نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران
( با تاکید بر تثبیت اقتصاد کالن ،انعطافپذیری ،شفافیت و پاسخگویی)
1
امیر خادم علیزاده
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چکیده

نظام مالیاتی به عنوان ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت ،حساسیت زیادی نسبت به نوسانات
اقتصادی دارد و عامل تعیین کننده ای در تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می شود .هدف از این مقاله که با روش

تحلیل اقتصادی -فقهی انجام شده است ،بررسی مؤلفه های نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی ،نقش و
راه های تأثیرگذاری این نظام برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران با رویکردی اسالمی می باشد .یافته های

پژوهش نشان می دهد که "سازگاری نظام مالیاتی" ،شاخص ترکیبی موزونی از شاخص های منفردی همچون
نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ،درجه شفافیت و پاسخگویی ،میزان انعطاف پذیری زمانی و مکانی و
مدت وقفه های وصول مالیات می باشد .همچنین نظام مالياتي سازگار با هموار کردن سیکل تجاری ،می تواند

موجب تثبیت و رشد حقیقی اقتصاد و افزایش آستانه مقاومت اقتصاد کالن کشور شود .شفافیت در تمام

بخش های اقتصادی از جمله نظام مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی می تواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد
و هم از فشار بیشتر بر پایه های مالیاتی موجود بکاهد که به نوبه خود موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش
آستانه مقاومت اقتصادی کشور می شود و اینکه فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی نشان دهنده ناسازگاری نظام
مالیات با اقتصاد مقاومتی در ایران است.

واژه های کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،انعطاف پذیری ،پاسخگویی ،تثبیت اقتصاد کالن ،شفافیت ،نظام مالیاتی
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 -1مقدمه

از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و

حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های تولید ناخالص داخلی دارد ،عامل تعیین کننده در
تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می شود .از اینرو بحث از مؤلفه های نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در
شرایط کنونی کشورمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون پس از شناسایی ویژگی های نظام مالیاتی
سازگار که بتواند آستانه مقاومت اقتصادی را در ایران باال ببرد می توان در راهبردهای کالن اقتصادی

و سیاست های مالی و مالیاتی ،چنین نظام مالیاتی را بکار گرفت که نسبت به نوسانات اقتصاد کالن و
شوک های خارجی انعطاف پذیر بوده و ضمن کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی ،آثار توزیعی اش نیز به

تقویت مقاومت اقتصادی منجر شود .در این رهگذر ،برخی از پرسش های این پژوهش عبارتند از )1 :نظام
مالياتي 1سازگار چه نقشي در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد؟  )2نظام مالياتي سازگار چگونه و از چه راههایی

می تواند بر تحقق اقتصاد مقاومتي تاثیرگذار باشد؟ سپس با هدف پاسخگویی به این پرسش ها ،فرضیه های
زیر آزمون می شود :الف) نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی دارای انعطاف پذیری در نرخ و پایه های
مالیاتی است که با هدف افزایش آستانه مقاومت اقتصادی برقرار می شوند .ب) نظام مالياتي سازگار با هموار

کردن 2سیکل تجاری ،می تواند موجب رشد حقیقی اقتصاد شود .ساماندهی پژوهش پیش رو به این صورت
است که نخست در مقدمه به اهمیت ،پرسش ها و فرضیه های پژوهش می پردازد .در بخش دوم ،ادبیات

پژوهش ،تعریف مفاهیم پایه و پیشینه علمی مقاله را تبیین می کند .چگونگی تاثيرگذاري نظام مالياتي
سازگار در تحقق اقتصاد مقاومتي به تفصیل در بخش سوم می آید .و بخش چهارم با بیان خالصه ،نتایج

این پژوهش را سامان می دهد.
 -2ادبيات پژوهش

تبیین می شود .ابتدا الزم است واژگانی مانند نظام مالياتي سازگار و اقتصاد مقاومتي تعريف شوند.
نظام مالياتي سازگار با اقتصاد مقاومتي

منظور از سازگاري نظام مالياتي با اقتصاد مقاومتی ،چارچوبی نظری و مفهومی و ترکیبی از مؤلفه هایی است
که نظام مالیاتی با داشتن آنها ضمن همسویی و همگرایی با اقتصاد مقاومتی ،نقش پیش برنده ای در تحقق
آن دارد".سازگاری نظام مالیاتی" را می توان به عنوان یک شاخص ترکیبی و به شکل عددی نیز نشان
1. Tax Handle
2. Smoothing
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داد که ترکیبی موزون از شاخص های منفردی همچون نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ،درجه
شفافیت و پاسخگویی ،میزان انعطاف پذیری زمانی و مکانی ،مدت وقفه های وصول مالیات و ...می باشد .اما
در نوشتار پیش رو به چارچوب نظری این شاخص ترکیبی تحت عنوان "سازگاری نظام مالیاتی با اقتصاد

مقاومتی" بسنده شده است .چارچوبی که مهمترین مؤلفه های آن عبارتند از:
تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی

کمک به توزیع عادالنه درآمدها و دارایی ها

تثبیت کننده اقتصاد کالن

داشتن کارایی (تخصیص بهینه منابع)

داشتن اثربخشی (تحقق اهداف نظام مالیاتی و اقتصاد مقاومتی)
وصول آسان و سریع مالیات ها

تنوع پایه ها و نرخ های مالیاتی در منطقه ها و موقعیت های مختلف

شفافیت و پاسخگویی

تقویت آستانه مقاومت اقتصادی
معافیت های مالیاتی هدفمند

گسترش ظرفیت های مالیات

پرهیز از شوک های مالیاتی

کنترل و مهار فساد مالیاتی و فرار مالیاتی از طریق ساختار و سیستم هوشمند مالیاتی

بستن راه های اقتصاد زیرزمینی که همگی در یک بسته سیاست مالی ،ارتباط و ترتیب منطقی داشته و ابزار

سیاست مالی فعال به نام "نظام مالیات سازگار با اقتصاد مقاومتی" در ایران را ارایه می کنند.

اقتصاد مقاومتي پارادايم خاصي از دانش و نظام اقتصادي است كه بيشتر ،راهبردها و سياست هاي مواجهه

عقالني و كارامد با عدم تعادل ها و بحران هاي اقتصادي ،بالياي طبيعي ،تحريم ها و شوك هاي منفي

اقتصادي را دنبال مي كند .اقتصاد مقاومتی ،مهندسی اقتصاد در وضعیت خاصی است که یا در خود جامعه

وجود دارد ،مانند قحطی ،کمبود ،بالیای طبیعی و کمبود منابع طبیعی و نهاده های تولید در یک کشور خاص
یا ایجاد محدودیت ها و تحریم هایی که به این جامعه تحمیل شده و ناشی از بستن راه ارتباط و مبادله با

سایر کشورهاست.
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در ادبیات مربوط به اقتصاد پایدار و تاب آور که در دنیا تقریب ًا قدمتی پنجاه ساله دارد ،همگرایی بیشتری در
تعاریف ارایه شده مشاهده می شود .به خصوص این همگرایی در بخش های خاص بیشتر به چشم می خورد.

برای مثال در ادبیات اقتصاد زیست محیطی مهندسی تاب آوری 1را زمان و دوره بازگشت به تعادل جهانی
بدنبال ایجاد یک اختالل یا آشوب تعریف کرده اند که سیستم اقتصادی در این زمان معین ،باید تغییرات

ناشی از اختالل را مدیریت و کنترل نماید .این مهندسی باید بر کارایی ،ثبات و استواری و قابلیت پیش بینی
کنندگی و آینده نگری تمرکز نماید( .النس گوندرسون .)2002،اما تلقی درست از اقتصاد مقاومتی متناسب
با ساختار فرهنگی ،دینی و بومی ایران می تواند به شناخت بهتر راهبردها ،سیاست ها ،چالش ها و الزام های

رویکرد مقاومتی نسبت به نظام مالياتي مطلوب و سازگار با اقتصاد مقاومتي منجر شود.

در بیان ویژگی های جامعه پایدار ،مقاوم و تاب آور 2مواردی گفته اند که از جمله آنها انعطاف پذیری و
مبتکرانه عمل کردن است .ادواردز ( )2009در تعریف جامعه تاب آور و مقاوم می نویسد :ظرفیت یک فرد،

جامعه یا سیستم برای پذیرش نظمی است که به یک سطح قابل قبول از عمل ،ساختار و خصوصیات

پایدار منجر شود .در این تعریف ،معنا و ویژگی انعطاف پذیری در ذات تاب آوری قرار دارد به طوری که
انعطاف پذیری در شرایط جدید ،شرط و الزمه پایداری و تاب آوری جامعه است .تاب آوری اجتماعی 3بوسیله

آگر ( )2000این چنین تعریف شده است :توانایی گروه ها یا جامعه ها برای حریف شدن با فشارهای خارجی،

اختالل و آشوب که نتیجه تغییر اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطی است (نادیا ابسامی و دیگران .)2006
که یکی از مؤلفه های توانایی برای مقابله با این اختالل ،انعطاف پذیری با هدف توانمند شدن برای رویارویی

و پایداری در این وضعت جدید می باشد (خادم عليزاده .)751: 1393 ،البته اقتصاد مقاومتی با تاب آوری
اقتصادی به لحاظ چارچوب فکری و فرهنگی قدری متفاوت است به طوری که اقتصاد مقاومتی در چارچوبی
فراتر از باورهای انسانی و ملی ،بر اساس باورها و آرمان های دینی شکل می گیرد که هم از ضمانت اجرای

و وعده های الهی ،این تاب آوری و مقاومت تا مرزی که آخرت جاویدان را جانشین زنده ماندن در این دنیا
نماید ،ادامه می یابد.

اقتصاد مقاومتی زمانی می تواند به اهداف خود برسد و آستانه مقاومت و تحمل و رویارویی معقول و کارآمد

با بحران ها ،فشارها ،عدم تعادل ها ،بی نظمی های اقتصادی و اجتماعی را در جامعه افزایش دهد که به
1. Engineering Resilience
2. Resilient Community
3. Social Resilience

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-07

بیشتری برخوردار هستند و هم به لحاظ نظام انگیزشی ،قوی تر و ماندگارترند و بر اساس آرمان های دینی

نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران ...

149

شکل فراگیر در رفتار مردم نهادینه شود؛ به طوری که هنگام مشکل و بحران ،همگان واکنش مسئوالنه
انجام دهند.

