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جهت پیاده  مفهومی مدل ارائه و دنیا در مالیات الکترونیکی اخذ های روش بررسی

 ایرانسازی در 

 
 شکوری شهرام

 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی ، دانشگاه علم و صنعت ، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار

Email: Manager@torfehnegar.com 

 

 مرتضی دانش
 هلدینگ طرفه نگار تحقیق توسعهکارشناس ارشد تجزیه و تحلیل سیستم مدیر 

Email: r.d@torfehnegar.ir 
 

 چکیده 

این پژوهش در خصوص ساختار پرداخت مالیات به شکل الکترونیکی می پردازد . هدف این پژوهش 

دنیا می باشد . به همین منظور در بررسی پروژه های موفق سیستم های الکترونیکی پرداخت مالیات در 

ابتدا نسل های مختلف دستگاه های حافظه مالی مورد بررسی قرار می گیرد و نقاط مثبت و منفی هر 

نسل توضیح داده می شود . در ادامه با توجه به ساختار فعلی مشاغل در ایران مدل پیشنهادی ارائه می 

یاده سازی شده در نسل های مختلف دستگاه های گردد . به منظور بررسی هرچه دقیق تر فناوری پ

خواهد شد . در بررسی آلمان ،  ترکیه،  کانادا در کبک ایالت، سوئد،  بلژیک حافظه مالی در کشورهای 

برای اجرای این سامانه در مفهومی  مدلبا توجه به بررسی انجام شده و زیر ساخت های موجود ،  ادامه

ه قابل توجه در سیستم پیشنهادی استفاده از نرم افزار سرویس دهنده در ایران پیشنهاد می شود . نکت

واسط به عنوان مغز متفکر سیستم است که عالوه بر تاکید بر امنیت می تواند از خروج بیهوده ارز 

 جلوگیری کرده و یک سیستم بومی را ارائه دهد . 

 

 مالیاتی ،حافظه مالیاتی قوانین ، مالیات ، مالی حافظه دستگاهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 ,Quorion.de)  در جهت کنترل عملکردهای مالیاتی در بسیاری از کشور ها استفاده می شود. 1دستگاه حافظه های مالی 

هم اکنون ، به طور گسترده در بسیاری از کشور ها همچون :  آلبانی ،آرژانتین ، بنگالدش ، برزیل، بلغارستان  .(2011-03-25

انادا ، کرواسی ، جمهوری چک ، اتیوپی ، گامبیا ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ترکیه ، کنیا ، لیتوانی ، مالت، صربستان  و ، ک

 .  (Mfin.gov.rs, 2011)  مونته نگرو ، اسلواکی ، سوئد ، پاناما ، لهستان ، کبک ، رومانی ، ونزوئال  استفاده می شود

 

 (IMF, 2015) 5112پول گزارش سال صندوق بین المللی ( 1شکل )

) صرفا مختص عملیات فروش  2دستگاه های ثبت فروش :  دستگاه حافظه مالی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود 

هر دو موارد بیان شده می توانند شامل حافظه های مالی باشند ، حافظه های ، پرینتر ها و حافظه های  مالی و  می باشد ( 

ی از حافظه ی الکترونیکی است که گاها به کمک ماژول های تعیین شده توسط سازمان های دولتی ، رمز گذاری می مالی نوع

 (Narr.gov.rs., 2011) شود و به منظور کنترل عملکردهای مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرند . 
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 بیان مسئله 

خود مشغول ساخته استفاده از دستگاه های امنیتی به جهت کنترل امروزه مسئله ای که در تمام دنیا افکار دولت ها را به 

مطمئن تر امور مالی افراد می باشد .  سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کشور های توسعه یافته از کدام یک از 

آیا این فناوری ها  با توجه به  این فناوری ها در جهت کنترل راحت تر امور مالی خود توسط ادارات مالیاتی استفاده می کنند و

 زیر ساخت های برنامه ای و کلی در کشورمان نیز کاربرد دارد؟

 یافته ها 

 : (Eierc.com, 2011) انواع دستگاه های حافظه مالی از نسل اولیه تا کنون 

 های مالی (دستگاه های الکترونیکی پردازشگر آفالین مالی با تکیه بر حافظه های مالی ) اولین نسل دستگاه  -1

