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چکیده
ــه شــیوه ای  ــه مثاب ــود میــادی ب ــل دهــه ی ن ــداری در بســیاری از کشــورها از اوای الگــوی به زمام
هدفمنــد در اداره ی امــور و مدیریــت سیاســی و حقوقــی مطــرح گردیــد. در نظــام حقوقی ایــران نیز 
طــی دو دهــه ی اخیــر، برخــی از اندیشــمندان علوم انســانی بــه تحلیــل و تبیین نظریــه ی حکمرانی 
مطلــوب اقــدام نمودنــد؛ بــر ایــن اســاس در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه اهمیــت مالیــات بــه عنــوان 
یکــی از درآمدهــای پایــدار دولــت و نشــان دهنده ی اعتمــاد و تمکیــن شــهروندان بــه نظــام حاکــم، 
ضمانــت اجراهــای مالیات ســتانی در تعامــل بــا نظریــه ی به زمامــداری مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت. هــدف از پژوهــش ارائــه ی الگویــی مطلــوب جهــت اخــذ مالیــات از منظــر حقوقــی در تطابــق 
بــا نظریــه ی حکمرانــی مطلــوب می باشــد. در ایــن مقالــه بــه روش توصیفی-تحلیلــی بــه تبییــن 
موضــوع مزبــور در پرتــو قواعــد و مقــررات مالیاتــی پرداختــه شــده اســت. نتایــج حاکــی از آن اســت 
کــه شــاخص های نظریــه ی مذکــور در نظــام حقوقــی مالیاتــی ایــران تــا حــدودی رعایــت شــده امــا 
ســه عنصــر عدالــت، شــفافیت، پاســخگویی نقــش برجســته تری نســبت بــه ســایر شــاخص ها در 
تدویــن و ارائــه ی الگــوی مطلــوب مالیات ســتانی داشــته اند. همچنیــن حجــم ســازمان، گســتردگی 
و بوروکراســی حاکــم بــر نظــام اداری کشــور بــه عنــوان چالشــی بنیادیــن و عمومــی و همچنیــن 
وجــود قواعــد متعــارض یــا نبــود قواعــد درخــور و بــه روز، عــدم درک صحیــح از فرهنــگ پرداخــت 
ــد. ــر بوده ان ــتانی مؤث ــای مالیات س ــت اجراه ــته ی ضمان ــام شایس ــف نظ ــات و ... در تضعی مالی
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مقدمه
 وضــع مالیــات بــه عنــوان یکــی از اساســی ترین امتیــازات دولــت بــرای تضمیــن درآمدهــای دولتــی 
ــا  ــت اســت. ب ــه حکوم ــاد ب ــزان اعتم ــی نشــان دهنده ی می ــه نوع ــز ب ــه آن نی ــن ب و پرداخــت و تمکی
مــروری بــر قوانیــن مالیاتــی کشــور طــی چنــد دهــه ی اخیــر ماحظــه می شــود کــه قانــون مالیات هــا 
ــی از  ــت. یک ــده اس ــاح گردی ــر و اص ــتخوش تغیی ــی دس ــا جزئ ــی ی ــور کل ــه ط ــار ب ــش از ۱۰ ب بی
ــون مالیات هــای مســتقیم، ارتقــای جایــگاه مالیات هــا  مهم تریــن اهــداف تصویــب اصاحیــه اخیــر قان
ــوده و  ــی ب ــای نفت ــه درآمده ــت ب ــت و کاهــش وابســتگی بودجــه ی دول ــی دول ــع مال ــن مناب در تأمی
مهم تریــن ابــزار دســتیابی بــه اهــداف متعالــی در نظــر گرفتــه شــده در قانــون، تقویــت ضمانت هــای 
ــون مالیات هــای مســتقیم  ــن اصاحیــه قان ــی می باشــد. در آخری ــرای انجــام تکالیــف مالیات ــی ب اجرای
ــه نحــو چشــمگیری در کنــار ضمانــت اجراهــای حقوقــی کــه در  مصــوب ۱394/۰4/3۱ قانون گــذار ب
قانــون مذکــور وجــود داشــت، اقــدام بــه افزایــش ضمانت هــای اجرایــی ذیــل مــاده 274 ایــن قانــون 
نمــوده و طــی 7 بنــد مصادیــق فــرار مالیاتــی را احصــا کــرده اســت؛ امــا اجــرای ایــن ضمانــت اجراها در 
عمــل بــا مشــکات بســیاری مواجــه گشــته؛ بــرای مثــال عــدم توجــه بــه مســئولیت کیفــری اشــخاص 
ــان در  ــر، همچن ــی از تقصی ــه مســئولیت ناش ــی ب ــاده 274 اصاحــی( و بی توجه ــی )تبصــره م حقوق
ــد ایجــاد و طراحــی  ــه نیازمن ــردد۱ ک ــش محســوب می گ ــص و چال ــوان نق ــه عن ــررات ب ــه مق این گون
ــران  ــی ای ــوق مالیات ــتانی در حق ــای مالیات س ــت اجراه ــرای ضمان ــد ب ــوب و کارآم ــوی مطل ــک الگ ی
ــی  ــوان الگوی ــه عن ــز ب ــه مؤلفه هــا و شــاخص های آن، نی ــا توجــه ب ــی به زمامــداری ب می باشــد. از طرف
ــت شــاخص های  ــه اســت. رعای ــرار گرفت ــی ق ــی و مال ــد مــورد توجــه ســازمان ها و نهادهــای پول جدی
ــته  ــش داش ــتانی نق ــی مالیات س ــت اجرای ــق از ضمان ــی موف ــه ی الگوی ــد در ارائ ــداری می توان به زمام

باشــد.

 البتــه نمی تــوان از تغییــرات خوبــی کــه در اصاحیــه ی اخیــر قانــون مالیــات مســتقیم در راســتای 
ــات  ــذف مالی ــد ح ــت، مانن ــه اس ــورت پذیرفت ــان ص ــاری آن ــی و خوداظه ــان مالیات ــه مؤدی ــاد ب اعتم

ــود. ــی نم ــود، چشم پوش ــا ب ــابق مالیات ه ــون س ــی قان ــم مالیات ــه جرائ ــه از جمل ــرأس ک علی ال

ــام  ــداری در نظ ــاخص های به زمام ــت ش ــق و رعای ــزان تطاب ــان می ــن می ــی در ای ــئله ی اصل مس
ــام  ــداری در نظ ــای به زمام ــانی مؤلفه ه ــزان همپوش ــه می ــر چ ــد. ه ــران می باش ــی ای ــی مالیات حقوق
ــر  ــد ب ــود. مزی ــم ب ــر خواهی ــتانی نزدیک ت ــوب مالیات س ــوی مطل ــه الگ ــد، ب ــتر باش ــی بیش مالیات

۱. ولیدی، محمدصالح، علی نجفی توانا و سیدمهدی احمدی موسوی، آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین عوامل 

مؤثر در بروز آسیب ها، مجله حقوقی دادگستری، زمستان ۱395،دوره 8۰، شماره 96، ص 44.
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ــد  ــوب بای ــوی مطل ــک الگ ــن ی ــرای تدوی ــتانی ب ــام مالیات س ــود در نظ ــیب های موج ــایی آس شناس
ســاختارها، هنجارهــا، فرهنــگ جامعــه و همین طــور فرآینــد اعمــال ضمانــت اجراهــای مالیات ســتانی، 
ــای  ــودن مجازات ه ــد نم ــات، نظام من ــت مالی ــای دریاف ــات، هزینه ه ــت مالی ــز از پرداخ ــل گری دالی
مالیات ســتانی در نظــام مالیاتــی اعــم از مجازات هــای کیفــری، اداری و مدنــی مــورد مداقــه و بررســی 
ــه  ــد، ب ــرار می گیرن ــایی ق ــورد شناس ــتا م ــن راس ــه در ای ــاخص هایی ک ــاس ش ــر اس ــه و ب ــرار گرفت ق
طراحــی الگــوی مطلــوب بــرای رســیدن بــه اهــداف و رویکردهــای ضمانــت اجراهــای موجــود در نظــام 

ــی و رفــع نواقــص آن پرداخــت. حقــوق مالیات

در ایــن مقالــه فــرض بــر آن اســت کــه شــاخص های به زمامــداری بــر نظــام حقوقــی مالیات ســتانی 
ایــران بــه طــور کامــل منطبــق نمی باشــد؛ لــذا از آن جایــی کــه به زمامــداری، تضمیــن رعایــت حقــوق 
ــه  ــیدن ب ــود بخش ــای بهب ــت و ادع ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــود م ــی خ ــای اصل ــر را در مؤلفه ه بش
ــوب در  ــی مطل ــه ی الگوی ــا ارائ ــه ی آن را ب ــوان رابط ــت را دارد، می ت ــهروندان و دول ــن ش ــه ی بی رابط
ــت  ــی ضمان ــه معرف ــدا ب ــش در ابت ــن پژوه ــرار داد. در ای ــی ق ــورد بررس ــتانی م ــه ی مالیات س زمین
ــق ایــن دو  ــا بیــان مؤلفه هــای به زمامــداری میــزان تطاب اجراهــای مالیات ســتانی پرداختــه و ســپس ب
ــای مؤلفه هــای  ــر مبن ــی ب ــوب ضمانت هــای اجرای ــه و الگــوی مطل ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــا هــم م ب

ــده اســت. ــداری تشــریح ش به زمام

گفتار یکم. ضمانت اجراهای مالیات ستانی

ــا  ــون ی ــتن قان ــه کار بس ــرای ب ــه ب ــی ک ــت از قدرت ــارت اس ــرا عب ــت اج ــی »ضمان ــور کل ــه ط ب
ــی  ــررات مالیات ــن و مق ــود.«۱ در قوانی ــرده می ش ــره ب ــره از آن به ــا غی ــا ی ــا قرارداده ــم دادگاه ی حک
ــی، مأمــوران  ــان مالیات ــرای مؤدی ــی، تکالیفــی ب ــواد قانون ــه اتفــاق کشــورها در بســیاری از م ــب ب قری
مالیــات یــا اشــخاص ثالــث اعــم از دولتــی و خصوصــی مقــرر شــده اســت. هــر تکلیفــی جهــت اجــرا 
ــورت آن  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــته باش ــی داش ــا مدن ــری ی ــر اداری، کیف ــای مؤث ــت اجراه ــد ضمان بای
ــان مالیاتــی در  ــرای مکلفیــن در زمــره ی قواعــد اخاقــی محســوب می گــردد. هــرگاه مؤدی تکالیــف ب
ارائــه ی اظهارنامــه مرتکــب تخلــف شــده و یــا صداقــت و راســت گویی را مراعــات ننماینــد و یــا قصــد 
فــرار از پرداخــت مالیــات را داشــته باشــند، بــا ضمانت هــای اجرایــی متعــددی مواجــه خواهنــد شــد. 

