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 اقتصادي -فرهنگيناهنجاري 

 هاي اسالميها با رويكرد آموزهحلو راه مالياتي كشور درآمد

 *حسن آقانظري

 چكيده

ستاني در هر جامعهيتردبي شدن ماليات  شد به هنجار  هاي زيرساخت يريل گكاي به 

سب آن، به و ضر، با به ژه زمينهيمنا شتار حا ست. نو سته ا  يريار گكهاي فرهنگي واب

ستناد به پژوهش ميداني در مورد فره يليروش تحل شكان يدر م ياتينگ مالو ا ان پز

 پردازد. بريران ميل ناهنجاري فرهنگ مالياتي در اكمش يشمال شهر تهران، به بررس

ياتي،  مال نگ  جاري فره ناهن ــا ،  ياتي در ياز دال يكياين اس مال عدم تمكين  ل 

ست.جامعه شته تاريخ جامعهايران ا شه در گذ شكل ري هاي اجتماعي ايران و اليهاين م

ضدارد.  صليفر ست  مقاله يه ا شيحل اه راهكاين ا شد كن م ساني و ر صرفاً اطالع ر ل 

سبت به نقش ماليات در جامعه نآگاهي عمومي ضع قوانين مالياتي، ين شأ كست. و ه من

ــتز زيز چندان موثر نياند، نيالزام قانون ــريع حم مالي به ين قوانيرا ايس ن توان تش

ــته از آموزه را ندارند. در مقابل، ارائه مبناي فقهي  هاي دينيعنوان يك حم برخاس

ــتا، بايند. در اك كمك ياتيجاد فرهنگ ماليتواند به ايات ميمال ن باور در يد اين راس

هاي يريگاست. با توجه به جهتدولت اسالمي« حم مالي»جاد شود كه ماليات يمردم ا

سترش پاية مالياتي و تعكلي حاكم بر ماليات سالمي، گ سب آن  نييهاي ثابت ا نرخ منا

 تأمين زيرساخت اقتصادي نظام مالياتي دانست. يبرا ياركتوان راهيرا م

فرهنگ مالياتي، تمكين مالياتي، ناهنجاري فرهنگي، حم مالي، ماليات  ها:كليد واژه

 ستاني، نرخ مالياتي، پايه مالياتي
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 مقدمه

ـــوا مالیايا ممدياا مالیاي يكي از  وامل بي ـــر در فرايند و  تأثیرگذار بر نظام مالیاتي ش

روا جلب همكاري و رضايت آنها نسبت به تمكین داوطلبانه از راهبردهاي ا ولي اين اند. ازكشور

سوب مي ستاني  شود. اما در جامعهسازماا مالیاتي مح سي مالیاي  سا شكالي ا ايراا يكي از م

به مأموراا مالیاتي به  باشـــد. مالیاي دهندگااذهنیت منفي مردم نســـبت به مهوله مالیاي مي

ايشاا را از آناا بگیرند. به اند تا سرمايهكنند كه از سوي دولت مأمور شده نواا افرادي نگاه مي

اين نگاه منفي ممكن است بر زباا جاري نشودا اين نگاه منفي سابهه تاريخي دارد. هرچند يهین

اي كه مالیاي را ير گونهه اســتا بهاين نگاه نفي را اســتمرار بخشــیداين جامعه اما  هبه حافظه

 .شودمينوع زورگويي تلهي 

ايراا  يكي از منابع مهم درآمدهاي دولت در كشورهاي توسعه يافته مالیاي است. در جامعه

ــت نیابد نمي ــعه اجتما يا رفاه  مومينیز تا دولت به چنین منبعي دس و ارتهاي  تواند راه توس

ايراا و احیاي فرهنگ مالیاي  . تغییر نگاه منفي جامعههاي اقتصــادي را در پیگ گیردشــا  

 طلبد.ايجاد ير باور دوسويه بین دولت و مردم را مي ستانيا

شدا مالیاياين باور  رفاً با دادا آگاهي شده هاي الزم به مردم جهت هزينه  هاي و وا 

ــتز زيرادر جهت  دماي رفاه  مومي ــي كار  كافي نیس ــت. در پیچیدهاين آگاهي بخش اي نیس

ــانه ــاني نمود. حتي برور دقیم ميتواا اطالعهاي مختلف ميرس ــد  دماي رس تواا كمیت رش

 اجتما ي راا كه از طريم هزينه شدا مالیاي و ولي تحهم يافتها ارائه داد.

ـــت كه مردم در مورد زكاي دارند. باور  مهوله باور مورد بحث اين مهاله از جنس باوري اس

ست كه زكاي اين  مردم ست و بايد آا را اداء كرد. بنابراينا تأكید مهاله بر مهوله « حم»ا مالي ا

رســاني نســبت به موارد هزينه مالیاي توســ  فرهنگ مالیاتي به معناي آگاهي بخشــي و اطالع

ست كه براي ارتهاء فرهنگ مالیاتي در ايراا مي سي مهاله آا ا سا ضیه ا ست. فر بايد در دولت نی

را بپذيرند و بر اساس آاا در نگاه و باور دروني  ئي بود كه مردم از  مم وجود آاجستجوي مبنا

كه فههاء در مورد زكاي ا ــرال  چنااتلهي كنند. آادولت اســالمي« حم مالي» ود مالیاي را 

