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فهرستی که در اختیار شما قرار گرفته است ،اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال  1400میباشد که بر
اساس نیازها و برنامههای آتی سازمان ،در دو حوزه سیاستها و مدیریت اجرایی مالیات انتخاب شدهاند .خواهشمند است
پس از مطالعه دقیق چارچوب کلی هر یک از موضوعات ،طرح پیشنهادی خود را با در نظرگرفتن اهداف و دستاوردهای
مورد انتظار ،مطابق فرم (پیوست) طرحنامه به نشانی  www.taxresearch.irارسال نمائید .بدیهی است ،ارتباط سوابق
تحصیلی (رشته وگرایش) و سوابق پژوهشی (مرتبط با مالیات و موضوع پیشنهادی و مجری طرح و تیم پژوهشی ،ضروری
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تکمیلی طرح اقدام خواهد کرد .در ضمن ،ارسال طرحنامه هیچگونه تعهدی برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد نمی-
کند و تصویب نهایی طرحنامه منوط به احراز شرایط اولیه و تصویب نهایی آن توسط شورای پژوهشی سازمان میباشد.
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
توضیحات

 -1پیشنهادات باید در چارچوب فرم طرح نامه و تایپ شده ارائه گردد.
 -2ارسال طرح نامه هیچگونه تعهدی برای سازمان بابت هزینههای تدوین طرح نامه و یا سایرهزینههای جنبی نخواهد
داشت .
 -3قبل از تصویب نهایی ،طرحنامه پیشنهادی از نظر روششناسی اجرا  ،هزینههای پیش بینی شده ،مدت اجرا  ،صالحیت
علمی مجری و همکاران طرح ،کامل بودن طرح از نظر شکل و محتوی و سایر موارد ،مورد بررسی قرار میگیرد و پس
از داوری و ارزیابی ،نتیجه نهایی کتباً به اطالع مجری خواهد رسید.
 -4دستاوردها و نتایج طرح باید به نحوی باشد که در روند سیاستگذاری ،تدوین استراتژی ،تصمیمگیری و برنامهریزی
بخش مالیاتی،تاثیر مستقیم و شفاف داشته باشد و حداقل به یک پیشنهاد عملی و یک الگوی اجرایی ختم شود.
 -5پژوهشگران گرامی و اساتید محترم دانشگاهها و همچنین موسسات پژوهشی و مراکز علمی میتوانند عالوه بر
اولویت های پژوهشی سازمان ،موضوعات پیشنهادی مرتبط با نظام مالیاتی کشور را در قالب طرحنامه تهیه و جهت بررسی
به دبیرخانه شورای پژوهشی ارسال فرمایید .بدیهی است موضوعاتی که در فهرست اولویتهای سازمان قراردارند از
اولویت برخوردار خواهند بود.
 -6پژوهشگران محترم میتوانند در چارچوب اولویتهای پژوهشی سازمان نسبت به تهیه مقاله جهت شرکت در همایش
سیاست های مالی و مالیاتی و یا چاپ در فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی  -پژوهشی) اقدام نمایند.
 -7برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت  www.taxresearch.irمراجعه فرمایید.
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
 -1برآورد ظرفیت و شکاف مالیاتی فعالیتهای عمده اقتصادی در کشور
تشریح موضوع و اهمیت آن

ظرفیت مالیاتی که از آن گاهی تحت عنوان ظرفیت بالقوه مالیاتی نیز یاد میشود ،حداکثر مالیاتی است که بر طبق قوانین
و مقررات مالیاتی فعلی(توان پرداخت مالیات از سوی مردم و بنگاهها) و با فرض حداکثر کارایی سازمان امور مالیاتی
کشور(توان وصول مالیات توسط دولت) می توان در هر یک از منابع مالیاتی وصول کرد .با این حال به دالیل مختلف از
جمله عدم تمکین مؤدیان به تکالیف قانونی خود و ضعف دستگاه مالیات ستانی ،همواره بین ظرفیت مالیاتی و عملکرد
وصولی درآمدهای مالیاتها توسط سازمان امور مالیاتی ،فاصله زیادی ایجاد میشود که در ادبیات اقتصادی به آن "
شکاف مالیاتی" و یا به تعبیر دیگر شکاف عدم تمکین گفته می شود .به بیان دیگر ،شکاف مالیاتی از تفاوت میان مالیات
وصول شده و مالیاتی که طبق قانون باید وصول شود (ظرفیت مالیاتی بالقوه) ایجاد میشود.
اطالع از اندازه ظرفیت مالیاتی کشور در هریک از منابع مالیاتی نظیر مالیات بر درآمد شرکتها ،مالیات بر ارزش افزوده،
مالیات بر درآمد مشاغل و ...به دولت و سازمان امور مالیاتی در تدوین برنامههای دقیق مالی و تخصیص بهینه منابع محدود
سازمانی برای انجام حسابرسی و وصول مالیات ،کمک شایانی میکند .همچنین برآورد ظرفیت مالیاتی و مقایسه آن با
میزان مالیات وصول شده ،اطالعات خوبی را در خصوص وضعیت فرار و اجتناب مالیاتی و ظرفیتهای بالقوه مالیات ستانی،
در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می دهد .به همین دلیل ،یکی از اقداماتی که هر سال در اغلب کشورها انجام میشود،
سنجش و پایش مستمر این دو شاخص است .در این راستا ،سازمان امور مالیاتی کشور به منظور انجام برنامهریزی دقیق
برای وصول مالیات حقه دولت ،باید از ظرفیت مالیاتی کشور در هر یک از منابع مالیاتی که با روشهای دقیق علمی
برآورد شده ،اطالع داشته باشد .در حقیقت نقطه شروع بسیاری از برنامه های ساالنه سازمان برای حسابرسی و وصول
مالیات و همچنین برنامههای مبارزه با فرار مالیاتی و بهبود تمکین در گروه اطالع از اندازه واقعی ظرفیت و شکاف
مالیاتی(مجموع فرار و اجتناب) است.
در این راستا برخی اهداف و انتظارات موجود از این طرح مطالعاتی به شرح زیر میباشد:
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1بررسی مبانی نظری و مفاهیم مرتبط با ظرفیت و شکاف مالیاتی
 .2بررسی و مقایسه روشهای مختلف برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی و نقاط قوت و ضعف آنها
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 .3انتخاب رویکرد کالن و خرد(مورد استفاده در سازمانهای مالیاتی کشوورهای مختلوف) بورای بورآورد ظرفیوت و
شکاف مالیاتی در ایران
 .4برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات فعلی و به تبع آن سنجش میزان شکاف عدم تمکین با دو
رویکرد کالن(حسابهای ملی) و رویکرد خرد(در سطح پرونده های مالیاتی یا مؤدیان)
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 -2بررسی چالشها و روشهای مالیات ستانی از اقتصاد دیجیتال و برآورد ظرفیت مالیاتی آن در کشور
تشریح موضوع و اهمیت آن

