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مالیات

مترجم:

محسن ژاله آزاد زنجانی

عملكرد  
مالیـاتي
 فـــردا  
را
 امــروز
 بسـازیم
با افزایش فشارها، 
عملكرد مالیاتی
در آســتانه تغییر 
قـرار گرفته است
از انتشارات جهانی دیلویت

مقدمه 
شدن،  جهانی  نیروهای  شدن  مستولی  با  همزمان 
عمل  شیوه  اجتماعی،  تحوالت  و  دیجیتالی شدن، 
است.  شده  اساسي  تغییرات  دچار  نیز  شرکت ها 
به حداکثر خود  مالیاتي  تغییر عملكرد  براي  فشار 
تغییر  عالئم  بتوان  سخت  واقع،  در  است.  رسیده 
فناوري هاي  به  کارها  و  کسب  آوردن  روي  در:  را 
دیجیتالي  الگوهاي  در  کار؛  محل  در  شناختي 
جدید که مراجع مالیاتي در سرتاسر جهان عرضه 
مي کنند؛ در تقاضاي مستمر رهبران شرکت ها براي 
واحد پشتیباني و ساختارهاي  بهتر  بازدهي هرچه 
هزینه؛ در نگاه موشكافانه روزافزون عموم به مالیات 
دهندگان شرکتي و درخواست ها براي شفافیت چه 

بیشتر آنها نادیده گرفت. 

زمان  محدودیت  سبب  به  مالیاتي  تیم هاي  بیشتر 
دنیاي در  منابع صرفا سخت مي کوشند در یك  و 
حال تغییر همچنان مطیع باقي بمانند. در حقیقت،  
نظرسنجي موسسه دیلویت با موضوع "گزارش دهي 
تیم هاي  که  داد  نشان  دیجیتال"  دنیاي  یك  در 
مالیاتي تقریبا نیمي از وقت خود را صرف تهیه و 
به روز کردن گزارش ها مي کنند. هر چند بسیاري 
از عملكردهاي  مالیاتي به طور منظم فناوري هاي 
جدید را به کار مي گیرند، آنها عموما به یك تغییر 
نظارتي یا گزارش دهي معین واکنش نشان مي دهند، 
کمتر  راه حل هاي  نوآورانه،  برنامه هاي  جاي  به  و 
بهینه )sub-optimal( را به کار مي بندند. افزون 
بر آن، عملكرد مالیاتي حوزه اي است که نمي تواند 
دقیقا مردم را با همان شور و شوق بخش هاي دیگر 
کسب و کار به این تشویق و ترغیب کند که اگر قرار 
است از ناکامي ها درس بگیرند، پس بهتر این است 
رهبران  برخي  اما  دهند.   رخ  زودتر  ناکامي ها  که 
مالیاتي، که فشار این تقاضاهاي فزاینده را احساس 
مي کنند، به تدریج متوجه مي شوند که وضع فعلي 
دیگر خوب نیست. آنها شروع کرده اند به کشف و 
بررسي ارزشي که  فناوري هاي به کار گرفته شده 
در سایر بخش هاي سازمان مي توانند براي عملكرد 
مالیاتي آزاد کنند. آنها درمي یابند که این فناوري ها 
شوند،  گرفته  کار  به  درستي  به  که  صورتي  در 

صورتي  در  و   – شوند  مدیریت  و  شوند،  یكپارچه 
که در بستر تطبیق افراد با ماشین آالت به آنها نگاه 
شود نه در بستر تعویض افراد با ماشین آالت – این 
توانایي را دارند که به بهره وري هاي جدید بینجامند 

و چابكي و مهارت را تقویت کنند. 

این گزارش هیچ الگوي عملیاتي یا فناوري معیني را 
براي مالیات  تبلیغ و تجویز نمي کند. بلكه از تجارب 
استفاده  دیلویت  موسسه  حرفه اي  کارشناسان 
فناوري هاي  تغییر،   براي  فشارها  برخي  تا  مي کند 
و  مالیاتي،  عملكرد  در  آنها  کاربرد  و  شناختي 
فردا  مالیاتي  عملكرد   تعیین  براي  عملي  گام هاي 

را، امروز، بررسي کند. 

وقت تغيير است
فشار  تحت  که  سال هاست  مالیاتي  عملكردهاي  
مقررات  و  قوانین  فقط  بوده اند.  فزاینده  انتقاد  و 
مالیاتي نیستند که با سرعتی خیره کننده در حال 
تغییرند. افزون بر آن، محیطي که عملكرد  مالیاتي 
در آن عمل مي کند نیز به سرعت در حال رشد و 
نمو است. سه فشار متمایز در حال رسیدن به نقطه 
مالیاتي  عملكردهاي    آن  در  که  هستند  عطفي 
سخت در تالشند خود را به آن برسانند: دیجیتالي 
و  مالیاتي،  مراجع  تكامل  کارها،  و  کسب  شدن 

تقاضاي مستمر براي بازدهي در واحد پشتیباني.

ديجيتالي شدن كسب و كار
این حقیقت که کسب و کارها با هر شكل و اندازه اي 
آورده اند  روي  دیجیتال  کانال هاي  و  فناوري ها  به 
که  محیطي  بر  عمیق  تاثیري  این  و  است.  آشكار 
عملكرد  مالیاتي در آن واقع مي شود، دارد. از یك 
کننده  خیره  رشد  شاهد  مالیاتي  رهبران  طرف، 
عملكرد  و  سرعت  در  شدن  دیجیتالي  از  ناشي 
و ماشین  آالت  یعني چیزي که سیستم ها  هستند، 
بهتري که در همه جا و هر زماني در دسترس اند، 
را  آن  ارزش  آنها  و  ساخته اند.  فراهم  را  آن  امكان 
به  و   – گزارش ها  دیگر،  طرف  از  مي کنند.  درك 
شكل فزاینده اي تجارب شخصي – درباره عملكرد 
ضعیف، نگراني ها درباره نقض محرمانگي داده ها، و 
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نمايه 1 - سير تحول ماليات در امريکا طي 40 سال گذشته

ویژگي هادوره

محاسبه سفارشي مالیات، تایپ شده، ماشین هاي حساب، رایانه ها، و صفحات گسترده اولیه1980: محاسبه دستي
تكمیل به صورت دستي، تایپ شده و ارسال از طریق ایمیل، ماشین  حساب و صفحات گسترده1990: فرم هاي استاندارد

فایل بندي الكترونیكي اطالعات مالیات،ضمائم ایمیل ها یا اسناد آپلود شده،برخي اشكال وب براي وارد کردن 2000: فرم هاي الکترونيکي
آنالین داده ها

