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چکیده
ــد.  ــه می گوین ــات و پرداخــت واقعــی آن را وقف ــرر پرداخــت مالی ــان مق ــن زم ــه ی مابی فاصل  
ــؤدی  ــاف، م ــل اخت ــای ح ــیدگی های اداری و هیئت ه ــرح در رس ــگام ط ــا، هن ــیاری از پرونده ه بس
ــت، تأثیــری در  ــوان عدال ــه دی ــه تبــع آن، ارســال حجــم عظیمــی از پرونده هــا ب را اقنــاع ننمــوده و ب
ــام  ــود. نظ ــا می ش ــت مالیات ه ــر در قطعی ــان و تأخی ــل زم ــب تطوی ــته و موج ــر نداش ــه ی ام نتیج
ــر  ــت تأخی ــه از باب ــات را تســریع و از ایجــاد وقف ــد حل وفصــل اختاف ــد می توان دادرســی اداری کارآم
ــواد  ــری م ــت حداکث ــتفاده از ظرفی ــا اس ــی ب ــه دادرس ــتین مرحل ــدِی نخس ــد. کارآم ــول بکاه در وص
238 ق.م.م و 29 ق.م.ب.ا.ا در جهــت رفــع اختافــات و جلوگیــری از ورود پرونــده بــه هیئت هــا 
ــری  ــق حداکث ــه تحق ــر ب ــود، منج ــرح می ش ــا مط ــه در هیئت ه ــی ک ــقف پرونده های ــن س و تعیی
ــق  ــه ح ــت ک ــی اس ــن در حال ــردد. ای ــی می گ ــای مالیات ــکاف درآمده ــاندن ش ــل رس ــه حداق و ب
ــت  ــوان عدال ــردد. دی ــن گ ــه مراحــل تضمی ــوق می بایســت در کلی ــن حق ــه مهم تری ــه مثاب ــراض ب اعت
ــی  ــه در پ ــن مقال ــز می شــود. ای ــال اداری متمرک ــر اعم ــی نظــارت ب ــی خــود، یعن ــه ی اصل ــه وظیف ب
ــکا، برخــی از  ــی آمری ــه نظــام مالیات ــی و نگاهــی ب ــه اصــاح نظــام مالیات ــات ب ــا التف ــه ب آن اســت ک
ــد. ــرار ده ــه ق ــورد توج ــردی م ــی کارب ــوان الگوی ــه عن ــده در آن را ب ــی تعیین ش ــای عمل راهبرده
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مقدمه
ــده  ــان تعیین ش ــن زم ــده مابی ــر به وجودآم ــوان تأخی ــات را می ت ــول مالی ــه در وص ــل وقف تحلی
جهــت تحقــق درآمــد مالیاتــی از مــؤدی و زمــان واقعــی پرداخــت مالیــات توســط مــؤدی بیــان نمــود. 
هنگامــی کــه درآمدهــای مالیاتــی بــا وقفــه ای چندماهــه جمــع آوری می شــوند، اساســًا بــه دلیــل وجــود 
ــورم مقــداری از ارزش اســمی خــود را از دســت می دهنــد. هــر چــه وقفه هــای جمــع آوری مالیــات  ت
ــای  ــزان درآمده ــد و می ــش می یاب ــز افزای ــی نی ــاب مالیات ــرار و اجتن ــرای ف ــت ب ــد، فرص ــتر باش بیش
ــه طــور مشــخص هــر چــه زمــان تأخیــر در جمــع آوری مالیــات  ــد، ب ــت کاهــش می یاب بالقــوه ی دول
ــی در  ــای طوالن ــا تأخیره ــت، ام ــتر اس ــی بیش ــی مالیات ــد حقیق ــش درآم ــکان افزای ــد، ام ــر باش کمت
ــی  ــای مالیات ــاال موجــب کاهــش شــدید درآمده ــورم نســبتًا ب ــرخ ت ــا ن ــراه ب ــات هم جمــع آوری مالی

ــود. ــی می ش حقیق

یکــی از شــاخص های مهــم عقانیت گــرا بــودن دادرســی، در گــرو کنتــرل زمــان دادرســی اســت؛ 
بنابرایــن تســریع معقــول در معیــت استانداردســازی کیفــی دادرســی الزمه ی اصــل عقانیــت حداکثری 
ــل  ــن عوام ــز یکــی از اصلی تری ــات نی ــد حل وفصــل اختاف ــن فرآین در دادرســی اســت.1 ســرعت پایی
چنیــن تأخیــری اســت و از منظــر حقوقــی متعــدد بــودن مراحــل دادرســی و عــدم پیش بینــی ســازوکار 
ــه ی دادرســی می شــود. در فرآینــد وصــول مالیــات،  مناســب در برخــی از ایــن مراحــل، موجــب اطال
ــوق شناخته شــده ی  ــی و جــزو حق ــام مالیات ــر نظ ــن عناصــر ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن دادرســی ب
مؤدیــان و در عیــن حــال الزمــه ی حفــظ حقــوق مرجــع مالیاتــی اســت. وقــوع اختــاف بیــن مؤدیــان 
و مأمــوران مالیاتــی نیــز محتمــل و امــری کامــًا طبیعــی اســت. دادرســی مالیاتــی بــه احقــاق حقــوق 
هــر یــک از طرفیــن می انجامــد امــا در ایــن بیــن از یــک ســو موجبــات نارضایتــی مؤدیــان مالیاتــی 
ــور  ــازمان ام ــه س ــی ب ــای دادرس ــل هزینه ه ــز تحمی ــات و نی ــول مالی ــه وص ــر اطال ــوی دیگ و از س
مالیاتــی را در پــی داشــته اســت. لــذا وجــود یــک نظــام حقوقــی دادرســی مالیاتــی کارآمــد می توانــد 
ســرعت حل وفصــل اختافــات را افزایــش و وقفــه در پرداخت هــای دولــت از بابــت تأخیــر در وصــول 
مالیات هــا را کاهــش  دهــد. از مشــکات نظــام دادرســی مالیاتــی، تعــدد مراجــع و مراحــل دادرســی در 

ــت.2 ــی در هیئت هاس ــای مالیات ــدد پرونده ه ــران و تع ای

دادرسی اداری اختالفات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش
 وقفه مالیاتی )مطالعه تطبیقی ایران و ایاالت متحده آمریکا(

ــد،  ــی کارآم ــد دادرس ــی در فرآین ــت دادرس ــر کیفی ــدی ب ــی درگاه، درآم ــام حبیب ــی و بهن ــی، نجادعل 1. الماس

دیدگاه هــای حقــوق قضایــی، تابســتان 1391، دوره 17، شــماره 58، ص 56.

2. موســوی، ســیدیحیی و احمــد ابراهیمــی کرهــرودی، بررســی مشــکالت و چالش هــای نظــام دادرســی مالیاتــی 

ایــران، پژوهشــنامه مالیــات، بهــار 1397، شــماره  37 )مسلســل 85(، ص 91.
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نگاهــی اجمالــی بــه پرونده هــای مالیاتــی از لحــاظ کمیــت و کیفیــت صحــه ای بــر ایــن مدعاســت؛ 
بــه طــور متوســط ســاالنه بالــغ بــر 450.000 پرونــده ی مالیاتــی در هیئت هــای حــل اختــاف مالیاتــی 
ــرآورد هزینــه  ـ  فایــده طــی نمــودن فرآینــد  ــا ب مطــرح می شــود کــه در مجمــوع و در اکثــر مــوارد ب

دادرســی مالیاتــی بــرای ســازمان امــور مالیاتــی صرفــه ی اقتصــادی نداشــته اســت.1

ضــرورت  و  تخصــص  اصــل  و  اداری  فعالیت هــای  از  ناشــی  دعــاوی  خــاص  ویژگی هــای 
ــه مراجــع اداری  ــات را ب ــن اختاف ــذار حل وفصــل ای ــای ســریع موجــب شــده قانون گ تصمیم گیری ه
و شــبه قضایــی و بــه مراجــع قضایــی معیــن واگــذار کنــد.2 وجــود شــش مرجــع در کنــار حجــم انبــوه 
ــای  ــام پرونده ه ــق در اختت ــی، موجــب تعوی ــت مالیات ــت عدال ــر رعای ــد ب ــی و تأکی ــای مالیات پرونده ه
مالیاتــی و بــه وجــود آمــدن وقفه هــای مالیاتــی بــاال و کاهــش درآمــد واقعــی دولــت بــه دلیــل اثــرات 
تــورم در کاهــش ارزش واقعــی پــول را بــه همــراه داشــته و از چالش هــای اجرایــی در نظــام مالیاتــی 

ــردد.3 ــوب می گ ــور محس کش

ــی،4   ــا دادگاه مالیات ــی ب ــیدگی قضای ــی )IRS( و رس ــتگاه مالیات ــیدگی اداری، دس ــکا رس در آمری
ــدرال اســت. رســیدگی  دادگاه هــای عمومــی دادگســتری شــامل دادگاه منطقــه ای و دادگاه دعــاوی ف
اداری بــا بهره گیــری از شــیوه های جایگزیــن حــل اختــاف بــرای مســائل کم اهمیــت و دادگاه 
مالیاتــی و ســایر مراجــع دادگســتری عمومــی بــرای رســیدگی بــه امــور مهــم تشــکیل شــده اند. ایجــاد 
چنیــن ســاختاری در امــر دادرســی مالیاتــی، موجــب شــده کــه نظــام دادرســی مالیاتــی آمریــکا بــه 
ــه عنــوان  بهره گیــری از روش هــای نویــن حــل اختــاف اداری در داخــل ســازمان و دادگاه مالیاتــی ب
مرجــع تخصصــی بــرای رســیدگی بــه دعــاوی مالیاتــی روی آورد. ضمنــًا مراکــز مشــاوره ای و حمایتــی 
ــوان از  ــون را می ت ــای گوناگ ــاوت و مزای ــای متف ــا هزینه ه ــف ب ــای مختل ــود دادگاه ه ــان، وج از مؤدی

مزایــا و نقــاط قــوت سیســتم حــل اختــاف آن محســوب کــرد.5

1. موســوی، ســیدیحیی و احمــد ابراهیمــی کرهــرودی، بررســی مشــکالت و چالش هــای نظــام دادرســی مالیاتــی 

ایــران، پژوهشــنامه مالیــات، بهــار 1397، شــماره  37 )مسلســل 85(، ص 74.

ــه دیدگاه هــای  ــی اداری، فصلنام ــن دادرس ــون آیی ــن قان ــنجی تدوی ــی و احمــد خســروی، امکان س 2. رســتمی، ول

حقــوق قضایــی، زمســتان 1392، شــماره 64، ص 61.

3. موســوی، ســیدیحیی و احمــد ابراهیمــی کرهــرودی، بررســی مشــکالت و چالش هــای نظــام دادرســی مالیاتــی 

ایــران، پژوهشــنامه مالیــات، بهــار 1397، شــماره  37 )مسلســل 85(، ص 91.

4-United States Tax Court . 

ــی )اداری- ــی مالیات ــام دادرس ــی در نظ ــور، تأمل ــن پ ــد دالم ــی و محم ــر توســلی نائین ــی، منوچه ــری، مصطف 5. باق

ــل 92(، ص 45. ــماره 44 )مسلس ــتان 1398، دوره 27، ش ــات، زمس ــنامه مالی ــکا، پژوهش ــران و آمری ــی( ای قضای
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ــوه  ــم انب ــش حج ــتای کاه ــکا در راس ــران و آمری ــی های اداری در ای ــه دادرس ــت ک ــن اس ــؤال ای س
پرونده هــای مطروحــه در مراجــع قضایــی و بــه تبــع کاهــش وقفــه ی وصــول مالیاتــی مؤثــر بــوده اســت؟ 
پاســخ بــه ایــن ســؤال هــدف اصلــی ایــن نوشــتار اســت. ضمــن این کــه منظــور از تحلیــل حاضــر بررســی 

علــل حقوقــی وقفــه ی قانونــی بــوده و شــامل عوامــل فرهنگــی، روان شــناختی و... نمی گــردد.

پیشینه ی تحقیق
ــا مــرور ســوابق مشــخص می گــردد از نخســتین محققینــی کــه بــه بررســی مســئله ی وقفــه در  ب

ــزی )1977( اشــاره کــرد. ــه تان ــوان ب وصــول مالیــات پرداختنــد می ت

1ـ نظــری و همــکار )1392( در مقالــه ای تحــت عنــوان »آسیب شناســی نظــام مالیاتــی ایــران«، در 
فصلنامــه سیاســت های مالــی و اقتصــادی، بــه آسیب شناســی نظــام مالیاتــی کشــور در چهارچــوب ارکان 
ســه گانه ی آن )قوانیــن و مقــررات مالیاتــی، ســازمان اجرایــی و مؤدیــان مالیاتــی( کــه نشــان دهنده ی 
نقــاط ضعــف هــر یــک از ارکان مزبــور می باشــد، پرداختــه و ایــن نقــاط ضعــف را از علــل ناکارآمــدی 
نظــام مالیاتــی دانســته اســت و از جملــه آســیب ها بــه وجــود وقفه هــای مالیاتــی اشــاره نمــوده اســت.

