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به تعهد امتناا    عمل از یبرخ اما کنند می عمل خود یاتیمال تعهدات به دهندگان اتیمال اکثر که یحال در

آن باه   مبلا   و دهد یم رخ همچنان اتیمال در تقلب و یاتیمال مختلف جهان فرار ي. در کشورهاورزند یم

 نهیزم تواند یم و است در تضاد با قانون ها تیفعال نی. ارسد یمسال  در دالر اردیلیسطح قابل توجه چند م

 یاتیمال نیمسئول از ياری. بسکند جادیا زین متعهد دهندگان اتیمال يبرا را نیاز قوان یو تخط رمجازیغ تیفعال

 کمتار  به گزارش توان یمکه از جمله  کنند یم مشاهده را اتیمال از فرار از یخاص انوا  جهان سراسر در

 دیا خر يفاکتورهاا  قیا طر از اتروکس حد از شیگزارش ب و یکیالکترون فروش کتمان قیطر از درآمد

 نیمسائول  يبارا  يماثرر  کیتکنولوژ يها حل راه حاضر حال در حال، نیا . باکرداشاره  ینادرست و جعل

 مقالاه  نیا دارد. ا قرار دسترس در یاتیمال تقلب و یاتیمال فرار نو  نیا يریجلوگ و ییشناسا يبرا یاتیمال

 نخست ده،یگرد منتشر 2017و توسعه که در سال  ياقتصاد يها يهمکارگزارش سازمان  جینتا حیضمن تشر

مسائله،   حیو پا  از تشار   پاردازد  یما و نادرسات   یجعل يفاکتورها و یکیفروش الکترون حذف موضو  به

 يمکمل برا يابزارها يریکارگ بهحاصل از  جیاستفاده شده، نتا کیتکنولوژ يها حل راه يدیکل يها یژگیو

 يراهکارهاا  و يآور فان  از اساتفاده  بار  با تمرکز مقاله نیا در نیهمچن. کند می انیراهکارها را ب ياجرا

 يبارا  يدیا تهد به عنوان یکیفروش الکترون کتمان بار به نیاول يبرا یاتیمال فرار ییشناسا يبرا تالیجید

 .شود میاشاره  یاتیمال درآمد

 .یجعل يفاکتورها ،یکیالکترون فروش حذف ،یاتیمال تقلب ،یاتیمال فرار: يدیکل واژگان
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 مقدمه .1

 و موهارتتا  ) استت یدن یدر اغلب کشورها ها دولت یمنابع درآمد نیتر یاصلاز  یکی یاتیمال درآمد

نتو  آن از نرتر    نیتتر  مناستب و  نیتتر  قبتو   قابتل  یاتیت مال یدرآمتدها  نی(. همچنت 2013 ،1یاوگاندج

اقتصتاد   تیهدا یو حت یمال یعیاعم از توز ،یاقتصاد یها استیس یاست و در جهت اجرا یاقتصاد

و بهبتود راتاه    یاشتتاا ، رشتد اقتصتاد    جتاد یا ،یاقتصتاد  تیمانند تثب ین اقتصادالاهداف ک ریدر مس

تقلتب   و اترار  گتر، ید ی(. از ستو 1391 ،یلیو تحتو  انیهاد) دیآ یمکارآمد به شمار  یابزار یاجتماع

 ییآثار سو یاتیاست. ارار مال یاتیمال تعهدات به نسبت نادرست و یرقانونیغ یبدراتار کی، یاتیمال

بخت    انتداز  پت  درآمتد،   عیت توز ،یآن بتر رشتد اقتصتاد    ریتتثث بته   تتوان  یمکه  گذارد یمبر اقتصاد 

 نکته ی(. بتا توجته بته ا   1392و تابنده،  یصمدکرد )و ... اشاره  یبخ  دولت یگذار هیسرما ،یخصوص

 یا گستترده  اریبست  قاتیتحق،شود می یاقتصاد یجد یها بیآسسوء راتارها منجر به مشکالت و  نیا

انجام شده است.  ایمختلف دن یدر کشورها یاتیتقلب و ارار مال خصوصاً یاتیدر رابطه با تخلفات مال

 ،4گلمتان  و یگت  متک  ؛2006 ،3تیاستم  و یگت  مک؛ 1986 ،2یونیمتحده )اتز ا تیمثا  در ا طور به

 ،7کفیکراسن و)ترهاب  هیروس در( 2012 ،6انیدر بنگالدش )بو (،2010 ،5همکاران و کایدس؛ 2009

 و ا متتتای) هیتتتترک در( 2012 ،9پتتتا  و)وادهتتتوا  هنتتتد در( 2003 ،8یو و زمنیتتت)ا نیچتتت در( 2006

 ،12و شترام  ی)گراژانت  هلنتد  و یآلبان در( 2010 ،11همکاران و یشلی)کور ارانسه در( 10،2013گوماس

و  یجهرمت  ی؛ موستو 1392و تابنتده،   ی؛ صتمد 1391و همکتاران.   ی)باقرپور و شان رانی( در ا2003

 و ایت کن در( 2012 ،14همکتاران  و )تابنتده  یمتالز  در( 2012 ،13ی)هتوو  مبتاوه یز در( 1388همکاران، 

                                                             
1. Muhrtala & Ogundeji 
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( به 2010 ،3)اوگبونا هیجرین در و( 2012 ،2اکرم و( در پاکستان )موگا  2007 ،1د یو و نی)لو ایتانزان

 .اند پرداخته یاتیمطالعه ارار و تقلب مال

 در و درآمد ای سود یکار دست ای درآمد و یعمد حذف صورت  به تواند یمسوء راتارها  نیا 

 کتاه   بته  منجتر  موضتو   نیت ا باشتد.  یاتیت مال نیمستوول  دیت د از درآمتد  کتمان یبرا مجمو  تالش

 از یتتوجه  قابتل  مبلغ رو  نیاو از  تاس مردم و دولت به متعلق یقانون شکل به که شود می یدرآمد

از  یخسارت ناش کل که دهد یم نشان اروپا ونیسیکم مطالعه مثا ، عنوان . بهشود ینمدرآمد محقق 

 193 حتدود  2011 ستا   در تنهتا اروپتا   هیت اتحاد کشور 26 یبرا اازوده ارزش بر اتیمال عدم تحقق

 و دیت خر ااکتورهتای  یونیت لیم حجتم  بتا  اازوده ارزش بر اتیبود. از آنجا که سازمان مال وروی اردیلیم

 یستاز  رهیت ذخو  یبازرستت  تزی،یت مم نینتتو  یهتا  وهیشت جتز توستل بتته     یا چتاره رو است  هروب اروش

 درواقتع نتدارد.   یا انته یراختود و استتفاده از امکانتات     یانستان  روییمداوم ن یها آموزشاطالعات و 

 ریپتذ  امکتان  میو معمتو  قتد   میبته روش مستتق   یاتیت و کشف تقلب و ادعای کذب اعتبتار مال  یبررس

 (.1388 همکاران، و یجهرم یموسو) ستین

 و شتده  یعمتوم  یکا هتا  هیت ته یموجب کاه  درآمد جامعه بترا  یاتیمال تقلب و یاتیمال ارار

و  عاد نته نا طیدر شترا  ،کننتد  متی  نیو تمکت  تیتبع نیکه از قوان زیرا ن حساب خوش دهندگان اتیمال

 یتجتار  یواحتدها  بترای  را طیشترا  موضتو   نیت ا. دهد یم قرار یاتینسبت به نرام مال ینینابرابر و بدب