دستگاه های الکترونیکی مالی با توانایی اتصال به اینترنت در سرور مرکزی مراکز مالیاتی ) نسل دوم حافظه های  -2

 ( 1مالی شکل شماره 

برای امضای  3دستگاه های الکترونیکی مالی با توانایی اتصال به اینترنت و استفاده از آخرین ورژن از متد رمزگذاری -3

 جه به هر دریافت صادر شده ) نسل سوم حافظه های مالی (الکترونیکی با تو

 

تکنولوژی در حال استفاده در کشورهای مختلف جهان( 1جدول )  
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 :نسل اول دستگاه حافظه های مالی 

این دستگاه ها می توانستند تمامی اطالعات اسناد صادر شده را در خود نگه داشته و کارشناسان مالی که به صورت سالیانه  

ای دریافت مالیات به شرکتها مراجعه می کنند ، با استخراج اطالعات موجود در این دستگاه ها از تخلفات مالی و سند سازی بر

ها جلوگیری نمایند اما این نسل از دستگاه ها در کنار سخت افزار ساده و کنترل راحت ، نقاط ضعفی نیز داشته که شامل 

ت اداره مالیات ، عدم توانایی در چاپ رسید مالی و  کارهایی از این قبیل . بود که دستکاری ساده ، عدم کنترل دقیق از سم

 (zappers, 2010)  منجر به بوجود آمدن نسل دوم این دستگاه ها گردید.

 نسل دوم دستگاه حافظه های مالی 

ی در حال توسعه در سیستم در این نسل  دستگاه ها در حال تبدیل شدن به دستگاه های محبوب بوده و بسیاری از کشورها

مالی ها ، می توانند از این دستگاه ها استفاده نمایند که  این از محاسن این نسل از دستگاه ها نام برد . یکی از برتری های این 

ین ( وتوانایی ارسال آنالGPRSدستگاه ها نسبت به نسل قبلی آنها امکان اتصال به اینترنت ) عمدتا با استفاده از شبکه های 

داده ها و اطالعات می توان یاد نمود. حذف بسیار ی از مشکالت موجود در نسخه های قبلی را می توان یکی دیگر از محاسن 

این نسل از دستگاه ها نام برد . نحوه عملکرد این نوع دستگاه ها بدین ترتیب است که داده مورد نیاز در نرم افزارهای مالی 

مالی به صورت آنالین و از طریق اینترنت به سرور مرکزی متصل شده و گزارش ها و یا رسید موجود در سیستم و پرینتر های 

های مالی را در فواصل زمانی از پیش تعریف شده ارسال می کنند . با این حال این دستگاه ها هنوز هم با وجود حفره های 

سودجو با تکیه بر استفاده از روش های نامتعارف سعی بعضا دولت ها را دچار مشکل کرده است . چرا که اغلب افراد  4امنیتی 

بر کاهش رقم مالیات پرداختی دارند . از این موارد می توان به چاپ جعلی رسید ، دستکاری در گزارشهای روزانه قبل از 

 (Commission, Dec. 2006) بررسی اداره ی مالیات و مواردی از این قبیل اشاره نمود . 

 حافظه مالی: نسل سوم دستگاه های

دلیل معرفی دستگاه های مالی نسل سوم جلوگیری از امکان سوء استفاده از این فناوری بود . با مشاهداتی که از روند فعلی 

بسیاری از کشورهای پیشرو در این عرصه مشخص است اکنون این نسل نسبت به نسل های قبلی در حال اجرا موفق تر به نظر 

که عالوه به ساختار قبلی ، با بکارگیری از نرم افزار ها شبیه دستگاه های نسل نوع دوم می باشد ، با این تفاوت این نوع دستگاه می رسد . 

 ,Québec) های امنیتی و اضافه نمودن امکان امضاهای دیجیتال در امن تر شدن این فرایند کمک بسزایی داشته اند . 

