
  
- هاي حكومتي در الگوي پيشرفت اسالمي و ماليات وجوهات شرعيارتباط 

  1)هاي دوسويه هايي براي حل پرداخت داللت ( ايراني
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  3محمدجواد رضائي
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  چكيده
نظام مبتني بر نظام مالياتي كشور با همگرايي  فضاي الزم براي ،بعد از پيروزي انقالب اسالميهر چند 

پيش آمد  ايراني پيشرفت - ب با الگوي اسالمينظام مالياتي متناسسازي و به نوعي پياده  وجوهات شرعي
 اين عدم توجه. و محققان اقتصاد اسالمي قرار نگرفت فقهادغدغه  ،اما بنا به داليلي آن طور كه بايد

هاي تكليفي دوسويه  با پرداختي وجوهات شرعيد به پرداخت مسلمان مقي ديِمؤتا  موجب شده است
رسد اين  به نظر مي. مواجه باشد) از سوي ديگر وجوهات شرعيپرداخت ماليات از يك سو و پرداخت (

 اي و با روش كتابخانهاين مقاله . مشكل ناشي از نوع نگاه موازي و جدا از هم به دو نظام مالياتي است
و نظام مالياتي  وجوهات شرعيمبتني بر نظام مالي ( دو نظام ماليارتباط  ازنقد نگاه رايج به اجتهادي، 

وجوهات ، در شرايط امروزهاي حكومتي  وجوهات شرعي و ماليات واحد به ينگاهتبيين با و  پرداخته )كشور
هاي اين نوع نگاه جديد به  ز داللتيكي ا. داند هاي حكومتي مي شرعي را به عنوان مالياتي در كنار ماليات

  .خواهد بودهاي دوسويه  نظام مالياتي، حل مشكل پرداخت

هاي  ايراني، پرداخت -هاي حكومتي، الگوي پيشرفت اسالمي  خمس، زكات، ماليات: كليدي هاي واژه
  دوسويه

                                                            
در تـدوين ايـن   نصـيري اقـدم   علـي  سـميعي و  اكبـر  علـي ، عمـران  نـژاد  تقـي محمـد  هـاي آقايـان    هـا و راهنمـايي   از مساعدت -1

 .يممي نمايتشكر مقاله 
) نويسنده مسئول(و عضو انجمن اقتصاد اسالمي ايران ) ع( وي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادقدانشج- ٢

Movahedi@isu.ac.ir 
 J.rezaei@isu.ac.irو عضو انجمن اقتصاد اسالمي ايران ) ع( دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق - ٣
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  مقدمه - 1
 ،تغيير نگاه به اصالح امور حكومتيهمراه با  ،اسالمينظام حاكميت تحقق  با پيروزي انقالب اسالمي و

نظام در   ها به خصوص در تمام زمينهبايد اسالمي  مبانيو   اهداف  كه مدآ به وجود  حق  هب انتظار  اين
 نظام سازياين جريان اصالحي و به عبارت بهتر، هاي  يكي از مشخصه .دنياب  تحقق  اقتصادي سازي

 هاي گيري نظامي برخوردار از مباني و جهت رسيدن بهايراني،  -در بستر الگوي پيشرفت اسالمي
در  اصالحي اين جريان. استبا ساختار فرهنگي و اجتماعي كشور  مطابقاسالمي و در عين حال 

- علياما  .و شتاب بيشتري انجام گرفت با سرعتخاص به داليلي همچون بانكداري برخي امور ترميم 

ه در تاريخ اسالم، بهمچون خمس و زكات  ، تكليفي و حكومتيعباديهاي  سابقه باالي پرداختي رغم
  از انقالب  پس  اصالح امور بانكي  براي  كه  تا حساسيتي  از اين شد مانعرسد مجموعه داليلي  نظر مي

مورد  آن  نظر از نرخ، شكل و پايه قطع ها  در اين سال  مالياتي  نوع  و هيچنداده   رخ  آمد، در ماليات  پيش
  . يردقرار نگ  جرح و تعديل

دريافت آن به عنوان يكي از امور مربوط به امام، حاكم و فقيه  و چگونگي پرداخت و وجوهات شرعي
يكي از مباحثي است كه استخراج و استنباط و توافق در احكام مربوط به آن به عنوان احكامي در باب 

