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از انتشارات جهانی دیلویت

مقدمه

يكپارچه شوند ،و مديريت شوند – و در صورتي

همزمان با مستولی شدن نیروهای جهانی شدن ،كه در بستر تطبیق افراد با ماشينآالت به آنها نگاه
دیجیتالی شدن ،و تحوالت اجتماعی ،شیوه عمل شود نه در بستر تعويض افراد با ماشينآالت – اين
شرکتها نيز دچار تغييرات اساسي شده است .توانايي را دارند كه به بهرهوريهاي جديد بينجامند
فشار براي تغيير عملكرد مالياتي به حداكثر خود و چابكي و مهارت را تقويت كنند.
رسيده است .در واقع ،سخت بتوان عالئم تغيير

را در :روي آوردن كسب و كارها به فناوريهاي اين گزارش هيچ الگوي عملياتي يا فناوري معيني را
شناختي در محل كار؛ در الگوهاي ديجيتالي براي ماليات تبليغ و تجويز نميكند .بلكه از تجارب
جديد كه مراجع مالياتي در سرتاسر جهان عرضه كارشناسان حرفهاي موسسه ديلويت استفاده

ميكنند؛ در تقاضاي مستمر رهبران شركتها براي ميكند تا برخي فشارها براي تغيير ،فناوريهاي
بازدهي هرچه بهتر واحد پشتيباني و ساختارهاي شناختي و كاربرد آنها در عملكرد مالياتي ،و
هزينه؛ در نگاه موشكافانه روزافزون عموم به ماليات گامهاي عملي براي تعيين عملكرد مالياتي فردا
دهندگان شركتي و درخواستها براي شفافيت چه را ،امروز ،بررسي كند.

بيشتر آنها ناديده گرفت.

وقت تغيير است

بيشتر تيمهاي مالياتي به سبب محدوديت زمان عملكردهاي مالياتي سالهاست كه تحت فشار
و منابع صرفا سخت ميكوشند در يك دنياي در و انتقاد فزاينده بودهاند .فقط قوانين و مقررات
حال تغيير همچنان مطيع باقي بمانند .در حقيقت ،مالياتي نيستند كه با سرعتی خیره کننده در حال
نظرسنجي موسسه ديلويت با موضوع "گزارشدهي تغييرند .افزون بر آن ،محيطي كه عملكرد مالياتي

در يك دنياي ديجيتال" نشان داد كه تيمهاي در آن عمل ميكند نيز به سرعت در حال رشد و
مالياتي تقريبا نيمي از وقت خود را صرف تهيه و نمو است .سه فشار متمايز در حال رسيدن به نقطه
مالياتي

به روز كردن گزارشها ميكنند .هر چند بسياري عطفي هستند كه در آن عملكردهاي
از عملكردهاي مالياتي به طور منظم فناوريهاي سخت در تالشند خود را به آن برسانند :ديجيتالي

جديد را به كار ميگيرند ،آنها عموما به يك تغيير شدن كسب و كارها ،تكامل مراجع مالياتي ،و
نظارتي يا گزارشدهي معين واكنش نشان ميدهند ،تقاضاي مستمر براي بازدهي در واحد پشتيباني.
و به جاي برنامههاي نوآورانه ،راهحلهاي کمتر

بهينه ( )sub-optimalرا به كار ميبندند .افزون ديجيتالي شدن كسب و كار
بر آن ،عملكرد مالياتي حوزهاي است كه نميتواند اين حقيقت كه كسب و كارها با هر شكل و اندازهاي

دقيقا مردم را با همان شور و شوق بخشهاي ديگر به فناوريها و كانالهاي ديجيتال روي آوردهاند
كسب و كار به اين تشويق و ترغيب كند كه اگر قرار آشكار است .و اين تاثيري عميق بر محيطي كه

مترجم:

است از ناكاميها درس بگيرند ،پس بهتر اين است عملكرد مالياتي در آن واقع ميشود ،دارد .از يك
كه ناكاميها زودتر رخ دهند .اما برخي رهبران طرف ،رهبران مالياتي شاهد رشد خیره کننده
مالياتي ،كه فشار اين تقاضاهاي فزاينده را احساس ناشي از ديجيتالي شدن در سرعت و عملكرد
ميكنند ،به تدريج متوجه ميشوند كه وضع فعلي هستند ،يعني چيزي كه سيستمها و ماشينآالت

ديگر خوب نيست .آنها شروع كردهاند به كشف و بهتري كه در همه جا و هر زماني در دسترساند،
بررسي ارزشي كه فناوريهاي به كار گرفته شده امكان آن را فراهم ساختهاند .و آنها ارزش آن را
در ساير بخشهاي سازمان ميتوانند براي عملكرد درك ميكنند .از طرف ديگر ،گزارشها – و به

محسن ژاله آزاد زنجانی
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مالياتي آزاد كنند .آنها درمييابند كه اين فناوريها شكل فزايندهاي تجارب شخصي – درباره عملكرد
در صورتي كه به درستي به كار گرفته شوند ،ضعيف ،نگرانيها درباره نقض محرمانگي دادهها ،و
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ابهام عمومي درباره اينكه اين فناوريهاي جديد

شبكههاي باز .اكوسيستمهاي تعاملي جديد

به تدريج شور و شوق آنها را تعديل كــرده

درآمدي را گردهم ميآورند.

در بستر عملكرد مالياتي واقعا چه معنايي دارند،
اســـت.

استعدادهاي درخشان ،فناوريها ،و مراجع

ميتواند پيامدهاي مهمي بر موضع مالياتي داشته
باشد.

