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ناهنجاري فرهنگي -اقتصادي
درآمد مالياتي كشور و راهحلها با رويكرد آموزههاي اسالمي
حسن آقانظري

*

چكيده
بيترديد به هنجار شدن ماليات ستاني در هر جامعهاي به شكل گيري زير ساختهاي
منا سب آن ،به ويژه زمينههاي فرهنگي واب سته ا ست .نو شتار حا ضر ،با به كار گيري
روش تحليلي و ا ستناد به پژوهش ميداني در مورد فرهنگ مالياتي در ميان پز شكان
شمال شهر تهران ،به بررسي مشكل ناهنجاري فرهنگ مالياتي در ايران ميپردازد .بر
اين اســا  ،ناهن جاري فره نگ مال ياتي ،يكي از دال يل عدم تمكين مال ياتي در
جامعهايران ا ست.اين م شكل ري شه در گذ شته تاريخ جامعهايران و اليههاي اجتماعي
دارد .فر ضيه ا صلي مقاله اين ا ست كه راهحل اين م شكل صرفاً اطالع ر ساني و ر شد
آگاهي عمومين سبت به نقش ماليات در جامعه ني ست .و ضع قوانين مالياتي ،كه من شأ
الزام قانونياند ،نيز چندان موثر نيســتز زيرا اين قوانين توان تشــريع حم مالي به
عنوان يك حم برخاســته از آموزه هاي ديني را ندارند .در مقابل ،ارائه مبناي فقهي
مال يات ميتواند به اي جاد فرهنگ مال ياتي ك مك ك ند .در اين راســتا ،با يد اين باور در
مردم ايجاد شود كه ماليات «حم مالي» دولت اسالمياست .با توجه به جهتگيريهاي
كلي حاكم بر مالياتهاي ثابت ا سالمي ،گ سترش پاية مالياتي و تعيين نرخ منا سب آن
را ميتوان راهكاري براي تأمين زيرساخت اقتصادي نظام مالياتي دانست.
كليد واژه ها :فرهنگ مالياتي ،تمكين مالياتي ،ناهنجاري فرهنگي ،حم مالي ،ماليات
ستاني ،نرخ مالياتي ،پايه مالياتي

* دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دريافت 89/2/6 :ـ پذيرش89/6/25 :

Hnazari@Rihu.ac.ir
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مقدمه

بي شـــر در فرايند و ـــوا مالیايا ممدياا مالیاي يكي از وامل تأثیرگذار بر نظام مالیاتي
كشوراند .از اين روا جلب همكاري و رضايت آنها نسبت به تمكین داوطلبانه از راهبردهاي ا ولي
سازماا مالیاتي مح سوب مي شود .اما در جامعه ايراا يكي از م شكالي ا سا سي مالیاي ستاني
ذهنیت منفي مردم نســـبت به مهوله مالیاي ميباشـــد .مالیاي دهندگاا به مأموراا مالیاتي به
نواا افرادي نگاه ميكنند كه از سوي دولت مأمور شدهاند تا سرمايهايشاا را از آناا بگیرند .به
يهین اين نگاه منفي سابهه تاريخي دارد .هرچنداين نگاه منفي ممكن است بر زباا جاري نشودا
اما هبه حافظه اين جامعهاين نگاه نفي را اســتمرار بخشــیده اســتا بهگونهاي كه مالیاي را ير
نوع زورگويي تلهي ميشود.
يكي از منابع مهم درآمدهاي دولت در كشورهاي توسعه يافته مالیاي است .در جامعه ايراا
نیز تا دولت به چنین منبعي دســت نیابد نميتواند راه توســعه اجتما يا رفاه مومي و ارتهاي
شــا

