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در حالی که اکثر مالیاتدهندگان به تعهدات مالیاتی خود عمل میکنند اما برخی از عمل به تعهد امتناا
میورزند .در کشورهاي مختلف جهان فرار مالیاتی و تقلب در مالیات همچنان رخ میدهد و مبلا آن باه
سطح قابل توجه چند میلیارد دالر در سال میرسد .این فعالیتها در تضاد با قانون است و میتواند زمینه
فعالیت غیرمجاز و تخطی از قوانین را براي مالیاتدهندگان متعهد نیز ایجاد کند .بسیاري از مسئولین مالیاتی
در سراسر جهان انوا خاصی از فرار از مالیات را مشاهده میکنند که از جمله میتوان به گزارش کمتار
درآمد از طریق کتمان فروش الکترونیکی و گزارش بیش از حد کسورات از طریاق فاکتورهااي خریاد
نادرست و جعلی اشاره کرد .با این حال ،در حال حاضر راهحلهاي تکنولوژیک ماثرري باراي مسائولین
مالیاتی براي شناسایی و جلوگیري این نو فرار مالیاتی و تقلب مالیاتی در دسترس قرار دارد .ایان مقالاه
ضمن تشریح نتایج گزارش سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه که در سال  2017منتشر گردیده ،نخست
به موضو حذف فروش الکترونیکی و فاکتورهاي جعلی و نادرسات مایپاردازد و پا

از تشاریح مسائله،

ویژگیهاي کلیدي راهحلهاي تکنولوژیک استفاده شده ،نتایج حاصل از بهکارگیري ابزارهاي مکمل براي
اجراي راهکارها را بیان میکند .همچنین در این مقاله با تمرکز بار اساتفاده از فانآوري و راهکارهااي
دیجیتال براي شناسایی فرار مالیاتی براي اولین بار به کتمان فروش الکترونیکی به عنوان تهدیادي باراي
درآمد مالیاتی اشاره میشود.
واژگان کلیدي :فرار مالیاتی ،تقلب مالیاتی ،حذف فروش الکترونیکی ،فاکتورهاي جعلی.

Downloaded from ejip.ir at 18:21 +0330 on Tuesday January 22nd 2019

شمارههاي  7و  ،8مهر و آبان  ،1397صفحات 27-46

28

مجله اقتصادي سال هجدهم شمارههاي  7و 8

 .1مقدمه
اوگاندجی .)2013 ،1همچنتین درآمتدهای مالیتاتی قابتل قبتو تترین و مناستبتترین نتو آن از نرتر
اقتصادی است و در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی ،اعم از توزیعی مالی و حتی هدایت اقتصتاد
در مسیر اهداف کالن اقتصادی مانند تثبیت اقتصتادی ،ایجتاد اشتتاا  ،رشتد اقتصتادی و بهبتود راتاه
اجتماعی ابزاری کارآمد به شمار میآید (هادیان و تحتویلی .)1391 ،از ستوی دیگتر ،اترار و تقلتب
مالیاتی ،یک بدراتاری غیرقانونی و نادرست نسبت به تعهدات مالیاتی است .ارار مالیاتی آثار سویی
بر اقتصاد میگذارد که میتتوان بته تتثثیر آن بتر رشتد اقتصتادی ،توزیتع درآمتد ،پت انتداز بخت
خصوصی ،سرمایهگذاری بخ

دولتی و  ...اشاره کرد (صمدی و تابنده .)1392 ،بتا توجته بته اینکته

این سوء راتارها منجر به مشکالت و آسیبهای جدی اقتصادی میشود،تحقیقات بستیار گستتردهای
در رابطه با تخلفات مالیاتی خصوصاً تقلب و ارار مالیاتی در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است.
بهطور مثا در ایا ت متحده (اتزیونی1986 ،2؛ مک گتی و استمیت2006 ،3؛ متک گتی و گلمتان،4
2009؛ دسیکا و همکاران ،)2010 ،5در بنگالدش (بویان )2012 ،6در روسیه (ترهاب و کراسنیکف،7
 )2006در چت تین (ایت تزمن و وی )2003 ،8در هنتتتد (وادهتتتوا و پتتتا  )2012 ،9در ترکیت ته (یا متتتا و
گوماس )2013،10در ارانسه (کوریشلی و همکاران )2010 ،11در آلبانی و هلنتد (گراژانتی و شترام،12
 )2003در ایران (باقرپور و شانی و همکتاران1391 .؛ صتمدی و تابنتده1392 ،؛ موستوی جهرمتی و
همکاران )1388 ،در زیمبتاوه (هتووی )2012 ،13در متالزی (تابنتده و همکتاران )2012 ،14در کنیتا و

1. Muhrtala & Ogundeji
2. Etzioni
3. McGee & Smith
4 McGee & Gelman
5 Decicca et al.
6. Bhuiyan
7. Trehub & Krasnikova
8. Fisman & Wei
9. Wadhwa & Pal
10. Yalama & Gumus
11. Coricelli et al.
12. Gerxhani & Schram
13. Hove
14. Tabandeh et al.
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تانزانیا (لوین و وید  )2007 ،1در پاکستان (موگا و اکرم )2012 ،2و در نیجریه (اوگبونا )2010 ،3به
این سوء راتارها میتواند به صورت حذف عمدی درآمد و یا دستکاری سود یا درآمد و در
مجمو تالش برای کتمان درآمتد از دیتد مستوولین مالیتاتی باشتد .ایتن موضتو منجتر بته کتاه
درآمدی میشود که به شکل قانونی متعلق به دولت و مردم است و از این رو مبلغ قابتل تتوجهی از
درآمد محقق نمیشود .به عنوان مثا  ،مطالعه کمیسیون اروپا نشان میدهد که کل خسارت ناشی از
عدم تحقق مالیات بر ارزش اازوده برای  26کشور اتحادیته اروپتا تنهتا در ستا  2011حتدود 193
میلیارد یورو بود .از آنجا که سازمان مالیات بر ارزش اازوده بتا حجتم میلیتونی ااکتورهتای خریتد و
اروش روبهرو است چتارهای جتز توستل بتته شتیوههتای نتتوین ممیتتزی ،بازرستتی و ذخیترهستازی
اطالعات و آموزشهای مداوم نیروی انستانی ختود و استتفاده از امکانتات رایانتهای نتدارد .درواقتع
بررسی و کشف تقلب و ادعای کذب اعتبتار مالیتاتی بته روش مستتقیم و معمتو قتدیم امکتانپتذیر
نیست (موسوی جهرمی و همکاران.)1388 ،
ارار مالیاتی و تقلب مالیاتی موجب کاه