تحول مراجع مالياتي

در حالي كه كسب و كارها به فناوريها و الگوهاي

ديجيتالي شدن كسب و كارها وضع مالياتي را

پيچيدهتر ساخته ضمن اينكه ،همزمان ،جهان را

هر چند عملكردهاي مالياتي ممكن است در روي
آوردن به روندهاي ديجيتالي شده ُكند عمل كنند،

مخاطرات نيز افزايش مييابد .موسسه ديلويت

ديجيتالي شدن چگونه به كسب و كارها اجازه داده

ديجيتال پي ميبرند و به دنبال اين هستند كه

ديجيتالي شدن دگرگون ساز هم اينك در حال

اينكه نياز به سرمايهگذاري هنگفت داشته باشند.

در حقيقت ،شايد براي نخستين بار در تاريخ ،ما

دادههاي حجيم .حجمهاي بزرگي از دادههاي

مقامات مالياتي وضع كردهاند ،بدون ترديد زندگي

اكنون قابل دسترسي و استفادهاند.

حال ،جهان به سبب دسترسي به دادهها و علم

عملياتي ديجيتال روي ميآورند ،هزينهها و

كوچكتر كرده است .مثال اين را در نظر بگيريد كه

با بررسي بازار به اين نتيجه رسيد كه پنج روند

است به بازارهاي جديدي دسترسي يابند بدون

شكل دادن به آينده حرفه ماليات هستند:

اين ،در كنار مالياتهاي ديجيتالي جديدي كه

ساختار يافته و دادههاي غيرساختار يافته

مراجع مالياتي ظاهرا روز به روز بيشتر به ارزش
هر چه بيشتر بتوانند بالدرنگ گزارشدهي كنند.
وارد عرصهاي شدهايم كه در آن همه مراجع مالياتي
بر سر موضع واحدي توافق دارند :ديجيتالي شدن

رهبران مالياتي را پيچيده كرده است .اما در عين

ماليات براي همه خوب است.

و

تجزيه و تحليل در حال كوچكتر شدن است ،كه

محرك تحول مراجع مالياتي چيست؟

كسب و كارهاي بيشتري به آنها روي ميآورند.

براي مديران مالياتي فراهم ساخته است .يا در نظر

از طريق محاسبات شناختي ،يادگيري ماشيني،

جديد در دوره انقالب صنعتي چهارم (Industry

است.

تقريبا هر نوع تغيير در نحوه عمل كسب و كارها

فرايند.

خودكارسازي

رباتها

خودكارسازيها روز به روز پيچيدهتر ميشوند و

اين نيز قابليت رويت دادهها را در سطح ريزدانهاي

در پي بحثهاي مجمع سازمان توسعه و همكاري

تصميم گيري .تقويت قوه تصميم گيري انسان

بگيريد كه سرعت و گستره ارائه الگوهاي توليدي

در سال  ،2016موسسه ديلويت چهار "گروه"

و ديگر اشكال هوش مصنوعي امكانپذير شده

 )4.0چگونه بر عملكرد مالياتي تاثير ميگذارند.

دموكراتيزه كردن دانش .مجموعههاي عظيم

– مانند تغييرات در زنجيرههاي تامين ،معرفي

دادهها و منابع جديد دانش به طور گسترده در
فضاي مجازي در دسترس قرار ميگيرد.

محصوالت يا خدمات جديد ،مخارج سرمايهاي
ش --
اضافي ،يا توليد محصول بر اساس سفار 

اقتصادي ( )OECDدرباره اداره امور ماليات در پكن

متمايز از مراجع مالياتي موثر در ديجيتالي شدن
ماليات را شناسايي و طبقهبندي كرد.

گروه سازگاري .اين گروه ديجيتالي شدن

ماليات را ابزاري هوشمند و كارآمد براي گذار

يك اقتصاد بزرگ "غيررسمي" به سيستم

نمایه  - 1سير تحول ماليات در امریکا طي  40سال گذشته
دوره

ويژگيها

 :1980محاسبه دستي

محاسبه سفارشي ماليات ،تايپ شده ،ماشينهاي حساب ،رايانهها ،و صفحات گسترده اوليه

 :1990فرمهاي استاندارد

تكميل به صورت دستي ،تايپ شده و ارسال از طريق ايميل ،ماشين حساب و صفحات گسترده

 :2000فرمهاي الكترونيكي

فايلبندي الكترونيكي اطالعات ماليات،ضمائم ايميلها يا اسناد آپلود شده،برخي اشكال وب براي وارد كردن
آنالين دادهها

 :2005فايلهاي الكترونيكي دادهها

فرمهاي استاندارد الكترونيكي براي فايلبندي XML،و  XBRLو طرح SAF-T

 :2010صورتحساب الكترونيكي

پردازش الكترونيكي صورتحساب ،اقدام دولتها در زنجيره صورتحساب و فايلهاي دادهها با اطالعات تراز آزمايشي

 :2015گزارشگری بههنگام

به کارگیری از سیستم دفترکل دریافت و پرداخت و ثبت جامع گزارشگری ،بایگانی دادهها به صورت
بالدرنگ ،تخصیص مالیات به طور خودکار بدون به کارگیری فرمها

 :2019ماليات ديجيتال

دادههاي بيشتر (يا كمتر) و استفاده از هوش مصنوعي ،اطالعات فوري ،پرداختهاي بالدرنگ

منبع :تحلیل دیلویت
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مالياتي ميداند .پيشبينيها درباره درآمدزايي

به شش بازار فعلي اروپا خواهد پيوست .اين

مالي و فناوري اطالعات ،نه فقط براي بهبود

شدن است .اين گروه شامل كشورهاي آمريكاي

ملزم كردهاند كه به اين استاندارد بينالمللي براي

شدن هر گونه شكاف احتمالي ميان دادههاي

محركه اصلي بيشتر تصميمات درباره ديجيتالي
جنوبي و مديترانه ميشود.