 -3پیشینه علمی پژوهش

در اين بخش ،پيشينه مطالعه هاي مربوط به موضوع پژوهش در منابع داخلي و خارجي مرور مي شود .پس
از جست وجو و تتبع كافي در زمينه "نظام مالياتي سازگار با اقتصاد مقاومتي در ایران" به مقاله علمی و قابل

توجه در ادبیات اقتصاد ماليات ها در داخل و خارج دست نیافتیم و تنها مقاالتي با برخي ابعاد و مولفه هاي

نظام مالياتي مورد نظر را مناسب ديديم كه براي نمونه چند مورد از آنها در زیر می آید:

پورمقیم و دیگران ( )1384در مقاله ای با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی

در سیستم مالیاتی ایران" به این نتیجه رسیدند که چون شاخصه اصلی یک نظام مالیاتی کارا ،باال بودن

سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی است ،لذا سیستم مالیاتی بایستی طوری عمل کند که در

جهت گسترش پایه مالیاتی حرکت نماید و این امر نیز از طریق حذف معافیت های مالیاتی و وصول به موقع
درآمدهای مالیاتی به وسیله کوتاه نمودن دوره های مالیاتی محقق می شود.

فالحتی و مرادپور اوالدی ( )1390در مقاله ای با عنوان"بررسی اثر شوک های مالیاتی در اقتصاد ایران"

نوشته اند :در اثر شوک های وارد شده بر مالیات ها ،نوسانات زیادی بر تولید ناخالص داخلی تحمیل می شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که به طور کلی در اقتصاد ایران در صورتی که در بخش درآمدهای مالیاتی

ایران شوکی وارد شود ،اثری منفی بر اقتصاد برجای خواهد گذاشت.

افشاری و دیگران ( )1391مقاله ای با عنوان "اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی بر سیکل

تجاری در کشورهای منتخب اوپک" نوشته اند كه با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از

کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی  1976 -2009به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده
قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب  )GDPو نوسانات محصول وجود دارد که نشان

می دهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن
نوسانات محصول است.

هادیان و تحویلی ( )1392در مقاله ای با عنوان "شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران"

به این نتیجه رسیده اند که مهم ترین علل اقتصادی گسترش اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی ،حجم مقررات

دولتی ،کیفیت خدمات عمومی ،وضعیت بازار نیروی کار ،کیفیت نظام تأمین اجتماعی و فساد اقتصادی
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مربوط است.

محمودزاده و ستوده نیا ( )1393در مقاله ای با عنوان "برآورد وقفه مالیاتی و کشش قیمتی به تفکیک

گروه های مالیاتی استان گلستان" می نویسند :با توجه به اینکه کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی متأثر
از دو عامل وجود وقفه های طوالنی و سیستم مالیاتی انعطاف ناپذیر است ،اگر وقفه جمع آوری مالیات ها

طوالنی و سیستم مالیاتی انعطاف ناپذیر باشد ،تورم موجب کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی خواهد شد.
آنها با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن -جوسیلیوس به این نتایج دست می یابند که متوسط طول

وقفه جمع آوری مالیات های مستقیم حدود  11ماه بوده است .این در حالی است که طی دوره مورد مطالعه،

وقفه جمع آوری مالیات های غیرمستقیم  5/32ماه و متوسط کشش قیمتی مالیات  ./67بوده است ،در حالی
که متوسط کشش قیمتی مالیات های غیرمستقیم  ./62بوده است که هر دو کوچکتر از یک هستند؛ یعنی
سیستم مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم نسبت به تورم بی کشش بوده و از کارایی الزم برخوردار نیست تا به

نسبت تورم ،مالیات ها را تغییر دهد.

خادم علیزاده ( )1394در مقاله ای با عنوان "نظام مالیاتی انعطاف پذیر یکی از الزامات عقلی و شرعی در

اقتصاد مقاومتی" ،مي نويسد :یافته های پژوهش نشان می دهد که انعطاف پذیری ذاتی و درونی مالیاتی و

انعطاف پذیری تشریعی و بیرونی با رویکردی اسالمی از طریق تعریف پایه های جدید مالیاتی مانند مالیات

بر ثروت های غیرمولد ،انعطاف پذیری مکانی مانند تغییر در مالیات های ملی به استانی و محلی ،تغییر در
نرخ های موجود در شرایط عادی اقتصادی می تواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضمن تأمین منابع مالی

دولت برای انجام حکمرانی خوب و اعمال سیاست های مالی ،آستانه تحمل و تاب آوری دولت و مردم را
افزایش دهد.

کریدی و جمل ( )2007در مقاله ای با عنوان "انعطاف پذیری مالیات های مصرفی" به تحلیل گسترده

درومل و پینتوس )2007( ،در مقاله ای با عنوان "مالیات بر درآمد تصاعدی خطی و تثبیت کنندگی"با

استفاده از روابط جبری و اثبات ریاضی به این نتیجه رسیده اند که مالیات تناسبی دارای خاصیت

تثبیت کنندگی بوده و اقتصاد را در برابر نوسانات غیرمترقبه ،ایمن می سازد.

عبدالغفور و دیگران ( )2015در مقاله ای با عنوان "اصالح نظریه ساختار سازی در پرتو مفاهیم عبادی

برای ایجاد پاسخگویی در مدیران بخش عمومی" معتقدند که مفهوم پاسخگویی امروزه در موارد زیادی

از جمله مدیران و افراد یا کارگزاران بخش عمومی مورد استفاده قرار می گیرد .البته براساس ارزش های
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کاپیتالیستی و فردگرایی که زمینه را برای فساد به خصوص کشورهای در حال توسعه فراهم می سازد.

محمد عزیز و دیگران ( )2015در مقاله ای با عنوان "افزایش پاسخگویی بخش عمومی از طریق

صداقت و درستکاری سیستم ،کنترل داخلی سیستم و روش های راهبری :یک مطالعه مروری" می نویسند:

امروزه ،راهبری در اداره عمومی یک موضوع جهانی شده است که ناشی از ادامه جریان شکست دولت،

کالهبرداری ،عدم کارایی ،فساد و کنترل داخلی ضعیف و مدیر مالی ضعیف می باشد.

موروزومی و جوز ویگا ( )2016در مقاله ای با عنوان "هزینه های عمومی و رشد :نقش پاسخگویی دولت"

در مطالعه ای به نقش نهادها در رابطه با هزینه عمومی و رشد اقتصادی پرداخته اند .نتایج یک بررسی

تجربی  80کشور در دوره  1970-2010نشان داد که هرگاه نهادها دولت مردان را در پاسخگویی در برابر

شهروندان واداشته ،سرمایه عمومی هزینه شده دولت ،رشد اقتصادی را افزایش داده است .نوآوري اين

پژوهش ،در نگاهی سیستمی به مؤلفه های نظام مالیاتی است که در یک بسته نظری -مالیاتی با رویکردی
اسالمی که برخوردار از شواهد تاریخی مالیات ستانی صدر اسالم و ادله اجتهاد فقهی دانشمندان مسلمان

است ،می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید.

 -4نظام مالياتي سازگار چگونه و از چه راههايي مي تواند در تحقق اقتصاد مقاومتي سهيم شود؟

نظام مالیاتی سازگار چگونه می تواند در نظریه و عمل ،زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران آن هم در آستانه
تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را فراهم نماید؟ این
بخش که بیانگر چارچوب و مبانی نظری پژوهش می باشد ،ضمن تبیین مبانی نظری اقتصادی– اسالمی

موضوع ،تالش می کند تا بر اساس ادبیات اقتصادی مالیات ها با رویکردی اسالمی نگاهی به جنبه های
کاربردی نیز داشته باشد و بتواند داللت هایی برای تصمیم سازان امور مالیاتی در ایران تقدیم نماید.
 -1-4نقش تثبیت کنندگی نظام مالیاتی در ایجاد و تقویت مقاومت اقتصادی

طول مدت چرخه های کسب و کار را کاهش داده و مالیم نمایند .پرسش های پژوهش در این جنبه از
سازگاری نظام مالیاتی عبارتند از :آیا نرخ های مالیاتی در تثبیت اقتصاد کالن و رشد اقتصادی مؤثرند؟ آیا

تنوع پایه های مالیاتی به ایفای این نقش کمک می کند؟ آیا ساختار نظام مالیاتی (مالیات بر ثروت ،درآمد
یا مصرف) این سازگاری را تحت تأثیر قرار می دهد؟ پاسخ تحليلي و اقتصادي  -فقهي اين پرسش ها در
ادامه مي آيد:

اقتصادي ماليات ها ،نظام مالیاتی کارآمد می تواند ضمن همراهی با بخش حقیقی اقتصاد،
در ادبيات
ِ
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تثبیت کننده چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود در سطح اقتصاد کالن باشد .ایفای چنین نقشی،

جنبه دیگری از مفهوم ترکیبی سازگاری برای نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.
به طوری که هرچه قدرت و ضریب تثبیت کنندگی بیشتر و اثرگذاری سیاست مالی در نظام مالیاتی بر نرخ

انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی قوی تر و سهم بیشتری در نرخ رشد اقتصادی داشته باشد ،میزان سازگاری
افزایش می یابد و همگی در فرآیند اثری آشکار می شود که توان تاب آوری و آستانه مقاومت اقتصاد را برای

مقابله با شوک های طبیعی (زلزله ،خشکسالی و )...و شوک های بیرونی (تحریم ها ،بحران اقتصادی و مالی

بین المللی) باال می برد .نتایج یک بررسی تجربی برای  80کشور در دوره  1970-2010نشان داد که هرگاه

نهادها ،دولت مردان را به پاسخگویی در برابر شهروندان واداشته ،سرمایه عمومی هزینه شده دولت ،رشد
اقتصادی را افزایش داده است (موروزومی و جوز ویگا .)2016 ،به عبارتي هزينه كرد درآمدهاي مالياتي

مشروط به وجود شرايطي مي تواند موجب افزايش رشد اقتصادي شود.

 -تقدم "مالیات رشد محور" بر "مالیات درآمد محور" در منابع اسالمی

بر اساس پارادایم اقتصاد مقاومتی ،هر بخش از اقتصاد باید همسو و تقویت کننده آستانه مقاومت و

افزایش دهنده ظرفیت تولید و اقتدار و توانمندی اقتصادی به طور پایدار باشد .با پذیرش این اصل اقتصادی،

نظام مالیاتی باید در خدمت رشد اقتصادی باشد نه تضعیف کننده آن؛ چه در این صورت به عنوان بخش
ناسازگار با اقتصاد مقاومتی تلقی می شود .در اين رهگذر نظام مالياتي مي تواند دو نقش متفاوت داشته باشد:

مالیات درآمد محور :منظور از مالیات درآمد محور ،مالیاتی است که تنها و تنها با هدف تأمین درآمد

بخش عمومی و بدون انعطاف پذیری در نرخ یا پایه خاص ،اخذ شود حتی اگر رشد اقتصادی کل یا رشد

و رفاه بخش مالیات دهنده ،قربانی این هدف درآمدی دولت باشد .دیدگاه اسالمی در قرآن و سنت ،نظریه
جایگزینی را در ادبیات اقتصادی اسالم ،مورد تأکید و تأیید قرار می دهند که با عنوان "مالیات رشد پایه" یا
مالیات رشد محور :مروری بر منابع اولیه اسالمی و تاریخ صدر اسالم نشان می دهد که رشد اقتصادی

کشور بر مالیات ستانی تقدم دارد و از نگاه اقتصاد مقاومتی ،این نظریه مالیاتی ،موجب تقویت بنیه اقتصادی
مالیات دهندگان (آحاد جامعه اسالمی و بنگاه هاي توليدي و خدماتي) و اساس و پایه اقتصاد دولت و کل

نظام اسالمی می گردد.