درآمد جامعه بترای تهیته کا هتای عمتومی شتده و

مالیاتدهندگان خوشحساب را نیز که از قوانین تبعیت و تمکتین متیکننتد ،در شترایط ناعاد نته و
نابرابر و بدبینی نسبت به نرام مالیاتی قرار میدهد .ایتن موضتو شترایط را بترای واحتدهای تجتاری
خوشحساب دشوارتر میکند؛ زیرا در حا رقابت با واحدهای تجتاری متخلفتی هستتند کته ستهم
هزینه مالیات عاد نه خود را نمیپردازند .گزارش کمتر از واقع درآمتد از طریتق کتمتان اتروش و
گزارش بی

از حد هزینهها از طریق ااکتورهای جعلتی و نادرستت دو نتو اترار مالیتاتی و تقلتب

مالیاتی است که بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .این اعالیتها برای متخلفان بسیار ستاده
است و میتواند بر درآمدهای مالیاتی هر کشتوری تتثثیر بگتذارد .تتثثیر ایتن جترامم مالیتاتی بستیار
گسترده بوده و شواهد نشان میدهد که میلیاردها د ر از درآمدهای مالیاتی به سبب ایتن جترامم از
دست راته است.

1. Levin & Widell
2. Mughal & Akram
3. Ogbonna
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یکی از اعالیتهای مشترك ممیزان مالیاتی در تمامی کشورهای دنیتا ،شناستایی مؤدیتانی استت
با این چال  ،استفاده از روشهای سنتی ممیزی استت .استتفاده از ایتن رویکترد زمتانبتر بتوده و در
بلندمدت موجب کاه

درآمدهای مالیاتی دولت و اازای

هزینههای آن میشود (باقرپور و شانی

و همکاران .)1391 ،در گذشته ،گزارش کمتر از واقع درآمد و گزارش بی

از حد هزینهها مشکل

بود و تشخیص و کشف آن نیز نیازمند صرف وقت طو نی برای مسوولین مالیتاتی بتود ،امتا در حتا
حاضر این شرایط در حا تاییر است .امروزه بسیاری از مسوولین مالیاتی از راهکارهای تکنولوژیک
برای شناسایی این تخلفات مالیاتی استفاده میکنند .این راهکارها مؤثر استت و مستوولین مالیتاتی بته
دنبا یااتن درآمدهایی هستند که قبالً کشف نشدهاند و این روش برای متولیتان وصتو مالیتات نیتز
بهینه و کاراتر خواهد بود .جلوگیری و کشف تخلفات مالیاتی ،بهینتهتترین راهحتل موجتود در بتازار
است و هزینههای مالیات ستانی را نیز کاه

میدهد .این راهکار به طور چشمگیری موجب تسهیل

وصو درآمدهای مالیاتی شده و بهرهوری سیستم مالیاتی را نیز اازای

میدهد.

به همین علت هیثت دادرسی تخلفات مالیاتی و سایر جرامم ) (1TFTCخواستتار ارامته گتزارش
در خصوص اهمیت و اثربخشی راهحلهای تکنولوژیک مورد استفاده برای تشخیص تقلب مالیتاتی
و ارار مالیاتی شد .این مقاله بر اساس مصاحبه و بحث با  21مقام مالیاتی و اطالعات دریاات شده از
آرژانتین ،استرالیا ،اتری  ،بلژیک ،کانادا ،انالند ،ارانسه ،آلمان ،غنا ،یونان ،مجارستان ،ایتالیا ،کنیتا،
مکزیک ،هلند ،جمهوری خلق چین ،رواندا ،ستنگاپور ،جمهتوری استلواکی ،ستومد و انگلستتان در
ارتباط با راهکارهایی که در حا حاضر از آنها استفاده میکنند و یا در حا پیادهسازی آن هستتند
و همچنین مصاحبه و مشورت با ارامهدهندگان راهکارهای مرتبط بتا اتنآوری در بخت

خصوصتی

توسط سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی 2تهیه شده است.
این مقاله ابتدا به موضو کتمان اروش الکترونیکی و تکنولتوژی مقابلته بتا آن و ویژگتیهتای
کلیدی راهکارهای انآوری اطالعات موجود ،مزایای اثباتشتده و همچنتین هزینتههتا و اقتدامات
تکمیلی زم برای اجرای این نو راهکارهتا متیپتردازد و ستس

بته مستوله ااکتورهتای نادرستت و

1. Task Force on Tax Crime and Other Crimes
2. OECD
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جعلی و ویژگیهای کلیدی راهکارهای انآوری اطالعات موجود و تجارب سایر مسوولین مالیاتی

 .2کتمان فروش الکترونیکی و بزرگنمایی هزینه
سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی در سا  2013با تمرکز بر استفاده از اتنآوری و راهکارهتای
دیجیتا برای شناسایی ارار مالیاتی برای اولین بار به کتمان اتروش الکترونیکتی بته عنتوان تهدیتدی
برای درآمد مالیاتی اشاره کرد .حذف اروش میتواند به صورت بسیار ساده اتفاق بیااتد؛ زیرا برخی
از اروشهای نقدی با هدف گزارش کمتر از واقتع درآمتد و گتزارش بتی

از حتد هزینتههتا ثبتت

نمیشوند و درنتیجه بدهی مالیاتی مربوطه کمتر از واقع گزارش خواهد شد .اگرچه ،در حا حاضر
در واحدهای تجاری روشهای پیشراتهتری متداو و رایج شدهاند .اازای
کسبوکار و اازای

استفاده از تکنولوژی در

استفاده از روشهای پرداخت الکترونیکی مانند کارتهای اعتبتاری ،حتذف

اروش نیز پدیدار خواهد شد .استفاده از ابزارهتای الکترونیتک متیتوانتد شتواهد انجتام معتامالت و
اینکه آیا به صورت نقدی یا از طریق کارت اعتباری صتورت گراتته استت را تاییتر دهتد .همچنتین
تاییر این معامالت از طریق ثبت وجوه نقد به صورت آزمایشی و یا لاو معامالت پ