بازارها هم اكنون ماليات دهندگان شركتي را

مبادالت الكترونيكي دادهها با مقامات مالياتي

گروه بهرهوري .اين گروه متوجه شده است

پايبند باشند .ساير حوزههاي اصلي فعاليت كه

امور ماليات و مديريت آن را بسيار باال ببرد .اين

مالياتي است در سطح سازمان توسعه و همكاري

كه ديجيتالي شدن ماليات ميتواند بهرهوري

مراجع اغلب به دنبال استفاده از نفوذ فناوري
موجود براي پيشبرد رويكرد ديجيتالي شدن

در اقتصاد هستند .اين گروه شامل كشورهاي
جنوب شرق آسيا ،اسكانديناوي ،و كشورهاي

سابق بالتيك ميشود.

هدفشان بهبود روند ديجيتالي شدن مراجع
اقتصادي ادامه دارد.

آفريقايي و آسيايي ميشود.

تقاضاي مداوم براي بهرهوري در واحد پشتيباني

همه عملكردهاي واحد پشتيباني تحت فشار

سيستم ارائه فوري اطالعات را تقديم كرد ،كه

مانند بانك جهاني ،ميكوشد از فناوريهاي

ماليات بهره بگيرد .اين گروه شامل كشورهاي

بينديشند.

ارتقا بخشند .و فعاليتهاي مالياتي بسياري وجود

از قافله عقب نمانند .در ژوئيه  ،2017اسپانيا

صورت بالدرنگ گزارشدهي كنند .ايتاليا شرطي

براي جهش به يك عرصه جديد در اداره امور

گزارش شده به مراجع مالياتي ،بسيار انتقاديتر

ساير دولتها و مراجع مالياتي نيز در تالشند

گروه بازار در حال توسعه .اين گروه با

نوين براي كمك به بازارهاي در حال توسعه

سيستم برنامهريزي منابع سازماني و دادههاي

مستمر قرار دارند تا هزينهها را كاهش دهند،

برخي ماليات دهندگان را ملزم ميكرد در ارتباط

تشويق و پشتيباني موسسات مالي بينالمللي

دسترسي بلكه همچنين براي كمك به روشن

با صورتحسابهاي ماليات بر ارزش افزوده به

را براي برخي ماليات دهندگان وضع كرد تا از

طريق پلتفرم سيستم تبادل ( )SdIاز اول ژانويه
 2019صورتحسابهاي الكترونيكي خود را

بفرستند .لهستان نيز قرار است در سال 2019

بهرهوري را باال ببرند ،و چابكي كلي سازماني را
ديگر ،نسبتا

دارد كه ،مشروط به عملكردهاي

دستي و غيرخودكار و تكراري است .رهبران مالي
– كه بسياري پيشتر روند تغيير و تحول ديجيتال
ي را طي كردهاند – اكنون در
عملكرد مالي كل 

جستجوي بهرهوريهاي بالقوه در عملكرد مالياتي
هستند .براي بسياري از سازمانها ،خود كسب
و كار نيز در حال اعمال فشار براي بهرهوري

گروه ميراث .مراجع مالياتي اين گروه

اطالعات ماليات بر ارزش افزوده را با SAF-T

و چابكي بيشتر است .رهبران كسب و كارها

تالشند از ارزش ديجيتالي شدن محيطهاي

مراجع مالياتي پختهتر ،بسياري از ساير مراجع

و اين تصميمات را نيز سريع بگيرند .اگر قرار

نسبتا پيشرفته و پختهاند .آنها سخت در
فناوري اطالعات ميراث ،بهرهمند شوند .اين

گروه شامل بازارهايي چون كانادا ،فرانسه،
آلمان ،هلند ،بريتانيا ،و آمريكا ميشود.

تعويض كند .به رغم پيشرفت نسبتا ناچيز برخي
مالياتي سرتاسر جهان بر اساس يك راهبرد

ماليات ديجيتال عمل ميكنند.

از فناوريهاي نوين استفاده كردهاند .اما تاريخ

الگوهاي مالياتي ديجيتال مينگرند .كسب و

روابط ميان مراجع مالياتي و ماليات دهندگان
را به صورت بنيادي تغيير خواهد داد .در واقع،

هر زمان كه يك فعاليت مودی انجام ميگيرد
يك ُفرم ( Nota Fiscal Eletrônicaفاكتور

تقاضاهاي روزافزون مراجع مالياتي براي شفافيت

ملزم هستند همه اطالعات حسابداري معامالتي

است عملكردهاي ماليات به بررسي اين بپردازند

خود را براي بازبيني به صورت الكترونيكي تسليم
مراجع مالياتي بكنند .و فايل حسابرسي استاندارد
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي براي ماليات

( )SAF-Tبه مدت بيش از يك دهه در بخشهايي

از اروپا كاربرد داشته است .در سال  ،2020نروژ
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خدماتي عرضه كنند كه به موقعتر ،خردمندانهتر،

را استخراج كند .واقعيت اين است كه – به ويژه

اخير حاكي است اين موج ديجيتالي شدن

الكترونيكي يا  )NF-eارائه دهند ،بلكه همچنين

كمك كند ،رهبران مالياتي ميدانند كه بايد

نخستين بار نيست كه مراجع مالياتي براي

ناظران چندين الگو را بايد بررسي كنند ،و بسياري

كارهايي كه آنجا فعاليت ميكنند نه فقط بايد

است ماليات به اجراي دستور كار رشد شركت

و راهبرديتر باشد .در عين حال ،عملكرد مالياتي

مديريت بهتر امور مالياتي و گزارش كردن آن

نيز به الگوي برزيل در زمينه پذيرش زودهنگام

ميخواهند بر اساس دادهها تصميمگيري كنند،

بيشتر و دريافت به موقعتر اطالعات موجب شده

كه چگونه ميتوانند در منابع دادههاي خود و

در پي آن است که بخشي از بهرهوريهاي خود

براي سازمانهاي چندمليتي بزرگتر – روندهاي
مورد نياز براي تبعيت از الزامات مالياتي كه روز

به روز هم پيچيدهتر ميشوند منابع قابل توجهي
را به مصرف ميرساند .با افزايش فشار براي تزريق

بينش مالياتي راهبرديتر به كسب و كارها،
رهبران مالياتي به دنبال راههايي براي كاهش
فعاليتهاي دستي خود و استفاده از منابع براي

سيستمهاي ( ERPبرنامه ريزي منابع سازماني)

خدمات ارزش افزوده بيشتر هستند.