مستند اسالمی بودن این مطلب ،فرمایش امام علی (ع) است که به استاندار خود در مصر طی نامه ای که

بخشی از آن به منزله بخشنامه مالیاتی تلقی می شود می نویسد:
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"ماليات و بيت المال را به گونه اى وارسى كن كه صالح ماليات دهندگان باشد ،زيرا بهبودى ماليات و

ماليات دهندگان ،عامل اصالح امور ديگر اقشار جامعه می باشد ،و تا امور ماليات دهندگان اصالح نشود

كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت ،زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند .بايد تالش تو

در آبادانى زمين بيشتر از جمع آورى خراج باشد كه خراج جز با آبادانى فراهم نمىگردد ،و آن كس كه
بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد ،شهرها را خراب ،و بندگان خدا را نابود ،و حكومتش جز

اندك م ّدتى دوام نياورد .پس اگر مردم شكايت كردند ،از سنگينى ماليات ،يا آفت زدگى ،يا خشك شدن
آب چشمه ها ،يا كمى باران ،يا خراب شدن زمين در سيالب ها ،يا خشكسالى ،در گرفتن ماليات به ميزانى

تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد ،و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد ،زيرا آن ،اندوخته اى
رعيت تو را مى ستايند ،و تو از
است كه در آبادانى شهرهاى تو ،و آراستن واليت هاى تو نقش دارد ،و ّ
تكيه خواهى كرد ،بدانچه در نزدشان
گسترش عدالت ميان مردم خشنود خواهى شد ،و به افزايش ق ّوت آنان ّ
رعيت ،به آنان اطمينان خواهى
اندوختى و به آنان بخشيدى ،و با گسترش عدالت در بين مردم ،و مهربانى با ّ

داشت ،آنگاه اگر در آينده كارى پيش آيد و به عهده شان بگذارى ،با شادمانى خواهند پذيرفت ،زيرا عمران
و آبادى ،قدرت تح ّمل مردم را زياد مىكند(".نهج البالغة  /ترجمه دشتى.)581 :1379 ،

حضرت علی (ع) این نامه را در سال  38هجری به مالک اشتر نوشته است اما گویی این متن دینی برای

وضعیت اقتصاد مقاومتی در عرصه نظام مالیاتی امروز ما ایران است که ضمن توجه به آبادانی و رشد تولید

و رفاه جامعه اسالمی ،از آن به سرمایه عظیم اجتماعی و دینی یاد می کند که "اگر در آینده کاری پیش
آید و به عهده شان بگذاری ،با شادمانی خواهند پذیرفت ،زیرا عمران و آبادانی ،قدرت تحمل مردم را زیاد

می کند" و این تعبیر دیگری از افزایش آستانه مقاومت مردم و اقتصاد در پرتو نظام مالیاتی سازگار می باشد.

چون در نگاه علی بن ابی طالب (ع) فلسفه وجودی دولت ،خدمت به مردم و دفاع از حقوق مستضعفان است

بهبود زندگی مردم ،تزاحمی پیش آید ،اولویت با بهبود زندگی مردم است .به اعتقاد وی ،آبادانی بر قدرت

تحمل مردم می افزاید؛ (ر.ک :نهج البالغه ،نامه ،53بند  )85ولی اگر دولت بخواهد همین هدف را نیز تأمین
کند ،باید در سال های رکود ،به مردم تخفیف دهد؛ چرا که سنگینی بار مالیات ،موجب از بین رفتن انگیزه
کسب و کار ،و عقب ماندگی اقتصاد جامعه در دوره های بعدی خواهد شد (ر.ک :همان ،بند .)6امام این اصل

مترقی را باور داشته است که افزایش درآمد مردم به منزله افزایش درآمد دولت است و اگر دولت بخواهد
درآمد خود را افزایش دهد ،باید نرخ مالیات خود را در حدی تنظیم کند که به نشاط اقتصادی مردم ،لطمه ای
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وارد نشود و فقط در این صورت است که منافع بلندمدت مردم و دولت تأمین خواهد شد؛ از این رو امام در
عهدنامه خود به مالک اشتر می فرماید :هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی از رعیت ،بهتر از نیکوکاری به
مردم ،و تخفیف مالیات و عدم اجبار آنان به کاری که دوست ندارند ،نیست؛ پس در این راه آن قدر بکوش

تا به وفاداری رعیت ،خوش بین شوی که این خوش بینی رنج طوالنی مشکالت را از تو بر می دارد( .همان،

بند()36حسینی ج)1380:421 7

 -نقش تثبیت کنندگی مالیات های شرعی

مالیات های شرعی همچون خمس و زکات در نصاب های مختلف آن بخصوص در نصاب های باالتر ،حالت
مالیات تناسبی با نرخ ثابت دارند که در دوران رکود ،با کاهش مقدار مالیات ،موجب خروج از رکود و در

وضعیت تورمی ،با افزایش مقدار درآمدهای مالیاتی در همان نرخ تناسبی ،از تقاضای مصرفی جامعه کاسته و

موجب کاهش تقاضای کل و مهار تورم می شوند .این خاصیت که در ادبیات اقتصاد مالیات ها از آن با عنوان
تثبیت کنندگی خودکار 1تعبیر می شود را می توان نوعی انعطاف پذیری ذاتی و درونی مالیات های اسالمی
نامید که بدون اختالل در شرط تعادل سراسری اقتصاد ،به تثبیت اقتصادی نیز کمک می کنند .چون ویژگی
مالیات های ثابت این است که نسبت قیمت ها را تغییر نمی دهند و غالب مالیات های اسالمی ،نوعی مالیات

تناسبی و یا ثابت به شمار می روند.

 -رابطه بروز شوک در درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی

به لحاظ نظری و تجربی ،شوک آفرینی نظام مالیاتی از سوی درآمدهای مالیاتی چگونه رشد اقتصادی را
تحت تأثیر قرار می دهد؟ به عبارتی تغییر در نرخ یا میزان درآمدهای مالیاتی در سطح کالن اقتصاد در

چارچوب منحنی الفر 2می تواند آثار مثبت و منفی بر درآمد ملی و نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه درآمدهای
مالیاتی دولت داشته باشد؟ در اینجا به لحاظ اقتصادی و دینی چند پرسش قابل طرح است .آیا بروز این

و آیا از منظر دینی (اسالمی) این زیان ملی و زیان درآمدی خانوارها و صاحبان سهام شرکت ها و صاحبان
آنها قابل قبول می باشد؟ آیا این گونه شوک ،ترکیب بار عادی و اضافی و مرده مالیات ها را تغییر می دهد

و در نتیجه خالص منافع اجتماعی کاهش می یابد؟ آيا شوك هاي مالياتي در شرايط اقتصاد مقاومتي توجيه
اقتصادي دارد؟ پاسخ تحليلي و فقهي – اقتصادي اين پرسش ها در ادامه مي آيد:

y yنقش نظام مالیات در مقابله با شوک های اقتصادی
1. Auto Stabilization
2. Laffer Curve
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در ادبیات اقتصاد مالیات ها ،اگر نسبت درآمدهای مالیاتی در یک نظام مالیاتی به تولید ناخالص ملی یا داخلی
قابل توجه باشد ،این نظام مالیاتی به عنوان ابزار مالی قوی ،عاملی در جهت کنترل نوسانات اقتصادی بوده

و می تواند به عنوان نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی تلقی شود .میزان این سازگاری را می توان با
نماگرهایی همچون نسبت درآمدهای مالیاتی به  GDPیا  GNPو میزان کشش قیمتی مالیات های مستقیم
و کاالیی نشان داد .بدیهی است هرچه نسبت  T/GDPبیشتر (به  ./5یا باالتر نزدیک شود) و هرچه مقدار

کشش قیمتی بزرگتر از یک باشد ،میزان سازگاری نظام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی بیشتر خواهد بود .و
از آنجا که این نسبت ها در اقتصاد و نظام مالیاتی ایران تاکنون غیر قابل قبول می باشند ،از این جهت

نمی توان نظام مالیاتی موجود در ایران را سازگار با اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود .چون نسبت  T/GDPدر
ایران در برآوردهای مختلف در حدود  10درصد می باشد و متوسط کشش قیمتی در مالیات های مستقیم

و کاالیی حدود  ./70می باشد .که هنوز کمتر از واحد بوده و سازگاری را نشان نمی دهد .در مطالعه ای که
با روش هم انباشتگی جوهانسن -جوسیلیوس انجام شده است ،متوسط کشش قیمتی مالیات  ./67درصد

و متوسط کشش قیمتی مالیات های غیرمستقیم  ./62درصد بوده است که هر دو کوچکتر از یک هستند
(محمود زاده و ستوده نیا .)1393

y yپرهیز از ایجاد شوک مالیاتی

یکی از شرایط اثربخشی تثبیت کنندگی مالیات ها بخصوص در شرایط تحریم ها و اتخاذ رویکرد اقتصاد

مقاومتی ،پرهیز از ایجاد شوک های مالیاتی بر اقتصاد ایران می باشد .بدیهی است آستانه کارآی نرخ مالیاتی
در هر اقتصادی باید مراعات شود و منطق اقتصادی برقراری مالیات مدنظر باشد .پس تکیه بر درآمد مالیاتی
بجای درآمد نفت صادراتی نباید موجب وارد شدن شوک مالیاتی به اقتصاد درحال مقاومت باشد .چون
این شوک ها ،نتیجه اش شکنندگی 1بیشتر اقتصاد ،آسیب پذیری 2بیشتر و عدم تثبیت اقتصاد کالن است.