فرم هاي استاندارد الكترونیكي براي فایل بندي،XML و XBRL و طرح 2005SAF-T: فايل هاي الکترونيکي داده ها

پردازش الكترونیكي صورتحساب، اقدام دولت ها در زنجیره صورتحساب و فایل هاي داده ها با اطالعات تراز آزمایشي 2010: صورتحساب الکترونيکي

صورت 2015: گزارشگری به هنگام به  داده ها  بایگانی  گزارشگری،  جامع  ثبت  و  پرداخت  و  دریافت  دفترکل  سیستم  از  کارگیری  به 
بالدرنگ، تخصیص مالیات به طور خودکار بدون به کارگیری فرم ها

داده هاي بیشتر )یا کمتر( و استفاده از هوش مصنوعي، اطالعات فوري، پرداخت هاي بالدرنگ2019: ماليات ديجيتال
منبع: تحلیل دیلویت

ابهام عمومي درباره اینكه این فناوري هاي جدید 
در بستر عملكرد  مالیاتي واقعا چه معنایي دارند، 
کــرده  تعدیل  را  آنها  شوق  و  شور  تدریج  به 

اســـت. 

در حالي که کسب و کارها به فناوري ها و الگوهاي 
و  هزینه ها  مي  آورند،  روي  دیجیتال  عملیاتي 
دیلویت  موسسه  مي یابد.  افزایش  نیز  مخاطرات 
نتیجه رسید که پنج روند  این  به  بازار  بررسي  با 
اینك در حال  دیجیتالي شدن دگرگون ساز هم 

شكل دادن به آینده حرفه مالیات هستند: 
داده هاي حجيم. حجم هاي بزرگي از داده هاي   
یافته  غیرساختار  داده هاي  و  یافته  ساختار 

اکنون قابل دسترسي و استفاده اند. 
و  ربات ها  فرايند.  خودكارسازي   
خودکارسازي ها روز به روز پیچیده تر مي شوند و 
کسب و کارهاي بیشتري به آنها روي مي آورند. 
تصميم گيري. تقویت قوه تصمیم گیري انسان   
از طریق محاسبات شناختي، یادگیري ماشیني، 
و دیگر اشكال هوش مصنوعي امكان پذیر شده 

است.
دموكراتيزه كردن دانش. مجموعه هاي عظیم   
داده ها و منابع جدید دانش به طور گسترده در 

فضاي مجازي در دسترس قرار مي گیرد. 

جدید  تعاملي  اکوسیستم هاي  باز.  شبکه هاي   
مراجع  و  فناوري ها،  درخشان،  استعدادهاي 

درآمدي را گردهم مي آورند. 

را  مالیاتي  وضع  کارها  و  کسب  شدن  دیجیتالي 
پیچیده تر ساخته ضمن اینكه، همزمان، جهان را 
کوچكتر کرده است. مثال این را در نظر بگیرید که 
دیجیتالي شدن چگونه به کسب و کارها اجازه داده 
بدون  یابند  دسترسي  جدیدي  بازارهاي  به  است 
اینكه نیاز به سرمایه گذاري هنگفت داشته باشند. 
که  جدیدي  دیجیتالي  مالیات هاي  کنار  در  این، 
مقامات مالیاتي وضع کرده اند، بدون تردید زندگي 
رهبران مالیاتي را پیچیده کرده است. اما در عین 
علم  و  داده ها  به  دسترسي  به سبب  جهان  حال، 
تجزیه و تحلیل در حال کوچكتر شدن است،  که 
این نیز قابلیت رویت داده ها را در سطح ریزدانه اي 
براي مدیران مالیاتي فراهم ساخته است. یا در نظر 
بگیرید که سرعت و گستره ارائه الگوهاي تولیدي 
 Industry( جدید در دوره انقالب صنعتي چهارم
4.0( چگونه بر عملكرد  مالیاتي تاثیر مي گذارند. 
تقریبا هر نوع تغییر در نحوه عمل کسب و کارها 
معرفي  تامین،  زنجیره هاي  در  تغییرات  مانند   –
سرمایه اي  مخارج  جدید،  خدمات  یا  محصوالت 
 -- سفارش   اساس  بر  محصول  تولید  یا  اضافي، 

مي تواند پیامدهاي مهمي بر موضع مالیاتي داشته 
باشد. 

تحول مراجع مالياتي 
هر چند عملكردهاي مالیاتي ممكن است در روي 
آوردن به روندهاي دیجیتالي شده ُکند عمل کنند، 
ارزش  به  بیشتر  روز  به  روز  ظاهرا  مالیاتي  مراجع 
که  هستند  این  دنبال  به  و  مي برند  پي  دیجیتال 
کنند.  بالدرنگ گزارش دهي  بتوانند  بیشتر  هر چه 
ما  تاریخ،  در  بار  نخستین  براي  شاید  حقیقت،  در 
وارد عرصه اي شده ایم که در آن همه مراجع مالیاتي 
بر سر موضع واحدي توافق دارند: دیجیتالي شدن 

مالیات براي همه خوب است. 

محرك تحول مراجع مالياتي چيست؟
در پي بحث هاي مجمع سازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي )OECD( درباره اداره امور مالیات در پكن 
"گروه"  چهار   دیلویت  موسسه   ،2016 سال  در 
مالیاتي موثر در دیجیتالي شدن  از مراجع  متمایز 

مالیات را شناسایي و طبقه بندي کرد. 

شدن  دیجیتالي  گروه  این  سازگاري.  گروه   
گذار  براي  کارآمد  و  هوشمند  ابزاري  را  مالیات 
سیستم  به  "غیررسمي"  بزرگ  اقتصاد  یك 
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مالیاتي مي داند. پیش بیني ها درباره درآمدزایي 
محرکه اصلي بیشتر تصمیمات درباره دیجیتالي 
شدن است. این گروه شامل کشورهاي آمریكاي 

جنوبي و مدیترانه مي شود. 
است  شده  متوجه  گروه  این  بهره وري.  گروه   
بهره وري  مي تواند  مالیات  شدن  دیجیتالي  که 
امور مالیات و مدیریت آن را بسیار باال ببرد. این 
از نفوذ فناوري  مراجع اغلب به دنبال استفاده 
شدن  دیجیتالي  رویكرد  پیشبرد  براي  موجود 
این گروه شامل کشورهاي  اقتصاد هستند.  در 
کشورهاي  و  اسكاندیناوي،  آسیا،  شرق  جنوب 

سابق بالتیك مي شود. 
با  گروه  این  توسعه.  حال  در  بازار  گروه   
بین المللي  مالي  موسسات  پشتیباني  و  تشویق 
فناوري هاي  از  مي کوشد  جهاني،  بانك  مانند 
توسعه  حال  در  بازارهاي  به  کمك  براي  نوین 
براي جهش به یك عرصه جدید در اداره امور 
مالیات بهره بگیرد. این گروه شامل کشورهاي 

آفریقایي و آسیایي مي شود. 
گروه  اين  مالياتي  مراجع  ميراث.  گروه   
در  سخت  آنها  پخته اند.  و  پيشرفته  نسبتا 
محیط هاي  شدن  دیجیتالي  ارزش  از  تالشند 
این  شوند.  بهره مند  میراث،   اطالعات  فناوري 
فرانسه،  کانادا،  چون  بازارهایي  شامل  گروه 

آلمان، هلند، بریتانیا، و آمریكا مي شود. 

