
ات مدیریت هویت دیجیتال در صنعت مالی

شیوا جاللی

سلسله وبینارهای مدیریت هویت دیجیتال
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مالیات

. ها داردمالیات به عنوان شریان حیات اقتصادی، اهمیت ویژه ای برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت

یممالیات غیرمستق

خدمت فروش

تجارت 
خارجی

ارزش افزوده

داخلی

مالیات مستقیم

درآمد

هدیه

سود سرمایه

سازمانی

دارایی
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چالش های 
نظام مالیاتی

و اقتصاد زیرزمینیهای ثبت نشدهسازمان/افراد

کسب ناعادالنه مالیات-ثبت نادرست و کمتر درآمد

استفاده از چند شناسه مالیاتی

و ارائه مدارکهویت مؤدیانتقلب در 

عدم شفافیت درآمد مشاغل آنالین
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اصالح و هوشمندسازی نظام مالیاتی

یكپارچگی سیستممبتنی بر فناوری های نوین

به روزرسانی آنالینداده مبنا بودن

هویت دیجیتال
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در نظام مالیاتیجایگاه هویت دیجیتال 

:دادهمدیریت

دادهپردازشعملیات•
وبودندسترسقابلمیزانبهوابسته•

داده هاکیفیت
داده هاانتقالوذخیرهچارچوب هایتنظیم•

مدیریت
داده

ی
ها

رد
دا

تان
اس

ده
دا

ی
ویت

ه

حاکمیت

نقاط تماس
مؤدیان مالیاتی

قوانین
مالیاتی

دیجیتالهویت

شماره شناسه مالیاتی* 
بیومتریک* 
هویتاحراز*

ارائه دهندگان شناسه دیجیتال* 
دولتیسازمان های*

وسایل شخصی* 
نمایندگان مجاز*  

واسطه ها*

حقوق دسترسی*
مفاد حریم خصوصی*
مجوزها*

:مالیاتیقوانینمدیریت
اظهارنامه هاکردنپربرایمهمزمان های•
(الکترونیکی)فرم هاازاستفاده•
سازماندرمربوطهفرآیندهایشدننهایی•

:مالیاتیمؤدیانتماسنقاط
اتیمالیمؤدیانباتعامالتتسهیلوارتباطبرقراریمنظوربه•
وب سایت های،تلفنیتماس های،چهرهبهچهرهتعامالت•

الکترونیکیخدماتوچندمنظوره

:حاکمیت
ی،سیاسعواملبهمالیاتیامورادارهنحوهوابستگی•

تکنولوژیکیواجتماعیفرهنگی،
چارچوب هایدرپاسخگوییوشفافیتافزایش•

ژیکیتکنولوواجتماعیتغییراتباهمراهمالیاتیجدید
هویتنقشازاستفادهبایکپارچهسیستمیبهنیاز•

جدیدچارچوب هایدردیجیتال
ویدولتبخش هایدرفرایندهاوسیستم هاپیوستن•

بین المللیهمچنینوخصوصی



هویت دیجیتال در نظام مالیاتی کشورهای مختلف
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آرژانتین
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آرژانتین

(SINTyS)مالیاتیوملیشناساییسیستمازاستفاده

سال از طریق 8میلیون دالری در فاصله زمانی 187افزایش درآمد حدود 
کاهش تقلب

ابمداومطوربهدیگرداده هایپایگاهباسیستماینارتباط•
یكتاهویتیشمارهازاستفاده

ات،انتخابلیستبازنشستگی،حقوقاشتغال،داده هایپایگاه•
بتثوفقیرخانوارهایثبتمستغالت،وامالکثبتمتوفیان،

ایالت هااحوال
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پاکستان
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پاکستان

(NADRA)ملیدادهپایگاهوثبتادارهسیستمازاستفاده

ماه با 3ظرف ( میلیارد دالر1حدود )میلیارد روپیه 100افزایش درآمد 
شناسایی این افراد

دادهمختلفپایگاه هایبینپیوند•
،دارندبانكیحسابچندینکهافرادی-متمولافرادتعیین•

،گران قیمتاتومبیل هایصاحبانثروتمند،محله هایساکنان
بلندپایهکارمندانوباالدرآمدباکاربران
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ایتالیا
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ایتالیا
Redditometro،یبازرسبهکمکمنظوربهریسکارزیابیبرایابزاری