و اين آنها را مجبور ميكند درباره كيفيت

عملكرد مالياتي فردا -امروز

هر چه بيشتر در مسير باالدستي حركت كنند.
دادههاي خود و نحوه همكاري با بخش تامين

فشار بر عملكرد مالياتي ممكن است در حال افزايش
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نمودار  - 1سه محرك اصلي تغييردهنده عملكرد مالياتي
حركت مراجع مالياتي به سوی گزارشدهي بالدرنگ دادهها
با توجه به اينكه مراجع مالياتي روز به روز ديجيتاليتر ميشوند،
عملكردهاي مالياتي بايستي از طريق خودكار كردن روندهاي
مديريت ماليات ،داشبورد مديريتي ،گزارشدهي جريانهاي كار،
رعايت ماليات ارزش افزوده ،و صدور صورتحسابهاي الكترونيكي
به دنبال بهبود كيفيت دادهها و بينش باشند.

1
3
تغيير و تحوالت كسب و كار و امور مالي حول محور ماليات
در تالشهاي كلي براي تغيير و تحوالت امور مالي ،بسيار مهم
است كه عملكرد مالياتي فعاالنه به فعاليتهاي تمكيني و
گزارشدهي خود ،كه عموما در داخل مراكز خدماتي مشترك با
يك طرف ثالث انجام ميگيرند ،سامان دهد

2
يكپارچه سازي و مديريت دادهها توسط ماليات دهندگان در
يك سطح بنگاه اقتصادي
شركتها با انتقال سيستمهاي مالي خود به رايانش ابري ،فرصتي
به دست ميآورند تا روندهاي عملكرد مالياتي را ارتقا بخشند و
از فعاليتهاي تمكيني مبتني بر فرم به مديريت و تهيه بالدرنگ
اطالعات مالياتي نهفته در برنامهريزي منابع سازماني ای آر پی
عبور كنند.

باشد ،اما خبر خوب اين است كه پيشرفتهاي

متمركز خواهند شد ،در حالي كه ماشينآالت

ميشوند .كليد كار درك چگونگي ارزش آفريني

فراهم ساخته است .در حقيقت ،ابزارها و فناوريها

و كار نصيب آنها خواهند كرد .در واقع ،واژه با

مالياتي و بكارگيري اين آگاهي در هر موقعيت

ويژگيهاي عملكرد مالياتي فردا هستند .عملكرد

كه رهبران مالياتي با تفكر طراحانه و با تجزيه و

دقيق آن دشوار است .اما برخي ويژگيهاي كليدي

شدن از نيروي دادههاي كامال ساختارمند براي

فناورانه اخير امكان يافتن راهحلهاي جديد را

آنها نيز بينش و آگاهي ارزشمندي درباره كسب

هر كدام از اين ابزارها و فناوريها در محيط

از همين حاال در حال شكل دادن به سنگ بنا و

واژهاي كليدي در عملكرد مالياتي خواهد بود ،چرا

مالياتي فردا به چه شكل خواهد بود؟ پيشبيني

تحليل و با استفاده از ماشينآالت ،و با بهرهمند

اكنون مشخص شده است .يكي از آنها اين است

خود امتيازاتي خلق ميكنند.

خواهد بود و در سطح بنگاه اقتصادي رويكردي

در حالي كه شماري از "خانوادههاي" فناوري

خودكارسازي

همه منابع اطالعات برنامهريزي منابع سازماني در

رباتيك و محاسبه شناختي – وجود دارد كه

رباتس ناميده ميشود ،به معناي خودكارسازي

دسترسي خواهد داشت .الگوريتمها تخصص و

آينده نزديك بر جا خواهند گذاشت .با اين حال،

رباتها با رها ساختن بشر از روندهاي دستي و

فناوريهاي نوين در ماليات زماني خواهد بود كه

دستاندركاران حرفهاي امور مالياتي بر راهبرد

سيستم برنامهريزي منابع سازماني به كار گرفته

كه عملكرد مالياتي بسيار داده-محور و بالدرنگ
كلنگرانهتر خواهد داشت .عملكرد مالياتي فردا به

در حال ظهورند ،دو خانواده – اتوماسيون فرايند

سطحي بسيار ريزدانهايتر ،دقيقتر ،و صحيحتر

ظاهرا اساسيترين تغيير را در عملكرد مالياتي در

دانش مالياتي را تقويت خواهند كرد ،حال آنكه

بايستي توجه داشت كه بزرگترين موارد كاربرد

غيرخودكار بار اصلي را بر دوش خواهند داشت.

ابزارها و فناوريهاي متعدد با هم تلفيق و در
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h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳3

منحصر به فرد است.

ماليات و فناوريهاي شناختي

اتوماسيون
چيست ؟

فرايند

رباتيك

()RPA

اتوماسيون فرايند رباتيك در اساس درباره
فرايندهاي

دستي

است.