ــرد: ــق می پذی ــر تحق ــداف زی ــا اه ــی ب ــی مالیات ــای اجرای ضمانت ه

۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱385، ص 66.
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- الــزام مؤدیــان بــه رعایــت مقــررات و تکالیــف قانونــی؛ تنبیــه و مجــازات مؤدیانــی کــه قصــد فــرار 
از مالیــات را داشــته اند و تعییــن و وصــول خســاراتی کــه در نتیجــه ی عــدم رعایــت تکالیــف و مقــررات 

قانونــی بــه دولــت وارد شــده اســت.۱

الــف. ضمانت هــای اجرایــی اداری یــا مالیاتــی کــه صرفــًا جنبــه ی مالــی داشــته و دســتگاه مالیاتــی 
می توانــد ایــن اقتــدار را رأســًا اعمــال نمایــد.

ــه  ــری از جمل ــای کیف ــه مجازات ه ــف را ب ــؤدی متخل ــه م ــری ک ــی کیف ــای اجرای ب. ضمانت ه
ــد. ــوم می نمای ــس محک ــدی و حب ــزای نق ج

ج. الــزام بــه جبــران خســارت یــا ضمانــت اجــرای مدنــی کــه دســتگاه مالیاتــی عمومــًا از طریــق 
ــردازد. ــا می پ ــه اعمــال آن ه ــی ب محاکــم عموم

بند یکم. ضمانت اجراهای اداری

ــی هســتند و  ــژه ی نظــام مالیات ــد، وی ــی دارن ــه ی مال ــًا جنب ــه صرف ــا ک ــت اجراه ــوع ضمان ــن ن ای
ســازمان امــور مالیاتــی حــق دارد آن هــا را رأســًا اعمــال کنــد و شــامل اظهارنامــه بــرآوردی )تشــخیص 
علی الــرأس(، جرائــم مالیاتــی و محرومیــت از معافیت هــا، تســهیات و بخشــودگی های مالیاتــی 

اســت.2

1. اظهارنامه ی برآوردی )تشخیص علی الرأس(

ــکاری  ــی هم ــتگاه مالیات ــا دس ــه ب ــود ک ــال می ش ــی اعم ــال مؤدیان ــرا در قب ــت اج ــن ضمان ای
نمی کننــد و علی رغــم این کــه بایــد وظایــف خــود را در قبــال دســتگاه مالیاتــی مهــم و جــدی تلقــی 
نمـــایند، در مــورد آن ســهل انگاری می کننــد؛ در نتیجــه بــه جــای اظهارنامــه و ســایر اســناد و مــدارك 
مــؤدی، تشــخیص ســازمان مالیاتــی بــه صــورت علی الــرأس مبنــای تشــخیص مالیــات قــرار می گیــرد. 
البتــه ایــن نحــوه ی رســیدگی در مــواد دیگــری از جملــه مــواد 3۰، 9۰، ۱۱3، ۱69، ۱8۱ و 228 ق.م.م 
کــه همگــی مربــوط بــه مؤدیانــی بــود کــه در انجــام وظایــف خــود قصــور نمــوده یــا تخلفــی کرده انــد، 
ــود.  ــا می نم ــرأس را اعط ــخیص علی ال ــرای تش ــت اج ــتفاده از ضمان ــواز اس ــی ج ــتگاه مالیات ــه دس ب
ــر  ــات ب ــن مالی ــات مســتقیم مصــوب ۱394/۰4/3۱ تعیی ــون مالی ــه قان ــه اصاحی ــه ب ــا توج ــن ب لیک

۱. پیرنیا، حسین، مالیه عمومی، مالیات ها و بودجه، تهران: ابن سینا، ۱344، ص ۱24.

2. رستمی، ولی، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، پاییز 

۱387، دوره 38، شماره 3، ص ۱72.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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مبنــای »بــرگ ارزیابــی مالیاتــی«۱ بــه جــای تشــخیص علی الــرأس انجــام می شــود کــه بــا توجــه بــه 
اطاعــات اقتصــادی مؤدیــان تکمیــل می گــردد. هــر چنــد کــه در تبصــره مــاده 97 قانــون اخیرالذکــر 
ســازمان امــور مالیاتــی موظــف شــده تــا حداکثــر ظــرف ســه ســال از تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون بانــک 
اطاعاتــی مرتبــط بــا نظــام جامــع مالیاتــی را فعــال نمایــد و در ایــن مــدت کــه نظــام جامــع مالیاتــی 

ــرأس کمــاکان مجــری می باشــد. ــه اجــرا درنیامــده، رســیدگی علی ال ــه صــورت کامــل ب ب

2. جرائم مالیاتی

از انواع دیگر ضمانت اجراییــه ی مالیاتــی می تــوان بــه جرائــم مالیاتــی اشــاره نمــود کــه با توجه به 
ــه  ــت ب ــی و پرداخ ــا به عنوان »عامل بازدارنده از فرار مالیات ــد و از آن ه نوع تخلف با یکدیگر متفاوت ان
ــم  ــویقات و جرائ ــه تش ــتقیم ب ــای مس ــون مالیات ه ــم قان ــل هفت ــد. فص ــاد می کنن ــات« ی ــع مالی موق
مالیاتــی پرداختــه و تشــویقات مختلفــی بــرای خوش حســابی مالیاتــی پیش بینــی شــده اســت کــه در 

ــه بعــد ذکــر شــده اند. ــواد ۱89 ق.م.م ب م

3. محرومیت از معافیت های مالیاتی و سایر تسهیالت اقتصادی و اجتماعی

ــت  ــن در جه ــاص و همچنی ــی خ ــادی و اجتماع ــات اقتص ــا توجیه ــی ب ــازمان مالیات ــواًل س  اص
تشــویق و حمایــت از مؤدیانــی کــه همــکاری الزم را بــا ســازمان مالیاتــی داشــته و اصطاحــًا مؤدیــان 
ــاره ای از تســهیات، بخشــودگی ها و معافیت هــا را در مــورد آن هــا  خوش حســاب نامیــده می شــوند، پ
ــی  ــا ســازمان مالیات ــه از همــکاری ب ــی ک ــه مؤدیان ــل نســبت ب ــا در طــرف مقاب ــد؛ ام اعمــال می نمای
اجتنــاب می ورزنــد، مجموعــه ای از تنبیهــات را لحــاظ می نمایــد کــه از جملــه آن هــا محــروم نمــودن 
ــد  ــاب می باش ــراد خوش حس ــرای اف ــرر ب ــودگی های مق ــهیات و بخش ــا، تس ــراد از معافیت ه ــن اف ای
ــا  ــی اداری ی ــت اجرای ــی ضمان ــوان نوع ــه عن ــه ب ــوع تنبی ــن ن ــران از ای ــه نویســندگان و صاحب نظ ک

ــد.2 ــاد می کنن ــی ی مالیات

۱. رستمی، ولی، مالیه عمومی با تجدیدنظر و اضافات بر اساس قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم، چاپ هشتم، 

تهران: نشر میزان، ۱398، صص ۱46 و ۱47.

2. شهبازیان، حمدالله، تحول مالیات های مستقیم در ایران از 1345 تا امروز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱373، ص 45.
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4. عملیات اجرایی

ــه  ــا از آن جــا ک ــات می باشــد؛ ام ــؤدی در پرداخــت مالی ــت م ــر رضای ــی اصــل ب ــوق مالیات در حق
ــت  ــدم پرداخ ــورت ع ــی در ص ــتگاه مالیات ــت، دس ــت اس ــت دول ــال حاکمی ــق اعم ــات از مصادی مالی
مالیــات از جانــب مــؤدی از امتیــاز قــدرت عمومــی بهــره خواهــد بــرد و بــا توســل بــه قــوه قهریــه و 

ــه وصــول مالیــات اقــدام خواهــد کــرد. اجبــار نســبت ب

5. ممنوع الخروج نمودن مؤدی بدهکار

از جملــه قرارهــای ســلب کننده ی آزادی کــه در مرحلــه ی تحقیقــات مقدماتــی کیفــری از ســوی 
ــل صــدور اســت، ممنوع الخــروج کــردن متهــم و مجــرم می باشــد کــه واگــذاری  مقامــات قضایــی قاب

ــه نظـــر می رســد. ــه ســازمان مالیاتــی در خــور توجــه و بی ســابقه ب آن ب

6. حق تقدم مالیات

ــه  ــرار داده ک ــازه ق ــون ممت ــزء دی ــی را ج ــی مالیات ــاده ۱6۰ ق.م.م، بده ــران در م ــذار ای قانون گ
طــی آن ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــرای وصــول مالیــات و جرائــم متعلــق از مؤدیــان و مســئوالن 
پرداخــت مالیــات نســبت بــه ســایر طلبــکاران بــه اســتثنای صاحبــان حقــوق نســبت بــه مــال مــورد 

وثیقــه و مطالبــات کارگــران و کارمنــدان ناشــی از خدمــت، حــق تقــدم خواهــد داشــت.

