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چکیده
الگــوی بهزمامــداری در بســیاری از کشــورها از اوایــل ده ـهی نــود میــادی بــه مثابــه شــیوهای
هدفمنــد در ادارهی امــور و مدیریــت سیاســی و حقوقــی مطــرح گردیــد .در نظــام حقوقی ایــران نیز
طــی دو دهـهی اخیــر ،برخــی از اندیشــمندان علوم انســانی بــه تحلیــل و تبیین نظریـهی حکمرانی
مطلــوب اقــدام نمودنــد؛ بــر ایــن اســاس در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه اهمیــت مالیــات بــه عنــوان
یکــی از درآمدهــای پایــدار دولــت و نشــاندهندهی اعتمــاد و تمکیــن شــهروندان بــه نظــام حاکــم،
ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی در تعامــل بــا نظریـهی بهزمامــداری مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .هــدف از پژوهــش ارائـهی الگویــی مطلــوب جهــت اخــذ مالیــات از منظــر حقوقــی در تطابــق
بــا نظری ـهی حکمرانــی مطلــوب میباشــد .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 شــاخصهای نظریـهی مذکــور در نظــام حقوقــی مالیاتــی ایــران تــا حــدودی رعایــت شــده امــا
ســه عنصــر عدالــت ،شــفافیت ،پاســخگویی نقــش برجســتهتری نســبت بــه ســایر شــاخصها در
تدویــن و ارائـهی الگــوی مطلــوب مالیاتســتانی داشــتهاند .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 بـهروز ،عــدم درک صحیــح از فرهنــگ پرداخــت
مالیــات و  ...در تضعیــف نظــام شایســتهی ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی مؤثــر بودهانــد.
کلیدواژهها :الگوی مطلوب ،بهزمامداری ،ضمانت اجرا ،مالیاتستانی.
* .گروه :حقوق عمومی ،واحد :تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
rey.ame1982@gmail.com
** .گروه :حقوق عمومی ،واحد :تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
Drjavadmirghasemi@gmail.com
*** .گــروه :حقــوق عمومــی ،واحــد :تهــران مرکــزی ،دانشــگاه آزاد اســامی ،تهــران ،ایــران vrostami@ut.ac.ir
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مقدمه
وضــع مالیــات بــه عنــوان یکــی از اساسـیترین امتیــازات دولــت بــرای تضمیــن درآمدهــای دولتــی
و پرداخــت و تمکیــن بــه آن نیــز بــه نوعــی نشــاندهندهی میــزان اعتمــاد بــه حکومــت اســت .بــا
مــروری بــر قوانیــن مالیاتــی کشــور طــی چنــد دهـهی اخیــر مالحظــه میشــود کــه قانــون مالیاتهــا
بیــش از  ۱۰بــار بــه طــور کلــی یــا جزئــی دســتخوش تغییــر و اصــاح گردیــده اســت .یکــی از
مهمتریــن اهــداف تصویــب اصالحیــه اخیــر قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،ارتقــای جایــگاه مالیاتهــا
در تأمیــن منابــع مالــی دولــت و کاهــش وابســتگی بودجــهی دولــت بــه درآمدهــای نفتــی بــوده و
مهمتریــن ابــزار دســتیابی بــه اهــداف متعالــی در نظــر گرفتــه شــده در قانــون ،تقویــت ضمانتهــای
اجرایــی بــرای انجــام تکالیــف مالیاتــی میباشــد .در آخریــن اصالحیــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم
مصــوب  1394/04/31قانونگــذار بــه نحــو چشــمگیری در کنــار ضمانــت اجراهــای حقوقــی کــه در
قانــون مذکــور وجــود داشــت ،اقــدام بــه افزایــش ضمانتهــای اجرایــی ذیــل مــاده  274ایــن قانــون
نمــوده و طــی  7بنــد مصادیــق فــرار مالیاتــی را احصــا کــرده اســت؛ امــا اجــرای ایــن ضمانــت اجراها در
عمــل بــا مشــکالت بســیاری مواجــه گشــته؛ بــرای مثــال عــدم توجــه بــه مســئولیت کیفــری اشــخاص
حقوقــی (تبصــره مــاده  274اصالحــی) و بیتوجهــی بــه مســئولیت ناشــی از تقصیــر ،همچنــان در
اینگونــه مقــررات بــه عنــوان نقــص و چالــش محســوب میگــردد 1کــه نیازمنــد ایجــاد و طراحــی
یــک الگــوی مطلــوب و کارآمــد بــرای ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی در حقــوق مالیاتــی ایــران
میباشــد .از طرفــی بهزمامــداری بــا توجــه بــه مؤلفههــا و شــاخصهای آن ،نیــز بــه عنــوان الگویــی
جدیــد مــورد توجــه ســازمانها و نهادهــای پولــی و مالــی قــرار گرفتــه اســت .رعایــت شــاخصهای
بهزمامــداری میتوانــد در ارائــهی الگویــی موفــق از ضمانــت اجرایــی مالیاتســتانی نقــش داشــته
باشــد.
البتــه نمیتــوان از تغییــرات خوبــی کــه در اصالحیـهی اخیــر قانــون مالیــات مســتقیم در راســتای
اعتمــاد بــه مؤدیــان مالیاتــی و خوداظهــاری آنــان صــورت پذیرفتــه اســت ،ماننــد حــذف مالیــات
علیالــرأس کــه از جملــه جرائــم مالیاتــی قانــون ســابق مالیاتهــا بــود ،چشمپوشــی نمــود.
مســئلهی اصلــی در ایــن میــان میــزان تطابــق و رعایــت شــاخصهای بهزمامــداری در نظــام
حقوقــی مالیاتــی ایــران میباشــد .هــر چــه میــزان همپوشــانی مؤلفههــای بهزمامــداری در نظــام
مالیاتــی بیشــتر باشــد ،بــه الگــوی مطلــوب مالیاتســتانی نزدیکتــر خواهیــم بــود .مزیــد بــر
 .1ولیدی ،محمدصالح ،علی نجفی توانا و سیدمهدی احمدی موسوی ،آسیبشناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین عوامل

مؤثر در بروز آسیبها ،مجله حقوقی دادگستری ،زمستان ،1395دوره  ،80شماره  ،96ص .44
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شناســایی آســیبهای موجــود در نظــام مالیاتســتانی بــرای تدویــن یــک الگــوی مطلــوب بایــد
ســاختارها ،هنجارهــا ،فرهنــگ جامعــه و همینطــور فرآینــد اعمــال ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی،
دالیــل گریــز از پرداخــت مالیــات ،هزینههــای دریافــت مالیــات ،نظاممنــد نمــودن مجازاتهــای
مالیاتســتانی در نظــام مالیاتــی اعــم از مجازاتهــای کیفــری ،اداری و مدنــی مــورد مداقــه و بررســی
قــرار گرفتــه و بــر اســاس شــاخصهایی کــه در ایــن راســتا مــورد شناســایی قــرار میگیرنــد ،بــه
طراحــی الگــوی مطلــوب بــرای رســیدن بــه اهــداف و رویکردهــای ضمانــت اجراهــای موجــود در نظــام
حقــوق مالیاتــی و رفــع نواقــص آن پرداخــت.
در ایــن مقالــه فــرض بــر آن اســت کــه شــاخصهای بهزمامــداری بــر نظــام حقوقــی مالیاتســتانی
ایــران بــه طــور کامــل منطبــق نمیباشــد؛ لــذا از آنجایــی کــه بهزمامــداری ،تضمیــن رعایــت حقــوق
بشــر را در مؤلفههــای اصلــی خــود مــورد توجــه قــرار داده اســت و ادعــای بهبــود بخشــیدن بــه
رابطــهی بیــن شــهروندان و دولــت را دارد ،میتــوان رابطــهی آن را بــا ارائــهی الگویــی مطلــوب در
زمینــهی مالیاتســتانی مــورد بررســی قــرار داد .در ایــن پژوهــش در ابتــدا بــه معرفــی ضمانــت
اجراهــای مالیاتســتانی پرداختــه و ســپس بــا بیــان مؤلفههــای بهزمامــداری میــزان تطابــق ایــن دو
بــا هــم مــورد بررســی قــرار گرفتــه و الگــوی مطلــوب ضمانتهــای اجرایــی بــر مبنــای مؤلفههــای
بهزمامــداری تشــریح شــده اســت.