دیجیتالی شدن در حال متحولکردن ابعاد مختلف زندگی روزمره ما و شیوه سازماندهی و فعالیتهای اقتصادی است .دامنه
و سرعت تغییرات ناشی از تحول دیجیتال ،1بسیار گسترده و چالشهای آن در ابعاد مختلف بویژه برای سازمانهای مالیاتی
بسیار متعدد است .این تحول ،به دلیل پیدایش طیف جدیدی از ابزارها برای کمک به طراحی و پیادهسازی سیاستها ،در
حال تغییر ماهیت سیاستگذاری بخش عمومی و همچنین شیوه فعالیت و تجارت کسب و کارها است.
ابزارهای دیجیتال و فناوریهای ارتباطی هوشمند ،با ایجاد تغییرات اساسی ،عمیقاً در حال تاثیرگذاری بر روابط بین کسب
و کارها و بازارها و همچنین روابط آنها با سازمانهای مالیاتی هستند .فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی جزء الینفک
زیرساختهای هر کسب و کار و جامعهای شده و اتکای بیش از پیش به شبکههای ارتباطی آنالین ،دادهها ،نرمافزارها و
سختافزارهایی که همه جا در دسترس هستند ،موید این امر میباشند .امروزه حجم باالیی از دادهها از طریق ارتباط
مستمر همین ابزارها توسط کاربران تولید میشود .دادههایی که توسط صاحبان کسب وکارها و دولتها گردآوری
میشوند ،استفاده از علوم داده و فنون تحلیلی را هموار کرده و اطالعات خوبی در زمینه شیوههای جدید رفتاری مردم و
همچنین شیوه کار سازمانها ،فراهم آورده است.
در چنین محیط در حال تغییری ،سیاستگذاران با چالشهای پیچیدهای روبرو هستند .در حوزه مالیات تحول دیجتیال ،در
کنار فرصتهای بی شماری که برای سازمانهای مالیاتی در گردآوری ،ذخیره سازی و و تحلیل و پردازش دادهها بویژه
استفاده از علوم داده برای مقاصد مختلف از جمله تحلیل رفتار تمکین مؤدیان ،حسابرسی الکترونیکی و ...فراهم کرده،
تهدیدها و چالشهایی را نیز در حوزه سیاستهای مالیاتی و فرار مالیاتی ایجاد کرده است و چنانچه سازمانهای مالیاتی خود
را با این تحوالت همگام نکنند بیم آن می رود در آینده نزدیک بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی کشورها کاهش یابد.
به دنبال گسترش و اهمیت روز افزون تجارت و بازاریابی الکترونیکی و با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی به عنوان
یک منبع پایدار درآمدی برای دولت ،شناخت بهتر تحول دیجیتال و فرصتها و چالشهای مالیاتی ناشی از آن برای سازمان
امور مالیاتی کشور بسیار حائز اهمیت است .بر این اساس ،شناخت فرصتهای بی شمار این فناوری و استفاده از آن برای

-digital transformation
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کمک به انجام وظایف ذاتی و فعالیتهای روزمره سازمان امور مالیاتی از یک سو ،شناخت فرصتهای جدید و همچنین
کسب وکارهایی جدیدی که به دنبال تحول دیجیتال ظهور پیدا کردهاند و پیامدهای مالیاتی آنها ،شناخت ظرفیتهای
مالیاتی ناشی از دیجیتالی شدن اقتصاد و کسب و کارها ،شناخت چالشهای مالیاتی و شیوه های فرار مالیاتی و تخلف در
این بخش از جمله مباحثی هستند که سازمان امور مالیاتی کشور بایستی نسبت به آنها اشراف داشته باشد.
در این راستا برخی اهداف و انتظارات این مطالعه به شرح زیر می باشد:
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1بررسی دیجیتالی شدن اقتصاد و ابعاد مختلف آن
 .2شناسایی و بررسی فرصتهای دیجیتالی شدن اقتصاد برای کسب و کارها و سازمانهای امور مالیاتی
 .3شناسایی و بررسی تهدیدات و چالشهای مالیاتی دیجیتالی شدن اقتصاد
 .4بررسی وضعیت موجود و موانع و مشکالت مالیات ستانی از کسب و کارهای مجازی
 .5الزامات قوانین و مقررات مالیاتی در توسعه کسب روکارهای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
 .6شناسایی راه های فرار مالیاتی در شرکت های فعال در فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی
 .7بررسی تطبیقی تجارب سایر کشورها در مالیات ستانی از کسب وکارهای مجازی و الکترونیکی
 .8برآورد حجم اقتصاد دیجیتال در کشور ،تعداد فعاالن آن و نیز برآورد ظرفیت مالیاتی این بخش
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 -3برآورد ظرفیت و شکاف مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
تشریح موضوع و اهمیت آن

