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سالم و درود به محضر شما هم پیشگان گرامی؛
امیدوارم از فشــار و استرس کارها که به طور معمول از اوسط 
فصل زمستان به سراغ بیشتر حسابداران و حسابرسان می آید، 
با سالمتی کامل رها شــده باشید و بتوانید طی مدت باقیمانده 
از فصل تابســتان، با برنامه ریــزی آگاهانه و البته با مختصری 
هزینــه، از بودن در کنار خانــواده لذت وافر ببرید. با ســروده 
زیبایی از سهراب سپهری در مورد زندگی، مطلب این شماره 

تقدیم می شود؛ امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد:

زندگی، فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود

تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم
سال گذشته تقریبًا در همین ایام بود که خبر تصویب اصالحیه 
جدید برای قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب اسفندماه 1366 
منتشر شد. این اصالحیه در مقایسه با اصالحیه های سالهای 

دیدگاهتان  و  پرسش 

را در رابطه با سلسله مطالب ستون

 »حسابرسان و فناوری اطالعات« 

از طریق آدرس زیر با ما درمیان بگذارید: 

hajian@hesabras.org

 حسن حاجیان

فناوری اطالعات در
 اصالحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم
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1372 و 1380، از ویژگی هــای خاصــی برخــوردار اســت که 
بی مناســبت با گپ و گفت های ما در این ســتون نیست. وجود 
نقش پررنــگ فناوری اطالعــات در اصالحیــه جدید، دلیل 

پرداختن به آن در این شماره است. 
هنگام جســتجو در قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، 
مصوب 31 تیرماه 1394، با 17 ماده یا تبصره روبه رو می شوید 
که نشــان از تصمیم قانونگذار به استفاده گســترده از فناوری 
اطالعــات در امــر گــرداوری اطالعات هویتــی و عملکردی 
مؤدیان و تشــخیص و وصــول مالیات با اســتفاده از فناوری 
اطالعات دارد. فهرســت و شــرحی مختصر از موضوع مواد و 

تبصره های یادشده در شکل 1 به حضورتان تقدیم شده است. 
ســابقه اصالحات اخیر در قانون مالیاتهای مســتقیم، به سال 
1379 و قانون برنامه سوم توسعه کشور برمی گردد. همانگونه 
که می دانید، در ماده 59 قانون برنامه ســوم و در راستای ایجاد 
تحوالت اساسی در نظام مالیاتی کشور، دو تصمیم مهم گرفته 
شد. نخست، تشــکیل ســازمان امور مالیاتی که خوشبختانه 
در ســال 1380 محقق شــد؛ و دوم، موظف شدن وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطالعات 
مالیاتی کشــور به وســیله گرداوری و پردازش اطالعات مربوط 
بــه فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شــبکه ای فراگیر و 

خالصه موضوعماده/تبصرهردیف

شمول مالیات نسبت به واحدهای مسکونی خالی به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشورماده 54 مکرر1

تنظیم و نگهداری دفاتر یا اسناد و مدارک خواه به صورت دستی و خواه به صورت ماشینیماده 295

تهیه اظهارنامه مؤدی به وسیله سازمان امور مالیاتی براساس اطالعات طرح جامع مالیاتیماده 397

استقرار بانک اطالعات نظام جامع مالیاتی در سراسر کشورتبصره ماده 497

بهره مندی واحدهای تولیدی فناوری اطالعات از امتیاز نرخ صفر مالیاتیتبصره »د« ماده 5132

پذیرش هزینه های نقدی بیش از 50 میلیون ریال تنها در صورت پرداخت از طریق سامانه بانکیتبصره 3 ماده 6147

الزام مؤدیان مالیاتی به استفاده از سامانه صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش تبصره 3 ماده 7169

راه اندازی سامانه انجام معامله های وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی با امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به آنتبصره 5 ماده 8169

ایجاد پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتیماده 169 مکرر9

10
ماده 169   2 تبصره 

مکرر

تأمین امکان دسترســی برخط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و امالک و دیگر دستگاه های 

اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی

11
ماده 169   6 تبصره 

مکرر
ایجاد بانک اطالعات ثبتی شرکتها و تأمین موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به آن

12
ماده 169   7 تبصره 

مکرر

ایجاد ســامانه ملی امالک و اســکان کشور به وسیله وزارت راه و شهرسازی و تأمین شــرایط دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به 

سامانه مزبور

ایجاد واحد بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر و سوابق مالی، اعم از دستی و ماشینیماده 13181

اتصال سازمان امور مالیاتی به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالکتبصره 4 ماده 14187

ارتباط مؤدیان با سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه طرح جامع مالیاتیتبصره 1 ماده 15219

اعالم گروه مؤدیان مکلف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، از طریق سامانه الکترونیکیماده 16272

جرم بودن دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطالعات پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیانماده 17279

شکل1- فهرست مواد و تبصره های قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم )1394/4/31( با موضوعیت فناوری اطالعات



52

13
95

ر  
 تی

  8
3 

ه  
مار

ش

ترویج روش خوداظهاری ظرف ســه ســال ابتدایی برنامه که 
متأسفانه این تکلیف، هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. 

طرح جامــع مالیاتــی، طرحی بزرگ و گســترده اســت و 
براســاس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، 
دارای اجزای گوناگونی اســت که در شکل 2 ارائه شده است. 
هدفهای شمرده شــده بــرای این طرح به شــرح شکل 3، از 
چنان اهمیت و اولویت باالیی در امور کشــور برخوردار اســت 
که قاعدتًا هرگونــه توجیهی برای به تأخیر افتادن آن را منتفی 
می کند؛ این در حالیســت که اکنون بعد از گذشــت 15 سال از 
تاریخ تصویب قانون برنامه سوم، در خوشبینانه ترین حالت و 
با توجه به مفاد تبصره ماده 97 اصالحیه جدید به  شــرح زیر، 
باید تا ســه ســال دیگر چشم به راه جاری ســازی کامل نظام 

جامع مالیاتی بمانیم. 
طبق تبصره ماده 97: “ســازمان امور مالیاتی کشور موظف 
است حداکثر ظرف ســه سال از تاریخ ابالغ این قانون، بانک 

اطالعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراســر کشــور 
مســتقر و فعال نماید. طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی 
که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، 
مــواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 طبق قانون مصوب 

سال 1380 مجری خواهد بود.”
 همانطور که می دانید، مواد 98، 152 الی 154 و 271 قانون 
مصــوب ســال 1380در اصالحیه جدید به طــور کامل حذف 
شــده و ماده 97 نیز که تشخیص مالیات از طریق علی الرأس 
را شــامل می شــد، به طور کامل بازنویســی شــده و طی آن 
خوداظهاری مؤدیان به عنوان مبنای تشخیص درامد مشمول 
مالیات آنها تصریح شــده اســت. طبق مفاد ماده 97 جدید، 
ســازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامــه  مالیاتی دریافتی از 
مؤدی را مشــروط بــه آن که با رعایت مقــررات تنظیم و ارائه 
شده باشد، مورد پذیرش قراردهد و درامد مشمول مالیات را با 
اســتناد به آن تعیین کند و در مورد آن دسته از مؤدیان مکلف 

شکل2- اجزای طرح جامع مالیاتی
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به ارائه اظهارنامه مالیاتی که از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی 
و مطابق با مقررات خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی نسبت 
به تهیه اظهارنامه مالیاتی براوردی براساس فعالیت و اطالعات 
اقتصادی کسب شــده در مورد آنها از طرح جامع مالیاتی، اقدام 

خواهد کرد. 
همانطور که مالحظه می شــود و غیر از ایــن هم نمی توان 
انتظار داشت، شرط اصلی برای اجرای موفق قانون اصالحیه 
جدید، دسترســی برخط (on line) ســازمان امورمالیاتی به 
گســتره وســیعی از اطالعات پیرامون فعالیت های اقتصادی و 