 ستهم  هستتند کته   یمتخلفت  یتجتار  یبا واحدها رقابت حا  در رایز ؛کند میدشوارتر  حساب خوش

 و اتروش  کتمتان  قیت طر از درآمتد  از واقع گزارش کمتر .پردازند ینم خود را عاد نه اتیمال نهیهز

 تقلتب  و یاتیت مال نتو  اترار   دونادرستت   و یجعلت  یااکتورها قیطر از ها نهیهز حد از  یگزارش ب

 ستاده  اریبس متخلفان یبرا ها تیاعال نی. اردیگ یماستفاده قرار  مورد گسترده طور به که است یاتیمال

 اریبست  یاتیت مال جترامم  نیت ا ریتتثث بگتذارد.   ریتتثث  یهر کشتور  یاتیمال یبر درآمدها تواند یم و است

 از جترامم  نیت ا به سبب یاتیمال یهادرآمد از د ر اردهایلیم که دهد یم نشان و شواهد ه بود گسترده

 راته است. دست

                                                             
1. Levin & Widell 
2. Mughal & Akram 
3. Ogbonna 
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استت   یانیت مؤددنیتا، شناستایی    یمشترك ممیزان مالیاتی در تمامی کشورها یها تیاعالی از کی

. رویکرد سازمان امور مالیاتی جهت رویتارویی  کنند یمکه درآمدهای مشمو  مالیات خود را کتمان 

بتوده و در   بتر  زمتان استتفاده از ایتن رویکترد     .استت سنتی ممیزی  یها روشبا این چال ، استفاده از 

 یو شان باقرپورشود ) یمآن  یها نهیهزبلندمدت موجب کاه  درآمدهای مالیاتی دولت و اازای  

 مشکل ها نهیهز حد از  یگزارش ب و درآمد از واقع گزارش کمتر گذشته، (. در1391و همکاران، 

بتود، امتا در حتا      یاتیت مال نیمسوول یبرا یصرف وقت طو ن ازمندین زیو کشف آن ن صیبود و تشخ

 کیتکنولوژ یراهکارها از یاتیمال نیمسوول از یاریبس امروزه است. رییتا حا  در طیشرا نیحاضر ا

 بته  یاتیت مال نیمستوول  و استت  مؤثرراهکارها  نی. اکنند می استفاده یاتیمال تخلفات نیا ییشناسا یبرا

 زیت ن اتیت وصتو  مال  انیت متول یروش برا نیو ا اند نشده کشف قبالً که هستند ییدرآمدها ااتنی دنبا 

بتازار   موجتود در  حتل  راه نیتتر  نته یبه ،یاتیو کشف تخلفات مال یریو کاراتر خواهد بود. جلوگ نهیبه

 لیتسه موجب یریچشمگ طور بهراهکار  نی. ادهد یم کاه  زیرا ن یستان اتیمال یها نهیهز و است

 .دهد یم  یاازا زیرا ن یاتیمال ستمیس یور بهره و شده یاتیمال یوصو  درآمدها

) جرامم ریسا و یاتیمال تخلفات یدادرس ثتیه علت نیهم به
1
TFTC)   گتزارش   خواستتار ارامته

 یاتیت مال تقلب صیتشخ یبرا استفاده مورد کیتکنولوژ یها حل راه یاثربخش و تیدر خصوص اهم

 از شده ااتیدر اطالعاتو  یاتیمال مقام 21 با بحث و مصاحبه اساس بر مقاله نیا .شد یاتیمال ارار و

 ا،یت کن ا،یتالیا مجارستان، ونان،ی غنا، آلمان، ارانسه، انالند، کانادا، ک،یبلژ  ،یاتر ا،یاسترال ن،یآرژانت

در  انگلستتان  و ستومد  ،یاستلواک  یجمهتور  ستنگاپور،  رواندا، ن،یچ خلق یجمهور هلند، ک،یمکز

آن هستتند   یساز ادهیپدر حا   ای و کنند یم استفاده ها آن حا  حاضر از در که ییراهکارها ارتباط با

 یخصوصت  در بخت   یآور اتن  مرتبط بتا  یراهکارها دهندگان ارامه مصاحبه و مشورت با نیو همچن

 .است شده هیته 2یاقتصاد یها یهمکارتوسط سازمان توسعه 

 یهتا  یژگت یومقابلته بتا آن و    یتکنولتوژ  و یکیالکترون اروش کتمان موضو  به ابتدا مقاله نیا

 و اقتدامات  هتا  نته یهز نیهمچنت  و شتده  اثبات یایمزا ،موجود اطالعات یآور ان یراهکارها یدیکل

 و تنادرست  یو ستس  بته مستوله ااکتورهتا     پتردازد  یمت  کارهتا راه نو  نیا یاجرا یبرا  زم یلیتکم

                                                             
1. Task Force on Tax Crime and Other Crimes 
2. OECD 
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 یاتیمال نیمسوول ریسا تجارب و موجود اطالعات یآور ان یراهکارها یدیکل یها یژگیو و یجعل

 .پردازد یم مؤثر طور به و راهکارها ها یتکنولوژ نیا از استفاده نحوه درباره

 نهیهز ییبزرگنما و یکیالکترون فروش کتمان. 2

 یراهکارهتا  و یآور اتن  از استفاده بر با تمرکز 2013در سا  یاقتصاد یها یهمکارتوسعه  سازمان

 یدیت تهد بته عنتوان   یکت یالکترون اتروش  کتمان بار به نیاول یبرا یاتیمال ارار ییشناسا یبرا تا یجید

 یبرخ رایز ؛ااتدیب اتفاق ساده اریبس صورت  به تواند یم اروش حذف. کرداشاره  یاتیمال درآمد یبرا

 ثبتت  هتا  نته یهزاز حتد    یبا هدف گزارش کمتر از واقتع درآمتد و گتزارش بت     ینقد یها اروش از

 حاضر در حا مربوطه کمتر از واقع گزارش خواهد شد. اگرچه،  یاتیمال یبده جهیو درنت شوند ینم

 در یتکنولوژ از استفاده  ی. اازااند شده جیو را متداو  یتر شراتهیپ یها روش یتجار یواحدها در

 حتذف  ،یاعتبتار  یها کارت مانند یکیالکترون پرداخت یها روش از استفاده  یاازا و وکار کسب

شتواهد انجتام معتامالت و     توانتد  یمت  کیت الکترون یابزارهتا  از خواهد شد. استفاده داریپد زین اروش

 نیدهتد. همچنت   رییت صتورت گراتته استت را تا    یکارت اعتبار قیاز طر ای ینقد صورت  به ایآ نکهیا

 معامالت پ  از وقتو  آن،  لاو ای و یشیآزما صورت  به نقد وجوه ثبت قیطر از معامالت نیا رییتا

و  یابیت ارز را اتیت مال حیصح زانیند متوان یمن یاتیمال نیمسوول ح،یصح اطالعات دونب. شود یم انجام

اروشتنده   مثتا   طتور  به. گرات یمصورت  یسادگ به اروش مدرك حذف گذشته، . درندینما نییتع

 امتا . کترد  متی را اصالح  یدااتر حسابدار ایو  گذاشت یمخود  بیاز اروش را در ج یوجوه نقد ناش

 یاتیت ادارات مال یبرا آن ییو شناسا یابیو رد تر دهیچیپ یتکنولوژ از استفاده با اروش حذف امروزه