از  حمایــت  و  زمانــی  »وقفــه ی  عنــوان  تحــت  مقالــه ای  در   )2014( همــکار  و  تیــزی  2ـ 
ــت  ــت جه ــردازد و در نهای ــادی می پ ــات اقتص ــی در ادبی ــای زمان ــی وقفه ه ــه بررس ــتانی« ب مالیات س
ــا وضــع ســاختار و  ــور می بایســت ب ــه مشــکات مزب ــد ک ــت از مالیات ســتانی پیشــنهاد می نمای حمای

ــردد. ــی گ ــل و اجرای ــدی ح ــاد جدی نه

ــا بررســی  ــاالت متحــده و ب ــه نظــام مــدرن مالیاتــی ای ــا نگاهــی ب ــده ب ــه ســعی گردی در ایــن مقال
ســازوکارهای حقوقــی )شــکلی و آیینــی( مراجــع رســیدگی اداری )نقــش مأمــوران مالیاتــی در حل وفصل 
اختافــات مالیاتــی موضــوع مــواد 238 و 239 ق.م.م و 29 ق.م.ب.ا.ا( و بــه منظــور کاهــش وقفــه، از حجــم 

دعــاوی مراجــع شــبه قضایــی و علیــه آرا و تصمیمــات مراجــع مزبــور در دیــوان عدالــت کاســته شــود.

گفتار یکم. مراجع دادرسی مالیاتی در ایران

ســازمان مالیاتــی کشــور مرجــع تشــخیص وصــول مالیــات در نظــام مالیــه اســت. ایــن ســازمان از 
اقتــدارات و امتیازاتــی ویــژه در اعمــال حاکمیــت دولــت برخــوردار اســت کــه اصطاحــًا »اعمــال قــدرت 
ــی را  ــتگاه مالیات ــه دس ــدارات گســترده ک ــازات و اقت ــن امتی ــار ای ــده می شــود.1 در کن ــی« نامی مالیات

1. رســتمی، ولــی، اقتــدارات و اختیــارات دســتگاه مالیاتــی در حقــوق مالیاتــی ایــران، فصلنامــه مطالعــات حقــوق 

خصوصــی )حقــوق(، پاییــز 1387، دوره شــماره 38، شــماره 3، ص 166.

دادرسی اداری اختالفات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش
 وقفه مالیاتی )مطالعه تطبیقی ایران و ایاالت متحده آمریکا(
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ــل  ــه تعدی ــد ب ــوق می توان ــن حق ــت ای ــرار می دهــد، رعای ــی ق ــان مالیات ــری از مؤدی ــه ای باالت در مرتب
ایــن رابطــه ی نابرابــر کمــک کنــد؛ از جملــه حقــوق مؤدیــان مالیاتــی حــق اعتــراض و شــکایت نســبت 
ــم  ــی ه ــق دادخواه ــت.1 ح ــی اس ــش و تجدیدنظرخواه ــق پژوه ــات و ح ــات اداره ی مالی ــه تصمیم ب
ــد  ــز بای ــع اداری نی ــود، در مراج ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــتقل ب ــی مس ــع قضای ــه در مراج چنان ک

تضمیــن گــردد.

بنــد یکــم. رئیــس مالیاتــی؛ اولیــن مرجــع دادرســی اداری حــل اختــالف 
مالیاتــی

ــد. در  ــی می باش ــه دادرس ــری از اطال ــرای جلوگی ــخص ب ــن ش ــن و مؤثرتری ــی، اولی ــس مالیات رئی
ــه  ــی ب ــس مالیات ــده، رئی ــت تعیین ش ــات در مهل ــخیص مالی ــرگ تش ــه ب ــؤدی ب ــراض م ــورت اعت ص
موجــب مــواد 238 و 239 قانــون مالیات هــای مســتقیم، بــا دو هــدف نظارتــی و دادرســی وارد 
ــده  ــان تعیین ش ــد، زم ــر می نمای ــام نظ ــی روز اع ــرف س ــود و ظ ــوی می ش ــکلی و ماه ــیدگی ش رس
غیرقابل تمدیــد می باشــد. بــه موجــب مــاده 29 قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، مؤدیــان در صورتــی 
ــس  ــد ظــرف بیســت روز پ ــرض می باشــند، می توانن ــوارض معت ــات و ع ــه ی مالی ــه اوراق مطالب ــه ب ک
ــرای رفــع  ــه اداره ی امــور مالیاتــی مربــوط ب از تاریــخ ابــاغ اوراق یادشــده اعتــراض کتبــی خــود را ب
اختــاف تســلیم نماینــد.2 رؤســای مالیاتــی پرونــده مؤدیانــی را کــه در اجــرای مــواد قانونــی پیش گفتــه 
ــررات  ــت مق ــا رعای ــرار داده و ب ــورد رســیدگی ق ــی م ــد، در فرصــت قانون ــه می نماین ــان مراجع ــه آن ب
ــده امــر کــه طبعــًا موجــب ســهولت و تســریع  ــا مــؤدی و مختومــه نمــودن پرون ــه توافــق ب نســبت ب
ــم و  ــه ی مه ــن وظیف ــور ای ــی رود رؤســای مزب ــار م ــد. انتظ ــدام نماین ــات می شــود، اق در وصــول مالی
مســئولیت اساســی را بــا تعهــد کامــل و بــه نحــو شایســته ایفــا نماینــد تــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
ــه توافــق و مختومــه گــردد.3 رؤســای  پرونده هــای مالیاتــی مــورد اختــاف در ایــن مرحلــه منتهــی ب
ــزاری و رســیدگی ها  ــدارک اب ــل و م ــده و دالی ــات پرون ــواردی کــه محتوی ــرای م ــد ب ــی مکلف ان مالیات
ــودن مــؤدی باشــد، مأخــذ مشــمول  ــد محــق ب ــارات مؤی ــن و ام و تحقیقــات انجام شــده و ســایر قرائ
مالیــات را تــا حــد اســتحقاق مــؤدی بــه هــر میــزان کــه باشــد، تعدیــل نماینــد؛ زیــرا بــا احــراز قانونــی 

ــار 1388، دوره 39،  ــوق(، به ــوق خصوصــی )حق ــات حق ــه مطالع ــی، فصلنام ــان مالیات ــوق مؤدی ــی، حق 1. رســتمی، ول

شــماره 1.

ــای  ــران و راهبرده ــی ای ــام مالیات ــی در نظ ــه دادرس ــل اطال ــادری، عل 2. توحیــدی، احمدرضــا و ســیدتاج الدین ق

ــران، 1393، ص 38. ــی ای ــی و مالیات ــت های مال ــش سیاس ــتمین همای ــاالت هش ــه مق ــی آن، مجموع کنترل

3. بخشنامه شماره 14472 مورخ 1384/08/16 سازمان مالیاتی.
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ــد  ــال نبای ــر ح ــدارد و در ه ــود ن ــل مأخــذ وج ــی در تعدی ــع قانون ــت و مان ــؤدی محدودی ــت م حقانی
ــع  ــرای رف ــد ب ــه دارن ــن مرحل ــودن در ای ــه نم ــق و مختوم ــت تواف ــه قابلی ــی را ک ــای مالیات پرونده ه

ــد. ــه نماین ــاف احال ــای حــل اخت ــه هیئت ه ــاف ب اخت

ــاده 219  ــی م ــه ی اجرای ــا آیین نام ــق ب ــیم کار منطب ــدم تقس ــئولیت ها و ع ــدد مس ــل تع ــه دلی ب
ــول را  ــیدگی و وص ــایی، رس ــد شناس ــه فراین ــر س ــان ه ــی هم زم ــه تنهای ــی ب ــس مالیات ق.م.م رئی
ــام  ــه انج ــبت ب ــور نس ــام منظ ــیدگی و اع ــرای رس ــی روزه ب ــت س ــن مهل ــد، تعیی ــت می نمای مدیری
توافــق بــدون اختیــار تمدیــد و اســتفاده ی مقــدم از روش هــای میانجیگــری در مهلــت مقــرر و گاهــًا 
بــه دلیــل نداشــتن انگیــزه ی کافــی و تخصــص الزم، قــادر بــه تحقــق رســالت خــود در جهــت اهــداف 
تعیین شــده نمی باشــد. از ســوی دیگــر عــدم صــدور رأی و تنهــا قناعــت کــردن بــه ظهرنویســی بــرگ 
ــر اولیــن مرجــع دادرســی خدشــه دار گردیــده و  تشــخیص موجــب گردیــده کــه جایــگاه مهــم و مؤث
اعتبــار و جایــگاه و اقتــدارش نــزد مؤدیــان تنــزل نمــوده و مــؤدی بــه ســمت ســایر مراجــع دادرســی 
ــگاه رئیــس مالیاتــی، از ظرفیــت بی نظیــر ایــن  ترغیــب گــردد. شایســته اســت ضمــن بازتعریــف جای

مرجــع دادرســی در حــل ســریع پرونــده اســتفاده ی بهینــه و بهــره وری مــورد نیــاز محقــق گــردد.1
 

قبــول و یــا پذیــرش چنیــن توافقــی بــه منزلــه ی انصــراف از رســیدگی ســایر مراجــع شــبه قضایی و 
بــه تبــع دیــوان عدالــت اداری در راســتای مقــررات بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی 
ــز  ــا ممی ــؤدی ب ــق م ــی و تواف ــام قبول ــوص اع ــه در خص ــان ک ــت. همچن ــت اداری اس ــوان عدال دی
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در بخشــنامه ی ســازمان امــور مالیاتــی مقــرر گردیــده »نظــر بــه این کــه 
در خصــوص عــدول مــؤدی از توافــق انجــام شــده بــا ممیــز کل ذی ربــط قبــل از انقضــای مهلــت مقــرر 
در مــاده 238 ق.م.م و امــکان طــرح پرونــده در هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی؛ حســب صراحــت مــاده 
239 ق.م.م و اصاحیه هــای بعــدی آن، پــس از ابــاغ بــرگ تشــخیص مالیــات، پرونــده ی مالیاتــی بنــا 
بــه یکــی از شــقوق اعــام قبولــی مــؤدی بــه صــورت کتبــی پرداخــت یــا ترتیــب پرداخــت مالیــات و 
باالخــره رفــع اختافــات در مهلــت مقــرر از طریــق مراجعــه بــه ممیــز کل مالیاتــی از لحــاظ میــزان 
ــق انجام شــده  ــب انصــراف از تواف ــن ترتی ــا ای ــردد و ب ــی می گ ــه تلق ــات مختوم ــد مشــمول مالی درآم
بــا ممیــز کل بــه منظــور احالــه ی پرونــده بــه هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی بــه هیــچ وجــه تجویــز 
نگردیــده اســت و پرونــده متضمــن درآمــد مشــمول مالیــات مختومــه بــه صــرف تقاضــای مــؤدی قابــل 

فتــح بــاب مجــدد نخواهــد بــود.«2

ــای  ــران و راهبرده ــی ای ــام مالیات ــی در نظ ــه دادرس ــل اطال ــادری، عل 1. توحیــدی، احمدرضــا و ســیدتاج الدین ق

ــران، 1393، ص 47. ــی ای ــی و مالیات ــت های مال ــش سیاس ــتمین همای ــاالت هش ــه مق ــی آن، مجموع کنترل

2. بخشنامه شماره 30/4/10207/50154  مورخ 1377/10/26.

دادرسی اداری اختالفات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش
 وقفه مالیاتی )مطالعه تطبیقی ایران و ایاالت متحده آمریکا(
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امــا ایــرادی کــه در نظــام مالیاتــی مــا بــر ایــن مرحلــه از رســیدگی وارد می باشــد، ایــن اســت کــه 
ــات  ــزان مالی ــر می ــی در بســیاری از موضوعــات ب ــا مســئول مالیات ــی کــه مــؤدی معتــرض ب در صورت
ــرای  ــی اختــاف داشــته باشــند، ایــن اختیــار ب ــا چنــد مــورد جزئ توافــق کننــد و فقــط روی یــک ی
مــؤدی وجــود دارد تــا شــکایت خــود را بــه طــور کامــل و بــدون توجــه بــه توافقــات قبلــی کــه بیــن 
او و مســئول امــور مالیاتــی حاصــل شــده، در هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی بــدوی طــرح کنــد. حتــی 
در ایــن مرحلــه مــؤدی می توانــد ادعاهــای جدیــدی را نیــز مطــرح کنــد کــه موجــب اطالــه دادرســی 
ــن  ــرای تســریع ای ــه نظــر می رســد ب ــن ب ــات می شــود؛ بنابرای و کاهــش ســرعت فراینــد وصــول مالی
رونــد قانون گــذار می توانــد مقــرر دارد تــا مســائلی کــه بیــن مســئول مالیاتــی و مــؤدی، مــورد توافــق 
واقــع شــده ثبــت شــود و مــؤدی، آن حــد از مالیــات مــورد توافــق را بپــردازد و بعــد از آن بــدون این کــه 
مــؤدی امــکان طــرح ادعاهــای جدیــد داشــته باشــد تنهــا بــرای مســائلی کــه هنــوز محــل اختــاف 
اســت، حــق رجــوع بــه هیئــت حــل اختــاف بــدوی را داشــته باشــد. ایــن امــر ســبب می گــردد تــا 
هیئــت تنهــا بــر روی چنــد مســئله ی باقی مانــده از اختــاف ابتدایــی متمرکــز شــود کــه بدیهــی اســت 
ایــن مســئله ســرعت رســیدگی در هیئــت بــدوی را افزایــش می دهــد. اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی 
مشــهودتر اســت کــه میــزان مالیاتــی کــه در ابتــدا تشــخیص داده شــده، رقــم قابل توجهــی باشــد و بــا 
وجــود این کــه پیــش از ورود بــه هیئــت حــل اختــاف بــدوی بــر بســیاری از مســائل مــورد اختــاف 
توافــق صــورت گرفتــه امــا بــه دلیــل چنــد مــورد اختــاف، کل شــکایت در هیئــت بــدوی مطــرح شــود 
و بــه دلیــل مســائل تخصصــی رجــوع بــه کارشناســی الزم باشــد کــه گاه اظهــار نظــر کارشناســی تــا 
ــر روی بســیاری  ــا اگــر ب ــه طــول می انجامــد و فراینــد رســیدگی را متوقــف می کنــد؛ ام چنــد مــاه ب
از ایــن مســائل در رســیدگی ابتدایــی توافــق شــده باشــد، هیئــت بــدوی بــا ســرعت بــاال و کارآمــدی 

بیشــتری بــه مــوارد باقی مانــده رســیدگی و رأی صــادر خواهــد کــرد.1

بند دوم. مراجع شبه قضایی حل اختالف مالیاتی

یکــی از مهم تریــن توجیهــات تأســیس مرجــع اختصاصــی در قــوه مجریــه ســرعت عمــل در امــور 
ــد  ــودن فرآین ــی ب ــدم طوالن ــه ع ــی منصفان ــای دادرس ــی از معیاره ــر، یک ــوی دیگ ــت. از س اداری اس

دادرســی اســت.2

1. یــاوری، اســدالله و حامــد ادریســیان، راهکارهایــی بــرای کاهــش اطالــه دادرســی مالیاتــی، دوفصلنامــه دانشــنامه 

حقــوق اقتصــادی، پاییــز و زمســتان 1397، دوره 25، شــماره 14، صــص 11-13.