 است حوزهفقه حكومتي و سياسي مستلزم كثرت، شفافيت و تمايز هر چه بيشتر منصوصات اين 
از اين رو قواعد نسبتاً كلي و تشتت نسبتاً باالي آراء و فتاوي در . )103، ص1ق، ج.ه1409منتظري، (

رشد ضعيف اين حركت اجتهادي و  بيانگرحوزه اختيارات حاكم اسالمي و وظايف وي ممكن است 
؛ و شايد از اين كنددر قبال تغييرات كم را و انعطاف پذيري آن  بودهفقهي در زمينه فقه حكومتي 

فقهي كلي، غيرشفاف و كمتر رشد   با اين موازين  نظام مالياتي كشور  ظاهري  مغايرت  روست كه عدم
هاي  لفهؤبا م  سازي نظام مالياتي و همراه  دهي جهت اصالح،  براي  حساسيتي  هيچيافته، باعث شده تا 

از  در ساليان پسبه همين دليل ابراز نشود؛ و   گروهي  هيچ  اصلي اقتصاد اسالمي در اين نظام از سوي
هيچ برنامه، طرح و   اسالمي  هاي ماليات  اصالح نظام مالياتي كشور و اجراي  انقالب اسالمي نيز براي

  .ضروري شناخته نشده و پيشنهاد نيز نشود  اي اليحه
و  در اين زمينه كشورهاي موفق  تجربة  حالت، بر اساس  حكومتي در بهترين  هاي مالياتوضع  هامروز

و عملكرد   با اهداف  آن  و سازگاري  هماهنگي  و به گيرد مي  صورتكشور   گذشته  هاي عملكرد ماليات
 -باشد ياسالمحكومت   نظام مالياتي  الگو براي  بهترينرسد  به نظر مي  كه - صدر اسالم  هاي ماليات
اولويت اين هاي اصلي نظام مالياتي اسالم و يا  لفهبه مؤدر اين مقاله بر آن نيستيم تا  .شود نمي  توجه
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 تحصيل نتايج اين مقاله را جهت چنين اولويتي بلكهبپردازيم  مالياتينظام نسبت به نظام متعارف 
  . گيريم مفروض مي

در واقع رويكرد رايج به دو نظام مالياتي است؛  نقد، خواهد گرفتقرار  توجهدر اين مقاله مورد آنچه 
. است و نظام مالياتي متعارف وجوهات شرعيتني بر مبنظام مالي به  موازينقد نگاه هدف اوليه مقاله 
به نظام  موازينگاه اين كه نتيجه اتخاذ كنوني  ت و مشكالت موجود در نظام مالياتيكي از معضال

براي مثال فردي مذهبي كه مشمول . استبا افراد متدين و مذهبي  سويهدو مالياتي است، برخورد
در حالي كه فرد . بپردازدنيز بايد ماليات خود را  وهات شرعيوجماليات بر درآمد است فارغ از پرداخت 

. شود و متحمل بار مالي زيادي نمي را پرداخت كرده ، تنها مالياتوجوهات شرعيغير مقيد به پرداخت 
، افراد متدين و مذهبي كمترين بر اصول اسالميرود در يك نظام مالياتي مبتني  انتظار مي كه درحالي

از اين رو در اين مقاله بر آنيم تا با تبيين نگاهي مستند و مستدل در مقابل  .مل شوندفشار مالي را متح
  .به حل مشكل پرداخت دوسويه افراد در اين نظام بپردازيم موازياين نگاه 
بعد از بيان مقدمه، از ضرورت اتخاذ  اولدر بخش  :ش رو در هفت بخش سامان يافته استمقاله پي

ايراني فراهم  -كه نحوه ارتباط دو نظام مالياتي را در بستر الگوي پيشرفت اسالميآل  نظام مالياتي ايده
اما الزمه رسيدن به چنين نظامي، شناخت نگاه رايج به نظام مالياتي و  ،سخن خواهيم گفت آورد مي

، به تبيين مشكالت اين دو شناخت اين رابطه). بخش دوم( است نظام مالي اسالمربط و نسبت آن با 
اما قبل از رسيدن به نظام . هاي دوسويه نيز كمك خواهد كرد م موازي به خصوص مشكل پرداختينظا