هاي اقتصــادي را در پیگ گیرد .تغییر نگاه منفي جامعه ايراا و احیاي فرهنگ مالیاي

ستانيا ايجاد ير باور دوسويه بین دولت و مردم را ميطلبد.
اين باور

رفاً با دادا آگاهيهاي الزم به مردم جهت هزينه شدا مالیايهاي و وا شده

در جهت دماي رفاه موميكافي نیســتز زيرا اين آگاهي بخشــي كار پیچیدهاي نیســت .در
رســانههاي مختلف ميتواا اطالعرســاني نمود .حتي برور دقیم ميتواا كمیت رشــد دماي
اجتما ي راا كه از طريم هزينه شدا مالیاي و ولي تحهم يافتها ارائه داد.
مهوله باور مورد بحث اين مهاله از جنس باوري اســـت كه مردم در مورد زكاي دارند .باور
مردم اين ا ست كه زكاي «حم» مالي ا ست و بايد آا را اداء كرد .بنابراينا تأكید مهاله بر مهوله
فرهنگ مالیاتي به معناي آگاهي بخشــي و اطالعرســاني نســبت به موارد هزينه مالیاي توس ـ
دولت نی ست .فر ضیه ا سا سي مهاله آا ا ست كه براي ارتهاء فرهنگ مالیاتي در ايراا ميبايد در
جستجوي مبنائي بود كه مردم از مم وجود آا را بپذيرند و بر اساس آاا در نگاه و باور دروني
ود مالیاي را «حم مالي» دولت اســالميتلهي كنند .آاچنااكه فههاء در مورد زكاي ا ــرال
«حم مالي» را به كار ميبرند و مردم نیز آارا «حم مالي» ميدانند .همچناا كه پايه مالیاتي و
نرخ آا نیز در كارآيي هر ن ظام مال یاتي تأثیر چشـــمگیر دارد .ب نابراينا چالگ ملكرد ن ظام
مال یاتي كشـــور از ج هت درآ مد و آا گاه زمی نه هاي فرهنگي -اجت ما ي تمكین مال یاتي و
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مناســبترين پايه و نرخ آاا به نواا ســه نصــر تأثیر گذار در تحصــیل درآمدي مالیاتي دولت
مورد بررسي قرار ميگیرد.
پيشينه تحقيق

فره نگ مال یاتي به مفهوم پايب ندي ممدياا به تكالیف مال یاتي ودا هدفي اســـت كه ه مه
سامانههاي مالیاتي جهاا در آرزوي تحهم آنند .تحهماين مهم در گرو ا شا ه فرهنگ مالیاتي و
فرهنگ داوطلبانه پردا ت مالیاي اســت1.انگیزه فرار مالیاتي در میاا افرادا ريشــه در شــراي
اجتما يا سیاسيا اقتصادي و حتي مذهبي كشور دارد .از اينروا با وجود آاكه بسیاري از مردم
كم و بیگ مي دان ند كه مال یاي از م نابع مهم ســـهم درآ مدي دو لت براي اجراي طرح ها و
برنامههاي كشور ميباشدا اما به لل گوناگوا تا حد امكاا از پردا ت آا اجتناب ميكنند.
وجود بر ي هايد مذهبي از گذ شته و پیگ از انهالب ا سالمي نیز موجب تهويت انگیزههاي
فرار مالیاتي شده است .پیگ از انهالب ا سالمي هیده براين بود كه چوا حكومت ظلم و جور بر
كشــور حاكم اســتا پردا ت مالیاي كمر به تحكیم آا تلهي ميشــود .از اينروا انگیزه فرار از
مالیاي به

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

تفكر همچناا در اليههاي اجتما ي تأثیر نامرلوب دارد.
در واقعا میزاا همكاري افراد با نظام مالیاتي و تمايل آناا به پردا ت مالیايا به درجه رشد
اجتما ي و ا تهاد مردم ن سبت به ر سالت نظام مالیاتي ب ستگي دارد .بنابراينا نظام مالیاتي بايد به
تمهیداتي بیانديشــد تا باور مردم نســبت به نظام مالیاتي افزايگ يابد و ا تماد آناا را فراهم آورد .در
ــورتي كه پردا ت مالیاي به نواا ير ارزش ملي و اســالميتلهي گردد و اين امر در باور و
قبوا ممدياا جاگیردا ميتواند مشاركت مردم را در تشخی

و و وا مالیاي امكااپذير

سازد2.

طرح مسئله

تأمین مالي هزينه دولت از طريم درآمدهاي مالیاتيا يكي از مو ضو اتي ا ست كه سالهاي ا یر
در كشــورهاي در حاا توســعه و از جمله ايراا مورد توجه دولتمرداا قرار گرفته اســت .نهگ
كلیدي فرهنگ تنها منح صر به اجراي قوانین مالیاتي نی ست .در كلیه جوامع دموكراتیرا میزاا
رشــد و آگاهي نســبت به قوانین و پیامدهاي آا موجب هر چه بارورتر شــدا نظامها ميگردد.
بدين منظورا سیاستگذاراااين نوع جوامع ا تهاد به ارتباط مستهیم بین فرهنگ و قانوا دارند.
اگرچه براي رشد فرهنگي در تمام جوامع نميتواا معیار ثابتي را پیگبیني نمودز چرا كه وامل
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ز يادي در تأثیر فرهنگي هر جام عه به طور جدا گا نه وجود دارد .چیزي كه در ت مام جوامع
مشترك استا واكنگ و تأثیرپذيري قوانین از فرهنگ مربوط به هر جامعه ميباشد.
هر چند رو حاكم بر قوانین نميتواند جداي از تفكر مردم درباره قانوا باشـــد و معموالً
درايجاد قوانینا از رف و اداي و رسوم نیز بهره گرفته ميشود .اما بايد در نظر داشت در بر ورد با
پديدههاي مهم و هماهنگ سا تن طرز تلهي مردم از اين واژه م شخ ا نیازمند برنامهريزي و آينده
نگري اســت .اين انســااها هســتند كه جوامع بشــري را به حركت در ميآورند و اگر در جامعهايا
انسااهاي اليم و شايسته و فهیم وجود داشته باشندا و انگیزه واحدي را رشد و نمو دهندا پیشرفت
فكري و