گفتار یکم .ضمانت اجراهای مالیاتستانی
بــه طــور کلــی «ضمانــت اجــرا عبــارت اســت از قدرتــی کــه بــرای بــه کار بســتن قانــون یــا
حکــم دادگاه یــا قراردادهــا یــا غیــره از آن بهــره بــرده میشــود 1».در قوانیــن و مقــررات مالیاتــی
قریــب بــه اتفــاق كشــورها در بســیاری از مــواد قانونــی ،تكالیفــی بــرای مؤدیــان مالیاتــی ،مأمــوران
مالیــات یــا اشــخاص ثالــث اعــم از دولتــی و خصوصــی مقــرر شــده اســت .هــر تكلیفــی جهــت اجــرا
بایــد ضمانــت اجراهــای مؤثــر اداری ،كیفــری یــا مدنــی داشــته باشــد ،در غیــر ایــن صــورت آن
تكالیــف بــرای مكلفیــن در زمــرهی قواعــد اخالقــی محســوب میگــردد .هــرگاه مؤدیــان مالیاتــی در
ارائ ـهی اظهارنامــه مرتكــب تخلــف شــده و یــا صداقــت و راس ـتگویی را مراعــات ننماینــد و یــا قصــد
فــرار از پرداخــت مالیــات را داشــته باشــند ،بــا ضمانتهــای اجرایــی متعــددی مواجــه خواهنــد شــد.
ضمانتهــای اجرایــی مالیاتــی بــا اهــداف زیــر تحقــق میپذیــرد:
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران :انتشارات گنج دانش ،1385 ،ص .66

91

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
ســتانی در پرتو اصول به زمامداری

 الــزام مؤدیــان بــه رعایــت مقــررات و تكالیــف قانونــی؛ تنبیــه و مجــازات مؤدیانــی كــه قصــد فــراراز مالیــات را داشــتهاند و تعییــن و وصــول خســاراتی كــه در نتیجـهی عــدم رعایــت تكالیــف و مقــررات
1
قانونــی بــه دولــت وارد شــده اســت.
الــف .ضمانتهــای اجرایــی اداری یــا مالیاتــی كــه صرفـاً جنبـهی مالــی داشــته و دســتگاه مالیاتــی
میتوانــد ایــن اقتــدار را رأسـاً اعمــال نمایــد.
ب .ضمانتهــای اجرایــی كیفــری كــه مــؤدی متخلــف را بــه مجازاتهــای كیفــری از جملــه
جــزای نقــدی و حبــس محكــوم مینمایــد.
ً
ج .الــزام بــه جبــران خســارت یــا ضمانــت اجــرای مدنــی كــه دســتگاه مالیاتــی عموم ـا از طریــق
محاكــم عمومــی بــه اعمــال آنهــا میپــردازد.

بند یکم .ضمانت اجراهای اداری
ایــن نــوع ضمانــت اجراهــا کــه صرفــاً جنبــهی مالــی دارنــد ،ویــژهی نظــام مالیاتــی هســتند و
ســازمان امــور مالیاتــی حــق دارد آنهــا را رأسـاً اعمــال کنــد و شــامل اظهارنامــه بــرآوردی (تشــخیص
علیالــرأس) ،جرائــم مالیاتــی و محرومیــت از معافیتهــا ،تســهیالت و بخشــودگیهای مالیاتــی
2
اســت.
 .1اظهارنامهی برآوردی (تشخیص علیالرأس)
ایــن ضمانــت اجــرا در قبــال مؤدیانــی اعمــال میشــود كــه بــا دســتگاه مالیاتــی همــكاری
نمیکننــد و علیرغــم اینكــه بایــد وظایــف خــود را در قبــال دســتگاه مالیاتــی مهــم و جــدی تلقــی
نمـــایند ،در مــورد آن ســهلانگاری میکننــد؛ در نتیجــه بــه جــای اظهارنامــه و ســایر اســناد و مــدارك
مــؤدی ،تشــخیص ســازمان مالیاتــی بــه صــورت علیالــرأس مبنــای تشــخیص مالیــات قــرار میگیــرد.
البتــه ایــن نحــوهی رســیدگی در مــواد دیگــری از جملــه مــواد  181 ،169 ،113 ،90 ،30و  228ق.م.م
كــه همگــی مربــوط بــه مؤدیانــی بــود كــه در انجــام وظایــف خــود قصــور نمــوده یــا تخلفــی کردهانــد،
بــه دســتگاه مالیاتــی جــواز اســتفاده از ضمانــت اجــرای تشــخیص علیالــرأس را اعطــا مینمــود.
لیکــن بــا توجــه بــه اصالحیــه قانــون مالیــات مســتقیم مصــوب  1394/04/31تعییــن مالیــات بــر
 .1پیرنیا ،حسین ،مالیه عمومی ،مالیاتها و بودجه ،تهران :ابنسینا ،1344 ،ص .124

 .2رستمی ،ولی ،اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ،پاییز
 ،1387دوره  ،38شماره  ،3ص .172
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مبنــای «بــرگ ارزیابــی مالیاتــی» 1بــه جــای تشــخیص علیالــرأس انجــام میشــود کــه بــا توجــه بــه
اطالعــات اقتصــادی مؤدیــان تکمیــل میگــردد .هــر چنــد کــه در تبصــره مــاده  97قانــون اخیرالذکــر
ســازمان امــور مالیاتــی موظــف شــده تــا حداکثــر ظــرف ســه ســال از تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون بانــک
اطالعاتــی مرتبــط بــا نظــام جامــع مالیاتــی را فعــال نمایــد و در ایــن مــدت کــه نظــام جامــع مالیاتــی
بــه صــورت کامــل بــه اجــرا درنیامــده ،رســیدگی علیالــرأس کمــاکان مجــری میباشــد.
 .2جرائم مالیاتی
از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاییــﻫی مالیاتــی میتــوان بــه جرائــم مالیاتــی اشــاره نمــود کــه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ متفاوتانــد و از آنهــا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﻓﺮار مالیاتــی و پرداخــت بــه
موقــع مالیــات» یــاد میکننــد .فصــل هفتــم قانــون مالیاتهــای مســتقیم بــه تشــویقات و جرائــم
مالیاتــی پرداختــه و تشــویقات مختلفــی بــرای خوشحســابی مالیاتــی پیشبینــی شــده اســت کــه در
مــواد  189ق.م.م بــه بعــد ذکــر شــدهاند.
 .3محرومیت از معافیتهای مالیاتی و سایر تسهیالت اقتصادی و اجتماعی
اصــوالً ســازمان مالیاتــی بــا توجیهــات اقتصــادی و اجتماعــی خــاص و همچنیــن در جهــت
تشــویق و حمایــت از مؤدیانــی كــه همــكاری الزم را بــا ســازمان مالیاتــی داشــته و اصطالحـاً مؤدیــان
خوشحســاب نامیــده میشــوند ،پــارهای از تســهیالت ،بخشــودگیها و معافیتهــا را در مــورد آنهــا
اعمــال مینمایــد؛ امــا در طــرف مقابــل نســبت بــه مؤدیانــی كــه از همــكاری بــا ســازمان مالیاتــی
اجتنــاب میورزنــد ،مجموع ـهای از تنبیهــات را لحــاظ مینمایــد كــه از جملــه آنهــا محــروم نمــودن
ایــن افــراد از معافیتهــا ،تســهیالت و بخشــودگیهای مقــرر بــرای افــراد خوشحســاب میباشــد
كــه نویســندگان و صاحبنظــران از ایــن نــوع تنبیــه بــه عنــوان نوعــی ضمانــت اجرایــی اداری یــا
2
مالیاتــی یــاد میکننــد.

 .1رستمی ،ولی ،مالیه عمومی با تجدیدنظر و اضافات بر اساس قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،چاپ هشتم،
تهران :نشر میزان ،1398 ،صص  146و .147
 .2شهبازیان ،حمدالله ،تحول مالیاتهای مستقیم در ایران از  1345تا امروز ،پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران،
دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،1373 ،ص .45
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الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
ســتانی در پرتو اصول به زمامداری

 .4عملیات اجرایی
در حقــوق مالیاتــی اصــل بــر رضایــت مــؤدی در پرداخــت مالیــات میباشــد؛ امــا از آنجــا كــه
مالیــات از مصادیــق اعمــال حاكمیــت دولــت اســت ،دســتگاه مالیاتــی در صــورت عــدم پرداخــت
مالیــات از جانــب مــؤدی از امتیــاز قــدرت عمومــی بهــره خواهــد بــرد و بــا توســل بــه قــوه قهریــه و
اجبــار نســبت بــه وصــول مالیــات اقــدام خواهــد كــرد.
 .5ممنوعالخروج نمودن مؤدی بدهكار
از جملــه قرارهــای ســلبکنندهی آزادی كــه در مرحل ـهی تحقیقــات مقدماتــی كیفــری از ســوی
مقامــات قضایــی قابــل صــدور اســت ،ممنوعالخــروج كــردن متهــم و مجــرم میباشــد كــه واگــذاری
آن بــه ســازمان مالیاتــی در خــور توجــه و بیســابقه بــه نظـــر میرســد.
 .6حق تقدم مالیات
قانونگــذار ایــران در مــاده  160ق.م.م ،بدهــی مالیاتــی را جــزء دیــون ممتــازه قــرار داده كــه
طــی آن ســازمان امــور مالیاتــی كشــور بــرای وصــول مالیــات و جرائــم متعلــق از مؤدیــان و مســئوالن
پرداخــت مالیــات نســبت بــه ســایر طلبــكاران بــه اســتثنای صاحبــان حقــوق نســبت بــه مــال مــورد
وثیقــه و مطالبــات كارگــران و كارمنــدان ناشــی از خدمــت ،حــق تقــدم خواهــد داشــت.
 .7قرار تأمین (موضوع ماده  161قانون مالیاتهای مستقیم)