 است. شده تر سخت اریبس

کته در   اند شده یطراح یکیالکترون اروش حذف یبرا 2ریو اانتوم و 1زاپر پرکاربرد اازار نرم دو

 ثبتت  یجانب اازار نرم کی ری. اانتوم ورندیگ یماستفاده قرار  از کشورها مورد یاریحا  حاضر در بس

 قیت طر از اقتط  برنامه نیدهد. ا رییتا را شده ثبت یها داده تا دهد یم اجازه کاربر به که اروش است

 معاملته،  انجام از پ  دهد یم اجازه یتجار واحد مالک به و است یدسترس قابل یمخف یمنو کی

 بته  کته  استت  یختارج  برنامته  ای ابزار کی. زاپر کند فیو تحر یکار دست انهیمخف را اروش اسناد

                                                             
1. Zapper 
2. Phantomware 
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 یکتار  دستت امکتان   و متصتل  نقد وجوه کننده ثبت به تواند یم و بوده یدسترس قابل نیآنال صورت

 است. ریاانتوم و اازار نرمو کارکرد آن مشابه با  دیسوابق معامالت را اراهم نما

 مقتدار  کتردن  نیگزیجتا  نیهمچنت  و اروش اسناد یکل ای یمورد مذکور حذف اازار نرم دو هر

 . بته کند می ریپذ امکان کاربر یمبلغ اروش را برا یکل کاه  جهیدرنت و تر نییپا مبلغ کی با اروش

 نرتر  بته  نرمتا   و یعت یطب کتاربران  تیت اعال و نقد وجوه ثبت ،هااازار نرم نیا یکار پنهان تیقابل لیدل

 حذف نینو یها کیتکناست.  یاتیمال حسابرسان صیتشخ یبرا چال  کیموضو   نیا و رسد یم

 حتذف  یبرا دهندگان اتیمال تا دهد یم اجازه «خدمت کی عنوان به اروش حذف» عنوان اب اروش

 رییو اقدام به حذف، تا کند یم عمل نترنتیا بستر در که یخارج زاپر اازار نرم کی قیطر از اروش

. با توجه بته  کنند دور راه از ها ارانهی از اروش معامله کامل حذف ای و اروش اطالعات ینیگزیجا و

 یبترا  جترامم  نیت ا و کشتف  ییشناستا  ،رستد  یمت  نرر به مجاز معتبر و دهنده اتیمال یها تیاعال نکهیا

 کنند می تیاعال کشور از خارج در خدمات دهندگان ارامه . اغلباست دشوار اریبس یاتیمال نیمسوول

 .کند یم دشوار را یداخل نیمسوول یبرا ییاجرا اقدام و

 یکیالکترون فروش حذف ییشناسا يراهکارها. 3

 .تاس ازین مورد زین کیتکنولوژ مقابله راهکار ،شود یم لیتسه یتکنولوژ با یاتیمال جرامم که ییجا

استت.   اطالعتات  ضبط یتکنولوژ ،یکیالکترون اروش حذف سوءاستفاده با مقابله ابزار نیتر متداو 

و  کنتد  یمت  رهیذخ و ینگهدار و ثبت با وقو  معامله زمان هماروش را بالااصله و  اطالعات ابزار نیا

 قیت استت و اطالعتات از طر   یکتار  دستت و  لجعت  رقابتل یغ شده ثبت اطالعات که است آن یمعن به

 یکتار  دستت  در صتورت  ایت نبتوده و   فیت تحر ایت  یکتار  دستت قابتل   ریت زاپر و اانتوم و یهااازار نرم

 است. شدهحفظ  زین ها دادهاطالعات و  تیو امن بوده صیتشخ قابل و یابیرد قابل ،یاحتمال

 توستط  و مختلتف  یکشتورها  در کته  دارد وجتود  کتار  نیت ا انجتام  یبترا  یمختلفت  یابزارهتا 

 ابتزار  ،یمتال  واحد کنتر  مثا  عنوان . بهرندیگ یم قرار استفاده مورد مختلف خدمات دهندگان ارامه

 نیت از ا ییهتا  نمونهاروش  ضبط ثبت و ای اروش کننده کنتر  ،یمال حااره دستگاه ،یکیالکترون یمال

دستتگاه   ریت نر نقتد  وجتوه  کننده ثبت نو  دستگاه هر در بتواند دیبا ها یاناور نو  نیابزارها هستند. ا
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 ایت  اتروش و  ثبتت  یا انته یرا یهتا  ستتم یس ،1(ECRs) یستنت  کیت الکترون نقتد  وجتوه  کننتده  ثبتت 

 یمختلفت  یهاکارراه .باشد استفاده قابل همراه هوشمند یها تلفن ای ها تبلت بر یمبتن یها یتکنولوژ

 بته  ایت  و نقد وجوه کننده ثبت دستگاه کی از کسارچهی بخ  کی عنوان به تواند یم که دارد وجود

 .باشد نقد وجوه کننده ثبتدستگاه  یرو بر نصب قابل یاازار جانب نرم کی عنوان

 اتصتا   قیت طر از اتیت مال اداره بته  خودکتار  طتور  به اطالعات ارسا  ابزار نو  نیا گرید تیقابل

 وقتو   زمتان  در توان یمکار را  نیداده شرکت است. ا گاهیپا به وجوه نقد کننده ثبت دستگاه نیآنال

 بته  یدسترست  امکتان  و داد انجتام متاه   هر ای روز هر انیپا مانند شده یزیر برنامه زمان کی ای و معامله

 هتا  دستتگاه  نی. اشود می اراهم یو حسابرس یزیمم جهت یاتیمال نیمسوول یبرا دور راه از اطالعات

 یناشتناخته بتوده و در حتا  حاضتر بتر مبنتا       یاتیاز لحاظ مال قبالًرا دارد که  یمبالا ییشناسا ییتوانا

 درآمد قابل محاسبه خواهند بود.

 یکیالکترون اطالعات ضبط و ربت يتکنولوژ از جینتا از برجسته نکات. 4

وجتوه   کننتده  ثبتت  کیالکترون یها دستگاهو نرارت بر  یواحد کنتر  مال کی جادیمجارستان با ا در

 15  ی( موجتب ااتزا  ها اروشگاهبخ  اروش در  یها صندوق( و POSاروش ) یها انهیپا رینقد )نر

  ،یاتتر  . دردیت گرد هتا  دستتگاه  نیمرتبط با ا یها بخ بر ارزش اازوده در  اتیدرآمد مال یدرصد

 درآمتد  بته  وروی ونیلیم 900 ،یکیالکترون اروش حذف یابزارها از حاصل جینتا که رود یم انترار

 اتروش  در  یااتزا  درصتد  8 دهتد  یمت  نشتان  هیت اول یهتا  سته یمقا ک،یت بلژ . دردیت نما یاضاا یاتیمال

 است. شده گزارش به اروش قبل ها نسبت دستگاه نینصب ا از پ  ها رستوران

از  پت   (ورویت  ونیت لیم 822) د ر کانتادا  اردیلیم 1.2 ، مبلغ2016 مارس 31 در کانادا، کبک در

 شتده  ااتت یباز اتیت مال عنتوان  بته  رستتوران  صنعت در ثبت اروش یها دستگاه یریکارگ بهو  یمعرا

 اردیلیم 2.1 به یکل طور به مقدار نیا ،2019-2018 تا سا  که است آناز  یحاک ها ینیب  یپ .است