زمینه های مؤثر بر شناسایی درامد مؤدیان است. 
با توجه به حساســیت اطالعات یادشــده و کارکــرد آنها در 
تشــخیص درامد مشــمول مالیات مؤدیان، باید در نظر داشت 
که در صورت نقصــان در جامعیت اطالعات، و یا بروز هرگونه 
اِشکال در نحوه گرداوری آنها، حتی اشکالهای به ظاهر ناچیز، 
ضمن فراهم شــدن زمینه سلب اعتماد عمومی از سازمان امور 
مالیاتــی و نیز ایجاد تردید در رعایت عدالــت مالیاتی در نظام 
مالیات ستانی کشــور، فرصت ثروت اندوزی مفسدان اقتصادی 
از طریق فساد ناشی از فرار مالیاتی گسترده  نیز مهیا می شود. 

نقش اظهارنامه مالیاتی و اطالعات و ســوابق پشــتوانه آن 
در نظــام مالیاتی مبتنــی بر خوداظهاری، از اهمیت بســیاری 
برخوردار اســت و در همین راستا در ماده 95 اصالحیه جدید، 
ســازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه آیین نامه اجرایی مربوط 
به نوع دفاتر، اســناد و مدارک و روشــهای نگهداری آنها اعم 
از ماشــینی )مکانیــزه( و دســتی و نمونه اظهارنامــه مالیاتی 

با توجه به نــوع و حجم فعالیت مؤدیان مالیاتــی و نحوه ارائه 
آنها برای رســیدگی و تشــخیص درامد مشــمول مالیات شده 
است. خوشبختانه آیین نامه یادشــده در تاریخ 4 اسفند 1394 
به تصویــب وزیر محترم امــور اقتصادی و دارایی رســید و با 
ابــالغ مورخ 9 اســفند 1394 ریاســت محترم ســازمان امور 
مالیاتی از ابتدای ســال 1395 الزم االجرا شــد. نظر به این که 
آیین نامه یادشده نقش به ســزایی در تأمین اطالعات پشتوانه 
اظهارنامه هــای مالیاتی مؤدیان خواهد داشــت، اجازه دهید با 
امید این که مورد توجه قرار گیرد  ادامه این مطلب را به بررسی 
آن تخصیص  دهیم و برای ســهولت کار، از این به بعد از کلمه 

»آیین نامه« برای اشاره به آن استفاده شود. 
1- در آیین نامه، چهار نوع دفتــر با عنوانهای »دفتر روزنامه«، 
»دفتر کل«، »دفتــر روزنامه و کل مشــترک« و »دفتر معین«، 
تعریف شده و برای دفاتری که به استناد مقرراتی غیر از قانون 
تجارت مورد اســتفاده قــرار می گیرد، از عنوان »ســایر دفاتر« 
استفاده شــده است. براســاس آیین نامه، برای توصیف دفاتر 
روزنامــه، کل و معین، و نیز برای ســند حســابداری و مدارک 
حســاب و صورتحســاب فــروش کاال یا خدمــات، از عبارت 
»به صورت دستی یا ماشینی )مکانیزه ـ الکترونیکی(« استفاده 

شده است! 
با توجه به این که آنچه در سیستم های اطالعات حسابداری 
مــورد ثبــت و ضبــط قــرار می گیــرد، داده هــای توصیفگر 
تراکنشهای مالی است که از سوی کاربر برای ثبت رویدادهای 
مالی به سیســتم وارد می شود، از اینرو، تولیدکنندگان این گونه 

شکل 3- چکیده هدف های نظام جامع مالیاتی

افزایش درامدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی

کاهش هزینه های اجتماعی، عملیاتی و اجرایی وصول مالیات از طریق مکانیزه کردن عملیات و بهینه سازی فرایندها

افزایش رضایت صاحبان منافع از طریق بهبود ارائه خدمات به مؤدیان و تسهیل تعامل آنها با سازمان امور مالیاتی، تکریم مؤدیان و برقراری عدالت مالیاتی

ارتقای سطح اشراف اطالعاتی نظام مالیاتی از طریق استفاده از تمام اطالعات مراجع تولید کننده اطالعات