1

چنانچــه پیــش از قطعــی شــدن مالیــات و یــا قبــل از طــی شــدن مراحــل اجرایــی بیــم تفریــط
مــال از طــرف مــؤدی بــه قصــد فــرار از پرداخــت مــال وجــود داشــته باشــد ،اداره امــور مالیاتــی
میتوانــد بــا ارائــهی دالیــل از هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی تقاضــای قــرار ذیربــط بنمایــد.
 .1مــاده  161قانــون مالیاتهــای مســتقیم :در مــواردی كــه 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 مـیرود ،ادارهی امــور مالیاتــی بایــد بــا ارائهی
دالیــل كافــی از هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی قــرار تأمیــن مالیــات را بخواهــد و در صورتــی كه هیئــت ،صدور قــرار را الزم تشــخیص
دهــد ،ضمــن تعییــن مبلــغ ،قــرار مقتضــی را صــادر خواهد كــرد .اداره امــور مالیاتی مكلف اســت معــادل همان مبلــغ از امــوال و وجوه
مــؤدی كــه نــزد وی یــا اشــخاص ثالــث باشــد ،تأمیــن نمایــد .در این صــورت مــؤدی و اشــخاص ثالث پــس از ابــاغ اخطار كتبــی اداره
امــور مالیاتــی حــق نخواهنــد داشــت امــوال مــورد تأمیــن را از تصرف خود خــارج كنند؛ مگــر اینكه معــادل مبلغ مــورد مطالبه تأمین
دهنــد و در صــورت تخلــف عــاوه بــر پرداخــت مطالبــات مذكــور ،مشــمول مجــازات حبــس تعزیــری درجه شــش نیــز خواهنــد بود.
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بند دوم .ضمانت اجراهای مدنی
ضمانــت اجراهــای مدنــی ،بــه اشــکال مختلفــی در قانــون مالیاتهــای مســتقیم وجــود دارد؛ امــا
دو مــورد از ایــن ضمانــت اجراهــا ،یعنــی ضمانــت اجــرای جبــران خســارت و مســئولیت تضامنــی در
پرداخــت مالیــات در قانــون مالیاتهــای مســتقیم بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه از جملــه
میتــوان بــه مــواد  239 ،270 ،230 ،277و تبصــره  3مــاده  87قانــون مالیاتهــای مســتقیم اشــاره
کــرد .همچنیــن در قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،مســئولیت تضامنــی ضمــن مــواد  2 197 1 ،90و
 3 199آمــده اســت .طبــق قاعــدهی کلــی مــاده  162ق.م.م در مــواردی کــه اشــخاص متعــدد ،مســئول
پرداخــت مالیــات شــناخته شــوند ،ادارات امــور مالیاتــی حــق دارنــد کــه بــه هم ـهی آنهــا مجتمع ـاً
یــا بــه هــر یــک جداگانــه بــرای وصــول مالیــات مراجعــه کننــد و مراجعــه بــه یکــی از آنهــا مانــع از
مراجعــه بــه دیگــران نخواهــد بــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه حکــم کلــی مــاده  182قانــون مالیاتهــای مســتقیم مبنــی بــر مســئولیت
تضامنــی ،در خصــوص کســانی کــه مکلــف بــه پرداخــت مالیــات دیگــران میباشــند و یــا پرداخــت
مالیــات مؤدیــان دیگــر را تعهــد یــا ضمانــت کــرده باشــد ،نیــز مجــری میباشــد.

 .1در مــواردی کــه پرداختکننــدگان حقــوق ،مالیــات متعلــق را در موعــد مقــرر نپردازنــد یــا کمتــر از میــزان واقعــی پرداخــت
ی ذیصــاح مکلــف اســت مالیــات متعلــق رابــه انضمــام جرائــم موضــوع ایــن قانــون محاســبه و از
نماینــد ،اداره امــور مالیات ـ 
پرداختکننــدگان حقــوق کــه در حکــم مــؤدی میباشــند بــه موجــب بــرگ تشــخیص بــا رعایــت مهلــت مقــرر در مــاده
 157ایــن قانــون مطالبــه کنــد .حکــم ایــن مــاده نســبت بــه مشــموالن مــاده  88ایــن قانــون نیــز جــاری خواهــد بــود.
 .2مــاده  197ق.م.م :نســبت بــه اشــخاصی کــه بــه شــرح مقــررات ایــن قانــون مکلــف بــه تســلیم صــورت یــا فهرســت یــا قــرارداد
یــا مشــخصات راجــع بــه مــؤدی میباشــند ،در صورتــی کــه از تســلیم آنهــا در موعــد مقــرر خــودداری و یــا برخــاف واقــع تســلیم
ق پرداختــی و در خصــوص پیمــانکاری
نماینــد ،جریمــه متعلــق در مــورد حقــوق عبــارت خواهــد بــود از دو درصــد ( )%2حقــو 
یــک درصــد ( )%1کل مبلــغ قــرارداد و در هــر حــال بــا مــؤدی متضامن ـاً مســئول جبــران زیــان وارده بــه دولــت خواهنــد بــود.
 .3مــاده  199ق.م.م :شــخص حقیقــی یــا حقوقــی کــه بــهموجــب مقــررات ایــن قانــون مکلــف بــه کســر و ایصــال
مالیــات مؤدیــان دیگــر اســت ،در صــورت تخلــف از انجــام وظایــف مقــرره عــاوه بــر مســئولیت تضامنــی کــه بــا مــؤدی در
پرداخــت مالیــات خواهــد داشــت ،مشــمول جریمــهای معــادل دهدرصــد ( )%10مالیــات پرداختنشــده در موعــد مقــرر
و د و و نیــم درصــد ( )%2/5مالیــات بــه ازای هــر مــاه نســبت بــه مــدت تأخیــر از سررســید پرداخــت ،خواهــد بــود.
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بند سوم .ضمانت اجراهای کیفری
دولــت همیشــه در تــاش بــوده تــا بــه شــیوههای مختلــف ،تمکیــن داوطلبانـهی مؤدیــان مالیاتــی
و در نتیجــه کارایــی و اثربخشــی دســتگاه مالیاتــی را ارتقــا بخشــد .یکــی از برنامههــای دولــت بــرای
دســتیابی بــه ایــن اهــداف اصــاح قانــون مالیاتهــای مســتقیم بــوده کــه در نهایــت در تاریــخ 31
تیرمــاه  1394بــه تصویــب مجلــس رســید .اصالحیــه جدیــد قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،بســتر
مناســب و ایدهآلــی را بــرای مبــارزه بــا فســاد فراهــم نمــوده اســت .مهمتریــن رویکــرد ایــن اصالحیــه،
بحــث جرمانــگاری مالیــات میباشــد .هــر چنــد قبــل از اصالحیــه ضمانــت اجراهــای کیفــری مرتبــط
بــا ایــن قانــون مشــتمل بــر مجــازات مقــرر در مــاده  1 24قانــون ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه
بــا فســاد ،مــواد  231و  201ق.م.م و مــاده  2قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء ،اختــاس و
کالهبــرداری 2وجــود داشــت ،لیکــن بــه دلیــل عــدم بازدارندگــی کافــی ،قانونگــذار در اصالحی ـهی
یادشــده بــر آن شــد تــا مجازاتهــای كیفــری را ضمــن مــواد  274تــا  280قانــون مذکــور بــه عنــوان
ضمانــت اجــرا در نظــر بگیــرد.
در مــاده  274الحاقــی ،نظــام متمركــز جرائــم كیفــری مالیاتــی را تبییــن كــرده كــه مرتكبیــن
آنهــا در دادگاههــای عمومــی محاكمــه و بــه حبــس تعزیــری درجــه شــش (حبــس از ســه مــاه تــا
دو ســال) محكــوم خواهنــد شــد .ایــن جرائــم شــامل مــوارد زیــر اســت :تنظیــم اســناد خــاف واقــع و
اســتناد بــه آنهــا ،اختفــای فعالیــت اقتصــادی و كتمــان درآمــد حاصــل از آن ،عــدم تســلیم اظهارنامــه
مالیاتــی در ســه ســال متوالــی ،عــدم ایصــال مالیــات توســط اشــخاص ثالــث مكلــف بــه ایــن امــر،
تنظیــم معامــات و قراردادهــای صــوری و خــاف واقــع عالمـاً و عامــداً بــه قصــد فــرار از مالیــات و منــع
دسترســی مأمــوران مالیاتــی بــه اطالعــات مالیاتــی خــود یــا اشــخاص ثالــث .از دیگــر نــكات مثبــت
 .1هرگونــه اظهــار خــاف واقــع و نیــز ارائه اســناد و مدارک غیرواقعی به دســتگاههای 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 میشــود .چنانچــه برای
عمــل ارتکابــی در ســایر قوانیــن مجازاتــی تعییــن شــده باشــد ،بــه همــان مجــازات محکــوم میشــود .در غیــر ایــن صــورت عــاوه بر
لغــو امتیــاز ،مرتکــب بــه جــزای نقــدی معــادل حقــوق تضییعشــده و نیــز جبــران زیــان وارده بــا مطالبــه ذینفــع محکــوم میگــردد.
 .2مــاده  2قانــون ارتشــاء « ...هــر کــس بــه نحــوی از انحــاء امتیازاتــی را کــه بــه اشــخاص خــاص بــه جهت داشــتن شــرایط مخصوص
تفویــض میگــردد ،نظیــر جــواز صــادرات و واردات و آنچــه عرفـاً 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 بهدسـتآمده محکــوم خواهد شــد».
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اصالحیــه مزبــور میتــوان بــه مــوارد مهــم دیگــری اشــاره داشــت كــه از جملــه پیشبینــی معاونــت
در جــرم و اعمــال مجــازات نســبت بــه مأمــوران مالیاتــی اعــم از حســابداران ،حسابرســان و همچنیــن
مؤسســات حسابرســی و ( ...مــواد  276و  ،)277معاونــت ســایر افــراد در جــرم از طریــق ترغیــب،
تطمیــع ،تهدیــد یــا تحریــك مجــرم (ذیــل مــاده  276و مــاده  )277و در نهایــت ایجــاد دادســرا و دادگاه
ویــژه مالیاتــی بنــا بــه درخواســت ســازمان امــور مالیاتــی كشــور در هــر یــك از اســتانها و مناطقــی كــه
رئیــس قــوه قضائیــه مقتضــی بدانــد (مــاده .)278