كه پايه مالیاتي و دانند. همچناامي« حم مالي»را برند و مردم نیز آاكار ميرا به« حم مالي»

ظام  نرخ آا چالگ  ملكرد ن نابراينا  ـــمگیر دارد. ب تأثیر چش یاتي  مال ظام  كارآيي هر ن نیز در 

مد و آا هت درآ ـــور از ج یاتي كش نهمال یاتي و  -هاي فرهنگيگاه زمی مال ما ي تمكین  اجت
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 نواا ســه  نصــر تأثیر گذار در تحصــیل درآمدي مالیاتي دولت ترين پايه و نرخ آاا بهمناســب

 گیرد.مورد بررسي قرار مي

 قيپيشينه تحق 

ـــت كه همه  یاتي  ودا هدفي اس مال كالیف  به ت پايبندي ممدياا  به مفهوم  یاتي  مال فرهنگ 

شا ه فرهنگ مالیاتي و  اين مهم درهاي مالیاتي جهاا در آرزوي تحهم آنند. تحهمسامانه گرو ا

انگیزه فرار مالیاتي در میاا افرادا ريشــه در شــراي   1فرهنگ داوطلبانه پردا ت مالیاي اســت.

كه بسیاري از مردم روا با وجود آااين اجتما يا سیاسيا اقتصادي و حتي مذهبي كشور دارد. از

ها و كم و بیگ مي لت براي اجراي طرح مدي دو ـــهم درآ نابع مهم س یاي از م مال كه  ند  دان

 كنند.تا حد امكاا از پردا ت آا اجتناب مي باشدا اما به  لل گوناگواهاي كشور ميبرنامه

سالمي هاي نیز موجب تهويت انگیزه وجود بر ي  هايد مذهبي از گذشته و پیگ از انهالب ا

سالمي ست. پیگ از انهالب ا اين بود كه چوا حكومت ظلم و جور بر  هیده برفرار مالیاتي شده ا

روا انگیزه فرار از اين شــود. ازي ميكشــور حاكم اســتا پردا ت مالیاي كمر به تحكیم آا تله

شكل گرفت و جزيي از فرهنگ و  اداي مردم گرديد. اين طرز  مالیاي به  وري ير امر ديني 

 هاي اجتما ي تأثیر نامرلوب دارد.تفكر همچناا در اليه

 در واقعا میزاا همكاري افراد با نظام مالیاتي و تمايل آناا به پردا ت مالیايا به درجه رشد

سالت  سبت به ر ستگي دارد. بنابراينا نظام مالیاتي بايد به اجتما ي و ا تهاد مردم ن نظام مالیاتي ب

تمهیداتي بیانديشــد تا باور مردم نســبت به نظام مالیاتي افزايگ يابد و ا تماد آناا را فراهم آورد. در 

ين امر در باور و ا تلهي گردد و ــورتي كه پردا ت مالیاي به  نواا ير ارزش ملي و اســالمي

 2پذير سازد.تواند مشاركت مردم را در تشخی  و و وا مالیاي امكااقبوا ممدياا جاگیردا مي

 طرح مسئله 

سالهاي ا یر  ست كه  ضو اتي ا تأمین مالي هزينه دولت از طريم درآمدهاي مالیاتيا يكي از مو

ــعه و از جمله ــورهاي در حاا توس ــت. نهگ مرداايراا مورد توجه دولت در كش ا قرار گرفته اس

كلیدي فرهنگ تنها منحصر به اجراي قوانین مالیاتي نیست. در كلیه جوامع دموكراتیرا میزاا 

ــدا نظام ــبت به قوانین و پیامدهاي آا موجب هر چه بارورتر ش ــد و آگاهي نس گردد. ها ميرش

هنگ و قانوا دارند. اين نوع جوامع ا تهاد به ارتباط مستهیم بین فرگذاراابدين منظورا سیاست

 بیني نمودز چرا كه  واملتواا معیار ثابتي را پیگاگرچه براي رشد فرهنگي در تمام جوامع نمي
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مام جوامع  كه در ت نه وجود دارد. چیزي  گا جدا به طور  عه  جام تأثیر فرهنگي هر  يادي در  ز

 شد.بامشترك استا واكنگ و تأثیرپذيري قوانین از فرهنگ مربوط به هر جامعه مي

ـــد و معموالً هر چند رو  حاكم بر قوانین نمي ند جداي از تفكر مردم درباره قانوا باش توا

شود. اما بايد در نظر داشت در بر ورد با از  رف و  اداي و رسوم نیز بهره گرفته ميايجاد قوانینا در

سا تن طرز تلهي مردم ازپديده شخ ا نیازمند برنام هاي مهم و هماهنگ  آينده  ريزي وهاين واژه م

ــت. ــاا نگري اس ــري را به حركت در مياين انس ــتند كه جوامع بش ايا آورند و اگر در جامعهها هس

هاي اليم و شايسته و فهیم وجود داشته باشندا و انگیزه واحدي را رشد و نمو دهندا پیشرفت انساا

سريع و در جهت انگیزه سیار  شترك آناا فكري و  نعتي آا جامعه ب ايجاد   واهد بود.هاي م

ــت و گاه نیازمند تبلیغاي و الهاء ير  وحدي ــي اس ــیاس ــراي   اا اجتما يا س فكري تابع ش

 فرهنگ در میاا مردم و بعضاً مستلزم آموزش از سرو  پايین و افراد در حاا رشد  واهد بود.