از وقتو آن،

انجام میشود .بدون اطالعات صحیح ،مسوولین مالیاتی نمیتوانند میزان صحیح مالیتات را ارزیتابی و
تعیین نمایند .در گذشته ،حذف مدرك اروش بهسادگی صورت میگرات .به طتور مثتا اروشتنده
وجوه نقد ناشی از اروش را در جیب خود میگذاشت و یا دااتر حسابداری را اصالح متیکترد .امتا
امروزه حذف اروش با استفاده از تکنولوژی پیچیدهتر و ردیابی و شناسایی آن برای ادارات مالیتاتی
بسیار سختتر شده است.
دو نرماازار پرکاربرد زاپر 1و اانتوم ویر 2برای حذف اروش الکترونیکی طراحی شدهاند کته در
حا حاضر در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرند .اانتوم ویر یک نرماازار جانبی ثبتت
اروش است که به کاربر اجازه میدهد تا دادههای ثبتشده را تاییر دهد .این برنامه اقتط از طریتق
یک منوی مخفی قابل دسترسی است و به مالک واحد تجاری اجازه میدهد پ

از انجام معاملته،

اسناد اروش را مخفیانه دستکاری و تحریف کند .زاپر یک ابزار یا برنامته ختارجی استت کته بته
1. Zapper
2. Phantomware
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صورت آنالین قابل دسترسی بوده و میتواند به ثبتکننده وجوه نقد متصتل و امکتان دستتکتاری
هر دو نرماازار مذکور حذف موردی یا کلی اسناد اروش و همچنتین جتایگزین کتردن مقتدار
اروش با یک مبلغ پایینتر و درنتیجه کاه

کلی مبلغ اروش را برای کاربر امکانپذیر میکند .بته

دلیل قابلیت پنهانکاری این نرماازارها ،ثبت وجوه نقد و اعالیتت کتاربران طبیعتی و نرمتا بته نرتر
میرسد و این موضو یک چال

برای تشخیص حسابرسان مالیاتی است .تکنیکهای نوین حذف

اروش با عنوان «حذف اروش به عنوان یک خدمت» اجازه میدهد تا مالیاتدهندگان برای حتذف
اروش از طریق یک نرماازار زاپر خارجی که در بستر اینترنت عمل میکند و اقدام به حذف ،تاییر
و جایگزینی اطالعات اروش و یا حذف کامل معامله اروش از یارانهها از راه دور کنند .با توجه بته
اینکه اعالیتهای مالیاتدهنده معتبر و مجاز به نرر متیرستد ،شناستایی و کشتف ایتن جترامم بترای
مسوولین مالیاتی بسیار دشوار است .اغلب ارامهدهندگان خدمات در خارج از کشور اعالیت میکنند
و اقدام اجرایی برای مسوولین داخلی را دشوار میکند.
 .3راهکارهاي شناسایی حذف فروش الکترونیکی
جایی که جرامم مالیاتی با تکنولوژی تسهیل میشود ،راهکار مقابله تکنولوژیک نیز مورد نیاز است.
متداو ترین ابزار مقابله با سوءاستفاده حذف اروش الکترونیکی ،تکنولوژی ضبط اطالعتات استت.
این ابزار اطالعات اروش را بالااصله و همزمان با وقو معامله ثبت و نگهداری و ذخیره متیکنتد و
به معنی آن است که اطالعات ثبتشده غیرقابتل جعتل و دستتکتاری استت و اطالعتات از طریتق
نرماازارهای زاپر و اانتوم ویتر قابتل دستتکتاری یتا تحریتف نبتوده و یتا در صتورت دستتکتاری
احتمالی ،قابل ردیابی و قابل تشخیص بوده و امنیت اطالعات و دادهها نیز حفظ شده است.
ابزارهتای مختلفتی بترای انجتام ایتن کتار وجتود دارد کته در کشتورهای مختلتف و توستط
ارامهدهندگان خدمات مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .به عنوان مثا واحد کنتر متالی ،ابتزار
مالی الکترونیکی ،دستگاه حااره مالی ،کنتر کننده اروش یا ثبت و ضبط اروش نمونههتایی از ایتن
ابزارها هستند .این نو اناوریها باید بتواند در هر نو دستگاه ثبتکننده وجتوه نقتد نریتر دستتگاه
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ثبتتکننتده وجتوه نقتد الکترونیتک ستنتی ( ،1)ECRsسیستتمهتای رایانتهای ثبتت اتروش و یتا
وجود دارد که میتواند به عنوان یک بخ

یکسارچه از یک دستگاه ثبتکننده وجوه نقد و یتا بته

عنوان یک نرماازار جانبی قابل نصب بر روی دستگاه ثبتکننده وجوه نقد باشد.
قابلیت دیگر این نو ابزار ارسا اطالعات به طتور خودکتار بته اداره مالیتات از طریتق اتصتا
آنالین دستگاه ثبتکننده وجوه نقد به پایگاه داده شرکت است .این کار را میتوان در زمتان وقتو
معامله و یا یک زمان برنامهریزیشده مانند پایان هر روز یا هر متاه انجتام داد و امکتان دسترستی بته
اطالعات از راه دور برای مسوولین مالیاتی جهت ممیزی و حسابرسی اراهم میشود .این دستتگاههتا
توانایی شناسایی مبالای را دارد که قبالً از لحاظ مالیاتی ناشتناخته بتوده و در حتا حاضتر بتر مبنتای
درآمد قابل محاسبه خواهند بود.
 .4نکات برجسته از نتایج از تکنولوژي ربت و ضبط اطالعات الکترونیکی
در مجارستان با ایجاد یک واحد کنتر مالی و نرارت بر دستگاههای الکترونیک ثبتتکننتده وجتوه
نقد (نریر پایانههای اروش ( )POSو صندوقهای بخ

اروش در اروشگاهها) موجتب ااتزای

15

درصدی درآمد مالیات بر ارزش اازوده در بخ های مرتبط با این دستتگاههتا گردیتد .در اتتری ،
انترار میرود که نتایج حاصل از ابزارهای حذف اروش الکترونیکی 900 ،میلیون یورو بته درآمتد
مالیاتی اضاای نمایتد .در بلژیتک ،مقایستههتای اولیته نشتان متیدهتد  8درصتد ااتزای
رستورانها پ

در اتروش

از نصب این دستگاهها نسبت به اروش قبل گزارش شده است.

