
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

  ادامه از صفحه اول
دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

1-سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم(: این سامانه یک سیستم 
درون سازمانی است که در شبکه داخلی اینترانت سازمان امور مالیاتی 
کشور اجرایی می شــود و دارای دو عنصر کلیدی است. یکی در 
سمت مؤدیان که پورتال اینترنتی مؤدیان مالیاتی است که خدمات 
الکترونیکی را از طریق اینترنت به مؤدیان مالیاتی ارائه می کند و از 
طرف دیگر بانک اطالعاتی مؤدیان که اطالعات مربوط به عملیات 
از کلیــه ذینفعان را جمع آوری می کند در یک بانک اطالعاتی قرار 
می دهد و عملکرد نظام یکپارچه مالیاتی را نسبت به مؤدیان هوشمند 
می کند. باوجود چنین مجموعه ای است که سازمان امور مالیاتی اوالً 
ازیک طرف خدمات الکترونیکی و خدمات مؤدی محور و موردنظر 
و مطلوب مؤدیان مالیاتی ارائه می کند و از طرف دیگر درصد باالیی 
از مؤدیان مالیاتی را در وضعیــت نهایی طرح جامع مالیاتی بدون 
رسیـدگی اظهارنامه هایشان را خواهد پذیرفت ثانیاً فشار بی دلیل را از 

روی دوش کارمندان مالیاتی کاهش می دهد.
حوزه های کاری سامانه یکپارچه مالیاتی

مدیریت کاربران، ثبت نام مؤدیان، پردازش اظهارنامه، حسابداری، 
پردازش پرداخت، بایگانی کاغذی، اجراییات، اعتراضات و شکایات، 

حسابرسی و اطالعات مدیریت.
ماژول های سامانه یکپارچه مالیاتی

ثبت نام، اظهارنامه ها، ردازش پرداخت، حسابداری مؤدی، حسابداری 
درآمد، راهبری سیستم، سیســتم اطالعات مدیریت،  اعتراضات، 
نامه های استاندارد، یادداشــت های مؤدی، حسابرسی، اجراییات، 

مدیریت موارد، بایگانی کاغذی.
گفتنی است سامانه یکپارچه مالیاتی و مجموعه ماژول های آن که تنها 
در اختیار کارکنان سازمان قرار دارند، در ارتباط با سامانه های پورتال 
سازمان، پورتال اعتراضات، پورتال نقل وانتقال امالک، مدیریت اسناد 

و مدارک )DMS(، بانک اطالعات مؤدیان و بانک ملی می باشند.
2- پایگاه اطالعات مؤدیان مالیاتی: کلیه اطالعات موردنیاز مالیاتی 
را از دستگاه ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش 
و برای اســتفاده در اختیار فرآیندهای مالیاتی ســامانه مذکور قرار 
می دهد. این پایگاه در حال حاضر دارای بیش از 1/3 میلیارد رکورد 
اطالعاتی است و وجود این پایگاه در رابطه با فرار مالیاتی، پول شویی 

و برقراری عدالت مالیاتی نقش مؤثری داشته است.
به منظور شــفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه 
اطالعــات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکــردی و دارایی 
مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، 
معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان 
امور مالیاتی کشور بر اساس احکام موضوع مواد 120 قانون برنامه 
پنجم توســعه و ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 

)اصالحیه سال 1394( ایجادشده است.
ســازمان امور مالیاتی کشــور اطالعات دریافتــی از وزارتخانه ها، 
مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات 
و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر 

اشــخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی را دریافت و به منظور 
استفاده در فرایندهای مالیاتی و تشخیص مالیات مؤدیان بر مبنای 
اطالعات صحیح، از طریق سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی و سایر 
سامانه های تک منبعی مالیاتی توسط سازمان نگهداری، پردازش و 

برای بهره برداری کارکنان در تشخیص مالیات مدیریت می نماید.
اطالعات یادشده مبنای شناسایی مؤدیان، انجام عملیات حسابرسی 

مالیاتی توسط سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی است.
سامانه های مرتبط با بانک اطالعات مؤدیان

در عملیات اجرایــی طرح جامع مالیاتی ضمن اتصــال به پایگاه 
اطالعات ارزیابی ریســک ســامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی و 
اتصال به بخش حسابرســی ســامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی، 
چهار ســامانه اختصاصی نیز تولید و بر روی اطالعات این پایگاه 
اطالعاتی عملیاتی شده است؛ سامانه جستجوی اطالعات مالیاتی 