 اداره 2008 سا  در ،یاتیمال خسارات لیدل به ن،یا بر . عالوهدیرس ( خواهدوروی اردیلیم 1.44) د ر

مجمتو  بته    در و ینقتد  معاملته  200.000 حتدود  حذف اتهام به رارستوران  4صاحب  داکانا درآمد

 .کرد یبه عنوان مجرم معرا وروی ونیلیم 3.1مبلغ 

                                                             
1. Electronic Cash Registers 
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 ،2015ستا    شد. در یمعرا 2013 مارس نقد در وجوه یکیالکترون ثبت یها دستگاهرواندا،  در

 ،2010 ستا   از ستومد،  استت. در  ااتته ی  یااتزا  درصتد  20 از اروش یناش اازوده ارزش بر اتیمال

موضتو    نیت ا .دیگرد متصل یمال کنتر  واحد کی به نقد وجوه یکیالکترون ثبت دستگاه 135.000

. شتد  یالزامت  ،کننتد  یمت  پرداختت  ینقتد  صتورت  بته  را ختدمات  و کا هتا  که ییها شرکت تمام در

( ورویت  ونیت لیم 300) کترون  اردیلیم 3 حدود انهیسال یاتیدرآمد مال و اازوده ارزش بر اتیمال  یازاا

 شتده ستومد   یاتیت مال آژانت   اقتدامات  بهتتر  کنتتر   به منجر و شده قانون برآورد نیا یاز زمان اجرا

 .است

همتراه   بته  یتجار یواحدها یبرا زین ییاینقد مزا وجوه یکیالکترون ثبت یها دستگاهاز  استفاده

و  حیصتح  یمنجتر بته گزارشتگر    و یریجلوگ اروش یکار دست از اابزاره نیا مثا ، عنوان دارد. به

 طتور  بته  که ییابزارها ن،یا بر . عالوهشود یم محاارت کارکنان توسط سرقت و از گردد یممطمون 

 توانتد  یمت  ،گذارنتد  یمت  اشتتراك  به یاتیمال مقام با را آن و کند یم رهیذخ و را ضبط اطالعات قیدق

 در مثتا ،  عنتوان  دهتد. بته   کتاه   دهندگان اتیمال و یاتیمال نیمسوول یبرا را یحسابرس یها نهیهز

 یها دستگاه یمعرا از بعد اما داشت، ازیساعت زمان ن 70رستوران  کی یزیمم کبک کانادا، استان

 نیمستوول  بته  موضتو   نیت است. ا ااتهی کاه  ساعت به سه زمان مدت نیا اروش، یکیالکترون ثبت

ستا    در متورد  8000 بته  متورد  120 زا یتتوجه  قابتل  زانیم به را ها یبازرس تعداد که داد اجازه یمال

 یزیت مم رایت ز باشتد،  ستودمند  زیت ن یتجتار  یواحتدها  یبرا تواند یم موضو  نیا است. هداد  یاازا

زمتان   کتاه   بته  منجتر  نتد یارا نیا که شود میحج مدارك هیته نیگزیجا دور راه از و یکیالکترون

 .دشو یم وکار کسب در وقفه و تیاعال

 اطالعات ضبط و ربت يفناور يراهکارها يدیکل يها یژگیو. 5

 ضبط اطالعات و ربت يفناور يراهکارها يدیکل يها یژگیو .1 جدول

 ایمزا یژگیو

 ثبت یها دستگاه ی زم برا یها هیدییتثو  مقررات

 اروش یکیالکترون

اروش  یکیالکترون ثبت یها دستگاه نکهینسبت به ا نانیاطم حصو 

و امکان حذف اروش  دهند یم زم را انجام  اتیمورد استفاده اقط عمل

 یموجود برا یها سمیمکاناز  یکیممنو  وجود ندارد.  یها تیاعال ایو 

است که مجوز اروش صرااً به اروشندگان مشخص و  نیکار ا نیا

 گرید راهکار .شوداروش اعطا  یکیالکترون ثبت یها دستگاه نیمع

 کرد مشخص را ازین مورد مشخصات که است یمقرراتو  الزامات نییتع
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 کندممکن را ارامه  یها حل راه تا دهد یم بازار اجازه و به

 و اطالعات ها داده یمرتبط با محتوا الزامات

شوند  چاپ و ثبت دیخر دیرس در دیبا که ییها داده اتیجزم نییتع

 واقع شوند. دیمف یاتیمال قیو تصد دییتثاطالعات  که شود میموجب 

 تواند یم که کرد فیتعر یمال یها داده عنوان به توان یم را ها داده نیا

 اروش، بر اتیمال/ اازوده ارزش بر اتیمال مقدار اروش، مقدار شامل

 حالت مانند) نام ثبت اتیعمل حالت صورتحساب، شماره خ،یتار زمان،

 ناتمام صورتحساب کی ای و بازپرداخت مانند) دیرس نو  و( یآموزش

 .باشد( رستوران کی در

 وصو  اعالم تا یجید امضاء: ها داده تیامن

 اتیجزم با ارد منحصربه  شناسه کی ،یکنترل کد ای تا یجید یامضا

. کند یماراهم  معامله مقدار و زمان خ،یتار مانند معامله آن به مربوط

 یرو بر و رهیذخ معامله اطالعات با همراه یکنترل کد ای تا یجید یامضا

 یرمزگذار صورت  به تواند یم امضا. شود یم چاپ زین یمشتر دیرس

 یراهنما به توجه با یاتیمال مسوو  و باشد یکیالکترون امضا کی ای شده

 یامضاهاآن را دارد.  ییشناسا امکان اطالعات جادکنندهیا به مربوط

 رایز شود، دییتث و یابیرد تراکن  هر که دهد یم اجازه تا یجید

 توسط شده ارسا  یها داده که کند یم نیتضمو  بوده ارد منحصربه

 نکرده یرییتا امضا زمان از و شده جادیا مشخص دهندگان اتیمال

 تا یجید شناسه کی کند، رییتا بعداً معامله به مربوط تراکن  اگر. است

 .شود یم ریپذ امکان راتییتا یابیردو  شود یم دیتول گرید

 ها دادهاطالعات و  رهیذخ

 درثبت اروش و  یها دستگاه از منیا و جداگانه طور به دیبا ها داده

 هک ای و فیتحر از یریجلوگ یبراو مطمون  محرمانه طیمح کی

 1اروش انهیپا یها دستگاهمربوط به  یسرورها در و اطالعات شدن

 به که یخارج دستگاه کی یرو بر توان یم را ها داده. شوند رهیذخ

 طور به ای و( «اهیس جعبه» کیاست ) متصل اروش ثبت یها دستگاه

 کی مانند) دیرس چاپگر ای اروش ثبت یها دستگاه داخل در کامل

 رهیذخ و نترنتیا بستر به اتصا  ای ،(کارت میس ای حااره کارت

 .است یابر محاسبات قیطر از اطالعات

دور توسط  راه از ی: دسترسنیآنال یها داده یدسترس

 اتیمال اداره

 اطالعات به زمان و از راه دور هر در یاتیمال نیمسوول که آنجا از

پرونده توسط  العاتاط رییتا مانع امر نیا دارند، یدسترس

 ها دادهاز  یاتیمال نیمسوول که دهد یم اجازه و شده دهندگان اتیمال

 گونه نیا .کننداستفاده  نیتمک زانیم یبررس و یمورد یحسابرس یبرا

 ارسا  به ازین بدون حاضر حا  در ها داده نکهیبا توجه به ا ها تیاعال

 یبرا یبه مراجعه حضور یازیو ن بوده دسترس در یخاص درخواست

                                                             
1.Point of sale (POS) 
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 نیکارآمدتر خواهد بود. همچن ستین یمشتر تیدر محل اعال یزیمم

 و شده رهیذخ کشور از خارج در ها دادهکه اطالعات و  یدر مواقع

 نیمسوول به تواند یم شود، می یاتیمال یحسابرس یچال  برا موجب

 .کند کمک یاتیمال

 یاتیمال اداره به گزارش ارامه: ها دادهانتقا  

اطالعات  رییامکان تا یاتیمال اداره به ویآرش از ها داده منرم انتقا 

 دهندگان اتیمال رایز ،کند میمحدود  اریرا بس دهندگان اتیمالتوسط 

 یاتیمال نیدر دسترس مسوول میمستق طور بهدارند که اطالعات  یآگاه

 زمان در بالااصله تواند یم اتیمال اداره با اطالعات تباد  قرار دارد.