ا ي و دولت و حفظ منافع اقتصاديا اجتمجوامع بشريا به منظور تأمین مخارج  موميدر كلیه 

از درآمد هر فرد به  بر حسب استرا ت ماليا سهمي هابراي پیشرفتا توسعها  مراا و آباداني كشور

شورهاي دنیا تا حدود  شود. در نواا مالیاي ا ذ و به  زانه دولت واريز مي حالي كه در اكثر ك

دا لي را در د تولید نا ال   30تا  25شود و از منابع مالي از طريم مالیاي و وا مي 90%

دهد. كشور ما در نیم قرا ا یرا تاريخ پرفراز و نشیبي را از نظر مالیاي پشت تشكیل مي مالیاي

شته سفانه حدود  سر گذا ست. متأ هاي كشور از طريم درآمدهاي مالیاتي تأمین هزينه %30كه ا

سبتمي ست كه رقمي 5.5مالیاي به تولید نا ال  دا لي حدود  گردد و ن سیار ا در د ا ندك ب

 3.باشدفرار مالیاتي و يا به تعبیري  دم وجود فرهنگ پردا ت مالیاي مي و  ود بیانگر میزاا

اين اســت كه اوالًا چالگ  ملكرد نظام مالیاتي كشــور از  اين مهاله اكنوا مســهله اســاســي

ست؟ ثانیاًا در جامعه ست؟ با توجه به جهت درآمد چی شأ ناهنجاري فرهنگي مالیاي چی ايراا من

سالميزهآمو ساس چه مبنايي فههي هاي ا شكل فوق را ارائه داد؟ تواا راهحهوقي مي -بر ا حل م

ـــب آا همانند زمینه و در نهايتا با توجه به  -هاي فرهنگي اينكه پاية مالیاتي و نرخ متناس

اجتما ي در تمكین مالیاتي تأثیر چشــمگیر داردا گســتردگي پايه مالیاتي و نرخ مناســب آاا با 

 گیرد.مورد بررسي قرار ميهاي كلي حاكم بر مالیاي اسالميیري از جهتگبهره

 چالش عملكرد نظام مالياتي كشور از جهت درآمد 

سوتنوع فعالیت صادي از ير  سترش  دماي و نهگ رو به افزايگ دولت اهاي اقت ها در جهت گ
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ــه ــادي و اجتما ي و  موميا تأمین اجتما يا تعهداي دولت در  ر  تالش در جهت هاي اقتص

اي مهم و تحهم رشــد اقتصــادي و توزيع  ادالنه درآمدا پردا ت و دريافت مالیاي را به مســهله

ـــت. دولت اين منبعا توانايي تأمین بخگ قابل توجهي از ه كمر ها بتأثیرگذار تبديل كرده اس

ستاني گوناگواهاي هزينه سب با حجم مالیاي  ست آورده و متنا هند بود قادر  وا ا ود را به د

ساس اولويت صادكه منابع در ا تیار را بر ا ستگي اقت ايراا به  هاي مورد نظر تخصی  دهند. واب

صاراي و رانت شي از آا در بخگدرآمدهاي نفتيا وجود انح شده گوناگواهاي هاي نا ا موجب 

ست تا شكیل دهدومالیاي هم ا سهم اندكي از درآمدهاي دولت را ت شا  اره   هايي كه. يكي از 

شاا دهدا سهم مالیاي از تولید نا ال  مي برور روشن ظرفیت بالهوه يا تواا مالیاتي كشور را ن

 1350ايراا طي دوره )دا لي است. كشگ درآمدهاي مالیاتي نسبت به تولید نا ال  دا لي در

شده كه %8(ا معادا 1372 -  اين حكايت از فهداا انعراف كافي در مهابل تغییراي تولیدبرآورد 

و  %9هاي مســتهیم و ریر مســتهیما به ترتیب نا ال  دا لي اســت. كشــگ مزبور براي مالیاي

ستا  75% شاابوده ا سبت به تغییراي قیمتاين امر ن ستهیم ن شتر مالیاي م شگ بی  دهنده ك

 4است.

ساير كشورها تر وضعیت مالیاتي كشورا براي بررسي دقیم بايد  ملكرد نظام مالیاتي آاا با 

سه  ضع1شود. جدوا مهاي سعه يافتها يشورهاكاي در یت مالیا و سعه 5تو راا را يو ا 6در حاا تو

 دهد.ينشاا م يسه ايبه  وري مها

 رانيافته و ايدر حال توسعه، توسعه  يشورهاكات و انواع آن در يت ماليوضع يقيسه تطبي. مقا1جدول 

 ناخالص داخليتوليد  هاي مستقيمماليات كل درآمد ماليات گروه كشورهاي 
 ها به    ماليات بر شركت

 4/5 0/61 2/52 در حال توسعه
 8/7 4/35 8/30 توسعه يافته
 8/1 2/26 4/26 ايران

 ماليات بر در آمد به 
 4/4 6/43 8/23 در حال توسعه
 5/11 1/56 0/39 توسعه يافته
 9/0 2/29 9/16 ايران