7. قرار تأمین )موضوع ماده 161 قانون مالیات های مستقیم(1

چنانچــه پیــش از قطعــی شــدن مالیــات و یــا قبــل از طــی شــدن مراحــل اجرایــی بیــم تفریــط 
ــی  ــور مالیات ــد، اداره ام ــته باش ــود داش ــال وج ــت م ــرار از پرداخ ــد ف ــه قص ــؤدی ب ــرف م ــال از ط م

ــد. ــط بنمای ــرار ذی رب ــای ق ــی تقاض ــاف مالیات ــل اخت ــت ح ــل از هیئ ــه ی دالی ــا ارائ ــد ب می توان

۱.  مــاده ۱6۱ قانــون مالیات هــای مســتقیم: در مــواردی کــه مالیــات مــؤدی هنــوز قطعــی نشــده یــا مراحــل اجرایــی آن طــی نشــده 

اســت و بیــم تفریــط مــال یــا امــوال از طــرف مــؤدی بــه قصــد فــرار از پرداخــت مالیــات مــی رود، اداره ی امــور مالیاتــی بایــد بــا ارائه ی 

دالیــل کافــی از هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی قــرار تأمیــن مالیــات را بخواهــد و در صورتــی که هیئــت، صدور قــرار را الزم تشــخیص 

دهــد، ضمــن تعییــن مبلــغ، قــرار مقتضــی را صــادر خواهد کــرد. اداره امــور مالیاتی مکلف اســت معــادل همان مبلــغ از امــوال و وجوه 

مــؤدی کــه نــزد وی یــا اشــخاص ثالــث باشــد، تأمیــن نمایــد. در این صــورت مــؤدی و اشــخاص ثالث پــس از ابــاغ اخطار کتبــی اداره 

امــور مالیاتــی حــق نخواهنــد داشــت امــوال مــورد تأمیــن را از تصرف خود خــارج کنند؛ مگــر این که معــادل مبلغ مــورد مطالبه تأمین 

دهنــد و در صــورت تخلــف عــاوه بــر پرداخــت مطالبــات مذکــور، مشــمول مجــازات حبــس تعزیــری درجه شــش نیــز خواهنــد بود.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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بند دوم. ضمانت اجراهای مدنی

ضمانــت اجراهــای مدنــی، بــه اشــکال مختلفــی در قانــون مالیات هــای مســتقیم وجــود دارد؛ امــا 
دو مــورد از ایــن ضمانــت اجراهــا، یعنــی ضمانــت اجــرای جبــران خســارت و مســئولیت تضامنــی در 
ــه  ــه از جمل ــه ک ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــای مســتقیم بیشــتر م ــون مالیات ه ــات در قان پرداخــت مالی
ــون مالیات هــای مســتقیم اشــاره  ــه مــواد 277، 23۰، 27۰، 239 و تبصــره 3 مــاده 87 قان ــوان ب می ت
ــواد 9۰، ۱ ۱97 2 و  ــن م ــی ضم ــئولیت تضامن ــتقیم، مس ــای مس ــون مالیات ه ــن در قان ــرد. همچنی ک
۱99 3 آمــده اســت. طبــق قاعــده ی کلــی مــاده ۱62 ق.م.م در مــواردی کــه اشــخاص متعــدد، مســئول 
پرداخــت مالیــات شــناخته شــوند، ادارات امــور مالیاتــی حــق دارنــد کــه بــه همــه ی آن هــا مجتمعــًا 
یــا بــه هــر یــک جداگانــه بــرای وصــول مالیــات مراجعــه کننــد و مراجعــه بــه یکــی از آن هــا مانــع از 

مراجعــه بــه دیگــران نخواهــد بــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه حکــم کلــی مــاده ۱82 قانــون مالیات هــای مســتقیم مبنــی بــر مســئولیت 
ــا پرداخــت  ــات دیگــران می باشــند و ی ــه پرداخــت مالی ــف ب تضامنــی، در خصــوص کســانی کــه مکل

مالیــات مؤدیــان دیگــر را تعهــد یــا ضمانــت کــرده باشــد، نیــز مجــری می باشــد.

۱. در مــواردی کــه پرداخت کننــدگان حقــوق، مالیــات متعلــق را در موعــد مقــرر نپردازنــد یــا کمتــر از میــزان واقعــی پرداخــت 

ــون محاســبه و از  ــن قان ــم موضــوع ای ــه انضمــام جرائ ــق را  ب ــات متعل ــف اســت مالی ــی  ذی صــاح مکل ــور مالیات ــد، اداره ام نماین

ــاده  ــرر در م ــت مق ــت مهل ــا رعای ــخیص ب ــرگ تش ــب ب ــه موج ــند ب ــؤدی می باش ــم م ــه در حک ــوق ک ــدگان حق پرداخت کنن

ــود. ــد ب ــاری خواه ــز ج ــون نی ــن قان ــاده 88 ای ــموالن م ــه مش ــبت ب ــاده نس ــن م ــم ای ــد. حک ــه کن ــون مطالب ــن قان ۱57 ای

2. مــاده ۱97 ق.م.م:  نســبت بــه اشــخاصی کــه بــه شــرح مقــررات ایــن قانــون مکلــف بــه تســلیم صــورت یــا فهرســت یــا قــرارداد 

یــا مشــخصات راجــع بــه مــؤدی می باشــند،  در صورتــی کــه از تســلیم آن هــا در موعــد مقــرر خــودداری و یــا برخــاف واقــع تســلیم 

ــود از دو درصــد )2%( حقــوق  پرداختــی و در خصــوص پیمــان کاری  نماینــد، جریمــه متعلــق در مــورد حقــوق عبــارت خواهــد ب

ــود. ــت خواهنــد ب ــه دول ــان وارده ب ــًا مســئول جبــران زی ــا مــؤدی متضامن ــرارداد و در هــر حــال ب ــغ ق یــک درصــد )۱%( کل مبل

3. مــاده ۱99 ق.م.م: شــخص حقیقــی یــا حقوقــی کــه بــه  موجــب مقــررات ایــن قانــون مکلــف بــه کســر و ایصــال 

ــؤدی در  ــا م ــه ب ــی ک ــر مســئولیت تضامن ــاوه ب ــرره ع ــف مق ــف از انجــام وظای ــان دیگــر اســت، در صــورت تخل ــات مؤدی مالی

ــرر  ــد مق ــده در موع ــات پرداخت نش ــد )۱۰%( مالی ــادل ده  درص ــه ای مع ــمول جریم ــت، مش ــد داش ــات خواه ــت مالی پرداخ

و دو  و نیــم درصــد )2/5%( مالیــات بــه ازای هــر مــاه نســبت بــه مــدت تأخیــر از سررســید پرداخــت، خواهــد بــود.
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دولــت همیشــه در تــاش بــوده تــا بــه شــیوه های مختلــف، تمکیــن داوطلبانــه ی مؤدیــان مالیاتــی 
و در نتیجــه کارایــی و اثربخشــی دســتگاه مالیاتــی را ارتقــا بخشــد. یکــی از برنامه هــای دولــت بــرای 
ــخ 3۱  ــت در تاری ــه در نهای ــوده ک ــای مســتقیم ب ــون مالیات ه ــن اهــداف اصــاح قان ــه ای دســتیابی ب
ــتر  ــتقیم، بس ــای مس ــون مالیات ه ــد قان ــه جدی ــید. اصاحی ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــاه ۱394 ب تیرم
مناســب و ایده آلــی را بــرای مبــارزه بــا فســاد فراهــم نمــوده اســت. مهم تریــن رویکــرد ایــن اصاحیــه، 
بحــث جرم انــگاری مالیــات می باشــد. هــر چنــد قبــل از اصاحیــه ضمانــت اجراهــای کیفــری مرتبــط 
ــارزه  ــای ســامت اداری و مب ــون ارتق ــاده 24 ۱ قان ــرر در م ــر مجــازات مق ــون مشــتمل ب ــن قان ــا ای ب
ــا فســاد، مــواد 23۱ و 2۰۱ ق.م.م و مــاده 2 قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء، اختــاس و  ب
ــه ی  ــذار در اصاحی ــی، قانون گ ــدم بازدارندگــی کاف ــل ع ــه دلی ــرداری2 وجــود داشــت، لیکــن ب کاهب
یادشــده بــر آن شــد تــا مجازات هــای کیفــری را ضمــن مــواد 274 تــا 28۰ قانــون مذکــور بــه عنــوان 

ضمانــت اجــرا در نظــر بگیــرد.

ــن  ــه مرتکبی ــرده ک ــن ک ــی را تبیی ــری مالیات ــم کیف ــز جرائ ــی، نظــام متمرک ــاده 274 الحاق در م
آن هــا در دادگاه هــای عمومــی محاکمــه و بــه حبــس تعزیــری درجــه شــش )حبــس از ســه مــاه تــا 
دو ســال( محکــوم خواهنــد شــد. ایــن جرائــم شــامل مــوارد زیــر اســت: تنظیــم اســناد خــاف واقــع و 
اســتناد بــه آن هــا، اختفــای فعالیــت اقتصــادی و کتمــان درآمــد حاصــل از آن، عــدم تســلیم اظهارنامــه 
ــر،  ــن ام ــه ای ــف ب ــث مکل ــات توســط اشــخاص ثال ــی، عــدم ایصــال مالی ــی در ســه ســال متوال مالیات
تنظیــم معامــات و قراردادهــای صــوری و خــاف واقــع عالمــًا و عامــداً بــه قصــد فــرار از مالیــات و منــع 
دسترســی مأمــوران مالیاتــی بــه اطاعــات مالیاتــی خــود یــا اشــخاص ثالــث. از دیگــر نــکات مثبــت 

۱.   هرگونــه اظهــار خــاف واقــع و نیــز ارائه اســناد و مدارک غیرواقعی به دســتگاه های مشـــمول این قانون که موجب تضـــییع حقوق 

قانونــی دولــت یــا شـــخص ثالــث و یــا فــرار از پرداخــت عــوارض یا کســب امتیاز نــاروا گــردد، جرم محســوب می شــود. چنانچــه برای 

عمــل ارتکابــی در ســایر قوانیــن مجازاتــی تعییــن شــده باشــد، بــه همــان مجــازات محکــوم می شــود. در غیــر ایــن صــورت عــاوه بر 

لغــو امتیــاز، مرتکــب بــه جــزای نقــدی معــادل حقــوق تضییع شــده و نیــز جبــران زیــان وارده بــا مطالبــه ذی نفــع محکــوم می گــردد.