گفتار دوم .چالشهای اجرایی ضمانت اجراها
بــا وجــود انــواع ضمانــت اجراهــا اعــم از اداری ،مدنــی و کیفــری در نظــام مالیاتــی ایــران ،بــا
چالشهــای زیــاد در اجــرا روبــرو هســتیم کــه ذیــا بــه برخــی از آنهــا پرداختــه میشــود:

بند یکم .چالشهای اجرایی ضمانت اجراهای اداری
عم ـ ً
ا وجــود ضمانــت اجراهــای اداری موجــود در قانــون مالیاتهــای مســتقیم نمیتوانــد منجــر
بــه الــزام مــؤدی بــه پرداخــت مالیــات گــردد .چــه بســا مؤدیــان مالیاتــی کــه دارای بدهیهــای مالیاتــی
کالن بــوده و بــه دلیــل عــدم پرداخــت بــه طــور مکــرر بــا ضمانــت اجراهــای اداری از جملــه تعلــق
جرائــم مالیاتــی ،ممنوعالخروجــی و  ...مواجــه میگردنــد ،کمــاکان از پرداخــت مالیــات خــودداری
نمــوده و بــه نظــر میرســد کــه ایــن نــوع مجــازات از بازدارندگــی کافــی برخــوردار نیســت.

بند دوم .چالشهای اجرایی ضمانت اجراهای مدنی
بــا توجــه بــه اینکــه بــه موجــب قانــون آییــن دادرســی مدنــی ،مطالبــهی خســارات وارده بــه
حقــوق دولــت مســتلزم تنظیــم دادخواســت و بــه تبــع آن ابطــال تمبــر بابــت هزینــهی دادرســی
میباشــد و در دعــوی مطالبــه خســارت وارده ،خواهــان (ســازمان امــور مالیاتــی) ملــزم بــه پرداخــت
هزینـهی دادرســی میباشــد و از ســوی دیگــر ،هزینـهی یادشــده غالبـاً مبالــغ معتنابـهای میباشــد کــه
بــا وجــود صــدور رأی هــم در برخــی از مــوارد بــه دلیــل عــدم توانایــی مــؤدی (خوانــده) ،از قابلیــت اجرا
خــارج اســت ،بــه نظــر میرســد کــه ایــن ضمانــت اجــرا در عمــل از کارایــی الزم و مطلوبــی برخــوردار
نمیباشــد( .هرچنــد ذکــر ایــن نکتــه قابــل توجــه میباشــد کــه در برخــی از پروندههــای مطروحــه
در مراجــع قضایــی ،قضــات عموم ـاً متهمــان را بــه پرداخــت مالیــات متعلقــه ترغیــب مینماینــد).
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گاهــی بــه دلیــل ماهیــت ویــژهی برخــی از پروندههــای مالیاتــی ماننــد مــاده  169مکــرر ق.م.م
(در قســمت اخیــر بنــد  3مــاده  274ق.م.م ،امتنــاع از انجــام تکالیــف قانونــی مبنــی بــر ارســال
اطالعــات مالــی موضــوع مــواد  169و  169مکــرر ،بــه ورود ضــرر و زیــان بــه دولــت مقیــد گردیــده
اســت) عمـ ً
ا امــکان تعییــن ضــرر و زیــان میســر نمیباشــد؛ زیــرا محاســبهی ضــرر و زیــان وارده بــر
اســاس مــدارک و مســتندات بهدســتآمده میباشــد کــه در مــورد حاضــر ،بــه دلیــل عــدم ارائــهی
اســناد و مــدارک ایــن موضــوع قابلیــت اجرایــی نــدارد.

بند سوم .چالشهای اجرایی ضمانت اجراهای کیفری
رویکــرد جدیــد قانونگــذار در خصــوص جرمانــگاری مالیــات بــا هم ـهی مزایــای موجــود نیــز در
بردارنــدهی نقایــص و چالشهــای متعــددی میباشــد .عــدم توجــه بــه مســئولیت کیفــری اشــخاص
حقوقــی بــا توجــه بــه تحــوالت نویــن قانونــی (تبصــره مــاده  274اصالحــی) و بیتوجهــی به مســئولیت
1
ناشــی از تقصیــر ،همچنــان در اینگونــه مقــررات بــه عنــوان نقــص و چالــش محســوب میگــردد.
ضمــن مــواد  231و  201ق.م.م ،صرفـاً بــه کلمــات مجازاتهــای مقــرر و متناســب در ایــن قانــون
اشــاره شــده اســت امــا بــه نظــر نگارنــدگان بــا توجــه بــه اینکــه مجــازات مبهــم اســت ،بــه نظــر
میرســد منظــور قانونگــذار مجــازات کیفــری نبــوده اســت؛ پــس ایــن مــاده عمــ ً
ا قابــل انتســاب
بــه مرتکــب آن نمیباشــد.
کمــا اینکــه در مــورد مــاده  231ق.م.م در صــورت تخلــف وزارتخانههــا ،مؤسســات دولتــی و  ...از
انجــام تکلیــف مصــرح ضمــن مــاده حاضــر ،بــا اعــام دادســتانی انتظامــی مالیاتــی در مراجــع صالحــه
قضایــی بــه تخلــف مســئول امــر خــارج از نوبــت رســیدگی و حســب مــورد بــه مجــازات مناســب
محکــوم خواهــد شــد 2.لیکــن در صــورت عــدم تمکیــن دســتگاههای مذکــور ،مضــاف بــر اینکــه
ضمانــت اجــرای آن ضمــن قانــون مشــخص نشــده اســت ،بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه دولتــی
بــودن نهادهــای مســتنکف ،نتایجــی مطلوبــی حاصــل نگــردد.