ناظران چندین الگو را باید بررسي کنند، و بسیاري 
زودهنگام  پذیرش  زمینه  در  برزیل  الگوي  به  نیز 
و  کسب  مي نگرند.  دیجیتال  مالیاتي  الگوهاي 
باید  فقط  نه  مي کنند  فعالیت  آنجا  که  کارهایي 
مي گیرد  انجام  مودی  فعالیت  یك  که  زمان  هر 
)فاکتور   Nota Fiscal Eletrônica ُفرم  یك 
ارائه دهند، بلكه همچنین   )NF-e الكترونیكي یا
معامالتي  حسابداري  اطالعات  همه  هستند  ملزم 
خود را براي بازبیني به صورت الكترونیكي تسلیم 
مراجع مالیاتي بكنند. و فایل حسابرسي استاندارد 
براي مالیات  اقتصادي  سازمان توسعه و همكاري 
)SAF-T( به مدت بیش از یك دهه در بخش هایي 
از اروپا کاربرد داشته است. در سال 2020، نروژ 

این  پیوست.  خواهد  اروپا  فعلي  بازار  شش  به 
را  شرکتي  دهندگان  مالیات  اکنون  هم  بازارها 
ملزم کرده اند که به این استاندارد بین المللي براي 
مالیاتي  مقامات  با  داده ها  الكترونیكي  مبادالت 
که  فعالیت  اصلي  حوزه هاي  سایر  باشند.  پایبند 
مراجع  شدن  دیجیتالي  روند  بهبود  هدفشان 
مالیاتي است در سطح سازمان توسعه و همكاري 

اقتصادي ادامه دارد. 

تالشند  در  نیز  مالیاتي  مراجع  و  دولت ها  سایر 
اسپانیا   ،2017 ژوئیه  در  نمانند.  عقب  قافله  از 
که  کرد،  تقدیم  را  اطالعات  فوري  ارائه  سیستم 
برخي مالیات دهندگان را ملزم مي کرد در ارتباط 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  صورتحساب هاي  با 
صورت بالدرنگ گزارش دهي کنند. ایتالیا شرطي 
از  تا  کرد  وضع  دهندگان  مالیات  برخي  براي  را 
طریق پلتفرم سیستم تبادل )SdI( از اول ژانویه 
را  خود  الكترونیكي  صورتحساب هاي   2019
در سال 2019  است  قرار  نیز  لهستان  بفرستند. 
 SAF-T با  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اطالعات 
تعویض کند. به رغم پیشرفت نسبتا ناچیز برخي 
مراجع  سایر  از  بسیاري  پخته تر،  مالیاتي  مراجع 
راهبرد  یك  اساس  بر  جهان  سرتاسر  مالیاتي 

مالیات دیجیتال عمل مي کنند. 

براي  مالیاتي  مراجع  که  نیست  بار  نخستین 
آن  کردن  گزارش  و  مالیاتي  امور  بهتر  مدیریت 
تاریخ  اما  کرده اند.  استفاده  نوین  فناوري هاي  از 
شدن  دیجیتالي  موج  این  است  حاکي  اخیر 
دهندگان  مالیات  و  مالیاتي  مراجع  میان  روابط 
واقع،  در  داد.  خواهد  تغییر  بنیادي  به صورت  را 
تقاضاهاي روزافزون مراجع مالیاتي براي شفافیت 
بیشتر و دریافت به موقع تر اطالعات موجب شده 
است عملكردهاي  مالیات به بررسي این بپردازند 
و  خود  داده هاي  منابع  در  مي توانند  چگونه  که 
سازماني(  منابع  ریزي  )برنامه   ERP سیستم هاي
کنند.  باالدستي حرکت  مسیر  در  بیشتر  هر چه 
کیفیت  درباره  مي کند  مجبور  را  آنها  این  و 
تامین  بخش  با  همكاري  نحوه  و  خود  داده هاي 

بهبود  براي  فقط  نه  اطالعات،  فناوري  و  مالي 
روشن  به  کمك  براي  همچنین  بلكه  دسترسي 
داده هاي  میان  احتمالي  شكاف  گونه  هر  شدن 
داده هاي  و  سازماني  منابع  برنامه ریزي  سیستم 
انتقادي تر  گزارش شده به مراجع مالیاتي، بسیار 

بیندیشند.

تقاضاي مداوم براي بهره وري در واحد پشتیباني
فشار  تحت  پشتیباني  واحد  عملكردهاي   همه 
دهند،  کاهش  را  هزینه ها  تا  دارند  قرار  مستمر 
بهره وري را باال ببرند، و چابكي کلي سازماني را 
ارتقا بخشند. و فعالیت هاي مالیاتي بسیاري وجود 
نسبتا  دیگر،  عملكردهاي    به  که، مشروط  دارد 
دستي و غیرخودکار و تكراري است. رهبران مالي 
– که بسیاري پیشتر روند تغییر و تحول دیجیتال 
اکنون در  را طي کرده اند –  عملكرد  مالي کلي  
جستجوي بهره وري هاي بالقوه در عملكرد مالیاتي 
کسب  خود  سازمان ها،  از  بسیاري  براي  هستند. 
بهره وري  براي  فشار  اعمال  حال  در  نیز  کار  و 
کارها  و  کسب  رهبران  است.  بیشتر  چابكي  و 
کنند،  تصمیم گیري  داده ها  اساس  بر  مي خواهند 
قرار  اگر  بگیرند.  سریع  نیز  را  تصمیمات  این  و 
شرکت  رشد  کار  دستور  اجراي  به  مالیات  است 
باید  که  مي دانند  مالیاتي  رهبران  کند،  کمك 
خدماتي عرضه کنند که به موقع تر، خردمندانه تر، 
و راهبردي تر باشد. در عین حال، عملكرد مالیاتي 
در پي آن است که بخشي از بهره وري هاي خود 
را استخراج کند. واقعیت این است که – به ویژه 
بزرگتر – روندهاي  براي سازمان هاي چندملیتي 
مورد نیاز براي تبعیت از الزامات مالیاتي که روز 
به روز هم پیچیده تر مي شوند منابع قابل توجهي 
را به مصرف مي رساند. با افزایش فشار براي تزریق 
کارها،  و  کسب  به  راهبردي تر  مالیاتي  بینش 
کاهش  براي  راههایي  دنبال  به  مالیاتي  رهبران 
فعالیت هاي دستي خود و استفاده از منابع براي 

خدمات ارزش افزوده بیشتر هستند. 