در کبک کانادا ،در  31مارس  ،2016مبلغ  1.2میلیارد د ر کانتادا ( 822میلیتون یتورو) پت

از

معرای و بهکارگیری دستگاههای ثبت اروش در صنعت رستتوران بته عنتوان مالیتات بازیااتت شتده
است .پی بینیها حاکی از آن است که تا سا  ،2019-2018این مقدار به طور کلی به  2.1میلیارد
د ر ( 1.44میلیارد یورو) خواهد رسید .عالوه بر این ،به دلیل خسارات مالیاتی ،در سا  2008اداره
درآمد کانادا صاحب  4رستوران را به اتهام حذف حتدود  200.000معاملته نقتدی و در مجمتو بته
مبلغ  3.1میلیون یورو به عنوان مجرم معرای کرد.

1. Electronic Cash Registers
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در رواندا ،دستگاههای ثبت الکترونیکی وجوه نقد در مارس  2013معرای شد .در ستا ،2015
 135.000دستگاه ثبت الکترونیکی وجوه نقد به یک واحد کنتر مالی متصل گردید .ایتن موضتو
در تمام شرکتهایی که کا هتا و ختدمات را بته صتورت نقتدی پرداختت متیکننتد ،الزامتی شتد.
مالیات بر ارزش اازوده و درآمد مالیاتی سالیانه حدود  3میلیارد کترون ( 300میلیتون یتورو)

اازای

از زمان اجرای این قانون برآورد شده و منجر به کنتتر بهتتر اقتدامات آژانت

مالیتاتی ستومد شتده

است.
استفاده از دستگاههای ثبت الکترونیکی وجوه نقد مزایایی نیز برای واحدهای تجاری بته همتراه
دارد .به عنوان مثا  ،این ابزارها از دستکاری اروش جلوگیری و منجتر بته گزارشتگری صتحیح و
مطمون میگردد و از سرقت توسط کارکنان محاارت میشود .عالوه بر این ،ابزارهایی که بتهطتور
دقیق اطالعات را ضبط و ذخیره میکند و آن را با مقام مالیاتی به اشتتراك متیگذارنتد ،متیتوانتد
هزینههای حسابرسی را برای مسوولین مالیاتی و مالیاتدهندگان کتاه

دهتد .بته عنتوان مثتا  ،در

استان کبک کانادا ،ممیزی یک رستوران  70ساعت زمان نیاز داشت ،اما بعد از معرای دستگاههای
ثبت الکترونیکی اروش ،این مدتزمان به سه ساعت کاه

یااته است .ایتن موضتو بته مستوولین

مالی اجازه داد که تعداد بازرسیها را به میزان قابتل تتوجهی از  120متورد بته  8000متورد در ستا
اازای

داده است .این موضو میتواند برای واحتدهای تجتاری نیتز ستودمند باشتد ،زیترا ممیتزی

الکترونیکی و از راه دور جایگزین تهیه مدارك حجیم شود که این اراینتد منجتر بته کتاه

زمتان

اعالیت و وقفه در کسبوکار میشود.
 .5ویژگیهاي کلیدي راهکارهاي فناوري ربت و ضبط اطالعات
جدول  .1ویژگیهاي کلیدي راهکارهاي فناوري ربت و ضبط اطالعات
ویژگی

مزایا
حصو اطمینان نسبت به اینکه دستگاههای ثبت الکترونیکی اروش
مورد استفاده اقط عملیات زم را انجام میدهند و امکان حذف اروش

مقررات و تثییدیههای زم برای دستگاههای ثبت

و یا اعالیتهای ممنو وجود ندارد .یکی از مکانیسمهای موجود برای

الکترونیکی اروش

این کار این است که مجوز اروش صرااً به اروشندگان مشخص و
معین دستگاههای ثبت الکترونیکی اروش اعطا شود .راهکار دیگر
تعیین الزامات و مقرراتی است که مشخصات مورد نیاز را مشخص کرد
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و به بازار اجازه میدهد تا راهحلهای ممکن را ارامه کند
تعیین جزمیات دادههایی که باید در رسید خرید ثبت و چاپ شوند
این دادهها را میتوان به عنوان دادههای مالی تعریف کرد که میتواند
الزامات مرتبط با محتوای دادهها و اطالعات

شامل مقدار اروش ،مقدار مالیات بر ارزش اازوده /مالیات بر اروش،
زمان ،تاریخ ،شماره صورتحساب ،حالت عملیات ثبت نام (مانند حالت
آموزشی) و نو رسید (مانند بازپرداخت و یا یک صورتحساب ناتمام
در یک رستوران) باشد.
امضای دیجیتا یا کد کنترلی ،یک شناسه منحصربهارد با جزمیات
مربوط به آن معامله مانند تاریخ ،زمان و مقدار معامله اراهم میکند.
امضای دیجیتا یا کد کنترلی همراه با اطالعات معامله ذخیره و بر روی
رسید مشتری نیز چاپ میشود .امضا میتواند به صورت رمزگذاری
شده یا یک امضا الکترونیکی باشد و مسوو مالیاتی با توجه به راهنمای

امنیت دادهها :امضاء دیجیتا اعالم وصو

مربوط به ایجادکننده اطالعات امکان شناسایی آن را دارد .امضاهای
دیجیتا اجازه میدهد که هر تراکن

ردیابی و تثیید شود ،زیرا

منحصربهارد بوده و تضمین میکند که دادههای ارسا شده توسط
مالیاتدهندگان مشخص ایجاد شده و از زمان امضا تاییری نکرده
است .اگر تراکن

مربوط به معامله بعداً تاییر کند ،یک شناسه دیجیتا

دیگر تولید میشود و ردیابی تاییرات امکانپذیر میشود.
دادهها باید به طور جداگانه و ایمن از دستگاههای ثبت اروش و در
یک محیط محرمانه و مطمون برای جلوگیری از تحریف و یا هک
شدن اطالعات و در سرورهای مربوط به دستگاههای پایانه اروش
ذخیره اطالعات و دادهها

1

ذخیره شوند .دادهها را میتوان بر روی یک دستگاه خارجی که به
دستگاههای ثبت اروش متصل است (یک «جعبه سیاه») و یا به طور
کامل در داخل دستگاههای ثبت اروش یا چاپگر رسید (مانند یک
کارت حااره یا سیمکارت) ،یا اتصا به بستر اینترنت و ذخیره
اطالعات از طریق محاسبات ابری است.
از آنجا که مسوولین مالیاتی در هر زمان و از راه دور به اطالعات
دسترسی دارند ،این امر مانع تاییر اطالعات پرونده توسط