 .1ولیدی ،محمدصالح  ،علی نجفی توانا و سیدمهدی احمدی موسوی ،آسیبشناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین عوامل

مؤثر در بروز آسیبها ،مجله حقوقی دادگستری ،زمستان ،1395دوره  ،80شماره  ،96ص .44

 .2رستمی ،ولی ،مالیه عمومی با تجدیدنظر و اضافات بر اساس قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،چاپ هشتم،
تهران :نشر میزان ،1398 ،ص .104
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تخصصــی بــودن پروندههــای مالیاتــی و تنــوع جرائــم متصــور در ایــن حــوزه و تعــدد متهمیــن
علیالخصــوص در پروندههــای مربــوط بــه سوءاســتفاده از کارت بازرگانــی اشــخاص دیگــر یــا ثبــت
معامــات فصلــی در ســامانه  169مکــرر بــه نــام افــراد دیگــر و یــا ثبــت شــرکتهای صــوری بــه
منظــور فــرار مالیاتــی ،عمـ ً
ا موجــب تطویــل در فراینــد رســیدگی بــه پروندههــای قضایــی میگــردد،
بــه ویــژه آنکــه بــا وجــود ســپری شــدن مــدت چهــار ســال از تاریــخ اجرایــی شــدن مــاده 274
قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،کمــاکان وحــدت رویــه یکســانی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد .در
مــواردی نیــز عــدم آشــنایی برخــی از بازپرســان و قضــات بــا مفــاد قانــون مالیاتهــای مســتقیم و
فرآیندهــای آن (بــه دلیــل تخصصــی بــودن مباحــث مالیاتــی) ،مضــاف بــر ایــن امــر باعــث طوالنــی
1
شــدن رســیدگی و تصمیمگیــری در پروندههــای موضــوع مــاده اخیرالذکــر میگــردد.

گفتــار ســوم .تطبیــق ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی و
بهزمامــداری
تبییــن و تشــریح مالیاتســتانی در پرتــو مؤلفههــای حکمرانــی مطلــوب ،میتوانــد نواقــص و
مســائلی را کــه بــر ســر راه حکمرانــی خــوب وجــود دارد ،نمایــان کنــد .نظریــهی بهزمامــداری بــا
ویژگیهایــی ماننــد حاکمیــت قانــون ،شــفافیت ،پاســخگویی ،مســئولیتپذیری ،اثربخشــی و کارایــی
تعریــف میشــود .در ادامــه عــاوه بــر بیــان مؤلفههــای حکمرانــی مطلــوب بــه بررســی میــزان رعایــت
شــاخصههای بهزمامــداری در نظــام حقوقــی مالیاتــی ایــران میپردازیــم.

بند یکم .جایگاه حاکمیت قانون
مهمتریــن ســنجش مطلوبیــت نظامهــای حقوقــی و سیاســی حکومــت قانــون اســت؛ بــه ایــن
معنــا کــه اعمــال و تصمیمــات حکومــت بایــد ریشــه در گزارههــای قانونــی داشــته باشــد نــه تصمیمــات
غیرقابــل اتــکا و ناپایــدار اشــخاص .اصــل قانونــی بــودن مالیــات را میتــوان بــه معنــای لــزوم انجــام
کلیـهی مراحــل وضــع ،اخــذ و وصــول مالیــات تنهــا «بــه موجــب قانــون» دانســت 2.در حقــوق مالیاتــی،
نمــود ایــن اصــل بــا اصــل قانونــی بــودن مالیــات (اصــل  51قانــون اساســی) 3پیونــد میخــورد کــه
بــر اســاس آن ،وضــع مالیــات صرفــاً بــه موجــب قانــون مصــوب مجلــس امکانپذیــر اســت و قــوه
 .1رحیمی نیت ،ایمان ،حقوق کیفری مالیاتی ،تهران :نشر مجد ،1397 ،ص .178

 .2عبداللهی ،حسین و غالمرضا موالبیگی ،حقوق مالیاتی (با رویکرد تحلیلی-کاربردی) ،تهران :انتشارات جنگل ،1400 ،ص .42
 .3هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون .موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص
میشود.
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الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
ســتانی در پرتو اصول به زمامداری

مجریــه و ســایر مقامــات بــدون اجــازهی قانــون حــق وضــع مالیــات و اجــرای آن را ندارنــد .همچنیــن
قانونگــذار بــه موجــب وضــع قوانیــن مالیاتــی ماننــد قانــون مالیاتهــای مســتقیم و قانــون ارزش
افــزوده و بخشــنامهها ،دســتورالعملها و آییننامههــای متعــدد ،کلیــهی مراحــل مالیاتســتانی
در کشــور را منــوط بــه طــی مراحــل قانونــی نمــوده اســت .در نهایــت تضمیــن ایــن اصــل ،در قالــب
ضمانــت اجراهــای حاکــم بــر آن متجلــی میشــود و در نظامهــای حقوقــی بــرای تضمیــن آن،
ضمانــت اجراهــای مختلــف کیفــری (ماننــد مــاده  600قانــون مجــازات اســامی) و اداری (از قبیــل
مجازاتهــای اداری کــه توســط مراجــع اداری مربوطــه ماننــد هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات
اداری اعمــال میشــود) قابلذکــر میباشــد .همچنیــن امــکان شــکایت از اقدامــات و اعمــال خــاف
قانــون مأمــوران و مراجــع مالیاتــی و همینطــور مقــررات دولتــی خــاف قانــون بــه مراجــع قضایــی و
ابطــال آنهــا وجــود دارد .مهمتریــن ضمانــت اجــرا «نظــارت قضایــی» اســت کــه در ســطحی عالیتــر،
تضمینگــر حــق دادخواهــی مالیاتــی اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نهتنهــا حاکمیــت قانــون در نظــام
مالیاتــی کشــور وجــود دارد ،بلکــه نظــام مالیاتــی کشــور دچــار تعــدد ،پیچیدگــی و مبهــم بــودن
قوانیــن و بخشــنامههای صــادره در حقــوق اداری میباشــد کــه در ایــن بخــش نیازمنــد بازنگــری و
سادهســازی و تنقیــح قوانیــن اســت.

بند دوم .برابری و عدم تبعیض ،انصاف و فراگیری

1

برابــری یکــی از زیباتریــن واژههــای تاریــخ بشــری و بیگمــان در کنــار عدالــت یکــی از آرمانهــای
دیریــن انســان بــوده اســت .برابــری و نابرابــری مفاهیمــی قدیمــی هســتند .برابــری حقوقــی ،برابــری
سیاســی و برابــری اجتماعــی اشــکال گوناگــون ایــن مفهــوم هســتند کــه میتواننــد 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 ویژگیهــای فــردی خویــش نظیــر نــژاد ،جنســیت،
مذهــب یــا طبقــه اجتماعــی تحــت ســیطرهی نظــام حقوقــی واحــدی قــرار گیرنــد .حکومــت مــدرن
جامع ـهای برابــر را رهبــری میکنــد و اعضــای ایــن جامعــه بایــد بــه گون ـهای برابــر ،مطیــع قــدرت
عمومــی باشــند .بدیهــی اســت کــه واســطهی ایــن روابــط قانــون اســت کــه بــه مثابــه خواســت عمومــی
2
در جامعــه حکمفرماســت.
1-Equality and non-discrimination, fairness and inclusiveness.

 .2ویژه ،محمدرضا ،مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی ،چاپ اول ،تهران :نشر جنگل ،1390 ،ص .341
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در نظــام مالیاتــی نیــز یکــی از اصــول کلــی حقوقــی اصــل عدالــت یــا برابــری مالیاتــی اســت کــه
همــواره مــورد توجــه برنامهریــزان مالیاتــی اســت .در کلیتریــن 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
مالیاتدهنــده 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
شــود و بــرای تحقــق عدالــت عمــودی نیــز الزم اســت مالیاتهــا بــرای افــرادی کــه در گروههــای
متفــاوت درآمــدی و ثــروت قــرار دارنــد ،بــه شــیوهی نابرابــر وضــع شــود .بــا رعایــت ایــن اصــول
میتــوان موجبــات افزایــش اعتمــاد در شــهروندان و مقدمــات افزایــش تمکیــن مالیاتــی را فراهــم آورد.
هــر چنــد نظــام مالیاتــی کشــور بــا تصویــب نرخهــای متعــدد و نیــز تصاعــدی در منابــع مختلــف
مالیاتــی (نــرخ مالیــات بــر شــرکتها مــاده  105ق.م.م ،مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقوقــی مــاده 131
ق.م.م و  ،)...همــواره ســعی در تحقــق اصــل عدالــت داشــته اســت امــا بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه
اطالعــات مالــی مؤدیــان و نبــود بانــک اطالعاتــی جامــع از فعالیتهــای اقتصــادی مؤدیــان و همچنیــن
صــدور بخشــنامههای متعــدد و نــگاه متفــاوت بــه افــراد و فعالیتهــای آنــان ،در ایــن خصــوص نتوانســته
اســت در تحقــق کامــل ایــن اصــل موفــق عمــل نمایــد .ایــن مهــم همــواره بــه عنــوان اصلیتریــن
دغدغ ـهی نظــام مالیاتــی کشــور مطــرح بــوده و میباشــد .در ســالهای اخیــر بــا برنامههــا و تعریــف
پروژههــای مختلــف در راســتای ایجــاد پایگاههــای اطالعاتــی مؤدیــان و دسترســی بــه اطالعــات مالــی
مؤدیــان از طریــق ســایر دســتگاهها ســعی در برطــرف نمــودن ایــن نقیصــه شــده اســت.