حكومت اسالمي مروري بر پرداخت وجوهات شرعي در در بخش سوم واحد مالياتي مطلوب، الزم است 
 نظام واحد مالياتيايجاد  ازكه مانع هاي چهارگانه  محدوديتبه ذكر در بخش چهارم  .ه باشيمداشت
مالياتي در شرايط واحد خواهيم پرداخت و در بخش پنجم بعد از پذيرفتن اجرايي نبودن نظام شوند  مي

در اين بخش خواهيم ديد كه اين  .معرفي خواهيم كرد نظام سازيدر  اولين گامامروز، تغيير رويكرد را 
 بل قبول بودندر بخش ششم هزينه قا .كند هاي دو سويه را حل مي تغيير رويكرد، مشكل پرداخت

خمس و ماليات و روش محاسبه به حل،  رد كرده و بعد از ارائه راهخمس را براي حل اين مشكل، 
بندي  و در نهايت در بخش هفتم به جمع اشاره خواهيم كرد اين مشكلمزاياي حاصل از حل همچنين 
  . گيري مقاله خواهيم پرداخت و نتيجه
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  ام مالياتيايراني پيشرفت و نظ -الگوي اسالمي - 2
كارگيري نظامي است ايراني پيشرفت مستلزم به -پياده كردن نظام مالياتي متناسب با الگوي اسالمي

كه اصول و مباني خود را با توجه خاص به شرايط تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 
رغم استفاده از تجارب  علي ركشومالياتي نظام  .)201، ص1390، عالسوند( د، از اسالم گرفته باشايران

از مشكالت به زعم اكثر كارشناسان اين حوزه مالياتي كشورهاي ديگر و همچنين تجارب گذشته خود 
هايي كه با شرايط خاص و مصارف خاص  رسد ماليات از سوي ديگر به نظر مي. در رنج استبسياري 

اما در . ها باشد بي براي اين مالياتجايگزين خوتواند  مي حداقل در مقام نظر در نصوص اسالمي آمده
بحث خواهيم كرد مانع از اين  ها آنعمل مشكالت فقهي، اجرايي، ساختاري و تقنيني كه در ادامه از 

  . همراه سازد وجوهات شرعينظام متعارف، الگوي خود را با نظام مالياتي مبتني بر حداقل است تا 
ايراني الزم است  - اسالميپيشرفت الگوي  در مطلوب سازي كامل نظام مالياتي بنابراين براي پياده

تمام مشكالت مذكور حل گردد اما اين امر به آن معني نيست كه تا حل كامل اين مشكالت بايد صبر 
كه اي پيش برنده  آل و خود ايدهنزديك به اوليه اما نظام مالياتي  جايگذاريكرد بلكه بايد به طراحي و 
تواند با  اين نظام مي. پرداختود را كامل كرده و مشكالت خود را حل كند، به تدريج و به مرور زمان خ

ظام مالياتي تغيير رويكرد، موجبات اصالحات بعدي را با ايجاد فضايي جديد در راستاي رسيدن به يك ن
به تبيين نوع نگاه رايج به نظام بايد از بررسي جايگزيني چنين نظام مطلوبي  قبل. آل فراهم آورد ايده

مشخص  نگاهدر اين را  ها آنپرداخته و ربط و نسبت  وجوهات شرعيمبتني بر  نظام ماليمالياتي و 
  .كنيم

   وجوهات شرعيبه ماليات و رايج نوع نگاه  - 3
، عالوه بر نمايش هاي حكومتي در شرايط موجود و ماليات وجوهات شرعيبه رايج شناسايي نوع نگاه 

 فقهافتاوي صادر شده بهتر بررسي  هاي دو سويه، به پرداختياشكاالت اين نوع نگاه همچون مشكل 
از اين رو در اين زير بخش بعد از . كند كمك مي دو پرداختيپيرامون وجوب پرداخت هر يك از اين 

  . هاي دو سويه خواهيم پرداخت به تبيين مشكل پرداختي ها آنبررسي اين دو نظام و ربط 
  هاي حكومتي نظام ماليات -1- 3

