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  ؛دومآغاز برنامه ابتکاری ويژه افشای داوطلبانه 
 مايه های پنهانی در خارج از کشوردارای سر برای افرادآخرين مهلت اوت  31

  2011فوريه  08، 14- 2011اداره ماليات بر درآمد 

تا پول های که طراحی شده است را اعالم کرد ای داوطلبانه  یافشا ژهيو یبرنامه ابتکار اداره ماليات بر درآمد امروز – واشنگتن
کمک  هستند خارجی یحساب های پنهاندر درآمد دارای ی کهافرادو به  ،بازگرداند آمريکا را به نظام مالياتی اياالت متحدهخارجی 

  .در دسترس خواهد بود 2011اوت  31داوطلبانه جديد تا  افشایاين برنامه . تمامی ماليات های معوقه خود را بپردازندتا  کند

عات و تعقيب بين المللی همچنان که به جمع آوری اطال: "، رئيس اداره ماليات بر درآمد گفت (Doug Shulman) شولمنداگ 
رو به افزايش  ،خطر افرادی که دارايی های خود را در خارج از کشور پنهان می کنند متوجه شديم کهافراد بيشتری ادامه می دهيم، 

تا اين تالش جديد به افرادی که سرمايه خود را در حساب های خارجی پنهان می کنند، روشی دشوار اما عادالنه ارائه می کند . است
  ."خود را معرفی کنند از سوی ما،  شناسايیو به آنها فرصت می دهد تا قبل از  ندکن عرفمشکالت مالياتی خود را يکبار برای هميشه 

پی تمايل مستمر پرداخت کنندگان ماليات در  داوطلبانه دوم یافشا ژهيو یبرنامه ابتکارتصميم اداره ماليات بر درآمد برای شروع 
اکتبر  15مورد افشاگری داوطلبانه در تاريخ  15000ويژه و داوطلبانه با  افشایاولين برنامه  .خارجی اخذ شددارای حساب های 

پرداخت کننده ماليات دارای حساب های خارجی در سراسر دنيا به اداره  3000از آن زمان به بعد، بيش از . ه يافتخاتم 2009
  .واجد استفاده از مزايای مقررات ويژه برنامه ابتکاری جديد می باشند اين ماليات دهندگان نيز.  ماليات مراجعه کردند

مبارزه با فرار بين المللی از . همانطور که هميشه گفته ام، هدف بازگرداندن افراد به نظام مالياتی آمريکا است: "اظهار داشت شولمن
     در ماه های. های بيشتری را در دست بررسی داريم ما موارد و بانک. اول اداره ماليات بر درآمد است پرداخت ماليات اولويت

اين برنامه . وخيم تر خواهد شد ،پيش رو شرايط برای افرادی که دارايی ها و درآمد خود را در خارج از کشور پنهان می کنند
  ".افشاگری ابتکاری و جديد آخرين و بهترين فرصت است تا افراد به نظام مالياتی بازگردند

اعالم  - )OVDI( 2011خارجی ] دارايی های[ی داوطلبانه عنوان برنامه ابتکاری افشاتحت  –کاری و جديدی که امروز برنامه ابت
ميزان کلی جريمه در سال  .مشمول تغييراتی شده است) OVDP( 2009خارجی ] يی هایادار[ی داوطلبانه نسبت به برنامه افشا شد

معرفی نکردند، فرصت انتظار داده نمی  2009ی داوطلبانه خود را طی برنامه افشا فرادی کهبيشتر است، بدين معنا که به ا 2011
  .ستاجديدی های دارای مشخصه  2011با اين حال، برنامه ابتکاری . شود

 ددرصد وجوه موجو 25دارای بسته جريمه جديدی است که افراد را ملزم می دارد ميزان جريمه ای بالغ بر  2011برنامه ابتکاری 
داشته  2010تا  2003در سالی را بپردازند که بيشترين مجموع مانده حساب را طی سال های  ساب های بانک های خارجیدر ح
بهره آن  همچنين مشارکت کنندگان بايد ماليات های معوقه و. درصدی می شوند 5/12ا ي 5بعضی ماليات دهندگان مشمول جريمه . اند

