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تقوینژاد ،رئیس سازمان امور مالیاتی:هدف ما اعتمادسازی
میان مؤدیان و سازمان است

ســیدصاحبصادقی /نظاممالیاتیکشوردرسالهایاخیر،درآستانهیکتحولعظیمویکنوگراییبنیادیقرارگرفته
وماحصلمجموعهاصالحاتوتحوالتاینســالها،افزایشدرآمدهایمالیاتی،ارتقایشفافیتاقتصادی،ارتقایتوان
نظاممالیکشــور،بهبودرابطهمردمونظاممالیاتیواجرایعدالتمالیاتیبودهاســت.اتخــاذچنینرویکردیبهموازات
مکانیزاســیوننظاممالیاتی،باعثشدهدرآمدهایمالیاتیدرسهســالاخیر،روندروبهرشدیداشتهباشد.بررسیوصولی
درآمدهایمالیاتیدرســهسالمذکورنشــانمیدهدمیانگینرشــددرآمدهایمالیاتیدراینســالها 28/5،درصدبودهو
همچنیننسبتمالیاتبههزینههایجاریاز41درصددرسال1392به46درصددرسال1394افزایشیافتهاست.همچنین
وصولیدرآمدهایمالیاتیدر10ماههســال95ودردوحوزهمالیاتهایمستقیمومالیاتبرارزشافزوده،درمجموعحدود
657هزارمیلیاردریالمالیاتوصولکردهکه91درصدتحققنســبتبهبودجهمصوبرانشانمیدهد.اینمیزانوصولی
نسبتبهدورهمشابهسالقبلآن28،درصدرشدداشتهاست.سیدکاملتقوینژادرئیسسازمانامورمالیاتیکشوربراین
اعتقاداستکهدردورهجدیدباتغییرنگرشرفتاریهمازسویمؤدیانمالیاتیوهمازسویسازمانمالیاتینسبتبهمردم
شاهدتحولجدیدرعملیاتاخذمالیاتدرکشــوربودیم.ویکهبیشازیکسالازمدتتصدیمسئولیتاشدرسازمان
امورمالیاتیمیگذردازخاطراتتلخوشــیرینخوددراینســازمانوهمچنینمشــکالتوپیچیدگیهایروندرسیدگیبه
پروندههایمالیاتیمیگوید.تقوینژادازمبارزهبیرحمانهبافســادوفرارمالیاتیوهمچنیــنتالشبرایتکریمواحترامبه
مؤدیانازیکسووکارکنانمالیاتیازسویدیگرمیگوید.

بهصورتکلــیطیدورهایکهازمســئولیتتاندرســازمان
امورمالیاتیمیگــذرد،درحوزهعملیاتاجراییاخذمالیات
باچهمشکالتیمواجهشدهاید؟چهمسائلعمدهوریشهایدر
حوزهمشکالتوجوددارد؟
مالیــات در زمــره موضوعاتــی اســت که مشــارکت همه مــردم را
میطلبــد .نگاه مردمــی به فرهنگ مالیــات دهی تأثیر به ســزایی در
شــیوه عمل دولت دارد .ســازمان مالیاتی در حوزه اخــذ مالیات نگاه
ویژهایبهشــرایطاقتصادیکشوردربخشهایمختلفوهمچنین
مؤدیــان مالیاتی دارد .طبیعتــاًدر اجرای قانون موانعــی وجود دارد.
مؤدیانبهچنددستهتقسیممیشوند.عدهایازمؤدیانهمبهقانون
اهمیت میدهند وهم از اهمیت نقش مالیات در توســعه اقتصادی
کشــور آگاهند و بنابراین ضمــن رعایت قانون در حــوزه مالیات دهی
منظموقانونمندعملمیکنند.دستهدومکسانیهستندکهچندان
ازنحــوهمصارفمالیاتیوجایگاهمنابعمالیاتیدرخدماتعمومی
کشــور و اقتصــاد آگاهی ندارنــد و بنابرایــن تالش میکنند کــه از همه
گریزگاههایقانونیبرایپرداختکمترمالیاتاستفادهکنند.البتهما
به دنبال این نیســتیم که ازهر کســی و بههر نحــویمالیات اخذ کنیم
امــا بــه دنبــال فرهنگســازی در
زمینه اخذ مالیات هستیم که این
دولتها تا
اطالعرســانی از نحــوه مصــارف
ابتدای دولت
مالیاتی مشــخص شــود .البته ما
نهم در قالب یک
بــا بخشــیازصنــوفبــرایاینکه
نظم و انضباط خوب
حــقوحقــوقدولــتراپرداخت
کنندهنوزمشــکلداریــم.مثالًدر
و با برنامهریزی
زمینــه مالیــات بــر ارزش افــزوده
مدون و خوب در حال
ایــن معضــل وجــود دارد کــه
فعالیت بودند .با این
آیــا  9درصــد مالیــات بــر ارزش
حال شیرازه نظم و
افــزودهای که صنــوف مختلف از
قانونگرایی در دو
مــردم دریافــت میکننــد ،همــه
دولت نهم و دهم
این 9درصد را به سازمان مالیاتی
کامالً به هم ریخت.