عملکرد مالياتي فردا- امروز 
فشار بر عملكرد مالیاتي ممكن است در حال افزایش 
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نمودار 1 - سه محرك اصلي تغييردهنده عملکرد مالياتي

يکپارچه سازي و مديريت داده ها توسط ماليات دهندگان در تغيير و تحوالت كسب و كار و امور مالي حول محور ماليات
يك سطح بنگاه اقتصادي

در تالش هاي کلي براي تغییر و تحوالت امور مالي، بسیار مهم 
است که عملكرد مالیاتي فعاالنه به فعالیت هاي تمكیني و 

گزارش دهي خود، که عموما در داخل مراکز خدماتي مشترك با 
یك طرف ثالث انجام مي گیرند، سامان دهد

شرکت ها با انتقال سیستم هاي مالي خود به رایانش ابري، فرصتي 
به دست مي آورند تا روندهاي عملكرد مالیاتي را ارتقا بخشند و 

از فعالیت هاي تمكیني مبتني بر فرم به مدیریت و تهیه بالدرنگ 
اطالعات مالیاتي نهفته در برنامه ریزي منابع سازماني  ای آر پی 

عبور کنند.

1

2 3

حركت مراجع مالياتي به سوی گزارش دهي بالدرنگ داده ها

با توجه به اینكه مراجع مالیاتي روز به روز دیجیتالي تر مي شوند، 
عملكردهاي مالیاتي بایستي از طریق خودکار کردن روندهاي 

مدیریت مالیات، داشبورد مدیریتي، گزارش دهي جریان هاي کار، 
رعایت مالیات ارزش افزوده، و صدور صورتحساب هاي الكترونیكي  

به دنبال بهبود کیفیت داده ها و بینش باشند.

پیشرفت هاي  که  است  این  خوب  خبر  اما  باشد، 
را  جدید  راه حل هاي  یافتن  امكان  اخیر  فناورانه 
فراهم ساخته است. در حقیقت، ابزارها و فناوري ها 
از همین حاال در حال شكل دادن به سنگ بنا و 
ویژگي هاي عملكرد مالیاتي فردا هستند. عملكرد 
مالیاتي فردا به چه شكل خواهد بود؟ پیش بیني 
دقیق آن دشوار است. اما برخي ویژگي هاي کلیدي 
اکنون مشخص شده است. یكي از آنها این است 
مالیاتي بسیار داده-محور و بالدرنگ  که عملكرد 
رویكردي  اقتصادي  بنگاه  در سطح  و  بود  خواهد 
کل نگرانه تر خواهد داشت. عملكرد مالیاتي فردا به 
همه منابع اطالعات برنامه ریزي منابع سازماني در 
صحیح تر  و  دقیق تر،  ریزدانه اي تر،  بسیار  سطحي 
و  تخصص  الگوریتم ها  داشت.  خواهد  دسترسي 
آنكه  حال  کرد،  خواهند  تقویت  را  مالیاتي  دانش 
و  دستي  روندهاي  از  بشر  رها ساختن  با  ربات ها 
داشت.  بر دوش خواهند  را  اصلي  بار  غیرخودکار 
راهبرد  بر  مالیاتي  امور  حرفه اي  دست اندرکاران 

ماشین آالت  که  حالي  در  شد،  خواهند  متمرکز 
آنها نیز بینش و آگاهي ارزشمندي درباره کسب 
با  آنها خواهند کرد. در واقع، واژه   و کار نصیب 
واژه اي کلیدي در عملكرد مالیاتي خواهد بود، چرا 
که رهبران مالیاتي با تفكر طراحانه و با تجزیه و 
تحلیل و با استفاده از ماشین آالت، و با بهره مند 
براي  ساختارمند  کامال  داده هاي  نیروي  از  شدن 

خود امتیازاتي خلق مي کنند. 

فناوري  "خانواده هاي"  از  شماري  که  حالي  در 
در حال ظهورند، دو خانواده – اتوماسیون فرایند 
که  دارد  وجود   – شناختي  محاسبه  و  رباتیك 
ظاهرا اساسي ترین تغییر را در عملكرد مالیاتي در 
آینده نزدیك بر جا خواهند گذاشت. با این حال، 
کاربرد  موارد  بزرگترین  که  داشت  توجه  بایستي 
فناوري هاي نوین در مالیات زماني خواهد بود که 
در  و  تلفیق  هم  با  متعدد  فناوري هاي  و  ابزارها 
سیستم برنامه ریزي منابع سازماني به کار گرفته 

مي شوند. کلید کار درك چگونگي ارزش آفریني 
محیط  در  فناوري ها  و  ابزارها  این  از  کدام  هر 
موقعیت  هر  در  آگاهي   این  بكارگیري  و  مالیاتي 

منحصر به فرد است. 

ماليات و فناوري هاي شناختي
 )RPA( رباتيك  فرايند  اتوماسيون 

؟  چيست
درباره  اساس  در  رباتیك  فرایند  اتوماسیون 
است.  دستي  فرایندهاي  خودکارسازي 
اتوماسیون فرایند رباتیك که اغلب رباتیكس یا 
رباتس نامیده مي شود، به معناي خودکارسازي 
که  است  نرم افزاري  با  قاعده-بنیان  فرایندهاي 
با  مي تواند  و  مي کند  استفاده  کاربر  رابط  از 
کاربردي  برنامه هاي  جمله  از  نرم افزاري،  هر 
منابع  برنامه ریزي  سیستم هاي  وب،  بر  مبتني 
کار  مرکزي  پردازنده  سیستم هاي  و  سازماني، 

 کند. 
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اين به چه دردي مي خورد؟
خودکارسازي  در  رباتیك  فرایند  اتوماسیون 
فرایندهاي دستي کنوني و تعامل با رابط هاي کاربر 
گرافیكي بسیار عالي عمل مي کند. این ویژگي آن 
را باالخص براي خودکارسازي کارهاي تكراري و 
و  رایانه  در  گزارش ها  کردن  وارد  قبیل  از  دستي 
جمع آوري و انتقال داده ها براي تغذیه فرایندهاي 
بسیار  پیشرفته  تحلیل  و  تجزیه  و  پایین دستي 

ارزشمند مي کند. 