 ماليات بر ثروت به
 4/0 2/8 7/2 در حال توسعه
 1/1 3/7 3/3 توسعه يافته
 4/0 6/8 1/5 ايران

 ماليات بر واردات به
 1/2 0/37 3/16 در حال توسعه
 2/0 0/9 0/1 توسعه يافته
 3/2 6/78 6/28 ايران
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 ماليات بر مصرف و فروش به
 7/5 0/63 1/31 در حال توسعه
 2/7 2/89 5/28 توسعه يافته
 3/0 5/21 4/6 ايران

 Government finance statistics IMF(1966)مأخذ:
 

سبت مالا 1 در جدوا شركتین صرف یاي بر وارداي و مالیا مالدرآمداي بر یهاا مالاي بر  اي بر م

ا ين بررسيشده است. ا يراا بررسيافتها در حاا توسعه و ايتوسعه  يشورهاكو فروش در مورد 

شاا ز كشورهاي درحاا توسعه و توسعه يافته است. ايراا با دو گروه ا دهنده فا له قابل توجهن

شركت سهم قابل توجهي از درآمد مالیاتي  ود را از مالیاي بر  سعها  شورهاي در حاا تو ها به ك

اين سهم از تولید نا ال  دا لي نیز قابل توجه است. براي مالیاي بر درآمد نیز آورند. دست مي

وجود نظام مناســب و كارآمد مالیاتي در جمع دهنده  دم اين ا تالف بیشــتر اســت كه نشــاا

 دياا مالیاتي است.مآوري و شنا ت م

ايرااا با دو گروه كشورهاي در حاا توسعه و  در ير مهايسه اجمالي از مالیاي بر وارداي در

ايرااا نسبت به كل درآمدهاي مالیاتيا  شود سهم مالیاي بر وارداي درتوسعه يافته مشاهده مي

وابســتگي در هاي ریرمســتهیم و تولید نا ال  دا لي بســیار باال اســت. اين امر ريشــه مالیاي

هاي مناســـب براي تولیداي دا لي به كاالهاي وارداتيا حجم وارداي باالا  دم وجود جانشـــین

ا تجاري جهاني دارد. اما در گســترش پايه مالیاتي و در كنار آا  دم  ضــويت ايراا در ســازما

ــعها با توجه به محدود بودا پاية  ــعه يافته و در حاا توس ــورهاي توس ــه با دو گروه كش مهايس

صرف و فروش در شاهده ميمالیاتي و مالیاي بر م سه با كل  گردد كهايرااا م سبت در مهاي اين ن

ستهیم و تولید نا ال  دا لي ناچدرآمدهاي مالیاتيا مالیاي ست. به  باري ديگرا هاي ریرم یز ا

ــهم مالیاي ــبت كل درآمد كل درآمد مالیاتي و س ــتهیم در كل درآمد مالیاتي و نس هاي ریرمس

 توسعه و توسعه يافته ناچیز است. ايراا در مهايسه با دو گروه كشورهاي درحاامالیاتي در

سهم آا  ستادر مورد مالیاي بر ثرويا گرچه  سبت به كل درآمد مالیاتي باال ا سهم  ن ولي 

مالیاي مزبور از تولید نا ال  دا لي پايین اســت. در حالي كه نســبت مالیاي بر ثروي به تولید 

سعه يافته  شورهاي تو شورهاي در حاا  1/1نا ال  دا لي در ك سبت در ايراا و ك ستا اين ن ا

 است. 4/0توسعه 

 ايران هاي اجتماعيناهنجاري فرهنگ تمكين مالياتي در اليه

هاي گسترده تاريخ طوالني نظام سلره در كشور لیاي ستاني در ايرااا ريشه در اليهناهنجاري ما
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ست كه مردم  سیار طبیعي ا سالميا ب دارد. با حاكمیت چنین نظامي بر جامعه پیگ از انهالب ا

هاي سلراني ها و دولتتمكین مالیاتي نداشته باشندز زيرا ويژگي برجسته تاريخ رابرة حاكمیت

هايي اســت. در چنین فضــايي يغما بردا امواا مردم توســ  كارگزاراا چنین دولتبا مردما به 

شكل مي ضاد و تعارض بین مردم و دولت  سا تار تنها رابره ت ساية  ست كه در  گیرد. بديهي ا

ـــتاني و تمكین مالیاتي جايگاه هنجاريا فرهنگي نخواهد  ـــاد و تعارض مالیاي س اجتما ي تض

شت. براي نمونه كردندا گوياي ير در مورد ايلخانیاا كه پیگ از  فويه حكومت ميا گزارش زدا

 وجود چنین فضايي است.