تفکر ایجاد منطقه آزاد تجاری به مفهوم امروزی آن به سال  1888و ایجاد منطقه آزاد تجاری در بندر هامبورگ آلمان
برمیگردد .بعد از ایجاد این بندر ،چندین منطقه آزاد تجاری نیز تا قبل از جنگ جهانی دوم در اقصی نقاط جهان با هدف
بهبود مدیریت انبارداری کاالها ،انتقال بهتر کاال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر ،صدور مجدد کاال و نظایر آن ایجاد
شدند .بعد از جنگ جهانی دوم ،ایجاد منطقه آزاد شانون در کشور ایرلند را به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری به مفهوم
امروزی آن یاد می کنند .اگرچه از آن زمان تاکنون ،تغییرات زیادی در اهداف ،ماهیت و شکل مناطق آزاد در جهان
ایجاد شده و امروز در کشورهای توسعه یافته این مناطق به مناطق پردازش صادرات بدل شدهاند ،اما این مناطق در
کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکالت متعدد اقتصادی از اهداف اصلی خود دور شده و اغلب محلی برای واردات
انواع کاالهای خارجی ،کانالی برای انتقال سود بین مناطق مشمول و غیرمشمول مالیات و در نتیجه محلی برای قاچاق کاال
و فرار مالیاتی تبدیل شدهاند.
تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران به برنامه اول توسعه بر میگردد  .در سال پایانی این برنامه یعنی سال 1371
با ایجاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و به تبع آن تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سال
 ،1372سه منطقه آزاد قشم ،کیش و چابهار با اهدافی چون توسعه صادرات و نظایر آن پا به عرصه وجود گذاشت .هم
اکنون  8منطقه آزاد تجاری و صنعتی و تعداد  30منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد .فارغ از اینکه چه میزان این
ایجاد این مناطق به دولت در دستیابی به اهداف مدنظر کمک کرده است اما یکی از رویکردهای کشورهای مختلف
جهان از جمله ایران برای توسعه این مناطق اعطای انواع امتیازات مالیاتی و غیرمالیاتی به این مناطق است .بر اساس ماده 13
قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری و صنعتی هر نوع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت  20سال
از مالیات بر درآمد و دارایی معاف است .همچنین صادرات کاال از مبادی رسمی مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده معاف است(بر اساس قانون بودجه سال  ،1400معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق لغو شده است).
بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه در تحقق اهداف ایجاد این مناطق و بویژه برآورد منافع و هزینه ها(درآمد مالیاتی از
دست رفته) ناشی از اعطای انواع معافیتها و مشوقهای مالیاتی ،یکی از راههای موثر برای اطمینان از اثربخشی و کارایی این
سیاست حمایتی می باشد و به نظر می رسد بتواند به سیاستگذاران در آینده برای گسترش احتمالی تعداد این مناطق و یا
میدان امام خمینی (ره) ،خیابان باب همایون ،خیابان صوراسرافیل ،مرکزآموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
بازنگری در شیوه های حمایتی از این مناطق به عنوان یک چراغ راهنما عمل کرده و موجب استفاده کارا از منابع محدود
کشور شده و جلوی بسیاری از فسادها احتمالی را بگیرد .صرفنظر از هزینه های مستقیم معافیتها و مشوقهای اعطایی به این
مناطق ،اشخاص و شرکتهای وابسته از این معافیتهای مالیاتی برای انواع انتقاالت درآمدی بین مناطق آزاد و سرزمین
اصلی ،انتقال سود و یا قیمت گذاری انتقاالت سوء استفاده کرده و به این ترتیب موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
در سرزمین اصلی نیز میشود .اخذ مجوز فعالیت در مناطق آزاد و یژه و ایجاد شعبه در سرزمین اصلی برای انتقاالت سود
و بهره برداری از امتیازات مالیاتی در سرزمین اصلی یکی از شیوه های مرسوم برای سوء استفاده از این معافیتها میباشد.
در این راستا ،برخی از اهداف اصلی این طرح مطالعاتی به شرح زیر می باشد:
اهداف و انتظارات
 .1بررسی اهداف و کارکردهای مناطق آزاد و یژه در جهان و ایران
 .2بررسی انواع سیستمهای حمایتی مالیاتی و غیرمالیاتی از این مناطق
 .3بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه در ایران در تحقق اهداف صادراتی ،تولید ،انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال
 .4محاسبه هزینه-فایده اعطای امتیازات مالیاتی به مناطق یاد شده به تفکیک مناطق
 .5برآورد ظرفیت و شکاف مالیاتی این مناطق به تفکیک

میدان امام خمینی (ره) ،خیابان باب همایون ،خیابان صوراسرافیل ،مرکزآموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
 -4بررسی آثار توزیعی و درآمدی وضع مالیات بر مجموع درآمد( )PITدر کشور
تشریح موضوع و اهمیت آن