خودکار و  انتقا  که طور همانباشد.  یادوار اواصل در ای وقو 

 همراه ارتباطات یجهان سامانه ای یمحل شبکه اتصا  به بر یمتک نیآنال

 تیقابل با نیآنال همراه یها تلفن قیطر از یا دوره آپلود است،

 وجود مطمون اتصا  که ییها مکان است در ممکن اداده امن پردازش

 تر  کنتر قابل اتیمال اداره یبرا دیشا موارد یبرخ ندارد مناسب و در

و سنج   یمورد یحسابرس یبرا ها داده انتخاب اجازه نی. همچنباشد

 نیا است ممکن و کرده اراهم یاتیمال نیمسوول یبرا را انیمؤد نیتمک

و  بوده دسترس در اطالعات رایشوند ز اجرا کارآمدتر ها تیاعال نو 

. ستین یمشتر تیاعال محل در یزیمم یبرا یحضور مراجعه به یازین

 رهیذخ کشور از خارج در ها داده و اطالعات که یمواقع در نیهمچن

 به تواند یم شود،  یم یاتیمال یحسابرس یبرا چال  موجب و شده

 .کند کمک یاتیمال نیمسوول

 

 ادغتام  مختلتف  یهتا  روش بته  و یانت  حل راه کی در توان یم را اوق شده فیتوص یها یژگیو

 ز:عبارتنتد ا  رنتد یگ قترار  توجته  متورد  حتل  راه کی انتخاب هنگام در دیبا که یمهم یها جنبه. کرد

 نکته یا و تسترق  ایت  هک ضد یساز رهیذخ و( یکیالکترون یامضا ای یرمزنگارها ) داده تیامن درجه

 در کسارچته ی کتامالً  طتور  به ای ( ویمال جعبه) یخارج یجانب دستگاه کی در امن یمال یها داده ایآ

 .شوند یم رهیثبت وجوه نقد ذخ یها دستگاه داخل

 اطالعات ضبط و ربت يفناور يریکارگ به يها نهیهز. 6

آن  یستاز  ادهیپ سهولت یاثربخش بودن، صراه به مقرون یتکنولوژ کیانتخاب  در یدیکل عامل کی

 استفاده صورت درخصوصاً ثبت وجوه نقد  یها دستگاه بازار ساختار یابیارز به است ممکن بوده و

از  هتا  آن یبنتد  رتبته بتازار و   مختلتف  یهتا  بخت   در ثبت وجوه نقتد  یها دستگاهاز  یعیوس فیاز ط
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 37   یاتیمال تخلفات با مقابله ابزار اطالعات؛ يفناور

 

 انته یپا یها دستگاه ایثبت اطالعات  دهیچیپ اریبس زاتیتجه تا ساده یسنت ثبت وجوه نقد یها دستگاه

 ایت  ءارتقتا  قابتل  نقتد  وجتوه  ثبتت  یهتا  دستگاه تعداد چه نکهیا نییتع موضو  نیا .شود منجراروش 

 .کند میرا مشخص  یآور ان هر متیمحدوده ق و کرده ریپذ امکانرا  است ینیگزیجا

 شتده  استتفاده  یراهکارهتا  از یاریبست  استت.  ااتته ی کاه  گذر زمان با راهکارها نیا یها نهیهز

 حتا   استت در  ممکتن  ایت  و شوند یم نصب یاتیمال انیمؤد توسط که هستند میرمستقیغ یهاکارراه

 یهتا  نهیهز بر توانند یم که عواملی .باشند شده نصب دشدهییتثثبت وجوه نقد  یها دستگاهحاضر در 

توجته بته    بتا موجتود )  یها نیماش یبرا ازین مورد اتاصالح زانیم شامل ،بگذارند تثثیر هکارهارا نیا

 جداگانته باشتد(،   بخت   کی کردن اضااه از تر گران است مکنموجود م یها ستمیس اصالح نکهیا

 یداریت خر آزاد بازار کی قیطر از کارراه ایآ نکهیا و کند یم اجرا را کارراه نیکه ا یبازار اندازه

 در توانتد  یمت  هتا  نته یهزامتا   استت،  دشوار موضو  نیدادن ا میتعم چهاگر. هستند ر،یخ ایاست  شده

 باشد. وروی 1000تا  وروی 30 حدود

 یاجترا  یراهکار بترا  نیمؤثرتر گراتن نرر در .ردیگ نرر قرارمد دیبا زین اتیمال اداره یها نهیهز

 دییت تث ماننتد  یانت  یهتا  جنبته از  اتیت مال ادارات تیمستوول  زانیت م جملته  از ،یانتاور  کتار راه نته یبه

 ن،یا بر عالوه .است موجود یها دستگاه در راتییتا یبازرس ای یشخص ثبت وجوه نقد یها دستگاه

است  ریپذ امکاندور  راه از ها داده به یکه دسترس یهم در زمان یاتیمال نیمسوول به مربوط یها نهیهز

 هتر  شتده باشتد. در   گراتته  نرتر  در دیت با کجتا ی صتورت   به معامالت یها داده رهیذخ و ااتیدر ای و

 یناهنجار صیتشخ یالگوها تا شود گراته نرر در دیبا ها داده خودکار لیوتحل هیتجز ابزار صورت،

 .ابدی کاه  رمعمو یغ جینتا هرگونه صیتشخ یها نهیهز و هیته ها شکاف ای

 راهکارها ياجرا يبرا ازین مورد يها تیفعال ریسا. 7

 چارچوب به است ممکن ها داده ثبت یتکنولوژ یساز ادهیپ یبرا ازین مورد ابزار گرینو  د و درجه

 یکیالکترون اروش حذف شواهد وجود زانیم و یاتیمال نیمسوول یقانون قدرت مانند ،یداخل نیقوان

 شتتر یب باشتد. در  داشتته  یبستتگ  ،کنتد  متی  هیتوج را یاجبار یآور ان یابزارها یمعرا که کشور در

 در دیت با کته  یمضتاعف  فیوظتا  .شود یممحسوب  کارراه هر قلب منزله به یقانون چارچوبموارد، 

 و بخت   دهنتدگان  اتیت مال بتا  مشتاوره  شتامل  ود،شت  گراتته  نرر در یاناور ابزار کی یمعرا هنگام

 اجترا  و یزیت مم زین و نرارت و یگذار قانون ،دهندگان اتیمال یبرا یزشیانگ یها مشوق ،یخصوص
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 8 و 7 هاي شمارههجدهم  سال اقتصادي مجله  38

