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مالیات چیست؟





فرار مالیاتی چیست؟

زمینه های پیدايش فرار مالیاتی
عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه.1
اتعدم مبادله كامل اطالعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ مالي. 2
قانون علي الراس و وجود ضعف در اجراي آن. 3
عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي. 4

اجرايي 
مالياتتاخير در وصول . 5
عدم وجود اطالعات)عدم شناخت مؤديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها. 6

(كافي
وجود معافيت هاي وسيع و متنوع. 7

سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ريزی و امور بین الملل سازمان امور 
هزار 40تا 35مالیاتی گفته است که میزان فرار مالیاتی در کشور حدود 

. میلیارد تومان است



تفاوت فرارمالیاتی با اجتناب مالی



سهم مالیات های پرداختی اصناف 







«.پول نقد نداريد؟ دستگاه کارت خوانمان خراب است»:بررسی موردی صنف پزشکان

آنچه درباره ماليات بر درآمد پزشکان گفته : گفت۹۸عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به پيشنهادي براي شفاف سازي ماليات پزشکان در اليحه بودجه 
.  هزار ميليارد است كه متأسفانه رقمي بسيار كمتر به عنوان ماليات ساليانه از اين بخش، پرداخت مي شود7مي شود رقمي حدود 

ميليارد تومان ۸۸0هزار و ۸ميليارد تومان و دندانپزشکان 600هزار و 3ميليون تومان، پزشک عمومي 2۸0هزار و 17مجموع درآمد پزشکان متخصص در سال 
. ميليارد تومان ماليات مي دهد200تا 150درصد اين مقدار يعني 3تا 2اما فقط حدود . ميليارد تومان است200هزار و 7جمع ماليات پزشکان . است



.استخرابخوانمانكارتدستگاهنداريد؟نقدپول•
رفته اندگمنشي هايشاننامبهراخودكارتخواندستگاه هايپزشکانازبسياري•

شکوکمتراكنش هاياماكنندخاليشانهمالياتپرداختبارزيرازبتوانندتا
.استشدهمالياتيامورسازمانپيگيريباعثمنشي هاحساببه

.بگيريدنقديATMازساختمونپاييننداريم،كهكارت خوان•

بانکیکارتخواننصببهپزشکانالزامطرحجزيیات

اعالمبانکيكارتخواندستگاهازاستفادهبهپزشکيحرفه هايشاغالنالزامطرح
.شدوصول

امروزعلنيجلسهدرمجلسرئيسههياتعضورحيميعليرضاايسنا،گزارشبه
:كردقرائتزيرشرحبهراوصولياعالمموارد(سه شنبه)

ائهارمركزتجهيزاتبهوابستهوپزشکيحرفشاغالنالزامطرحاساساينبر
.شدوصولاعالمبانکيكارتخواندستگاهبهسالمتخدمات

ازموادياصالحطرحومجلسداخلينامهآيينقانون1۹4و44مواداصالحطرح
يوصولاعالممواردديگرازاداريعدالتديواندادرسيآيينوتشکيالتقانون
.است



:مالیاتیهایفرارانواع

(صادیاقتشماره)کدوساختگیخريدارانآوردنوجودبهطريقازآنهاکردنثبتکمترياودفاتردردرآمدوفروشثبتعدم.1

.آيدمیعملبهکنندهتوزيعوکارگزارنمايندگی،شعبه،طريقازآنهاکاالیفروشکهموسساتیمخصوصاديگرانکدياوجعلی

حسابرسانبهباريکازبیشهاهزينهوخريدصورتحساب هایارائه.2

دفاتردرآنهافروشثبتعدموضايعاتعنوانبهحساب هاازسالمکاالیکردنخارج.3

ردواقعیفروشثبتعدمونقدیفروشصندوق هایازسوءاستفادهو(فروشیکم)کاالگیریاندازهوسايلدردست کاری.4

دفاتر

انحاللياواگذاریزماندرآنهافروشودرآمدکتمانمنظوربهحساب هاازشدهمستهلکدارايی هاینمودنخارج.5

هزينهاسنادوکاالوموادخريدساختگیفاکتورهایوصوریقراردادهایانعقاد.6

درآمدهاازبرخیکتمانمنظوربههاهزينهازبرخیثبتعدم.7

قیمتگرانموادجایبهقیمتارزاناولیهموادکردنجايگزين.8

بندیبستهياجعبهياقوطیرویکاالبیشتروزنچاپطريقازکاالفروشیکم.9



چالش های نظام مالیاتی کشور

معافیت های مالیاتی گسترده

حجم باالی اقتصادی زيرزمینی و فرار مالیاتی

مالیات  نهادها و بنیادها

مالیات آستان قدس رضوی و ساير آستانین



معافیت های مالیاتی گسترده



معافیت های مالیاتی گسترده



معافیت های مالیاتی گسترده



حجم باالی اقتصادی زيرزمینی و فرار مالیاتی



مالیات  نهادها و بنیادها

مالیات آستان قدس رضوی و ساير آستانین



مشکالت نظام مالیاتی فعلی
 عدم تخصيص يک شناسه منحصربه فرد به هر مودي و عدم امکان شناسايي و رديابي موديان