اتوماسيون  از  چگونه  مالياتي  عملکردهاي 
فرايند رباتيك استفاده مي كنند؟

فرایند  اتوماسیون  از  غیرمستقیم  مالیات  رهبران 
رباتیك براي جمع آوري داده ها، تعدیل و تنظیم، 
الكترونیكي  فایل بندي  و  پردازش،  مغایرت گیري ، 
استفاده مي کنند. ربات ها فایل هاي مبدا چندگانه را 
به منظور ایجاد تنظیمات خاص صالحیت دادرسي 
 ،)jurisdiction-specific adjustments(
مغایرت گیري ها و اطالع رساني به گروهها درباره 
هر نوع استثنا، و تولید فایل هاي خروجي استاندارد 
و صالحیت دادرسي اختصاري جمع آوري و تبدیل 
مي کنند. ربات ها سپس مي توانند داده هاي نهایي 
بدهند  مالیاتي  مراجع  سایت هاي  وب  به  را  شده 
کنند.  مستند  و  رصد  را  پذیرش  تاییدیه هاي  و 
فرایندهاي خودکار شده همچنین براي جمع آوري 
کننده  تامین  و  داده هاي شرکت  مغایرت گیري  و 
از گزارش دهي صحیح مالیات  و حصول اطمینان 

ارزش افزوده مورد استفاده قرار مي گیرند. 

يادگيري ماشين چيست؟
ماشین ها  که  است  این  درباره  ماشین  یادگیري 
بتوانند روز به روز در شناسایي الگوهاي اطالعات 
صحیح تر عمل کنند و سپس از این توانایي براي 
کمك به تصمیم گیري ها استفاده شود. این شامل 
فناوري هایي مي شود که مي توانند وظایف مختلفي 
را انجام دهند و/یا تكمیل کنند، به اتخاذ تصمیمات 
آگاهانه بهتر کمك کنند، و اهدافي را محقق کنند 
انساني هستند،  به طور سنتي مستلزم هوش  که 
روي  از  استدالل  برنامه ریزي،  نیز  آنها  نمونه  که 

اطالعات نسبي یا غیرقطعي، و یادگیري است. 

يادگيري ماشين به چه درد مي خورد؟
مرتبط  شناختي  فناوري هاي  و  ماشین  یادگیري 
بسیار  تصمیم گیري  تقویت  و  خودکارسازي  براي 
فناوري هاي  از  بسیاري  هستند.  اهمیت  حائز 
اساس  بر  تصمیم گیري  توانایي  فقط  نه  شناختي 
تاریخچه اي از داده هاي تصمیم گیري بشر را توسعه 
تصمیم گیري  ظرفیت  همچنین  آنها   – مي دهند 
خود را با کشف "استثنائات" جدید، و کار با انسان 

براي حل آنها، بهبود مي بخشند. 

يادگيري  از  چگونه  مالياتي  عملکردهاي 
ماشين استفاده مي كنند؟ 

طبقه بندي  روي  انساني  منابع  مصرف  جاي  به 
مالیات  رهبران  مالیاتي،  مقاصد  براي  هزینه ها 
ماشین  یادگیري  الگوریتم هاي  از  غیرمستقیم 
دهها  در  هزینه  اطالعات  خودکار  رده بندي  براي 
از محاسبات  به منظور پشتیباني  بالقوه  هزار رده 
توجهي  قابل  مقادیر  صرفه جویي  جزئي،  معافیت 
از وقت و کاهش خطاهاي بالقوه استفاده مي کنند. 
به  ماشین  یادگیري  و  حروف  نوري  بازشناسي 
مالیات  پرداخت  اضافه  بازیابي  در  مالیاتي  ادارات 
مغایرت گیري  به  نیاز  فقط  نه  و  مي کنند  کمك 
دستي و تجزیه و تحلیل مكرر را برطرف مي سازند 
کاهش  و  نقدینگي  بازیافت  به  همچنین  بلكه 
کمك  آینده  در  کم  اضافه/  پرداخت  احتمال 

مي کنند. 

تغيير دلگرم  كننده
آینده کار به سرعت در حال تغییر است. و عرصه 
وسیعي براي فناوري وجود دارد که براي عملكرد 
واقعیت  حال،  این  با  کند.  آفریني  ارزش  مالیاتي 
به  پتانسیل  این  کردن  آزاد  براي  که  است  این 
نیاز است.  نوآوري بسیار  تالش، سرمایه گذاري، و 
که  دارد  وجود  کلي  حوزه  چهار  مي گوید  تجربه 
تغییرات  به  باید  مالي  رهبران  و  مالیات  آنها  در 

چشمگیر سرعت ببخشند. 

مهارت ها و ظرفيت ها
مردم سالهاست درباره یكپارچه کردن مهارت هاي 
مي گویند.  سخن  مالیاتي  عملكرد  با  جدید  فني 

بهتر  مالیاتي  رهبران  که  بود  این  هدف  ابتدا 
بتوانند با جامعه کسب و کار ارتباط برقرار کنند. 
مهارت هایي  توسعه  سوي  به  روند  حرکت  حاال، 
بیشتر  که  است  مالیاتي  عملكرد  چارچوب  در 
توسعه  ویژه  به   – هستند  متمرکز  فناوري  بر 
تحلیل،  و  تجزیه  چون  حوزه هایي  در  ظرفیت ها 
بسیاري  در  فرآیند.  بهینه سازي  و  اطالعات،  علم 
خدمت  به  معناي  به  است  ممكن  این  موارد  از 
پس زمینه هاي  با  جدید  استعدادهاي  گرفتن 
اما  باشد،  متنوع  فني  توانمندي هاي  و  مختلف 
حرفه اي  دست اندرکاران  مي گوید  کنوني  تجربه 
فعلي امور مالیاتي مي توانند – و در واقع، باید – 
همان هایي باشند که بسیاري از این ظرفیت هاي 
که  حالي  در  مي دهند.  توسعه  را  جدید  ضروري 
وظایف  حذف  موجب  )خودکارسازي(  اتوماسیون 
خواهند  نیاز  حرفه اي ها  مي شود،  معمول  و  ساده 
روي  بیشتري  ارزش افزاي  فعالیت هاي  به  داشت 
آورند،  که این نیز مستلزم سطح معیني از مهارت  
و آموزش فني است. رهبران مالیاتي به جاي اینكه 
باشند  مالیاتي  ظرفیت هاي  در  انقالب  یك  دنبال 

باید دنبال تكامل در آن باشند. 