چون تدارك كاالهاي عمومي اعم از در قبال مردم كشور خود مسئول بوده و وظايفي  لتيهر دو
هاي خود نيازمند منابع درآمدي  براي پوشش هزينهدار است و  آموزش، بهداشت، امنيت و غيره را عهده

همچون نظام نيز نظام مالياتي كشور . اقالم درآمدي دولت است ترين مهميكي از  نيز ماليات. است
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پوشش بخشي از مخارج خود مجبور است طبق الگوي تعيين شده مالياتي ديگر كشورهاي جهان براي 
  . در قانون بر حسب نرخ، شكل و پايه خاص مالياتي از مردم ماليات مطالبه نمايد

نجام شده در سال يا ساليان گذشته، مخارج اصرف مبلغ ستانده شده در قالب ماليات ممكن است 
آوري شده از هر فرد  از اين رو مبلغ ماليات جمع. قدام و يا مخارج آينده دولت گرددمخارج در دست ا

بنابراين اگر  .جامعه، سهم وي از تأمين هزينه كاال و خدمات عمومي تدارك شده توسط دولت است
باز زند، در واقع بدون پرداخت هزينه يات ممانعت كرده و از دادن آن سرشخصي از پرداخت مال

در صورت مطالبه  فقهااز اين روست كه اكثر علماء و . استاستفاده كرده  ها آنعمومي، از كاالهاي 
اي حرام  را به هر بهانه ماليات، پرداخت آن از سوي مردم را امري واجب دانسته و فرار از ماليات

و  هاي حكومتي شرعاً بنابراين پرداخت ماليات. )438 و 437، ص1379يوسفي و ديگران، ( دانند مي
  . قانوناً الزامي است

  وجوهات شرعينظام  -3-2 
هاي الزم االداء ديگري چون خمس  به حكم شرع با پرداختي ايراني در شرايط موجود، مؤدي مسلمان

تا به ) ص(ر پيامب زمان حكومتدر  ها آنخمس و زكات از زمان تشريع پرداخت . و زكات روبروست
خمس و زكات . است بوده ، واجب)ع(ه توسط ائم ها آن 1و تحليلهايي كوتاه در اباحه  هامروز به جز بره
كنند، شرايط و منابع و  عموماً از قاعده خاصي تبعيت نمي ها آنوضع هاي حكومتي كه  بر خالف ماليات
، قانون جمهوري اسالمي ايران در مورد به داليليرسد بنا  اما به نظر مي. دخود را دار مصارف خاص
توان گفت پرداخت اين وجوهات الزام  خت اين وجوهات سكوت كرده است و ميپردادم پرداخت يا ع
  .استو واجب اخت خمس و زكات شرعاً الزامي پردعلماء و مراجع معاصر،  يفتواطبق  اما. قانوني ندارد

  مالينحوه ارتباط اين دو نظام  -3- 3
  :ي معاصر وجود داردنظر عمده در ميان فقها سههاي حكومتي و جواز آن  در مورد وضع ماليات

هاي زندگي كه دولت  ، پرداخت ماليات را بخشي از مؤونه و تأمين برخي هزينهفقهااي از  عده) الف(
 2هاي حكومتي، وضع حكمي اوليه به وضع ماليات ها آناز اين رو نگاه . دانند مي ،را تدارك ديده ها آن

                                                            
 حالل شدن خمس  -1

احكام اوليه احكامي است كه متعلق به فعل مكلف يا موضوع خارجي باشد با همان عنوان اوليه كه از هر قيد و حالتي عاري است،  -2
...  اما احكام ثانوي حكمي است متعلق به فعل مكلف در حالتي كه مقيد به قيد اضطرار و اكراه،. براي خوردن شراب» حرمت«مثل 

  ).121ص،  1348مشكيني، ( است» حلّيت«گوشت خوك در حالت اضطرار، كه شود، مانند حكم خوردن شراب و يا خوردن 
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پرداخت ماليات به  طبق اين نظر،. )22، ص10لفان، جؤجمعي از م( است وجوهات شرعيدر كنار وضع 
مثابه پرداخت بخشي از هزينه زندگي واجب است و عدم پرداخت ماليات به مثابه استفاده از كاالهاي 