بند سوم .شفافیت اطالعات

1

منظــور هیچکــس از بیــان مســئلهی شــفافیت اطالعــات اقتصــادی ،افشــای آن بــرای همــگان
نیســت؛ بلکــه ایــن حاکمیــت اســت کــه بــرای اجــرای عدالــت در جامعــه و ایجــاد کارآمــدی و
کاهــش فســاد نیــاز دارد تــا بــه صــورت آنالیــن و یکپارچــه اطالعــات مربــوط بــه داراییهــا و امــوال
(حســابهای مالــی ،اســناد رســمی و  )...افــراد جامعــه را در اختیــار داشــته باشــد .ایــن مســئله
1-Transparency information.
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برخــاف تصــور برخــی در تمــام کشــورهای پیشــرفته بــه طــور کامــل پیادهســازی شــده و مهمتریــن
ابــزار دولتهــا بــرای ادارهی صحیــح کشــور بــه شــمار مـیرود .دیجیتالــی کــردن فراینــد کار موجــب
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی میشــود .دور زدن مأمــور وصــول همیشــه بــا رشــوه همــراه نیســت.
بخــش عمــدهای از فســاد در جریــان وصــول مالیــات ناشــی از عــدم شــفافیت اســت؛ بــرای مثــال
همیشــه مــواردی کــه در یــک کارخانــه حــوزه ســاخت در دفتــر حســابداری ثبــت میشــود ،عیــن
واقعیــت نیســت .در همیــن خصــوص مــاده  1 169قانــون مالیــات مســتقیم بــا هــدف شــفاف شــدن
اطالعــات مالــی مقــرر نمــوده کــه نظــام یکپارچــهی اطالعــات مالیاتــی اســتقرار یابــد .منظــور از
یکپارچگــی ایــن اســت کــه دســتگاههای مختلــف اقتصــادی بایــد اطالعاتشــان را بــه ایــن ســامانهی
هوشــمند ارائــه دهنــد .شــفافیت اطالعــات 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 اطالعــات نوعــی مکانســیم نظارتــی بــرای دولــت نســبت بــه موقعیــت افــراد جامعــه
میباشــد کــه در صــورت لــزوم بتوانــد از آن اســتفاده کنــد .ناگفتــه نمانــد بــه دلیــل عــدم همــکاری
برخــی دســتگاههای اجرایــی بــا دســتگاه مالیاتســتان و عــدم تأمیــن برخــی زیرســاختها ،متأســفانه
اجــرای ایــن مــادهی قانونــی بــا مشــکالت و موانــع زیــادی روبروســت کــه انتظــار مـیرود بــا اجرایــی
شــدن کامــل قانــون پایانههــای فروشــگاهی و ســامانهی مؤدیــان (مصــوب  ،)1398/07/21دسترســی
بــه اهــداف مــاده  169مکــرر قانــون مالیــات مســتقیم تســهیل و بــه تبــع آن فــرار مالیاتــی کاهــش و
شــفافیت اطالعــات اقتصــادی مؤدیــان افزایــش یابــد .همچنیــن در تبصــره مــاده  97قانــون مالیاتهــای
مســتقیم مصــوب  1394/04/31ســازمان امــور مالیاتــی کشــور موظــف بــوده اســت کــه حداکثــر ظــرف
مــدت ســه ســال از تاریــخ ابــاغ قانــون ،نســبت بــه اســتقرار و فعالســازی بانــک اطالعــات 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 روب ـهرو نمــوده اســت.

 .1بــه منظــور شــفافیت فعالیتهــای اقتصــادی و اســتقرار نظــام یکپارچــه اطالعــات مالیاتــی ،پایــگاه اطالعــات هویتــی،
عملکــردی و دارایــی مؤدیــان مالیاتــی شــامل مــواردی نظیــر اطالعــات مالــی ،پولــی و اعتبــاری ،معامالتــی ،ســرمایهای و ملکــی
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ایجــاد میشــود وزارتخانههــا ،مؤسســات دولتــی ،شــهرداریها،
مؤسســات وابســته بــه دولــت و شــهرداریها ،مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی ،نهادهــای انقــاب اســامی ،بانکهــا و
مؤسســات مالــی و اعتبــاری ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور و ســایر اشــخاص حقوقــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی کــه
اطالعــات مــورد نیــاز پایــگاه فــوق را در اختیــار دارنــد و یــا بــه نحــوی موجبــات تحصیــل درآمــد و دارایــی بــرای اشــخاص را
فراهــم میآورنــد ،موظفانــد اطالعــات بــه شــرح بســتههای ذیــل را در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی کشــور قــرار دهنــد . ...
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بند چهارم .کارایی و اثربخشی ضمانت اجراها

1

دســتگاه مالیاتــی میتوانــد بــا کاهــش بوروکراســی و الکترونیکــی شــدن اخــذ مالیــات از
هزینههــای اداری و ســازمانی بکاهــد .ایــن مهــم خودبهخــود میتوانــد پــس از تغییــر شــیوهی
اخــذ درآمــد از نفــت بــه مالیــات خودبهخــود اتفــاق افتــد؛ بنابرایــن کاهــش بوروکراســی بــه کارایــی
و اثربخشــی کمــک خواهــد نمــود .همچنیــن رعایــت تقــدم و تأخــر در ضمانــت اجراهــا از اهمیــت
برخــوردار اســت .بــرای کارایــی مالیاتــی بایــد اصــل اکتفــا بــه حداقــل رعایــت شــود؛ اکتفــا بــه حداقــل
در حــوزهی مالیاتهــا 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
بــه معنــی نهــادن شــرطی ناخوشــایند بــرای یــک قانــون اســت تــا آن را الــزامآور ســازد؛ بــه تعبیــر
دیگــر هنگامــی کــه اجــرا و اطاعــت از یــک قاعــده حقوقــی بــا دشــواری روبهروســت از ضمانــت اجــرا
بــه عنــوان ابــزار اطاعــت اســتفاده میکنیــم .بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت ضمانــت اجــرا ،پاســخ
دولــت بــه بیاحترامــی ،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
در حــوزهی مالیاتهــا ،بایــد بــه جرائــم مالیاتــی و ضمانــت اجــرای کیفــری متوســل شــد؛ چراکــه
توســل بیشازحــد بــه حقــوق کیفــری موجــب کنــدی و بیاثــر شــدن قانــون و بیاعتمــادی اذهــان
عمومــی بــه آن شــده و بدیــن دلیــل اســت کــه توســل بــه کیفــر بایــد «آخریــن حربــه» و راهحــل
باشــد .ایــن اصــل در حقیقــت بــه نفــع وجــود ســازوکارهای مــادون ،نظیــر حقــوق اداری و مســئولیت
مدنــی اســت کــه در صــورت وجــود و کارآمــدی آنهــا توســل بــه حقــوق کیفــری خالــی از توجیــه
حقوقــی میشــود .در حالــی کــه در حقــوق ایــران بــه ابزارهــای کیفــری در حــوزهی مالیاتــی بــه
عنــوان حربـهی آخــر نگریســته نشــده و ایــن مســئله از کارایــی و اثربخشــی و اهــداف ســازمان در اخــذ
مالیــات میکاهــد.