مروری بر قوانین مالیاتی کشور نشان میدهد که نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی یوا هموان مالیوات بور درآمود
شخصی( )PIT2از سال  1345تا  1380در قوانین مالیاتی کشور وجود داشته ،اما به دلیل فقدان بسترهای اجرایی آن ،نظیور
فقدان نظام جامع اطالعات مالیاتی و غیره ،هیچگاه اجرا نشده است .به همین دلیل در اصالحیه سال  1380قانون مالیاتهای
مستقیم ،نظام مالیات بر جمع درآمد از قوانین مالیاتی کشور حذف شد .در حال حاضر در ایران ،انواع درآمدهایی که هور
شخص حقیقی از منابع مختلف(نظیر درآمد حاصل از فعالیت در مشاغل مختلف ،درآمد حقوق و دستمزد ،درآمود اجواره
مستغالت و غیره) کسب میکند ،به صورت جداگانه مشومول مالیوات مویشوود .بور ایون اسواس ،بورای هور یوک از انوواع
درآمدهایی که یک شخص حقیقی از منابع مختلف کسب میکند ،فرآیند مالیاتستانی جداگانهای وجود دارد و هر منبع
درآمدی ضمن برخورداری از معافیتهای مالیاتی جداگانه با نرخهای مالیاتی متفاوتی نیز مشمول مالیوات مویشووند .چنوین
رویکری ضمن اینکه در تضاد آشکار با عدالت مالیاتی است ،کاهش کارایی نظام مالیاتی و افزایش هزینوههوای وصوول و
تمکین مالیاتی را درپی دارد.یکی از راهکارها برای کاهش و جبران ناکارآمدی نظام فعلی مالیات بر درآمد ،پیواده سوازی
نظام مالیات بر مجموع درآمد(یا نظام مالیات بر درآمد شخصوی) اسوت .در نظوام مالیوات بور مجمووع درآمود ،اطالعوات
مربوط به انواع فعالیتهای اقتصادی هر مودی تجمیع شده و پس از اعمال کسورات قانونی و کسر معافیتهوای مالیواتی پویش
بینی شده ،به صورت یک درآمد تجمیع شده یا گلوبال ،مشمول نرخهای تصاعدی میشوود .بوه ایون ترتیوب ،ایون سیسوتم
نوین مالیاتی ،عالوه بر افزایش شفافیت و بهبود توزیع درآمد در جامعه ،هزینههای اداری مالیات ستانی را بورای دولوت بوه
شدت کاهش داده و فرار مالیاتی را نیز کاهش میدهد .عالوه بر این ،به دلیل رفتار یکسان با انواع درآمودها و رفوع انوواع
تبعیضها میان انواع درآمدها ،از طریوق افوزایش اعتمواد مؤدیوان و گسوترش پایوه مالیواتی ،بوه افوزایش تمکوین و افوزایش
درآمدهای مالیاتی دولت نیز منجر میشود .بنابراین به نظر میرسود یکوی از ضوروریات اصوالح و ارتقوای عملکورد نظوام
مالیاتی کشور ،اصالح نظام فعلی مالیات بر درآمد و معرفی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقوی باشود .در ایون
راستا ،پس از انجام بررسیها و مطالعات و بررسی تجارب بیش از  130کشور جهوان ،پویش نوویس الیحوه اصوالح قوانون

-Personal Income tax

میدان امام خمینی (ره) ،خیابان باب همایون ،خیابان صوراسرافیل ،مرکزآموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
مالیاتهای مستقیم با محوریت معرفی نظام مالیات بر مجموع درآمد در سال  1398در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیوه
و به دولت تقدیم شد .این الیحه هم اکنون در دولت در حال بررسی میباشد.
در این راستا ،یکی از اقودامات موورد نیواز ،انجوام مطالعوات آثوار و بورآورد اثورات اقتصوادی ،تووزیعی و بوویژه اثورات
درآمدی(میزان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت) این الیحه مطابق متن پیشنهادی به دولت میباشد.
در این راستا برخی اهداف و انتظارات این طرح مطالعاتی به شرح زیر میباشد:
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1مروری بر الزامات و پیش شرط های اجرایی و اطالعاتی برای به اهوداف پیوادهسوازی و اجورای نظوام مالیوات بور
مجموع درآمد شخصی( )PITدر ایران
 .2بررسی اثرات اصالحات مدنظر در بهبود توزیع درآمد در کشور در سناریوهای مختلف
 .3برآورد اثرات درآمدی پیش نویس الیحه (در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت) در سناریوهای مختلف.

میدان امام خمینی (ره) ،خیابان باب همایون ،خیابان صوراسرافیل ،مرکزآموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
 -5بررسی آثار اقتصادی ،توزیعی و درآمدی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه
تشریح موضوع و اهمیت آن