تحمیل می شود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که به طور کلی در اقتصاد ایران در صورتی که در بخش
درآمدهای مالیاتی ایران شوکی وارد شود ،اثری منفی بر اقتصاد بجای خواهد گذاشت (فالحتی و مرادپور

اوالدی .)23:1390 ،داللت اقتصادی و فقهی این بحث برای تصمیم سازان در امور مالیاتی بخصوص طرح
جامع مالیاتی با عنوان "اقدام ( "95تقوی نژاد  )95/2/14این است که به لحاظ اقتصادی و دینی نمی توان
بی توجه به آثار شوک درآمدی خانوارها و مؤدیان حقیقی و حقوقی ،از رشد  30درصدی درآمد مالیاتی سال 95
1. Fragility
2. Vulnerability
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نسبت به سال  ،94خوشحال بود (همان) .در این رابطه منطق اقتصادی و مصلحت مقاومت و تاب آوری

بخش های اقتصاد کشور در حال تحریم اقتضا می کند که تغییر در ترکیب درآمد مالیاتی به گونه ای باشد

که فشار بر بخش تولید کاهش یافته و بر بخش مصرف آن هم به طور معقول منتقل شود .چون در غیر این
صورت شاهد یک نشانه دیگر از ناسازگاری نظام مالیاتی کشور با اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

 -2-4برقراری مالیات های استانی و تقویت مقاومت اقتصادی

پرسش پژوهش در اینجا این است که "آیا سیستم جداگانه درآمدها و هزینه های دولت های محلی (استان ها)
یا منطقه ای از بعد دینی و مالحظات توزیعی و انگیزه های مالیاتی بهتر و بیشتر می تواند توانمندی اقتصادی

و رشد اقتصادی و در نتیجه مقاومت اقتصادی بیشتر را برای کشور ما به ارمغان بیاورد؟" و آيا بدون
تعريف های نهادي شفاف منجر به جذب منابع و درآمدهاي مالياتي و فساد مالي و ناكارآمدي در هر منطقه

شده و موجب تضعيف آستانه مقاومت اقتصادي و اجتماعي مي شود؟ پاسخ تحليلي و اقتصادي -فقهي اين

پرسش ها در ادامه مي آيد:

y yنقش برقراری مالیات های محلی در افزایش آستانه مقاومت اقتصادی

یکی از ابزارهای نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی ،وضع مالیات های متنوع محلی با هدف تقویت

بخش واقعی اقتصاد و حمایت از مزیت نسبی اقلیم های متفاوت برای افزایش تولید ،صادرات و درآمد و

رشد اقتصادی منطقه ای می باشد" .مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص

می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد .مالیات محلی که در کشور ما عوارض

شهرداری نام گرفته ،برای تأمین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی،
خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند (هادی زنوز.)1 :1388

 y yنقش ماليات هاي استاني در تخصيص بهتر منابع و رشد اقتصادي

رفاه مصرف کنندگان یا پرداخت کنندگان مالیات (با فرض ثابت بودن مقدار منابع) است .این موضوع،

دستاورد نظری کالسیک ماسگریو است و در چارچوب نظریه انتخاب عمومی (از دیدگاه بوکانان و اوتز)
به معنای کنترل قدرت دولت مرکزی است (لوهر و ماناسان  .)1999:9براساس این نظریه ،دولت محلی

نیازها و خواسته های محلی را بهتر تشخیص می دهد .از این رو می تواند منابع عمومی را کارآتر تخصیص

دهد (رنانی و دیگران.)4 : 1385 ،

مطالعات انجام شده در چین نشان می دهد که افزایش انگیزه های مقامات دولتی در الیه استانی و محلی،
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توسعه سریع اقتصادی چین را به ارمغان آورده است (جین ،اویان و وینگاست .)6:1999،در کشور روسیه

تمرکز زدایی مخارج و درآمد ،قدرت تصمیم گیری مقامات محلی در تخصیص مجدد یارانه ها را افزایش
داده و موجب شده است تا سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی محلی گسترش یابد (تیموفی.)8: 2001،
آزمون های آماری نشان می دهد که رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت طی دوره 1368-1382

برای دولت استانی مثبت ولی برای دولت جمعی (جمع دولت مرکزی و دولت های استانی) منفی است .در

حالی که تمرکززدایی مالی درآمد به جز در دولت استانی بخش عمومی ،در همه سطوح ،رابطه ای منفی و
معنی دار است (رنانی و دیگران.)23 : 1385 ،

داللت اقتصادی و دینی این بحث برای تصمیم سازان امور مالیاتی در قوه مقننه و اجرایی این است که
بدون فراهم سازی فرهنگ مناسب مالیاتی استانی ،زیرساخت های اداری ،سیاسی و حقوقی و اقتصادی و
بخصوص ساختار مالیاتی در سطح خرد و کالن (رابطه بودجه ملی و استانی و چگونگی تصمیم گیری برای

هزینه کردن درآمدهای محلی) چه بسا این ابزار مالیاتی که می تواند به عدالت اقتصادی -منطقه ای و
رشد اقتصادی براساس مزیت های محلی کمک کند ،به ابزاری در جهت تضعیف بنیه مقاومت ملی و حتی

محلی تبدیل شود .بنابراین مواد مربوط به مالیات استانی در الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی

و فرهنگی جمهوری اسالمی نیازمند بازخوانی و تأمل بیشتری از سوی کارشناسان دانشی و مجرب الزم

دارد بخصوص که در این الیحه در زمینه مالیات و عوارض استانی ،کلیاتی آمده است که بی توجه به
زیرساخت های نهادی مناسب ،اجرای آنها تنها به تصویب "آیین نامه های مربوط" موکول شده است.
 -3-4سهم انعطاف پذيري نظام مالياتي در افزایش ظرفیت و آستانه مقاومت اقتصادی

انعطاف پذیری در اصطالح ادبیات اقتصادی مالیات ها در معنای محدودی بکار رفته است و آن عدم وقفه
یا وقفه کوتاه زمانی در وصول درآمدهای مالیاتی است .اما در این نوشتار نوعی گسترش مفهومی برای
که متوسط تأخیر در وصول مالیات برای کل سیستم مالیاتی طوالنی و در همان حال نرخ تورم و سطح

اولیه مالیات باال است ،مقدار زیاد درآمد ناشی از عدم پرداخت مالیات از سوی مؤدیان مالیاتی می تواند باال

باشد .باتوجه به اینکه شاخصه اصلی یک نظام مالیاتی کارآ ،باال بودن سهم درآمدهای مالیاتی از تولید
ناخالص داخلی است ،لذا سیستم مالیاتی بایستی طوری عمل کند که در جهت گسترش پایه مالیاتی حرکت
نماید و این امر نیز از طریق حذف معافیت های مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی به وسیله کوتاه

نمودن دوره های مالیاتی محقق می شود "(پورمقیم و دیگران .)26:1384،منظور از انعطاف پذیری در این
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نوشتار نوعی پویایی ،تعدیل و سازگاری نظام مالیاتی با شرایط جدید و تقریبا غیرمنتظره با هدف حفظ و

ثبات درآمدهای مالیاتی در جهت تأمین هزینه کافی برای مخارج عمومی و هزینه های دولت می باشد .این

انعطاف پذیری ،ضمن شفافیت در قلمرو گسترده ای از تغییر نرخ ها و پایه های مالیاتی موجود و معافیت های

مالیاتی یا تعریف پایه های جدید مالیاتی با توجه به حد آستانه ظرفیت مالیاتی کشور قابل اجرا است .پس
منظور از انعطاف پذیری در فضای اقتصاد مقاومتی اعم از این اصطالح است .بدیهی است کاهش وقفه

وصول مالیات بخصوص در شرایط خاص اقتصادی مثل جنگ و تحریم یکی از لوازم عقلی اقتصاد مقاومتی
است ،چون به تحقق سریع تر درآمدهای پایدار و با ثبات برای تأمین هزینه های دولتی در جهت مقابله
با تحریم ها و کنترل آنها کمک می کند .در اینجا پرسش هایی به ذهن می رسد :چرا انعطاف پذیری نظام

مالیاتی موجب سازگاری آن با اقتصاد مقاومتی در ایران می شود؟ ادله شرعی تا چه حد با انعطاف نظام

مالیاتی در معنای وسیع موافقت دارند؟ آیا شواهدی نظری و تجربی در نظام اقتصاد صدر اسالم از انعطاف
در پایه و نرخ مالیات وجود دارد؟ چگونه می توان اثربخشی نظام مالیاتی ایران را افزایش داد؟ پاسخ تحليلي

و اقتصادي -فقهي اين پرسش ها در ادامه مي آيد:

 -رابطه انعطاف پذیری نظام مالیاتی و اقتصاد مقاومتی

افزایش ظرفیت و آستانه مقاومت اقتصادی آن هم در شرایط وجود تحریم های همه جانبه بر یک اقتصاد

وابسته به خارج ،عمدتا بوسیله تولید بیشتر و بهبود مناسبات تولیدی کشور صورت می گیرد و در شرایط
فعلی ،در اقتصاد ایران ،فشار زیادی به برخی از پایه های مالیاتی همچون مالیات بر شرکت ها و مالیات بر

حقوق و دستمزد وارد می آید که هم موجب افزایش هزینه های تولید و هم تضعیف انگیزه کار و فعالیت
اقتصادی مولد در کشور می شود و آثاری همچون تشدید رکود و بیکاری و یا فرار مالیاتی بدنبال دارد .در
این صورت گسترش پایه های مالیاتی می تواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از فشار بیشتر بر

اقتصادی کشور می شود .انعطاف پذیری در تنظیم نرخ های مالیاتی و تغییر پایه های مالیاتی با هدف همراهی

و تقویت بخش واقعی اقتصاد با رویکرد افزایش میزان آستانه ایستادگی و پایداری اقتصاد در برابر تحریم ها،

فشارها و شوک های خارجی و در عین حال عالمت دهی کارشناسانه و شفاف به واحدهای اقتصادی یک

الزام عقلی و شرعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران است تا عامالن اقتصادی ضمن برخورداری از
انگیزه ورود به بازار و رونق فضای کسب و کار در زیر چتر سیستم مالیاتی عادالنه ،حاضر به ادامه فعالیت

اقتصادی خود باشند .همین طور مالیات با نرخ کمتر بر تولید و مصرف کاالهای تولید داخل و استفاده کننده
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از نهاده های بومی ،ارز بری کمتر ،تکنولوژی بومی ،تأمین نیازهای اساسی در داخل کشور و توجه مؤثر به
بازارهای صادراتی هدف که برخی از راههای تقویت بنیه اقتصاد کشور می باشند.
 -رابطه معافيت مالياتي و فرار مالياتي با اقتصاد مقاومتي

شکی نیست که معافیت مالیاتی می تواند با هدف توزیعی برای پایه مالیاتی قشر و صنف خاصی و با هدف

تولیدی و رشد اقتصادی منطقه ای خاص یا کاالیی استراتژیک و با هدف کاهش وابستگی در نهاده ها یا

واردات کاالی نهایی خاص و مانند آن باشد .اما پرسش این است که آیا هر نوع معافیت مالیاتی در ایران
با اقتصاد مقاومتی سازگار بوده و می باشد؟ آیا معافیت های گسترده مالیاتی که فاقد توجیه اقتصادی ،عقلی،

دینی و سیاسی باشد و منجر به کاهش درآمد مالیاتی بخش عمومی گردد ،در شرایط تحریم ها و تنگناهای
منابع مالی داخلی ،توجیه دارد؟ "بررسی قوانین مالیاتی کشور حاکی از آن است که مهمترین معافیت های

مالیاتی ،معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی ،واحدهای تولیدی و معدنی ،معافیت های مالیاتی مناطق آزاد