اتوماسيون فرايند رباتيك كه اغلب رباتيكس يا
فرايندهاي قاعده-بنيان با نرمافزاري است كه

از رابط كاربر استفاده ميكند و ميتواند با

هر نر مافزاري ،از جمله برنامههاي كاربردي

مبتني بر وب ،سيستمهاي برنامهريزي منابع

سازماني ،و سيستمهاي پردازنده مركزي كار

كند.
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اين به چه دردي ميخورد؟

يادگيري ماشين به چه درد ميخورد؟

ابتدا هدف اين بود كه رهبران مالياتي بهتر

اتوماسيون فرايند رباتيك در خودكارسازي

يادگيري ماشين و فناوريهاي شناختي مرتبط

بتوانند با جامعه كسب و كار ارتباط برقرار كنند.

گرافيكي بسيار عالي عمل ميكند .اين ويژگي آن

حائز اهميت هستند .بسياري از فناوريهاي

در چارچوب عملكرد مالياتي است كه بيشتر

تاريخچهاي از دادههاي تصميمگيري بشر را توسعه

ظرفيتها در حوزههايي چون تجزيه و تحليل،

خود را با كشف "استثنائات" جديد ،و كار با انسان

از موارد اين ممكن است به معناي به خدمت

براي خودكارسازي و تقويت تصميمگيري بسيار

حاال ،حركت روند به سوي توسعه مهارتهايي

شناختي نه فقط توانايي تصميمگيري بر اساس

بر فناوري متمركز هستند – به ويژه توسعه

ميدهند – آنها همچنين ظرفيت تصميمگيري

علم اطالعات ،و بهينهسازي فرآيند .در بسياري

براي حل آنها ،بهبود ميبخشند.

گرفتن استعدادهاي جديد با پسزمينههاي

عملكردهاي مالياتي چگونه از اتوماسيون

عملكردهاي مالياتي چگونه از يادگيري

تجربه كنوني ميگويد دستاندركاران حرفهاي

رهبران ماليات غيرمستقيم از اتوماسيون فرايند

به جاي مصرف منابع انساني روي طبقهبندي

همانهايي باشند كه بسياري از اين ظرفيتهاي

مغايرتگيري ،پردازش ،و فايلبندي الكترونيكي

غيرمستقيم از الگوريتمهاي يادگيري ماشين

اتوماسيون (خودكارسازي) موجب حذف وظايف

هزار رده بالقوه به منظور پشتيباني از محاسبات

داشت به فعاليتهاي ارزشافزاي بيشتري روي

از وقت و كاهش خطاهاي بالقوه استفاده ميكنند.

و آموزش فني است .رهبران مالياتي به جاي اينكه

فرايندهاي دستي كنوني و تعامل با رابطهاي كاربر

را باالخص براي خودكارسازي كارهاي تكراري و

دستي از قبيل وارد كردن گزارشها در رايانه و
جمعآوري و انتقال دادهها براي تغذيه فرايندهاي
پاييندستي و تجزيه و تحليل پيشرفته بسيار
ارزشمند ميكند.

فرايند رباتيك استفاده ميكنند؟

رباتيك براي جمعآوري دادهها ،تعديل و تنظيم،

استفاده ميكنند .رباتها فايلهاي مبدا چندگانه را

به منظور ايجاد تنظيمات خاص صالحيت دادرسي
(،)jurisdiction-specific adjustments

مغايرتگيريها و اطالع رساني به گروهها درباره

هر نوع استثنا ،و توليد فايلهاي خروجي استاندارد

و صالحيت دادرسي اختصاري جمعآوري و تبديل

ميكنند .رباتها سپس ميتوانند دادههاي نهايي
شده را به وب سايتهاي مراجع مالياتي بدهند

و تاييديههاي پذيرش را رصد و مستند كنند.
فرايندهاي خودكار شده همچنين براي جمعآوري

و مغايرتگيري دادههاي شركت و تامين كننده
و حصول اطمينان از گزارشدهي صحيح ماليات
ارزش افزوده مورد استفاده قرار ميگيرند.

ماشين استفاده ميكنند؟

مختلف و توانمنديهاي فني متنوع باشد ،اما
فعلي امور مالياتي ميتوانند – و در واقع ،بايد –

هزينهها براي مقاصد مالياتي ،رهبران ماليات

ضروري جديد را توسعه ميدهند .در حالي كه

براي ردهبندي خودكار اطالعات هزينه در دهها

ساده و معمول ميشود ،حرفهايها نياز خواهند

معافيت جزئي ،صرفهجويي مقادير قابل توجهي

آورند ،كه اين نيز مستلزم سطح معيني از مهارت

بازشناسي نوري حروف و يادگيري ماشين به

دنبال يك انقالب در ظرفيتهاي مالياتي باشند

ادارات مالياتي در بازيابي اضافه پرداخت ماليات

بايد دنبال تكامل در آن باشند.

دستي و تجزيه و تحليل مكرر را برطرف ميسازند

فقط حرفهايهاي جديد و مديران سطح مياني

احتمال پرداخت اضافه /كم در آينده كمك

خواهند داشت .مقامات ذی صالح مالياتي و ساير

كمك ميكنند و نه فقط نياز به مغايرتگيري
بلكه همچنين به بازيافت نقدينگي و كاهش

امور مالياتي نيستند كه به تقويت مهارتها نياز

ميكنند.

اعضاي اكوسيستم ماليات نيز به آن نياز دارند.

تغيير دلگرم كننده

اتوماسيون چگونه نحوه كار آنها و نوع كار آنها را

مثال ،مشاوران امور ماليات بايد در نظر بگيرند كه

آينده كار به سرعت در حال تغيير است .و عرصه

تغيير خواهد داد – مثال ،آنها ممكن است بخواهند

يادگيري ماشين درباره اين است كه ماشينها

مالياتي ارزش آفريني كند .با اين حال ،واقعيت

و چشمانداز حسابرسي را در جاهايي مانند مكزيك

صحيحتر عمل كنند و سپس از اين توانايي براي

تالش ،سرمايهگذاري ،و نوآوري بسيار نياز است.