Mar. 12, 2008) 

ها ، از بین بردن راه های فرار مالیاتی بوده تا بدینوسیله تمام سازمانهای مالیاتی بتوانند به دلیل اصلی استفاده از این سیستم 

راحتی به این دستگاه ها اطمینان کرده و از آنها استفاده نمایند . از دیگر مزیت های استفاده از این نوع دستگاه ها برقرار شدن 

حسابداری ( است . این نسل با دارا بودن این امکان عالوه  –افزار های مالی ارتباطات آنها به یک زیر سیستم مالی جامع ) نرم 
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بر ثبت اطالعات فروش می تواند کلیه اطالعاتی مالی دیگر همچون خرید ، انبار و ... در خود ذخیره کرده و در فواصل تعیین 

ا سازمان های مالی با تطابق اطالعات بتوانند شده برای سرور مرکزی  )اداره مالیاتی ( ارسال نماید . این عمل کمک می کند ت

 به راحتی صحت اطالعات را تائید کنند  . 

 نحوه عملکرد نسل سوم حافظه های مالیاتی  

و یا بسته 5در این سیستم هر تراکنش مالی دیجیتالی با استفاده از امضای منحصر به فرد یا به صورت بارکد های دوبعدی 

ن شده ، اطالعات مورد نظر را وارد سیستم می کند . این روش می تواند سازمان های مالیاتی رمزگذاری و شخصیت های تعیی

 را با نهایت سرعت و دقت تعیین شده برای رسیدن به کنترل صحیح کمک نمایند. 

دستگاه  سال اخیر آنقدر این دستگاه ها فراگیر شد که می توان به استفاده بیش از بیست کشور در دنیا از این 5در طول 

استفاده می کردند . در این نسل با مشخص شدن استانداردهای تعیین شده توسط سازمان های مالیاتی و اعمال آن در نرم 

 افزارهای مورد تائید ایشان ) نرم افزار مالی و حسابداری ( از این سیستم استفاده می شود . 

 نقش نرم افزار در نحوه ی پیاده سازی دستگاه ها 

ت نیاز است در کنار سخت افزارهای موثر در در این فرآیند ) پرینتر مالی ، حافظه مالی و ...(  به نحوه استفاده و تاثیر بدیهی اس

گذاری نرم افزار نیز اشاره کرد . در این سیستم ها نرم افزار نقش اصلی در کارکرد دستگاه و استانداردهای نحوه محاسبات را بر 

داشت که تمامی معامالت نقدی و غیر نقدی مالی انجام شده می بایست تحت نظارت نرم افزاری  عهده دارد .  می توان بیان

موجود در سیستم مشتری صورت گیرد. حتی روند ارسال اطالعات و مواردی از این قبیل نیز می بایست با تایید نرم افزار انجام 

 کشور های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .  گردد. نرم افزار های بسیاری در جهت کنترل و ارسال اطالعات در

 این نرم افزار ها را می توان به دو دسته ذیل تقسیم کرد : 

 نرم افزار های کنترل و ارسال اطالعات  -

 نرم افزارهای مالی و حسابداری  -

همچنین به عنوان نرم در این زمینه نرم افزارهای بسیاری وجود دارد که می توان به منظور کنترل و ارسال اطالعات و 

افزارهای مالی و حسابداری از آنها استفاده کرد . با بررسی روند های جاری در اغلب کشورها مشخص است که بعضا از نرم 

 افزارهای بومی بدین منظور استفاده می شود . 

 بررسی نحوه اجرای سیستم در کشورهای مختلف 

تفاوت عمده در استفاده از این فناوری ، توجه به سیستم اقتصادی کشورهای اجرا کننده است . به عنوان مثال در ذیل به 

 (Zwet, 2008) صورت خالصه به نحوه استفاده برخی کشور ها اشاره می شود : 
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بزند که تنها تفاوت آنها مورد  دست 2113این کشور نیز قرار است به معرفی سیستم جدیدی مانند سوئد در سال :  بلژیک 

درصد فروش سالیانه می باشد . براساس محتوای تعیین شده ،  11توجه قرار دادن رستوران ها به عنوان مراکز اصلی با حداقل 

امضای قرار داده شده در رسید چاپی اجازه می دهد تا به بررسی یکپارچگی داده ها به راحتی صورت گیرد . تمامی اطالعات در 

 (Council, 2013) ک پایگاه داده ای امن در واحد کنترل ، نگهداری شوند.ی

به طور کامل معرفی و اجرا گردید ، این قانون بدین شرح بود  2111قوانین مرتبط به استفاده از این سیستم ها در سال  : سوئد