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد ،بر عواید حاصل از سرمایهگذاری در تملک
داراییهای سرمایهای وضع میشود .بیش از یک قرن از معرفی این مالیات در جهان میگذرد و هم اکنون در بیش از
 171کشور جهان این مالیات اخذ میشود .عایدی یا منفعت سرمایهای ،به تمام منافع یا سودی( حقیقی) اطالق می-
شودکه اشخاص از تصرف یک دارایی در طول زمان بدست میآورند و بر این اساس ،مالیات بر عایدی سرمایه ،به
عنوان درصدی از عایدی سالیانه سرمایه (که از اختالف بین قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینههای بازسازی،
بهبود و غیره در دوره نگهداری و قیمت فروش آن دارایی بدست میآید) ،تعریف میشود .بهبود عدالت افقی(اخذ
مالیات از تمام منابع درآمدی) ،افزایش یکپارچگی ،انسجام و کارایی نظام مالیاتی ،بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه
و همچنین کاهش انگیزههای سوداگرانه در بازار داراییها از اهم دالیل وضع این نوع مالیات برشمرده میشوند.
فقدان نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ،عالوه بر تحریف تصمیمات سرمایهگذاری به نفع داراییهای غیرمولد،
موجب بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع افراد ثروتمند و در نتیجه مخدودش شدن عدالت اجتماعی شده است
و لذا یکی از راههای بهبود مؤثر توزیع درآمد در جامعه ،و کنترل سوداگری در بازار برخی داراییها ،وضع مالیات بر
عایدی سرمایه است .در این راستا در سال  1397پس از انجام مطالعات و بررسی تجارب کشورهای مجری این
مالیات ،پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم با محوریت مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی
سرمایه در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور و زارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و در نهایت در متن
نهایی پیش نویس الیحه ،بخش مسکن و عواید سرمایه ای حاصل از خرید ،نگهداری و فروش مسکن به عنوان پایه
مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهاد شد .این الیحه هم اکنون در دولت در حال بررسی می باشد.
اگرچه در کوتاهمدت وضع این مالیات بر اساس تجارب کشورهای مجری ،اثرات درآمدی چندانی در پیندارد با این
حال ،بر اساس مبانی نظری ،وضع مالیات بر عایدی سرمایه از طریق تاثیر بر رفتار سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی تاثیر
میگذارد .عالوه بر این،تاثیر این مالیات بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه ،تغییر ترکیب داراییهای خانوارها ،کنترل
سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن ،و سرانجام تاثیر آن بر قفل شدن داراییها از جمله از مباحث و نگرانیهای
سیاستگذاران میباشد که انتظار میرود در این طرح مطالعاتی ابعاد مختلف و آثار اقتصادی ،بازتوزیعی و درآمدی این
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
مالیات در چارچوب الیحه پیشنهادی و همچنین در یک سناریوی گسترده با لحاظ تمام انواع داراییها بررسی و اندازه-
گیری شود.
در این راستا برخی اهداف و انتظارات این طرح مطالعاتی به شرح زیر می باشد:
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1بررسی پیش نیازها و الزامات معرفی مالیات بر عایدی سرمایه (امالک) در ایران
 .2بررسی مالحظات اجرایی ،قانونی ،اجتماعی و سیاسی پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه (امالک) در ایران
 .3برآورد آثار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (امالک) در بازار مسکن و سایر بخش های اقتصاد کشور
 .4برآورد اثرات درآمدی(درآمدهای مالیاتی) حاصل از معرفی پایه مالیات بر عایدی سرمایه (امالک) در کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت.
 .5برآورد اثرات مالیات بر عایدی سرمایه بر باز توزیع درآمد ،رشد سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی ،تورم و نظایر آن
در دو سناریو با پایه محدود و گسترده
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
 -6بررسی هزینه-فایده مشوقهای مالیاتی موضوع ماده 132ق.م.م و  141ق.م.م(رویکرد خرد و کالن)
تشریح موضوع و اهمیت آن

مشوق مالیاتی یک سیاست مالیاتی است که از طریق آن دولت ها برای رسیدن به طیف وسیعی از اهداف توسعهای ،به
گروه های خاصی از سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی (مشوق هدفمند) و یا به همه آنها( مشوق عام یا غیر هدفمند) انواع
امتیازات مالیاتی را به شکل تعطیلی ،تخفیف ،ترجیحات ،ارفاق ،اعتبار و تعویقات مالیاتی اعطا میکنند .در قانون مالیاتهای
ایران مشوق های زیادی در پایههای مختلف مالیاتی در نظر گرفته شده است .در این ارتباط ،مشوق های مالیاتی موضوع
مواد  132و  141قانون مالیاتهای مستقیم است که در سه دهه اخیر با هدف تشویق تولید و سرمایهگذاری و افزایش اشتغال
و صادرات در کشور اعطا میشوند ،مطابق قوانین سازمان امور مالیاتی مکلف است در ادوار مختلف نسبت به ارزیابی
عملکرد اجرای این سیاست در اعطای مشوقهای یاد شده ،اقدام نماید .با توجه به اینکه اعطای مشوقهای مالیاتی دارای
هزینههای مالی و اقتصادی برای کشور میباشد و با توجه به گستره وسیع مشوقهای مالیاتی موضوع ماده  132قانون
مالیاتهای مستقیم و همچنین ماده  141قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر معافیت درآمد حاصل از صادرات است،
ارزیابی دقیق منافع حاصله این سیاست و زیانهای ناشی از آن(کاهش درآمدهای دولت) و نیز نظارت مستمر بر اجرای
صحیح آن ضروری است .لذا انجام بررسی دقیق در خصوص منافع و هزینههای ناشی از اعطای این مشوقها طی سالیان
گذشته و نقش متغیرهای مالیاتی در ترغیب و تشویق سرمایهگذاری و ارائه راهحلهایی به منظور هدفمندتر نمودن این
مشوقها ضروری میباشد.
در سنوات گذشته چندین مطالعه در خصوص آثار اعطای این مشوقها برای سازمان امور مالیاتی انجام شده اما این
مطالعات به خوبی نتوانستند انتظارات موجود را برآورده نمایند .ضمن اینکه رویکرد این مطالعات اغلب کالن بوده است.
بر این اساس ،اهداف و انتظارات این مطالعات به تفکیک هر یک از مشوقهای مالیاتی ،به شرح زیر میباشند :
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1بررسی انواع امتیازات مالیاتی اعطایی به سرمایهگذاری و تولید و همچنین مشوقهای صادرات بر اساس تجارب و
الگوهایی موجود
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 .2بررسی عملکرد مشوقهای مالیاتی موضوع ماده  132ق.م.م ( تعداد شرکتها یا سرمایهگذاران برخوردار ،میزان
سرمایهگذاری جدید ،میزان اشتغال جدید ،میزان مشوقهای مالیاتی اعطا شده و ..به تفکیک سال /صنعت/استان
در کشور)
 .3بررسی عملکرد مشوقهای مالیاتی موضوع ماده  141ق.م.م ( تعداد شرکتها یا صادرکنندگان برخوردار ،افزایش
صادرات ،افزایش اشتغال ،درآمد مالیاتی از دست رفته و ..به تفکیک سال /صنعت/استان در کشور)
 .4محاسبه هزینه-فایده مشوقهای مالیاتی موضوع ماده 132ق.م.م و بندهای آن ( محاسبه ارزش پولی افزایش ایجاد
شده در تولید ،سرمایهگذاری ،اشتغال و ...و همچنین درآمدهای مالیاتی از دست رفته دولت)  ،با استفاده از داده
خرد و به تفکیک سال/صنعت/استان
 .5محاسبه هزینه-فایده مشوقهای مالیاتی موضوع ماده  141ق.م.م از حیث تاثیر در افزایش تولید ،صادرات ،اشتغال
و همچنین میزان درآمدهای مالیاتی از دست رفته دولت با استفاده از دادههای خرد و به تفکیک
سال/صنعت/استان

