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Tax Digital Transformation Paradigm shift

 As more interconnections become possible between the 

different systems that taxpayers use to run their businesses, 

undertake transactions and communicate – their “natural 

systems”- the more it becomes possible to move taxation 

processes into these systems, subject to appropriate assurance. 

 This digital transformation has the potential to build-in 

compliance in an increasing number of areas, to move taxation 

closer to taxable events and to significantly reduce the burdens 

that can arise from using different processes for taxation to 

those used in taxpayers’ daily lives and businesses. 

 As these opportunities increase, it may be possible to make 

significant inroads into the structural limitations of current tax 

administration which can lead to 

 persistent tax gaps, 

 large amounts of uncollected tax debt and continuing, 

 and in some areas growing compliance burdens. 
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Paradigm Shift in TAX Administration 3



Tax Administration Process 4



Vision of Tax Digital Transformation 5



Building Block 1: Digital Identity 

supporting secure and unique 

identification of taxpayers and 

citizens in a joined-up way, helping 

to reduce burdens and helping to 
move processing into the 

background, connecting 

taxpayers’ natural systems.

6The Core Building Block Framework For Tax Administration



• Providing certainty regarding the identification of 

all actors in the system, including for the taxpayer in 

terms of security of their identity and ease of use 
(i.e. not requiring multiple different log-ins).

• Allowing systems to interact with each other on 

the basis of this unique identity, enabling the 

sending and matching of personal data and 

instructions in real-time, giving access to secure 

services and facilitating seamless movements 
between portals. 

• Allowing the delegation of representation (for 

example to a tax agent, personal representative or 

between officers of a business) subject to different 
levels of permission. 

• Supporting the automatic application of tax rules 

as an integral part of daily and business life, for 

example confirming identity and reporting (or 

withholding) information through the applications 

facilitating digital transactions

7The digital identity building block needs to perform the following functions



Building Block 1:  Digital identity

 Core added value

Tax policy sets out who and what is to be taxed. The secure and unique 

identification of taxpayers is then the starting point of modern tax administration 

allowing the matching of administration processes (communication, tax return filing, 

incorporation of other data sources, self-service options etc.) 

to individual taxpayers. In a society where digital identity is used in multiple different 

personal and official processes, and in different roles (e.g. as an individual taxpayer 

and a business representative), the establishment of one unique and secure 

identification system for citizens and businesses is a prerequisite for the greater 

joining-up of systems required to make tax a more seamless process. 
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Digital identity The journey to Tax Administration 3.0 9

taxpayers who have the capability to do so, can now generally avoid paper documents 
and visits to the tax office and use their digital tax identification at digital taxpayer 
touchpoints such as websites, e-forms, digital payments , mobile applications. The main 
characteristics of an established implementation are: 

• Every taxpayer has a form of tax identification number (TIN) which, together with other 
identifying elements (such as date of birth, passwords for citizens and place and date of 
incorporation, registered address for businesses), creates a digital identity within the tax 
administration.

• A range of digital taxpayer services and data can be unlocked at specific taxpayer 
touchpoints by using the taxpayer’s digital identity. 

• A framework is in place around the use of digital identity to ensure privacy and security 
including, in the international context, to help facilitate the cross-border transfer of a wide 
range of data.
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مودینامثبتوشناساییکاریحوزه❖

اظهارنامهپردازشودریافتکاریحوزه❖

حسابرسیکاریحوزه❖

مودیانحسابداریکاریحوزه❖

(شکایاتواعتراضات)دادرسیکاریحوزه❖

اجرائیاتکاریحوزه❖

مودیانخدماتکاریحوزه❖
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کاری و فرآیندهای مالیاتیحوزه های برخی 



مودی مالیاتی به عنوان موجودیت اصلی در سازمان مالیاتی13

مؤدی مالیاتی

(کارپوشه)