ــی  ــام مالیات ــی در نظ ــی مالیات ــورای عال ــگاه ش ــش و جای ــد، نق ــی زاده، محمدجــواد و ابوالفضــل درویش ون 2. رضای

کشــور و نظــارت دیــوان عدالــت اداری بــر آن، فصلنامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی )حقــوق(، دوره 39، شــماره 2، 

ص 165.
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چنانچــه مــؤدی در مرحلــه ی رئیــس امــور مالیاتــی بــه توافــق نرســد، مراتــب عــدم توافــق در ظهــر 
بــرگ تشــخیص درج و پرونــده جهــت طــرح در هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی بــدوی موضــوع مــاده 
244 ق.م.م ارســال و هیئــت در تاریــخ معیــن وارد رســیدگی شــکلی و ماهــوی و اقــدام بــه صــدور رأی 
ــوده و  ــؤدی ب ــان اداره و م ــی می ــات مالیات ــه اختاف ــا، رســیدگی ب ــن هیئت ه ــد. صاحیــت ای می نمای

ــدوی و تجدیدنظــر می باشــند. ــه ی ب دارای دو مرحل

چنانچــه بــرگ مالیاتــی قطعــی جهــت عملیــات اجرایــی بــه اداره وصــول و اجــرا ارســال گــردد و 
مــؤدی بــه فرآینــد قطعیــت پرونــده معتــرض باشــد، پرونــده در هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده 
216 ق.م.م مطــرح شــده و هیئــت مذکــور وارد رســیدگی شــکلی گردیــده و در صــورت نقــض اوراق 

ــردد. ــوی می گ ــیدگی ماه ــی وارد رس قطع

شــورای عالــی مالیاتــی موضــوع مــاده 251 ق.م.م بــه شــرط اعتــراض مــؤدی یــا اداره ی مالیاتــی 
بــه رأی هیئــت، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ابــاغ رأی قطعــی بــه اســتناد عــدم رعایــت قوانیــن 
و مقــررات موضوعــه وارد رســیدگی شــکلی گردیــده و در صــورت نقــض رأی، پرونــده را بــه شــعبه ی 

ــد. ــاع می ده ــرض ارج هم ع

مــؤدی مالیاتــی می توانــد هــر زمــان کــه اراده کنــد بــه اســتناد مــاده 251 مکــرر ق.م.م بــه مالیــات 
قطعــی، بــه دلیــل غیرعادالنــه بــودن بــه کمیســیون موضــوع مــاده مزبــور شــکایت کند.1

فرآینــد دادرســی مثــل صــدور قرارهــا )صــدور قــرار اســتمهال، صــدور قــرار تجدیــد دعــوت مجــدد 
ــه دادرســی شــود. هیئت هــا نیــز  ــه اطال از مــؤدی و صــدور قــرار رفــع نقــص( ممکــن اســت منجــر ب
ــند و  ــاده نباش ــی و صــدور رأی آم ــم نهای ــرای اتخــاذ تصمی ــه ب ــای مطروح ــه پرونده ه ــی ک در صورت
ــد  ــد، مکلف ان ــاب می نماین ــدد را ایج ــق مج ــا تحقی ــیدگی و ی ــص، رس ــع نق ــرار رف ــدور ق ــًا ص لزوم
ضمــن مشــخص نمــودن مــوارد نقــص، حداکثــر مــدت الزم بــرای اجــرای قرارهــای صــادره را در متــن 
ــادره از  ــای ص ــرای قراره ــت اج ــدت الزم جه ــر م ــد. حداکث ــد نماین ــن و قی ــرار تعیی ــه ق صورت جلس
تاریــخ صــدور آن هــا نبایــد از 30 روز تجــاوز نمایــد.2 مهلت هــای قانونــی مذکــور در قوانیــن مالیاتــی 

ــاه شــدن اســت. ــو نیازمنــد کوت ــاغ و تکنیک هــای ن ــد اب ــه روش هــای جدی ــا توجــه ب ب

ــای  ــران و راهبرده ــی ای ــام مالیات ــی در نظ ــه دادرس ــل اطال ــادری، عل 1. توحیــدی، احمدرضــا و ســیدتاج الدین ق

ــران، 1393، ص 38. ــی ای ــی و مالیات ــش سیاســت های مال ــاالت هشــتمین همای ــه مق ــی آن، مجموع کنترل

2. دســتورالعمل در خصــوص تســریع رســیدگی بــه پرونده هــا در هیئت هــا و اجــرای قــرار شــماره 235/2412/3284/13433 

.1383/08/05 مورخ 

دادرسی اداری اختالفات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش
 وقفه مالیاتی )مطالعه تطبیقی ایران و ایاالت متحده آمریکا(
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بند سوم. مراجع قضایی حل اختالف مالیاتی

بــا توجــه بــه احتمــال تخطــی دولــت از اصــول حقوقــی و اختیــارات خــود و اجحــاف بــه حقــوق 
مؤدیــان در ارتبــاط بــا وضــع مالیــات نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر تصمیمــات ایــن مراجــع 
ــا توجــه بــه این کــه هیئت هــا و شــعب شــورای عالــی مالیاتــی  بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.1 ب
از جملــه مراجــع اختصاصــی اداری شــبه قضایی محســوب می شــوند، بــر اســاس قانــون دیــوان عدالــت 
اداری رســیدگی بــه اعتراضــات نســبت بــه آرای هیئت هــا و شــعب بــر عهــده ی دیــوان عدالــت اداری 
اســت. صاحیــت شــعب نســبت بــه آرای هیئت هــای حــل اختــاف مالیاتــی و شــورای عالــی مالیاتــی 
»منحصــراً از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آن هــا« اســت.2 رســیدگی دیــوان عدالــت 
اداری نســبت بــه آرای هیئت هــا هماننــد رســیدگی شــورای عالــی مالیاتــی شــکلی اســت و در قانــون 
هیــچ منعــی بــرای اقامــه ی هم زمــان دعــوی در هــر دو مرجــع فــوق وجــود نــدارد.3 صاحیــت شــورا 
مــوازی بــا صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایات از آرای هیئت هــا اســت کــه ایــن 
ــا اصــل عــدم اطالــه دادرســی و اصــل ســرعت بــوده و بــه نظــر می رســد وجــود چنیــن  امــر مغایــر ب
ــی از وجــه  ــوان در ایــن رابطــه خال ــا توجــه صاحیــت دی ــی مالیاتــی ب ــرای شــورای عال صاحیتــی ب
ــرض ایجــاد مراجــع اختصاصــی اداری باشــد و  ــه دادرســی و در نتیجــه نقــض غ ــث اطال باشــد و باع
ــات  ــه اختاف ــث تســریع در رســیدگی ب ــی باع ــی مالیات ــت شــورای عال ــورد از صاحی ــن م حــذف ای
ــت،  ــون اس ــا قان ــاق ب ــت اداری انطب ــوان عدال ــرد دی ــه عملک ــه این ک ــر ب ــد.4 نظ ــد ش ــی خواه مالیات
مصلحتــی در کار نیســت؛ بــا توجــه بــه تــورم اقتصــادی وقفــه ی وصــول درآمدهــای مالیاتــی دربــاره ی 

ــوان می بایســت بازنگــری گــردد. ــل تجدیدنظــر در دی افزایــش آرای قاب

گفتار دوم. مراجع دادرسی مالیاتی در آمریکا

اختافــات مالیاتــی در ایــاالت متحــده ســاالنه بیــش از 1.6 میلیــون نفــر از افــراد، بنگاه هــای تجــاری، 
مؤسســات و امــاک را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. ســؤال ایــن اســت آیــا حــل اختــاف ADR1 می توانــد 

1. رضایــی زاده، محمدجــواد و ابوالفضــل درویش ونــد، نقــش و جایــگاه شــورای عالــی مالیاتــی در نظــام مالیاتی کشــور و 

نظــارت دیــوان عدالــت اداری بــر آن، فصلنامه مطالعــات حقــوق خصوصــی )حقــوق(، دوره 39، شــماره 2، ص 150.

2. بند 2 ماده 10 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

ــوب  ــتقیم- مص ــای مس ــون مالیات ه ــه قان ــه ضمیم ــی: ب ــه عموم ــی و مالی ــوق مال ــری، ابوالفضــل، حق 3. رنجب

ــد، 1382، ص 115. ــارات مج ــران: انتش ــدی آن 1380/11/27، ته ــات بع 1366 و اصالح

ــوب  ــتقیم- مص ــای مس ــون مالیات ه ــه قان ــه ضمیم ــی: ب ــه عموم ــی و مالی ــوق مال ــری، ابوالفضــل، حق 4. رنجب

ــد، 1382 ص 166. ــارات مج ــران: انتش ــدی آن 1380/11/27، ته ــات بع 1366 و اصالح



120

نقشــی در رونــد حــل اختــاف داشــته باشــد؟ در سیســتم حــل اختــاف مالیاتــی آمریــکا رســیدگی اداری 
ــوه  ــل ق ــی ذی ــای مالیات ــرد و دادگاه ه ــکا2 انجــام می  گی ــی آمری ــد مل ــازمان درآم ــه س ــوه مجری ــل ق ذی

قضاییــه تشــکیل شــده کــه بــه شــکایات ناشــی از امــور مالیاتــی رســیدگی می نماینــد.

بنــد یکــم. رئیــس مالیاتــی؛ اولیــن مرجــع دادرســی اداری3 حــل اختــالف 
مالیاتــی آمریــکا

ــب  ــت. اغل ــاف اس ــروع اخت ــه ی ش ــخیصی نقط ــات تش ــرازی و مالی ــات اب ــورد مالی ــاوت در م تف
پــس از بررســی اظهارنامــه ی تســلیمی مــؤدی، نظــر IRS بــه طــور رســمی و طــی یــک یادداشــت بــه 
ــر  ــه مــؤدی ابــاغ می شــود. البتــه قبــل از ابــاغ رســمی اعامیــه کمبــود ب نامــه اعامیــه کمبــود4 ب
ــه  ــؤدی ســعی می گــردد کــه موضــوع حل وفصــل شــود و منجــر ب ــات م اســاس درخواســت و مراجع
ــای  ــی و پرونده ه ــان مالیات ــاد مؤدی ــداد زی ــی و تع ــردد. حجــم و پراکندگ ــود نگ ــه کمب صــدور اعامی
مــورد نیــاز بــرای رســیدگی باعــث می شــود گاهــی اشــتباهاتی بــه دالیــل ســهوی و خطــا رخ دهــد. 
بــرای کاهــش ایــن امــر ســازمان IRS از روش هــای مختلــف بهــره گرفتــه و بــا به کارگیــری نیروهــای 
متخصــص ســعی در کاهــش خطاهــا و اشــتباهات دارد. از طرفــی پیچیدگــی قوانیــن و مقــررات مالیاتــی 
و ســردرگمی مؤدیــان در بهره بــرداری از بهتریــن روش هــا و مقــررات بــرای انجــام وظایــف و تکالیــف 
خــود در ایــن زمینــه بــر میــزان خطاهــا و اشــتباهات می افزایــد. دادرســی اداری مالیــات در آمریــکا هــر 
چنــد بــه طریقــی غیرتشــریفاتی و ارتبــاط مســتمر و ملمــوس بــا مــؤدی اســت؛ لیکــن مــوارد اساســی 
ــون آییــن دادرســی  ــه یعنــی داشــتن آییــن دادرســی رســیدگی و رعایــت قان ــرای رســیدگی عادالن ب
ــای  ــی و دادگاه ه ــر دادگاه عال ــات اخی ــد. تصمیم ــات آن می باش ــتانداردهای APA از الزام اداری5 و اس

ــکار کــرده اســت. ــون اداری از ســوی IRS را غیرقابل ان ــدرال، اعمــال قان ف

ــد و دو  ــتقر می باش ــکا )IRS( مس ــی آمری ــد مل ــازمان درآم ــل س ــی اداری6 در داخ ــع دادرس مرج
رکــن اساســی آن عبارت انــد از: مقــام ناظــر7 و دفتــر تجدیدنظــر ســازمان. وظیفــه ی اصلــی دو رکــن، 

ــی اســت. ــان مالیات ــکایات مؤدی ــی اداری8 درخواســت ها و ش بازبین

1-Alternative Dispute Resolution .

 2-Internal Revenue Service (IRS(.  

3-IRS ADJUDICATION . 

4-Notices of Deficiency.  

5-Administrative Procedure Act (APA(.

6-Early Referral (ER( . 

7-Supervisor.  