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

وحدي فكري تابع شــراي

اا اجتما يا ســیاســي اســت و گاه نیازمند تبلیغاي و الهاء ير

فرهنگ در میاا مردم و بعضاً مستلزم آموزش از سرو پايین و افراد در حاا رشد واهد بود.
در كلیه جوامع بشريا به منظور تأمین مخارج موميدولت و حفظ منافع اقتصاديا اجتما ي و
براي پیشرفتا توسعها مراا و آباداني كشورها بر حسب استرا ت ماليا سهمي از درآمد هر فرد به
نواا مالیاي ا ذ و به زانه دولت واريز مي شود .در حالي كه در اكثر ك شورهاي دنیا تا حدود
 %90از منابع مالي از طريم مالیاي و وا مي شود و  25تا  30در د تولید نا ال

دا لي را

مالیاي تشكیل مي دهد .كشور ما در نیم قرا ا یرا تاريخ پرفراز و نشیبي را از نظر مالیاي پشت
سر گذا شته كه است .متأ سفانه حدود  %30هزينههاي ك شور از طريم درآمدهاي مالیاتي تأمین
ميگردد و ن سبت مالیاي به تولید نا ال

دا لي حدود  5.5در د ا ست كه رقمي ب سیار اندك

و ود بیانگر میزاا فرار مالیاتي و يا به تعبیري دم وجود فرهنگ پردا ت مالیاي

ميباشد3.

اكنوا مســهله اســاســي اين مهاله اين اســت كه اوالًا چالگ ملكرد نظام مالیاتي كشــور از
جهت درآمد چی ست؟ ثانیاًا در جامعهايراا من شأ ناهنجاري فرهنگي مالیاي چی ست؟ با توجه به
آموزههاي ا سالمي بر ا ساس چه مبنايي فههي -حهوقي ميتواا راهحل م شكل فوق را ارائه داد؟
و در نهايتا با توجه به اينكه پاية مالیاتي و نرخ متناســـب آا همانند زمینه هاي فرهنگي -
اجتما ي در تمكین مالیاتي تأثیر چشــمگیر داردا گســتردگي پايه مالیاتي و نرخ مناســب آاا با
بهرهگیري از جهتهاي كلي حاكم بر مالیاي اسالميمورد بررسي قرار ميگیرد.
چالش عملكرد نظام مالياتي كشور از جهت درآمد

تنوع فعالیتهاي اقت صادي از ير سوا و نهگ رو به افزايگ دولتها در جهت گ سترش دماي
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موميا تأمین اجتما يا تعهداي دولت در ر ــههاي اقتصــادي و اجتما ي و تالش در جهت
تحهم رشــد اقتصــادي و توزيع ادالنه درآمدا پردا ت و دريافت مالیاي را به مســهلهاي مهم و
تأثیرگذار تبديل كرده اســـت .دولتها به كمر اين منبعا توانايي تأمین بخگ قابل توجهي از
هزينههاي گوناگوا ود را به د ست آورده و متنا سب با حجم مالیاي ستانيا قادر واهند بود
كه منابع در ا تیار را بر ا ساس اولويتهاي مورد نظر تخ صی

دهند .واب ستگي اقت صاد ايراا به

درآمدهاي نفتيا وجود انح صاراي و رانتهاي نا شي از آا در بخگهاي گوناگواا موجب شده
ا ست تا مالیاي همواره سهم اندكي از درآمدهاي دولت را ت شكیل دهد .يكي از شا

هايي كه

برور روشن ظرفیت بالهوه يا تواا مالیاتي كشور را نشاا ميدهدا سهم مالیاي از تولید نا ال
دا لي است .كشگ درآمدهاي مالیاتي نسبت به تولید نا ال

دا لي درايراا طي دوره (1350

 )1372ا معادا  %8برآورد شده كهاين حكايت از فهداا انعراف كافي در مهابل تغییراي تولیددا لي اســت .كشــگ مزبور براي مالیايهاي مســتهیم و ریر مســتهیما به ترتیب  %9و

نا ال

 %75بوده ا ستا اين امر ن شاادهنده ك شگ بی شتر مالیاي م ستهیم ن سبت به تغییراي قیمت
است4.

براي برر سي دقیمتر و ضعیت مالیاتي ك شورا بايد ملكرد نظام مالیاتي آاا با ساير ك شورها
مهاي سه شود .جدوا 1ا و ضعیت مالیاي در ك شورهاي تو سعه يافتها5در حاا تو سعه6و ايراا را
به وري مهايسه اي نشاا ميدهد.
جدول  .1مقايسه تطبيقي وضعيت ماليات و انواع آن در كشورهاي در حال توسعه ،توسعه يافته و ايران
گروه كشورهاي
در حال توسعه
توسعه يافته
ايران
در حال توسعه
توسعه يافته
ايران
در حال توسعه
توسعه يافته
ايران
در حال توسعه
توسعه يافته
ايران