و مناطق محروم ،معافیت مالیاتی صادرات غیر نفتی ،معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فعالیت های
فرهنگی و هنری ،مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی می باشد "( نظری .)140 : 1390 ،از سوی دیگر بر
اساس گزارشی که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهیه شده است" :میانگین نسبت معافیت
مالیاتی به مالیات بالقوه طی سال های  1386-1389مبتنی بر روش محاسبه معافیت مالیاتی با استفاده از

تولید ناخالص داخلی و روش محاسبه معافیت مالیاتی بر اساس مالیات اشخاص حقوقی و بخش کشاورزی
به ترتیب  31/2و  51/5درصد بوده است .حجم باال و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد کشور

از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های مذکور از سوی دیگر ،سبب بوجود آمدن برخی چالش ها در اقتصاد شده

است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

y yکاهش درآمدهای مالیاتی دولت

y yافزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی

y yپراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف

y yافزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت مالیاتی (دفتر مطالعات اقتصادی1390 ،
.)3:

نتیجه آنکه اکنون معافیت های مالیاتی ناسازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران وجود دارد لذا در برنامه ششم

توسعه و بودجه های سنواتی کشور ،معافیت مالیاتی باید به گونه ای طراحی و اعمال شود که زمینه ساز
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فرار مالیاتی گسترده در نظام مالیاتی نشود .چه در این صورت به تضعیف درآمدهای مالیاتی دولت و بنیه

اقتصادی و آستانه مقاومت اقتصادی منجر می شود .اما فرار مالیاتی ،يك ویژگی بخش عمومی ناسازگار با

اقتصاد مقاومتی تلقي مي شود چون از منظر اقتصادی ،فرار مالیاتی ،تضعیف کننده اقتصاد مقاومتی بوده ،آثار
جبران ناپذیری بر مقاومت دولت و ملت در برابر تهدیدها و شوک های بیرونی دارد.

فرار مالیاتی به معنای نپرداختن حقوق مالی جامعه و بیت المال یا بودجه عمومی دولت و بخش عمومی

و گناهی نابخشودنی و مصداق خیانت به بیت المال یا "غلول" در فرهنگ قرآن است .در شرایط تهدیدها و
تحریم های همه جانبه قدرت های غربی علیه کشور ما ،درآمدهای مالیاتی ناشی از تولید کاالها و خدمات

داخلی و سرمایه گذاری ها بر اساس منابع مطمئن داخلی و بومی ،مطمئن ترین و سازگارترین درآمد برای
سیاست های توزیع عادالنه ،تثبیت اقتصاد و مبارزه با نوسانات و شوک های منفی در سطح اقتصاد کالن
می باشد .لذا با چنین اهمیتی ،فرار مالیاتی به مراتب ظالمانه تر از موقعیتی است که شرایط عادی بر اقتصاد
کشور حاکم باشد .این عمل غیر قانونی و ظالمانه از منظر فقهی حرام است که عالوه بر حرمت اولیه ،به

لحاظ عدم اطاعت از قوانین دولت اسالمی نیز یک حرام حکومتی نیز تلقی می شود .براي نمونه وقتی از
آیه اهلل مکارم شیرازی می پرسند :آیا نپرداختن مالیات در جمهوری اسالمی ایران از لحاظ شرعی مسئله ای

دارد؟ ایشان در پاسخ می نویسند :از قوانین و مقررات حکومت اسالمی تخلف نکنید (سایت هدانا) یا
"استفتائات حضرت آیه اهلل مکارم شیرازی" ( )95/9/3و يا در جواب استفتايي ديگر آیه اهلل صافی مي فرمايد:

رعایت قوانین جمهوری اسالمی الزم است مگر در مواردی که خالف شرع باشد (جامع االحکام ،آیه اهلل

صافی گلپایگانی ج/2ص 110بي تا) از منظر ادبیات اقتصاد مالیات ها"،هر وضعیتی از عدم تمکین که منجر
به عدول از تکالیف مالیاتی ،قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی گردد ،فرار مالیاتی 1به حساب می آید .از جمله،

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی ،گزارش کمتر از واقع درآمد سود یا ثروت ،گزارش بیش
تورمی و به طور کلی هرگونه تالش غیرقانونی برای نپرداختن مالیات ،فرار مالیاتی نامیده می شود (ضیایی
و طهماسبی .)2004 ،شایع ترین زمینه های مؤثر در پیدایش فرار مالیاتی را می توان این گونه معرفی نمود:

y yعدم گسترش فرهنگ مالیاتی

y yعدم مبادله کامل اطالعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
y yتشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
y yضعیف بودن ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی

1. Tax Evasion
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y yوجود معافیت های مالیاتی وسیع و متنوع

y yپیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی
y yضعف سیاست های مالیاتی

y yعدم توجه به جذب منابع انسانی کارآمد

y yعدم وجود پاداش و تنبیه متناسب با عملکرد مؤدیان

y yعدم اطالع مؤدیان مالیاتی از حقوق خود"(نصر اصفهانی و دیگران.)29 :1392 ،

اما به لحاظ آثار و پیامدهای اقتصادی" ،فرار مالیاتی مسئله ای است که از چند جهت می تواند بر اقتصاد

اثرگذار باشد .نخست اینکه توانایی دولت را در جمع آوری مالیات و برآوردن نیازهای بودجه ای کاهش
می دهد .در واقع ،فرار مالیاتی با کاهش درآمدهای مالیاتی ،توزیع بار مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و
می تواند از طریق محدود کردن گزینه های مورد انتخاب دولت ،سیاست مالی را با مشکل رو به رو سازد .دوم
اینکه ،فرار مالیاتی می تواند تبعات منفی دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال داشته باشد .برای مثال تحمیل

بار بر بودجه دولت ،با مشکل رو به رو ساختن تصمیم گیری اقتصادی ،توزیع ناعادالنه ثروت و تأثیر منفی بر

پس انداز و انباشت سرمایه بخش خصوصی همراه است ".در واقع "یکی از دالیل فاصله داشتن سطح تحقق
یافته مالیات از سطح واقعی آن ،وجود پدیده فرار مالیاتی است .فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیرزمینی
یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند .اهمیت
این موضوع به اندازه ای است که در بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه جرم و جنایت ،اقتصاد

زیرزمینی با فرارمالیاتی یکی در نظر گرفته شده است .یک توجیه ممکن برای این تشابه آن است که درآمد

گزارش نشده شامل آن دسته از فعالیت های اقتصادی است که در صورت گزارش به دولت ،ملزم به پرداخت
مالیاتی ،حجم مقررات دولتی ،کیفیت خدمات عمومی ،وضعیت بازار نیروی کار ،کیفیت نظام تأمین اجتماعی
فساد اقتصادی مربوط است (هادیان و تحویلی .)42:1392 ،اما گستره فرار مالیاتی در ایران چه میزان است؟

وقتی مقام رسمی سازمان مالیاتی کشور می گوید 73" :میلیون ایرانی مؤدی مالیاتی ما نیستند "1.می توان

سهم باالیی از این جمعیت را ،گروه فرارکننده از مالیات درکشور تلقی نمود.

در یک مطالعه با هدف تخمین حجم فرار مالیاتی در ایران طی دوره  1370-89آمده است ":میانگین

حجم فرار مالیاتی طی دوره مورد بررسی حدود  5337/753میلیارد ریال بوده است .حجم برآوردی فرار
 .1نشست خبری علی عسکری در مورد طرح جامعه مالیاتی  18اسفند  1393خبرگزاری مهر
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مالیاتی از حدود  242/25میلیارد ریال در سال  1370به  14347/842میلیارد ریال در سال  1389رسیده

است که روند افزایشی را نشان می دهد .با این حال ،مانند حجم اقتصاد غیر رسمی ،جهش هایی در اندازه
فرار مالیاتی در سال های  1384 ،1378و  1388مشاهده می گردد .این شوک ها عالوه بر افزایش حجم

اقتصاد غیررسمی در این سال ها ،از افزایش در نرخ متوسط مالیات ناشی می شود .با توجه به این که افزایش

ناگهانی حجم اقتصاد غیررسمی در این سال ها در نتیجه افزایش در نرخ متوسط مالیات رخ داده ،افزایش

ناگهانی در حجم برآوردی فرار مالیاتی ،اثر مستقیم و غیرمستقیم نرخ متوسط مالیات است( ".عبداهلل میالنی

و اکبرپور روشن .)160: 1391 ،نتیجه اینکه فرار مالیاتی که در کشور ما رشد صعودی دارد ،شاخص آشکار
ناسازگاری نظام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی است که هیچ توجیه اقتصادی و فقهی ندارد و باید یک گفتمان

گسترده علیه آن در جامعه شکل گیرد و فرار کننده از مالیات به عنوان دشمن خدا و مردم ،و به عنوان مجرم

در نزد قوه قضاییه مورد تعقیب قرار گیرد.

 -انعطاف پذیری نظام مالیاتی در دوره صدر اسالم

مطالعه وضعیت مالیات ستانی در نیم قرن اول تاریخ اسالم نشان از وجود نوعی انعطاف پذیری در پایه ها

و نرخ های مالیاتی دارد .چون "شواهدی در دست است که میزان خراجی که در صدر اسالم وضع می شده
ثابت نبوده است ،بلکه متناسب با نوع محصول و حاصلخیزی زمین بوده است ".از جمله مالیات های

اسالمی ،خراج می باشد که حکم مالیات داشت نه اجاره ،چون زمین در مالکیت صاحبان سابق آن باقی

می ماند (الماوردی .)167:صرف نظر از آن که خراج در مفاهیم فقهی اجاره تلقی شود یا مالیات ،تأثیری در
معنای اقتصادی آن نخواهد داشت .هر درآمد ثابتی که ساالنه از زمین اخذ شود ،خراج تلقی می شود .خواه
این درآمد به صورت اجاره باشد و خواه به شکل مالیات"(صدر.)95: 1375 ،

در دولت صدر اسالم به رهبری پیامبر(ص) از راه های متنوعی برای تأمین مالی نظام اسالمی استفاده

لحاظ زمان و مکان در این دوره جریان داشت .برای نمونه در برخی روایات ،پیامبر(ص) به علی بن ابیطالب

(ع) مأموریت داد تا برای جمع آوری خمس معدنی در یمن به آن سرزمین سفرکند (حسینی.)247 : 1380 ،

همچنین مالیات حکومتی را نیز می توان بر منابع مالی دولت افزود .زیرا بنا بر نقل امام باقر(ع) و امام صادق
(ع) ،حضرت امیر (ع) بر هر اسب از اسب هایی که آزاد می چریدند ،در هر سال دو دینار و بر اسب های تندرو

در هر سال یک دینار وضع نمود (حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،6ص .)51بنا بر ظاهر این روایت ،حضرت
مالیات جدیدی قرار داده است .هرچند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبی حمل کرده اند ،از ظاهر
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روایت چنین بر می آید که امام چنین زکاتی را می گرفتند .بنابراین می توان حکم در این روایت را در برابر