میاني  سطح  مدیران  و  جدید  حرفه اي هاي  فقط 
نیاز  مهارت ها  تقویت  به  که  نیستند  مالیاتي  امور 
خواهند داشت. مقامات ذی صالح مالیاتي و سایر 
دارند.  نیاز  آن  به  نیز  مالیات  اکوسیستم  اعضاي 
مثال، مشاوران امور مالیات باید در نظر بگیرند که 
اتوماسیون چگونه نحوه کار آنها و نوع کار آنها را 
تغییر خواهد داد – مثال، آنها ممكن است بخواهند 
به مطالعه این بپردازند که اتوماسیون چگونه جدل 
و چشم انداز حسابرسي را در جاهایي مانند مكزیك 
و برزیل تغییر داده است. مهارت هاي فناوري جدید 
بخشي از ترکیب خواهد بود؛ به راههاي جدیدي 
براي کار نیز نیاز خواهد بود. شناخت مهارت هایي 
خواهیم  نیاز  آنها  به  فردا  مالیاتي  عملكرد  در  که 
داشت به تفكر و تجزیه و تحلیل عمیق نیاز خواهد 
براي  دیگر  مورد  یك  نیز  این  اتفاقا  که  داشت – 
تجزیه و تحلیل پیشرفته است. اما یك نكته روشن 
است: ظرفیت هاي مالیاتي امروز براي ایجاد ارزش 

براي عملكرد مالیاتي فردا کافي نیست. 
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الگوهاي عامل
و  مي یابد  افزایش  عملیاتي  پیچیدگي  وقتي 
فناوري ها شكل تازه اي به نقش ها و مسئولیت هاي 
عملكرد مالیاتي مي دهند، رهبران مالي و مالیاتي 
کنند  بررسي  دقت  به  که  داشت  خواهند  نیاز 
که  کنند  خلق  جدیدي  عامل  الگوهاي  چگونه 
پایدار  را  آنها  و  پشتیباني  فعلي  عملیات هاي  از 
بر  سازد  قادر  را  حرفه  اي ها  حال  عین  در  و  کند 
فعالیت هاي ارزش-افزوده بیشتري متمرکز شوند. 
عامل  الگوهاي  جدید  فناوري هاي  خوشبختانه، 
جدیدي به وجود آورده اند. بازار هم اکنون از طیف 
متنوعي از راه حل هاي برون سپاري شده، مدیریت 
رهبران  به  که  است  کرده  ارائه  خدماتي  و  شده، 
فعالیت هاي  از  برخي  تا  مي دهد  فرصت  مالیاتي 
مالیاتي  عملكرد  حوزه  از  را  تاکتیكي تر  مالیاتي 
خارج کنند. در حقیقت، بنا بر یك نظرســـنجي 
دارند  انتظار  مالیاتي  مــدیران  بیشتر  اخیر، 
اســـتفاده آنها از برون ســــپاري امـــور مالیاتي 
افـــزایش چشمگـــیري  طي سال هـــاي آینده 

داشـــته باشـــد. 

مالیاتي  امور  براي  نیز  الگوهاي منبع یابي جدیدي 
ظهور خواهد کرد. همانطور که در گزارش دیلویت 
این سایت تحت عنوان آینده کار گفته شده است، 
فناوري این امكان را براي محل کار و نیروي کار 
یك  دیوارهاي  فراسوي  تا  که  است  ساخته  فراهم 
این  و  یابد.  گسترش  آن  ترازنامه هاي  و  شرکت 
فرصت هاي تازه اي را براي رهبران مالیاتي، که در نظر 
دارند یك تیم آماده براي آینده بسازند، خلق کرده 
بهره مندي  براي  مالیاتي  مقامات ذی صالح  است. 
موثر از فناوري نیاز خواهند داشت که خود کار را از 
نو طراحي کنند، و به فراسوي فرایندهایي بروند که 
فقط براي انسان ها طراحي شده اند تا بدین ترتیب 
راههایي براي تقویت همكاري ماشین-انسان پیدا 
کنند، از بیشترین پتانسیل هر دو بهره مند شوند، و 
کار را به فراسوي نیروهاي کار جایگزین بسط دهند. 

راهبرد فناوري 
بیشترین ارزش فناوري هاي نوین در حوزه عملكرد 
ابزارهاي  و  فناوري ها  که  است  زماني  مالیاتي 
سیستم  یك  در  و  مي شوند  یكپارچه  متعدد 

گرفته  خدمت  به  سازماني  منابع  برنامه ریزي 
تغذیه  براي  را  داده ها  ربات ها مي توانند  مي شوند. 
الگوریتم هاي یادگیري ماشین جمع آوري و تبدیل 
کنند؛ یادگیري ماشین مي تواند عملكرد ربات ها را 
"مشاهده" کند و آن را بهبود ببخشد. رهبران مالي 
و مالیاتي بایستي تفكر بسیار کل نگرانه تر را درباره 
فناوري هاي تحت ارزیابي آغاز کنند که ببینند این 
زیرساخت هاي  با  است  ممكن  چگونه  فناوري ها 
تا  این  شوند.  سازگار  اطالعات  فناوري  کنوني 
پیش  موانع  )و  ظرفیت ها  درك  مستلزم  حدودي 
روي(  فناوري فعلي در محدوده فناوري گسترده تر 
درباره  روشن  درکي  داشتن  است.  کار  و  کسب 
اینكه کدام فناوري ها اکنون در درون سازمان )و 
به ویژه در حوزه عملكرد مالي( به خدمت گرفته 
شده اند، نقش کلیدي خواهد داشت. ارزیابي اینكه 
آیا سیستم هاي کنوني براي عملكرد مالیاتي فردا 
نیز کارآیي خواهند داشت، از اهمیت برابر برخودار 
ارزیابي  باید  مالیاتي  است. در عین حال، رهبران 
خود را از فناوري ها از نو سازمان دهند و باالخص 
درباره موارد استفاده و نقاط ضعف آنها بیندیشند، 
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فناوري  بكارگیري  براي  فرصتي  دنبال  به  فقط  و 
را  مشكالتي  باید  ابتدا  آنها  نباشند.  بعدي  بزرگ 
سپس  و  بشناسند  کنند  برطرف  مي کوشند  که 
براي حل  نیاز  مورد  فناوري هاي  مناسب  مجموعه 

آنها را انتخاب کنند. 