بخشي از تركيب خواهد بود؛ به راههاي جديدي

در آنها ماليات و رهبران مالي بايد به تغييرات

كه در عملكرد مالياتي فردا به آنها نياز خواهيم

يادگيري ماشين چيست؟

وسيعي براي فناوري وجود دارد كه براي عملكرد

به مطالعه اين بپردازند كه اتوماسيون چگونه جدل

اين است كه براي آزاد كردن اين پتانسيل به

و برزيل تغيير داده است .مهارتهاي فناوري جديد

كمك به تصميمگيريها استفاده شود .اين شامل

تجربه ميگويد چهار حوزه كلي وجود دارد كه

براي كار نيز نياز خواهد بود .شناخت مهارتهايي

را انجام دهند و/يا تكميل كنند ،به اتخاذ تصميمات

چشمگير سرعت ببخشند.

داشت به تفكر و تجزيه و تحليل عميق نياز خواهد

مهارتها و ظرفيتها

تجزيه و تحليل پيشرفته است .اما يك نكته روشن

بتوانند روز به روز در شناسايي الگوهاي اطالعات

فناوريهايي ميشود كه ميتوانند وظايف مختلفي

آگاهانه بهتر كمك كنند ،و اهدافي را محقق كنند

كه به طور سنتي مستلزم هوش انساني هستند،
كه نمونه آنها نيز برنامهريزي ،استدالل از روي
اطالعات نسبي يا غيرقطعي ،و يادگيري است.
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مردم سالهاست درباره يكپارچه كردن مهارتهاي

فني جديد با عملكرد مالياتي سخن ميگويند.

داشت – كه اتفاقا اين نيز يك مورد ديگر براي
است :ظرفيتهاي مالياتي امروز براي ايجاد ارزش
براي عملكرد مالياتي فردا كافي نيست.
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الگوهاي عامل

الگوهاي منبعيابي جديدي نيز براي امور مالياتي

برنامهريزي منابع سازماني به خدمت گرفته

اين سايت تحت عنوان آينده كار گفته شده است،

الگوريتمهاي يادگيري ماشين جمعآوري و تبديل

وقتي پيچيدگي عملياتي افزايش مييابد و

ظهور خواهد كرد .همانطور كه در گزارش ديلويت

عملكرد مالياتي ميدهند ،رهبران مالي و مالياتي

فناوري اين امكان را براي محل كار و نيروي كار

فناوريها شكل تازهاي به نقشها و مسئوليتهاي
نياز خواهند داشت كه به دقت بررسي كنند

چگونه الگوهاي عامل جديدي خلق كنند كه
از عملياتهاي فعلي پشتيباني و آنها را پايدار
كند و در عين حال حرفهايها را قادر سازد بر

فراهم ساخته است كه تا فراسوي ديوارهاي يك

دارند يك تيم آماده براي آينده بسازند ،خلق كرده

فناوريها چگونه ممكن است با زيرساختهاي

فرصتهاي تازهاي را براي رهبران مالياتي ،كه در نظر

جديدي به وجود آوردهاند .بازار هم اكنون از طيف

نو طراحي كنند ،و به فراسوي فرايندهايي بروند كه

موثر از فناوري نياز خواهند داشت كه خود كار را از

اخير ،بيشتر مــديران مالياتي انتظار دارند

راهبرد فناوري

داشـــته باشـــد.
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روي) فناوري فعلي در محدوده فناوري گستردهتر

كنند ،از بيشترين پتانسيل هر دو بهرهمند شوند ،و

مالياتي تاكتيكيتر را از حوزه عملكرد مالياتي

طي سالهـــاي آينده افـــزايش چشمگـــيري

حدودي مستلزم درك ظرفيتها (و موانع پيش

به ويژه در حوزه عملكرد مالي) به خدمت گرفته

كار را به فراسوي نيروهاي كار جايگزين بسط دهند.

اســـتفاده آنها از برونســــپاري امـــور مالياتي

كنوني فناوري اطالعات سازگار شوند .اين تا

فقط براي انسانها طراحي شدهاند تا بدين ترتيب

شده ،و خدماتي ارائه كرده است كه به رهبران

خارج كنند .در حقيقت ،بنا بر يك نظرســـنجي

فناوريهاي تحت ارزيابي آغاز كنند كه ببينند اين

كسب و كار است .داشتن دركي روشن درباره

راههايي براي تقويت همكاري ماشين-انسان پيدا

مالياتي فرصت ميدهد تا برخي از فعاليتهاي

"مشاهده" كند و آن را بهبود ببخشد .رهبران مالي

شركت و ترازنامههاي آن گسترش يابد .و اين

فعاليتهاي ارزش-افزوده بيشتري متمركز شوند.

متنوعي از راهحلهاي برونسپاري شده ،مديريت

كنند؛ يادگيري ماشين ميتواند عملكرد رباتها را
و مالياتي بايستي تفكر بسيار كلنگرانهتر را درباره

است .مقامات ذی صالح مالياتي براي بهرهمندي

خوشبختانه ،فناوريهاي جديد الگوهاي عامل

ميشوند .رباتها ميتوانند دادهها را براي تغذيه

اينكه كدام فناوريها اكنون در درون سازمان (و

شدهاند ،نقش كليدي خواهد داشت .ارزيابي اينكه
آيا سيستمهاي كنوني براي عملكرد مالياتي فردا

نيز كارآيي خواهند داشت ،از اهميت برابر برخودار

بيشترين ارزش فناوريهاي نوين در حوزه عملكرد

است .در عين حال ،رهبران مالياتي بايد ارزيابي

متعدد يكپارچه ميشوند و در يك سيستم

درباره موارد استفاده و نقاط ضعف آنها بينديشند،

مالياتي زماني است كه فناوريها و ابزارهاي

خود را از فناوريها از نو سازمان دهند و باالخص
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نمودار  - 2جريان دادههاي مالياتي فردا ص
ساير منابع
گزارشدهي

دریاچه دادهها

ای آر پی /
تلفیق

کسب و کار

منبع

سیستمها
وثبتهای
اولیه

عملکرد
شرکتی

مقامات و مراجع مالیاتی

و فقط به دنبال فرصتي براي بكارگيري فناوري نياز به كيفيت بهتر دادهها را به وجود خواهد آورد.