2. مــاده 2 قانــون ارتشــاء ... »هــر کــس بــه نحــوی از انحــاء امتیازاتــی را کــه بــه اشــخاص خــاص بــه جهت داشــتن شــرایط مخصوص 

تفویــض می گــردد، نظیــر جــواز صــادرات و واردات و آنچــه عرفــاً موافقــت اصولــی گفتــه مــی شــود، در معــرض خریــد و فــروش قــرار 

دهــد و یــا از آن سوءاســتفاده نمایــد و یــا در توزیــع کاالهایــی کــه مقــرر بــوده طبق ضوابطــی توزیع نمایــد، مرتکب تقلب شــود و یا به 

طــور کلــی مالــی یــا وجهــی تحصیل کند کــه طریق تحصیــل آن فاقد مشــروعیت قانونــی بوده اســت، مجرم محســوب و عــاوه بر رد 

اصــل مــال بــه مجــازات ســه مــاه تــا دو ســال حبــس و یــا جریمــه نقــدی معــادل دو برابــر مــال به دســت آمده محکــوم خواهد شــد.«

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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اصاحیــه مزبــور می تــوان بــه مــوارد مهــم دیگــری اشــاره داشــت کــه از جملــه پیش بینــی معاونــت 
در جــرم و اعمــال مجــازات نســبت بــه مأمــوران مالیاتــی اعــم از حســابداران، حسابرســان و همچنیــن 
ــب،  ــق ترغی ــرم از طری ــراد در ج ــایر اف ــت س ــواد 276 و 277(، معاون ــی و ... )م ــات حسابرس مؤسس
تطمیــع، تهدیــد یــا تحریــك مجــرم )ذیــل مــاده 276 و مــاده 277( و در نهایــت ایجــاد دادســرا و دادگاه 
ویــژه مالیاتــی بنــا بــه درخواســت ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در هــر یــك از اســتان ها و مناطقــی کــه 

رئیــس قــوه قضائیــه مقتضــی بدانــد )مــاده 278(.

گفتار دوم. چالش های اجرایی ضمانت اجراها

ــا  ــران، ب ــی ای ــام مالیات ــری در نظ ــی و کیف ــم از اداری، مدن ــا اع ــت اجراه ــواع ضمان ــود ان ــا وج ب
ــود: ــه می ش ــا پرداخت ــی از آن ه ــه برخ ــا ب ــه ذی ــتیم ک ــرو هس ــرا روب ــاد در اج ــای زی چالش ه

بند یکم. چالش های اجرایی ضمانت اجراهای اداری

ــد منجــر  ــون مالیات هــای مســتقیم نمی توان عمــًا وجــود ضمانــت اجراهــای اداری موجــود در قان
بــه الــزام مــؤدی بــه پرداخــت مالیــات گــردد. چــه بســا مؤدیــان مالیاتــی کــه دارای بدهی هــای مالیاتــی 
ــا ضمانــت اجراهــای اداری از جملــه تعلــق  ــه طــور مکــرر ب ــه دلیــل عــدم پرداخــت ب ــوده و ب کان ب
ــودداری  ــات خ ــت مالی ــاکان از پرداخ ــد، کم ــه می گردن ــی و ... مواج ــی، ممنوع الخروج ــم مالیات جرائ

نمــوده و بــه نظــر می رســد کــه ایــن نــوع مجــازات از بازدارندگــی کافــی برخــوردار نیســت.

بند دوم. چالش های اجرایی ضمانت اجراهای مدنی

ــه  ــه ی خســارات وارده ب ــی، مطالب ــن دادرســی مدن ــون آیی ــه موجــب قان ــه ب ــه این ک ــا توجــه ب ب
ــی  ــه ی دادرس ــت هزین ــر باب ــال تمب ــع آن ابط ــه تب ــت و ب ــم دادخواس ــتلزم تنظی ــت مس ــوق دول حق
ــه پرداخــت  می باشــد و در دعــوی مطالبــه خســارت وارده، خواهــان )ســازمان امــور مالیاتــی( ملــزم ب
هزینــه ی دادرســی می باشــد و از ســوی دیگــر، هزینــه ی یادشــده غالبــًا مبالــغ معتنابــه ای می باشــد کــه 
بــا وجــود صــدور رأی هــم در برخــی از مــوارد بــه دلیــل عــدم توانایــی مــؤدی )خوانــده(، از قابلیــت اجرا 
خــارج اســت، بــه نظــر می رســد کــه ایــن ضمانــت اجــرا در عمــل از کارایــی الزم و مطلوبــی برخــوردار 
ــل توجــه می باشــد کــه در برخــی از پرونده هــای مطروحــه  ــه قاب ــن نکت نمی باشــد. )هرچنــد ذکــر ای

در مراجــع قضایــی، قضــات عمومــًا متهمــان را بــه پرداخــت مالیــات متعلقــه ترغیــب می نماینــد.(
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ــژه ی برخــی از پرونده هــای مالیاتــی ماننــد مــاده ۱69 مکــرر ق.م.م  ــه دلیــل ماهیــت وی گاهــی ب
ــال  ــر ارس ــی ب ــی مبن ــف قانون ــام تکالی ــاع از انج ــاده 274 ق.م.م، امتن ــد 3 م ــر بن ــمت اخی )در قس
اطاعــات مالــی موضــوع مــواد ۱69 و ۱69 مکــرر، بــه ورود ضــرر و زیــان بــه دولــت مقیــد گردیــده 
اســت( عمــًا امــکان تعییــن ضــرر و زیــان میســر نمی باشــد؛ زیــرا محاســبه ی ضــرر و زیــان وارده بــر 
ــه ی  ــدم ارائ ــل ع ــه دلی ــورد حاضــر، ب ــه در م ــدارک و مســتندات به دســت آمده می باشــد ک اســاس م

ــدارد. اســناد و مــدارک ایــن موضــوع قابلیــت اجرایــی ن

بند سوم. چالش های اجرایی ضمانت اجراهای کیفری

ــا همــه ی مزایــای موجــود نیــز در  رویکــرد جدیــد قانون گــذار در خصــوص جرم انــگاری مالیــات ب
ــه مســئولیت کیفــری اشــخاص  ــده ی نقایــص و چالش هــای متعــددی می باشــد. عــدم توجــه ب بردارن
حقوقــی بــا توجــه بــه تحــوالت نویــن قانونــی )تبصــره مــاده 274 اصاحــی( و بی توجهــی به مســئولیت 

ناشــی از تقصیــر، همچنــان در این گونــه مقــررات بــه عنــوان نقــص و چالــش محســوب می گــردد.۱

ضمــن مــواد 23۱ و 2۰۱ ق.م.م، صرفــًا بــه کلمــات مجازات هــای مقــرر و متناســب در ایــن قانــون 
ــه نظــر  ــه این کــه مجــازات مبهــم اســت، ب ــا توجــه ب ــدگان ب ــه نظــر نگارن ــا ب اشــاره شــده اســت ام
ــل انتســاب  ــًا قاب ــاده عم ــن م ــس ای ــوده اســت؛ پ ــری نب ــذار مجــازات کیف می رســد منظــور قانون گ

ــد. ــب آن نمی باش ــه مرتک ب

کمــا این کــه در مــورد مــاده 23۱ ق.م.م در صــورت تخلــف وزارتخانه هــا، مؤسســات دولتــی و ... از 
انجــام تکلیــف مصــرح ضمــن مــاده حاضــر، بــا اعــام دادســتانی انتظامــی مالیاتــی در مراجــع صالحــه 
ــب  ــازات مناس ــه مج ــورد ب ــب م ــیدگی و حس ــت رس ــارج از نوب ــر خ ــئول ام ــف مس ــه تخل ــی ب قضای
ــه  ــر این ک ــاف ب ــور، مض ــتگاه های مذک ــن دس ــدم تمکی ــورت ع ــن در ص ــد.2 لیک ــد ش ــوم خواه محک
ــی  ــه دولت ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ــون مشــخص نشــده اســت، ب ــت اجــرای آن ضمــن قان ضمان

ــودن نهادهــای مســتنکف، نتایجــی مطلوبــی حاصــل نگــردد. ب

۱. ولیدی، محمدصالح ، علی نجفی توانا و سیدمهدی احمدی موسوی، آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین عوامل 

مؤثر در بروز آسیب ها، مجله حقوقی دادگستری، زمستان ۱395،دوره 8۰، شماره 96، ص 44.