بند پنجم .مسئولیتپذیری و پاسخگویی مؤثر

2

در یــک نظــام پاســخگویی مؤثــر و دموكراتیــک مالیاتــی بــه شــكایات و انتقــادات و اعتراضــات
واصلــه نســبت بــه كاركــرد كارگــزاران بــه ســرعت و در اول وقــت عرفــی و ممكــن پاســخ داده میشــود.
بــه واقــع ،سیســتمی كــه در آن در خوشبینانهتریــن وضــع ،بــا تأخیــر بــه اعتراضــات پاســخ گفتــه
1-Performance and effectiveness of performance guarantees.
2-Responsibility and effective accountability.
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میشــود و حتــی اگــر بررس ـیهای الزم در آن انجــام شــده باشــد ولــی نتایــج حاصلــه بیــان نشــود،
ـران از ایــن موضــوع خواهنــد
ـن شــاكی و نیــز باخبـ ِ
بــه احتمــال زیــاد تصویــری منفــی بــر ملکـهی ذهـ ِ
گذاشــت و مقــداری از ســرمایهی عظیــم و مهــم اعتمــاد عمومــی را خدشـهدار ســاخته كــه خــود ایــن
ـل ســرعت
افــراد ،دیــدگاه منفــی بهوجودآمــده را بــه ســایرین منتقــل خواهنــد كــرد .بُعــد دیگــر از اصـ ِ
در پاســخگویی ،ســرعت در رســیدگی و حــل مســئله اســت؛ بــه عبــارت واضحتــر ،مقــام مــورد ســؤال
و یــا مرجــع تظلمخواهــی بایــد در هــر حــال موضــوع شــكایت را حلوفصــل نمایــد.
پاســخگویی و مســئولیت سیاســی و ســازوکارهای آن در حــوزهی ضمانــت اجــرای مالیاتــی ،صرفـاً
ابزارهــا و وســایلی بــرای رســیدن بــه اهــداف معینــی هســتند كــه همانــا رعایــت اصــل حاكمیــت
قانــون و اصــول قانــون اساســی و سیاســتهای کالن مالیاتــی میباشــند و بهخودیخــود از اعتبــار
و موضوعیتــی برخــوردار نیســتند؛ امــا در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه قــوای حكومتــی در
مجمــوع ارگانهــای یــک نظــام سیاســی هســتند .مکانیس ـمهای پاســخگویی مالیاتــی بایــد آگاهانــه
و هوشــیارانه ،بــه شــیوهها و در مقاطعــی بــا شــدت و ضعفــی بــه كار گرفتــه شــوند كــه دولــت را بــه
موجــودی ناكارآمــد و ضعیــف در انجــام وظایــف قانونــی ،برنامههــا و سیاس ـتهای حكومــت تبدیــل
نكننــد .از ایــن منظــر ،پاســخگویی در خدمــت کارایــی و اثربخشــی حاكمیــت سیاســی اســت كــه
بایــد «حسابشــده و بیطرفانــه» مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ناگفتــه نمانــد کــه راهــکار مؤثــر در
ایــن حــوزه توســل بــه رســانههای عمومــی میباشــد .رســانهها در تبییــن هزینهکــرد و توزیــع
درآمدهــای مالیاتــی و شفافســازی در ایــن حــوزه نقــش بســزایی خواهنــد داشــت کــه بــر ارتقــای
فرهنــگ مالیاتــی و افزایــش اعتمــاد عمومــی و تمکیــن مالیاتــی تأثیرگــذار خواهــد بــود.
در قوانیــن مالیاتــی کشــور مــوارد بســیاری دیــده میشــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی بــه مؤدیــان
در فراینــد مالیاتســتانی (از ابتــدای زنجیــرهی ثبــت نــام تــا وصــول مالیــات) مکلــف بــه پاســخگویی
میباشــد کــه ایــن از نقــاط قــوت قوانیــن در ایــن حــوزه میباشــد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان
بــه مــاده  237ق.م.م 1اشــاره نمــود.

 .1مــاده  237ق.م.م :بــرگ تشــخیص مالیــات باید بر اســاس مأخذ صحیــح و متکی به دالیل و اطالعات کافــی و به نحوی تنظیم گردد
کــه کلیــه فعالیتهــای مربــوط و درآمدهــای حاصــل از آن به طــور صریــح در آن قید و برای مؤدی روشــن باشــد .امضاکننــدگان برگ
تشــخیص مالیــات بایــد نــام کامــل و ســمت خود را در برگتشــخیص بــه طور خوانــا قید نمایند و مســئول مندرجات برگ تشــخیص
و نظریــه خــود از هــر جهــت خواهنــد بــود و در صــورت اســتعالم مــؤدی از نحوه تشــخیص مالیــات مکلفاند جزئیــات گزارشــی را که
مبنــای صــدور بــرگ تشــخیص قرار گرفته اســت ،به مــؤدی اعالم نمایند و هــر گونه توضیحــی را در این خصوص بخواهد بــه او بدهند.
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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
مالیاتــی بــوده اســت و نمیتــوان بــه طــور صریــح در خصــوص انطبــاق کامــل آن در نظــام مالیاتــی
قضــاوت نمــود .آنچــه مســلم اســت در خصــوص تعامــل قانونــی بــا مؤدیــان مالیاتــی و افزایــش
رضایتمنــدی و ارتقــای پاســخگویی در نظــام مالیاتــی میبایســت اقدامــات مؤثرتــری صــورت پذیــرد.

بند ششم .آزادی اطالعات

1

معنــای آزادی اطالعــات آن اســت کــه تمــام اطالعــات در اختیــار دولتهــا و نهادهــای دولتــی
در اصــل متعلــق بــه عمــوم اســت و تنهــا بــه دالیــل قانونــی ،همچــون حفــظ حریــم خصوصــی یــا
امنیــت بایــد از افشــای آنهــا خــودداری کــرد .دسترســی بــه اطالعــات عمومــی متضمــن حــق هــر
کــس بــرای آزادی عقیــده و بیــان بــوده ،شــامل حــق جســتجو ،دریافــت و افشــای اطالعــات و عقایــد
اســت .حــق دسترســی بــه اطالعــات یــک حــق بنیادیــن بشــری اســت کــه بایــد از طریــق تصویــب
قوانیــن جامــع در ســطح ملــی و بــر اســاس اصــل افشــای حداکثــری کــه در آن فــرض بــر آن اســت
کــه تمامــی اطالعــات بایــد در اختیــار متقاضــی قــرار گیــرد ،مگــر آنکــه بــه موجــب یــک نظــام دقیــق
مســتثنا شــده باشــد ،مــورد حمایــت قــرار گیــرد .در ایــن شــاخص نیــز بــا توجــه بــه در دســترس بــودن
اطالعــات و آمــار درآمدهــای مالیاتــی در تمامــی منابــع و تفکیــک ســالهای مختلــف از یــک ســو و نیــز
اطالعــات هزینـهای ســازمان امــور مالیاتــی (هــر چنــد نــه بــه صــورت جزءبهجــزء) در پرتــال مربــوط،
میتوان ادعا نمود که این شاخص نیز در نظام مالیاتی کشور رعایت گردیده است.

1-Freedom of information.
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الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
ســتانی در پرتو اصول به زمامداری