 

 هتر  بته  مربتوط  یهتا  مثتا  . رنتد یگ قترار  استفاده مورد وستهیپ صورت  بهند توان یمابزارها  نیا .شود می

 است. آمده ریز در بلوك

 کارراه يساز ادهیپ يدیکل يها بلوک. 1 شکل

 

 ثبتت  یتکنولتوژ  از استتفاده  به الزام معامله و هر یبرا ااکتور صدور به الزام یبرا یگذار قانون 

 یانت  الزامتات  دارنتد.  مطابقتت  مشخص یاستانداردها با که ثبت وجوه نقد یها دستگاه ای داده

 مشتخص  یگتذار  قتانون  قیت طر از نیهمچن باشد. دییتث و ااجر قابل یراحت به و روشن اریبس دیبا

 مانند حالت ها دستگاه نیاستفاده از ا تیدر حالت ممنوع نقد وجوه ثبت یها دستگاه که شود  یم

ثبتت   یدر خصتوص چگتونگ   تیاعمتا  محتدود   ایت  و شتده  معامالت ثبت از مانع که آموزش

 دیت با چگونته  کننتد،  می یوجوه را نزد خود نگهدار یاتیمال انیمؤدکه  یاسترداد وجوه در زمان

 ثبتت  قتانون  و  یاتتر  یمتال  نتد یارا بته قتانون   تتوان  یمت  مثتا   طتور  بته . ردیاستفاده قرار گ مورد

 .کردسومد اشاره  وجوه نقد یها دستگاه

 ثبتت وجتوه نقتد در زمتان     یها دستگاه دکنندگانیتول و دهندگان اتیمال با یهمکار و مشاوره 

 توسعه منرور به صنعت با هلند مثا  کشور طور بهبود.  خواهد دیمف مرتبط یاستانداردها فیتعر

 قابل ثبت وجوه نقد یها دستگاه دهنده نشان که کردهو تعامل  یهمکار« تیفیک نشان»مجموعه 

 انجتام  گتران ید و یتجتار  یواحتدها  با را یعموم کانادا مشاوره در وینتارآ التیا است. اعتماد

 اتروش  حتذف  ییشناستا  یآور اتن  یراهکارهتا  دربتاره  اطالعتات  ااتیدر قیطر از تا دهد یم

 .برسانند حداقل به را صنعت یعموم نهیهز ،یکیالکترون
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 39   یاتیمال تخلفات با مقابله ابزار اطالعات؛ يفناور

 

 که کنند نصب را ها داده ثبت یتکنولوژ داوطلبانه صورت به که یتجار یواحدها یها مشوق 

صتورت   در یزیت مم کتاه  احتمتا    ایت  ارانته ی یاعطا ،یفیتکل اتیمال فیتخف رینر ییها مشوق

 فیت تخف کیت   یاتتر  نمونته کشتور   طتور  به. استثبت وجوه نقد معتبر  یها دستگاهاز  استفاده

 اختصاص اند کرده نصب را یاتیمال ادارات ازین مورد دستگاه که یاتیمال انیمؤدبه  ژهیو اتیمال

 ستمیس نیاز ا استفاده یبرا دولت که یصورت در یحت که است شده داده . تجربه نشاندهد یم

 خواهتد  ااتیدر ،هدرآمد حاصل قیطر از عیسر اریبس مبالغ نیا ،کند پرداخت زیاز خود ن یمبالا

 .شد

 یهتا  دستگاهاخذ شده از  یدهایخصوص رس در انیمشتر انیم در یرسان اطال و  یبخش یآگاه 

 یموجتب آگتاه   راهکتار  نیت ا باشتد.  یکش قرعه به منزله شان  شرکت در معتبر نقد وجوه ثبت

 قیت طر از یاتیت مال تقلتب  و یاتیت مال اترار  ستک یر در خصتوص جامعته   ااتراد  انیت م در یبخشت 

 عمتل  ییاجرا سمیمکان کی عنوان به که سازد یم قادر را ها آن و شدهااکتورها  از سوءاستفاده

 زشیت انگ ی. بترا دهد  می  یرا اازا نیقوان تیرعا و نیتمک یبرا دهندگان اتیمال زهیانگ و کنند

 هتر  یبترا  ازیت امت  یااتزا  ایت  شترکت داده  یکش قرعه در را خود دیرس ندتوان یم انیمشتر شتریب

 انیمشتتر  یبترا  زهیجتا  آوردن دست به یبرا یارصت صورت نیا در که کرد منرور دیخر دیرس

پرتاتا  متورد استتفاده قترار گراتته       و ایت کلمب یدر کشورها وهیش نیمثا  ا طور به. کند میاراهم 

 است.

 باشد: ریز موارد شامل تواند یم دیجد یتکنولوژ یمعرا بر نرارت 

 صدور یبرا یاتیمال نیمسوول به گزارش ارامه رثبت وجوه نقد ب یها دستگاه کنندگان نیتثم الزام 

گزارش به  یبرا دهندگان اتیمال الزام و ازیمشخصات مورد ن با متناسب ها دستگاهاعتبار  هیدییتث

 مستوو   .اند کرده نصب وجوه نقد معتبر را ثبت دستگاه کی ها آن که یزمان در یاتیادارات مال

 بته  کمتک  یبترا  داده گتاه یپا کیت  ایت  اطالعتات  کننتده  ثبتت  کیت  تواند یم آن از پ  یاتیمال

ثبتت   دستتگاه  کیت  مالتک  کته  یاترد  ستومد  مثا  در عنوان باشد. به داشته یآت یها یحسابرس

 نقتد  وجتوه  ثبتت  دستگاه هر دهد و گزارش اتیمال به اداره را موضو  نیا دیوجوه نقد است با

 است. ارد منحصربه ییشناسا شماره کی یدارا
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 8 و 7 هاي شمارههجدهم  سال اقتصادي مجله  40

 

 یها دستگاه و اروش عیتوز از یریجلوگ ای استفاده یبرا مجازات و یگذار قانون قیطر از اجرا 

 حتذف  یهتا  دستتگاه  کننتدگان  عرضه و کنندگان استفاده مجازات اروش و حذف یکیالکترون

 نیت ا .انتد  کترده  بیتصتو  را ینیقوان نیچن متحده ا تیا در التیا 20 باًیتقرنمونه  طور بهاروش. 

 هتا  مجتازات  ییاجرا و الزامات نیتمک عدم کشف یحسابرس مؤثر یها یاستراتژ با دیموضو  با

 .ردیقرار گ تیمورد حما

 یجعل و نادرست يفاکتورها صدور. 8

 یااکتورهتا  درآمتد هستتند،   واقع کمتر از گزارش دنبا  به اروش حذف یها کیتکن که یحال در

 کتردن  نیگزیجتا  یبترا  ااکتورهتا  یکتار  دستت و  واقع از  یب وراتکس دنبا  به یجعل و نادرست

 در یجعلت  و نادرستت  یاست. ااکتورهتا  یقانون کسورات عنوان به یشخص قبو   رقابلیغ یها نهیهز

واحد  کیااکتور به نام  کیو جعل  یکار دستاقدام به  یواحد تجار کیکه  رود یم کار هب ییجا

 بته  ،یاتیت مال اهتداف  بته  توجته  بتا  که دهد یم اجازه یکار به واحد تجار نی. ادکن  یمبدهکار  یتجار

 است. هرچند فتادهیناتفاق  درواقعرا داشته باشد که  یا نشده لیتحمه نیهز یادعا بکارانهیار صورت 

