. 
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 گیری نتیجه( 4

-از قدیمی یکی ساختار،این . ها طراحی شده استساختار فعلی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع مالیات

کارکنان مالیاتی بر ها بین ، تخصیص منابع انسانی و توزیع پروندهآنبر اساس  که باشدترین الگوهای مدیریتی می

در این ساختار، هریک از کارکنان مالیاتی که مسئولیت تعداد محدودی . پذیردحسب نوع مالیات صورت می

د، کلیه فرآیندهای مالیات ستانی را شخصاً انجام داده و در کار خود از یک نپرونده مالیاتی را بر عهده دار

هم اکنون برای تمام منابع مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش  این مدل مدیریتی. هستند استقالل نسبی برخوردار

ها رغم برخی مزایا، دارای معایب زیادی است و به دلیل انجام موازی فعالیتعلی مدل، این. شودافزوده پیاده می

تخصیص عدم انعطاف در . به لحاظ هزینه از کارایی پایینی برخوردار است ،هااستفاده موازی از سیستمهمچنین و 

تخصص در یک  داشتن) مالیاتی به دلیل تک بعدی شدن کارکنان مختلف ها و واحدهایبخش بینمنابع انسانی 

عالوه بر این، به . باعث شده تا سازمان با مشکالت متعددی در تخصیص منابع انسانی مواجه شود ،(الیاتیمنبع م

بین واحدهای مختلف مالیاتی با کندی صورت  دلیل استقالل عمل هریک از کارکنان مالیاتی، تبادل اطالعات

سازمان نتواند از کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد شفافیت و تولید همین امر موجب شده تا . گیردمی

بسیاری از کشورها برای غلبه بر مشکالت مذکور، با . اطالعات برای تشخیص مالیات بر درآمد استفاده نماید

» و « وظیفه » به سمت ساختارهای مبتنی بر «  نوع مالیات» مانی و حرکت از ساختار مبتنی بر اصالح ساختار ساز

با . اند، فرآیندهای رسیدگی و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و درآمد را ادغام و یکپارچه کرده«نوع مودی 

مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به مسائل و مشکالت فعلی نظام مالیاتی کشور که به دلیل جدا بودن 

سایر مالیاتها بویژه مالیات بر درآمد ایجاد شده، و با توجه به الزامات طرح جامع مالیاتی و نیز اجماعی که در 

سطح سازمان در خصوص ادغام حاصل شده ، به نظر می رسد شرایط بیش از هر زمان دیگری برای این ادغام 

 شود این است که کدام شکل یا ساختار سازمانی تاثیر بیشتری بر عملکردمی سوالی که مطرح .فراهم شده است

تواند مدرنیزاسیون نظام مالیاتی را بیشتر تسهیل مالیات بر ارزش افزوده دارد و می سازمان امور مالیاتی بویژه

سخ قاطعی دهد که برای آن هیچ پانماید؟  مباحث مطرح شده در این گزارش و تجربه جهانی فوق نشان می

سال اخیر در خصوص نوع اداره یا  27المللی حداقل در واقعیت این است که توصیه نهادهای بین. وجود ندارد

سازمانی که مالیات بر ارزش افزوده در آن اجرا شود، دست خوش تغییر بوده است و تا حدی در خصوص اینکه 

کارایی بیشتری دارد، در تعداد محدودی از چه ساختار سازمانی برای مالیات بر ارزش افزوده اثربخشی و 

. کشورها نااطمینانی وجود دارد و این موضوع به به نقاط قوت و ضعف نهادی موجود در کشورها حساس است
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با این حال، توصیه صندوق بین المللی پول هم اکنون بر این است که فارغ از نوع مدل سازمانی که برای اجرای 

بایستی بخشی از استراتژی سازی مالیات بر ارزش افزوده شود، اجرا و پیادهارگرفته میمالیات بر ارزش افزوده بک

 . جامع مدرنیزه کردن دستگاه وصول مالیات باشد

 :شوندموارد ذیل  بخشی از استراتژی کلی مورد اشاره است که در حال حاضر بکار گرفته می

  ،بایستی هماهنگی فارغ از نوع مدل سازمانی مورد استفاده برای اجرا و پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده

 . نزدیکی بین ادارات مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و گمرک وجود داشته باشد

 های اصلی مورد نیاز مدر صورت ادغام مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر درآمد، بایستی از برخی سیست

های جامع نام، برنامهنظیر سیستم مدرن ثبت -های مرتبط با مالیات بر ارزش افزودهبرای انجام فعالیت

برای حصول اطمینان از برخورد با کسانی که به هر ) آموزش مودیان و فرآیندهای مناسب وصول و اجرا