تبادل اطالعات به صورت کارامد و مدیریت امن اطالعات

افزایش سطح تمکین مالیاتی از طریق بهبود روشهای تشخیص

کاهش زمینه های فساد از طریق به حداقل رساندن ارتباط بین مؤدیان و مأموران مالیاتی
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سیستمها برای ایجاد ارتباط سهل تر کاربر با سیستم، چیدمان 
فضاهای ورود داده ها روی صفحه نمایش را به شــکلی شــبیه 
فرم های دســتی متعارف، ازقبیل فرم ســند حسابداری، فرم 
رسید انبار، فرم صورتحساب فروش و … طراحی می کنند. به 
همین ترتیب، هنگام دریافت اطالعات از سیســتم، داده های 
یادشده در قالب فرمهای گزارشــهای دستی متعارف، از قبیل 
گزارش دفتر روزنامه، گــزارش دفتر کل، گزارش دفتر معین و 
نیز گزارش ســند حســابداری، در اختیار کاربر قرار می گیرد. از 
اینرو، در سیســتمهای اطالعاتی حســابداری چیزی با عنوان 
دفتــر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین و ســایر چیزهایی که در 
متن آیین نامــه آمده، وجود ندارد و همه اینها تنها هنگام تهیه 
گزارشهای خروجی شکل می گیرند و قبل از آن، به عنوان یک 
موجودیت، معنایــی ندارند. ضمن این که اســتفاده از عبارت 
»مکانیــزه ـ الکترونیکی« کــه در موارد متعــددی در آیین نامه 
اســتفاده شــده، برای توصیف عملیات ماشــینی یا رایانه ای 

به هیچ وجه مناسب نیست.
2- در آیین نامــه، اظهارنامــه مالیاتی به عنــوان فرمی تعریف 
شــده اســت که به منظور اظهار درامدها، هزینه ها، دارایی ها، 
بدهی ها، سرمایه، و … بر حسب نوع و حجم فعالیت مؤدیان، 
مطابق نمونه  اعالمی سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. این 
درحالی اســت که طبق مــاده 4 آیین نامه، مؤدیــان مکلف اند 
اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی، در موعد مقرر 
قانونــی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی 
ســازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. با توجه به تعریف ارائه شده 
برای اظهارنامه به شرح باال، نگارش مطالب یادشده در ماده 4 

مستلزم توجه بیشتری بود. 
3- بند »الف« مــاده 6 آیین نامه، ذیل فصل پنجم، به مقررات 
مربوط به روشــهای نگهداری دفاتر و اســناد و مدارک، اعم از 
دســتی و ماشینی تخصیص داده شده اســت. در ردیف 1 بند 
یادشده، مؤدیان مکلف شــده اند که رویدادهای مالی را روزانه 
به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم 
مــاه بعد به دفتر کل منتقــل کنند. همانطور کــه در بند 1 این 
مطلب بیان شــد، بحث ثبت دفتر روزنامــه و انتقال اطالعات 
به دفتر کل، هنگام اســتفاده از سیســتمهای نرم افزاری برای 
ثبــت رویدادهای مالی، موضوعیت ندارد و آنچه مهم اســت، 

ثبــت رویدادهای مالی به طور روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع در 
سیستم اطالعاتی حسابداری است. به همین دلیل، الزم است 
نرم افزار مورد استفاده از سوی مؤدیانی که تصمیم به نگهداری 
دفاتر به صورت ماشینی دارند از کنترلهای الزم برای اطمینان 
از این مهــم برخــوردار باشــد. تولیدکننــدگان نرم افزارهای 
سیستمهای اطالعاتی حســابداری می بایست عهده دار نقش 
مهمی در این خصوص شوند که در صورت صالحدید سازمان 