دسترسی دادههای آنالین :دسترسی از راه دور توسط

مالیاتدهندگان شده و اجازه میدهد که مسوولین مالیاتی از دادهها

اداره مالیات

برای حسابرسی موردی و بررسی میزان تمکین استفاده کنند .اینگونه
اعالیتها با توجه به اینکه دادهها در حا حاضر بدون نیاز به ارسا
درخواست خاصی در دسترس بوده و نیازی به مراجعه حضوری برای
)1.Point of sale (POS
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ممیزی در محل اعالیت مشتری نیست کارآمدتر خواهد بود .همچنین
در مواقعی که اطالعات و دادهها در خارج از کشور ذخیره شده و
مالیاتی کمک کند.
انتقا منرم دادهها از آرشیو به اداره مالیاتی امکان تاییر اطالعات
توسط مالیاتدهندگان را بسیار محدود میکند ،زیرا مالیاتدهندگان
آگاهی دارند که اطالعات بهطور مستقیم در دسترس مسوولین مالیاتی
قرار دارد .تباد اطالعات با اداره مالیات میتواند بالااصله در زمان
وقو یا در اواصل ادواری باشد .همانطور که انتقا خودکار و
آنالین متکی بر اتصا به شبکه محلی یا سامانه جهانی ارتباطات همراه
است ،آپلود دورهای از طریق تلفنهای همراه آنالین با قابلیت
انتقا دادهها :ارامه گزارش به اداره مالیاتی

پردازش امن دادها ممکن است در مکانهایی که اتصا مطمون وجود
ندارد مناسب و در برخی موارد شاید برای اداره مالیات قابل کنتر تر
باشد .همچنین اجازه انتخاب دادهها برای حسابرسی موردی و سنج
تمکین مؤدیان را برای مسوولین مالیاتی اراهم کرده و ممکن است این
نو اعالیتها کارآمدتر اجرا شوند زیرا اطالعات در دسترس بوده و
نیازی به مراجعه حضوری برای ممیزی در محل اعالیت مشتری نیست.
همچنین در مواقعی که اطالعات و دادهها در خارج از کشور ذخیره
شده و موجب چال

برای حسابرسی مالیاتی میشود ،میتواند به
مسوولین مالیاتی کمک کند.

ویژگیهای توصیفشده اوق را میتوان در یک راهحل انتی و بته روشهتای مختلتف ادغتام
کرد .جنبههای مهمی که باید در هنگام انتخاب یک راهحتل متورد توجته قترار گیرنتد عبارتنتد از:
درجه امنیت دادهها (رمزنگاری یا امضای الکترونیکی) و ذخیرهسازی ضد هک یتا سترقت و اینکته
آیا دادههای مالی امن در یک دستگاه جانبی خارجی (جعبه مالی) و یا به طتور کتامالً یکسارچته در
داخل دستگاههای ثبت وجوه نقد ذخیره میشوند.
 .6هزینههاي بهکارگیري فناوري ربت و ضبط اطالعات
یک عامل کلیدی در انتخاب یک تکنولوژی مقرونبهصراه بودن ،اثربخشی سهولت پیادهستازی آن
بوده و ممکن است به ارزیابی ساختار بازار دستگاههای ثبت وجوه نقد خصوصاً در صورت استفاده
از طیف وسیعی از دستگاههای ثبت وجوه نقتد در بخت هتای مختلتف بتازار و رتبتهبنتدی آنهتا از
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دستگاههای ثبت وجوه نقد سنتی ساده تا تجهیزات بسیار پیچیده ثبت اطالعات یا دستگاههای پایانته
جایگزینی است را امکانپذیر کرده و محدوده قیمت هر انآوری را مشخص میکند.
هزینههای این راهکارها با گذر زمان کاه

یااتته استت .بستیاری از راهکارهتای استتفادهشتده

راهکارهای غیرمستقیم هستند که توسط مؤدیان مالیاتی نصب میشوند و یتا ممکتن استت در حتا
حاضر در دستگاههای ثبت وجوه نقد تثییدشده نصب شده باشند .عواملی که میتوانند بر هزینههتای
این راهکارها تثثیر بگذارند ،شامل میزان اصالحات مورد نیاز برای ماشینهای موجتود (بتا توجته بته
اینکه اصالح سیستمهای موجود ممکن است گرانتر از اضااه کردن یک بخت

جداگانته باشتد)،

اندازه بازاری که این راهکار را اجرا میکند و اینکه آیا راهکار از طریق یک بازار آزاد خریتداری
شده است یا خیر ،هستند .اگرچه تعمیم دادن این موضو دشوار استت ،امتا هزینتههتا متیتوانتد در
حدود  30یورو تا  1000یورو باشد.
هزینههای اداره مالیات نیز باید مدنرر قرار گیرد .در نرر گراتن مؤثرترین راهکار بترای اجترای
بهینته راهکتار انتاوری ،از جملته میتزان مستوولیت ادارات مالیتات از جنبتههتای انتی ماننتد تثییتد
دستگاههای ثبت وجوه نقد شخصی یا بازرسی تاییرات در دستگاههای موجود است .عالوه بر این،
هزینههای مربوط به مسوولین مالیاتی هم در زمانی که دسترسی به دادهها از راه دور امکانپذیر است
و یا دریاات و ذخیره دادههای معامالت به صتورت یکجتا بایتد در نرتر گراتته شتده باشتد .در هتر
صورت ،ابزار تجزیهوتحلیل خودکار دادهها باید در نرر گراته شود تا الگوهای تشخیص ناهنجاری
یا شکافها تهیه و هزینههای تشخیص هرگونه نتایج غیرمعمو کاه

یابد.