نوآورانه ،راهبردي ،داده-محور ،و چابك باشد.

كه ميكوشند برطرف كنند بشناسند و سپس كامل ضروري خواهد شد ،و استاندارد شدن هر چه

مبتني بر مقررات و صرفهجويي در وقت و بر عهده

بزرگ بعدي نباشند .آنها ابتدا بايد مشكالتي را گزارشگری جامعتر براي تعيين يك موضع مالياتي
مجموعه مناسب فناوريهاي مورد نياز براي حل بيشتر مغايرتگيريها نيز ضرورت خواهد يافت.
آنها را انتخاب كنند.

كمك به مردم براي كاستن از فعاليتهاي دستي
گرفتن نقشهاي راهبرديتر مستلزم نوعي تكامل

فرهنگي خواهد بود .همزمان ،فرهنگ كلي كسب و

هر چه مراجع مالياتي به دادههاي منبع نزديكتر

كار – به ويژه عملكرد مالي – نيز همزمان با حركت

هر چند امروز عملکردهای مالیاتی بیشترین وقت اين بينديشد كه آنها چگونه ميتوانند به بازبيني

بايستي تغيير كند .شراكت با ذينفعان اصلي مانند

دادههای منبع قبل از تسليم آنها به مراجع مالياتي آنها چگونه ميتوانند اطمينان يابند كه دادهها

كليدي خواهد داشت .در واقع ،ماليات نه فقط

مالياتي نيز در صددند در حوزه منابع اطالعات است .بر اين اساس ،چارچوبهاي كنترل براي

بلكه همچنين در ذهن تصميم گيرندگان كسب

چارچوبهاي كنترل ماليات

ميشوند ،عملكرد مالياتي ميبايست كمتر درباره

خود را صرف تجزیه و تحلیل و دوباره کاری روی دادهها بپردازند و بيشتر درباره اين بينديشد كه

ميكنند ،نشانهها حاكي از آن است كه مراجع در سيستمهاي منبع از همان ابتدا صحيح بوده

عملكرد مالياتي به سوي فعاليتهاي راهبرديتر
امور مالي (فاينانس) و فناوري اطالعات اهميت

در ذهن خود دستاندركاران حرفهاي امور ماليات

بيشتر در مسير سربااليي حركت كنند (نمودار موثر ماندن ميبايست حركت بسيار بيشتري به

و كارها و رهبران فناوري اطالعات بايستي ارتقا

مالياتي در باره چارچوبهاي كنترل ماليات خود حرفهاي امور ماليات بايد به اين بينديشند كه كار

به خودي خود براي عملكرد مالياتي ارزش ايجاد

 .)2و اين مستلزم آن خواهد بود كه عملكردهاي سوي منبع دادهها داشته باشند .دستاندركاران

يابد .براي رفع ابهام بايد گفت كه فناوريهاي نوين

تجديد نظر كنند .همان طور كه نمودار  2نشان را از فاصله بسيار نزديكتري از منابع دادهها آغاز

نخواهند كرد .آزاد كردن ارزش مطلوب مستلزم

بالدرنگ بسيار ريزدانهتر را – از سيستمهاي منبع ،و فرايندهاي عملكردي پكپارچه شود تا از استمرار

ماليات ،شركاي مالي ،شركاي فناوري اطالعات،

ميدهد ،مراجع مالياتي دسترسي به دادههاي كنند .ماليات نيز بايستي عميقتر با كسب و كار
سيستمهاي برنامهريزي منابع سازماني ،درياچههاي تمكين مالياتي اطمينان حاصل شود.

داده ،و ساير منابع گزارشدهي – آغاز كردهاند كه

اين نيز متصديان عملكرد مالياتي را مجبور ميكند فرهنگ

كنترلها را بالدرنگ اعمال كند .با گسترش هر چه شايد بنياديترين تغييراتي كه براي حركت در

بيشتر حسابرسيهاي ديجيتال ،تحليل دادهها عمدتا مسير عملكرد مالياتي فردا بايستي روي دهد به

جاي تمكين از اظهارنامه مالياتي را خواهد گرفت و فرهنگ مربوط باشد .عملكرد مالياتي فردا بايد
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اين خواهد بود كه دستاندركاران حرفهاي امور
و كسب و كارها به بازانديشي و بازنگري در كار،

نيروي كار ،و محل كار بپردازند .و اين نيز مستلزم
تغييري بزرگ در فرهنگ كنوني است.
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كرد؟ بديهي است فناوريها ،الگوها ،و ظرفيتهاي

سرمايهگذاريهايي تمركز كنيد كه نقاط ضعف

در پايان ،مهم است كه فراموش نكنيم تغيير و

فناوريهاي مورد استفاده كنوني ،نقاط ضعف ،و

دراز-مدتتر خود را نيز مشخص كنيد.

به اشتراك گذاشته شده ،تعامل اجتماعي،

در محدوده آن صورت ميگيرد .هر شركتي

تقويت دادههاي خود را االن شروع كنيد .با توجه به

متصل به هم – چيزهايي نيستند كه مردم را

نقشههاي راه استانداردي براي ارائه يك راه حل

كه بر اساس دادههاي توليد شده توسط كسب

شده است همكاري و تشريك مساعي مردم و

برخي گامها هست كه رهبران مالياتي و مالي

ميتواند به شكلگيري الگويي در دادههاي سازمان

فقط موجب شده است معتبر شدن و مديريت

فردا بهتر آماده كنند.