امور مالیاتی، تأکید بر این نقش می تواند بسیار کارساز باشد. 
4- در ردیــف 2 مــاده 6 آیین نامه، مؤدیانی که دفاتر دســتی 
نگهــداری می کننــد، مکلف شــده اند برای هر ســال مالیاتی 
فقط از دفاتری که طی ســال مالیاتی قبل نــزد مراجع قانونی 
ذیربط ثبت شــده، اســتفاده کنند. این در حالیســت که برای 
مؤدیــان نگهداری کننده دفاتر ماشــینی، تکلیفی در راســتای 
تأمین اطمینان نســبت به استفاده از سیســتمهای نرم افزاری 
تحــت کنترل و قابــل ردیابی، فرایند ثبت داده ها در سیســتم 
تعیین نشده اســت. در چنین شرایطی، امکان کسب اطمینان 
ســازمان امور مالیاتی  از به اصطــالح چنددفتره نبودن مؤدیان 
نگهداری کننده دفاتر دســتی تا حدود بســیاری فراهم شــده، 
اما در مورد مؤدیان نگهداری کننده دفاتر ماشــینی، تمهیدات 
مشخصی بیان نشده اســت. البته براساس ردیفهای 3 و 3-1 
بنــد الف مــاده 6 آیین نامه، مؤدیان برای اســتفاده از نرم افزار 
به منظور ثبت رویدادهای مالی، مکلف شده اند از نرم افزارهای 
مــورد قبول کــه دارای ویژگی ها، معیارهــا و ضوابط اعالمی 
ســازمان باشد، استفاده کنند و سازمان امور مالیاتی مجاز شده 
به منظور بررســی انجام وظایف مؤدیــان در ارتباط نگهداری 
دفاتر ماشــینی از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی 
دولتی و غیردولتی اســتفاده کند.ویژگی ها و معیارهای یادشده 
تاکنون اعالم نشــده اســت و طبق بند 1-3 پیشگفته، استفاده 
از نرم افزارهای قبلی تا ســه ســال پس از الزم االجرا شــدن 
اصالحیه جدید )1395/1/1(، مجاز شــناخته شــده و تصریح 
گردیده که تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، 
معیارها و ضوابط اعالمی، الزم اســت مؤدیان، دستکم ماهی 
یکبار خالصه عملیات داده شــده به نرم افزار را در دفتر روزنامه 
دســتی ثبت و حداکثر تــا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل دســتی 
منتقــل کننــد. در آیین نامه، بــرای نگهداری کننــدگان دفاتر 
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دستی، نوشــتن دفاتر روزنامه و کل با وســایلی که به سهولت 
قابل محو اســت و نیز تأخیر غیرمجاز در تحریر آنها، به عنوان 
موضوعهای لطمه زننده به اعتبار دفاتر، اشــاره شــده، ولی در 
رابطه با نکات لطمه زننده به اعتبار دفاتر ماشــینی، مطلبی ذکر 
نشــده اســت. البته، در فصل دهم آیین نامه با عنوان موارد رد 
دفاتر، طــی بندهای 9، 10 و 12، تغییر نرم افزار حســابداری 
مورد اســتفاده در ســال مالیاتی، بدون اطالع قبلی اداره امور 
مالیاتی ذیربط، تغییر روش نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری 
از ماشینی به دستی و به عکس در سال مالیاتی یا دوره مالی، و 
حذف برخی از عملیات در دفاتر ماشینی،بیان گردیده، لکن از 
آنجا که در تبصره ماده 17 آیین نامه، ذیل فصل دهم، تصریح 
شده که مفاد این فصل به مدت سه سال )عملکرد سال 1395 
لغایت 1397( و تنها در آن اداره های امور مالیاتی جاری اســت 
که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل انجام نشــده، نمی توان 
موارد یادشــده را به عنوان موارد رد دفاتر ماشــینی تلقی کرد.
در رابطــه با نگهداری دفاتر به صورت ماشــینی، در صورت در 
نظــر نگرفتن تمهیــدات الزم برای برخورد با مــوارد متعارفی 
چون: درج ســند بین اسناد ثبت شده قبلی که از جمله امکانات 
نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار است، تغییر اطالعات 
از طریقی غیــر از درگاه های نرم افزارهای سیســتم اطالعاتی 
حســابداری)معروف شــده به اعمال تغییرات پشت سیستم، 
پشتیبان  نسخه های  مدیریت نشــده   (Restore) بازنشانی 
(Backup)، ثبــت نکردن تاریخ و زمــان رایانه هنگام وقوع 