 .7سایر فعالیتهاي مورد نیاز براي اجراي راهکارها
درجه و نو دیگر ابزار مورد نیاز برای پیادهسازی تکنولوژی ثبت دادهها ممکن است به چارچوب
قوانین داخلی ،مانند قدرت قانونی مسوولین مالیاتی و میزان وجود شواهد حذف اروش الکترونیکی
در کشور که معرای ابزارهای انآوری اجباری را توجیه متیکنتد ،بستتگی داشتته باشتد .در بیشتتر
موارد ،چارچوب قانونی به منزله قلب هر راهکار محسوب میشود .وظتایف مضتاعفی کته بایتد در
هنگام معرای یک ابزار اناوری در نرر گراتته شتود ،شتامل مشتاوره بتا مالیتاتدهنتدگان و بخت
خصوصی ،مشوقهای انگیزشی برای مالیاتدهندگان ،قانونگذاری و نرارت و نیز ممیتزی و اجترا
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میشود .این ابزارها میتوانند به صورت پیوسته مورد استفاده قترار گیرنتد .مثتا هتای مربتوط بته هتر
شکل  .1بلوکهاي کلیدي پیادهسازي راهکار

 قانونگذاری برای الزام به صدور ااکتور برای هر معامله و الزام به استتفاده از تکنولتوژی ثبتت
داده یا دستگاههای ثبت وجوه نقد که با استانداردهای مشخص مطابقتت دارنتد .الزامتات انتی
باید بسیار روشن و بهراحتی قابل اجرا و تثیید باشد .همچنین از طریتق قتانونگتذاری مشتخص
میشود که دستگاههای ثبت وجوه نقد در حالت ممنوعیت استفاده از این دستگاهها مانند حالت
آموزش که مانع از ثبت معامالت شتده و یتا اعمتا محتدودیت در خصتوص چگتونگی ثبتت
استرداد وجوه در زمانی که مؤدیان مالیاتی وجوه را نزد خود نگهداری میکننتد ،چگونته بایتد
مورد استفاده قرار گیرد .بته طتور مثتا متیتتوان بته قتانون اراینتد متالی اتتری

و قتانون ثبتت

دستگاههای وجوه نقد سومد اشاره کرد.
 مشاوره و همکاری با مالیاتدهندگان و تولیدکنندگان دستگاههای ثبتت وجتوه نقتد در زمتان
تعریف استانداردهای مرتبط مفید خواهد بود .بهطور مثا کشور هلند با صنعت به منرور توسعه
مجموعه «نشان کیفیت» همکاری و تعامل کرده که نشاندهنده دستگاههای ثبت وجوه نقد قابل
اعتماد است .ایالت آنتاریو در کانادا مشاوره عمومی را با واحتدهای تجتاری و دیگتران انجتام
میدهد تا از طریق دریاات اطالعتات دربتاره راهکارهتای اتنآوری شناستایی حتذف اتروش
الکترونیکی ،هزینه عمومی صنعت را به حداقل برسانند.
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 مشوقهای واحدهای تجاری که به صورت داوطلبانه تکنولوژی ثبت دادهها را نصب کنند که
استفاده از دستگاههای ثبت وجوه نقد معتبر است .بهطتور نمونته کشتور اتتری

یتک تخفیتف

مالیات ویژه به مؤدیان مالیاتی که دستگاه مورد نیاز ادارات مالیاتی را نصب کردهاند اختصاص
میدهد .تجربه نشان داده شده است که حتی در صورتی که دولت برای استفاده از این سیستم
مبالای از خود نیز پرداخت کند ،این مبالغ بسیار سریع از طریق درآمد حاصله ،دریاات خواهتد
شد.
 آگاهی بخشی و اطال رسانی در میان مشتریان در خصوص رسیدهای اخذ شده از دستگاههتای
ثبت وجوه نقد معتبر به منزله شان

شرکت در قرعهکشی باشتد .ایتن راهکتار موجتب آگتاهی

بخشتی در میتان ااتراد جامعته در خصتوص ریستک اترار مالیتاتی و تقلتب مالیتاتی از طریتق
سوءاستفاده از ااکتورها شده و آنها را قادر میسازد که به عنوان یک مکانیسم اجرایی عمتل
کنند و انگیزه مالیاتدهندگان برای تمکین و رعایت قوانین را اازای

میدهد .بترای انگیتزش

بیشتر مشتریان میتوانند رسید خود را در قرعهکشی شترکت داده یتا ااتزای

امتیتاز بترای هتر

رسید خرید منرور کرد که در این صورت ارصتی برای به دست آوردن جتایزه بترای مشتتریان
اراهم میکند .بهطور مثا این شیوه در کشورهای کلمبیتا و پرتاتا متورد استتفاده قترار گراتته
است.
 نرارت بر معرای تکنولوژی جدید میتواند شامل موارد زیر باشد:
 الزام تثمینکنندگان دستگاههای ثبت وجوه نقد بر ارامه گزارش به مسوولین مالیاتی برای صدور
تثییدیه اعتبار دستگاهها متناسب با مشخصات مورد نیاز و الزام مالیاتدهندگان برای گزارش به
ادارات مالیاتی در زمانی که آنها یک دستگاه ثبت وجوه نقد معتبر را نصب کردهاند .مستوو
مالیاتی پ

از آن میتواند یتک ثبتتکننتده اطالعتات یتا یتک پایگتاه داده بترای کمتک بته

حسابرسیهای آتی داشته باشد .به عنوان مثا در ستومد اتردی کته مالتک یتک دستتگاه ثبتت
وجوه نقد است باید این موضو را به اداره مالیات گزارش دهد و هر دستگاه ثبتت وجتوه نقتد
دارای یک شماره شناسایی منحصربهارد است.
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 اجرا از طریق قانونگذاری و مجازات برای استفاده یا جلوگیری از توزیع و اروش دستگاههای
اروش .بهطور نمونه تقریباً  20ایالت در ایا ت متحده چنین قوانینی را تصتویب کتردهانتد .ایتن
موضو باید با استراتژیهای مؤثر حسابرسی کشف عدم تمکین و الزامات اجرایی مجتازاتهتا
مورد حمایت قرار گیرد.
 .8صدور فاکتورهاي نادرست و جعلی
در حالی که تکنیکهای حذف اروش به دنبا گزارش کمتر از واقع درآمتد هستتند ،ااکتورهتای
نادرست و جعلی به دنبا کسورات بی

از واقع و دستتکتاری ااکتورهتا بترای جتایگزین کتردن

هزینههای غیرقابل قبو شخصی به عنوان کسورات قانونی است .ااکتورهتای نادرستت و جعلتی در
جایی به کار میرود که یک واحد تجاری اقدام به دستکاری و جعل یک ااکتور به نام یک واحد
تجاری بدهکار میکند .این کار به واحد تجاری اجازه میدهد که بتا توجته بته اهتداف مالیتاتی ،بته
صورت اریبکارانه ادعای هزینه تحمیل نشدهای را داشته باشد که درواقع اتفاق نیفتاده است .هرچند
به صورت تووری مسوو مالیاتی میتواند اعتبار هر ااکتور را با مقایسه آن بتا ستوابق معاملته بررستی
کند اما این ارایند موجب اتالف وقت و منابع خواهد شد .بررستیهتا نشتان متیدهتد مکزیتک بتین
سا های  2007تا  ،2009به دلیل ااکتورهای جعلی ،حدود  3میلیارد یورو از مالیات خود را از دست
داد و در جمهوری اسلواکی ،در طو سا های  2014و  2015به علتت تقلتب در صتدور ااکتورهتا
بی

از  500میلیون یورو کاه

مالیات بر ارزش اازوده گزارش شد.