صفوف طوالني شدند.عمال حكومت از هر نوع كه بودند انگل مردم دهات مي ايلچيان با 

ــتائيان را وادار ميكه از دهات ميمالزمان خود هنگامي ــتند، روس كردند كه انواع گذش

ــاز و برم مورد  ــوص هم مختلف س ــكر را فراهم آورند. اگر چه ماليات مخص احتياج لش

هايي براي گرفت و هر چند سراسر امپراتوري پايگاهديوان براي پذيرايي آنان از مردم مي

هاي آنان تأسـي  كرده بود ... شـكارچيان دربار هم، كه عده فراواني از تأمين نيازمندي

سر امپراتوري پراكنده بودند، يكي  سرا سيله آنان در  ديگر از عوامل بيدادگري بودند و و

ــتائيان فراهم مي ــر معاش آنان را ناگزير روس ــتاها بس ــكارچيان هم در روس كردند. ش

گرفتند و مانند ساير ايلچيان و كساني كه اموال ديواني را به مقاطعه مي بردند و مانندمي

 7بردند.عمال حكومت استر و االغ كشاورزان را مي

ايرااا میراثي را در مهوله فرهنگ  و نشــیب حاكمیت ســلســله ســالطین بر جامعهتاريخ پر فراز 

ــته اســت كه نمي تواا در ير دوره زماني محدود پیامدهاي رابره مردم و حاكمیت به جا گذاش

ـــاي اجتما يا هم كه چناامنفي آا را در زمینه تمكین مالیاتي از بین بردز زيرا در چنین فض

گیرد. در نهايتا رابره تعارض و تضــاد بین دولت و مردم شــكل مياشــاره شــدا به طور طبیعي 

اين چالگ فرهنگيا در قالب ير پژوهگ میداني تمكین مالیاتي زمینه پذيرش اجتما ي ندارد.

پزشــكاا شــماا شــهر تهرااا كه در حوزه مالیاتي اداره كل مالیاتي نفر از هزار  4550در مورد 

 اندا مورد بررسي قرار گرفته است.بودهشماا تهراا داراي پرونده مالیاتي 

ـــي مملفه ـــكاا پژوهگ مزبورا به بررس هاي اثرگذار بر فرهنگ مالیاتي در میاا جامعه پزش

 ها  بارتند از:پردازد. اين مملفهشماا تهراا مي

 . میزاا آشنايي با قوانین مالیاتيز1

 . ضروري و اهمیت پردا ت مالیاتيز2
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 لیاتيز. ا تماد به اداره امور ما3

 . میزاا رربت در پردا ت مالیايز4

 . میزاا ا تهاد به پردا ت مالیايز5

 . پردا ت مالیاي به  نواا وظیفه ملي و مشاركت در تأمین مخارج دولتز6

سيج اينتا شاا م يدانیم ين برر شماا تهراا طر  فرهنگ كدهد ين شكاا  ه در میاا جامعه پز

ست. ر ست كه سرح فرهنگ  اين پژوهگهیافت نهايي مالیاتي به  وري معناداري پايین ا اين ا

 مالیاتيا  امل ممثر در شكل گیري فرآيند تمكین مالیاتي است.

ـــماا تهراا را به  نواا به طور كليا  ـــكاا ش اين پژوهگ میداني به اين دلیل جامعه پزش

جامعه آماري انتخاب نموده اســت كه با مرالعه اولیه مشــخ  گرديد كه بیشــتر مشــكل نظام 

ـــماا تهراا نیز به دلیل درآمد باالي اين اين گروه از ممدياا مي مالیاتي با ـــد. انتخاب ش باش

ستناد به آا تأكید پزشكاا بوده است. اكنوا نكته ا لي كه مي بايد بداا توجه نمود و مهاله با ا

ــیل داردا ــر تحص ــت كه قش ــكااا اگر ناهنجاري فرهنگ اين اس كرده و با درآمدي همانند پزش

ا كه در جامعه ايراا اين چنین تحصیالي تواا انتظار داشت كه ساير اقشاريا ميآ لیاتي دارنداما

 8اين چالگ فرهنگي را نداشته باشند.و درآمدي ندارندا

با ا ــالحاي شــكلي از قبیل «  ــرفا»ايرااا  در واقعا مســیر پر ســنگالخ مالیاي ســتاني در

سازماا مالي  سا تار  ضروري تغییراي بنیادي در باور ز گرددهموار نميقوانین و مهررايا  بلكه 

ستاني را مي سبت به تمكین مالیاتي و مالیاي  شروع اين شرا طلبد. بيمردم ن سیم نهره  تر

ــت كه جهت به هنجار  ــواا پیگ رو آا اس ــمگیر دارد. به  باري ديگرا س تغییراي اهمیت چش

تواا چشمه فرهنگي ست و چگونه ميشدا پردا ت مالیايا از چه مهوله فرهنگي بايد كمر ج

سازگار با طبیعت جامعه ـــ اجتما ي  پردا ت مالیاي به  وري ير  ايراا را جوشاا سا ت تاـ

ـــت كه چنین مهوله فرهنگي مي ـــه در نهاد دينا مذهبا همگاني درآيد. بديهي اس بايد ريش

شد تا آموزه شته با سرمايه گذاري بر رويهاي ديني و فرهنگ ملي دا شكوفايي آاا آا را  اينكه 

ا چنین مهوله فرهنگي با تأكید بر ريشه و مبناي آاا به  وري فشرده بارور سازد. بر اين اساس

 گیرد.مورد بررسي قرار مي

 مبناي فقهي ـ حقوقي ماليات ستاني

شدا پردا ت مالیاي در جامعه ايراا سبت به ا نیازمند به هنجار  تغییر نگاه و باور منفي مردم ن



104    1389ا ساا دوما شماره دوما بهار و تابستاا 

ست. مالیاي سابهه تاريخي دارد. ا سل امروز منتهل  اين نگاه منفيا  شته به ن اين ذهنیت از گذ