  .را تا هشت سال و نيز جرايم مربوط به صحت ميزان درآمد و يا تخلف را بپردازند

 همچنين و اصالحی و اصلی ماليات اظهارنامه های ماليات دهندگانی که در برنامه ابتکاری جديد شرکت می کنند بايد تمامی
  .کنند ارسال اوت 31 آخرين مهلتمالياتی، بهره،  جرايم مربوط به صحت ميزان درآمد را تا  هایپرداخت

  .اعمال می کند 2011بر برنامه ابتکاری را نيز  یديگر اداره ماليات در حال اصالحات

 5درصدی مواجه می شوند اما ممکن است ماليات دهندگان در شرايطی محدود واجد پرداخت جريمه  25مشارکت کنندگان با جريمه 
  .درصدی باشند

 



افرادی که حساب ها يا  .کتر ايجاد کردچدرصدی در رابطه با حساب های خارجی کو 5/12يمه جديد اداره ماليات يک مقوله جر
واجد پرداخت اين نرخ  ،دالر فراتر نرود 75000از  ،  2011دارايی های خارجی آن ها در هر سال مالی مشمول برنامه ابتکاری 

  .کمتر هستند

خطر شناسايی توسط اداره  بجای پذيرشتا  ،می دهدارائه ب ماليات دهندگان مزايای واضحی را برای ترغي 2011برنامه ابتکاری 
ماليات دهندگانی که دارايی های خود را در کشورهای خارجی پنهان کرده اند و خود را معرفی نکنند با  .، خود را معرفی کنندماليات

  .طرح های جريمه بسيار سنگين تری بعالوه تعقيب جزايی مواجه می شوند

حق خود را در برابر ماليات دهندگان اين برنامه پيشنهادی عادالنه برای افراد دارای حساب های خارجی است تا : "گفت نشولم
حائز اهميت . اين ابتکار عمل به آنها فرصت می دهد تا در مورد چگونگی برخورد با مورد آنها اطمينان کسب کنند. داخلی ادا کنند

  ."د را معرفی کنند از تعقيب جزايی نيز پيشگيری می کننداست که افرادی که داوطلبانه خو

  .اداره ماليات در حال پردازش افشاگری های داوطلبانه در واحدهای متمرکز است تا به طور کارآمد تری به تقاضانامه ها بپردازد

مربوط به برنامه ابتکاری ط ايراه اندازی می کند که تمامی قيود و شر www.IRS.govسايت  اين اداره بخش جديدی را در وب
تا به ماليات  ،بعالوه مجموعه گسترده ای از پرسش و پاسخ را در برمی گيرد، 2011سال  خارجی] دارايی های[ای داوطلبانه افش

  .چگونگی افشای داوطلبانه نيز می باشدمربوط سايت حاوی جزئيات  اين وب .دهندگان و کارشناسان ماليات کمک کند

. درصدی برای دوره شش ساله بودند 20، ماليات دهندگان مشمول پرداخت جريمه 2009افشای داوطلبانه در سال در اولين برنامه 
  .خود را معرفی کردند ،کشور 60مورد افشای دارايی موجود در بانک های  15000ماليات دهندگان با حدود 

  .لمللی افزايش می يابداظهار داشت با گذشت زمان تالش های اداره ماليات در عرصه بين ا شولمن

گسترده تر  ی کوتاه نخواهيم آمد و فعاليت هاما در موضوعات ماليات بين الملل. کماکان ادامه دارد پنهان کاری مالياتی: "گفت شولمن
تنها . ستبرای آنهايی که وجه نقد يا دارايی های خود را در خارج از کشور پنهان کرده اند، زمان معرفی فرا رسيده ا. نيز خواهد شد

  ."خطر توقيف افزايش می يابد
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