مؤدیان، سامانه پاالیش و الحاق اطالعات به پرونده های مالیاتی،  
سامانه بررسی و پیگیری تشــکیل پرونده مؤدیان شناسایی شده و 

سامانه بررسی تراکنش های بانکی مشکوک.
گزارش دریافت اطالعات از دستگاه ها

اطالعات، اســاس کار بانک اطالعات مؤدیان اســت. دستگاه ها 
و ســازمان های متعددی موظف هســتند که اطالعات موردنیاز 
بانک اطالعاتی را در اختیار ســازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند 
که عبارت اند از: گمرک، ســازمان ثبت احوال، ثبت شــرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری، شرکت پست، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری تهران، اتاق اصناف، وزارت راه 
و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، دانشگاه های 
علوم پزشکی، نیروی انتظامی، نظام پزشکی، نظام مهندسی، کانون 

وکال، مرکز آمار ایران.
3- پورتــال اینترنتی خدمات الکترونیکی مؤدیــان مالیاتی: کلیه 
تعامالت دوسویه با مؤدیان را غیرحضوری و الکترونیکی نموده و 
امکان انجام تکالیف قانونی مؤدیان را از طریق اینترنت و یا مراکز 
خدمات الکترونیکی فراهم آورده و موجب کاهش مراجعه حضوری 
و تســهیل امور مؤدیان شده و افزایش رضایتمندی آن ها را در پی 

داشته است.
انواع خدمات الکترونیک مالیاتی

تاکنون 18 خدمت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور الکترونیکی 
شــده و مؤدیان بدون مراجعه و به صورت غیرحضوری تکالیف 
قانونی خود را به انجام می رســانند. توسعه این خدمات و افزودن 
خدمات دیگری به جز موارد مندرج در فهرســت زیر که تکمیل و 
عملیاتی شده اند در دستورکار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد. 
در حال حاضر خدمات زیر از طریق سامانه های مربوطه به صورت 
الکترونیکی به مؤدیان ارائه می شود: ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه 
الکترونیکی اشــخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشــخاص 
حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی امالک اجاری، اظهارنامه الکترونیکی 
مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خالصه پرونده 
الکترونیکی، ارسال صورت معامالت فصلی، مالیات برآمد حقوق، 
مالیات بر درآمد مشاغل خودرو، ثبت الکترونیکی صندوق و نرم افزار 

فروش، استعالم بدهی مالیاتی، مالیات بر نقل وانتقال امالک، استعالم 
و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی،  خطایاب خودکار، 
دریافــت الکترونیکی اعتراضات و شــکایات مؤدیان طرح، تبادل 
الکترونیکی اطالعات مالی پیمانکاران با ســازمان برنامه وبودجه و  

صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
نرم افزار گوشی های هوشمند

سازمان امور مالیاتی کشور با طراحی نرم افزار گوشی های هوشمند امکان 
دسترسی مؤدیان به پرونده های مالیاتی از طریق گوشی همراه را فراهم 
کرده است. با طراحی نرم افزار گوشی های هوشمند توسط ستاد طرح 
جامع مالیاتی و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، امکان بهره مندی از 

بسیاری از خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم گردیده است.
شفاف سازی اقتصاد مهم ترین دستاورد طرح جامع مالیاتی

با اجرای طرح جامع مالیاتی و با تکیه بر اطالعات موجود در پایگاه 
اطالعات مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور رویکرد و سیاست خود 
را برای تحقق درآمدهای مالیاتی تغییر داده و به جای فشار بر اصناف 
و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و فعالیت های اقتصادی شفاف 
دارند، به ســمت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و همچنین شناسایی 

مؤدیان خارج از تور مالیاتی حرکت کرده است.
این سیاست در شــرایطی که اقتصاد کشور نیاز به امنیت، ثبات و 
حمایت ویژه دارد، بســیار پراهمیت است و در کنار این موضوع، 
حتی مشوق های متعددی برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی در 
قوانین مالیاتی پیش بینی شده است. بدیهی است با استفاده از پایگاه 
اطالعات مؤدیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیســتم های مکانیزه 
شناســایی مؤدیان، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته است و 
حرکت به سمت برخط نمودن تمامی سامانه های دریافت اطالعات 