تقويت شده پشتيباني خواهد كرد .فراموش نكنيد

كردن بالدرنگ بينشها ،رسيدن به تصميمات

رصد منظم و روندهاي ماليات .مراجع مالياتي

همان دادههايي هستند كه بايد با آنها كار كنند.

سپس خودكارسازي و تكرار آن از راههاي بيشمار

در دهه آينده يا بيشتر چگونه تغيير و تحول

پشتيباني داخلي به دست آوريد .رشد و نمو به سوي

دهد .مردم به تنهايي نميتوانند اين كار را بكنند.

سرمايهگذاري در شناخت تغييرات نظارتي سريع

كل سازمان خواهد بود .ارائه داليل تجاري قانع

تغييرات با مراجع مالياتي خود به گفتمان بنشينيد

داخلي از برنامههاي تغيير بلكه همچنين براي

فشار براي تغيير در عملكرد مالياتي به يك نقطه

ديد خود از بازار و روندهاي اصلي ،به يك ديدگاه

دراز-مدتتر ضروري خواهد بود ،اهميت حياتي

رهبران مالياتي نه فقط براي رهايي از فشار بلكه

سيگنالها در بازار ،روندهاي فناوري كنوني (هم

طرحهاي مالي بزرگ (مانند حركت به سوي رايانش

هدف :تبديل ماليات به يك منبع چابكي ،بينش

دركي روشن از راهبرد و انتظارات ديجيتالي كلي

جديد برونسپاري) باشيد كه ميتوانند همزمان به

دقيق عمدتا به بخشهاي معين صنعت،

بستري بستگي خواهد داشت كه عملكرد مالياتي

فوري را حل و فصل ميكنند ،ضمن اينكه ديدگاه

تحوالتي كه اطراف شما رخ ميدهد – دادههاي

دستياران ديجيتال ،سكوهاي ابري ،وسايل

متفاوت خواهد بود .و هيچ ابزار آماده استفاده يا

اينكه عملكرد مالياتي بر هر معاملهاي متكي است

در برابر ماشين قرار دهند .اينها فقط موجب

معجزهآسا وجود ندارد .با اين حال ،تجربه ميگويد

و كار شكل ميگيرد ،الزامات دادههاي مالياتي

تاثيرگذاري آنها با ماشينها بيشتر شود .اينها

ميتوانند امروز بردارند تا عملكرد مالياتي را براي

كمك كند كه از برنامهريزي و تجزيه و تحليل

دادههاي شما ،استفاده هدفمند از آنها ،آزاد

كه فناوريهاي نوظهور ديجيتال فقط به خوبي

هوشمندانه ،و دستيابي به نتايج تجاري بهتر – و

حركت را پيش ميبرند و درباره اينكه ماليات

در شركتتان  --شما را در موقعيت بهتري قرار

خواهد يافت سيگنالهاي قوي ميفرستند .به

كاركرد مالياتي فردا مستلزم پشتيباني گسترده

فناوري هم به تنهايي نميتواند اين كار را بكند.

در گوشه و كنار جهان ادامه دهيد و همزمان با اين

كننده براي تغيير ،نه فقط براي جلب پشتيباني

سيستم طراحي شده نياز است .در حالي كه

و روابط مشاركتي با آنها برقرار كنيد .و بر اساس

جذب سرمايهگذاري و پشتيباني رهبري كه در

جوش ميرسد ،آينده فرصتهايي را پيش روي

درباره اختالل ديجيتال برسيد .با بهرهگيري از

خواهد داشت .به دنبال ساير فناوريهاي اطالعات يا

همچنين تغيير كامل وضع كنوني قرار داده است.

مصرف كننده و هم كسب و كارها) ،و با داشتن

ابري ،تغيير و تحوالت تامين مالي ،يا اتخاذ الگوهاي

راهبردي ،و حتي نوآوري است.

سازمان ،موضع خود را در خصوص اينكه ديجيتالي

اهداف و خواستههاي مالياتي شما كمك كنند.

تاثير خواهد گذاشت ،مشخص كنيد.

چارچوب ديجيتال را توسعه دهيد .با توجه

الگوي عملياتي هدف خود را مجسم كنيد .رسيدن

جابجايي به سوي عملكرد مالياتي فردا مستلزم

در كمك به تعريف و اجراي نقشه راه دراز مدت

بود .اين فقط براي اطمينان خاطر از همراهي

ماليات سنتي بنگريد تا به يك ارزيابي از ظرفيتها

يك فرهنگ مترقي ،سازگار ،و آيندهنگر در درون

آنها استفاده كرد برسيد و سپس نقشه راه ديجيتال

اطمينان خاطر در هر تصميمگيري يا وظيفه

ميخواهيد برويد ،و چگونه ميتوانيد با برداشتن

تغيير الگوهاي فناوري رشــد ميكند و نوآوري

شدن و اتوماسيون چگونه بر عملكرد مالياتي فردا

به جايگاه امروزي بيشتر عملكردهاي مالياتي،

به ديدگاه عملياتي خود براي آينده نقش كليدي

مديريت و رهبري تعيين كننده تغييرات خواهد

فناوري شما خواهد داشت .به بيرون از زيرساخت

كاركنان و ذينفعان فعلي نيست .اين براي خلق

و فناوريهاي موجود در كل سازمان كه ميتوان از

عملكرد مالياتي است – فرهنگي كه نه فقط موجب

خود را تهيه كنيد ،و بدانيد كه در دراز مدت به كجا

ميشود بلكه مستمرا همزمان با فشار بيروني و

گامهاي عملي و ممكن به آنها دست يابيد .بر

دارد.
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