ا مالیات این بخش که تعیین شده است ثبت نام نمایند ت " 6سیستم کسب و کار نقدی"که تمامی کسب و کارها می بایست در 

را پرداخت نمایند. )کسب و کارهای بسیار کوچک ، بازار های آزاد ، شرکتهای بزرگ از این سیستم مستثناء هستند ( این قانون 

 مستلزم آن است که تمامی شرکت های مشمول از سیستم های کارتخوان با شرایط فنی دقیق استفاده نمایند . که پیرو اعالم

آنها شرکت های مالیاتی مشمولین را به این سیستم اعالم می دارند. عالوه بر تمامی مراحل باالیی یک واحد کنترل نیز به 

 Finans) سیستم متصل می شد که می توانست یک امضای دیجیتال را برای معتبر بودن و نامعتبر بودن فاکتورها ایجاد کند. 

departementet Ministry of Finance, 2015) 

دولت ایالت کبک دستگاه نظارتی را طراحی کرد که می توانست تمام ماژول های فروش را در خود ذخیره : ایالت کبک در کانادا

نموده که امضای الکترونیک فروشنده در رسید های مشتری به صورت دو بعدی چاپ شود و این  ماژول های عمومی توسط 

سکن این بارکد ها با یک اسکنر دستی ) بااستفاده از نرم افزار های مالی و حسابداری  اداره های مالیاتی تعیین می گردد. ا

)بارکد های موجود( به راحتی تشخیص داده شود و درصورت اینکه در 7تعیین شده( باعث می شود بررسی صحت امضاها 

ا معتبر است . عالوه بر این ، ماژول فاکتور نامعتبر باشد بدین معنی است که محتوای رسید دستکاری شده و یا به نحوی ن

را ارائه دهند . این گزارش به دولت مالیات 9می تواند گزارشهای دوره ای ، از بارکد های دوبعدی 8ذخیره ی اطالعات فروش 

و یا آپلود اطالعات از طریق  USBکبک از طریق پست عادی یا الکترونیکی منتقل می گردد. که کپی کردن این اطالعات به 

دمات الکترونیک امن به اداره ی مالیاتی صورت میگیرد ، همانطور که مشخص است کبک از نسل سوم این دستگاه ها خ

 (PLAN, March 17, 2016) استفاده می کند. 

به صورت خالصه تر کلیه اطالعات از درگاه های موجود )دستگاه های فروش یا کامپیوتر های شخصی ( توسط نرم افزار 

ستگاه حافظه مالی ارسال شده و پس از آن از طریق این دستگاه اطالعات استاندارد شده به سرور مرکزی ارسال مربوطه به د

 می شود . 

ترکیه با تلفیق راهکارهای سوئد و یونان توانست به راهکار جالبی دست پیدا کند و آن استفاده از بارکد های پیشفرض :  ترکیه

مالیات تعیین شده برای آنها بود. بدین صورت که فروشگاه ها می بایست این  در جهت تشخیص صحیح قیمت محصوالت و

بارکد ها را در جهت تعیین صحیح قیمت بر روی محصوالت خود نصب می نمودند نرم افزار های مالی و حسابداری با کمک 

. دستگاه حافظه های مالی تمامی سیستم بارکد خوان این بارکد ها را خوانده و فاکتورهای این محصوالت را چاپ می نمایند 
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تراکنش ارسال می کند. کارشناس مالیات کشور ترکیه  21بارکد ها را ذخیره و جهت کنترل ها آتی به سرور مرکزی طی هر 

پس از مراجعه به فروشگاه ها یا شرکت ها با دسترسی به سرور اطالعات را استخراج نموده و با استفاده از دستگاه های بارکد 

 (Yılar, 2111) تورهای مشکوک را تایید می نماید . صحت فاکخوان 

تمامی   است قادر نمودند . سیستم مذکورنرم افزاری طراحی چارچوب این سیستم را به صورت کامال کشور آلمان  : درآلمان 

سال نماید .  این سیستم فاکتور های خرید و فروش با فرمت تایید شده از سوی اداره ی مالیات ذخیره و در زمان تعیین شده ار

فاکتورهای موجود را به مشتری نمایش داده و مشتری می تواند تعدادی از  تمامی، قبل از ارسال اطالعات به سرور مرکزی 

دالیل نمایش این اطالعات به دلیل حفظ اطالعات محرمانه مشتری بوده و سبب می شود که  اطالعات را حذف یا اضافه نماید .