در حال انجام است.
مروری بر اهم دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

1-پایــگاه اطالعات مؤدیان مالیاتی: این پایــگاه به طور کامل و با 
طراحی کلیه بســته های تبادل اطالعات ایجادشده و بیش از یک 
میلیــارد و 300 میلیون رکورد اطالعات مؤدیان در آن موجود بوده 
و در حال بهره برداری عملیاتی در واحدهای مالیاتی سراسر کشور 
است. پیگیری تبادل اطالعات با سایر دستگاه های دارای اطالعات 

ادامه دارد.
2-ارائه خدمات الکترونیکی به مؤدیان: تاکنون 18 خدمت سازمان 

الکترونیکی شده و مؤدیان تمام تکالیف قانونی مالیاتی مرتبط با این 
سامانه ها را الکترونیکی و غیرحضوری انجام می دهند.

3-اطالعات مؤدیان در زمان حسابرســی: در زمان حسابرسی هر 
پرونده مالیاتی، اطالعات عملکردی مؤدی به صورت الکترونیکی در 
دسترس حسابرس مالیاتی قرار می گیرد و این اطالعات به مأموران 

مالیاتی برای تشخیص مالیات کمک می کند.
4-شناسایی مؤدیان جدید بر مبنای پایگاه اطالعاتی: پایگاه اطالعاتی 
مؤدیان برای شناسایی مؤدیان فاقد پرونده مورداستفاده قرارگرفته 

است.
5-جلوگیری از استفاده از معافیت مالیاتی مضاعف چند شغلی ها: 
با استفاده از امکانات سامانه ای جلوی استفاده مؤدیان چند شغلی از 

معافیت مضاعف در منابع مالیاتی گرفته شده است.
6-تمرکز عملیات مالیاتی و صدور الکترونیک اوراق قطعی بدون 
رسیدگی: با اســتفاده از زیرساخت و امکانات طرح جامع مالیاتی، 
عملیات مالیاتی حتی در سامانه های تک منبعی سازمان به صورت 
متمرکز صورت گرفته و به عنوان مثال بالغ بر 1/200/000 برگ قطعی 
مالیات اصناف بدون رســیدگی و دخالت عوامل انسانی و توسط 
ســامانه های متمرکز صادر و در کوتاه ترین زمان در اختیار مؤدیان 

قرارگرفت.
7-اعالم خودکار نتایج رسیدگی مالیاتی به مؤدیان: مؤدیان به صورت 
الکترونیکی و از طریق پیامــک از هرگونه فعل وانفعال در پرونده 
مالیاتی خود اعم از دعوت به ارائه اســناد و مدارک، صدور اوراق 
تشــخیص و صدور اوراق قطعی و یا پرداخت مالیات متعلقه آگاه 

می شوند.
8-تحول واحدهای خدمات حضوری مؤدیان: واحدهای خدمات 
مؤدیان ســازمان در دســترس در سراسر کشــور با الگوی نوین 
جهانی و به صورت گیشه ای بازطراحی شده، که هم اکنون باوجود 
محدودیت های اعتبارات، در حدود 80 درصد از واحدهای مالیاتی 

سراسر کشور پیاده سازی گردیده است.
9-افزایش درجه عدالت مالیاتی: با اجرای طرح جامع مالیاتی به جای 
افزایش فشار بر مؤدیان خوش حســاب، شناسایی مؤدیان جدید 
و اخذ مالیات حقه از آن دســته از مؤدیانی کــه از ارائه اطالعات 
عملکرد مالی خود خودداری می نمایند، مبنای افزایش درآمد مالیاتی 

قرارگرفته است.

مروری بر طرح جامع مالیاتی و دستاوردهای منحصربه فرد آن

 ذره بین طرح جامع مالیاتی 
به دنبال فراری ها

خبر

معاون اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران : 
الزام ارائه بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران

بهروزی گفت: بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران باید نسبت به گذشته تقویت شود 
چراکه این موضوع در افزایش صادرات امری الزامیست. 

