اولویتهای پژوهشی سال 1401

مرکز آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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پژوهشگر محترم
فهرستی که در اختیار شما قرار گرفته است ،اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال  1401میباشد
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 میباشد .سازمان امور مالیاتی کشور پس از بررسی طرحنامه و در صورت
تصویب کلیات آن ،نسبت به اعالم RFPتکمیلی طرح اقدام خواهد کرد .در ضمن ،ارسال طرحنامه هیچگونه
تعهدی برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد نمیکند و تصویب نهایی طرحنامه منوط به احراز شرایط اولیه و
تصویب نهایی آن توسط شورای پژوهشی سازمان میباشد.
سازمان امور مالیاتی کشور
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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 ،توین استراتژی ،تصمیمگیری و برنامه-
ریزی 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
اولویتهای 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) اقدام نمایند.
 -7برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت  www.taxresearch.irمراجعه فرمایید.
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فهرست اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1401
 .1محاسبه هزینه-فایده اعطای مشوقهای مالیاتی موسسات خیریه در کشور
 .2محاسبه هزینه-فایده معافیت ها و مشوقهای مالیاتی موضوع ماده  13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
 .3آسیب شناسی مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه و شرکتهای دانش بنیان در کشور
 .4آسیب شناسی اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در اجرای ماده  97ق.م .و راههای بهبود آن
 .5برآورد ظرفیت مالیاتی و شکاف تمکین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 .6برآورد مخارج مالیاتی به تفکیک انواع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 .7امکانسجی پیاده سازی بودجه مخارج مالیاتی به جای معافیتهای مالیاتی و راهکارهای عملیاتی آن
 .8طراحی و پیاده سازی یک نظام مالیات ستانی خاص برای بخش منابع طبیعی( معادن و نفت و)..
 .9ارزیابی عملکرد اصالحات مالیاتی سال  1380در بخش مالیات بر شرکتها
 .10ارزیابی عملکرد اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سال  1387تا 1400
 .11بررسی اثرات احتمالی حذف معافیت مالیاتی شرکتهای فعال در بورس موضوع ماده  143ق.م.م
 .12آسیب شناسی نظام حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی و ارایه الگوی مناسب برای آن
 .13بررسی اندازه ،علل شکاف تمکین(فرار و اجتناب مالیاتی) و راهکارهای کاهش آن به تفکیک انواع مالیاتها
 .14شناسایی انواع مصادیق و روشهای فرار و اجتناب مالیاتی و ارایه راهکار برای کنترل آنها به تفکیک انواع
مالیاتها
 .15مدلسازی شناسایی و کشف هوشمند و سیستمی فرار مالیاتی به تفکیک انواع مالیاتها
 .16بررسی الگوهای رفتار تمکین مؤدیان مالیاتی به تفکیک انواع فعالیت های اقتصادی و مالیاتها
 .17اندازه گیری شکاف مالیاتی(به تفکیک شکاف سیاستی و تمکین) در بخش مالیات بر شرکتها
 .18اندازه گیری شکاف مالیاتی(به تفکیک شکاف سیاستی و تمکین) در بخش مالیات بر ارزش افزوده
 .19اندازه گیری شکاف مالیاتی(به تفکیک شکاف سیاستی و تمکین) در بخش مالیات بر درآمد مشاغل
 .20اندازه گیری شکاف مالیاتی(به تفکیک شکاف سیاستی و تمکین) در بخش مالیات بر درآمد امالک و
مستغالت
 .21بررسی چالشهای مالیاتی توسعه کسب و کارهای مجازی در کشور و راههای مدیریت آن
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 .22محاسبه هزینههای تمکین مالیاتی به تفکیک انواع مالیاتها در ایران
 .23برآورد ظرفیت مالیاتی و شکاف تمکین به تفکیک انواع فعالیتهای پرریسک( 25فعالیت)
 .24بررسی میزان آمادگی اجتماعی برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
 .25بررسی چالشها و روشهای مالیات ستانی از اقتصاد دیجیتال و برآورد ظرفیت مالیاتی آن در کشور
 .26بررسی آثار توزیعی و درآمدی وضع مالیات بر مجموع درآمد(در چارچوب الیحه دولت)
 .27بررسی آثار اقتصادی ،توزیعی و درآمدی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه
 .28برآورد کششهای مالیاتی به تفکیک انواع مالیاتها(کششهای درآمدی ،سیاستی و تشخیصی)
 .29امکان سنجی شکل گیری یک نظام یکپارچه مالیاتی -حمایتی(پیوند نظام مالیاتی و نظام رفاهی)
 .30محاسبه نرخهای مؤثر مالیاتی به تفکیک انواع صنایع(رویکرد خرد)
 .31آسیب شناسی تولید اظهارنامههای پیش تکمیل برای اشخاص حقیقی بر پایه قانون پایانهها و بستر اجرایی
آن و راههای بهبود آن
 .32طراحی نظام مطلوب ارزیابی عملکرد کارکنان و سنجش شاخص بهره وری عوامل سازمان امور مالیاتی
کشور
 .33ارائه مدل تامین ،توسعه ،بهسازی و ارتقای بهره وری منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور
 .34آسیب شناسی اجرای تبصره ماده  100ق.م.م و ارایه مدلی برای بهبود آن
 .35آسیب شناسی فرایند تهیه اظهارنامههای برآوردی در کشور
 .36آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و خودروهای لوکس و ..راههای بهبود آنها
 .37آسیب شناسی اجرای مالیات بر مجموع درآمد در بستر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و بستر
اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه
 .38بررسی اثرات تعدیل (شاخص بندی) نصابهای مالیاتی موضوع ماده  175ق.م.م
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