ساا ست. پس از گذشت  شهالنيا مردم برهاي طوشده ا اند كه مالیاي نو ي پوا اين باور و اندي

تواند نهادينه ايجاد ديدگاهي واقع بینانها مي زور اســـت. زدودا اين انديشـــه و نگرش ممدياا و

كه دولت چناامكین مالیاتي را فراهم نمايد. بر همین اســاسا بايد جامعه بپذيرد كه همشــدا ت

سهولیت هايي داردا مردم هم در مهابل دولت تكالیف و الزاماي حهوقي در قباا مردم وظايف و م

ـــت. دارند. آموزه ـــاس حهوق متهابل بنیاا نهاده اس ـــالم رابره دولت و مردم را بر اس هاي اس

ـــده مردم را اداء نمايدا مردم هم دولت  كهچنااهم بايد به حهوق دولت بايد حهوق تعريف ش

سميا  مس و  ضع مالیاي ر سالمي بر مردم داردا و شند. يكي از حهوقيا كه حاكمیت ا وفادار با

ــت. امام  لي ــحیح زيرا در زماا حاكمیت  ودا بر زكاي اس ــب  بر طبم روايت   دو نوع اس

ــع نمود:  ــع ا»مالیاي وض  لي الخیل العتاق الرا یه في كل فرس في كل  ام  میرالمممنینوض

 9.«دينارين و جعل  لي البرازين دينارا

هاي  ودا مالیاي وضــع و حم دارد براي تأمین بخشــي از هزينهبنابراينا حاكمیت اســالمي

ـــاسممدياا مالیاي به  نواا يكي از حهوق مالي دولت آا اها اين ديدگ را پردا ت نمايند. بر اس

سالمي ست. مالیاي يكي از حهوق مالي دولت ا شه در تاريخ حاكمیت امام ا اين نوع حم ماليا ري

 دارد.  لي

به هنجار شــدا تمكین مالیاتيا آشــنايي و باور مردم به اين نوع حم براي گام نخســتین 

شد. مي سبا ستاا و آموزش  موميا بايبايد سا ميابر اين ا سرح مدارس ابتداييا دبیر  د بردر 

ــود كه مالیاي ير اين  ــت به طور  ااا « حم مالي»نكته تأكید ش هاي مختلف نگرش اليهاس

اجتما ي نسبت به مالیايا ا ال  و زمینه باور  مومي فراهم گردد. طبیعي است كه در گام دوم 

نوا بايد از تشويم و تنبیه نیز استفاده كرد. كساني كه تمكین مالیاتي دارندا بر اساس قاو سوما 

ــاني كه تخلف مالیاتي دارندا مورد كیفر و مجازاي قرار  ــويما قرارگیرند. در مهابلا كس مورد تش

تا ـــود. هم گیرند  نه ش هادي یاتي در جامعه ن مال هاي دينيا پردا ت كه در آموزهچنااتمكین 

ستايگ شت كنندگاا حهوق مالي از قبیل  مس و زكاي مورد مد ا  سرنو سبت به  شاري ن ا ب

ـــرزنگ و ود قرار ميآينده   گیرند. در مهابلا تخلف كنندگاا از پردا ت واجباي مالي مورد س

 شوند.مي وف و بي اطمیناني نسبت به آينده  ود واقع 

ــبت به ممدياا مالیاتيا نظاري ممثر بر جرياا كاالا  ــويم نس ــكل گیري نظام تنبیه و تش ش

ـــادي مي دماي و پواا در فعالیت كاربردي كردا چنین نظارتي در  طلبد.هاي گوناگوا اقتص
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باشــد. بي اي امكاا پذير نميوضــعیت پیچیده اقتصــاد كنونيا بدوا نظام جامع اطال اتي رايانه

سب آاا همانند زمینه شم -هاي اجتما ي شر پاية مالیاتي و نرخ متنا گیري فرهنگيا تأثیر چ

ـــا ت ا ـــراي  فرهنگي جامعه زيرس یاتي دارد. در واقعا ش یاي و درتمكین مال جرايي نظام مال

 كند.گستردگي پاية مالیاتي و نرخ مناسب آاا تكمیل مالیاتي را تسهیل و رواا مي

 گستردگي پاية مالياتي 

ـــت كه مالیاي بر آا برقرار مي ـــي اس گردد. در ير نظام مالیاتيا پايه يا مبناي مالیاتيا ارزش

باشــد. مبناي مالیاتي در بیشــتر يگســترده بودا پاية مالیاتي از بايســتگي بااليي بر وردار م

ساسا دولت ست. بر همین ا سیار محدود ا ها براي و وا درآمدهاي كشورهاي در حاا توسعه ب

شوند. طبیعي است كه هرچه نرخ هاي باالي مالیاتي متوسل ميمالیاتي مورد انتظار  ود به نرخ

شده و به  شتر  شدا ا تالا در رواب  اقتصادي بی سبت هزينهمالیاتي باالتر با هاي كارايي هماا ن

  10يابد.ها افزايگ ميياقتصادي مرتب  با مالیا

شد از  سبت به ر سعها داراي انعراف الزم ن شورهاي در حاا تو شتها نظام مالیاتي ك اين گذ