ولی امر دانست .عمر پس از فتح سواد
روایاتی که زکات را منحصر بر نه چیز می شمارند ،حکم حکومتی ّ
(عراق) به سال چهارده هجری ،از تقسیم اراضی میان فاتحان مسلمان خودداری کرد و به جای آن نظام
مالیاتی ،خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در اسالم شد .از نظر تاریخی تقریبا مسلم است
که این کار با راهنمایی و ارشاد امیرمؤمنان(ع) انجام گرفته است .مآخذ سنی و شیعی و زیدی همه نقل

نموده اند که وی پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم اراضی میان سپاهیان خودداری کند و آن را به
عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسالمی باقی نگاه دارد .عمر با آن که برخی دیگر از صحابه پیامبر اصرار

بر تقسیم اراضی داشتند ،نظر امیرمؤمنان(ع) را پذیرفت و بدان عمل کرد (مدرسی طباطبایی ،حسین ،زمین

در فقه اسالمی ،ج ،2ص.)48

از نظر تاریخی تردیدی نیست که علی(ع) در دوران خالفت خود عمال روش عمر را که خود به او توصیه

نموده بود ،در پیش گرفت؛ (وسائل الشیعه ،ج،11ص116؛ شیخ طوسی ،تهذیب االحکام ،ج،4ص )120چنان
که خراج روستاهای مدائن را به روش مساحت مقرر داشت (تهذیب االحکام ،ج ،4ص .)120البته میزان

خراجی که علی(ع) در این موارد وضع نمودند ،در روایاتی از شیعی و سنی و زیدی مشخص شده است که
با مقرری عمر در بیش تر محصوالت اختالف دارد (مدرسی طباطبایی ،حسین ،زمین در فقه اسالمی ،ج،2

ص .)258از مصعب بن یزید انصاری روایت شده است :امیرالمؤمنین علی(ع) مرا بر چهار روستای مدائن،
به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پرمحصول یک و نیم درهم ،و بر هر جریب زراعت

متوسط یک درهم ،و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم ،و بر هر جریب انگور ده درهم ،و بر

هر جریب خرما ده درهم ،و بر هر جریب باغی که در آن انگور و خرما کاشته شده است ،ده درهم (خراج)

وضع کنم و امر نمود که نخل های تکی را برای استفاده رهگذران و ابن سبیل ،نادیده گرفته ،چیزی از
از امام حسین(ع) روایت شده است که امام علی(ع) بر زمین های خراج بر هر جریب زراعت گندم پر

محصول دو درهم و دو ثلث درهم و یک من گندم ،و بر هرجریب گندم متوسط دو درهم ،و بر هر جریب

گندم کم محصول یک درهم ،و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم ،و بر هر جریب نیشکر و انگور ده

درهم خراج وضع نمود (زیدبن علی ،مسنداالمام زید ،ص.)175

از دو روایت یاد شده برمی آیدکه امیرالمؤمنین(ع) میزان خراج را بر اساس توانایی پرداخت مردم ،وضع

می کردند (حسینی .)371 : 1380،همچنین قراین موجود حاکی است که پیامبر اکرم (ص) از هر جریب
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تاکستان ها و نخلستان ها بیش از گندم زارها خراج می ستاندند .خراج مزارع خیبر برابر با نیمی از محصول
آن بود که به پیشنهاد ساکنان مقرر شده بود .پیامبر اکرم (ص) هر ساله مأموری برای ارزیابی محصول این

ناحیه به خیبر می فرستادند "(آیتی471،و  .)481در اینجا نوعی انعطاف پذیری در میزان این مالیات ثابت
مشاهده می شود که به ارزش انواع مختلف یک پایه واحد مالیاتی بستگی داشته است .حتی معافیت مالیاتی

اراضی غیرقابل کشت نیز در راستای همین انعطاف پذیری نظام مالیاتی قابل تعبیر می باشد .اما در بخشی
دیگر از این دوره تاریخی صدر اسالم ،امام علی(ع) ساالنه بر اسب ها و قاطرها نوعی مالیات مستقیم وضع
فرمودند.

برقراری نوعی مالیات مستقیم و ثابت به میزان دو دینار در سال بر اسب و یک دینار بر قاطر ضمن

انعطاف پذیری در اصل برقراری مالیات شرعی در دولت امام علی (ع) بیانگر توجه به عدالت مالیاتی بخاطر

تفاوت در ارزش اقتصادی این دو پایه مالیاتی در دوران آن حضرت است .در دوران امامت آن حضرت،
میزان مالیات بر سایر پایه های مالیاتی کاهش یافت اما این پایه های جدید مالیاتی اضافه گردید یعنی

انعطاف پذیری در گسترش پایه های مالیاتی و تخفیف مقدار یا نرخ مالیاتی در پایه های مالیاتی موجود بود.1

تفصیل تاریخی این موارد در کتاب های تاریخی قابل مطالعه است (بالذری1356 ،ق .)287 :همچنین "یک
نمونه از وضع خراج توسط حضرت علی (ع) حاکی از آن است که بر زمین هایی که از آب رود فرات مشروب
می شدند ،به شرح زیر خراج وضع می شد .از هر جریب گندم زار اگر پرمحصول بود یک درهم و نیم و یک

صاع ،اگر محصول آن متوسط بود ،یک درهم ،و اگر کم محصول بود یک سوم درهم ،از هر جریب زمین
زیر کشت جو برابر با نصف خراج گندم ،و از هر جریب نخلستان ده درهم ،از هر جریب تاکستان که به
محصول نشسته باشد ده درهم ،و سایر محصوالت معاف از خراج بودند (اجتهادی ،وضع مالی  236-235به

نقل از بالذری) .موارد ذکر شده نشان می دهد که به رغم اختالف خراج در مناطق مختلف و نیز در زمان
باروری زمین بوده است.

 -بهبود اثربخشی نظام مالیاتی ایران از طریق گسترش روش کسورات مالیاتی و اعتبار مالیاتی

در جامعه اسالمی ما که پشتوانه نظری  1500ساله دینی برای مالیات ستانی شرعی دارد ،نظام مالیاتی
می تواند به طور ساختارمند ضمن استفاده از انگیزه های خیرخواهانه و آخرت گرایانه افراد ،کمک های

داوطلبانه آنها را به گونه ای جهت دهد که باری از دوش نظام مالیاتی بردارد و بدون هزینه اداری دولتی،
 .1امــروزه در کشــورهای  OECDهمــراه بــا کاهــش نــرخ هــای مالیــات بــر درآمــد اشــخاص و شــرکت ها ،تأکیــد زیــادی بــر گســترش پایه هــای
مالیاتــی وجــود دارد.
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اهداف این نظام به خصوص در بعد توزیعی محقق شود ،یعنی اثربخشی 1نظام مالیاتی در شرایط تحریم
اقتصادی را بیشتر نماید .چون یکی از اموری که در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی می تواند به کارآیی
نظام مالیاتی کمک کند ،کمک های اهدایی مردم به سازمان های غیر انتفاعی و نهادهای خیریه شناسنامه

دار و تعریف شده و شفاف است که از سوی سازمان امور مالیاتی کد خاص معافیت از مالیات دریافت داشته

و اهداکنندگان نیز با انگیزه خیرخواهانه در قالب فرم های خاص ،کمک های خود را به این مؤسسات اهدا
کرده و مطمئن باشند که از مالیات آنها کسر می شود.

برخی از دالیل سازگاری این روش ها در نظام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

y yانگیزه قوی اهداکنندگان این کمک های خیرخواهانه

y yنقش باالی این کمک ها در افزایش آستانه مقاومت نظام اقتصادی کشور

y yهزینه بسیار پایین پرداخت این نوع مالیات

y yاثربخشی بیشتر پرداخت این نوع مالیات (کمک اهدایی) به دلیل شناخت بهتر شایستگی ها و نیاز
اهدا شوندگان.

در ادبیات اقتصاد مالیات ها ،روش کسورات مالیاتی 2و اعتبار مالیاتی 3بیش از یک قرن در اقتصاد کشورهای

پیشرفته مانند آمریکا و کانادا کانال های مؤثری برای جهت دهی این کمک های خیرخواهانه به شمار
می روند .از سوی دیگر در ادبیات مالیات های اسالمی ،نه تنها پتانسیل مناسبی برای این فعالیت های

داوطلبانه وجود دارد بلکه مجوز شرعی برای انجام برخی هزینه ها و هدایای سازگار با شأنیت زندگی
خانوارهای مسلمان وجود دارد که این هزینه ها ،بخشی از هزینه های قابل قبول شریعت محسوب شده و
درآمد فرد را در سطح پایین تری قرار می دهد که نوعی کسر مالیاتی می باشد .گاهی نیز با اجازه امام (ع) یا

ولی فقیه جامع الشرایط یا مراجع در عصر غیبت ،بخشی از مالیات با آگاهی و شناخت نزدیک از نیازمندان
نتیجه اینکه سهم این دو روش و ظرفیت آنها در نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی باید بیشتر از

گذشته در نظام مالیاتی کشور بکار گرفته شود چون موجب چابکی نظام مالیاتی شده و بدلیل جذب منابع
اهدایی مردم ،هزینه جمع آوری مالیات را کاهش داده و اثربخشی (تحقق اهداف نظام مالیاتی) آن را نیز

بیشتر می کند.

1. Effectiveness
2. Tax Deduction
3. Tax Credit
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 -گسترش پایه های مالیاتی سبز

برقراری مالیات سبز یا زیست محیطی نوعی ابزار سیاست مالی دولت می باشد که ضمن تأمین درآمد

جدید ،می تواند میزان آلودگی های زیست محیطی را کاهش یا مدیریت کند .این مالیات بر پایه هزینه

اعمال می شود ،و می تواند جایگزین مالیات های دیگری شود که چه بسا اختالل زایی داشته و اثر منفی بر
عرضه نیروی کار و سایر نهاده های تولید بر جای بگذارد .این مالیات می تواند از طریق افزایش قیمت های

نسبی در بخش مصرف آالینده های زیست محیطی ،ابزاری مؤثر برای مدیریت مصرف این نوع کاالها
باشد .در سال های اخیر ،مالیات های زیست محیطی به عنوان ابزاری برای سیاست های زیست محیطی و
منبعی برای درآمدهای عمومی دولت ،مورد توجه قرار گرفته اند .بر اساس فرضیه منفعت مضاعف ،1انتظار

می رود که مالیات های زیست محیطی هم کیفیت محیط زیست را بهبود بخشند (منفعت اول) و هم تخریب
مالیات های موجود با فرض ثبات ،درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهند (منفعت دوم) .مالیات های

زیست محیطی نه تنها در محیط زیست ،بهبود ایجاد می کنند بلکه مقدار قابل توجهی درآمد برای دولت
ایجاد می کنند که این درآمد به دولت امکان می دهد تا نرخ سایر مالیات ها را به طریقی کاهش دهد که
سطح مجموع درآمد و مخارج ،ثابت باقی بماند .بهبود محیط زیست و افزایش فایده اجتماعی ،منفعت اول

و منفعت دوم ،اثر چرخشی درآمد است (مثال مالیات اختالل زا بر دستمزد نیروی کار را کاهش دهد تا با
کار و اشتغال بیشتر ،درآمد و تولید افزایش یابد) .در واقع یک سیاست محیط زیستی (مالیات بر نهاده ها و

ستاده های آالینده محیط زیست) با مجموعه ای از سیاست های مالی (کاهش مالیات های دستمزد و مالیات

بر نهاده ها و ستاده ها) ترکیب شود به نحوی که درآمد مالیاتی دولت ،ثابت بماند.
منفعت مضاعف در دو سطح قوی و ضعیف قابل طرح است:

شکل ضعیف :درآمدهای ناشی از مالیات های زیست محیطی می تواند برای کاهش دادن نرخ سایر
مالیات ها ،منفعت دومی ایجاد گردد.