8-Administrative Review.
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ــع  ــه و صــدور اخطارهــای رف ــا روش مکاتب ــرای این کــه از انجــام اشــتباهات جلوگیــری شــود، ب ب
ــوند و  ــع می ش ــی مطل ــه ی بررس ــت ابــرازی و نتیج ــان از وضعی ــود،1 مؤدی ــه کمب ــص و اعامی نق
می تواننــد بــا ارائــه ی اســناد مناســب از وقــوع و شــروع بســیاری از اختافــات جلوگیــری نماینــد. بعــد 
از مرحلــه ی حسابرســی مکاتبــه2 کــه بیشــتر مبادلــه ی اســناد مــورد لــزوم اســت، چنانچــه اشــتباه و 
اختــاف رفــع نگــردد، حسابرســی اداری3 کــه نوعــی بازبینــی اداری اســت، انجــام می شــود کــه بــرای 
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــؤدی مالیات ــده ی م ــر پرون ــت. اگ ــده اس ــی گردی ــاف پیش بین ــل اخت ــع و ح رف
ــد تقاضــا کنــد کــه مــوارد  ــه اطــاع وی رســیده و مــؤدی می توان انتخــاب شــده باشــد، می بایســت ب
اختــاف در یــک جلســه ی اداری بــا مقامــات محلــی اداره ی مالیاتــی کــه عهــده دار رســیدگی اســت، 
مــورد بررســی قــرار گیــرد. نتیجــه ی جلســه ی رســیدگی توســط یــک اطاعیــه بــرای پرداخــت مالیــات 
ــا تعییــن مهلــت 30 روزه بــه وی ارســال می گــردد. اگــر مــؤدی بــه نظــر مقامــات محلــی معتــرض  ب
ــد تقاضــای برگــزاری  ــه پرداخــت مالیــات نگــردد، در مهلــت 30 روز مذکــور می توان باشــد و حاضــر ب
ــا دفتــر مدیــر منطقــه را ارائــه کنــد. ایــن مقــام دارای اختیــار الزم از کمیســیون  جلســه ی مذاکــره ب
درآمــد داخلــی کنگــره بــرای حــل اختــاف اســت و پــس از رســیدگی چنانچــه توافقــی حاصــل نشــود، 
بــه مــؤدی مالیاتــی اخطــار کمبــود ارســال شــده و مــؤدی ظــرف 90 روز از تاریــخ اعامیــه ی مذکــور 

ــد.4 ــه نمای ــی مراجع ــع قضای ــه مرج ــت حل وفصــل ب ــد جه می توان

ــا یــک نــگاه تــازه و  در دادرســی دســتگاه مالیاتــی IRS، اصطــاح Ex Parte اشــاره بــه بررســی ب
مســتقل دارد. پــس از ورود بــه درخواســت تجدیدنظــر، پرونــده بــه مأمــور مالیاتــی ناظــر یــا تجدیدنظــر 
ــد،  ــدام می نمای ــه اق ــا رأی عادالن ــم ی ــک تصمی ــه ی ــرای دســت یابی ب ــود. وی ب اختصــاص داده می ش
بــا ایــن فــرض اســتقال کارمنــدان تجدیدنظــر در IRS تقویــت می شــود.5 مؤدیــان می تواننــد در هــر 
زمــان، از فرآینــد رســیدگی کناره گیــری و تمــام حقــوق تجدیدنظــر ســنتی )قضایــی( را حفــظ نماینــد 

ــد از: ــه عبارت ان ک

1-Notice of Deficiency.

2-Correspondence Audit.  

3-Office Audit . 

 4-Taxpayer Advocate Service, “Alternative Dispute Resolution (ADR): The IRS Is Failing to Effectively Use ADR

 As a Means of Achieving Mutually Beneficial Outcomes for Taxpayers and the Government,” Annual Report to

Congress, 2016
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1. میانجی گری سریع1
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــول مالی ــات تشــخیص وص ــرای حل وفصــل اختاف ــه ب ــن روش ک در ای
ــق  ــود را از طری ــاف موج ــا اخت ــود ت ــی داده می ش ــازمان مالیات ــؤدی و س ــه م ــی ب ــرد، فرصت می  گی
مأمــور درخواســت تجدیدنظــر IRS کــه بــه عنــوان یــک طــرف خنثــی و بی طــرف اســت، حل وفصــل 

نمایــد.

داوری بــرای مــوارد خــاص در اداره ی تجدیدنظــر IRS پیش بینــی گردیــده اســت. در رونــد داوری 
از خدمــات یــک داور متخصــص از طریــق اداره ی تجدیدنظــر کــه ممکــن اســت شــخص حقیقــی یــا 

یــک ســازمان خارجــی تخصصــی باشــد، اســتفاده می گــردد.

مؤدیــان مالیاتــی می تواننــد از پرســنل بازرســی و مجموعه هــای مشــابه آن در IRS تقاضــا نمــوده 
ــدداً ورود  ــده، مج ــی ش ــًا بررس ــه قب ــی ک ــه موضوع ــبت ب ــه نس ــاع اولی ــد ارج ــب فرآین ــه در قال ک
نمایــد. ایــن مأموریــن شــبیه مأموریــن دادســتانی انتظامــی مالیاتــی در حقــوق مالیاتــی ایــران هســتند؛ 
ــران اســت.2 پــس از  ــی ای ــر از نظــام مالیات ــان بســیار فرات لیکــن دامنــه ی نظــارت و تصمیم گیــری آن
ــه  ــی های اولی ــه در بررس ــد ک ــده باش ــی باقی مان ــوز اختافات ــر هن ــور اگ ــرح مذک ــه ش ــر ب تجدیدنظ
ــد مشــاور، حســابدار و ...(  ــی )مانن ــک واســطه ی مالیات ــات ی ــری توســط خدم ــع نشــود، میانجی گ رف
ــه عنــوان شــخص ثالــث بی طــرف امکان پذیــر و نقــش مذاکره کننــده را عهــده دار اســت و ســعی در  ب
حل وفصــل اختــاف بــا مذاکــره بــا مقامــات مالیاتــی را بــا اســتناد بــه اصــول و قوانیــن مالیاتــی دارد. 

ــدارد.3 ــری ن ــدرت تصمیم گی ــار و ق ــد و اختی ــل می کن ــهیل کننده عم ــوان تس ــه عن ــطه ب ــن واس ای

الف. روش های جایگزین حل اختالفات
ــرای تمامــی فرآیندهــای حــل اختــاف  روش هــای حــل اختــاف جایگزیــن3 اصطاحــی اســت ب
بــه اســتثنای فرآینــد قضایــی. فرآینــدی کــه در آن یــک شــخص )حقیقــی یــا حقوقــی( بی طــرف بــه 
طرفیــن یــک اختــاف بــرای حــل مســائل بیــن آن هــا کمــک می کنــد.4 از مزایــای ایــن روش دادرســی 

1-Fast Track Mediation - Collection (FTMC (.

2. باقری، مصطفی، منوچهر توسلی نائینی و محمد دالمن پور، تأملی در نظام دادرسی مالیاتی )اداری-قضایی( ایران و 
آمریکا، پژوهشنامه مالیات، زمستان 1398، دوره 27، شماره 44 )مسلسل 92(، ص 50.

3-McDonough, K. J. “Resolving Federal Tax Disputes Through ADR,” Arbitration Journal, Vol. 48, No. 2, 1993.

4-The Alternative Dispute Resolution.

 5-Taxpayer Advocate Service, “Alternative Dispute Resolution (ADR): The IRS Is Failing to Effectively Use ADR As a Means  

of Achieving Mutually Beneficial Outcomes for Taxpayers and the Government,” Annual Report to Congress, 2016: 13
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 IRS .ــد ــریع می باش ــتانه و س ــریفاتی، دوس ــورت غیرتش ــه ص ــات ب ــل اختاف ــات، حل وفص اداری مالی
ــت حــل  ــن ســطح ممکــن و در اســرع وق ــان را در پایین تری ــات مؤدی ــا اختاف ــرده اســت ت ــاش ک ت
ــه دادگاه  ــت ب ــه در نهای ــواردی ک ــا دادرســی اداری در م ــط ب ــات مرتب ــه خدم ــم این ک ــد. علی رغ نمای
ــرای  ــتند. ب ــر هس ــع هزینه ب ــان و مناب ــر زم ــن از نظ ــد، لیک ــی برخوردارن ــت باالی ــد از موفقی می رون
ــای  ــی روش ه ــازمان مالیات ــند، س ــی می رس ــه ی دادرس ــه مرحل ــه ب ــی ک ــداد پرونده های ــش تع کاه
مختلــف حــل اختــاف ADR را بــرای بهبــود رونــد حــل اختافــات اجــرا کــرده اســت.1 گاهــًا مراحــل 
 ADR ــد ــن فرآین ــود؛ معروف تری ــال می ش ــه اعم ــت اظهارنام ــل از ثب ــای ADR، قب ــیدگی روش ه رس

ــت. ــت )APA( اس ــذاری پیش پرداخ ــق قیمت گ ــه ی تواف برنام

روش  پیرامــون   IRS و مؤدیــان  بیــن  قــرارداد حقوقــی  پیشــاپیش،2  قیمت گــذاری  توافــق 
ــص  ــا تخصی ــهیم و ی ــه تس ــه هرگون ــبت ب ــد آن را نس ــؤدی بای ــه م ــت ک ــاالت اس ــذاری انتق قیمت گ
درآمــد، اعتبــارات، کســور و تخفیف هــای مالیاتــی در رابطــه بــا معامــات خــود بــه کار بــرد. بــا ایــن 
ــورت  ــی ص ــی قابل توجه ــان صرفه جوی ــز مؤدی ــی و نی ــئوالن مالیات ــت مس ــه، وق ــا در هزین قرارداده
می پذیــرد.3 تحــت فرآینــد APA مــؤدی یــک روش قیمت گــذاری را پیشــنهاد می نمایــد، روش 
پیشــنهادی بــه بهتریــن شــکل منعکس کننــده ی قیمــت تمام شــده اســت. مــؤدی مالیــات بایــد قبــل 
ــت  ــال تح ــن س ــرای اولی ــه ب ــت اظهارنام ــور ثب ــه منظ ــت APA را ب ــرر درخواس ــت مق ــان مهل از پای
ــد  ــک رون ــا ی ــد APA را ب ــک می توانن ــاغل کوچ ــان مش ــر مؤدی ــال حاض ــد. در ح ــت کن ــش ثب پوش
ســاده و کاهــش هزینــه بــه توافــق دســت یابنــد. تعییــن مقدمــات بــه ســازمان امــور مالیاتــی و مــؤدی 
ــن  ــا تعیی ــؤدی ب ــر م ــد.4 اگ ــق کنن ــوع تواف ــن ن ــورد معامــات ای ــه در م ــا داوطلبان اجــازه می دهــد ت
IRS موافقــت نکنــد، اداره ی امــور مالیاتــی )IRS( کامــًا از وضعیــت مــؤدی آگاه اســت و احتمــااًل هــر 

ــد. ــش می کش ــه چال ــری را ب ــت مغای وضعی

1-Menkel-Meadow, C. “Regulation of Dispute Resolution in the United States of America: From the Formal to the Infor-

 mal to the ‘Semi-formal’,” in: Felix Steffek, Hannes Unberath, Hazel Genn, Reinhard Greger & Carrie Menkel-Meadow

 (eds.(, Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads, Oxford, U.K.: Hart, 2013

2-Advance Pricing Agreement (APA(

 3. عرب مازار، علی اکبر، بهروز باقری و مصطفی جعفری پرور، رویکرد مالیاتی به قیمت گذاری انتقاالت و بررسی آن در 

ایران، پژوهشنامه مالیات، بهار 1393، دوره 22، شماره 21، ص 18.

 4-Biller, J.«IRS Alternative Dispute Resolution Plans» in the February 2000 issue of Tax Advisor For a detailed   

discussion of these procedures, as well as other methods that may be available, 2000: 5
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2. حل وفصل سریع1
حل وفصــل ســریع یــک راه حــل بــرای حــل مشــکات حسابرســی در طــول فرآینــد رســیدگی اســت. 
ــم  ــرای ک ــر ب ــری اداره ی تجدیدنظ ــای میانجیگ ــی و مهارت ه ــد از روش ارزیاب ــی می توانن ــان مالیات مؤدی
کــردن رونــد کلــی رســیدگی اســتفاده کننــد. پاســخ در مــدت 120 روز بــرای مشــاغل بــزرگ و بین المللــی 
و طــی 60 روز بــرای مشــاغل کوچــک، خوداشــتغالی و اشــخاص دولتــی معــاف از مالیــات ارســال می گــردد.

3. میانجی گری پس از تجدیدنظر2
فرآینــد مزبــور حتــی در صورتــی کــه پرونــده در مراحــل تجدیدنظــر در مرجــع قضایــی باشــد، نیــز 

طراحــی شــده اســت.

اهداف  اقدامات و ابتکار
IRS عمل های

IRS وظایف

بهبود و ارتقای سطح تمیکن مؤدیان 
ــی در  ــای اجرای ــیدگی و هزینه ه ــه رس ــش اطال  کاه

ــات ــل اختاف ــتای حل وفص راس

 افزایش توافقات
قیمت گذاری

اداره کل مشاوره ارشد
 )بین الملل( 

3

افزایش سطح تمکین مؤدیان با توافقات جزئی 
کاهش مدت زمان پرداخت مؤدیان 

افزایش سطح داوطلبانه ی تمکین مؤدیان 
کاهش بار مؤدیان 

 در راستای IRS اختیارات
 حل  وفصل اختافات و

توافق با مؤدی

رسیدگی

کاهش زمان رسیدگی و تجدیدنظرخواهی مؤدیان 

افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی 
حل وفصل غیرمستقیم4 اختافات 
کاهش هزینه های دعاوی حقوقی 

افزایش سطح تمکین مؤدیان 

ارجاع اولیه ی پرونده

میانجی گری

تجدیدنظر

جدول- وظایف عملکردی IRS در راستای کاهش وقفه و اطاله رسیدگی5

1-Fast Track Settlement (FTS(.
2-Post Appeals Mediation (PAM(.
3-Associate Chief Counsel (Intl), Office of Chief Counsel.
4-Nondocketed.  