میدان امام خمینی (ره) ،خیابان باب همایون ،خیابان صوراسرافیل ،مرکزآموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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 -7بررسی ابزارها و مدل های مدیریت داده در نظام های مالیاتی مدرن و ارایه مدلی برای نظام مالیاتی
کشور
تشریح موضوع و اهمیت آن

پیشرفت فناوری اطالعات و دیجیتالی شدن اقتصاد در دو دهه اخیر ،ظرفیتها و قابلیتهای بیشماری را در زمینه تولید،
گردآوری ،پردازش و بهره برداری از دادههای کالن در اختیار دولتها و سازمانها بویژه سازمانهای مالیاتی قرار داده که در
گذشته نه چندان دور ،وجود نداشت .به همین دلیل ،امروزه دولتها و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به نقش و
اهمیت دادهها در عرصههای مختلف پی بردهاند و به خوبی میدانند که حیات آنها در این فضای رقابتی ،تنها در گرو
بهرهبرداری صحیح از دادههای کالن و عظیمی است که از منابع مختلف گردآوری میشوند .دراین راستا ،فراهم شدن
امکان تولید و پردازش حجم انبوهی از دادههای کالن و دیجیتالی شدن بسیاری از فرآیندهای ستنی در نظام بهداشت و
سالمت ،نظام بانکی ،بیمه ،نظام مالیاتی و غیره موجب شده تا آنها به استفاده از علوم داده و فنون تحلیل داده ،روی آورند.
به طور کلی ،دادههای مورد نیاز در نظام مالیاتی را میتوان به دو دسته کلی شامل دادههای عملکردی که در فرآیندهای
مختلف سازمان امور مالیاتی تولید میشوند و در واقع خروجی فرآیندهای مالیاتستانی از مرحله ثبت نام و تشکیل پرونده
مالیاتی برای مؤدیان تا مرحله وصول مالیات هستند و همچنین دادههای دریافتی از خارج ازسازمان امور مالیاتی شامل
دادههایی ارسالی از سوی مؤدیان(در قالب دادههای ارایه شده از طریق اظهارنامههای مالیاتی ،صورتهای مالی و سایر
اسناد و مدارک) ،دادههای اشخاص ثالث از جمله نهادها و دستگاههای دولتی و فعاالن بخش خصوصی در اجرای
تکالیف قانونی ،تقسیم کرد.
مدیریت صحیح حجم انبوهی از دادههای دریافتی از مؤدیان و اشخاص ثالث و همچنین دادههای تولیدی توسط سازمان
امور مالیاتی ( )Administrartive Dataشامل گردآوری ،ذخیره سازی ،بهرهبرداری ازآنها به یکی از چالشهای
اساسی نظام مالیاتی کشور به دنبال دیجیتالی شدن اقتصاد و نظام مالیاتی و همچنین برنامههای هوشمندسازی نظام مالیاتی،
بدل شده است .امروزه توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات در زمینه گردآوری و ذخیره سازی داده ها ،فرصتهای بسیاری
خوبی برای سازمانهای مالیاتی برای بهره برداری از این داده ها برای بهبود عملکرد خود و دستیابی به اهداف سازمانی
خود ،فراهم کرده است.
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به نظر می رسد استفاده از کد  ISICدر نظام ثبت نام مؤدیان ،اولین نیاز اساسی سازمان امور مالیاتی کشور برای مدیریت و
بهره برداری صحیح از آنهاست .همچنین نحوه ذخیره سازی و پاالیش داده ها دومین اقدام اساسی در این فرآیند می باشد
و در نهایت استخراج اطالعات ارزشمند از این داده ها و بهره برداری اصولی و نظام مند از این دادها ،هدف غایی سازمان
امور مالیاتی کشور از این" سرمایه سازمانی" است .بررسیها نشان میدهد که علوم داده در بخشهای مختلف سازمانهای
مالیاتی مدرن از انتخاب پروندهها جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک گرفته تا مدیریت معوقات مالیاتی ،مدیریت تمکین
مالیاتی ،پرداخت امن ،بهبود ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی و پیشبینی اثرات تغییرات سیاستی ،مورد استفاده قرار می-
گیرد و رفته رفته تحلیل دادهها در حال تبدیل شدن به یک قابلیت بنیادی برای تصمیمگیریهای راهبردی و عملیاتی در
سازمانهای مالیاتی مدرن است.
علیرغم تالشهای صورت گرفته در یک دهه اخیر ،متاسفانه مشکالت زیادی در بخش مدیریت داده و اطالعات آماری در
سطح سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد .علیرغم اینکه فعالیتها و وظایف ذاتی این سازمان به شدت داده-مبنا میباشد،
متاسفانه مشکالت اساسی زیادی در تعریف استاندارد اقالم آماری  ،گردآوری ،بهره برداری و انتشار این دادهها وجود
دارد .عدم وجود سیستمهای نظارتی هوشمند در این حوزه ،پراکندگی و تعدد مراجع و سامانههای ذخیرهسازی دادهها،
عدم وجود قوانین ناظر بر حاکمیت داده و پروتکلهای مرتبط با بکارگیری و انتشار داده ها ،فقدان متولی و واحد اداری
مستقل در حوزه آمار و اطالعات درسطح سازمان ،ضعف و کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه آمار و اطالعات و
علوم داده ،مشکالت زیرساختی (نرم افزاری و سخت افزاری) بخشی از مشکالت قابل اشاره در این حوزه می باشند .لذا
انجام بررسی دقیق و علمی به منظور بهبود سیستمهای گردآوری ،ذخیره سازی ،دسته بندی و از همه مهمتر پردازش و
بهره برداری از این داده ها در فرآیندهای مختلف از جمله استفاده از علوم داده ،هوش مصنوعی ،یادگیری ماشینی و نظایر
آنها برای شناخت و تحلیل رفتار مؤدیان و شناسایی مؤدیان پرریسک ،شناسایی تخلف و رفتارهای پرریسک ،شناسایی
موارد فرار و کتمان درآمد و نظایر آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در این راستا برخی از اهداف و انتظارات این طرح مطالعاتی به شرح زیر می باشد:
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1مروری بر مدل ها و استانداردهای رایج مدیریت داده در نظام های مالیاتی
 .2آسیب شناسی دقیق و شفاف مشکالت و چالشهای نظام کنونی مدیریت داده در نظام مالیاتی ایران
میدان امام خمینی (ره) ،خیابان باب همایون ،خیابان صوراسرافیل ،مرکزآموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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 .3طراحی و ارائه نظام مدیریت داده برای ثبت و جمع آوری ،ذخیره و مستندسازی و بکارگیری و انتشار داده ها
در نظام مالیاتی کشور
 .4ارایه مدلی برای پاالیش داده های موجود به منظور اجرا و پیاده سازی نظام مالیاتی هوشمند و داده-مبنا
 .5پیشنهاد پروتکل های مرتبط با داده های نظام مالیاتی از جمله محرمانگی ،مدلی برای سطوح دسترسی ،ضمانت-
های اجرایی قوی و چگونگی انتشار داده ها
 .6ارایه الگویی برای تحلیل و بهره برداری از داده ها در بخشهای مختلف سازمان از جمله مدیریت ریسکهای
تمکین ،مدیریت معوقات ،تحلیل رفتار تمکینی مؤدیان،دادرسی مالیاتی ،تحلیل و پیش بینی اثرات تغییرات
سیاستی و....
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 -8برآورد کششهای مالیاتی در ایران به تفکیک انواع مالیاتها(کششهای درآمدی ،سیاستی و تشخیصی)
تشریح موضوع و اهمیت آن