شکل قوی :به اثر مالیات سبز بر کارایی کل سیستم مالیاتی مربوط می شود .طبق این تعریف ،زمانی

منفعت دوم مثبت وجود دارد که اضافه بار کل سیستم مالیاتی کاهش یابد.

نتیجه این که نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی دارای انعطاف پذیری در نرخ و در پایه های مالیاتی

است که با هدف افزایش آستانه مقاومت اقتصادی برقرار می شوند و در این راستا مالیات های منطقه ای و
استانی و مالیات های زیست محیطی می توانند جایگاه ویژه ای در تصمیم سازی های سیاست های مالی و
1. Hypothesis Double Dividend
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 -4-4پاسخگویی و شفافیت نظام مالیاتی و مقاومت اقتصادی

پاسخگویی شامل اعطا و درخواست حساب از دلیل انجام عمل یا رفتار می باشد .بحران مالی اخیر ،نقش

حاکمیت و سیاست های بودجه ای را در پاسخگویی سازمان های بخش خصوصی و عمومی نمایان کرده
است .بودجه به عنوان ابزار بخش عمومی می تواند برای انتقال اهداف سازمان ها به بازیگران سازمانی مورد

استفاده قرار گیرد .پاسخگویی؛ یک رفتار فردی یا سازمانی است که عمل خود را توضیح داده یا مسئولیت
آن را از طریق ارائه دالیل و چرایی آنچه که باید انجام می شد ،می پذیرند .برخی پاسخگویی را حق یک

جامعه تعریف کرده اند که بدنبال ارتباط بین مردم و تشکیالت خاص ،ایجاد می شود .برخی نیز پاسخگویی
را در چارچوب مسئولیت اجتماعی بیان می کنند که باید در حق جامعه ادا شود (ماتی گوندا.)666 : 2013 ،

 -نقش شفافیت نظام مالیاتی در افزایش پاسخگویی و تحکیم مقاومت اقتصادی

پاسخگویی بخش عمومی در کنار آگاهی بخشی نسبت به تنگناها و کمبودها ،اعتماد و انگیزه مردم برای
مشارکت در حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی را بهبود می بخشد و دولت با اتکا به سرمایه اجتماعی

موجود ،موفقیت بیشتری در اجرای برنامه های عمومی خواهد داشت .بدیهی است پاسخگویی غیر شفاف
بخش عمومی زمینه فساد اداری و اقتصادی در اجرای پروژه های عمومی را فراهم می کند .برای نمونه در
سال های اخیر مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای انجام پروژه های زیربنایی به طور گسترده ای مورد

استفاده قرار گرفته است .در این میان ،برخی دچار خطا و برخی دیگر عملکرد ضعیفی داشته اند .عملکرد
نامطلوب آنها ناشی از پاسخگویی مبهم دولت بوده است.

پژوهشگران با انجام یک مطالعه موردی از یک پروژه مشارکتی در چین ،نشان دادند :پاسخگویی دولت

باید در جهت کمک به اثربخشی کیفیت خدمات و کارآیی منابع عمومی برای کاربران و عموم مردم باشد

( جین هو و دیگران .)2016،نتایج یک بررسی تجربی برای  80کشور در دوره  1970-2010نشان داد که

هرگاه نهادهای مدنی ،دولت مردان را به پاسخگویی در برابر شهروندان واداشته ،سرمایه عمومی هزینه شده

دولت ،رشد اقتصادی را افزایش می دهد .عدم شفافیت در بیان چگونگی اجرای طرح آزاد راه تهران – شمال
و برخی طرح های آبرسانی در سال های اخیر که عمر برخی از این طرح های مشارکتی به بیش از یک دهه
می رسد نمونه هایی آشکار در ایران می باشند( .موروزومی و جوز ویگا)2016،

 -شفافیت در نظام مالیاتی از جهت پرداخت و مصرف مالیات ها
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در شرایط اقتصاد مقاومتی و تهدیدهای داخلی و خارجی که بیشتر نیازمند مشارکت و اتحاد ملت هستیم،
شفافیت در تمام بخش های اقتصادی از جمله نظام مالیاتی می تواند نظام انگیزشی را تقویت و حمایت مردم

در سطح کالن اقتصاد را بیشتر نماید .تجربه نیز نشان داده است هرگاه مردم یک منطقه یا شهر و روستا
به طور شفاف مشاهده کنند که عوارض خاصی که می پردازند ،به طور روزشمار برای تأمین مالی یک پل

زیرگذر ،اصالح هندسی جاده ای پرخطر ،ایجاد یک قطعه از بزرگراه حیاتی و مانند آن اختصاص می یابد ،با

میل و اشتیاق این عوارض یا مالیات را پرداخت می کنند .مزیت دیگر شفافیت ،وصول سریع پرداخت مالیات
با وقفه های اندک می باشد که در ادبیات اقتصادی مالیات ها اهمیت بسزایی دارد.

یکی از گام های شفاف سازی مالیاتی برای آگاهی دادن و جلب اعتماد و مشارکت مردم ایجاد "کلینیک های

مالیاتی" در مراکزی است که مردم حضور بیشتری دارند .نقش این کلینیک ها ،آگاه نمودن مردم از قوانین

و حقوق مالیاتی ،کمک به تهیه دقیق ،سریع و رایگان اظهارنامه های مالیاتی ،توضیح و شفاف سازی گرفتن
درآمدهای مالیاتی و وضعیت مصرف آنها برای آگاهی بیشتر مردم است.

در نظام مالیاتی صدر اسالم شواهدی از شفافیت در اخذ و مصرف مالیات وجود دارد مانند :برخورد شفاف

امام علی(ع) با یکی از استانداران خود که مسئول امور مالیاتی نیز بود که فرمود" :پس از ياد خدا و درود!

همانا من تو را در امانت خود شركت دادم ،و همراز خود گرفتم ،و هيچ يك از افراد خاندانم براى يارى و
مدد كارى ،و امانت دارى ،چون تو مورد اعتمادم نبود .آن هنگام كه ديدى روزگار بر پسر عمويت سخت
گرفته ،و دشمن به او هجوم آورده ،و امانت مسلمانان تباه گرديده ،و ا ّمت اختيار از دست داده ،و پراكنده
شدند .پيمان خود را با پسر عمويت دگرگون ساختى ،و همراه با ديگرانى كه از او جدا شدند فاصله گرفتى،

تو هماهنگ با ديگران دست از يارىاش كشيدى ،و با ديگر خيانت كنندگان خيانت كردى .نه پسر عمويت
را يارى كردى ،و نه امانت ها را رساندى .گويا تو در راه خدا جهاد نكردى! و برهان روشنى از پروردگارت
غنائم و ثروت هاى آنان را در اختيار گيرى ،پس آنگاه كه فرصت خيانت يافتى شتابان حملهور شدى ،و با

تمام توان اموال بيت المال را كه سهم بيوه زنان و يتيمان بود ،چونان گرگ گرسنه اى كه گوسفند زخمى يا
استخوان شكسته اى را مىربايد ،به يغما بردى ،و آنها را به سوى حجاز با خاطرى آسوده ،روانه كردى ،بى
آن كه در اين كار احساس گناهى داشته باشى".و در برخورد قاطع با خيانتكار به بیت المال می فرماید" :پس

از خدا بترس ،و اموال آنان را باز گردان ،و اگر چنين نكنى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم ،تو را

كيفر خواهم كرد ،كه نزد خدا عذر خواه من باشد ،و با شمشيرى تو را می زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ
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گرديد .سوگند به خدا! اگر حسن و حسين چنان مىكردند كه تو انجام دادى ،از من روى خوش نمىديدند
و به آرزو نمىرسيدند تا آن كه حق را از آنان باز پس ستانم ،و باطلى را كه به دستم پديد آمده نابود سازم.
به پروردگار جهانيان سوگند ،اگر آنچه كه تو از اموال مسلمانان به ناحق بردى ،بر من حالل بود ،خشنود

نبودم كه آن را ميراث باز ماندگانم قرار دهم ،پس دست نگهدار و انديشه نما ،فكر كن كه به پايان زندگى
رسيده اى ،و در زير خاك ها پنهان شده ،و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند ،آنجا كه ستمكار با حسرت فرياد

مىزند ،و تباه كننده عمر و فرصت ها ،آرزوى بازگشت دارد ا ّما «راه فرار و چاره مسدود است» (نهج البالغة
 /ترجمه دشتى ؛ ص.)547

 -پرهيز از فساد مالياتي و كنترل اقتصاد زير زميني

فساد سیستمی در هرجا ،در فضای آلوده ،غبارآلود و غیرشفاف شکل می گیرد .فساد مالیاتی نیز در غیاب

پاسخگویی و شفافیت سیستم مالیاتی و مراحل بررسی ،ارزیابی ،باز نگارش و راستی آزمایی اظهارنامه ها،

توجیه نامه های معافیت مالیاتی و گزارشگری های خالف واقع اتفاق می افتد که به فرمایش امام علی (ع)،

حقوق و اموال بیت المال و بودجه کشور که سهم بیوه زنان و یتیمان بوده ،چونان گرگ گرسنه ای که
گوسفند زخمی یا استخوان شکسته ای را می رباید ،به یغما می رود (نهج البالغه ،ترجمه دشتی ص.)547
فساد مالیاتی که نشانه ای از نظام مالیات ناسازگار با اقتصاد مقاومتی است ،اوال با ارایه ساختار مالیاتی شفاف

و فساد گریز و ثانیا با انسان های باتقوا و امانت دار و ثالثا در زیر نور شدید چشمان تیزبین نظام پاسخگویی و
بازرسی ،قابل کنترل و کاهش می باشد تا با اقتصاد مقاومتی همسو و سازگار گردد .در این ارتباط بین فساد

مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی نزدیکی زیادی وجود دارد .نویسندگان قابل قبول ،پس از برآورد حجم اقتصاد
زیرزمینی بر مبنای الگوی تقاضای پول تانزی ،با توجه به یک نرخ مؤثر مالیاتی ،فرار مالیاتی طي دوره
زمانی  1352-1392را برای اقتصاد ایران محاسبه کرده اند و روند صعودی آن در سال های اخیر را مشاهده