 5-United Stated General Accounting Office, IRS Initiatives to Resolve Disputes Over Tax Liabilities, Report to  
Chairman, Subcommittee on Oversight, Committee on Ways and Means, House of Representatives, 1997. Available at
https://www.gao.gov/products/ggd-97-71
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بند دوم. مراجع قضایی حل اختالف مالیاتی در حقوق آمریکا

مأمــوران مالیاتــی در تمــام ســطوح بــه دلیــل تجــارب شــغلی و نــوع ویژگــی خــاص کــه در طــی 
ســالیان کســب کرده انــد، معتقدنــد کــه اصــل بــر برائــت نیســت و همچنیــن مأمــوران بــر ایــن باورنــد 
کــه وظیفــه ی آن هــا تضمیــن و حفــظ موقعیــت ســازمانی خودشــان در تمــام مســائل اســت. بــرای گریز 
ــه موضــوع  ــی باشــند، ب ــه مســتقل از ســازمان مالیات ــرادات رســیدگی اداری، مراجــع دیگــری ک از ای

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــیدگی می نمای ــاف رس اخت

1. دادگاه مالیاتی ایاالت متحده
ــی  ــم مالیات ــاوی و جرائ ــه دع ــد و ب ــی می باش ــور مالیات ــه ام ــدود ب ــن دادگاه مح ــت ای صاحی
ــر درآمــد  ــات ب ــون مالی ــاده 7441 قان ــون کنگــره م ــه موجــب قان ــن دادگاه ب ــد. ای رســیدگی می نمای
ــه ی  ــد کمیت ــا تأیی ــی دادگاه ب ــت. 19 قاض ــوده اس ــی ب ــازمان مالیات ــتقل از س ــده و مس ــاد گردی ایج

ذی ربــط در ســنا توســط رئیس جمهــور منصــوب می گردنــد.1

ــی دادگاه موضــوع  ــه ی محل ــی در منطق ــؤدی مالیات ــی اســت و م ــن دادگاه دارای شــعبات محل ای
شــکایت و اعتــراض خــود را مطــرح کــرده و پرونــده بــه طــور تصادفــی بــه یکــی از قضــات بازنشســته 
ــی  ــه ی محل ــده را در منطق ــد پرون ــعی می نمای ــورد س ــب م ــور حس ــی مذک ــردد. قاض ــاع می گ ارج
ــرای شــروع  ــرار دهــد. ب ــورد رســیدگی ق ــی م ــؤدی مالیات ــا مرکــز حســب درخواســت م ــان و ی مؤدی
رســیدگی نیــاز بــه پرداخــت مالیــات مــورد مطالبــه نیســت و ایــن از مزایــای مهم ایــن دادگاه محســوب 
ــؤدی  ــرد. م ــام می گی ــه انج ــت منصف ــدون هیئ ــح و ب ــه ی لوای ــه صــورت مبادل ــیدگی ب ــود. رس می ش
مالیاتــی می توانــد جهــت طــرح و پیگیــری اعتــراض خــود از خدمــات وکا و کارشناســان بهــره بگیــرد. 
ــده ی  ــاده 7463(. عم ــا کوچــک می باشــد )م ــر از 50.000 دالر باشــد، ادع ــاف کمت ــورد اخت ــر م اگ
ــی اســت. دادگاه دارای  ــزارش رســیدگی اداره ی مالیات ــی و گ ــه ارزیاب ــرادات ب ــراض، ورود ای ــت اعت عل
آییــن دادرســی بــوده و معمــواًل ظــرف شــش مــاه بــه موضــوع دعــوی مالیاتــی رســیدگی می گــردد.

چنانچــه موضــوع اختــاف در مرحلــه ی رســیدگی اداری مرتفــع نشــود، منجــر بــه صــدور اعامیــه 
ــا اصــاح اعامیــه کمبــود  ــا انجــام اعتــراض از دادگاه تقاضــای نقــض و ی کمبــود می گــردد. مــؤدی ب
می نمایــد. اگــر ایــن اعتــراض حتــی بــه صــورت موقــت ثبــت نشــود، ســازمان مالیاتــی آن را بــه عنــوان 
بدهــی قطعــی در دفتــر و در حســاب خزانــه داری ثبــت می کنــد کــه ایــن ثبــت، آثــار حقوقــی بســیاری 

1-US Code 7443, Sec.Membership.
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از جملــه بــر امــوال مؤدیــان مالیاتــی دارد و بســیار مهــم اســت. درخواســت اعتــراض بایــد بــه موقــع در 
زمــان مجــاز ثبــت شــود، دادگاه مجــاز بــه تمدیــد زمــان ثبــت اعتــراض کــه توســط قانــون مشــخص 
شــده اســت، نیســت. هزینــه ی اعتــراض 60 دالر اســت کــه بایــد در زمــان اعتــراض پرداخــت شــود و 
بــه محــض ثبــت تقاضــای اعتــراض در دادگاه مالیاتــی، پرداخــت مالیــات بــه طــور معمــول تــا زمــان 
ــل  ــک از روش ح ــای کوچ ــرای پرونده ه ــی ب ــد. دادگاه مالیات ــق می افت ــه تعوی ــری دادگاه ب تصمیم گی

ــد. ــی اســتفاده می کن ــر از شــیوه ی رســیدگی قضای ــرای پرونده هــای مهم ت ــن و ب اختــاف جایگزی

2. دادگاه دعاوی فدرال ایاالت متحده آمریکا
ــه را  ــورد مطالب ــات م ــغ مالی ــد کل مبل ــی بای ــؤدی مالیات ــع، م ــن مرج ــوا در ای ــرح دع ــرای ط ب

ــد. ــه می باش ــت منصف ــور هیئ ــدون حض ــن دادگاه ب ــیدگی در ای ــد. رس ــت نمای پرداخ

3. دادگاه منطقه ای ناحیه ای ایاالت متحده
ایــن دادگاه کانــون اصلــی قــوه قضاییــه فــدرال را تشــکیل می دهــد. دادگاه منطقــه ای اصلی تریــن 
ــن دادگاه  ــت. ای ــتقر اس ــت مس ــر ایال ــد و در ه ــدرال می باش ــطح ف ــدوی در س ــن دادگاه ب و مهم تری
ــه ی  ــود، در مرحل ــدرال مطــرح می ش ــت ف ــه در ســطح دول ــی را ک ــه اختافات ــت رســیدگی ب صاحی
ــکا و پرداخــت کل  ــه داشــتن اقامــت در آمری ــوط ب ــن دادگاه من ــدوی داراســت. طــرح دعــوی در ای ب
مبلــغ مالیــات اســت. مؤدیــان مالیاتــی بــرای رســیدگی بــه اعتــراض خــود می تواننــد تقاضــای محاکمــه 
بــا حضــور هیئــت منصفــه را داشــته باشــند. دادگاه دارای قــدرت عادالنــه ای اســت کــه بــه آن اجــازه 
ــیدگی  ــرای رس ــد. ب ــه نمای ــی مطالب ــازمان مالیات ــن و از س ــی را تعیی ــای خاص ــا رفتاره ــد ت می ده
ــازمان  ــی س ــد. نمایندگ ــتفاده کن ــا اس ــایر نهاده ــات س ــد از اطاع ــؤدی می توان ــت، م ــراز واقعی و اح

ــرد. ــتانی انجــام می  گی ــر دادس ــق دفت ــن دادگاه از طری ــی در ای مالیات

4. مراجع تجدیدنظر در سیستم قضایی دادرسی مالیاتی آمریکا
تجدیدنظــر در نظــام حقوقــی آمریــکا بــه منظــور تصحیــح خطــای مراجــع بــدوی، هــم مربــوط بــه 
آرای دادگاه هــای بــدوی و هــم اجــرای مقــررات از طــرف ســازمان های دولتــی و دادگاه هــای اداری را 
شــامل می شــود و بــه نحــوی کنتــرل دادگاه بــدوی و ادارات فــدرال را انجــام می دهــد. گزینــش و بــاز 
ــر اســاس  ــی می باشــند.1 ب ــوان عال ــه دی ــا کــه مناســب ارجــاع ب ــداد محــدودی از پرونده ه کــردن تع
ــات احصــاء  ــد مصــوب 1986 م. تصمیمــات قطعــی دادگاه مالی ــر درآم ــات ب ــون مالی ــاده 7481 قان م

گردیــده اســت.

1-IRB 2004-3 (Rev, August 23, 2004) IRS.
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مــؤدی و ســازمان مالیاتــی می تواننــد از رأی دادگاه مالیاتــی و دادگاه منطقــه ای درخواســت 
ــه  ــی ک ــود.1 در صورت ــد ب ــه ای خواه ــد و مرجــع تجدیدنظــر دادگاه اســتیناف منطق تجدیدنظــر نماین
درخواســت تجدیدنظــر توســط مــؤدی مالیاتــی باشــد، بــه طــور معمــول اجــرای رأی تــا تصمیم گیــری 
مرجــع تجدیدنظــر بــه تعویــق می افتــد. آرای دادگاه دعــاوی فــدرال قابــل درخواســت تجدیدنظــر بــه 

ــد. ــدرال می باش ــوزه ی ف ــتیناف ح دادگاه اس

بــه منظــور حصــول اطمینــان از اجــرای عدالــت و حاکمیــت قانــون، دیــوان عالــی آمریــکا مرجــع 
دادخواهــی فرجامــی از آرای دادگاه هــای دادگســتری در امــور مالیاتــی را عهــده دار می باشــد. ســازمان 
مالیاتــی اگــر در دادگاه اســتیناف بازنــده شــود و مایــل باشــد پرونــده بــه دیــوان عالــی ارجــاع شــود، از 
ــه  ــرای فرجام خواهــی از دادگاه اســتیناف ب ــده ی مربوطــه را ب وزارت دادگســتری می خواهــد کــه پرون

دیــوان عالــی ارجــاع دهــد. در ایــن مــورد معــاون دادســتان کل اتخــاذ تصمیــم می نماینــد.2

گفتــار ســوم. بررســی نقــش رئیــس مالیاتــی بــه عنــوان اولیــن مرجــع 
ــه منظــور کاهــش وقفــه مالیاتــی دادرســی و تقویــت آن ب

اولیــن گام جهــت رفــع اختافــات مالیاتــی، اداره ی مالیاتــی اســت. بــر ایــن اســاس رئیــس امــور 
مالیاتــی بــه موضــوع رســیدگی و بــا توجــه بــه اســناد و مــدارک ابــرازی اعــام نظــر می نمایــد. درســت 
ــی  ــه مالیات ــش وقف ــت کاه ــکا جه ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــورها از جمل ــه در کش ــت ک در همین جاس
اختیــارات گســترده ای بــرای مأمــوران مالیاتــی جهــت رفــع اختافــات حقوقــی قائــل شــده اند. برخــی 
ــود،  ــت می ش ــاده 238 ق.م.م برداش ــاد م ــه »از مف ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــی3 ب ــان مالیات از کارشناس
ــدف  ــا ه ــه ب ــته؛ بلک ــری نداش ــبه قضایی دیگ ــه ی ش ــاد مرحل ــد ایج ــه قص ــن مرحل ــذار در ای قانون گ
ــه منظــور  ــه منظــور وصــول ســریع تر حقــوق دولــت و ب ــر عملکــرد مأمــوران رســیدگی و ب نظــارت ب
ــت  ــاف وق ــی و ات ــای اضاف ــل هزینه ه ــاف و تحمی ــل اخت ــت ح ــه هیئ ــده ب ــری از ورود پرون جلوگی
ــی  ــذا از نقطه نظــر قضای ــی نمــوده اســت. ل ــق اداری را پیش بین ــت، تواف ــوق دول وصــول ســریع تر حق
ایــرادی بــر اقدامــات شــخص مســئول، مترتــب نیســت؛ زیــرا کــه اصــواًل قضاوتــی مطــرح نیســت و اقدام 
بــه توافــق او تنهــا بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مرتبــه ی باالتــر و برخــورداری از تجربیــات و اختیــارات 
قانونــی بیش تــر قابــل توجیــه اســت.«4 علی رغــم ایــن موضــوع و نظــر بــه اهمیــت تحقــق درآمدهــای 

1-US, Code 7482. Sec. Courts of Review.

2-R. 5 substituted by r. 7 of GNR.979 of 19 November 2010 .

3. منصوریان، ناصرعلی و بهرام چشم پیام، تحلیل حقوقی-تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران، پژوهشنامه مالیات، پاییز 
1392، دوره 2، شماره 19، ص 109-110.