2. رستمی، ولی، مالیه عمومی با تجدیدنظر و اضافات بر اساس قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم، چاپ هشتم، 

تهران: نشر میزان، ۱398، ص ۱۰4.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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ــن  ــدد متهمی ــن حــوزه و تع ــم متصــور در ای ــوع جرائ ــی و تن ــای مالیات ــودن پرونده ه تخصصــی ب
ــت  ــا ثب ــر ی ــی اشــخاص دیگ ــتفاده از کارت بازرگان ــه سوءاس ــوط ب ــای مرب علی الخصــوص در پرونده ه
ــه  ــوری ب ــرکت های ص ــت ش ــا ثب ــر و ی ــراد دیگ ــام اف ــه ن ــرر ب ــامانه ۱69 مک ــی در س ــات فصل معام
منظــور فــرار مالیاتــی، عمــًا موجــب تطویــل در فراینــد رســیدگی بــه پرونده هــای قضایــی می گــردد، 
ــاده 274  ــی شــدن م ــخ اجرای ــال از تاری ــار س ــدت چه ــپری شــدن م ــود س ــا وج ــه ب ــژه آن ک ــه وی ب
ــدارد. در  ــود ن ــوص وج ــن خص ــانی در ای ــه یکس ــدت روی ــاکان وح ــتقیم، کم ــای مس ــون مالیات ه قان
ــای مســتقیم و  ــون مالیات ه ــاد قان ــا مف ــدم آشــنایی برخــی از بازپرســان و قضــات ب ــز ع ــواردی نی م
ــر ایــن امــر باعــث طوالنــی  ــه دلیــل تخصصــی بــودن مباحــث مالیاتــی(، مضــاف ب فرآیندهــای آن )ب

ــردد.۱ ــر می گ ــاده اخیرالذک ــوع م ــای موض ــری در پرونده ه ــیدگی و تصمیم گی ــدن رس ش

گفتــار ســوم. تطبیــق ضمانــت اجراهــای مالیات ســتانی و 
به زمامــداری

ــص و  ــد نواق ــوب، می توان ــی مطل ــای حکمران ــو مؤلفه ه ــتانی در پرت ــریح مالیات س ــن و تش تبیی
ــا  ــداری ب ــه ی به زمام ــد. نظری ــان کن ــود دارد، نمای ــوب وج ــی خ ــر راه حکمران ــر س ــه ب ــائلی را ک مس
ــی  ــون، شــفافیت، پاســخگویی، مســئولیت پذیری، اثربخشــی و کارای ــی ماننــد حاکمیــت قان ویژگی های
تعریــف می شــود. در ادامــه عــاوه بــر بیــان مؤلفه هــای حکمرانــی مطلــوب بــه بررســی میــزان رعایــت 

ــم. ــران می پردازی ــی ای ــی مالیات ــام حقوق ــداری در نظ ــاخصه های به زمام ش

بند یکم. جایگاه حاکمیت قانون

ــن  ــه ای ــت؛ ب ــون اس ــت قان ــی حکوم ــی و سیاس ــای حقوق ــت نظام ه ــنجش مطلوبی ــن س مهم تری
معنــا کــه اعمــال و تصمیمــات حکومــت بایــد ریشــه در گزاره هــای قانونــی داشــته باشــد نــه تصمیمــات 
ــزوم انجــام  ــه معنــای ل غیرقابــل اتــکا و ناپایــدار اشــخاص. اصــل قانونــی بــودن مالیــات را می تــوان ب
کلیــه ی مراحــل وضــع، اخــذ و وصــول مالیــات تنهــا »بــه موجــب قانــون« دانســت.2 در حقــوق مالیاتــی، 
ــد می خــورد کــه  ــون اساســی(3 پیون ــودن مالیــات )اصــل 5۱ قان ــی ب ــا اصــل قانون نمــود ایــن اصــل ب
ــوه  ــر اســت و ق ــس امکان پذی ــون مصــوب مجل ــه موجــب قان ــًا ب ــات صرف ــاس آن، وضــع مالی ــر اس ب

۱. رحیمی نیت، ایمان، حقوق کیفری مالیاتی، تهران: نشر مجد، ۱397، ص ۱78.

2. عبداللهی، حسین و غامرضا موالبیگی، حقوق مالیاتی )با رویکرد تحلیلی-کاربردی(، تهران: انتشارات جنگل، ۱4۰۰، ص 42.

3. هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص 

می شود.
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مجریــه و ســایر مقامــات بــدون اجــازه ی قانــون حــق وضــع مالیــات و اجــرای آن را ندارنــد. همچنیــن 
ــون ارزش  ــتقیم و قان ــای مس ــون مالیات ه ــد قان ــی مانن ــن مالیات ــع قوانی ــب وض ــه موج ــذار ب قانون گ
افــزوده و بخشــنامه ها، دســتورالعمل ها و آیین نامه هــای متعــدد، کلیــه ی مراحــل مالیات ســتانی 
در کشــور را منــوط بــه طــی مراحــل قانونــی نمــوده اســت. در نهایــت تضمیــن ایــن اصــل، در قالــب 
ــن آن،  ــرای تضمی ــی ب ــای حقوق ــود و در نظام ه ــی می ش ــر آن متجل ــم ب ــای حاک ــت اجراه ضمان
ــون مجــازات اســامی( و اداری )از قبیــل  ــاده 6۰۰ قان ــد م ــف کیفــری )مانن ــت اجراهــای مختل ضمان
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــد هیئت ه ــه مانن ــع اداری مربوط ــط مراج ــه توس ــای اداری ک مجازات ه
ــال خــاف  ــات و اعم ــکان شــکایت از اقدام ــن ام ــر می باشــد. همچنی ــال می شــود( قابل ذک اداری اعم
قانــون مأمــوران و مراجــع مالیاتــی و همین طــور مقــررات دولتــی خــاف قانــون بــه مراجــع قضایــی و 
ابطــال آن هــا وجــود دارد. مهم تریــن ضمانــت اجــرا »نظــارت قضایــی« اســت کــه در ســطحی عالی تــر، 

ــی اســت. ــی مالیات ــر حــق دادخواه تضمین گ

ــا توجــه بــه آن چــه بیــان شــد، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه نه تنهــا حاکمیــت قانــون در نظــام  ب
ــودن  ــم ب ــی و مبه ــدد، پیچیدگ ــار تع ــور دچ ــی کش ــام مالیات ــه نظ ــود دارد، بلک ــور وج ــی کش مالیات
ــری و  ــد بازنگ ــن بخــش نیازمن ــه در ای ــوق اداری می باشــد ک ــن و بخشــنامه های صــادره در حق قوانی

ــت. ــن اس ــح قوانی ــازی و تنقی ساده س

بند دوم. برابری و عدم تبعیض، انصاف و فراگیری1

برابــری یکــی از زیباتریــن واژه هــای تاریــخ بشــری و بی گمــان در کنــار عدالــت یکــی از آرمان هــای 
دیریــن انســان بــوده اســت. برابــری و نابرابــری مفاهیمــی قدیمــی هســتند. برابــری حقوقــی، برابــری 
سیاســی و برابــری اجتماعــی اشــکال گوناگــون ایــن مفهــوم هســتند کــه می تواننــد بــه صــورت مســتقل 
یــا در کنــار یکدیگــر مــورد تحلیــل قــرار گیرنــد. اصــل برابــری ماننــد ســایر اصــول حقوقــی نیســت. 
ایــن اصــل بدیــن معناســت کــه شــهروندان فــارغ از ویژگی هــای فــردی خویــش نظیــر نــژاد، جنســیت، 
مذهــب یــا طبقــه اجتماعــی تحــت ســیطره ی نظــام حقوقــی واحــدی قــرار گیرنــد. حکومــت مــدرن 
ــدرت  ــع ق ــر، مطی ــه ای براب ــه گون ــد ب ــه بای ــن جامع ــد و اعضــای ای ــری می کن ــر را رهب ــه ای براب جامع
عمومــی باشــند. بدیهــی اســت کــه واســطه ی ایــن روابــط قانــون اســت کــه بــه مثابــه خواســت عمومــی 

ــت.2 ــه حکم فرماس در جامع

1-Equality and non-discrimination, fairness and inclusiveness.

2. ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اول، تهران: نشر جنگل، ۱39۰، ص 34۱.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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در نظــام مالیاتــی نیــز یکــی از اصــول کلــی حقوقــی اصــل عدالــت یــا برابــری مالیاتــی اســت کــه 
همــواره مــورد توجــه برنامه ریــزان مالیاتــی اســت. در کلی تریــن حالــت برابــری بــه معنــای منصفانــه 
بــودن اســت. ولــی تشــخیص وضعیــت منصفانــه بــودن بســیار مشــکل اســت. »برابــر اصــل عدالــت و 
برابــری مالیاتــی، مالیــات بایــد بــه صــورت عادالنــه بیــن مــردم تقســیم شــده و بــه توانایــی پرداخــت 
مالیات دهنــده توجــه شــود. بــرای نیــل بــه عدالــت مالیاتــی یــک قانــون مالیاتــی مناســب بایــد ســه 

ویژگــی برابــری، همگانــی و تناســب را داشــته باشــد.«

مفهــوم عدالــت مالیاتــی اعــم از عدالــت افقــی و عدالــت عمــودی اســت؛ بــه طــور ســاده عدالــت 
افقــی بدیــن معناســت کــه بــرای افــراد بــا شــرایط و ســطح درآمــد یکســان، مالیاتــی یکســان وضــع 
ــای  ــه در گروه ه ــرادی ک ــرای اف ــا ب ــت مالیات ه ــز الزم اس ــودی نی ــت عم ــق عدال ــرای تحق ــود و ب ش
ــول  ــن اص ــت ای ــا رعای ــود. ب ــع ش ــر وض ــیوه ی نابراب ــه ش ــد، ب ــرار دارن ــروت ق ــدی و ث ــاوت درآم متف
می تــوان موجبــات افزایــش اعتمــاد در شــهروندان و مقدمــات افزایــش تمکیــن مالیاتــی را فراهــم آورد.