طی سال های مورد بررسی یعنی مقدار  73611161/3میلیارد ریال یا به عبارتی  1890/5درصد یا  18برابر
میزان تولید ناخالص داخلی در آن سال رسیده است که دالیل این جهش بر اساس شواهد موجود در آمار

رسمی کشور می تواند افزایش سرعت گردش پول و کاهش حجم پول قانونی در سال  1388نسبت به سال

 ،1387باال بودن بار مالیاتی در این سال نسبت به سایر سال های پس از انقالب و همچنین وجود مشکالت
ساختاری نظام اقتصادی کشور حاصل از باال بودن بی انضباطی مالی دولت و شرکت های دولتی در آن
سال باشد( ".امیدی پور و دیگران )88: 1394 ،همچنین به استناد نتایج یک تحقیق دیگر" ،میانگین حجم
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اسمی اقتصاد غیر رسمی در طول دوره  1370-89در حدود 76768/463میلیارد ریال بوده است که به طور
کلی ،حجم اقتصاد غیر رسمی در طول این دوره ،روندی افزایشی داشته است به طوری که از 4242/735

میلیارد ریال در سال  1370به  258489/172میلیارد ریال در سال  1389رسیده است "(عبداهلل میالنی و
اکبرپور روشن .)157 :1391 ،مطالعات آماری دیگری نیز سهم باال و روند صعودی حجم اقتصاد زیر زمینی

را در ایران تایید می کنند ،مسئله ای که نه شایسته جمهوری اسالمی است و نه می تواند نسبتی با اقتصاد

مقاومتی داشته باشد به خصوص اگر آن را حالت خاصی از اقتصاد اسالمی بدانیم.
 -نقش نظارت کارشناسانه و منصفانه در پاسخگو بودن بخش عمومی

البته نظارت وقتی کارساز است که قبل از آن با تعریف و ارایه نهادها و قوانین و ساختار شفاف و کارآمد،

وظایف و مسئولیت ها برای تمام افراد مشخص شده باشد .در این راستا در برخی کشورهای اسالمی ،در

چارچوب نظریه ساختارسازی از انگیزه های عبادی و باورهای قلبی برای پاسخگویی کمک گرفته اند:

مفهوم پاسخگویی امروزه در موارد زیادی از جمله مدیران و افراد یا کارگزاران بخش عمومی مورد استفاده
قرار می گیرد .البته بر اساس ارزش های کاپیتالیستی و فردگرایی که زمینه برای فساد بخصوص در کشورهای

در حال توسعه را فراهم می سازد .آنها تئوری ساختارسازی را با هدف ساختارسازی عبادت در بین کارگزاران
بخش عمومی ،تغییر داده آنگاه براساس پارادایم اسالمی ،مقوله پاسخگویی را مورد بررسی قرار داده اند
(عبدالغفور و دیگران .)2015 ،در این راستا نقش مهم نهادها را در پاسخگو کردن بخش عمومی نباید

نادیده گرفت .نتیجه این پاسخگویی ،افزایش سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی است .نتایج یک بررسی

تجربی  80کشور در دوره  1970-2010نشان داد که هرگاه نهادها دولت مردان را در پاسخگویی در برابر

شهروندان واداشته ،سرمایه عمومی هزینه شده دولت ،رشد اقتصادی را افزایش داده است (موروزومی و
جوز ویگا)2016 ،

امروزه ،راهبری در اداره عمومی یک موضوع جهانی است که ناشی از ادامه جریان شکست دولت،
کالهبرداری ،عدم کارآیی ،فساد و کنترل داخلی ضعیف و مدیر مالی ضعیف می باشد (محمد عزیز و

دیگران .)2015 ،نظارت بر شفافیت و کارآیی اداره امور بخش عمومی به عنوان حق عمومی شناخته
می شود .برای افزایش پاسخگویی در بخش عمومی ،این مطالعه ،عوامل سازمانی داخلی را که بر پاسخگویی

در بخش عمومی مؤثرند را مورد بحث قرار می دهد که عبارتند از :درستکاری سیستم ،کنترل داخلی
سیستم و شیوه های راهبری .از منظر سازمانی ،درستکاری یا رفتار اخالقی در کیفیت یا ویژگی های رفتار
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فردی و سازمانی نهفته است که نشانگر کیفیت انجام عمل بر اساس ارزش های اخالقی ،استانداردها و
قوانین پذیرفته شده توسط اعضای سازمان و جامعه است .در تعریفی دیگر ،پاسخگویی ،عنصر انسجام و
سازگاری بین اهداف سازمانی ،ارزش ها و باورهای شخصی و رفتار فردی است و درستکاری عمدتا روابط

اعتمادآمیزی در بین هیأت مدیره ایجاد می کند .در این زمینه عوامل نهادی در این ساختار پاسخگو ،نقش
زیادی دارند .چون در بسیاری از مطالعات انجام شده ،از عوامل کیفی که بر سطح مالیات ها تأثیر می گذارند،

استفاده شده است که از جمله این عوامل کیفی می توان به کیفیت مدیریت امور مالیاتی ،صداقت مؤدیان

مالیاتی ،درجه شیوع فساد و نادرستی بین مأموران وصول مالیات که می تواند متأثر از سطح دستمزدهای
آنان باشد ،حدود مجازات هایی که در مورد تخلف مؤدیان و همچنین فساد مقامات ممیزی و وصول مالیات

اعمال می شود ،وضع توزیع درآمدها ،اقتصاد موازی و دیدگاه شهروندان در مورد دولت که می تواند متأثر
از نحوه هزینه کردن درآمدهای مالیاتی و کیفیت خدمات باشد اشاره نمود .این عوامل اگرچه به صورت

برآورد ،کمی دشوار هستند ،اما از این نظر که سطح مالیاتی کشور می تواند پایین یا باال باشد ،حائز اهمیت

هستند (پورمقیم و دیگران)6: 1384 ،
 -5خالصه و نتیجه گیری

پژوهش پيش رو با روش تحلیل اقتصادی  -فقهی ،مؤلفه های نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی ،نقش
و راه های تأثیرگذاری این نظام برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران با رویکردی اسالمی را مورد واکاوی
قرار داد و پاسخ هایی را برای این پرسش ها ارائه نمود )1 :نظام مالياتي سازگار چه نقشي در تحقق اقتصاد

مقاومتي دارد؟  )2نظام مالياتي سازگار چگونه و از چه راه هایی می تواند بر تحقق اقتصاد مقاومتي تاثیرگذار
باشد ؟ و در نهایت با آزمون فرضیه های پژوهش به نتایج زیر دست یافت:

y yمنظور از سازگاري نظام مالياتي با اقتصاد مقاومتی ،چارچوبی نظری و مفهومی و ترکیبی از مؤلفه هایی
در تحقق آن دارد.

y yنوآوري اين پژوهش ،در نگاهی سیستمی به مؤلفه های نظام مالیاتی است که در یک بسته نظری-
مالیاتی با رویکردی اسالمی که برخوردار از شواهد تاریخی مالیات ستانی صدر اسالم و ادله اجتهاد

فقهی دانشیان مسلمان است می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید.

y yمروری بر منابع اولیه اسالمی و تاریخ صدر اسالم نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور بر
مالیات ستانی تقدم دارد و از نگاه اقتصاد مقاومتی ،این نظریه مالیاتی ،موجب تقویت بنیه اقتصادی
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مالیات دهندگان (آحاد جامعه اسالمی و بنگاه هاي توليدي و خدماتي) و اساس و پایه اقتصاد دولت و

کل نظام اسالمی می گردد.

y yهرچه قدرت و ضریب تثبیت کنندگی بیشتر و اثرگذاری سیاست مالی در نظام مالیاتی بر نرخ انباشت
سرمایه فیزیکی و انسانی قوی تر و سهم بیشتری در نرخ رشد اقتصادی داشته باشد ،میزان سازگاری
افزایش می یابد ،پس فرضیه دوم مبنی بر اینکه "نظام مالياتي سازگار با هموار کردن سیکل تجاری،

می تواند موجب رشد حقیقی اقتصاد شود" تایید می شود.

y yسازگاری مالیاتی را می توان با نماگرهایی همچون نسبت درآمدهای مالیاتی به  GDPیا  GNPو میزان
کشش قیمتی مالیات های مستقیم و کاالیی نشان داد .از آنجا که این نسبت ها در اقتصاد و نظام مالیاتی
ایران تاکنون غیر قابل قبول می باشند ،از این جهت نمی توان نظام مالیاتی موجود در ایران را سازگار

با اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود.

y yمنطق اقتصادی و مصلحت مقاومت و تاب آوری بخش های اقتصاد کشور در حال تحریم اقتضا می کند
که تغییر در ترکیب درآمد مالیاتی به گونه ای باشد که فشار بر بخش تولید کاهش یافته و بر بخش

مصرف آن هم به طور معقول منتقل شود .چون در غیر این صورت شاهد یک نشانه دیگر از ناسازگاری
نظام مالیاتی کشور با اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

y yفرار مالیاتی که در کشور ما رشد صعودی دارد ،شاخص آشکار ناسازگاری نظام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی
است که هیچ توجیه اقتصادی و فقهی ندارد و باید یک گفتمان گسترده علیه آن در جامعه شکل گیرد

و فرار کننده از مالیات به عنوان دشمن خدا و مردم و مجرم در نزد قوه قضاییه مورد تعقیب قرار گیرد.

y yگسترش پایه های مالیاتی می تواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از فشار بیشتر بر پایه های
مالیاتی موجود بکاهد که به نوبه خود موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش آستانه مقاومت اقتصادی

y yدر ادبیات مالیات های اسالمی ،نه تنها پتانسیل مناسبی برای این فعالیت های داوطلبانه وجود دارد بلکه
مجوز شرعی برای انجام برخی هزینه ها و هدایای سازگار با شأنیت زندگی خانوارهای مسلمان وجود

دارد که این هزینه ها ،بخشی از هزینه های قابل قبول شریعت محسوب شده و درآمد فرد را به سطح
پایین تری قرار می دهد که نوعی کسر مالیاتی می باشد.

y yمطالعات آماری ،سهم باال و روند صعودی حجم اقتصاد زیر زمینی را در ایران تایید می کنند ،مسئله ای
که نه شایسته جمهوری اسالمی است و نه می تواند نسبتی با اقتصاد مقاومتی داشته باشد به خصوص
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y yدر شرایط اقتصاد مقاومتی و تهدیدهای داخلی و خارجی که نیازمند مشارکت و اتحاد ملت بیشتر
هستیم ،شفافیت در تمام بخش های اقتصادی از جمله نظام مالیاتی می تواند نظام انگیزشی را تقویت و
حمایت مردم در سطح کالن اقتصاد را بیشتر نماید.
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