 یبررست  معاملته  ستوابق  آن بتا  سهیمقا با را ااکتور هر اعتبار تواند یم یاتیمال مسوو  یتوور صورت  به

 نیبت  کیت مکز دهتد  یمت نشتان   هتا  یبررست شد.  خواهد اتالف وقت و منابع موجب ندیارا نیا اما کند

 دست از را خود اتیمال از وروی اردیلیم 3 حدود ،یجعل یااکتورها لیدل به ،2009 تا 2007 یها سا 

 به علتت تقلتب در صتدور ااکتورهتا     2015و  2014 یها سا  طو  در ،یاسلواک یجمهور داد و در

 .شد گزارش اازوده ارزش بر اتیمال کاه  وروی ونیلیم 500 از  یب

 یجعل و نادرست يفاکتورها یابیارز يبرا استفاده مورد يراهکارها. 9

 یکت یالکترون یااکتورهتا  صدور کردن یالزام نادرست، یهاااکتور مشکل راع یراهکارها از یکی

 یمشتتر  یبرا ااکتور و ینگهدار را یمشتر با معامالت سوابق دیبا یتجار واحد ،یکل طور هباست. 

 یکت یالکترون اتاکتور  باشتد.  یکاغتذ  ایت  یکت یالکترون صتورت  به ااکتور است ممکن که کند صادر

 دیت با یکت یالکترون یااکتورهتا  صتدور  ستتم یس .کنتد  میثبت و مستند  یکیالکترون شکل به معامله را

 نیت ا در باشتد.  داشتته  جادکننتده یا ییشناسا و ها داده یکسارچگی از نانیاطم یبرا یاضاا یها یژگیو

 جادیا از پ  ااکتور رییعدم تا و ااکتور صحت از تا یجید یامضا کی از استفاده با توان یم حالت

 آن مطمون شد.
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 به صورت نیا ریغ در ای و شود ثبت ااکتور ای که بود خواهد مؤثرتر یدر صورت یکیالکترون ااکتور

 بتا  تتوان  یمت  را اتیت مال مشتمو   یها نهیهز حد از  یب گزارش صی. تشخشود ارامه یاتیمال نیمسوول

 انتقتا   قیت طر از امتر  نیت ا کته  آنجتا  آورد. از دستت  به اروشنده و داریخر از ها داده خودکار قیتطب

 طور به یاتیمال نیمسوول ،شود یم انجام دادهایو در زمان وقو  رو یا لحره انتقا  ای یادوار یها داده

 و لیوتحل هیتجز ،یحسابرس و داده  یاازا را خود دهندگان اتیمال به یدسترس آمار یا مالحره قابل

 .دهند انجام ترکارآمد روش به را اتیمال وصو 

 یکیالکترون فاکتور صدور يایمزا و جینتا. 10

 یآور جمع در حا آن  یشده و شواهد اجرا آغاز کشورها از یتعداد در یکیالکترون ااکتور صدور

 ا،یت تالیا گواتمتا ،  اکتوادور،  کا،یکاستتار  ا،یت کلمب ل،یت برز ،یویت بول ن،یآرژانتت  مثا ، عنوان است. به

 در تنهتا  .انتد  کترده  اجترا  را یکت یالکترون ااکتور صدور اروگومه رواندا و پرو، ن،یچ خلق یجمهور

 را کوچک وکار کسب ونیلیم 4.2 است کرده یرا اجبار یکیکه استفاده از ااکتور الکترون کیمکز

 .است هآورد به ارماان یرسم اقتصاد یبرا

 حذف ،یکاغذ یااکتورها ینیگزیجا رینر یگرید یایمزا تواند یم یکیالکترون ااکتور صدور

 در هتوجت  قابتل  ییجتو  صتراه  ییشناستا  جهتت باشتد.   داشتته  زین را ااکتورها یگانیبا و ارسا  ،چاپ

دستتورالعمل  استتفاده   یبترا  یکت یاتاکتور الکترون  صتدور  یاستانداردساز یبرا اروپا هیاتحاد ها نهیهز

 .کرد یمعرا اروپا( را هی/اتحاد55 /2014)

 یکیالکترون فاکتور صدور يدیکل يها یژگیو. 11

 یکیصدور فاکتور الکترون يدیکل يها یژگیو. 2 جدول

 ایمزا یژگیو

 یااکتورها الزامات یاستانداردساز

 یکیالکترون

 صدور یراهکارها کنندگان نیتثم یگواه ای قالب، ای محتوا مانند یالزامات نییتع

موضو   نی. اکند می نیرا تضم یزیمم سهولت و تیفیک که یکیالکترون ااکتور

 کسارچهیرا شفاف و  یتجار یواحدها یبرا یکیشناساندن صدور ااکتور الکترون

 پردازش ،شود یالزام استانداردشده ارمت کیکه استفاده از  یهنگام. کند می

 تر آسان یاتیمال نیمسوول یبرا ها داده از یعیحجم وس لیوتحل هیتجز و کیاتومات

 .شود یم

 یمشتر دیرس یتالیجید یامضا
 و زمان خ،یتار مربوط به اتیجزم با ارد منحصربه شناسه کی تا یجید یامضا

 ییرمزگشا یبرا قیتطب دیکل کی یاتیمال . مقامکند یم معامله را اراهم مقدار
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 معامله در بعداً . اگرکند می دییتث را معتبر و کامل دیو رس دارد تا یجید ءامضا

شد  خواهد دیتول متفاوت شناسه با گرید تا یجید یامضا کی شود، جادیا رییتا

از  استفاده مهم جنبه کی نیبنابرا .گذاشت خواهد بجا رییتا یابیرد یبرا یو اثر

 ااکتورها است. دییتث امکان تا ،یجید یامضا

به  یکیصدور ااکتور الکترون اتصا 

 ثبت اروش یها دستگاه

هستند و  حیکه ااکتورها در زمان صدور صح دهد یمرا  نانیاطم نیا یژگیو نیا

 .شوند یممحاارت  حیبه طور صح ها داده

 یاتیمال به مقام ااکتور اطالعات ارامه

 شدارامه خواهد  یاتیمال نیبه مسوول یکیصدور ااکتور الکترون حاصل از اطالعات

از  یا خالصه ای ااکتورها همه اطالعات یالزام صورت  به ندیارا نیدر ا و

 صورت  به اطالعات در زمان وقو  معامله و نیا. ابندی یم انتقا  اطالعات مشخص

 .شود یمارسا   یاتیمال جعابه مر شده یزیر برنامه یزمان اواصل در ای نیآنال

 

 راهکار ياجرا يبرا ازین مورد اقدامات. 12

و  ستت ین حتل  راه کیت  ییتنهتا  بته  یتکنولتوژ  ،یکت یالکترون روشات  حتذف  با رابطه در که طور همان

 متؤثر  یمعرات  یاستفاده قرار گرات، برا مورد مؤثرمجموعه  کی از یبخش عنوان به آن یها یژگیو

 است: شده استفاده ریز یلیتکم یها یژگیو از زین یکیالکترون ااکتور

 و  هیت تنب از قانون یچیکه در صورت سرپ یکیالکترون یااکتورها از استفاده جهت يگذار قانون

 یها داده به یاتیمال نیمسوول یقانون یدسترس اجازه قیطر از کار نیا .شوداعما    زم مجازات