4. بخشنامه شماره 200/10624 مورخ 1389/04/07؛ وظایف رؤسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های 
مستقیم.
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مالیاتــی، رؤســای امــور مالیاتــی بایــد بــا توجــه کامــل بــه مزایــا و محســنات قانونــی مختومــه شــدن 
پرونده هــا از طریــق آنــان، حداکثــر تــاش و مســاعی خــود را بــه کار برنــد تــا بــا اســتفاده از اختیــارات 
ــاب از  ــاف و اجتن ــورد اخت ــی م ــای مالیات ــت پرونده ه ــریع در قطعی ــور تس ــه منظ ــود و ب ــی خ قانون
ارجــاع آن هــا بــه هیئت هــای اختــاف مالیاتــی، در اســرع وقــت بــا اســتناد بــه دالیــل منطقــی و اســناد 
و مــدارک اقامــه و ارائه شــده توســط مؤدیــان محتــرم بــه موضــوع اختــاف رســیدگی و وفــق اختیــارات 
ــاف را  ــورد اخت ــای م ــداد از پرونده ه ــه بیشــترین تع ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــم نماین ــاذ تصمی ــی اتخ قانون

ــد.1 ــرار دهن ــق و حل وفصــل ق ــورد تواف م

رؤســای مالیاتــی از طریــق رســیدگی بــه اعتراضــات مؤدیــان رأســًا بــا بررســی دالیــل و اســناد و 
مــدارک و صورت هــای مالــی و دفاتــر آن هــا یــا از طریــق صــدور قــرار رســیدگی و اجــرای آن توســط 
ــا  ــور ی ــی مأم ــا درخواســت معرف ــاء ب ــا عنداالقتض ــود و ی ــی خ ــواب جمع ــزو اب ــی ج ــن مالیات مأموری
مأموریــن مالیاتــی از اداره کل امــور مالیاتــی مربــوط جهــت اجــرای قــرار و بازدیــد و تحقیــق محلــی 
ــؤدی  ــت م ــراز حقانی ــًا اح ــؤدی و نهایت ــتندات م ــل و مس ــون دالی ــی پیرام ــی قانون ــه بررس و هرگون
متقاضــی رســیدگی مجــدد در تعدیــل مبنــای مطالبــه مالیــات یــا حتــی رفــع تعــرض مالیاتــی و رد 
ــا  ــه رفــع اختــاف ب ــدون تردیــد نســبت ب بــرگ تشــخیص مالیــات صــادره، در کوتاه تریــن زمــان و ب
مؤدیــان ذی ربــط اقــدام و دالیــل منجــر بــه تعدیــل و یــا رد بــرگ تشــخیص مالیــات را در ظهــر آن 

قیــد نماینــد.2
 

وفــق اختیــارات قانونــی، رؤســای مالیاتــی هیچ گونــه محدودیــت و قیــدی جهــت تعدیــل مبنــای 
مطالبــه مالیــات بــه هــر میــزان کــه مــؤدی اســتحقاق قانونــی داشــته باشــد یا حتــی رد برگ تشــخیص 
مالیــات در قانــون وجــود نــدارد و تعدیــل مأخــذ مشــمول مالیــات محــدود بــه درصدهــا و مبالــغ معیــن 

نمی باشــد و اقــدام موصــوف آن هــا بــر حســب مــورد منطبــق بــا قانــون و ضــروری خواهــد بــود.3

در آمریــکا، در صــورت طــرح اعتــراض نــزد مقامــات دادرســی اداری، دادرس اداری بایــد ظــرف 60 
روز پــس از ارســال پاســخ کتبــی از ســوی مــؤدی، یــا در صــورت عــدم پاســخ کتبــی، ظــرف 90 روز 
ــا اســتماع توضیحــات، ادلــه و هرگونــه شــواهد قابل قبــول  پــس از آن، رســیدگی نمایــد. پــس از آن ب
دیگــری نشــان دهــد کــه هیــچ دلیلــی مبتنــی بــر واقعیــت وجــود نــدارد و تصمیــم بــه صــورت قانونــی 

1. منصوریان، ناصرعلی و بهرام چشم پیام، تحلیل حقوقی-تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران، پژوهشنامه مالیات، 

پاییز 1392، دوره 2، شماره 19، ص 109-110.

2. همان.

3. همان.
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صــادر می شــود. ایــن تصمیــم بایــد شــامل بیانیــه ای مبتنــی بــر نتیجــه و همچنیــن دالیــل یــا مبنــای 
انجــام چنیــن اتخــاذ تصمیــم، جریمه هــا و مجــازات مالــی، رد صاحیــت یــا رد شــکایت باشــد.

کاربــرد نظــام دادرســی اداری کارآمــد )رســیدگی اداری دســتگاه مالیاتــی( بــه معنــی تأثیرگــذاری 
ــه فرآیندهــای خطــا و  ــه پرداخــت مالیــات از طریــق رفتــار احترام آمیــز، توجــه ب ــر تعهــد جامعــه ب ب
ــن، آمادگــی  ــه عــدم تمکی ــرام ب ــر احت ــت ب ــه کامــل عــدم رضای ــه و توجی ــار منصفان اصــاح آن، رفت
ــا عــدم  مجازات هــای اداری و ظرفیــت تعقیــب از طریــق مداخلــه ی قاعده منــد و جــدی در مواجهــه ب

تمکیــن اســت.

ــه  ــرای توجی ــته ای ب ــای شایس ــات مبن ــول مالی ــریع در وص ــهیل و تس ــرف تس ــه، ص ــه آن ک نتیج
ــه جــای تســریع در  ــی ب ــن اســت کــه در دادرســی مالیات حــذف مراحــل رســیدگی نیســت. حــق ای

ــود. ــیده ش ــی کوش ــی مالیات ــریع در دادرس ــات، در تس ــول مالی وص

گفتار چهارم. اصول کارآمدی نظام دادرسی اداری مالیاتی

در نظــام دادرســی اداری کارآمــد کــه ســرعت حل وفصــل اختافــات را افزایــش و موجــب کاهــش 
ــوان شناســایی نمــود: ــل را می ت وقفــه می شــود، اصــول ذی

بند یکم. اصل الزامی بودن مراجعه بدوی به دادرسی اداری

رعایــت تقــدم زمانــی میــان مراجــع، بــه معنــای الزامــی بــودن مراجعــه بــدوی بــه اداره و اســتفاده 
ــاره ای  ــوان از پ ــوندگان می ت ــع اداره ش ــه نف ــیر ب ــا تفس ــد. ب ــی می باش ــازوکارهای پیش دادرس از س
مســتندات حاکــم بــر مدیریــت کان قــوه قضاییــه و منشــور حقــوق شــهروندی دولــت، اســتنتاجی بــه 
ــه اهمیــت ســازمان امــور  ــه داد، کمــا این کــه در ســازمانی ب نفــع پیش بینــی نهــاد پیش دادرســی ارائ
مالیاتــی کشــور پیش دادرســی بــه رســمیت شــناخته شــده و اعمــال می گــردد؛ ایــن تجربــه ی تقنینــی 
ــه ی  ــش مراجع ــتای کاه ــود. در راس ــی می ش ــن پیش دادرســی تلق ــل موافقی ــع دالی ــه نف ــی ب و اجرای
ــی در  ــوب امــور قضای ــات1 و مدیریــت مطل ــی و تســریع در حل وفصــل اختاف ــه مراجــع قضائ مــردم ب
ــر اداره و تضمیــن حقــوق اداره شــوندگان  ــون ب قــوه قضاییــه از یــک ســو رعایــت اصــل حاکمیــت قان
ــر،  ــوی دیگ ــود و از س ــاء می ش ــی اعط ــتگاه های اجرای ــه دس ــه ب ــی ک ــارات و امتیازات ــل اختی در مقاب

1. موضوع بند الف ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه.
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اقتضــا می کنــد قانون گــذار در راســتای کاهــش حجــم فزاینــده ی دعــاوی اداری مطروحــه در مرجــع 
بازنگــری قضایــی )دیــوان عدالــت اداری( و هم چنیــن کارآمــدی و کارایــی اداره )برخاســته از تئــوری 
ــد اداره و  ــر صاحدی ــی ب ــت، کنتــرل قضایــی حداقل ــی دول ــر کارای ــه معنــای تأکیــد ب چــراغ ســبز1 ب
تقویــت ســازوکارهای درونــی دولــت بــرای حل وفصــل اختافــات اداری( مرحلــه ای قبــل از »دادرســی 
ــوان از آن تحــت عنــوان  اداری«2 ایجــاد کنــد کــه اصطاحــًا »پیش دادرســی« نامیــده می شــود.3 می ت
»مراجعــه قبلــی بــه اداره« پیــش از طــرح شــکایت قضایــی تعبیــر کــرد. در آمریــکا ایــن قاعــده تحــت 

ــده اســت. ــی ش ــوان Early Referral پیش بین عن

ــی  ــان مالیات ــات مؤدی ــه اعتراض ــیدگی ب ــاف و رس ــع اخت ــع رف ــی مرج ــور مالیات ــازمان ام س
ــکایات  ــات و ش ــه اعتراض ــیدگی ب ــع رس ــواد 238 ق.م.م و 29 ق.م.ب.ا.ا مرج ــر م ــا ب ــند. بن می باش
مالیاتــی در خصــوص مالیــات در ابتــدای امــر رئیــس مالیاتــی رســیدگی کننده بــه مالیــات و در ادامــه 
ــور  ــر قابل تص ــک ام ــوان ی ــه عن ــبه را ب ــتباه در محاس ــذار اش ــن قانون گ ــند. همچنی ــا می باش هیئت ه
ــوده اســت؛  ــف نم ــز تعری ــتباه را نی ــران اش ــن جب ــاده 242 ق.م.م محــل تأمی ــه و در م در نظــر گرفت
ایــن مــاده بیــان مــی دارد: »اداره امــور مالیاتــی موظــف اســت در هــر مــورد کــه بــه علــت اشــتباه در 
محاســبه، مالیــات اضافــی دریافــت شــده اســت و همچنیــن در مــواردی کــه  مالیاتــی طبــق مقــررات 
ــاه  ــی جــاری ظــرف یــک م ــون قابل اســترداد می باشــد، وجــه قابل اســترداد را از محــل وصول ــن قان ای

ــه مــؤدی پرداخــت کنــد.«4 ب

ــه کمبــود مالیــات کــه معمــواًل پیش شــرط  ــا صــدور اخطاری ــن دادرســی اداری IRS ب بعــد نمادی
ــه دادرســی  ــر درآمــد، دارایــی و اتفاقــی اســت شــروع می شــود. وقتــی اشــخاص ب ــی مالیــات ب ارزیاب
ــه  ــر قضــات اداری )ALJ( ب ــر جلســات دادرســی در براب ــد، ممکــن اســت تصاوی اداری5 فکــر می نماین
ــت فــدرال در مالیــات  ــه ای از اعمــال اقتــدارات دول ــد.6 چنیــن دادرســی هایی نمون ذهــن خطــور نمای

1.  تئوری چراغ ســبز حامی ســازوکارهای کنترل درونی اداره از قبیل شــکایت های درون وزارتخانه ها و سازوکارهای بازنگری 

اداری در مقایســه با سازوکارهای بیرونی اند.

2-administrative adjudication.  

3. امکان سنجی پیش بینی مرحله پیش دادرسی در دستگاه های دولتی، قابل دسترسی در: 

https://www.avakil.ir

4. بهفر، حمزه، حدود صالحیت و نحوه رســیدگی مراجع قضایی به جرائم موضوع ماده 600 قانون مجازات اســالمی 

بخش تعزیرات در خصوص مأموران مالیاتی، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، تابستان 1397، دوره 2، شماره 5، ص 122.

5-IRS ADJUDICATION.

 6-Cords, D. (2008), “Administrative Law and Judicial Review of Tax Collection Decisions,” Saint Louis University  

Law Journal, Vol. 52, No. 2, 2008: 478
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ــود  ــد ب ــادر خواهن ــی ق ــای مالیات ــن رو، دادگاه ه ــردد. ازی ــت می گ ــی رعای ــل بی طرف ــت و اص نیس
ــا کارایــی بیشــتری رســیدگی  ــد، ب ــه بررســی بیشــتری دارن ســایر پرونده هــای موجــود را کــه نیــاز ب
ــزان  ــد و می ــت کنن ــریع تری دریاف ــیدگی و داوری س ــد رس ــان بای ــه ی مؤدی ــی اســت هم ــد. بدیه کن
ــه دلیــل  ــت ب ــات( و ســودهایی را کــه در نهای ــر در عــدم پرداخــت مالی کل جریمــه )جریمــه ی تأخی
بدهی هــای پرداخت نشــده ایجــاد می شــود، کاهــش دهنــد. بــرای دســتیابی بــه ایــن مزایــا IRS بایــد 
 CDP 1ــات ــی از تصمیم ــای قضای ــه پرونده ه ــیدگی ب ــر در رس ــورد تجدیدنظ ــود در م ــرد خ در رویک
ــران نیــز پیشــنهاد می گــردد حتی المقــدور حیطــه ی اختیــارات رئیــس امــور  تجدیدنظــر کنــد.2 در ای
مالیاتــی از ظهرنویســی صــرف در بــرگ تشــخیص فراتــر رود و وی قــادر باشــد از روش هــای جایگزیــن 
حــل اختافــات اســتفاده نمایــد. ضمــن این کــه هماننــد قاعــده ی Ex Parte در آمریــکا تفکیکــی بیــن 
ــی و اســتقال  ــا اصــل بی طرف ــرد ت ــده صــورت گی ــی تشــخیص و تجدیدنظر کنن ــور مالیات رؤســای ام

نیــز در ایــن رســیدگی اداری رعایــت شــود.

بند دوم. صالحیت اختصاصی مراجع اداری و شبه قضایی

مراجــع اختصاصــی اداری بــا صاحیــت ترافعــی هســتند کــه بــه موجــب قوانیــن خــاص در خــارج 
از ســازمان رســمی قضایــی و محاکــم دادگســتری و عمومــًا بــه عنــوان واحدهــای نســبتًا مســتقل امــا 
ــا مؤسســات غیردولتــی تشــکیل شــده اند. صاحیــت ایــن  ــا ادارات و ســازمان های دولتــی ی مرتبــط ب

مراجــع منحصــراً رســیدگی بــه اختافــات، شــکایات و دعــاوی اداری می باشــد.3

ذکــر صریــح کلمــه ی کلیــه اختافــات در مــاده 244 ق.م.م نشــان از صاحیــت اختصاصــی ایــن 
ــا مداقــه در ترکیــب اعضــای هیئت هــای اختــاف مالیاتــی می تــوان  مرجــع دادرســی مالیاتــی دارد. ب
ــورد  ــی را م ــای مالیات ــتقل پرونده ه ــًا مس ــورت کام ــه ص ــور ب ــای مذک ــه هیئت ه ــرد ک ــاهده ک مش
ــوری  ــادن جمه ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــده از ات ــر نماین ــک نف ــد. وجــود ی ــرار می دهن بررســی ق
اســامی ایــران یــا اتــاق تعــاون یــا جامعــه ی حســابداران رســمی یــا مجامــع حرفــه ای یــا تشــکل های 
صنفــی یــا شــورای اســامی شــهر بــه انتخــاب مــؤدی، نشــان دهنده ی رســیدگی کامــًا بی طرفانــه و 
مبتنــی بــر عدالــت و قانــون می باشــد. ایــن مــوارد همگــی تأییدکننــده ی صاحیــت مراجــع دادرســی 

1-Collection Due Process.