مالياتهاي مستقيم
كل درآمد ماليات
ماليات بر شركتها به
61/0
52/2
35/4
30/8
26/2
26/4
ماليات بر در آمد به
43/6
23/8
56/1
39/0
29/2
16/9
ماليات بر ثروت به
8/2
2/7
7/3
3/3
8/6
5/1
ماليات بر واردات به
37/0
16/3
9/0
1/0
78/6
28/6

توليد ناخالص داخلي
5/4
7/8
1/8
4/4
11/5
0/9
0/4
1/1
0/4
2/1
0/2
2/3
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31/1
28/5
6/4

در حال توسعه
توسعه يافته
ايران

ماليات بر مصرف و فروش به
63/0
89/2
21/5

5/7
7/2
0/3

مأخذGovernment finance statistics IMF(1966):

در جدوا 1ا ن سبت مالیاي بر شركتهاا مالیاي بر درآمدا مالیاي بر وارداي و مالیاي بر م صرف
و فروش در مورد كشورهاي توسعه يافتها در حاا توسعه و ايراا بررسي شده است .اين بررسيا
نشاادهنده فا له قابل توجه ايراا با دو گروه از كشورهاي درحاا توسعه و توسعه يافته است.
ك شورهاي در حاا تو سعها سهم قابل توجهي از درآمد مالیاتي ود را از مالیاي بر شركتها به
دست ميآورند .اين سهم از تولید نا ال

دا لي نیز قابل توجه است .براي مالیاي بر درآمد نیز

اين ا تالف بیشــتر اســت كه نشــاادهنده دم وجود نظام مناســب و كارآمد مالیاتي در جمع
آوري و شنا ت ممدياا مالیاتي است.
در ير مهايسه اجمالي از مالیاي بر وارداي در ايرااا با دو گروه كشورهاي در حاا توسعه و
توسعه يافته مشاهده مي شود سهم مالیاي بر وارداي در ايرااا نسبت به كل درآمدهاي مالیاتيا
مالیايهاي ریرمســتهیم و تولید نا ال

دا لي بســیار باال اســت .اين امر ريشــه در وابســتگي

تولیداي دا لي به كاالهاي وارداتيا حجم وارداي باالا دم وجود جانشـــینهاي مناســـب براي
گســترش پايه مالیاتي و در كنار آا دم ضــويت ايراا در ســازماا تجاري جهاني دارد .اما در
مهايســه با دو گروه كشــورهاي توســعه يافته و در حاا توســعها با توجه به محدود بودا پاية
مالیاتي و مالیاي بر م صرف و فروش درايرااا م شاهده ميگردد كه اين ن سبت در مهاي سه با كل
درآمدهاي مالیاتيا مالیايهاي ریرم ستهیم و تولید نا ال

دا لي ناچیز ا ست .به باري ديگرا

كل درآمد مالیاتي و ســهم مالیايهاي ریرمســتهیم در كل درآمد مالیاتي و نســبت كل درآمد
مالیاتي درايراا در مهايسه با دو گروه كشورهاي درحاا توسعه و توسعه يافته ناچیز است.
در مورد مالیاي بر ثرويا گرچه سهم آا ن سبت به كل درآمد مالیاتي باال ا ستا ولي سهم
مالیاي مزبور از تولید نا ال
نا ال

دا لي پايین اســت .در حالي كه نســبت مالیاي بر ثروي به تولید

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

توسعه  0/4است.
ناهنجاري فرهنگ تمكين مالياتي در اليههاي اجتماعي ايران
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دارد .با حاكمیت چنین نظامي بر جامعه پیگ از انهالب ا سالميا ب سیار طبیعي ا ست كه مردم
تمكین مالیاتي نداشته باشندز زيرا ويژگي برجسته تاريخ رابرة حاكمیتها و دولتهاي سلراني
با مردما به يغما بردا امواا مردم توس ـ كارگزاراا چنین دولتهايي اســت .در چنین فضــايي
تنها رابره ت ضاد و تعارض بین مردم و دولت شكل ميگیرد .بديهي ا ست كه در ساية سا تار
اجتما ي تضـــاد و تعارض مالیاي ســـتاني و تمكین مالیاتي جايگاه هنجاريا فرهنگي نخواهد
دا شت .براي نمونها گزارش زير در مورد ايلخانیاا كه پیگ از فويه حكومت ميكردندا گوياي
وجود چنین فضايي است.
عمال حكومت از هر نوع كه بودند انگل مردم دهات مي شدند.ايلچيان با صفوف طوالني
مالزمان خود هنگاميكه از دهات ميگذشــتند ،روســتائيان را وادار ميكردند كه انواع
مختلف ســاز و برم مورد احتياج لشــكر را فراهم آورند .اگر چه ماليات مخصــوص هم
ديوان براي پذيرايي آنان از مردم ميگرفت و هر چند سراسر امپراتوري پايگاههايي براي
تأمين نيازمنديهاي آنان تأسـي

كرده بود  ...شـكارچيان دربار هم ،كه عده فراواني از

آنان در سرا سر امپراتوري پراكنده بودند ،يكي ديگر از عوامل بيدادگري بودند و و سيله
معاش آنان را ناگزير روســتائيان فراهم ميكردند .شــكارچيان هم در روســتاها بســر
ميبردند و مانند ايلچيان و كساني كه اموال ديواني را به مقاطعه ميگرفتند و مانند ساير
عمال حكومت استر و االغ كشاورزان را ميبردند.