چارچوب هاي كنترل ماليات 
وقت  بیشترین  مالیاتی  امروز عملكردهای  هر چند 
خود را صرف تجزیه و تحلیل و دوباره کاری روی 
داده های  منبع قبل از تسلیم آنها به مراجع مالیاتي 
مراجع  که  است  آن  از  حاکي  نشانه ها   مي کنند، 
اطالعات  منابع  حوزه  در  صددند  در  نیز  مالیاتي 
)نمودار  کنند  حرکت  سرباالیي  مسیر  در  بیشتر 
عملكردهاي  که  بود  آن خواهد  مستلزم  این  و   .)2
خود  مالیات  کنترل  چارچوب هاي  باره  در  مالیاتي 
نشان   2 نمودار  که  طور  همان  کنند.  نظر  تجدید 
داده هاي  به  دسترسي  مالیاتي  مراجع  مي دهد، 
بالدرنگ بسیار ریزدانه تر را – از سیستم هاي منبع، 
سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازماني، دریاچه هاي 
داده، و سایر منابع گزارش دهي – آغاز کرده اند که 
این نیز متصدیان عملكرد مالیاتي را مجبور مي کند 
کنترل ها را بالدرنگ اعمال کند. با گسترش هر چه 
بیشتر حسابرسي هاي دیجیتال، تحلیل داده ها عمدتا 
جاي تمكین از اظهارنامه مالیاتي را خواهد گرفت و 

نمودار 2 - جريان داده هاي مالياتي فردا ص

مقامات و مراجع مالياتی

ساير منابع 
گزارش دهي

ای آر پی / درياچه داده ها
تلفيق

منبع 
سيستم ها 
وثبت های 

اوليه

كسب و كار 

عملکرد 
شركتی

نیاز به کیفیت بهتر داده ها را به وجود خواهد آورد. 
گزارشگری جامع تر براي تعیین یك موضع مالیاتي 
کامل ضروري خواهد شد، و استاندارد شدن هر چه 

بیشتر مغایرت گیري ها نیز ضرورت خواهد یافت. 

نزدیكتر  منبع  داده هاي  به  مالیاتي  مراجع  هر چه 
درباره  کمتر  مي بایست  مالیاتي  عملكرد  مي شوند، 
بازبیني  به  آنها چگونه مي توانند  بیندیشد که  این 
که  بیندیشد  این  درباره  بیشتر  و  بپردازند  داده ها 
داده ها  که  یابند  اطمینان  مي توانند  چگونه  آنها 
بوده  صحیح  ابتدا  همان  از  منبع  سیستم هاي  در 
براي  کنترل  چارچوب هاي  اساس،  این  بر  است. 
به  بیشتري  بسیار  حرکت  مي بایست  ماندن  موثر 
دست اندرکاران  باشند.  داشته  داده ها  منبع  سوي 
حرفه اي امور مالیات باید به این بیندیشند که کار 
آغاز  داده ها  منابع  از  نزدیكتري  بسیار  فاصله  از  را 
کار  و  با کسب  بایستي عمیق تر  نیز  مالیات  کنند. 
و فرایندهاي عملكردي پكپارچه شود تا از استمرار 

تمكین مالیاتي اطمینان حاصل شود. 

فرهنگ 
در  حرکت  براي  که  تغییراتي  بنیادي ترین  شاید 
به  دهد  روي  بایستي  فردا  مالیاتي  عملكرد  مسیر 
باید  فردا  مالیاتي  عملكرد  باشد.  مربوط  فرهنگ 

باشد.  چابك  و  داده-محور،  راهبردي،  نوآورانه، 
کمك به مردم براي کاستن از فعالیت هاي دستي 
مبتني بر مقررات و صرفه جویي در وقت و بر عهده 
گرفتن نقش هاي راهبردي تر مستلزم نوعي تكامل 
فرهنگي خواهد بود. همزمان، فرهنگ کلي  کسب و 
کار – به ویژه عملكرد مالي – نیز همزمان با حرکت 
راهبردي تر  فعالیت هاي  سوي  به  مالیاتي  عملكرد 
بایستي تغییر کند. شراکت با ذینفعان اصلي مانند 
اهمیت  اطالعات  فناوري  و  )فاینانس(  مالي  امور 
فقط  نه  مالیات  واقع،  در  داشت.  خواهد  کلیدي 
در ذهن خود دست اندرکاران حرفه اي امور مالیات 
کسب  گیرندگان  تصمیم  ذهن  در  همچنین  بلكه 
ارتقا  بایستي  اطالعات  فناوري  رهبران  و  کارها  و 
یابد. براي رفع ابهام باید گفت که فناوري هاي نوین 
به خودي خود براي عملكرد مالیاتي ارزش ایجاد 
مستلزم  مطلوب  ارزش  کردن  آزاد  کرد.  نخواهند 
امور  حرفه اي  دست اندرکاران  که  بود  خواهد  این 
اطالعات،  فناوري  شرکاي  مالي،  شرکاي  مالیات، 
بازنگري در کار،  و  بازاندیشي  به  و کسب و کارها 
نیروي کار، و محل کار بپردازند. و این نیز مستلزم 

تغییري بزرگ در فرهنگ کنوني است. 

شروع
مجسم  باید  چگونه  امروز  را  فردا  مالیاتي  عملكرد 
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کرد؟ بدیهي است فناوري ها، الگوها، و ظرفیت هاي 
صنعت،  معین  بخش هاي  به  عمدتا  دقیق 
و  ضعف،  نقاط  کنوني،  استفاده  مورد  فناوري هاي 
بستري بستگي خواهد داشت که عملكرد مالیاتي 
شرکتي  هر  مي گیرد.  صورت  آن  محدوده  در 
یا  استفاده  آماده  ابزار  و هیچ  بود.  متفاوت خواهد 
راه حل  یك  ارائه  براي  استانداردي  راه  نقشه هاي 
معجزه آسا وجود ندارد. با این حال، تجربه مي گوید 
مالي  و  مالیاتي  رهبران  که  هست  گام ها  برخي 
مي توانند امروز بردارند تا عملكرد مالیاتي را براي 

فردا بهتر آماده کنند. 