 2-Cords, D. (2008), “Administrative Law and Judicial Review of Tax Collection Decisions,” Saint Louis University Law  

Journal, Vol. 52, No. 2, 2008: 477

3.  هداوند، مهدی، دادگاه اختصاصی اداری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 

1387، ص 11.
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ــت اداری در  ــوان عدال ــه ی دی ــند. روی ــر می باش ــر نظ ــی از ه ــای مالیات ــه پرونده ه ــی در ورود ب مالیات
مــورد رســیدگی بــه دعــاوی در صاحیــت مراجــع شــبه قضایی، در صورتــی کــه اقــدام بــه طــرح دعــوا 
در مرجــع مربــوط نشــده باشــد، صــدور قــرار رد دعــوا اســت. دیــوان در مــوارد مذکــور شــاکی را بــه 

ــت می کنــد. طــرح دعــوا در مرجــع ذی صــاح هدای

ــارات و  ــه حــدود اختی ــا توجــه ب ــا وجــود مراجــع خــاص اداری ب ــت اداری، ب ــوان عدال شــعب دی
صاحیــت مقــرر در »قانــون دیــوان عدالــت اداری« نســبت بــه شــکایت مؤدیــان مالیاتــی بــه خواســته 
ــوان از  ــعب دی ــه ش ــی رود ک ــار م ــد. انتظ ــتماع نمی دانن ــل اس ــات را قاب ــی مالی ــرگ قطع ــال ب ابط
ــرگ مالیــات قطعــی، پیــش از صــدور رأی  ــه ابطــال ب ــه اعتــراض مــؤدی و صــدور رأی ب رســیدگی ب
از ســوی هیئت هــای حــل اختــاف مالیاتــی خــودداری نمایــد.1 برابــر دادنامــه وحــدت رویــه شــماره 
961 مــورخ 1393/05/27 رســیدگی بــه اعتــراض مــؤدی بــه بــرگ مالیــات قطعــی، پیــش از رســیدگی 
و صــدور رأی قطعــی از ســوی هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی موضــوع تبصــره 1 مــاده 216 ق.م.م بــدواً 
ــی  ــت عموم ــور در رأی هیئ ــب مزب ــدارد. مرات ــت اداری را ن ــوان عدال ــتماع در دی ــرح و اس ــت ط قابلی
ــده اســت. نظــر  ــت اداری شــماره هـــ/433/93 مــورخ 1393/06/12 مؤکــداً تأکیــد گردی ــوان عدال دی
ــات  ــوب 1366 و اصاح ــتقیم مص ــای مس ــون مالیات ه ــاده 216 قان ــره 1 م ــق تبص ــه طب ــه این ک ب
ــات قطعــی( هیئــت حــل  ــرگ مالی ــات )ب ــه شــکایات از قطعیــت مالی بعــدی آن، مرجــع رســیدگی ب
اختــاف مالیاتــی اســت و بــا عنایــت بــه این کــه بــه اســتناد بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392، آرای قطعــی هیئت هــای حــل اختــاف مالیاتــی قابــل 
شــکایت و اعتــراض در دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود و همچنیــن بــه اســتناد قســمت آخــر مــاده 
257 قانــون مالیات هــای مســتقیم، آرای صادرشــده از هیئت هــای حــل اختــاف مالیاتــی زمانــی کــه 
ــی  ــاف مالیات ــت حــل اخت ــت اداری نقــض شــود، قابل رســیدگی مجــدد در هیئ ــوان عدال توســط دی
موضــوع مــاده ی یاد شــده اســت، لــذا رســیدگی بــه اعتــراض مــؤدی بــه بــرگ مالیــات قطعــی، قبــل از 
رســیدگی و صــدور رأی قطعــی از ســوی هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی موضــوع تبصــره 1 مــاده 216 

قانــون اخیرالذکــر، بــدواً قابلیــت طــرح و اســتماع در دیــوان عدالــت اداری را نــدارد.

ــه  ــؤدی ب ــراض م ــه اعت ــیدگی ب ــد: » ... رس ــان می کن ــورخ 1397/05/27 بی ــماره 961 م ــه ش ــمت رأی دوم دادنام 1. قس

ــی موضــوع تبصــره  ــاف مالیات ــت حــل اخت ــی از ســوی هیئ ــل از رســیدگی و صــدور رأی قطع ــی، قب ــات قطع ــرگ مالی ب

ــه  ــی ک ــدارد. در نتیجــه آرائ ــت اداری را ن ــوان عدال ــت طــرح و اســتماع در دی ــدواً قابلی ــر، ب ــون اخیرالذک ــاده 216 قان 1 م

ــود.« ــخیص می ش ــررات تش ــق مق ــح و مواف ــت، صحی ــده اس ــادر ش ــوق ص ــتدالل ف ــاس اس ــر اس ــرار رد ب ــورت ق ــه ص ب

دادرسی اداری اختالفات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش
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بند سوم. تصمیم گیری مبتنی بر نتیجه1

ــور و  ــای عدالت مح ــی، رویکرده ــوران مالیات ــرش مأم ــری نگ ــر تصمیم گی ــر ب ــای مؤث در راهبرده
ــر  ــرار داد و ممکــن اســت ب ــورد توجــه ق ــوان م ــی را می ت ــوران مالیات حــذف برخــورد ســلیقه ای مأم
ــه کشــور دیگــر  ــی از کشــوری ب ــوران مالیات ــزان آزادی مأم ــف و می ــی مختل ــای حقوق اســاس نظام ه
ــی  ــن وضعیــت پرونده هــای مالیات ــی وجــود داشــته باشــد. در هــر صــورت رویکردهــای نوی تفاوت های
مؤدیــان و حقــوق مؤدیــان می بایســت مــورد توجــه قــرار گیرنــد. شایســته اســت مأمــوران مالیاتــی از 
نــگاه ســنتی صــرف افزایــش درآمدهــای مالیاتــی خــارج شــوند و دیدگاه هــای نویــن نظام هــای مــدرن 
مالیاتــی را مــورد بررســی قــرار دهنــد. ایــن موضــوع خــود موجــب بهبــود تصمیم گیری هــای مأمــوران 
مالیاتــی وفــق مقــررات مــواد 238 ق.م.م و 29 ق.م.ب.ا.ا و در نتیجــه کاهــش وقفــه مالیاتــی و بــه تبــع 

ــی می شــود. ــای مالیات ــش درآمده افزای

بند چهارم. هزینه های دادرسی طرح دعوا

هزینــه ی دادرســی بــرای مؤدیانــی کــه بــدون ارائــه ی دلیــل موجــه تنهــا بــه دنبــال اطالــه دادرســی 
ــا  ــی ی ــه ی دادرس ــن هزین ــذا تعیی ــت. ل ــده اس ــی ش ــتند، پیش بین ــات هس ــول مالی ــر در وص و تأخی
ــی کــه در مراجــع دادرســی رد می گــردد،  ــرای اعتراض های ــی ب ــون مالیات محرومیــت از تســهیات قان

ــد.2 ــرورت می باش ــک ض ی

ــی از آرای  ــان مالیات ــکایت مؤدی ــه ش ــواردی ک ــد: »در م ــان می کن ــاده 247 ق.م.م بی تبصــره 6 م
هیئت هــای بــدوی از طــرف هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی تجدیدنظــر رد شــود و همچنیــن شــکایت 
ــرای  ــود، ب ــام ش ــردود اع ــی م ــی مالیات ــورای عال ــر از طــرف شــعب ش ــای تجدیدنظ از آرای هیئت ه
هــر مرحلــه معــادل یــك درصــد )1%( تفــاوت مالیــات موضــوع رأی مــورد شــکایت و مالیــات ابــرازی 
مــؤدی در اظهارنامــه تســلیمی، هزینــه رســیدگی تعلــق می گیــرد کــه مــؤدی مکلــف بــه پرداخــت آن 

خواهــد بــود.«

1-Outcome-Driven Decision making

2. توحیدی، احمدرضا و سیدتاج الدین قادری، علل اطاله دادرسی در نظام مالیاتی ایران و راهبردهای کنترلی آن، مجموعه 

مقاالت هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، 1393، ص 42.
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ــرف  ــی از ط ــاف مالیات ــت حــل اخت ــکایت از رأی هیئ ــرگاه ش ــاده 259 ق.م.م »ه ــه موجــب م ب
مــؤدی بــه عمــل آمــده باشــد و مــؤدی بــه میــزان مالیــات مــورد رأی  وجــه نقــد یــا تضمیــن بانکــی 
بســپرد و یــا وثیقــه ملکــی معرفــی کنــد یــا ضامــن معتبــر کــه اعتبــار ضامــن مــورد قبــول اداره امــور 
ــراء  ــی  موقوف  االج ــی مالیات ــورای عال ــدور رأی ش ــا ص ــت ت ــد رأی هیئ ــی نمای ــد، معرف ــی باش مالیات

می مانــد.«

ــون در ســال 1380  ــه آن قان ــه موجــب اصاحی ــاده 260 ق.م.م  ب ــم م ــه حک ــی ب ــان مالیات مؤدی
ــه ی رســیدگی می شــدند. دادســتانی  ــت رد شــکایت مشــمول پرداخــت هزین ــه عل ــد- ب حــذف گردی
انتظامــی مالیاتــی نیــز ممیزیــن کل مالیاتــی را بــه علــت شــکایت غیرموجــه و اتــاف وقــت و تأخیــر 
ــه نظــر می رســد در بازنگــری  ــده امــر تحــت تعقیــب قانونــی قــرار مــی داد. ب در مختومــه شــدن پرون
ــن  ــن ای ــود. ضم ــا ش ــب و ابق ــاده تصوی ــن م ــت ای ــدداً می بایس ــتقیم مج ــای مس ــون مالیات ه در قان
کــه دیــوان عدالــت اداری از اصــل رایــگان بــودن دعــاوی اداری عــدول نمــوده و بــه ســمت پذیــرش 
نظریــه ی اخــذ هزینــه ی دادرســی حرکــت نمــوده اســت؛ امــری کــه تحلیــل مبانــی نظــری و آثــار آن از 
منظــر حقــوق مالــی دادرســی قابل تأمــل اســت.1 لیکــن ایــن موضــوع تــا حــد لــزوم ســعی در کاهــش 
ــن  ــون تشــکیات و آیی ــاده 19 قان ــه م ــا توجــه ب ــوان می شــود. ب ــه دی ــی ب ــداد پرونده هــای مالیات تع
ــت  ــد پرداخ ــت اداری نیازمن ــوان عدال ــکایت در دی ــوب 1392 ش ــت اداری مص ــوان عدال ــی دی دادرس
ــی و  ــاوی واه ــه ی دع ــری از اقام ــوب جلوگی ــل وج ــه دلی ــوع ب ــن موض ــت. ای ــی اس ــه ی دادرس هزین
بی اســاس در دیــوان عدالــت اداری برمی گــردد.2 معمــواًل مؤدیــان بــا ارزیابــی ایــن وضعیــت کــه امــری 
ــد. ــاب می نماین ــت( اجتن ــک و بی اهمی ــده )کوچ ــه و بی فای ــاوی پرهزین ــه ی دع ــت از اقام ــبی اس نس

ــت تقاضــای  ــه محــض ثب ــراض پرداخــت می شــود و ب ــگام اعت ــکا هن ــه ی دادرســی در آمری هزین
اعتــراض پرداخــت مالیــات بــه طــور معمــول تــا زمــان تصمیم گیــری دادگاه بــه تعویــق می افتــد )بــه 

اســتثنای دادگاه فــدرال کــه اصــل مالیــات می بایســت پرداخــت گــردد(.

1. مشهدی، علی، مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ موردپژوهی دیوان عدالت اداری، فصلنامه پژوهش 

حقوق عمومی، تابستان 1397، دوره 20، شماره 59، ص 217.