تراکنش ها)ایجــاد، اصالح و حذف( در بانــک اطالعاتی )که 
توصیه می شود به عنوان یک جزء (Field) اطالعاتی برای هر 
ســابقه (Record) اطالعاتی ذخیره و سپس قابلیت  مقایسه 
آن با تاریخ و زمان انتســابی کاربر به رویدادهای مالی به وسیله 
دریافت گزارش از سیستم میسر باشد( و دیگر اقدامهایی که در 
بحث اعتبارسنجی داده های بانکهای اطالعاتی مطرح است، 
می توانــد فرصت ایده آلــی را برای متخلفــان فراهم آورد. در 
حال حاضر به نظر می رســد با وجود مجوز نگهداری اطالعات 
حسابداری در سیســتمهای اطالعاتی رایانه ای، تا دستکم سه 
ســال آینده، مؤدیان مکلف به اخذ و ثبت دفاتر قانونی همانند 
گذشته هســتند و باید منتظر بود و دید تمهیدات سازمان امور 
مالیاتــی برای احراز اصالت و اعتبار اطالعات اعالمی مؤدیانی 

که دفاتر دستی نگهداری نمی کنند، چیست.
افزون بر موارد یادشــده، براســاس مفاد ماده 97 اصالحیه 
جدید، ســازمان امــور مالیاتی اختیار یافته که درامد مشــمول 
مالیــات مؤدیاِن مکلف به تســلیم اظهارنامــه مالیاتی، اعم از 
اشــخاص حقیقــی و اشــخاص حقوقی را در صــورت رعایت 
مقــررات تنظیم و ارائــه اظهار نامه، به اســتناد اظهارنامه  های 
ایشــان مورد پذیرش قــرار دهد و تعدادی از آنها را بر اســاس 
معیارهــا و شــاخص های تعیین شــده و یــا به صــورت نمونه  
انتخــاب و برابر مقررات، مورد رســیدگی قرار دهد. همانگونه 
که همــه می دانیم، انتخاب نمونه، در صــورت پیروی نکردن 
از قواعد مشــخص و از پیش تعیین شــده، ممکن است تحت 
تأثیر جانبداری مجریان کار قرار گیرد. اســتفاده از کلمه »یا« در 
انتهای پاراگراف اّول ماده 97 قانون، احتمال چنین جانبداری ها 
و اعمال ســلیقه ها را افزایش می دهد و ممکن است پیامدهای 
ناخوشایندی را در پی داشته باشد. بدین ترتیب در پیش گرفتن 
راهکار یا راهکارهای مناســب برای پیشگیری از این موضوع 

بسیار ضروری است.
اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، عزم و همت تمامی فعاالن 
اقتصادی، اعم از دولتــی و غیردولتی را می طلبد و نتیجه های 
آن تأثیر بســیاری در شــکوفایی اقتصاد کشــور، بدون اتکا بر 
درامدهای نفتی خواهد داشــت. یکی از راههای مشــارکت در 
انجــام بهینه این طرح، شناســایی و بیان نقاط مســتعد بهبود 
روشــهای اجرایی و کنترلــی این طرح از هــر طریق ممکن، 
به خصــوص در رابطه با بحث بهره برداری از فناوری اطالعات 
است که حسابرسان آگاه به کنترلهای داخلی فناوری اطالعات، 
می توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند. آیا شما به نحوه 

حضور خود در این نقش آفرینی اندیشیده اید؟  
موفق باشید.

منابع:
• آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانــون اصالح قانون مالیاتهای 

مستقیم، مصوب 1394/4/31
• قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31 

• کالنتر بنگر محســن، علیرضا نظری، ایمــان فدایی، مروری بر عملکرد 
طرح تحول نظام مالیاتی، فصلنامه سیاســتهای مالی و اقتصادی، ســال 

یکم، شماره 1، بهار 1392 