 .ردیگ یمصورت  دهندگان اتیمال به یپرداخت مبالغ با مطابقت یثالث برا اشخاص

 بته   نسبت دیبا دهندگان اتیمال ،معامله انجام از پ  ن،یآرژانت مثا  در طور به. نیآنال دییتأ ابزار

 بته  باشتد،  ازیت ن متورد  اطالعتات  یحتاو  ااکتور اگر. کنند اقدام یاتیمال نیمسوول از هیدییتثاخذ 

 در اطالعتات  نیت ا. شتود  یمثالث استفاده  شخص هیعل آن یمال اثرات و دییمعتبر تث کیعنوان 

 از گتر ید یهتا  اتیت مال یآور جمع و یبررس یبرا توان یم و دارد وجود یاتیمال اطالعات گاهیپا

نتد  توان یم نیآنال دییتث ابزار کی به یدسترس ثالث با اشخاص ن،یا بر عالوه .کرد استفاده ها آن

 نیمستوول  اریت اخت در قبالً که یاطالعات بالااصله با و اند کرده ااتیدر که یصورتحساب اتیجزم

 اتیت مال یاطالعات برا نیا از توان یم نیبنابرا و ندینما یم دییتث و مطابقت ،اند داده قرار یاتیمال

 .کرد استفاده گرید مقاصد و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            16 / 20

https://ejip.ir/article-1-1055-en.html


 43   یاتیمال تخلفات با مقابله ابزار اطالعات؛ يفناور

 

 بتا  مترتبط  تعهدات ریسا با یکیالکترون یااکتورها یمحتوا و قالب جهت الزامات يساز همسان 

 ندیارا تواند یم ،یاتیمال پرداخت  یپ یبرا آن از استفاده ای و یاتیمال یده گزارش و اسناد ثبت

 گیرد، قرار استفاده مورد تواند یم که یگرید کردی. روکند لیرا تسه یتجار یواحدها نیتمک

ابتزار صتدور اتاکتور     یاجترا  دییت تث و یحسابرست  انجتام  صتورت  در یاتیت مال جترامم  یبخشودگ

 است. یکیالکترون

 مثتا  در  طور به. یاتیمال انیمؤدکمک به  یبرا اازار نرم ارامه مانند ،دهندگان اتیمال یبرا زهیانگ 

 اریت اخت در گتان یرا صتورت  بته  را یااتزار  نترم  ،2016ستا    یجتو   متاه  از درآمتد  اداره ایت تالیا

 در ژهیت و به) یتجار یواحدها نیب معامالت یکیااکتور الکترونصدور  ی. براداد قرار ها شرکت

 در .شتد  یکت یالکترون یااکتورهتا  یستاز  رهیت ذخ و انتقا  جاد،یا به منجرکوچک(  یها شرکت

 یتجتار  یواحتدها  دهتد  یمت  اجتازه  و کترده  اراهم را نیآنال یحسابدار اازار نرم دولت ،یلیش

 زین یگرید یها مشوق. کننداستفاده  آناز  یاتیمال پرداخت  یپ و معامالت ثبت یبرا کوچک

 یمشتر ،یکیالکترون از ااکتور صورت استفاده در مثا  طور به ؛ردیگ قرار استفاده مورد تواند یم

 بتر  اتیت مال در خصتوص ادعتا   ایت  و ختاص  معامالت با رابطه در اتیکسر مال یتقاضا تواند یم

بته   منجر ااکتورها یکیالکترون یاریانتقا  اخت ا،یتالیا در مثا  عنوان هب اازوده داشته باشد. ارزش

 قابتل  طتور  بته  کته  رود یمت  انترتار  و شده یاعل یگرگزارش تعهدات از دهندگان اتیمال ییرها

 قتانون،  طبتق  نکته یا بته  توجته  بتا . ابتد ی کتاه   دهنتدگان  اتیت مال نیتمکت  نته یاز هز یتتوجه 

 یکت یالکترون اتاکتور  یمعرات  ،هستتند  یتجتار  اسناد حفظ به ملزم یکل طور به دهندگان اتیمال

 یواحتدها  حاضتر  حتا   . درنشتود  یاعلت  تعهتدات  از یتوجه قابل کاه  به منجر است ممکن

 لیتسه لیبه دل ژهیو به ،یکیالکترون ااکتور یمعرا و کنند میاستفاده  یکاغذ مدارك از یتجار

 را به همراه داشته باشد. شتریب ییکارا و دقت یایمزا تواند یم یاتیمال تعهدات ریسا

 يریگ جهینت. 13

استت کته در حتا      کیت تکنولوژ یراهکارهتا  از یانت  یا نوشتتار، مجموعته   نیدر ا شده ارامه مباحث

و  یجعلت  یو ااکتورهتا  یکت یالکترون اروش از حذف یریجلوگ یبرا یاتیمال نیمسوول توسط حاضر

کته   یتکنولتوژ  یابزارهتا  انوا  یکل مقاله به مرور نیا نی. همچنردیگ یم قرار استفاده نادرست مورد

 ،شود یمگراته  کار هب یاتیمال تقلب مشکالت و یاتیمال ارار از یریجلوگ یبرا یاتیمال ادارات توسط
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 موردکه  ییراهکارها و یاتیمال نیمسوول نیب جاربت یو هم رسان توسعه منرور به. است کردهاشاره 

 نیمستوول  یبرا را یاطالعات یاقتصاد یها یهمکارسازمان توسعه  رخانهیدب ،است گراته قرار استفاده

 .شد حیکه در مقاله تشر است کردهارامه  خاص یها حل راه یریگیپ یراستا در یاتیمال

 نیچنتد  جملته  از ،یاتیت مقابلته بتا تخلفتات مال    نهیزم در کشور 21 تجربه بر اساس حاضر نوشتار

 را یکیتکنولتوژ  یابزارهتا  نیت ا از استتفاده  در هتا  آن یدیت کل یهتا  تیمواق و توسعه حا  در کشور

کتاه    لیت دل بته  درآمد حرهالم قابل  یبر اازاکه عالوه  است نیااز  یحاک جی. نتاکند می برجسته

 و اند کرده استفاده اکارهراه نیکه از ا ییبازدارنده در کشورها اثر کی ،یاتیمال تقلب و یاتیمال ارار

 ارامته  یراهکارهتا . استت  مشاهده قابل زین دهندگان اتیمال انیدر م یاتیمال نیتمک سطح یکل  یاازا

 وجتود  صتورت  در استت  ممکتن  و شتده  هیته مسوولین و سایر یاتیمال نیمسوول قیتشو هدف با شده

 باشد. مؤثر مشابه یحقوق کردیرو

 متورد  یاتیت مال نیمستوول  از یتعتداد  توستط کته   است ییرهنمودها از شفاف یریتصو مقاله نیا

 یآور ان یهاکارظهور راه صورت در اطالعات یگذار اشتراك قیطر از دیبا و گراته قرار استفاده

مختلف جهت اجتنتاب و   یها روش یدگیچی. با توجه به پشوند لیو تحل یمستمر بررس طور به دیجد

 یاتیت مال تخلتف  و بتا تقلتب   مقابله به کمک یبرا یتکنولوژ از استفاده ینسبت به تعهدات مال زیگر

 یرستان  هتم  جهتت  در دیت با یاتیمال نیمسوول موجود، یابزارها از نهیاستفاده به یراب و است یضرور

 .کنداقدام  یاتیتقلب مال و یاتیمال ارار یها کیتکنشدن  روز بهتوجه به استمرار و  با خود اتیتجرب

 منابع
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