2. مشهدی، علی، پیشین، ص 226.
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بنــد پنجــم. جلوگیــری از ورود برخــی از پرونده هــا و پذیــرش توافقــات جزئی 
ــر ممیز و س

ــه  ــود ب ــر خ ــک از منظ ــر ی ــه ه ــی ک ــات مالیات ــل اختاف ــرای حل وفص ــدد ب ــع متع ــود مراج وج
ــوق  ــررات حق ــه نظــر بعضــی تفســیر مق ــردازد »اگرچــه ب ــاف می پ تفســیر موضــوع حل وفصــل اخت
عمومــی بــه ســود صاحــب حــق جایــز اســت لیکــن مطالبــه ی مالیــات نیــاز بــه مقــررات روشــن دارد«.1

 
دیــوان عدالــت اداری بــا شــکایت ها و پرونده هــای فراوانــی از ســوی دســتگاه مالیاتــی روبــه رو بــوده 
کــه همیــن تعــدد ســبب شــده زمــان تحقــق درآمدهــای مالیاتــی طوالنــی شــود. بــرای حــل این مشــکل 
ــی  ــا حل وفصــل در خــود دســتگاه مالیات ــوان ب ــه دی ــد ورودی پرونده هــا و شــکایت ها را ب ــدا بای ــز ابت نی
ــه مالیات هــای  ــن کــه آنچــه قابل اعتــراض نســبت ب ــل نمــود. ضمــن ای ــوان مرجــع اداری حداق ــه عن ب
تشخیص شــده در دیــوان عدالــت اداری اســت، آرای قطعــی صادرشــده از ســوی هیئت هــای حــل اختــاف 
مالیاتــی اســت و برگ هــای تشــخیص صادرشــده رأســًا قابل طــرح و رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری 
نیســت و ذی نفــع خصوصــی حــق اعتــراض در هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی را دارد و در صــورت ابــاغ 
واقعــی برگ هــای تشــخیص صــادر شــده و انقضــای مهلــت یک ماهــه مقــرر و عــدم اعتــراض و قطعــی 
شــدن اوراق تشــخیص، ایــن اوراق قطعــی شــده و قابل اعتــراض در دیــوان عدالــت اداری نخواهــد بــود؛ 
زیــرا رســیدگی دیــوان نســبت بــه ایــن امــور از مجــرای آرای هیئــت حــل اختــاف بــوده و بــا ســابقه عدم 
طــرح و رســیدگی در مراجــع حــل اختــاف پذیــرش ایــن نــوع دادخواســت ها مســتلزم ورود دیــوان در 

ماهیــت موضــوع بــوده کــه فاقــد مجــوز و محمــل قانونــی اســت.

دادگاه هــای ایالتــی می تواننــد در وهلــه ی اول بــه همــه ی پرونده هــا رســیدگی نماینــد. در صــورت 
ــه دیــوان عالــی منجــر خواهــد شــد، ضمــن ایــن کــه ایجــاد دادگاه هــای  ــه فرجام خواهــی ب تمایــل ب
ــر  ــای کم اهمیت ت ــه پرونده ه ــیدگی ب ــی از رس ــوان عال ــا دی ــده ت ــب ش ــه ای موج ــتیناف منطق اس
ــی  ــای فرجام خواه ــه پرونده ه ــد ب ــی می توان ــوان عال ــی »دی ــون اساس ــق قان ــر طب ــود. ب ــاص ش خ
رســیدگی کنــد ... طبــق مقرراتــی کــه کنگــره معیــن می کنــد.« طــی ســال ها کنگــره قوانیــن زیــادی 
ــر باالتریــن مرجــع قضایــی کشــور مــورد  بــرای تعییــن مقــررات مربــوط بــه پرونده هایــی کــه در براب
ــد، تصویــب نمــوده اســت.2 بســیاری از پرونده هــای مالیاتــی مــورد اختــاف،  رســیدگی قــرار می گیرن

1. توحیدی، احمدرضا و ســیدتاج الدین قادری، علل اطاله دادرســی در نظام مالیاتی ایران و راهبردهای کنترلی آن، 
مجموعه مقاالت هشــتمین همایش سیاســت های مالی و مالیاتی ایران، 1393، 40.

 2-Sec 1, Article III, Judicial Branch, Signed in convention September 17, 1787. Ratified June 21, 1788. A portion

of Article III, Section 2, was changed by the 11th Amendment
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از جملــه مالیــات بــر فــروش کاالهــا و خدمــات کــه مأخــذ آن درصــدی از فــروش کاالهــا و خدمــات 
ــاف  ــگام طــرح در هیئت هــای حــل اخت ــد صــدور رأی اســت، هن ــر لحــاظ روشــن و مع اســت، از ه
ــاذ  ــاده ی اتخ ــؤدی آم ــات م ــرازی و دفاعی ــل اب ــاک و دالی ــناد و ام ــده و اس ــات پرون ــب محتوی حس
ــبت  ــی نس ــاف مالیات ــل اخت ــای ح ــاس هیئت ه ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــدور رأی می باش ــد ص ــم و مع تصمی
ــت  ــرع وق ــر در اس ــده ام ــود و پرون ــادر می ش ــررات ص ــق مق ــدام و رأی مواف ــه اق ــورد مطروح ــه م ب
ــه ی  ــراض را در مرحل ــرح اعت ــق ط ــت ح ــد می بایس ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــد ش ــف خواه ــن تکلی تعیی
ــی و صاحیــت شــکلی شــورای  ــا وجــود صاحیــت هیئت هــای حــل اختــاف مالیات فرجام خواهــی ب

ــی مالیاتــی در دیــوان عدالــت اداری ســلب نمــود. عال

همچنــان کــه در بســیاری از مقــاالت منتشــره پیشــنهاد گردیــده جهــت تســریع در دادرســی، بــرای 
ــای مســتقیم، رقمــی مشــخص شــود  ــون مالیات ه ــرر قان ــاده 251 مک ــت م ــول رســیدگی در هیئ قب
تــا پرونده هایــی کــه کم تــر از آن رقــم اســت، حــق اعتــراض در ایــن مرجــع را نداشــته باشــند و نیــز 

مهلتــی بــرای طــرح شــکایت در ایــن هیئــت و رســیدگی بــه شــکایت در نظــر گرفتــه شــود.1
  

1. یاوری، اســدالله و حامد ادریســیان، راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرســی مالیاتی، دوفصلنامه دانشنامه حقوق 

اقتصادی، بهار و تابســتان 1397، دوره 25، شــماره 13، ص 22.
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نتیجه گیری
بــا توجــه بــه پروســه ی زمان بــر رســیدگی بــه اعتــراض مؤدیــان وجــود مراجــع متعــدد و نیــز عــدم 
ــر در پرداخــت  ــه ســبب تأخی ــان ب ــردد برخــی از مؤدی ــر، موجــب می گ ــن ام ــده در ای ــم بازدارن جرائ
بدهی هــای مالیاتــی، در مراجــع دادرســی اداری، هیئت هــای حــل اختــاف مالیاتــی و دیــوان عدالــت 
اداری اعتــراض نماینــد؛ بــه عبارتــی مؤدیــان نظــام مالیاتــی، بــا بــه تعویــق افتــادن پرداخــت مالیــات از 
طریــق طــرح دعــوا در مراجــع دادرســی اداری و یــا قضایــی، راه گریــزی از پرداخــت مالیــات می یابنــد؛ 
بنابرایــن می بایســت تــا حــد امــکان فرآینــد رســیدگی بــه شــکایت ها و اطالــه دادرســی ها را کاهــش 
داد. بدیهــی اســت هــر چــه وقفه هــای جمــع آوری مالیــات بیشــتر باشــد، فرصــت بــرای فــرار و اجتنــاب 

ــد. مالیاتــی نیــز افزایــش می یاب

ــن گام  ــد، در اولی ــرض باش ــده معت ــخیص اباغ ش ــرگ تش ــه ب ــبت ب ــؤدی نس ــه م ــواردی ک در م
ــًا تقاضــای رســیدگی مجــدد  ــه و کتب ــی مراجع ــور مالیات ــه اداره ام ــاف ب ــع اخت ــت رف ــد جه می توان
ــرازی اعــام  ــه اســناد و مــدارک اب ــا توجــه ب نمایــد. رئیــس امــور مالیاتــی بــه موضــوع رســیدگی و ب
ــه  ــًا قناعــت کــردن ب ــار صــدور رأی و صرف ــه عــدم اختی ــا توجــه ب ــی ب ــد. مأمــور مالیات نظــر می نمای
ــود  ــح ب ــه نظــر می رســد، اصل ــز می شــود. ب ــد متمرک ــل درآم ــه تعدی ــرگ تشــخیص ب ظهرنویســی ب
ــا  ــد ب ــعی می کنن ــه س ــی ک ــته از مؤدیان ــرای آن دس ــی را ب ــازات خاص ــهیات و امتی ــذار تس قانون گ
اســتفاده از ایــن روش اختافــات مالیاتــی خــود را مرتفــع نماینــد، قائــل شــود. ایــن در حالــی اســت 
ــرع  ــن و در اس ــطح ممک ــن س ــان را در پایین تری ــات مؤدی ــا اختاف ــت ت ــرده اس ــاش ک ــه IRS ت ک
وقــت حــل نمایــد. بــرای کاهــش تعــداد پرونده هایــی کــه بــه مرحلــه ی دادرســی می رســند، ســازمان 
مالیاتــی روش هــای مختلــف حــل اختــاف )ADR( را بــرای بهبــود رونــد و حــل اختافــات زودتــر اجــرا 
ــر اســتفاده  ــه »تأکیــد ب ــوان ب کــرده اســت. بدیهــی اســت از جملــه تأکیــدات ســند چشــم انداز، می ت

ــرد. ــام ب از روش هــای جایگزیــن« ن

ــاده 33 ق.م.ب.ا.ا در دو  ــه این کــه مــؤدی در اجــرای موضــوع مــواد 244 و 247 ق.م.م و م نظــر ب
مرحلــه ی بــدوی و تجدیدنظــر بــه خواســته ی وی رســیدگی و اصــدار رأی می شــود و از حقــوق قانونــی 
ــای  ــی در هیئت ه ــور مالیات ــازمان ام ــدگان س ــردد، نماین ــد می گ ــی بهره من ــل دادرس ــود در مراح خ
ــی  ــد؛ بدیه ــه دادرســی دارن ــرل اطال ــا کنت ــش بســیار مهمــی در ایجــاد ی ــی نق ــاف مالیات حــل اخت
ــت  ــوان عدال ــیدگی در دی ــه رس ــم و اطال ــب تراک ــبه قضایی موج ــع ش ــر مراج ــز ب ــدم تمرک ــت ع اس
ــوان اســت. در خاتمــه پیشــنهاد می گــردد بررســی  ــی دی ــده ی نقــش نظارت اداری شــده کــه ازبین برن
ــارات  ــترش اختی ــع اداری و گس ــی مراج ــات مالیات ــل اختاف ــوص حل وفص ــانه ای در خص آسیب شناس
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رؤســای امــور مالیاتــی در راســتای نائــل شــدن بــه توافقــات بیشــتر و بــه قطعیــت رســیدن هــر چــه 
ــبه قضایی و  ــع ش ــای مراج ــه و از صاحیت ه ــورت گرفت ــا ص ــول مالیات ه ــا و وص ــریع تر پرونده ه س

دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع فرجامــی کاســت.
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ــای  ــکالت و چالش ه ــی مش ــرودی، بررس ــی کره ــد ابراهیم ــیدیحیی و احم ــوی، س 13. موس
ــران، پژوهشــنامه مالیــات، بهــار 1397، شــماره  37 )مسلســل 85(،  ــی ای نظــام دادرســی مالیات

صــص 73-98.
ــی  ــه دادرس ــش اطال ــرای کاه ــی ب ــیان، راهکارهای ــد ادریس ــدالله و حام ــاوری، اس 14. ی
ــز و زمســتان 1397، دوره 25، شــماره 13،  ــوق اقتصــادی، پایی ــه دانشــنامه حق ــی، دوفصلنام مالیات

ــص 1-26. ص

پ. پایان نامه
ــی  ــه کارشناس ــران، پایان نام ــوق ای ــی اداری در حق ــدی، دادگاه اختصاص ــد، مه 15. هداون

ــتی، 1387. ــهید بهش ــگاه ش ــی، دانش ــوق عموم ــد حق ارش

ت. قوانین و پرونده ها
ــی در  ــور مالیات ــای ام ــف رؤس ــورخ 1389/04/07؛ وظای ــماره 200/10624 م ــنامه ش 16. بخش

ــتقیم. ــای مس ــون مالیات ه ــاده 238 قان ــررات م ــرای مق اج
17. بخشنامه شماره 14472 مورخ 1384/08/16 سازمان مالیاتی.
18. بخشنامه شماره 30/4/10207/50154  مورخ 1377/10/26.

ــرار  ــرای ق ــا و اج ــا در هیئت ه ــه پرونده ه ــیدگی ب ــریع رس ــوص تس ــتورالعمل در خص 19. دس
.1383/08/05 مــورخ   235/2412/3284/13433 شــماره 

20. ماده 10 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
21. ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه.

دادرسی اداری اختالفات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش
 وقفه مالیاتی )مطالعه تطبیقی ایران و ایاالت متحده آمریکا(
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ث. منبع الکترونیک
ــی  ــل دسترس ــی، قاب ــتگاه های دولت ــی در دس ــه پیش دادرس ــی مرحل ــنجی پیش بین 22. امکان س

در:
https://www.avakil.ir
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IRS Adjudication a Tool for Reducing the Tax Gap
(A Comparative Study of The IRS ADJ in Iran and The 

United States)

Arta Farnaz* 
Mohsen Taheri **
Maryam Aqaeebejestani***

Abstract:The Tax Gap is the difference between the amount of tax that should, in 
theory, be paid to IRS, and what is actually paid. Tax related court cases extend the 
processing collection and delay tax certainty. An efficient tax IRS Adjudication can 
speed up the resolution of tax disputes and reduce delays and gap tax in collecting 
due to tax delays. Efficiency of the first stage of Tax Adjudication proceedings ac-
cording to Article (238) of the Law on Direct Taxes and Article (29) of the Law on 
Value Added Tax resolve tax disputes of taxpayers and prevent the case from enter-
ing tax dispute to the Tax Courts.And The tax ceiling for the cases before entering 
the tax courts leads to the realization of maximum revenues and minimizing of the 
tax gap. However, the right to object, as the most important right of taxpayers, must 
be guaranteed at all stages of tax collection. The Court of Administrative Justice of 
Iran, as the supreme authority of administrative proceedings, concentrated on its 
main task, which is to control administrative rights and actions. This article seeks to 
consider some of the strategies, set out in it as a practical model by considering the 
reform of the tax system.
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