هــر چنــد نظــام مالیاتــی کشــور بــا تصویــب نرخ هــای متعــدد و نیــز تصاعــدی در منابــع مختلــف 
مالیاتــی )نــرخ مالیــات بــر شــرکت ها مــاده ۱۰5 ق.م.م، مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقوقــی مــاده ۱3۱ 
ق.م.م و ...(، همــواره ســعی در تحقــق اصــل عدالــت داشــته اســت امــا بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه 
اطاعــات مالــی مؤدیــان و نبــود بانــک اطاعاتــی جامــع از فعالیت هــای اقتصــادی مؤدیــان و همچنیــن 
صــدور بخشــنامه های متعــدد و نــگاه متفــاوت بــه افــراد و فعالیت هــای آنــان، در ایــن خصــوص نتوانســته 
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــواره ب ــم هم ــن مه ــد. ای ــق عمــل نمای ــن اصــل موف ــل ای ــق کام اســت در تحق
ــا برنامه هــا و تعریــف  ــر ب ــوده و می باشــد. در ســال های اخی ــی کشــور مطــرح ب دغدغــه ی نظــام مالیات
پروژه هــای مختلــف در راســتای ایجــاد پایگاه هــای اطاعاتــی مؤدیــان و دسترســی بــه اطاعــات مالــی 

مؤدیــان از طریــق ســایر دســتگاه ها ســعی در برطــرف نمــودن ایــن نقیصــه شــده اســت.

بند سوم. شفافیت اطالعات1

ــگان  ــرای هم ــای آن ب ــادی، افش ــات اقتص ــفافیت اطاع ــئله ی ش ــان مس ــس از بی ــور هیچ ک منظ
ــدی و  ــاد کارآم ــه و ایج ــت در جامع ــرای عدال ــرای اج ــه ب ــت ک ــت اس ــن حاکمی ــه ای ــت؛ بلک نیس
کاهــش فســاد نیــاز دارد تــا بــه صــورت آنایــن و یکپارچــه اطاعــات مربــوط بــه دارایی هــا و امــوال 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــته باش ــار داش ــه را در اختی ــراد جامع ــمی و ...( اف ــناد رس ــی، اس ــاب های مال )حس

1-Transparency information.
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برخــاف تصــور برخــی در تمــام کشــورهای پیشــرفته بــه طــور کامــل پیاده ســازی شــده و مهم تریــن 
ابــزار دولت هــا بــرای اداره ی صحیــح کشــور بــه شــمار مــی رود. دیجیتالــی کــردن فراینــد کار موجــب 
ــت.  ــراه نیس ــوه هم ــا رش ــه ب ــول همیش ــور وص ــود. دور زدن مأم ــی می ش ــای مالیات ــش درآمده افزای
ــال  ــرای مث ــت؛ ب ــفافیت اس ــدم ش ــی از ع ــات ناش ــول مالی ــان وص ــاد در جری ــده ای از فس ــش عم بخ
ــن  ــت می شــود، عی ــر حســابداری ثب ــه حــوزه ســاخت در دفت ــک کارخان ــه در ی ــواردی ک همیشــه م
ــا هــدف شــفاف شــدن  ــون مالیــات مســتقیم ب واقعیــت نیســت. در همیــن خصــوص مــاده ۱69 ۱ قان
ــور از  ــد. منظ ــتقرار یاب ــی اس ــات مالیات ــه ی اطاع ــام یکپارچ ــه نظ ــوده ک ــرر نم ــی مق ــات مال اطاع
ــه ایــن ســامانه ی  یکپارچگــی ایــن اســت کــه دســتگاه های مختلــف اقتصــادی بایــد اطاعاتشــان را ب
هوشــمند ارائــه دهنــد. شــفافیت اطاعــات اقتصــادی اشــاره بــه دسترســی دولــت بــه دارایــی و امــوال 
افــراد جامعــه جهــت تســهیل وصــول مالیــات بــه عنــوان ابــزار کاهــش فســاد و ارتقــای ســامت اداری 
دارد. دسترســی بــه اطاعــات نوعــی مکانســیم نظارتــی بــرای دولــت نســبت بــه موقعیــت افــراد جامعــه 
می باشــد کــه در صــورت لــزوم بتوانــد از آن اســتفاده کنــد. ناگفتــه نمانــد بــه دلیــل عــدم همــکاری 
برخــی دســتگاه های اجرایــی بــا دســتگاه مالیات ســتان و عــدم تأمیــن برخــی زیرســاخت ها، متأســفانه 
اجــرای ایــن مــاده ی قانونــی بــا مشــکات و موانــع زیــادی روبروســت کــه انتظــار مــی رود بــا اجرایــی 
شــدن کامــل قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه ی مؤدیــان )مصــوب ۱398/۰7/2۱(، دسترســی 
بــه اهــداف مــاده ۱69 مکــرر قانــون مالیــات مســتقیم تســهیل و بــه تبــع آن فــرار مالیاتــی کاهــش و 
شــفافیت اطاعــات اقتصــادی مؤدیــان افزایــش یابــد. همچنیــن در تبصــره مــاده 97 قانــون مالیات هــای 
مســتقیم مصــوب ۱394/۰4/3۱ ســازمان امــور مالیاتــی کشــور موظــف بــوده اســت کــه حداکثــر ظــرف 
مــدت ســه ســال از تاریــخ ابــاغ قانــون، نســبت بــه اســتقرار و فعال ســازی بانــک اطاعــات مربــوط بــه 
نظــام جامــع مالیاتــی در سراســر کشــور اقــدام نمایــد کــه ایــن امــر تــا کنــون میســر نگردیــده اســت و 

تطابــق اصــل شــفافیت در نظــام مالیاتــی کشــور را بــا خدشــه روبــه رو نمــوده اســت.

ــی،  ــات هویت ــگاه اطاع ــی، پای ــات مالیات ــه اطاع ــام یکپارچ ــتقرار نظ ــادی و اس ــای اقتص ــفافیت فعالیت ه ــور ش ــه منظ ۱. ب

عملکــردی و دارایــی مؤدیــان مالیاتــی شــامل مــواردی نظیــر اطاعــات مالــی، پولــی و اعتبــاری، معاماتــی، ســرمایه ای و ملکــی 

ــهرداری ها،  ــی، ش ــات دولت ــا، مؤسس ــود وزارتخانه ه ــاد می ش ــور ایج ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــی در س ــی و حقوق ــخاص حقیق اش

ــا و  ــی، نهادهــای انقــاب اســامی، بانک ه ــت و شــهرداری ها، مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولت ــه دول مؤسســات وابســته ب

ــی و اعتبــاری، ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور و ســایر اشــخاص حقوقــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی کــه  مؤسســات مال

ــرای اشــخاص را  ــی ب ــد و دارای ــل درآم ــات تحصی ــه نحــوی موجب ــا ب ــد و ی ــار دارن ــوق را در اختی ــگاه ف ــاز پای ــورد نی ــات م اطاع

ــد ... . ــرار دهن ــی کشــور ق ــور مالیات ــازمان ام ــار س ــل را در اختی ــه شــرح بســته های ذی ــات ب ــد اطاع ــد، موظف ان ــم می آورن فراه

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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بند چهارم. کارایی و اثربخشی ضمانت اجراها1

دســتگاه مالیاتــی می توانــد بــا کاهــش بوروکراســی و الکترونیکــی شــدن اخــذ مالیــات از 
هزینه هــای اداری و ســازمانی بکاهــد. ایــن مهــم خودبه خــود می توانــد پــس از تغییــر شــیوه ی 
اخــذ درآمــد از نفــت بــه مالیــات خودبه خــود اتفــاق افتــد؛ بنابرایــن کاهــش بوروکراســی بــه کارایــی 
ــت  ــا از اهمی ــت اجراه ــدم و تأخــر در ضمان ــت تق ــن رعای ــود. همچنی ــد نم و اثربخشــی کمــک خواه
برخــوردار اســت. بــرای کارایــی مالیاتــی بایــد اصــل اکتفــا بــه حداقــل رعایــت شــود؛ اکتفــا بــه حداقــل 
در حــوزه ی مالیات هــا متضمــن دو بعــد مهــم اســت: یکــی مربــوط بــه نــوع ضمانــت اجــرا و دیگــری 
بــه میــزان مجــازات مرتبــط بــا جرائــم مالیاتــی. ضمانــت اجــرا بــه عنــوان قــوه قهریــه هنجــار حقوقــی 
ــه تعبیــر  ــزام آور ســازد؛ ب ــا آن را ال ــون اســت ت ــرای یــک قان ــه معنــی نهــادن شــرطی ناخوشــایند ب ب
دیگــر هنگامــی کــه اجــرا و اطاعــت از یــک قاعــده حقوقــی بــا دشــواری روبه روســت از ضمانــت اجــرا 
بــه عنــوان ابــزار اطاعــت اســتفاده می کنیــم. بــه طــور خاصــه می تــوان گفــت ضمانــت اجــرا، پاســخ 
دولــت بــه بی احترامــی، نقــض یــا عــدم رعایــت قانــون موضوعــه اســت. ضمانــت اجراهــا کــه از اوصــاف 
بــارز قواعــد مالیاتــی هســتند، در صــورت ناممکــن بــودن توســل بــه ضمانــت اجــرای مدنــی و اداری 
ــه  ــری متوســل شــد؛ چراک ــرای کیف ــت اج ــی و ضمان ــم مالیات ــه جرائ ــد ب ــا، بای ــوزه ی مالیات ه در ح
ــون و بی اعتمــادی اذهــان  ــر شــدن قان ــه حقــوق کیفــری موجــب کنــدی و بی اث توســل بیش ازحــد ب
ــه« و راه حــل  ــن حرب ــد »آخری ــه کیفــر بای ــن دلیــل اســت کــه توســل ب ــه آن شــده و بدی عمومــی ب
باشــد. ایــن اصــل در حقیقــت بــه نفــع وجــود ســازوکارهای مــادون، نظیــر حقــوق اداری و مســئولیت 
ــی از توجیــه  ــه حقــوق کیفــری خال مدنــی اســت کــه در صــورت وجــود و کارآمــدی آن هــا توســل ب
ــه  ــی ب ــوزه ی مالیات ــری در ح ــای کیف ــه ابزاره ــران ب ــوق ای ــه در حق ــی ک ــود. در حال ــی می ش حقوق
عنــوان حربــه ی آخــر نگریســته نشــده و ایــن مســئله از کارایــی و اثربخشــی و اهــداف ســازمان در اخــذ 

ــد. ــات می کاه مالی

بند پنجم. مسئولیت پذیری و پاسخگویی مؤثر2

ــات  ــادات و اعتراض ــکایات و انتق ــه ش ــی ب ــک مالیات ــر و دموکراتی ــخگویی مؤث ــام پاس ــک نظ در ی
واصلــه نســبت بــه کارکــرد کارگــزاران بــه ســرعت و در اول وقــت عرفــی و ممکــن پاســخ داده می شــود. 
ــه  ــه اعتراضــات پاســخ گفت ــر ب ــا تأخی ــن وضــع، ب ــه در آن در خوش بینانه تری ــع، سیســتمی ک ــه واق ب

1-Performance and effectiveness of performance guarantees.