در همه کشورهای جهان ،روند درآمدهای مالیاتی(اسمی) در مقاطع و ادوار مختلف ،افزایشی (در اغلب سالها) ،کاهشی
(در برخی سالها) و یا ثابت و بدون تغییر(در موارد بسیار نادر) است .در این ارتباط ،اولین سؤالی که به ذهن متبادر میشود
این است که چه عواملی در این تغییرات یا نوسانات ساالنه درآمدهای مالیاتی نقش دارند .به عبارت دیگر ،چه عواملی
میزان افزایش یا کاهش در درآمدهای مالیاتی را توضیح میدهند .به طور کلی ،تغییرات ساالنه در درآمدهای مالیاتی یک
کشور را میتوان به سه عامل نسبت داد :تغییرات در درآمد یا تولید ناخالص داخلی کشور ،تغییرات در سیاستها ،قوانین و
مقررات مالیاتی که گاهی از آن تحت عنوان تغییرات صالحدیدی و آگاهانه دولت نیز یاد می شود و سرانجام تغییرات در
تالش دستگاه مالیاتی.
در واقع ،تغییرات ساالنه(افزایش یا کاهش) درآمدهای مالیاتی کشور ،نتیجه تغییرات همزمان سه عامل فوقالذکر است.
در عمل ،شاخصی که برای سنجش میزان واکنش درآمدهای مالیاتی به این تغییرات مورد استفاده قرار میگیرد ،کشش
کلی مالیات( )Tax Buoyancyاست .این شاخص ،واکنش کلی درآمدهای مالیاتی کشور را به کل تغییرات ایجاد شده
در درآمد( تولید ناخالص داخلی اسمی) ،سیاستهای مالیاتی و تالش دستگاه مالیاتی ،اندازهگیری میکند .به عبارت
دیگر ،تاثیر همزمان سه تغییر فوق بر درآمدهای مالیاتی به کمک این کشش اندازهگیری میشود.
گاهی اطالع از نقش و سهم هر یک از اجزای سه گانه فوق در تغییرات ایجاد شده در درآمدهای مالیاتی برای
سیاستگذارن بسیار حائز اهمیت است .برای مثال گاهی سیاستگذاران مالیاتی ،مجلس و دولت میخواهند به طور دقیق
بدانند که اصالحات در سیاستها ،قوانین و مقررات مالیاتی( که معموالً در برنامه های اصالح قوانین مالیاتی ،قوانین برنامه
های توسعه و یا قوانین بودجه سنواتی رخ می دهد) ،بر درآمدهای مالیاتی چقدر تاثیر داشته است .برای سنجش میزان
تاثیر سیاستها ،قوانین و مقررات مالیاتی بر درآمدهای مالیاتی ،از شاخص" کشش سیاستی" استفاده میشود .در هنگام
محاسبه این شاخص ،تاثیرات دو عامل دیگر یعنی تغییرات در درآمد ملی و تغییرات در تالش دستگاه مالیاتی ثابت در نظر
گرفته میشوند .به همین ترتیب ،ممکن است رئیس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد ،تنها به دنبال سنجش میزان تاثیر
تالشهای سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی باشند .در این صورت باید شاخص کشش" تالش دستگاه
مالیاتی" اندازه گیری شود .در هنگام محاسبه این شاخص ،تاثیر دو عامل دیگر یعنی سیاستها ،قوانین و مقررات مالیاتی و
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همچنین تغییرات در درآمد مالی(تولید ناخالص داخلی کشور) نادیده گرفته می شوند .سرانجام آخرین ،سؤالی که باید به
آن پاسخ داده شود ،تاثیر تغییرات در درآمد(تولید ناخالص داخلی اسمی) بر درآمدهای مالیاتی است؟ برای این منظور از
کشش درآمدی( )income elasticityمالیات استفاده شود .در هنگام محاسبه این شاخص ،تاثیرات دو عامل دیگر
یعنی تغییرات در سیاستهای مالیاتی و تغییرات در تالش دستگاه مالیاتی نادیده(ثابت) در نظر گرفته می شوند.
در واقع محاسبه کششهایمالیاتی ،تالشی برای دادن پاسخ به طیف وسیعی از سؤاالت در حوزه مالیات است .سؤاالتی نظیر
اینکه آیا درآمدهای مالیاتی متناسب با تغییرات تولید ناخالص داخلی اسمی تغییر میکنند؟ آیا رشد سریعتر تولید ناخالص
داخلی اسمی لزوماً به رشد سریعتر و متناسب در درآمدهای مالیاتی منجر میشود؟ تأثیر اقدامات و برنامههای مالیاتی در
عملکرد درآمدهای مالیاتی چقدر بوده است؟ تغییرات در سیاستها ،قوانین و مقررات مالیاتی چه تاثیری بر درآمدهای
داشته است؟ کدامیک از منابع مالیاتی بیشترین تأثیر را از نوسانات در پایه مالیاتی و تغییرات در سیاستها و قوانین پذیرفته
است؟ .دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود روی کدام منبع مالیاتی باید تمرکز نماید؟ تثبیتکنندگی خودکار
کدامیک از منابع مالیاتی بیشتر است؟ در بلندمدت کدامیک از منابع مالیاتی به پایداری مالی دولت کمک کرده است؟ به
این سؤاالت و دهها سؤال مشابه دیگر ،تنها با کمک کششهای مالیاتی میتوان پاسخ داد.
در این راستا ،به منظور بررسی تاثیرات هر یک از سه عامل فوق الذکر بر درآمدهای مالیاتی کشور ،در این مطالعه الزم
است ،کششهای چهار گانه فوق ،به تفکیک برای کلیه منابع مالیاتی و همچنین در دوره هایی که قوانین مالیاتی تغییر پیدا
کردهاند ،محاسبه شود.
در این راستا ،اهداف و نتایج مورد انتظار این طرح به شرح زیر می باشد:
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع مختلف مالیاتی
 .2مروری بر مفاهیم و مبانی نظری کششهای مالیاتی
 .3بررسی مدل های برآورد کشش های مالیاتی
 .4برآورد انواع کشش های مالیاتی به تفکیک کشش کلی ،کشش درآمدی ،کشش سیاستی و کشش تالش
دستگاه مالیاتی به تفکیک منابع مختلف مالیاتی و دورههای زمانی متفاوت
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اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400
 -9طراحی مدل ارتقای بهره وری عوامل در سازمان امور مالیاتی کشور
تشریح موضوع و اهمیت آن