7

تاريخ پر فراز و نشــیب حاكمیت ســلســله ســالطین بر جامعه ايرااا میراثي را در مهوله فرهنگ
رابره مردم و حاكمیت به جا گذاشــته اســت كه نميتواا در ير دوره زماني محدود پیامدهاي
منفي آا را در زمینه تمكین مالیاتي از بین بردز زيرا در چنین فضـــاي اجتما يا همچناا كه
اشــاره شــدا به طور طبیعي رابره تعارض و تضــاد بین دولت و مردم شــكل ميگیرد .در نهايتا
تمكین مالیاتي زمینه پذيرش اجتما ي ندارد.اين چالگ فرهنگيا در قالب ير پژوهگ میداني
در مورد  4550هزار نفر از پزشــكاا شــماا شــهر تهرااا كه در حوزه مالیاتي اداره كل مالیاتي
شماا تهراا داراي پرونده مالیاتي بودهاندا مورد بررسي قرار گرفته است.
پژوهگ مزبورا به بررســـي مملفه هاي اثرگذار بر فرهنگ مالیاتي در میاا جامعه پزشـــكاا
شماا تهراا ميپردازد .اين مملفهها بارتند از:
 .1میزاا آشنايي با قوانین مالیاتيز
 .2ضروري و اهمیت پردا ت مالیاتيز
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 .3ا تماد به اداره امور مالیاتيز
 .4میزاا رربت در پردا ت مالیايز
 .5میزاا ا تهاد به پردا ت مالیايز
 .6پردا ت مالیاي به نواا وظیفه ملي و مشاركت در تأمین مخارج دولتز
نتايج اين برر سي میداني ن شاا ميدهد كه در میاا جامعه پز شكاا شماا تهراا طر فرهنگ
مالیاتي به وري معناداري پايین است .رهیافت نهايي اين پژوهگ اين ا ست كه سرح فرهنگ
مالیاتيا امل ممثر در شكل گیري فرآيند تمكین مالیاتي است.
به طور كليا اين پژوهگ میداني به اين دلیل جامعه پزشـــكاا شـــماا تهراا را به نواا
جامعه آماري انتخاب نموده اســت كه با مرالعه اولیه مشــخ

گرديد كه بیشــتر مشــكل نظام

مالیاتي با اين گروه از ممدياا مي باشـــد .انتخاب شـــماا تهراا نیز به دلیل درآمد باالي اين
پزشكاا بوده است .اكنوا نكته ا لي كه ميبايد بداا توجه نمود و مهاله با استناد به آا تأكید
داردا اين اســت كه قشــر تحصــیلكرده و با درآمدي همانند پزشــكااا اگر ناهنجاري فرهنگ
مالیاتي دارندا آيا ميتواا انتظار داشت كه ساير اقشارا كه در جامعه ايراا اين چنین تحصیالي
و درآمدي ندارندااين چالگ فرهنگي را نداشته

باشند8.

در واقعا مســیر پر ســنگالخ مالیاي ســتاني در ايرااا « ــرفا» با ا ــالحاي شــكلي از قبیل
قوانین و مهررايا سا تار سازماا مالي هموار نميگرددز بلكه ضروري تغییراي بنیادي در باور
مردم ن سبت به تمكین مالیاتي و مالیاي ستاني را ميطلبد .بي شرا تر سیم نهره شروع اين
تغییراي اهمیت چشــمگیر دارد .به باري ديگرا ســواا پیگ رو آا اســت كه جهت به هنجار
شدا پردا ت مالیايا از چه مهوله فرهنگي بايد كمر ج ست و چگونه ميتواا چشمه فرهنگي
ــــ اجتما ي سازگار با طبیعت جامعهايراا را جو شاا سا ت تا پردا ت مالیاي به وري ير
همگاني درآيد .بديهي اســـت كه چنین مهوله فرهنگي مي بايد ريشـــه در نهاد دينا مذهبا
آموزههاي ديني و فرهنگ ملي دا شته با شد تا اينكه سرمايه گذاري بر روي شكوفايي آاا آا را
بارور سازد .بر اين اساسا چنین مهوله فرهنگي با تأكید بر ريشه و مبناي آاا به وري فشرده
مورد بررسي قرار ميگیرد.
مبناي فقهي ـ حقوقي ماليات ستاني