 .9راهکارهاي مورد استفاده براي ارزیابی فاکتورهاي نادرست و جعلی
یکی از راهکارهای راع مشکل ااکتورهای نادرست ،الزامی کردن صدور ااکتورهتای الکترونیکتی
است .به طور کلی ،واحد تجاری باید سوابق معامالت با مشتری را نگهداری و ااکتور برای مشتتری
صادر کند که ممکن است ااکتور به صتورت الکترونیکتی یتا کاغتذی باشتد .اتاکتور الکترونیکتی
معامله را به شکل الکترونیکی ثبت و مستند میکنتد .سیستتم صتدور ااکتورهتای الکترونیکتی بایتد
ویژگیهای اضاای برای اطمینان از یکسارچگی دادهها و شناسایی ایجادکننتده داشتته باشتد .در ایتن
حالت میتوان با استفاده از یک امضای دیجیتا از صحت ااکتور و عدم تاییر ااکتور پ
آن مطمون شد.

از ایجاد
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ااکتور الکترونیکی در صورتی مؤثرتر خواهد بود که یا ااکتور ثبت شود و یا در غیر این صورت به
تطبیق خودکار دادهها از خریدار و اروشنده به دستت آورد .از آنجتا کته ایتن امتر از طریتق انتقتا
دادههای ادواری یا انتقا لحرهای و در زمان وقو رویدادها انجام میشود ،مسوولین مالیاتی به طور
قابل مالحرهای آمار دسترسی به مالیاتدهندگان خود را اازای

داده و حسابرسی ،تجزیهوتحلیل و

وصو مالیات را به روش کارآمدتر انجام دهند.
 .10نتایج و مزایاي صدور فاکتور الکترونیکی
صدور ااکتور الکترونیکی در تعدادی از کشورها آغاز شده و شواهد اجرای آن در حا جمعآوری
است .به عنوان مثا  ،آرژانتتین ،بولیتوی ،برزیتل ،کلمبیتا ،کاستتاریکا ،اکتوادور ،گواتمتا  ،ایتالیتا،
جمهوری خلق چین ،پرو ،رواندا و اروگومه صدور ااکتور الکترونیکتی را اجترا کتردهانتد .تنهتا در
مکزیک که استفاده از ااکتور الکترونیکی را اجباری کرده است  4.2میلیون کسبوکار کوچک را
برای اقتصاد رسمی به ارماان آورده است.
صدور ااکتور الکترونیکی میتواند مزایای دیگری نریر جایگزینی ااکتورهای کاغذی ،حذف
چاپ ،ارسا و بایگانی ااکتورها را نیز داشتته باشتد .جهتت شناستایی صتراهجتویی قابتل توجته در
هزینهها اتحادیه اروپا برای استانداردسازی صتدور اتاکتور الکترونیکتی بترای استتفاده دستتورالعمل
(/55 /2014اتحادیه اروپا) را معرای کرد.
 .11ویژگیهاي کلیدي صدور فاکتور الکترونیکی
جدول  .2ویژگیهاي کلیدي صدور فاکتور الکترونیکی
ویژگی

مزایا
تعیین الزاماتی مانند محتوا یا قالب ،یا گواهی تثمینکنندگان راهکارهای صدور
ااکتور الکترونیکی که کیفیت و سهولت ممیزی را تضمین میکند .این موضو

استانداردسازی الزامات ااکتورهای

شناساندن صدور ااکتور الکترونیکی برای واحدهای تجاری را شفاف و یکسارچه

الکترونیکی

میکند .هنگامی که استفاده از یک ارمت استانداردشده الزامی شود ،پردازش
اتوماتیک و تجزیهوتحلیل حجم وسیعی از دادهها برای مسوولین مالیاتی آسانتر
میشود.

امضای دیجیتالی رسید مشتری

امضای دیجیتا یک شناسه منحصربهارد با جزمیات مربوط به تاریخ ،زمان و
مقدار معامله را اراهم میکند .مقام مالیاتی یک کلید تطبیق برای رمزگشایی
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امضاء دیجیتا دارد و رسید کامل و معتبر را تثیید میکند .اگر بعداً در معامله
تاییر ایجاد شود ،یک امضای دیجیتا دیگر با شناسه متفاوت تولید خواهد شد
امضای دیجیتا  ،امکان تثیید ااکتورها است.
اتصا صدور ااکتور الکترونیکی به

این ویژگی این اطمینان را میدهد که ااکتورها در زمان صدور صحیح هستند و

دستگاههای ثبت اروش

دادهها به طور صحیح محاارت میشوند.
اطالعات حاصل از صدور ااکتور الکترونیکی به مسوولین مالیاتی ارامه خواهد شد

ارامه اطالعات ااکتور به مقام مالیاتی

و در این ارایند به صورت الزامی همه اطالعات ااکتورها یا خالصهای از
اطالعات مشخص انتقا مییابند .این اطالعات در زمان وقو معامله و به صورت
آنالین یا در اواصل زمانی برنامهریزیشده به مراجع مالیاتی ارسا میشود.