یکی از اهداف همه سازمانها بویژه سازمانهای مالیاتی افزایش خروجی سازمان از محل افزایش بازدهی یا بهره وری عوامل
است .در واقع افزایش بهره وری عوامل به این معنی است که سازمان امور مالیاتی باید بتواند بدون افزایش عوامل تولید
خود خروجیها( )outputیا دستاوردهای( )outcomeبیشتری در راستای اهداف و وظایف سازمانی خود داشته باشد.
ضرورت رعایت اصل بهره وری در به کارگیری منابع و امکانات موجود در دستیابی به اهداف سازمانی و تالش در جهت
استفاده بهینه از آنها ،از لوازم مدیریت کارا محسوب میگردد .آنچه در سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد میکند ،بهره وری
به معنای به کارگیری و ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است .بهبود بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم
افزاری سازمان ،از الزامات کار سازمانی است .در برنامه های توسعه نیز تاکید زیادی بر افزایش سهم بهره وری در رشد
تولید ملی شده است .از این رو سازمان ها می بایست با برنامه ریزی مناسب نسبت به ارتقاء و پایش مستمر شاخص بهره
وری عوامل اقدام نمایند .در این راستا ،الزم است پس از بررسی مبانی نظری عوامل تاثیر گذار بر شاخص بهره وری
عوامل در سازمانهای بخش عمومی خدماتی بویژه سازمانهای مالیاتی ،نسبت به تدوین و اندازه گیری شاخص بهره وری
عوامل در سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با شرح وظایف و تکالیف قانونی آن اقدام شود.
اهداف و نتایج مورد انتظار

 .1بررسی مبانی نظری الگوهای سنجش بهره وری در سازمانهای بخش عمومی خدمات محور
 .2بررسی تجارب بر سازمانهای مالیاتی موفق در تدوین و سنجش شاخص بهره وری سازمان مالیاتی
 .3بررسی عوامل اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در سازمان امور مالیاتی
 .4تدوین الگویی برای سنجش شاخص بهره وری عوامل در سازمان امور مالیاتی کشور
 .5سنجش شاخص بهره وری عوامل در سازمان امور مالیاتی کشور از سال  1390تا کنون
 .6ارایه راهکارهایی برای بهبود شاخص بهره وری در سازمان امور مالیاتی کشور
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