پرونده های 
مالیاتی

اظهانامه ها

مالیات  ارث

مالیات 

نقل و انتقال 
خودرو

مالیات خورو 
تحت تملک

مالیات واحد 
مسکونی 

گران قیمت

ابالغ 

الکترونیک

مالیات 
حقوق )تکلیفی

)...
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شناسایی  مؤدی مالیاتی

درگاه خدمات 
نالکترونیک سازما

اطالعات دریافتی 
از سازمانها مانند 

ثبت شرکتها ، اتاق 
....بازرگانی و 

مراجعه به اداره 
امور مالیاتی

فرآیندهای 
:  مالیاتی مانند

مالیات اشخاص 
خارجی مقیم در 

ایران

اطالعات منابع 
بیرونی به عنوان
فعال اقتصادی

( هویت بخشی از فرایند احراز )نام مودی روش های شناسایی  و ثبت 



my.tax.gov.ir-کارپوشه مالیاتی   15



my.tax.gov.ir-کارپوشه مالیاتی   16



نواع جریان داده در سازمان مالیاتیا

اطالعات مالی و 

پولی

اطالعات مرتبط با  نوع و مبلغ معامالت و رخدادهایی مالی ، میزان دارایی ها، بدهی ها، هزینه ها و درآمد اشخاص و •
اب ها  ، ،  شرکت ها در بازه های زمانی مشخص ، اطالعات پولی عمدتاً مرتبط با تراکنش حساب های بانکی، مانده حس

لیات اطالعات پایه هویتی ، اطالعات مکانی   ، اطالعات  ارتباطی اشخاص، مجوز فعالیت ها، آدرس مجازی سامانه های عم
ت مالیاتی، دریافت و پرداخت ها ، آگهی ها، اعالن ها ،  اطالعات مقداری و تعدادی و اطالعات مرتبط گزارشات فعالی

می باشد  .. اشخاص رتبه بندی ریسک، تحلیل رفتار مودیان ، اظهارنامه و ... اقتصادی، عملیاتی و

یاطالعات شبه مال

.  نمی شونداطالعات مرتبط با فعالیت ها وکنش های اشخاص هستند که به صورت مستقیم در صورت های مالی گزارش•
ن، تعداد مانند اطالعات وکالت نامه ها، بارنامه ها، اسناد صادره، تعداد پروانه های گمرکی حق العمل کاران و ترخیص کارا

...دانشجویان و دانش آموزان و در موسسات آموزشی و تربیتی و تعداد مسافران در شرکتهای مسافرتی و 

اطالعات غیرمالی
باطات او اطالعات مرتبط با داده هایی که ماهیت حسابداری نداشته و به شناسایی مودی و نوع فعالیت و مقیاس و ارت•

از ... وقی و اطالعاتی مانند مجوز فعالیت، دفاتر قانونی پلمپ شده اشخاص، آگهی تغییرات اشخاص حق. کمک می کند
.دسته اطالعات غیر مالی محسوب می شوند
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وضعیت موجود  ، گذار به وضعیت مطلوب

ر از فناوری ها و شده و بهبودیافته دسترسی به داده ها، استفاده موثساده سازی مورد نیاز از مراجع مختلف، فرآیندهای اطالعات و تکمیل توسعه 

از ل اقتصادی مودییان جهت تعیین پروفاییکپارچه سازی داده های مالیاتی، جریان داده خودکار، انباره داده های یکپارچه مالیاتی و تحلیل های پیشرفته 

دن فرآیندهای مبنا کر-موثرتر راهبرد هوشمندسازی نظام مالیاتی و دادهاستقرار بلوغ دادههای مالیاتی موجب ارتقای . گذاراستمقاصد اصلی این 

.مالیاتی خواهد شد

یبر اساس مؤلفه ها و سطوح مختلف هوشمندی که در مدل مفهوم

.است E-TAXارائه شد، وضعیت موجود نظام مالیاتی 

جهت تحقق نظام مالیاتی هوشمند مؤدی محور I-TAXمهاجرت به 



یکپارچهومکانیزاسیون،E-Taxدر.شوندمیمحسوبمالیاتینظامهوشمندسازیکارکردیواصلیهایمؤلفه،I-TaxمالیاتینظاموE-Taxمالیاتینظام

شودمیدنبالهوشمندمالیاتینظاماستقراروطراحی،I-Taxدروشدهانجاممالیاتیفرآیندهایواطالعاتیهایسیستمسازی

E-Tax 

((E-Fileمؤدیـاناقتصـادیهـایکنشالکترونیکیهـایدادهالکترونیکی،اظهارنامه❖

E-Accountingمالیاتـی،حسـابداریووصـولالکترونیکیفرآینـد❖

مالیاتیدادرسیالکترونیکیفرآیند❖

I-TAX

I-Matchاقتصادییهادادههوشمندتطبیق❖

I-Auditهوشمندحسابرسی❖

Iپیشفرضاظهارنامه❖ -File

Iپیشفرضاظهارنامهمندرجاتاقالمتکمیل❖ -Assess

مؤلفه های کارکردی هوشمندسازی -مولفه های پیشنهادی معماری مطلوب 19