بــه گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری ایران اکســپو، بهروزی معاون اقتصادی 
ســازمان اقتصاد و دارایی استان تهران در مورد برگزاری این دوره از نمایشگاه بین المللی 
ایران اکســپو و الزام تقویت بسته های سرمایه گذاری در این رابطه، اظهار کرد: مشارکت 
اســتان تهران در اقتصاد کل کشور و جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذاران خارجی 
قابل توجه است. این در حالی است که در سال گذشته هم این استان توانست رتبه نخست 

جذب سرمایه گذار را ازآن خود کند.
بهروزی اضافه کرد: البته باید اقداماتی برای تشویق سرمایه گذار و جذب آنها انجام شود 

که در این باره آغاز به ارائه بسته های سرمایه گذاری کرده ایم.
معاون اقتصادی ســازمان اقتصاد و دارایی اســتان تهران ادامه داد: ضمن ارائه بسته های 

تشویقی باید برنامه ریزی هایی برای اجرا و اتمام هرچه سریع تر پروژه ها داشته باشیم.
وی معتقد اســت: اکنون باید تمرکز خود را برای پیش بردن اعمالی که پیش از ســرمایه 
گذاری و اقداماتی که حین آن الزامیســت بگذاریم و در واقع با حفظ بیشــترین سود و 
دستاورد، به بهترین حالت ممکن دو فاکتور مذکور بدون اتالف زمان و انرژی دست یابیم.

بهروزی معتقد اســت: اکنون پروژه های بســیاری در استان تهران وجود دارد اما ظرفیت 
پایخت بیش از موارد موجود است که با تدبیر و نیاز سنجی صحیح می توان پروژه های 

کاربردی دیگری برای آن تعریف کرد.
معاون اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران تصریح کرد: برنامه ها و اهداف تعریف 
شده گذشته به خوبی پیش رفته اســت و اکنون در این برهه زمانی حمایت دستگاه های 

اجرایی می تواند اثر ویژه ایی در ارائه بسته ها و تشویق سرمایه گذاران داشته باشد.
بهروزی بیان کرد: البته نهاد های مربوطه همکاری های خوبی برای تحقق این امر داشته اند 
اما در شرایط فعلی کشور و تهدید دشمنان برای تحریم های مجدد، نهاد های خصوصی و 

دولتی باید بیش از پیش همگام  و منسجم عمل کنند.
نمایشگاه های بین المللی موجب افزایش صادرات می شود

یکــی از راهکار های افزایش صادرات کشــور، برگزاری نمایشــگاه های بین المللی و 
تخصصی است. 

خلیل پرتوزاده معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
اظهار کرد: یکی از راهکار های اساسی برای افزایش صادرات کشور، برگزاری نمایشگاه 

های بین المللی و تخصصی است.
پرتــوزاده اضافه کرد: صنعت نمایشــگاهی به طور کلی اثر بســزایی در رونق اقتصاد و 
بهبود خط تولید دارد اما نمایشــگاه های بین المللی به علت لحاظ استاندارد های جهانی 
محصــوالت و حضور ملل مختلــف در یک گردهمایی می تواند فواید بیشــتری برای 

مشارکت کنندگان داشته باشد.
وی افزود: در نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی ایران تجار خارجی بسیاری در 
کشور حضور میابند که این امر هزینه تبلیغات و جذب مشتری از سایر کشور ها و همچنین 

ریسک معامالت را برای واحد های تولیدی کاهش می دهد.
معاون امور بازرگانی و تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: 
اگر واحد های تولیدی و بازرگانان به طور مســتقل بخواهند در نمایشگاه های خارجی 
شــرکت کنند تا از امتیاز مالقات و نشست تخصصی با آنها بهره مند شود، هزینه زیادی 
را باید متقبل شــوند اما در نمایشگاه ایران اکســپو ضمن ارائه خدمات مشابه و برگزاری 
نشست های تخصصی همراه با کارشناسان و مترجمان رایگان، مبلغ ناچیزی از طرف قرار 

داد اخذ می کند.
پرتوزاده تشــریح کرد: ضمن هزینه سرسام آور شرکت در نمایشگاه های خارجی، کشور 
دارای زمینه های مناســبی برای حمایت تولیدکننــدگان و بازرگانان برای حضور در این 

نمایشگاه ها نیست.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و میزان پرداختی یارانه به مشارکت کنندگان، 
تجار اســتقبال خوبی برای حضور در نمایشگاه های خارجی ندارند و منفعت خود را در 
مزیت و ریسک های نمایشگاه خارجی نمی دانند بنابراین با تقویت نمایشگاه های داخلی 

می توان خالء های ناشی از عدم حضور در نمایشگا های خارجی را رفع کرد.
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