مالیاتي  مراجع  مالیات.  روندهاي  و  منظم  رصد 
مالیات  اینكه  درباره  و  مي برند  پیش  را  حرکت 
تحول  و  تغییر  چگونه  بیشتر  یا  آینده  دهه  در 
به  مي فرستند.  قوي  سیگنال هاي  یافت  خواهد 
نظارتي سریع  تغییرات  سرمایه گذاري در شناخت 
در گوشه و کنار جهان ادامه دهید و همزمان با این 
تغییرات با مراجع مالیاتي خود به گفتمان بنشینید 
و روابط مشارکتي با آنها برقرار کنید. و بر اساس 
دید خود از بازار و روندهاي اصلي، به یك دیدگاه 
از  بهره گیري  با  برسید.  دیجیتال  اختالل  درباره 
)هم  کنوني  فناوري  روندهاي  بازار،  در  سیگنال ها 
داشتن  با  و  کارها(،  و  و هم کسب  کننده  مصرف 
درکي روشن از راهبرد و انتظارات دیجیتالي کلي 
سازمان، موضع خود را در خصوص اینكه دیجیتالي 
شدن و اتوماسیون چگونه بر عملكرد مالیاتي فردا 

تاثیر خواهد گذاشت، مشخص کنید.  

الگوي عملیاتي هدف خود را مجسم کنید. رسیدن 
به دیدگاه عملیاتي خود براي آینده نقش کلیدي 
در کمك به تعریف و  اجراي نقشه راه دراز مدت 
فناوري شما خواهد داشت. به بیرون از زیرساخت 
مالیات سنتي بنگرید تا به یك ارزیابي از ظرفیت ها 
و فناوري هاي موجود در کل سازمان که مي توان از 
آنها استفاده کرد برسید و سپس نقشه راه دیجیتال 
خود را تهیه کنید، و بدانید که در دراز مدت به کجا 
برداشتن  با  مي توانید  چگونه  و  بروید،  مي خواهید 
بر  یابید.  دست  آنها  به  ممكن  و  عملي  گام هاي 

ضعف  نقاط  که  کنید  تمرکز  سرمایه گذاري هایي 
فوري را حل و فصل مي کنند، ضمن اینكه دیدگاه 

دراز-مدت تر خود را نیز مشخص کنید. 

تقویت داده هاي خود را االن شروع کنید. با توجه به 
اینكه عملكرد مالیاتي بر هر معامله اي متكي است 
کسب  توسط  شده  تولید  داده هاي  اساس  بر  که 
مالیاتي  داده هاي  الزامات  مي گیرد،  شكل  کار  و 
مي تواند به شكل گیري الگویي در داده هاي سازمان 
تحلیل  و  تجزیه  و  برنامه ریزي  از  که  کند  کمك 
تقویت شده پشتیباني خواهد کرد.  فراموش نكنید 
خوبي  به  فقط  دیجیتال  نوظهور  فناوري هاي  که 

همان داده هایي هستند که باید با آنها کار کنند. 

پشتیباني داخلي به دست آورید. رشد و نمو به سوي 
گسترده  پشتیباني  مستلزم  فردا  مالیاتي  کارکرد 
قانع  تجاري  دالیل  ارائه  بود.  خواهد  سازمان  کل 
پشتیباني  جلب  براي  فقط  نه  تغییر،  براي  کننده 
براي  همچنین  بلكه  تغییر  برنامه هاي  از  داخلي 
در  که  رهبري  پشتیباني  و  سرمایه گذاري  جذب 
حیاتي  اهمیت  بود،  خواهد  ضروري  دراز- مدت تر 
خواهد داشت. به دنبال سایر فناوري هاي اطالعات یا 
طرح هاي مالي بزرگ )مانند حرکت به سوي رایانش 
ابري، تغییر و تحوالت تامین مالي، یا اتخاذ الگوهاي 
جدید برون سپاري( باشید که مي توانند همزمان به 

اهداف و خواسته هاي مالیاتي شما کمك کنند. 

توجه  با  دهید.  توسعه  را  دیجیتال  چارچوب 
مالیاتي،  عملكردهاي  بیشتر  امروزي  جایگاه  به 
مستلزم  فردا  مالیاتي  عملكرد  سوي  به  جابجایي 
خواهد  تغییرات  کننده  تعیین  رهبري  و  مدیریت 
همراهي  از  خاطر  اطمینان  براي  فقط  این  بود. 
خلق  براي  این  نیست.  فعلي  ذینفعان  و  کارکنان 
یك فرهنگ مترقي، سازگار، و آینده نگر در درون 
عملكرد مالیاتي است – فرهنگي که نه فقط موجب 
وظیفه  یا  تصمیم گیري  هر  در  خاطر  اطمینان 
و  بیروني  فشار  با  همزمان  مستمرا  بلكه  مي شود 
نوآوري  و  مي کند  رشــد  فناوري  الگوهاي  تغییر 

دارد. 

و  تغییر  نكنیم  فراموش  که  است  مهم  پایان،  در 
– داده هاي  اطراف شما رخ مي دهد  تحوالتي که 
اجتماعي،  تعامل  شده،  گذاشته  اشتراك  به 
وسایل  ابري،  سكو هاي  دیجیتال،  دستیاران 
را  مردم  که  نیستند  چیزهایي   – هم  به  متصل 
موجب  فقط  این ها  دهند.  قرار  ماشین  برابر  در 
و  مردم  مساعي  تشریك  و  همكاري  است  شده 
این ها  شود.  بیشتر  ماشین ها  با  آنها  تاثیرگذاري 
مدیریت  و  شدن  معتبر  است  شده  موجب  فقط 
آزاد  آنها،  از  هدفمند  استفاده  شما،   داده هاي 
تصمیمات  به  رسیدن  بینش ها،  بالدرنگ  کردن 
هوشمندانه، و دستیابي به نتایج تجاري بهتر – و 
سپس خودکارسازي و تكرار آن از راههاي بي شمار 
در شرکتتان --  شما را در موقعیت بهتري قرار 
دهد. مردم به تنهایي نمي توانند این کار را بكنند. 
فناوري هم به تنهایي نمي تواند این کار را بكند. 
براي این کار به همكاري مردم با ماشین در یك 
که  حالي  در  است.  نیاز  شده  طراحي  سیستم 
فشار براي تغییر در عملكرد مالیاتي به یك نقطه 
روي  پیش  را  فرصت هایي  آینده  مي رسد،  جوش 
رهبران مالیاتي نه فقط براي رهایي از فشار بلكه 
همچنین تغییر کامل وضع کنوني قرار داده است. 
هدف: تبدیل مالیات به یك منبع چابكي، بینش 

راهبردي، و حتي نوآوري است.                   
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