به هنجار شدا پردا ت مالیاي در جامعه ايرااا نیازمند تغییر نگاه و باور منفي مردم ن سبت به
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مالیاي ا ست .اين نگاه منفيا سابهه تاريخي دارد .اين ذهنیت از گذ شته به ن سل امروز منتهل
شده ا ست .پس از گذ شت سااهاي طوالنيا مردم براين باور و اندي شهاند كه مالیاي نو ي پوا
زور اســـت .زدودا اين انديشـــه و نگرش ممدياا و ايجاد ديدگاهي واقع بینانها ميتواند نهادينه
شــدا تمكین مالیاتي را فراهم نمايد .بر همین اســاسا بايد جامعه بپذيرد كه همچنااكه دولت
در قباا مردم وظايف و م سهولیتهايي داردا مردم هم در مهابل دولت تكالیف و الزاماي حهوقي
دارند .آموزه هاي اســـالم رابره دولت و مردم را بر اســـاس حهوق متهابل بنیاا نهاده اســـت.
همچناا كه دولت بايد حهوق تعريف شـــده مردم را اداء نمايدا مردم هم بايد به حهوق دولت
وفادار با شند .يكي از حهوقيا كه حاكمیت ا سالمي بر مردم داردا و ضع مالیاي ر سميا مس و
زكاي اســت .امام لي بر طبم روايت ــحیح زيرا در زماا حاكمیت ودا بر دو نوع اســب
مالیاي وضــع نمود« :وضــع امیرالمممنین لي الخیل العتاق الرا یه في كل فرس في كل ام
دينارين و جعل لي البرازين

دينارا»9.

بنابراينا حاكمیت اســالميحم دارد براي تأمین بخشــي از هزينههاي ودا مالیاي وضــع و
ممدياا مالیاي به نواا يكي از حهوق مالي دولت آارا پردا ت نمايند .بر اســـاس اين ديدگاها
مالیاي يكي از حهوق مالي دولت ا سالميا ست .اين نوع حم ماليا ري شه در تاريخ حاكمیت امام
لي دارد.
گام نخســتین براي به هنجار شــدا تمكین مالیاتيا آشــنايي و باور مردم به اين نوع حم
ميبا شد .بر اين ا ساسا ميبايد در سرح مدارس ابتداييا دبیر ستاا و آموزش موميا بايد بر
اين نكته تأكید شــود كه مالیاي ير «حم مالي» اســت به طور ااا نگرش اليههاي مختلف
اجتما ي نسبت به مالیايا ا ال و زمینه باور مومي فراهم گردد .طبیعي است كه در گام دوم
و سوما بايد از تشويم و تنبیه نیز استفاده كرد .كساني كه تمكین مالیاتي دارندا بر اساس قانوا
مورد تشــويما قرارگیرند .در مهابلا كســاني كه تخلف مالیاتي دارندا مورد كیفر و مجازاي قرار
گیرند تا تمكین مال یاتي در جامعه ن هادي نه شـــود .همچ ناا كه در آموزه هاي دينيا پردا ت
كنندگاا حهوق مالي از قبیل مس و زكاي مورد مد ا ستايگا ب شاري ن سبت به سرنو شت
آينده ود قرار ميگیرند .در مهابلا تخلف كنندگاا از پردا ت واجباي مالي مورد ســـرزنگ و
وف و بي اطمیناني نسبت به آينده ود واقع ميشوند.
شــكل گیري نظام تنبیه و تشــويم نســبت به ممدياا مالیاتيا نظاري ممثر بر جرياا كاالا
دماي و پواا در فعالیت هاي گوناگوا اقتصـــادي ميطلبد .كاربردي كردا چنین نظارتي در
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وضــعیت پیچیده اقتصــاد كنونيا بدوا نظام جامع اطال اتي رايانهاي امكاا پذير نميباشــد .بي
شر پاية مالیاتي و نرخ متنا سب آاا همانند زمینههاي اجتما ي  -فرهنگيا تأثیر چ شمگیري
درتمكین مالیاتي دارد .در واقعا شـــراي فرهنگي جامعه زيرســـا ت اجرايي نظام مالیاي و
گستردگي پاية مالیاتي و نرخ مناسب آاا تكمیل مالیاتي را تسهیل و رواا ميكند.
گستردگي پاية مالياتي

پايه يا مبناي مالیاتيا ارزشـــي اســـت كه مالیاي بر آا برقرار ميگردد .در ير نظام مالیاتيا
گســترده بودا پاية مالیاتي از بايســتگي بااليي بر وردار ميباشــد .مبناي مالیاتي در بیشــتر
ك شورهاي در حاا توسعه ب سیار محدود است .بر همین اساسا دولتها براي و وا درآمدهاي
مالیاتي مورد انتظار ود به نرخهاي باالي مالیاتي متوسل مي شوند .طبیعي است كه هرچه نرخ
مالیاتي باالتر با شدا ا تالا در رواب اقت صادي بی شتر شده و به هماا ن سبت هزينههاي كارايي
اقتصادي مرتب با مالیايها افزايگ

مييابد10.

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

دا لي نميباشــدز زيرا اين نوع كشــورها وابســتگي زيادي به مالیاي بر كاالهاي

انحصــاري و تجاري ارجي دارند و ا ــوالً اين نوع مالیايهاا نســبت به درآمد نا ال
بدوا انعراف

دا لي

ميباشند11.