ــدز زيرا درآمد نا ال  دا لي نمي ــتگي زيادي به مالیاي بر كاالهاي باش ــورها وابس اين نوع كش

ــاري و تجاري  ــوالً انحص ــبت به درآمد نا ال  دا لي اين نوع مالیاي ارجي دارند و ا  هاا نس

 11باشند.بدوا انعراف مي

نه باري ديگرا افزايگ هزي یاتي را ميبه   مال مد  لتا افزايگ درآ بد. اگر افزايگ هاي دو طل

یاتي كاهگ مي یاتي انجام پذيردا كارايي نظام مال یاتي از طريم افزايگ نرخ مال ابد. يدرآمد مال

صادي  ضروري حفظ كارايي اقت سیت و  بنابراينا تنها راه افزايگ درآمد مالیاتيا با توجه به حسا

اين  وري ظرفیت متناسب درآمدهاي مالیاتي نظام مالیاتيا گسترش پايه مالیاتي استز زيرا در

نوع كه تچناانمايند. همهاي اقتصــادي بیشــتري زمینه اين حجم درآمد را فراهم ميو فعالیت

هاي مالیاتي از قبیلا ثروي و انواع درآمدا تأثیر قابل توجه در گسترش پايه مالیاتي دارد. در پايه

شمگیر بر وردارندز زيرا انواع گوناگوا درآمد مالیاي سترش چ سالمي نیز پاية مالیاتي از گ هاي ا

ــب ــوالكس ــاير محص ــمگ و  رما و س ــتمزد و حهوق و رالي چهارگانه گندما جوا كش ي ا دس

شاورزي زمین صو ي نهاده ) راج( و ثروي هايي كه بخگ  موميك هاي را در ا تیار بخگ  

 اين نوع مالیاي است. هاي گاوا گوسفندا شتر مورد تعلماز قبیل دام دامي

ــالمي ــت. زيرا  در نظام مالیاتي جمهوري اس ــترده اس ــبي گس ايرااا پاية مالیاتي به طور نس
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هاي هاا بر درآمد و حهوق و بر ثروي و مالیاياي بر شـــركتهاي مســـتهیم شـــامل مالیمالیاي

اين نظام  باشــد. اما  ملكردریرمســتهیم مشــتمل بر مالیاي بر وارداي و بر مصــرف و فروش مي

در د كل  70مالیاي بر درآمد حهوق اين واقعیت است كه پس از پیروزي انهالب اسالميا بیانگر

در ـــد بوده اســـت. بنابراينا درآمد مالیاتي در  80گ از هايي نیز بیدرآمد مالیاتي و در ســـاا

ستردگي پايه شتر بار ساحت اجرا و  ملا بر گ ست. به همین جهتا بی ستوار نبوده ا هاي فوق ا

هاي دولتي و درآمد در قالب حهوق تحمل نموده اســـت. در واقعا آمد مالیاتي را شـــركتكل در

 12باشد.پايه مي نظام اجرايي درآمد مالیاتي مواجه با محدوديت

 نرخ متناسب مالياتي 

ــر هزينه دولتبي ــت. بخگ مهميش ــته اس ــتمر داش هاا از اين هزينه از ها همواره افزايگ مس

ــود. اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گیردا طريم درآمد مالیاتي تأمین مي ــت كه تنها ش اين اس

شترين درآ شا   مرلوب بودا نظام مالیاتي مد مالیاتي را و وا نمايدا بلكه اين نیست كه بی

 چگونگي و وا چنین درآمدي از جهت آثار اقتصاديا سیاسيا اجتما ي اهمیت چشمگیر دارد.

ـــت. به  باري روا اين از ـــكل گیري مجمو ه اين  واقب و آثار اس نرخ مالیاتي بهینه تابعي از ش

لت یاتي دو مال مد  تأمین درآ ند از طريم تعیین نرخ تديگرا  مد فردي و ها هر چ صـــا دي بر درآ

 پذيردا اما چنین سا تار مالیاتي نسبت به رشد اقتصاديهاا با سهولت و رواني انجام ميشركت

 .انعراف الزم را ندارد. در نتیجها فرايند رشد اقتصاديا شراي  مسا د  ود را از دست  واهد داد

ـــت كه افراد با درآمدهاي متفاويا مي ما  بايد مبالغ متفاويبديهي اس مايندا ا پردا ت ن

سيمو سا ست كه چگونه بايد  ضوع ا شد. اين ا ست از اين مبالغ متفاوي با اين تفاوي ممكن ا

طريم نرخ تصا دي ا ماا گردد. اما چنین نظام مالیاتي نسبت به رشد اقتصادي كشگ الزم را 

صا دي افز نداردز زيرا مفروض شترا نرخ مالیاي به  وري ت ست كه با درآمد بی ايگ و در اين ا

سبت كاهگ مي سرمايه گذاري به هماا ن ستنهايتا پس انداز و  اين  يابد. همچناا كه ممكن ا

سبي ا ماا گرددا به گونه صادي را تفاوي از طريم نرخ تنا اي كه كمترين ا تالا در كارايي اقت

 اشند.بوي ميبه دنباا داشته باشد. به  باري ديگرا ممدياا مالیاي از جهت داشتن درآمد متفا

شـــر افراد با درآمدهاي متفاوي نبايد از نظر پردا ت مالیاي مبلغ يكســـاني را پردا ت بي