کماکان استفاده  -(اندزوده تعلل و یا قصور کردهدلیل در انجام تعهداتشان و پرداخت مالیات بر ارزش اف

های نظیر سیستم -های ویژه مالیات بر ارزش افزودهشود و در صورت نیاز، نسبت به توسعه و طراحی سیستم

 . اقدام شود -استرداد و برنامه حسابرسی ویژه ارزش افزوده

 کار قرار دستورافزوده و گمرک، در  الزم است، هماهنگی بین ادارات مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش

 :گیرد

مدت هماهنگی بیشتر مدیریت اجرایی و عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و در کوتاه (6

گمرک و اتخاذ تدابیری برای هماهنگی بیشتر واحدهایی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و سایر 

شناسایی مودیان، تبادل اطالعات جهت پشتیبانی از اجرا و از جمله شماره منحصر به فرد ) هامالیات

 .   است ضروری (های حسابرسی مشترکبرنامه

در . ایجاد شود( LTU)ها، واحد مودیان بزرگ مالیاتیمالیات تماممدت بایستی برای در میان  (2

، LTUهدف اصلی ، اداره ویژه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است  در آنها کشورهایی که

سازی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در حمایت و کمک به فرآیند ادغام و یکپارچه

سازی کامل مدیریت اجرایی این دو ادارات پایلوت به عنوان مرحله اول به سوی ادغام و یکپارچه

 . مالیات مذکور است
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در واحد مودیان ( محور-وظیفه) مدت پس از اجرای آزمایشی ساختار اداری مبتنی بر وظیفهدر بلند (9

ریزی الزم به سمت ایجاد یک سازی، بایستی برنامهبزرگ و شناسایی نقاط قوت و ضعف این یکپارچه

سازمان و تشکیالت اداری یکپارچه که در آن ابتدا عملیات مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده 

، (شروع از مهمترین مراکز ) شوندارچه میدر سطح ادارات ستادی و سپس در سطح ادارات صف یکپ

 .  انجام شود

ای که بایستی به آن توجه کرد، بحث هماهنگ سازی واحدهای مختلف سازمان امور به هر حال، نکته

های اساسی در مدیریت مالیاتی و مشکالت مربوط به آن است که همواره به عنوان یکی از چالش

دهد که عدم توجه تجارب بین المللی نشان می. مطرح بوده است مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان

تواند عملکرد مالیات بر کافی به مسائل و مشکالت سازمانی و مدیریتی دستگاه وصول مالیات، می

 . ارزش افزوده را تحت تاثیر قرار دهد

افزوده و  المللی ضمن اشاره بر ضرورت ادغام مدیریت امور مالیاتی ارزشگروه مالی صندوق بین

، تاکید دارد که برنامه ادغام بایستی توسط یک تیم تمام وقت (مالیات بر درآمد) مالیاتهای مستقیم

با در .  های مالیات بر ارزش افزوده و مستقیم تهیه و اجرا شودمتشکل از کارشناسان و نمایندگان معاونت

ص مدیریت و اجرای مالیات  بر نظرگرفتن ساختار سازمانی قبلی و تجربه و پیشینه موجود در خصو

 :    فروش و ارزش افزوده، در طراحی سازمان اجرایی جدید بایستی به موارد زیر توجه شود

 اجرای مالیات بر فروش،  در کشورهای با ساختار سازمانی وظیفه محور برای مدیریت مالیاتی و تجربه

با این حال، الزم است . حور اجرا شودمالیات بر ارزش افزوده بایستی در داخل این ادارات وظیفه م

حسابرسی مالیاتی ارزش )ایی برای اجرای وظایف خاص مالیات بر ارزش افزوده نظیر سیستمهای ویژه

 . توسعه یابند( افزوده و استرداد مالیاتی

  کشورهای فاقد ساختار و تشکیالت مالیاتی وظیفه محور و همچنین  فاقد تجربه در اجرای مالیات بر فروش در

داخل سازمان امور مالیاتی که مسئول وصول مالیاتهای داخلی است، بایستی مالیات بر ارزش افزوده را در یک 

هماهنگی ( 6: نکات ذیل ضروری می باشددر این ارتباط توجه به . اداره مستقل و مجزا اجرا و وصول نمایند

توسعه استراتژی ( 2نزدیک بین عملیات مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در دو سطح ستاد و صف 
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برای مثال شروع با ادغام ) بلندمدت و میان مدت برای ادغام ادارات مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

 (. مالیات بر درآمد برای مودیان بزرگ در ادارات پایلوتمالیات بر ارزش افزوده و 
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