به باري ديگرا افزايگ هزي نه هاي دو لتا افزايگ درآمد مال یاتي را ميطل بد .اگر افزايگ
درآمد مالیاتي از طريم افزايگ نرخ مالیاتي انجام پذيردا كارايي نظام مالیاتي كاهگ مي يابد.
بنابراينا تنها راه افزايگ درآمد مالیاتيا با توجه به ح سا سیت و ضروري حفظ كارايي اقت صادي
نظام مالیاتيا گسترش پايه مالیاتي استز زيرا دراين وري ظرفیت متناسب درآمدهاي مالیاتي
و فعالیتهاي اقتصــادي بیشــتري زمینه اين حجم درآمد را فراهم مينمايند .همچنااكه تنوع
پايه هاي مالیاتي از قبیلا ثروي و انواع درآمدا تأثیر قابل توجه در گسترش پايه مالیاتي دارد .در
مالیايهاي ا سالمي نیز پاية مالیاتي از گ سترش چ شمگیر بر وردارندز زيرا انواع گوناگوا درآمد
كســبا دســتمزد و حهوق و رالي چهارگانه گندما جوا كشــمگ و رما و ســاير محصــوالي
ك شاورزي زمینهايي كه بخگ مومي را در ا تیار بخگ صو ي نهاده ( راج) و ثرويهاي
دامي از قبیل دامهاي گاوا گوسفندا شتر مورد تعلم اين نوع مالیاي است.
در نظام مالیاتي جمهوري اســالمي ايرااا پاية مالیاتي به طور نســبي گســترده اســت .زيرا
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مالیايهاي مســـتهیم شـــامل مالیاي بر شـــركتهاا بر درآمد و حهوق و بر ثروي و مالیايهاي
ریرمســتهیم مشــتمل بر مالیاي بر وارداي و بر مصــرف و فروش ميباشــد .اما ملكرد اين نظام
بیانگراين واقعیت است كه پس از پیروزي انهالب اسالميا مالیاي بر درآمد حهوق  70در د كل
درآمد مالیاتي و در ســـااهايي نیز بیگ از  80در ـــد بوده اســـت .بنابراينا درآمد مالیاتي در
ساحت اجرا و ملا بر گ ستردگي پايههاي فوق ا ستوار نبوده ا ست .به همین جهتا بی شتر بار
كل درآمد مالیاتي را شـــركتهاي دولتي و درآمد در قالب حهوق تحمل نموده اســـت .در واقعا
نظام اجرايي درآمد مالیاتي مواجه با محدوديت پايه

ميباشد12.

نرخ متناسب مالياتي

بيشــر هزينه دولتها همواره افزايگ مســتمر داشــته اســت .بخگ مهمي از اين هزينههاا از
طريم درآمد مالیاتي تأمین ميشــود .اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گیردا اين اســت كه تنها
شا

مرلوب بودا نظام مالیاتي اين نی ست كه بی شترين درآمد مالیاتي را و وا نمايدا بلكه

چگونگي و وا چنین درآمدي از جهت آثار اقتصاديا سیاسيا اجتما ي اهمیت چشمگیر دارد.
از اينروا نرخ مالیاتي بهینه تابعي از شـــكل گیري مجمو ه اين واقب و آثار اســـت .به باري
ديگرا تأمین درآ مد مال یاتي دو لت ها هر چ ند از طريم تعیین نرخ تصـــا دي بر درآ مد فردي و
شركتهاا با سهولت و رواني انجام ميپذيردا اما چنین سا تار مالیاتي نسبت به رشد اقتصادي
انعراف الزم را ندارد .در نتیجها فرايند رشد اقتصاديا شراي مسا د ود را از دست واهد داد.
بديهي اســـت كه افراد با درآمدهاي متفاويا مي بايد مبالغ متفاوي پردا ت نمايندا اما
مو ضوع ا سا سي اين ا ست كه چگونه بايد اين مبالغ متفاوي با شد .اين تفاوي ممكن ا ست از
طريم نرخ تصا دي ا ماا گردد .اما چنین نظام مالیاتي نسبت به رشد اقتصادي كشگ الزم را
نداردز زيرا مفروض اين ا ست كه با درآمد بی شترا نرخ مالیاي به