پرداخت میکنند یا نــه! بنابراین
ما باید اطمینــان حاصل کنیم که
در این شرایط دولت
همــهایــن 9درصدیکــهازمردم
یازدهم که آغاز به کار
اخذ میشــود به ما داده میشــود
کرد برای اینکه بتواند
یــا نــه و همچنیــن بــه مــردم این
روند فعالیتهای
اطمینان را بدهیم که آنچه تحت
طبیعیاش را از سر
عنوان مالیات بــر ارزش افزوده از
بگیرد شرایط بسیار
آنــان دریافــت میشــود به جیب
سختی را پیش روی
اشــخاص خــاص نمــیرود بلکه
به سازمان امور مالیاتی پرداخت
خودش داشت
میشــود .ایــن یکــی از مشــکالت
ماست.
یــک معضل مربــوط به دفاتر حســاب و کتــاب شــرکتها و نحوه
هزینهودرآمداستکههنوزبهصورتکاملجانیفتادهاست.
معضل بعدی به تعارضــات قانونی برمیگــردد .نوع نگاهی که
بــهبرخیمشــاغلوشــرکتهاوجودداردممکناســتبــرایمردم
دردســرهاییایجادکردهباشــد.مثالًمابراســاسقوانینمالیاتیوبه
موجب تبصره ماده 186قانون ،کسانی که بخواهند تسهیالت بانکی
دریافت کنند اگر فرد حقیقی باشد و باالی 100میلیون تومان بخواهد
وام بگیــرد یا فرد حقوقی باشــد و باالی 300میلیــون تومان تقاضای
دریافت تســهیالت داشــته باشــد بایــد از ســازمان مالیاتــی تقاضای
مفاصاحســاب بگیرد .خــب ممکن اســت برخی از شــرکتها دفاتر
حساب نداشته باشــند یا تراز مالی ندارند یا صورتهای مالی شفاف
ندارنــد.اینهابایدبینصورتهایمالیکهبهبانکهاارائهمیکنندو
صورتهایمالیکهبهسازمانمالیاتیارائهمیکنندجمعکنند.
منظورشــماایناســتکهبایدصورتهایمالیکامالًشفاف
باشــدوتفاوتیباصورتهایمالیارائهشدهبهسایربخشها
نداشتهباشد؟
منظورایناستکهاینشرکتهانبایدصورتهایمالیمتفاوتی
بهبانکوســازمانمالیاتــیارائهکنند.مثالًصــورتمالیکهبهبانک
ارائــهمیکنندســوددهوپــربازدهباشــدبرایدریافتتســهیالتولی
صورت مالی زیانده به ســازمان مالیاتی ارائه کنند برای اینکه مالیات
ندهنــدیامالیاتکمتــریپرداختکنند.البتهیــکتعبیرقدیمیدر
اینزمینهوجودداردکهمعروفاســتصاحبانشــرکتهادودست
کتوشــلوار دارند.کتشــلوارنوخــودرابرایبانکمیپوشــندوکت
وشــلوار کهنه خود را برای مالیات .البته این بــرای عده کمی مصداق
دارد.اکنــونهمنبایدکســانیباشــندکهایــنرویهرادرپیــشگرفتهو
صورتهایمالیشــیکوســوددهرابهبانکارائهکنندوصورتهای
مالیزیاندهرابهسازمانمالیاتی.اینمعضلیاستکهوجوددارد.
دستهسومکسانیهستندکهفرارمالیاتیدارند.اقتصادزیرزمینی
وعــدمشــفافیتدربازارهــایپولیومالیباعثشــدهکهعــدهایبا