 ليرات برر مانند ماليات بر درآمد شرركت ها و ما)عدم برقراري ارتباط سيستماتيک ميان انواع مختلف ماليات
(  اجاره مستغالت

 استفاده از نرم افزارهاي متفاوت به صورت محلي و جزيره اي

پايين بودن سطح رضايت مندي موديان در مراجعات سازماني

نبود ارتباط ميان دستگاه هاي مرتبط با سازمان امور مالياتي

وروند كند رسيدگي به پرونده موديان مالياتي، ارتباط مميزان و موديان، فساد، عدم وجود شفافيت…



اقدامات و برنامه های سازمان امور مالیاتی  کشور



اصالح قانون ماليات هاي مستقيم



طرح جامع نظام مالیاتی



موسسه مشاوره 
مديريت 

ديلويت کانادا

سازمان امور مالیاتی

شرکت 
نرم افزاری بول 

فرانسه



طرح جامع نظام مالیاتی

سامانه خالصه پرونده مالیاتی موديان•

سامانه پرداخت الکترونیک مالیات•

کسامانه دريافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اجاره امال•

قیقیسامانه دريافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص ح•

قوقیسامانه دريافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص ح•

سامانه ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی•

بر مشاغل  ت سامانه مالیا•

سامانه مالیات بر ارزش افزوده•



اختصاصهايهويژكارپوشهمؤديهرربرهآندركرهسرازمان،مديريتتحتاستايسامانه
.شودميانجامكارپوشهآنطريقازمنحصراًسازمانومؤديانمياناطالعاتتبادلويافته

ي،شخصررايانرهازاعرمافرزارنرمياافزار،سختهرگونهازاسرتفادهبرامريتواننردمؤديران
هشدمتصلآنبهمالياتيحافظهكهديگريوسيلههرياابريهايسامانهفروشرگاهي،پايانره
.شوندمتصلمؤديانسامانهبهباشرد،

سامانه مؤديان



مؤديانسامانهبهآنانتقالوالکترونيکيهايصورتحسابدرمندرجاطالعاتنگهداريوثبتبرايكهاسرتالکترونيکيحافظهنروعي

.گيردميقرارمرورداستفاده

ثبرتبررايمرؤديتوسرطسازمان،نظارتتحتمالياتيحافظه.باشدافرزارينررميراافزاريسختشکلبهتواندميمالياتيحافظه

.گيردميقراراستفادهموردالکترونيکيصورتحسراب

حافظه مالیاتی



1.Electronic Cash Registers, Fiscal Cash Registers

2.Printers, Fiscal Printers

3.E-Signs, Electronic Signature Devices

تجربه جهانی



صندوق مکانیزه فروش







استارت آپ هاي رگ تگ



استارت آپ هاي فعال در حوزه ماليات
• TurboTax

• H&R Block

• eSmart Tax

• TaxAct

• TaxSlayer



ارائه پیشنهاد جهت مبارزه با تقلب در حوزه وصول مالیات از اصناف با تکیه بر تحلیل کالن داده ها

وصول منصفانه مالیات: هدف

:الزامات
داده های اطالعات پرداخت1.
داده های نظام بانکی به تفکیک مالیات2.
داده های کامل از مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد3.
داده های بیمه تامین اجتماعی4.





مهباكهاستهايياتصالوهااپليکيشنافزاري،نرمخدماتازايمجموعهآي،بيپاور

صورموتعامليمنسجم،اطالعاتبهتبديلراشمادادهمرتبطغيرمنابعتاميکنندكار

.كنند

ابري،دادهانبارهايازايمجموعهياباشندسادهگستردهصفحهيکخواهشماهايداده

راهمماطالعاتشويد،متصلخوددادهمنبعبهراحتيبهميدهدامکانشمابهآي،بيپاور

.بگذاريداشتراکبهميخواهيدكهجاييياكسيهرباراآنوكنيدمصورسازي

كاربرانبرايالگينودسترسيسطحتعريفقابليت

(Power BI)پاور بی آی 



سپاس از 
(مدير اجرايی شرکت شاپ)جناب آقای پورهاشم 

(شرکت شاپمسئول توسعه کسب و کار)جناب آقای بهزادی 