 .12اقدامات مورد نیاز براي اجراي راهکار
همانطور که در رابطه با حتذف اتروش الکترونیکتی ،تکنولتوژی بتهتنهتایی یتک راهحتل نیستت و
ویژگیهای آن به عنوان بخشی از یک مجموعه مؤثر مورد استفاده قرار گرات ،برای معراتی متؤثر
ااکتور الکترونیکی نیز از ویژگیهای تکمیلی زیر استفاده شده است:
 قانونگذاري جهت استفاده از ااکتورهای الکترونیکی که در صورت سرپیچی از قانون تنبیته و
مجازات زم اعما شود .این کار از طریق اجازه دسترسی قانونی مسوولین مالیاتی به دادههای
اشخاص ثالث برای مطابقت با مبالغ پرداختی به مالیاتدهندگان صورت میگیرد.
 ابزار تأیید آنالین .بهطور مثا در آرژانتین ،پ

از انجام معامله ،مالیاتدهندگان باید نسبت بته

اخذ تثییدیه از مسوولین مالیاتی اقدام کنند .اگر ااکتور حتاوی اطالعتات متورد نیتاز باشتد ،بته
عنوان یک معتبر تثیید و اثرات مالی آن علیه شخص ثالث استفاده میشتود .ایتن اطالعتات در
پایگاه اطالعات مالیاتی وجود دارد و میتوان برای بررسی و جمعآوری مالیتاتهتای دیگتر از
آنها استفاده کرد .عالوه بر این ،اشخاص ثالث با دسترسی به یک ابزار تثیید آنالین میتواننتد
جزمیات صورتحسابی که دریاات کردهاند و بالااصله با اطالعاتی که قبالً در اختیتار مستوولین
مالیاتی قرار دادهاند ،مطابقت و تثیید مینمایند و بنابراین میتوان از این اطالعات برای مالیتات
و مقاصد دیگر استفاده کرد.

Downloaded from ejip.ir at 18:21 +0330 on Tuesday January 22nd 2019

و اثری برای ردیابی تاییر بجا خواهد گذاشت .بنابراین یک جنبه مهم استفاده از

فناوري اطالعات؛ ابزار مقابله با تخلفات مالیاتی

43

 همسانسازي الزامات جهت قالب و محتوای ااکتورهای الکترونیکی با سایر تعهدات مترتبط بتا
تمکین واحدهای تجاری را تسهیل کند .رویکرد دیگری که میتواند مورد استفاده قرار گیرد،
بخشودگی جترامم مالیتاتی در صتورت انجتام حسابرستی و تثییتد اجترای ابتزار صتدور اتاکتور
الکترونیکی است.
 انگیزه برای مالیاتدهندگان ،مانند ارامه نرماازار برای کمک به مؤدیان مالیاتی .بهطور مثتا در
ایتالیتا اداره درآمتد از متاه جتو ی ستا  ،2016نترمااتزاری را بته صتورت رایگتان در اختیتار
شرکتها قرار داد .برای صدور ااکتور الکترونیکی معامالت بین واحدهای تجاری (بهویتژه در
شرکتهای کوچک) منجر به ایجاد ،انتقا و ذخیترهستازی ااکتورهتای الکترونیکتی شتد .در
شیلی ،دولت نرماازار حسابداری آنالین را اراهم کترده و اجتازه متیدهتد واحتدهای تجتاری
کوچک برای ثبت معامالت و پی پرداخت مالیاتی از آن استفاده کنند .مشوقهای دیگری نیز
میتواند مورد استفاده قرار گیرد؛ بهطور مثا در صورت استفاده از ااکتور الکترونیکی ،مشتری
میتواند تقاضای کسر مالیات در رابطه با معامالت ختاص و یتا ادعتا در خصتوص مالیتات بتر
ارزش اازوده داشته باشد .به عنوان مثا در ایتالیا ،انتقا اختیاری الکترونیکی ااکتورها منجر بته
رهایی مالیاتدهندگان از تعهدات گزارشگری اعلی شده و انترتار متیرود کته بته طتور قابتل
تتوجهی از هزینته تمکتین مالیتاتدهنتدگان کتاه

یابتد .بتا توجته بته اینکته طبتق قتانون،

مالیاتدهندگان به طور کلی ملزم به حفظ اسناد تجتاری هستتند ،معراتی اتاکتور الکترونیکتی
ممکن است منجر به کاه

قابل توجهی از تعهتدات اعلتی نشتود .در حتا حاضتر واحتدهای

تجاری از مدارك کاغذی استفاده میکنند و معرای ااکتور الکترونیکی ،بهویژه به دلیل تسهیل
سایر تعهدات مالیاتی میتواند مزایای دقت و کارایی بیشتر را به همراه داشته باشد.
 .13نتیجهگیري
مباحث ارامهشده در این نوشتتار ،مجموعتهای انتی از راهکارهتای تکنولوژیتک استت کته در حتا
حاضر توسط مسوولین مالیاتی برای جلوگیری از حذف اروش الکترونیکتی و ااکتورهتای جعلتی و
نادرست مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین این مقاله به مرور کلی انوا ابزارهتای تکنولتوژی کته
توسط ادارات مالیاتی برای جلوگیری از ارار مالیاتی و مشکالت تقلب مالیاتی بهکار گراته میشود،
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اشاره کرده است .به منرور توسعه و هم رسانی تجارب بین مسوولین مالیاتی و راهکارهایی که مورد
مالیاتی در راستای پیگیری راهحلهای خاص ارامه کرده است که در مقاله تشریح شد.
نوشتار حاضر بر اساس تجربه  21کشور در زمینه مقابلته بتا تخلفتات مالیتاتی ،از جملته چنتدین
کشور در حا توسعه و مواقیتهتای کلیتدی آنهتا در استتفاده از ایتن ابزارهتای تکنولتوژیکی را
برجسته میکند .نتایج حاکی از این است که عالوه بر اازای

قابل مالحره درآمد بته دلیتل کتاه

ارار مالیاتی و تقلب مالیاتی ،یک اثر بازدارنده در کشورهایی که از این راهکارها استفاده کردهاند و
کلی سطح تمکین مالیاتی در میان مالیاتدهندگان نیز قابل مشاهده استت .راهکارهتای ارامته

اازای

شده با هدف تشویق مسوولین مالیاتی و سایر مسوولین تهیه شتده و ممکتن استت در صتورت وجتود
رویکرد حقوقی مشابه مؤثر باشد.
این مقاله تصویری شفاف از رهنمودهایی است کته توستط تعتدادی از مستوولین مالیتاتی متورد
استفاده قرار گراته و باید از طریق اشتراكگذاری اطالعات در صورت ظهور راهکارهای انآوری
جدید بهطور مستمر بررسی و تحلیل شوند .با توجه به پیچیدگی روشهای مختلف جهت اجتنتاب و
گریز نسبت به تعهدات مالی استفاده از تکنولوژی برای کمک به مقابله بتا تقلتب و تخلتف مالیتاتی
ضروری است و برای استفاده بهینه از ابزارهای موجود ،مسوولین مالیاتی بایتد در جهتت هتمرستانی
تجربیات خود با توجه به استمرار و بهروز شدن تکنیکهای ارار مالیاتی و تقلب مالیاتی اقدام کند.
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