 (Siebert, 2004) سال اطالعات دچار ابهام نشوند . مشتریان در ار

 جمع بندی و نتیجه گیری

در بررسی های بعمل آمده نشان داده شد که بسیاری از کشورهای سطح اول دنیا در حال حاضر از سیستم های حافظه مالی 

برد که استفاده از این فناوری می توان بدین مسئله پی به طور مشخص  برای کنترل و دریافت مالیات استفاده می کنند . 

بسته به سیاست های اقتصادی و مالی هر کشور می تواند به صورت متفاوت اجرا شود . اجرای این سیستم ها در برخی از 

کشور هایی که دارای اقتصاد بسته و تحت کنترل و همچنین زیر ساخت های قوی هستند بسیار ساده تر و همچنین در اندازه 

. از طرفی دیگر مشاهده شد که برخی از کشور ها همانند آلمان این سیستم را به  ت . ) بلژیک ، آمریکا (های کوچکتر اس

نیازمند بررسی و ما بومی سازی و پیاده سازی این سیستم در کشور صورت کامال نرم افزاری پیاده سازی و اجرا نمودند . 

 توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : تحقیق بسیار است . با توجه به بررسی های به عمل آمده 

 استفاده از یک سیستم جامع با در نظر داشتن وضعیت فعلی سیستم اقتصادی و همچنین زیر ساخت های موجود -

 جلوگیری از اتالف هزینه و واردات سخت افزارهای ناکارآمد با توجه به زیر ساخت و پتانسیل های موجود -

با سخت افزارهای وارداتی ) استفاده از مشاوره شرکت های تولید کننده نرم افزار قبل از استاندارد سازی نرم افزارها   -

 خریداری و واردات محصوالت سخت افزاری ( 

 مالیاتیو ...(  در نرم افزار و امکان انتقال آن به سرور مرکزی  ، انبار امکان ثبت کلیه اطالعات الزم ) خرید ، فروش -

 و...

 پیشنهادها 

 را بیان کرد : ذیل سمت می توان با در نظر گرفتن  زیر ساخت های فعلی کشورمان پیشنهاد در این ق

 طراحی سیستم به کمک نرم افزار مالی ، فایل نرم افزاری واسط و دستگاه حافظه مالی
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رح است که در در این طراحی که با توجه به زیرساخت های فعلی و با حداقل صرف هزینه و خروج ارز قابل انجام است بدین ش

اطالعات مورد نظر را 10حسابداری استاندارد  –ابتدا کامپیوتر مبدا ) کامپیوتر شخصی صاحبان مشاغل (  توسط نرم افزار مالی 

ارسال می نماید . این فایل نیز کلیه اطالعاتی را که  11که شامل خرید ، فروش و انبار می باشد را به سامانه نرم افزار واسط

د مربوطه می باشد را به دستگاه حافظه مالی ارسال می نماید . این دستگاه ضمن حفظ امنیت اطالعات داده دارای استاندار

های فوق را ایمن نموده ) توسط الگوهای کد گذرای امنیتی ( و اقدام به ذخیره سازی آن می نماید . سپس این اطالعات در 

ی کشور ارسال می گردد . برای وضوح بیشتر و درک بهتر موضوع ، بازه های زمانی مشخص به سرور موجود در سازمان مالیات

 شده است . شکل ذیل این مطلب را به تصویر کشیده 

 مدل مفهومی سامانه الکترونیکی صاحبان مشاغل در ایران -1

                                                           
  های مورد نظر می باشدنرم افزاری است که قبال مورد تائید سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته است و دارای امکانات و قابلیت 10 

است ، توسط سازمان مالیاتی کشور به شرکت های تولید کننده نرم افزار مالی ارائه می گردد در حقیقت وظایف  Dllاین فایل که از نوع 11 

 ونرم افزار های ارسال کننده را به صورت همزمان برعهده دارد .  ESDدستگاه 
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