وري ت صا دي افزايگ و در

نهايتا پس انداز و سرمايه گذاري به هماا ن سبت كاهگ مييابد .همچناا كه ممكن ا ست اين
تفاوي از طريم نرخ تنا سبي ا ماا گرددا به گونهاي كه كمترين ا تالا در كارايي اقت صادي را
به دنباا داشته باشد .به باري ديگرا ممدياا مالیاي از جهت داشتن درآمد متفاوي ميباشند.
بيشـــر افراد با درآمدهاي متفاوي نبايد از نظر پردا ت مالیاي مبلغ يكســـاني را پردا ت
كنند .فردي كها به طور نمونها  50هزار توماا درآمد داردا با فرد ديگري كه  50میلیوا توماا
درآ مد داردا ن با يد مبلغ ده هزار تو ماا مال یاي پردا ت ن ماي ندا بل كه با يد دو مبلغ مت فاوي
پردا ت نمايند.
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اما ت فاوي در پردا ت مبلغ مال یاي اين دو فرد را ميتواا از دو طريم ا ماا نمود .طريم
متداوا اين ا ست كه از افراد با سرو درآمدهاي متفاويا به نرخهاي متفاوي مالیاي گرفته شود.
بدين ــوري كها مثالً از افراد با درآمد ده هزار توماا به نســبت ير پنجما اما از افراد با درآمد
ير میلیوا تومااا به نســـبت ير چهارم مالیاي گرفته شـــود .دراين فرضا تفاوي در مالیاي
تح صیل شده از طريم نرخها و ن سبتهاي متفاوي به د ست آمده ا ست .در واقعا درآمد بی شتر
موجب شده است كه نسبت مالیاي هم تغییر كند و از ير پنجم به ير چهارم افزايگ يابد.
روش ديگر اين ا ست كه تفاوي در مالیاي به د ست آمده از ير نرخ و ير ن سبت براي همه
افراد مختلف مشموا مالیاي استفاده شود .در مثاا فوقا از فرد اوا ير پنجم به مهدار ده هزار
توماا و از فرد دوم هم به همین نســـبت ير پنجم به مهدار دويســـت هزار توماا مالیاي ا ذ
شود .در اين فرضا هم از افراد داراي متفاوي درآمدهاي مبلغ متفاوي گرفته شده ا ستا اما اين
تفاوي در مهدار مالیاي گرفته شده از طريم ا ماا دو نرخ متفاوي به دست نیامده استا بلكه با
ير نرخ ثابت نسبت به هر دو نفر دو مهدار متفاوي گرفته شده است.
بنابراينا يكي از مسائل اساسي هر نظام مالیاتي اين است كه افراد مشموا مالیاي با سرو
متفاوي درآمدي بايد به طور متفاوي مالیاي پردا ت نمايند .اما ســـواا اين اســـت كه آيا اين
تفاوي در مالیاي بايد آا چناا كه تا كنوا متداوا بوده اســـتا از طريم نســـبتها و نرخهاي
متفاوي به وري ت صا دي انجام پذيردا يا اينكه به وري تنا سبي يعني با نرخ و ن سبت ثابتا
اما مهدار متفاوي از جهت سرح درآمدي ا ذ شود.
از آموزههاي اســالميدر مورد مالیاي مس به دســت ميآيد كه نرخ آا تناســبيا همراه با
ير نوع ت صا دي در سرح پايین ا ست .در مالیايهاي متعارف نیز ميتواا م شابه اين نرخا با
نسبت ثابت و نه با نسبتهاي متفاوي را ا ماا نمود.
نتيجهگيري

ضعف فرهنگ مالیاتي را ميتواا يكي از چالگهاي مده نظام مالیاتي ايراا دان ست .بر ا ساس
مرالعه میداني وري گرفته در میاا پز شكاا شماا شهر تهرااا م شكالي موجود در فرهنگ
مالیاتي يكي از لل مده در شكل گیري فرآيند دم تمكین مالیاتي است.
بر اساس شواهد تاريخيا مشكل فرهنگ مالیاتي ريشه در تاريخ سیاسي ـــ اجتما ي جامعه
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ايراا دارد .سلره پادشاهاا و حاكماا ود كامها همواره مالیاي را به نواا دريافتي قهري و ظالمانه
مرر سا ته است .شكل گیري اين فرهنگ موجب توجیه دم تمكین مالیاتي شده است.
بي شر مواجه با م شكل دم تمكین مالیاتي با ت صويب قانوا و ا ماا زور قابل حل نی ستز
بلكه حل اين م شكل ري شه دار نیازمند اتخاذ رويكردي فرهنگي و اقت صادي و سیا ست گذاري
بلندمدي ا ست .با توجه به اينكه از نظر آموزههاي فههي -حهوقي مالیاي ستاني يكي از حهوق
دولت اســالمياســتا اين امر را ميتواا در فرهنگ ســازي مالیاتي به كار گرفت .اســتفاده از
ظرفیتهاي آموزش همگاني در ايجاد اين باورا كه مالیاي حم شــر ي دولت اســالمي اســتا
ميتواند به حل ناهنجاري فرهنگي در مالیاي ستاني كمر نمايد.
به نظر مير سدا توجه به جهت گیريهاي حاكم بر مالیايهاي ا سالميا ميتواند به ا ال
زيرســا تهاي فرهنگي و اقتصــادي مالیاي ســتاني كمر نمايد .بر اين اســاسا گســترش پايه
مالیاتي و تعیین نرخ ثابت مالیاتي ميتواند مسیر تحصیل درآمد مالیاتي دولت را هموار سازد.

 .......................................................................................................................................................پينوشتها
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