2-Responsibility and effective accountability.
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ــه بیــان نشــود،  ــج حاصل ــی نتای می شــود و حتــی اگــر بررســی های الزم در آن انجــام شــده باشــد ول
بــه احتمــال زیــاد تصویــری منفــی بــر ملکــه ی ذهــِن شــاکی و نیــز باخبــراِن از ایــن موضــوع خواهنــد 
گذاشــت و مقــداری از ســرمایه ی عظیــم و مهــم اعتمــاد عمومــی را خدشــه دار ســاخته کــه خــود ایــن 
افــراد، دیــدگاه منفــی به وجودآمــده را بــه ســایرین منتقــل خواهنــد کــرد. ُبعــد دیگــر از اصــِل ســرعت 
در پاســخگویی، ســرعت در رســیدگی و حــل مســئله اســت؛ بــه عبــارت واضح تــر، مقــام مــورد ســؤال 

ــد. ــد در هــر حــال موضــوع شــکایت را حل وفصــل نمای ــا مرجــع تظلم خواهــی بای و ی

پاســخگویی و مســئولیت سیاســی و ســازوکارهای آن در حــوزه ی ضمانــت اجــرای مالیاتــی، صرفــًا 
ــت  ــت اصــل حاکمی ــا رعای ــه همان ــی هســتند ک ــداف معین ــه اه ــرای رســیدن ب ــایلی ب ــا و وس ابزاره
ــار  ــود از اعتب ــند و به خودی خ ــی می باش ــت های کان مالیات ــی و سیاس ــون اساس ــول قان ــون و اص قان
ــی در  ــوای حکومت ــه ق ــه داشــت ک ــد توج ــال بای ــن ح ــا در عی ــوردار نیســتند؛ ام ــی برخ و موضوعیت
ــه  ــد آگاهان ــی بای مجمــوع ارگان هــای یــک نظــام سیاســی هســتند. مکانیســم های پاســخگویی مالیات
و هوشــیارانه، بــه شــیوه ها و در مقاطعــی بــا شــدت و ضعفــی بــه کار گرفتــه شــوند کــه دولــت را بــه 
ــل  ــا و سیاســت های حکومــت تبدی ــی، برنامه ه ــف قانون ــد و ضعیــف در انجــام وظای موجــودی ناکارآم
ــه  ــت ک ــی اس ــت سیاس ــی حاکمی ــی و اثربخش ــت کارای ــخگویی در خدم ــر، پاس ــن منظ ــد. از ای نکنن
ــر در  ــکار مؤث ــه راه ــد ک ــه نمان ــرد. ناگفت ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــه« م ــده و بی طرفان ــد »حساب ش بای
ــع  ــرد و توزی ــن هزینه ک ــانه ها در تبیی ــد. رس ــی می باش ــانه های عموم ــه رس ــل ب ــوزه توس ــن ح ای
ــای  ــر ارتق ــد داشــت کــه ب ــن حــوزه نقــش بســزایی خواهن ــی و شفاف ســازی در ای درآمدهــای مالیات

ــود. ــی تأثیرگــذار خواهــد ب ــی و افزایــش اعتمــاد عمومــی و تمکیــن مالیات فرهنــگ مالیات

در قوانیــن مالیاتــی کشــور مــوارد بســیاری دیــده می شــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی بــه مؤدیــان 
در فراینــد مالیات ســتانی )از ابتــدای زنجیــره ی ثبــت نــام تــا وصــول مالیــات( مکلــف بــه پاســخگویی 
ــوان  می باشــد کــه ایــن از نقــاط قــوت قوانیــن در ایــن حــوزه می باشــد کــه از مهم تریــن آن هــا می ت

بــه مــاده 237 ق.م.م۱ اشــاره نمــود.

۱.  مــاده 237 ق.م.م: بــرگ تشــخیص مالیــات باید بر اســاس مأخذ صحیــح و متکی به دالیل و اطاعات کافــی و به نحوی تنظیم گردد 

کــه کلیــه فعالیت هــای مربــوط و  درآمدهــای حاصــل از آن به طــور صریــح در آن قید و برای مؤدی روشــن باشــد. امضا کننــدگان برگ 

تشــخیص مالیــات بایــد نــام کامــل و ســمت خود را در برگ  تشــخیص بــه طور خوانــا قید نمایند و مســئول مندرجات برگ تشــخیص 

و نظریــه خــود از هــر جهــت خواهنــد بــود و در صــورت اســتعام مــؤدی از نحوه  تشــخیص مالیــات مکلف اند جزئیــات گزارشــی را که 

مبنــای صــدور بــرگ تشــخیص قرار گرفته اســت، به مــؤدی اعام نمایند و هــر گونه توضیحــی را در این خصوص بخواهد بــه او بدهند.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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بــا وجــود ایــن، مبحــث پاســخگویی در ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیــت 
و اخــذ مالیــات از جملــه مــواردی اســت کــه همــواره دارای درصــدی از نارضایتــی از ســوی مؤدیــان 
ــه طــور صریــح در خصــوص انطبــاق کامــل آن در نظــام مالیاتــی  ــوان ب ــوده اســت و نمی ت ــی ب مالیات
ــش  ــی و افزای ــان مالیات ــا مؤدی ــی ب ــل قانون ــوص تعام ــت در خص ــلم اس ــه مس ــود. آن چ ــاوت نم قض
رضایتمنــدی و ارتقــای پاســخگویی در نظــام مالیاتــی می بایســت اقدامــات مؤثرتــری صــورت پذیــرد.

بند ششم. آزادی اطالعات1

ــی  ــای دولت ــا و نهاده ــار دولت ه ــات در اختی ــام اطاع ــه تم ــت ک ــات آن اس ــای آزادی اطاع معن
ــا  ــم خصوصــی ی ــی، همچــون حفــظ حری ــل قانون ــه دالی ــه عمــوم اســت و تنهــا ب ــق ب در اصــل متعل
ــه اطاعــات عمومــی متضمــن حــق هــر  امنیــت بایــد از افشــای آن هــا خــودداری کــرد. دسترســی ب
کــس بــرای آزادی عقیــده و بیــان بــوده، شــامل حــق جســتجو، دریافــت و افشــای اطاعــات و عقایــد 
ــه اطاعــات یــک حــق بنیادیــن بشــری اســت کــه بایــد از طریــق تصویــب  اســت. حــق دسترســی ب
قوانیــن جامــع در ســطح ملــی و بــر اســاس اصــل افشــای حداکثــری کــه در آن فــرض بــر آن اســت 
کــه تمامــی اطاعــات بایــد در اختیــار متقاضــی قــرار گیــرد، مگــر آن کــه بــه موجــب یــک نظــام دقیــق 
مســتثنا شــده باشــد، مــورد حمایــت قــرار گیــرد. در ایــن شــاخص نیــز بــا توجــه بــه در دســترس بــودن 
اطاعــات و آمــار درآمدهــای مالیاتــی در تمامــی منابــع و تفکیــک ســال های مختلــف از یــک ســو و نیــز 
اطاعــات هزینــه ای ســازمان امــور مالیاتــی )هــر چنــد نــه بــه صــورت جزءبه جــزء( در پرتــال مربــوط، 

می توان ادعا نمود که این شاخص نیز در نظام مالیاتی کشور رعایت گردیده است. 
 

1-Freedom of information.
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نتیجه گیری
ــه ی  ــو نظری ــدا در پرت ــت در ابت ــه گذش ــتانی چنانچ ــای مالیات س ــت اجراه ــوب ضمان ــدل مطل م
ــا  ــط ب ــاخصه های مرتب ــداری و ش ــی به زمام ــی و مدیریت ــی، سیاس ــته ای حقوق ــی و میان رش چندوجه
آن مطــرح گردیــد. بــر اســاس شــاخص های یادشــده ســه عنصــر عدالــت، شــفافیت و پاســخگویی بــا 
توجــه بــه ایجــاد نگــرش و ذهنیــت در بیــن مؤدیــان نقــش برجســته تری نســبت بــه ســایر شــاخصه ها 

ــد. ــه ی الگــوی مطلــوب ضمانــت اجراهــای مالیات ســتانی دارن در تدویــن و ارائ

در ســاختار سیاســی و حقوقــی ایــران بــه گونــه ای وابســتگی ذهنــی و عملــی حاکمــان و مــردم بــه 
شــیوه ی اداره ی امــور از طریــق اقتصــاد تک محصولــی یــا کســب درآمــد بــا پــول نفــت همــواره وجــود 
داشــته اســت. در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر کشــور بــه واســطه ی تحریم هــا و 
کاهــش درآمدهــای نفتــی دولــت بــرای اداره ی امــور، مســئله ی مالیــات و تأمیــن درآمدهــای دولــت از 
طریــق مالیــات، بســیار پراهمیــت شــده اســت. لــذا بــا چنیــن رویکــردی می بایســت بــه پیاده ســازی 

ــود. ــژه ای نم ــداری توجــه وی ــت شــاخص های به زمام ــا محوری ــدل مالیات ســتانی ب م