نتیجهگیری
مــدل مطلــوب ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی چنانچــه گذشــت در ابتــدا در پرتــو نظریــهی
چندوجهــی و میانرشــتهای حقوقــی ،سیاســی و مدیریتــی بهزمامــداری و شــاخصههای مرتبــط بــا
آن مطــرح گردیــد .بــر اســاس شــاخصهای یادشــده ســه عنصــر عدالــت ،شــفافیت و پاســخگویی بــا
توجــه بــه ایجــاد نگــرش و ذهنیــت در بیــن مؤدیــان نقــش برجســتهتری نســبت بــه ســایر شــاخصهها
در تدویــن و ارائ ـهی الگــوی مطلــوب ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی دارنــد.
در ســاختار سیاســی و حقوقــی ایــران بــه گونـهای وابســتگی ذهنــی و عملــی حاکمــان و مــردم بــه
شــیوهی ادارهی امــور از طریــق اقتصــاد تکمحصولــی یــا کســب درآمــد بــا پــول نفــت همــواره وجــود
داشــته اســت .در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر کشــور بــه واســطهی تحریمهــا و
کاهــش درآمدهــای نفتــی دولــت بــرای ادارهی امــور ،مســئلهی مالیــات و تأمیــن درآمدهــای دولــت از
طریــق مالیــات ،بســیار پراهمیــت شــده اســت .لــذا بــا چنیــن رویکــردی میبایســت بــه پیادهســازی
مــدل مالیاتســتانی بــا محوریــت شــاخصهای بهزمامــداری توجــه ویــژهای نمــود.
در هــر صــورت پیششــرط کاربســت مــدل مطلــوب ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی بــه
مؤلفههــای دولــت حقوقــی یــا دولــت قانونمــدار وابســتگی تــام دارد .در واقــع حکومــت قانــون
پیششــرط و زمینهســاز اصلــی شــکلگیری دولــت حقوقــی اســت .صــرف وجــود قانــون خــوب در
حیطــهی مالیــات کــه حتــی بــر اســاس نظامهــای موفــق در ایــن حــوزه مدلســازی شــده باشــد،
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 عرصههــای ضمانــت
اجراهــای کیفــری مالیاتســتانی شــاهد کارایــی ناقــص و بــدون اثربخشــی الزم ایــن نــوع از قوانیــن
در عمــل بودهایــم.
رعایــت اصــل برابــری و عدالــت در نظــام مالیاتــی کشــور بســیار حائــز اهمیــت میباشــد .قانــون
بــرای همـهی افــراد بایــد یکســان باشــد و همــه در برابــر قانــون مســاوی باشــند کــه بــا توجــه بــه نبــود
بانــک اطالعــات جامــع از فعالیتهــای مالــی مؤدیــان و صــدور بخشــنامههای متعــدد و نــگاه متفــاوت
بــه افــراد و فعالیتهــای آنــان ،اصــل برابــری بــه نوعــی کمرنــگ شــده اســت .لــذا بــه منظــور برقــراری
عدالــت و برابــری مالیاتــی بایســتی بــا ایجــاد پایــگاه اطالعــات جامــع مؤدیــان و نیــز تدویــن ضمانــت
اجراهــای یکســان ایــن برابــری افــراد در مقابــل قانــون تقویــت گــردد؛ چراکــه هــدف مالیاتســتانی
در گام اول بایــد توزیــع عادالنـهی ثــروت در کشــور بیــن اقشــار مختلــف مــردم باشــد و در گام دوم از
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ایــن طریــق بــه تأمیــن منابــع جهــت ادارهی امــور کشــور بپــردازد .لیکــن بــه نظــر میرســد گام اول
مغفــول مانــده اســت.
در مــورد منابــع درآمــدی دولــت نیــز شــفافیت الزم وجــود نــدارد و ایــن موضــوع زمینههــای فســاد
و بــه تبــع آن فــرار مالیاتــی را فراهــم م ـیآورد .پــس عم ـ ً
ا در شــرایطی میتــوان بــه ارائــه و اعمــال
مــدل مطلــوب ضمانــت اجــرا در حــوزهی مالیاتســتانی امیــدوار بــود کــه بــا وجــود محدودیتهــای
قانونــی اطالعــات مالــی بــا شــفافیت تمــام در اختیــار شــهروندان قــرار گیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت
فســاد مالــی بــه فســاد مدیریتــی و فســاد اداری منجــر خواهــد شــد و بــه تبــع آن نمیتــوان انتظــار
پاســخگویی را داشــت .شــفافیت ضمانــت اجراهــای مالیاتــی راههــای دور زدن قانــون و فــرار مالیاتــی
را محــدود مینمایــد؛ در حالــی کــه در صــورت نبــود سیســتم ضمانــت اجــرای کارآمــد ،قانــون نقــض
میشــود و حاکمیــت آن بــا چالشهــای جــدی مواجــه خواهــد شــد.
چنانچــه اشــاره شــد بــرای شــکلگیری مــدل مطلــوب ضمانــت اجراهــای مالیاتســتانی نیازمنــد
پاســخگویی اداری و مدیریتــی هســتیم .پاســخگویی مســلماً بــا طــرح ســؤال و ایجــاد چالــش از طــرف
مــردم در مقابــل دولــت مطــرح میشــود؛ امــا در نبــود اطالعــات شــفاف و منطقــی از ذهــن خالــی
ســؤالی برنمیخیــزد .چگونــه در ایــن شــرایط میتــوان انتظــار پاســخگویی و اقنــاع وجــدان و افــکار
عمومــی جامعــه را در حــوزهی مالیاتهــا انتظــار داشــت .در ایــران بــرای ارائــهی مــدل مطلــوب
مالیاتســتانی بــا وجــود محدودیتهایــی کــه بــه عنــوان اســتثنا وجــود دارد و نبایــد بــه صــورت
گســترده تفســیر شــده تــا جــای اصــل را بگیرنــد ،بایــد بــه فکــر تدویــن مدلــی در عمــل بــود کــه
پیشزمینههــای پاســخگویی در مقابــل افــکار عمومــی جامعــه را فراهــم نماینــد .بــر ایــن اســاس
در جهــت ارائــهی الگــوی مناســب ضمانتهــای اجرایــی در نظــام مالیاتــی بــا رعایــت شــاخصهای
بهزمامــداری میبایســت مــوارد زیــر مــورد توجــه قــرار گیرنــد:
 -1تســریع بــه رســیدگی پروندههــای مرتکبــان جرائــم مالیاتــی در راســتای وصــول ســریع حقــوق
حقـهی دولــت و بــه منظــور افزایــش تأثیــر مجازاتهــای مالیاتــی در اذهــان عمومــی.
 -2افزایــش هزینههــای جــرم بــرای مجــرم (مجرمیــن عوامــل اقتصــادی احتمــال دســتگیری،
محکومیــت و مجــازات شــدن را بــه عنــوان هزین ـهی فعالیــت مجرمانــه در نظــر میگیرنــد) بــا ایــن
دیــدگاه کــه جــرم یــک فعالیــت و صنعــت اقتصــادی مهــم اســت کــه مبتنــی بــر نظری ـهی انســان
عقالیــی و بــا تحلیــل هزینه-فایــده ایــن موضــوع کــه عوایــد مــادی و غیرمــادی جــرم بــا در نظــر
گرفتــن احتمــال دســتگیری و مجــازات و شــدت آنهــا نســبت بــه کارهــای قانونــی بیشــتر اســت،
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مرتکــب جــرم میشــوند .ســلب حقــوق اجتماعــی از قبیــل فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی و  ...از
مرتکبیــن جرائــم مالیاتــی میتــوان در ایــن زمینــه راهگشــا باشــد.
 -3کاهش فرایند دادرسی مالیاتی در جهت افزایش پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی.
 -4تنقیح قوانین و مقررات و سادهسازی قوانین مالیاتی.
 -5ارتقــای فرهنــگ مالیاتــی بــا هــدف ایجــاد شــفافیت و آزادی اطالعــات از طریــق رســانهها؛
ماننــد
تبیین آثار مثبت پرداخت مالیات در جامعه،
شفافسازی نحوهی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی،
تالش در راستای ارزشمندی و مقبولیت مالیات به عنوان هنجار.
 -6تعامــل حداکثــری بــا ســایر دســتگاههای اجرایــی و مراجــع نظارتــی بــه منظــور اجــرای کامــل
مــاده  169مکــرر قانــون مالیاتهــای مســتقیم و افزایــش شــفافیت اقتصــادی.
 -7اولویتبنــدی ضمانــت اجراهــا بــر اســاس هزینــه و فرصــت و میــزان تأثیرگــذاری آنــان بــا
تأکیــد بــر رعایــت عدالــت مالیاتــی و تضمیــن حقــوق و آزادیهــای شــهروندان.
 -8تشــکیل جلســات سیاســتگذاری جهــت چگونگــی اعمــال ضمانــت اجراهــای مالیاتــی بــا
حضــور عوامــل مؤثــر مالیاتــی و همینطــور نماینــدگان مراجــع قضایــی ذیربــط ،کارشناســان
اقتصادی و بعضاً روانشناسان اجتماعی.

108

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره نهم  /زمستان 1400

فهرست منابع
منابع فارسی

الف .کتابها
 .1پیرنیا ،حسین ،مالیه عمومی ،مالیاتها و بودجه ،تهران :ابنسینا.1344 ،
 .2جعفــری لنگــرودی ،محمدجعفــر ،ترمینولــوژی حقــوق ،تهــران :انتشــارات گنــج دانــش،
.1385
 .3رحیمی نیت ،ایمان ،حقوق کیفری مالیاتی ،تهران :نشر مجد.1397 ،
 .4رســتمی ،ولــی ،مالیــه عمومــی بــا تجدیدنظــر و اضافــات بــر اســاس قانــون اصــاح
قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،چــاپ هشــتم ،تهــران :نشــر میــزان.1398 ،
 .5عبداللهــی ،حســین و غالمرضــا موالبیگــی ،حقــوق مالیاتــی (بــا رویکــرد تحلیلــی-
کاربــردی) ،تهــران :انتشــارات جنــگل.1400 ،
 .6ویــژه ،محمدرضــا ،مبانــی نظــری و ســاختار دولــت حقوقــی ،چــاپ اول ،تهــران :نشــر
جنــگل.1390 ،
ب .مقالهها
 .7رســتمی ،ولــی ،اقتــدارات و اختیــارات دســتگاه مالیاتــی در حقــوق مالیاتــی ایــران،
فصلنامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی ،پاییــز  ،1387دوره  ،38شــماره  ،3صــص .165-189
 .8ولیــدی ،محمدصالــح ،علــی نجفــی توانــا و ســیدمهدی احمــدی موســوی ،آسیبشناســی
نظــام مالیاتــی ایــران و تبییــن عوامــل مؤثــر در بــروز آســیبها ،مجلــه حقوقــی دادگســتری،
زمســتان  ،1395دوره  ،80شــماره  ،96صــص .37-58
پ .پایاننامه
 .9شــهبازیان ،حمداللــه ،تحــول مالیاتهــای مســتقیم در ایــران از  1345تــا امــروز،
پایاننامــه كارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهــران ،دانشــكده حقــوق و علــوم سیاســی.1373 ،
ت .قوانین
 .10قانون مالیاتهای مستقیم مصوب .1394/04/31
 .11قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب .1390/02/29
 .12قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب .1379
109

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات
ســتانی در پرتو اصول به زمامداری

 .13قانون پایانههای فروشگاهی و سامانهی مؤدیان مصوب .1398/07/21
 .14قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری مصوب .1364/۰۶/28
 .15قانون مجازات اسالمی مصوب .1392/02/01

110

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, transparency, 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.
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