ایتالیادرآمدآژانس

میلیارد یورو در اولین سال استفاده از آن11.5افزایش درآمد مالیاتی تا 

استانداردوآن هامخارجخانوارها،درآمداعالم شدههایداده•
آن هاشدهتعیینپیشازمعیشتی

خریدهزینه-مختلفداده هایپایگاهاتصال:خانوارهامخارج•
دیگرهزینهنوعهروسرمایه گذاری هااتومبیل ها،وخانه ها
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استونی
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استونی

X-Roadپلتفرمبرمبتنیدیجیتالهویتسیستمازاستفاده•

مالیاتثبتومالیاتیسیستمبهورودبرایدیجیتالهشناس•

کامالدرصد از اظهارنامه های مالیاتی در استونی به صورت 98حدود ثبت •
الكترونیكی

(حدود پنج دقیقه)تكمیل اظهارنامه مالیاتی در زمان بسیار کوتاه •

ذیریهم کنش پامكانوخصوصیودولتیپایگاه هایبهدسترسی

متفاوتداده هایپایگاهمیان
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نظام مالیاتی کشور ایران
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فرار مالیاتی

گروه
میزان فرار مالیاتی 

منبع اعالم رقم(هزار میلیارد تومان)

گروه مشاغل
درصد 65

پزشکان
70

رئیس سازمان امور مالیاتی و 
نمایندگان مجلس

و مشاورانوکال

هزار نفر از افراد با درآمد 150
ررئیس سازمان امور مالیاتی کشو-میلیارد تومان1باالی 

دارندگان کارت های بازرگانی 
28اجاره ای

اال سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق ک
و ارز

هزار میلیارد تومان 1۳0تا 120ساالنه 

مالیات دهندگان

40%

فعالیت های اقتصادی 
خارج از مبادی رسمی

20%

فعالیت های 
اقتصادی تحت 

معافیت

40%
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مؤدیان کم ریسک

با ریسک متوسطمؤدیان

مؤدیان پرریسک

افزایش رضایتمندی
ذینفعان

کاهش هزینه های 
یعملیات

افزایش درآمدهای 
مالیاتی

طرح جامع اطالعات مالیاتی

قبول اظهارنامه و 
صدور برگ تشخیص

دریافت اطالعات از سایر 
دستگاه ها و ارگان ها 

تهیه اظهارنامه ای برآوردی
و مقایسه با اظهارنامه مؤدیان
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نقش هویت 
دیجیتال

ه کاهش مداخالت انسانی در فرایندهای محاسب
هزینه های مالیاتی

اء افزایش رضایتمندی مؤدیان مالیاتی و ارتق
سطح عدالت مالیاتی

دولتپایدارمالیاتیدرآمدهایافزایشوتأمین

مالیاتیاظهارنامه هایکردنپرزمانکاهشدادهپایگاه هایبینارتباطاستانداردسازی

ممانعت از تقلب و سوءاستفاده از اطالعات و 
اسناد هویتی پایه افراد

رآیندهای نظیر بین فپشتیبانی از یک ارتباط بی
هامالیاتی و منابع داده سایر ارگان

یان راحتی در شناسایی ایمن و منحصر به فرد مؤد
دید و تعیین مالیات آن ها و کشف مؤدیان بالقوه ج

دسترسی مطمئن مؤدیان به اطالعات خود

 های وجود هویت یکتا برای مؤدیان در تمامی پایگاه
داده 
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با تشکر فراوان

از توجه شما

:با ما در ارتباط باشید 

info@Borhanid.com 88517698-021 19



فعلیوضعیتسنجش:اولفاز(AS-IS)ودیجیتالهویتکارگیریبه

مالیاتینظامدرمدرنفناوری های

مطلوبوضعیتتبیین:دومفاز(TO-BE)مبتنیهوشمندسازیحوزهدر

مالیاتینظامدردیجیتالهویتبر

یجیتالدهویتبرمبتنیهوشمندمالیاتینظامراهنقشهطراحی:سومفاز

یتهوبرمبتنیهوشمندمالیاتینظامراهنقشهپیاده سازی:چهارمفاز

دیجیتال

پیشنهاد پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی مبتنی بر هویت 
دیجیتال
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