در هــر صــورت پیش شــرط کاربســت مــدل مطلــوب ضمانــت اجراهــای مالیات ســتانی بــه 
ــون  ــت قان ــع حکوم ــام دارد. در واق ــتگی ت ــدار وابس ــت قانون م ــا دول ــی ی ــت حقوق ــای دول مؤلفه ه
ــوب در  ــون خ ــود قان ــی اســت. صــرف وج ــت حقوق ــی شــکل گیری دول ــاز اصل ــرط و زمینه س پیش ش
ــازی شــده باشــد،  ــن حــوزه مدل س ــق در ای ــای موف ــر اســاس نظام ه ــی ب ــه حت ــات ک حیطــه ی مالی
کارایــی و اثربخشــی الزم را نداشــته و قانــون پــس از مدتــی اثربخشــی و کارایــی خــود را از دســت داده 
و بــه نوعــی بــا متــروک شــدن نســخ ضمنــی شــده اســت؛ بــرای مثــال حتــی در عرصه هــای ضمانــت 
ــوع از قوانیــن  ــدون اثربخشــی الزم ایــن ن اجراهــای کیفــری مالیات ســتانی شــاهد کارایــی ناقــص و ب

ــم. ــل بوده ای در عم

ــز اهمیــت می باشــد. قانــون  رعایــت اصــل برابــری و عدالــت در نظــام مالیاتــی کشــور بســیار حائ
بــرای همــه ی افــراد بایــد یکســان باشــد و همــه در برابــر قانــون مســاوی باشــند کــه بــا توجــه بــه نبــود 
بانــک اطاعــات جامــع از فعالیت هــای مالــی مؤدیــان و صــدور بخشــنامه های متعــدد و نــگاه متفــاوت 
بــه افــراد و فعالیت هــای آنــان، اصــل برابــری بــه نوعــی کمرنــگ شــده اســت. لــذا بــه منظــور برقــراری 
عدالــت و برابــری مالیاتــی بایســتی بــا ایجــاد پایــگاه اطاعــات جامــع مؤدیــان و نیــز تدویــن ضمانــت 
ــون تقویــت گــردد؛ چراکــه هــدف مالیات ســتانی  ــل قان ــری افــراد در مقاب اجراهــای یکســان ایــن براب
در گام اول بایــد توزیــع عادالنــه ی ثــروت در کشــور بیــن اقشــار مختلــف مــردم باشــد و در گام دوم از 

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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ایــن طریــق بــه تأمیــن منابــع جهــت اداره ی امــور کشــور بپــردازد. لیکــن بــه نظــر می رســد گام اول 
مغفــول مانــده اســت.

در مــورد منابــع درآمــدی دولــت نیــز شــفافیت الزم وجــود نــدارد و ایــن موضــوع زمینه هــای فســاد 
و بــه تبــع آن فــرار مالیاتــی را فراهــم مــی آورد. پــس عمــًا در شــرایطی می تــوان بــه ارائــه و اعمــال 
ــا وجــود محدودیت هــای  مــدل مطلــوب ضمانــت اجــرا در حــوزه ی مالیات ســتانی امیــدوار بــود کــه ب
ــا شــفافیت تمــام در اختیــار شــهروندان قــرار گیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت  قانونــی اطاعــات مالــی ب
فســاد مالــی بــه فســاد مدیریتــی و فســاد اداری منجــر خواهــد شــد و بــه تبــع آن نمی تــوان انتظــار 
پاســخگویی را داشــت. شــفافیت ضمانــت اجراهــای مالیاتــی راه هــای دور زدن قانــون و فــرار مالیاتــی 
را محــدود می نمایــد؛ در حالــی کــه در صــورت نبــود سیســتم ضمانــت اجــرای کارآمــد، قانــون نقــض 

ــد شــد. ــای جــدی مواجــه خواه ــا چالش ه ــت آن ب می شــود و حاکمی

چنانچــه اشــاره شــد بــرای شــکل گیری مــدل مطلــوب ضمانــت اجراهــای مالیات ســتانی نیازمنــد 
پاســخگویی اداری و مدیریتــی هســتیم. پاســخگویی مســلمًا بــا طــرح ســؤال و ایجــاد چالــش از طــرف 
ــی  ــی از ذهــن خال ــات شــفاف و منطق ــود اطاع ــا در نب ــت مطــرح می شــود؛ ام ــل دول ــردم در مقاب م
ــکار  ــاع وجــدان و اف ــوان انتظــار پاســخگویی و اقن ــن شــرایط می ت ــه در ای ســؤالی برنمی خیــزد. چگون
ــوب  ــدل مطل ــه ی م ــرای ارائ ــران ب ــت. در ای ــار داش ــا انتظ ــوزه ی مالیات ه ــه را در ح ــی جامع عموم
ــورت  ــه ص ــد ب ــود دارد و نبای ــتثنا وج ــوان اس ــه عن ــه ب ــی ک ــود محدودیت های ــا وج ــتانی ب مالیات س
ــود کــه  ــی در عمــل ب ــن مدل ــه فکــر تدوی ــد ب ــد، بای ــا جــای اصــل را بگیرن گســترده تفســیر شــده ت
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــم نماین ــه را فراه ــی جامع ــکار عموم ــل اف ــخ گویی در مقاب ــای پاس پیش زمینه ه
ــت شــاخص های  ــا رعای ــی ب ــی در نظــام مالیات ــای اجرای ــه ی الگــوی مناســب ضمانت ه در جهــت ارائ

ــد: ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــر م ــوارد زی ــت م ــداری می بایس به زمام

۱- تســریع بــه رســیدگی پرونده هــای مرتکبــان جرائــم مالیاتــی در راســتای وصــول ســریع حقــوق 
حقــه ی دولــت و بــه منظــور افزایــش تأثیــر مجازات هــای مالیاتــی در اذهــان عمومــی.

ــتگیری،  ــال دس ــادی احتم ــل اقتص ــن عوام ــرم )مجرمی ــرای مج ــرم ب ــای ج ــش هزینه ه 2- افزای
ــا ایــن  ــد( ب ــه در نظــر می گیرن ــه عنــوان هزینــه ی فعالیــت مجرمان محکومیــت و مجــازات شــدن را ب
ــه ی انســان  ــر نظری ــک فعالیــت و صنعــت اقتصــادی مهــم اســت کــه مبتنــی ب ــدگاه کــه جــرم ی دی
ــر  ــا در نظ ــرم ب ــادی ج ــادی و غیرم ــد م ــه عوای ــن موضــوع ک ــده ای ــل هزینه-فای ــا تحلی ــی و ب عقای
ــی بیشــتر اســت،  ــای قانون ــه کاره ــا نســبت ب ــن احتمــال دســتگیری و مجــازات و شــدت آن ه گرفت
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مرتکــب جــرم می شــوند. ســلب حقــوق اجتماعــی از قبیــل فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی و ... از 
ــد. ــا باش ــه راهگش ــن زمین ــوان در ای ــی می ت ــم مالیات ــن جرائ مرتکبی

3- کاهش فرایند دادرسی مالیاتی در جهت افزایش پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی.
4- تنقیح قوانین و مقررات و ساده سازی قوانین مالیاتی.

ــانه ها؛  ــق رس ــات از طری ــفافیت و آزادی اطاع ــاد ش ــدف ایج ــا ه ــی ب ــگ مالیات ــای فرهن 5- ارتق
ماننــد

تبیین آثار مثبت پرداخت مالیات در جامعه،
شفاف سازی نحوه ی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی،

تاش در راستای ارزشمندی و مقبولیت مالیات به عنوان هنجار.
6- تعامــل حداکثــری بــا ســایر دســتگاه های اجرایــی و مراجــع نظارتــی بــه منظــور اجــرای کامــل 

مــاده ۱69 مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم و افزایــش شــفافیت اقتصــادی.
ــا  ــان ب ــذاری آن ــزان تأثیرگ ــت و می ــه و فرص ــاس هزین ــر اس ــا ب ــت اجراه ــدی ضمان 7- اولویت بن

ــهروندان. ــای ش ــوق و آزادی ه ــن حق ــی و تضمی ــت مالیات ــت عدال ــر رعای ــد ب تأکی
ــا  ــی ب ــای مالیات ــت اجراه ــال ضمان ــی اعم ــت چگونگ ــت گذاری جه ــات سیاس ــکیل جلس 8- تش
ــان  ــط، کارشناس ــی ذی رب ــع قضای ــدگان مراج ــور نماین ــی و همین ط ــر مالیات ــل مؤث ــور عوام حض

اقتصادی و بعضًا روانشناسان اجتماعی. 

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
 ســتانی در پرتو اصول به زمامداری 
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The ideal model for guaranteeing the implementation 
of taxation in the light of the principles of governance
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Abstract:
The model of governance has emerged in many countries since the early 1990s as a 
purposeful way of governing and managing political and legal affairs. In the Iranian 
legal system, during the last two decades, some humanities thinkers have analyzed 
and explained the theory of good governance. Accordingly, in this study, considering 
the importance of taxes as one of the sustainable revenues of the government and 
shows the trust and obedience of citizens to the ruling system, the guarantee of tax 
performance has been examined in conjunction with the theory of governance.

The purpose of this study is to provide a favorable model for taxation from a legal 
perspective in accordance with the theory of good governance. In this article, the 
descriptive-analytical method is explained in the light of tax rules and regulations. 
The results indicate that the indicators of the mentioned theory have been observed 
to some extent in the Iranian tax legal system but the three elements of justice, trans-
parency, and accountability have played a more prominent role than other indicators 
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in formulating and presenting the desired tax model. Also, the size of the organiza
tion, scope and bureaucracy governing the administrative system of the country as 
a fundamental and general challenge, as well as the existence of conflicting rules 
or the lack of appropriate and up-to-date rules, Lack of proper understanding of the 
culture of paying taxes, etc. have been effective in weakening the proper system of 
guaranteeing the implementation of tax returns.