میلیوا توماا  50هزار توماا درآمد داردا با فرد ديگري كه  50فردي كها به طور نمونها  .كنند

مد داردا  يد درآ با كه ن ندا بل ماي یاي پردا ت ن مال ماا  يد دو مبلغ مبلغ ده هزار تو فاوي با مت

 پردا ت نمايند.
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یاي اين دو فرد را مي مال فاوي در پردا ت مبلغ  ما ت ماا نمود. طريم ا تواا از دو طريم ا 

ست  متداوا سرو  درآمدهاي متفاويا به نرخاين ا شود. كه از افراد با  هاي متفاوي مالیاي گرفته 

نجما اما از افراد با درآمد بدين  ــوري كها مثالً از افراد با درآمد ده هزار توماا به نســبت ير پ

ـــود. در ير ـــبت ير چهارم مالیاي گرفته ش اين فرضا تفاوي در مالیاي میلیوا تومااا به نس

شده صیل  سبتاز طريم نرخ تح شتر ها و ن ست. در واقعا درآمد بی ست آمده ا هاي متفاوي به د

 زايگ يابد.ه ير چهارم افموجب شده است كه نسبت مالیاي هم تغییر كند و از ير پنجم ب

ست كه تفاوي در مالیايروش ديگر  سبت براي همه به دست  اين ا آمده از ير نرخ و ير ن

افراد مختلف مشموا مالیاي استفاده شود. در مثاا فوقا از فرد اوا ير پنجم به مهدار ده هزار 

ـــت هزار توماا مالیاي ا ذ  ـــبت ير پنجم به مهدار دويس توماا و از فرد دوم هم به همین نس

ستا اما ود. درش شده ا اين اين فرضا هم از افراد داراي متفاوي درآمدهاي مبلغ متفاوي گرفته 

نیامده استا بلكه با به دست  تفاوي در مهدار مالیاي گرفته شده از طريم ا ماا دو نرخ متفاوي

 ير نرخ ثابت نسبت به هر دو نفر دو مهدار متفاوي گرفته شده است.

اساسي هر نظام مالیاتي اين است كه افراد مشموا مالیاي با سرو   بنابراينا يكي از مسائل

ـــت كه آيا متفاوي درآمدي  ـــواا اين اس اين بايد به طور متفاوي مالیاي پردا ت نمايند. اما س

ـــبتتفاوي در مالیاي  ـــتا از طريم نس هاي ها و نرخبايد آا چناا كه تا كنوا متداوا بوده اس

صا دي انجا سبت ثابتا  م پذيردا يامتفاوي به  وري ت سبي يعني با نرخ و ن اينكه به  وري تنا

 اما مهدار متفاوي از جهت سرح درآمدي ا ذ شود.

آيد كه نرخ آا تناســبيا همراه با دســت مي در مورد مالیاي  مس بههاي اســالمياز آموزه

ست. در مالیاي سرح پايین ا صا دي در  شابههاي متعارف نیز ميير نوع ت ن نرخا با اي تواا م

 متفاوي را ا ماا نمود. يهانسبت ثابت و نه با نسبت

 گيرينتيجه

ساس يا ياتی مده نظام مال يهااز چالگ يكيتواا يرا م ياتیضعف فرهنگ مال ست. بر ا راا دان

شی وري گرفته در م يدانیمرالعه م شكاا پز شهر تهرااا م شماا  الي موجود در فرهنگ كاا 

 است. ياتین مالیكند  دم تميفرآ يریل گكاز  لل  مده در ش يكي ياتیمال

ــ  ياسیخ سيشه در تارير ياتیل فرهنگ مالكا مشيخيبر اساس شواهد تار جامعه  ياجتما ـ
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و ظالمانه  يقهر يافتياي را به  نواا دریامها همواره مالكماا  ود كسلره پادشاهاا و حاراا دارد. يا

 .شده است ياتین مالیكه  دم تمیفرهنگ موجب توجن يا يریل گكمرر  سا ته است. ش

صو ياتین مالیكل  دم تمكمواجه با مش رشبي ستز ین ب قانوا و ا ماا زور قابل حليبا ت

شيه حل اكبل صاد يفرهنگ يردكيازمند اتخاذ رویشه دار نيل ركن م س يو اقت ست گذایو   يرا

ست. با توجه به ا ستاني يكي از حهوق حهوق -هاي فههيه از نظر آموزهكنيبلندمدي ا ي مالیاي 

ســتفاده از اار گرفت. كبه  ياتیمال يتواا در فرهنگ ســازين امر را مياســتا ادولت اســالمي

تا اســ ياي حم شــر ي دولت اســالمیه مالكن باورا يجاد ايدر ا يآموزش همگان يهاتیظرف

 د.ينما رمك ياي ستانیدر مال يفرهنگ يتواند به حل ناهنجاريم

سدا توجه به جهت گيمبه نظر  سالم يهاايیم بر مالكحا يهايریر تواند به ا ال  يما يا

ايه ن اســاسا گســترش پيد. بر اينما رمكمالیاي ســتاني  يفرهنگي و اقتصــاد يهازيرســا ت

 تواند مسیر تحصیل درآمد مالیاتي دولت را هموار سازد.مالیاتي و تعیین نرخ ثابت مالیاتي مي
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