  . شود محسوب مي فعل حرام در آن فرار به هر شكلي عمومي بدون پرداخت قيمت آن بوده و
را منوط به  ها آنكرده و اصالً جواز  ، ماليات حكومتي را حكم ثانويه تلقيفقهاي معاصر اكثر )ب(

   .)436و 435 ، ص1379يوسفي و ديگران، ( دانند حكم حاكم شرع مي
را  ها آندر حالي كه ماليات حكومتي را حكم ثانويه تلقي كرده و جواز ) ب(دسته  برخي از فقهاي) ج(

در واقع (گزينند  بر ميرا ت در توجيه ماليا) الف(دانند اما نوع تحليل دسته  منوط به حكم حاكم شرع مي
چرا كه از يك  )دانند خود ماليات را حكم ثانويه ندانسته بلكه آن را حكم اوليه مي و بررسي در تحليل

از سوي ديگر تحليل و ) به عنوان حكم ثانويه( دانستهسو جواز اخذ ماليات را منوط به نظر حاكم شرع 
  . دهند ميخود را بر اساس اوليه بودن حكم ماليات ارائه 

هاي واجب  كه در شرايط امروز به پرداختي ، نگاهياست نشان داده شده 1كه در شكل  طور همان
و دسته  )الف(دسته ( است موازيهاي حكومتي وجود دارد نگاهي  و ماليات وجوهات شرعيهمچون 

صرف است و بايد از طريق مرجعيت  واجببه واسطه شرع،  وجوهات شرعيپرداخت ؛ از يك سو ))ج(
ظف به ؤكند شود و از سوي ديگر مردم م را احراز مي) عج( معصومم هاي خاصي كه رضايت اما هزينه

از . شود هاي حكومتي هستند كه جهت ادامه حيات دولت صرف مخارج عام دولت مي پرداخت ماليات
م جدا آن جايي كه اين دو نظام با توجه به شرايط اخذ مختص به خود و مصارف خاص و مجزا، از ه

اين  ه مراجع معاصر، پرداخت هر كدام ازبوده و هيچ ربطي به هم ندارند، در نتيجه طبق فتواي هم
  .  كند وجوهات، كفايت از پرداخت ديگري نمي

 هاي دوسويه مشكل پرداخت -4- 3

هاي حكومتي هر  و ماليات وجوهات شرعيهمه مراجع، با توجه به شرايط موجود، پرداخت  يفتواطبق 
هاي  به طور كلي مشكالت ناشي از اين پرداخت .) 438 و 437، ص1379يوسفي، (است ب دو واج

  :ر يكي از اين سه سطح مشاهده كردتوان د دوسويه را مي
  داده و  وجوهات شرعيافرادي كه اولويت و تقدم رتبي را بنا به حكم تعاليم اسالمي به پرداخت

كومتي را به جهت فقدان نصوص و متوني كه ظاهراً هاي ح ، فرار از پرداخت مالياتها آنبا پرداخت 
بنابراين يكي از نتايج حاصل از اين مشكل، نحوه . دانند را واجب بداند، براي خود موجه مي ها آن
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هر چند اين سطح از مشكل . مواجهه سازمان امور مالياتي با اين افراد در جلوگيري از فرار مالياتي است
 .نيستآنچنان چشمگير و قابل تصور 

  ظف ؤم ها آنمراجع تقليد، خود را به پرداخت هر دو نوع  يفتواافراد مذهبي و متدين و مقيد به
 . شوند دانسته و متحمل فشار مالي و اقتصادي بيشتري مي

 دهند  هاي دوسويه ترجيح مي افرادي كه براي فرار از بار مالي و اقتصادي حاصل از اين پرداخت
تر يعني امساك از پرداخت  هاي فرار از ماليات، راه به ظاهر ساده فتن راهها و يا به جاي تحمل جريمه

 اهداف و غاياتبنابراين يكي از نتايج حاصل از اين مشكل عدم نيل به . را برگزينند وجوهات شرعي
 .است وجوهات شرعيحاصل از وجوب 

ماليات  و وهات شرعيوجبه استفتاء از كفايت پرداخت هر يك از منفي مراجع تقليد در پاسخ اكثر 
 به دو شكلمعموالً بدون ذكر مشكالت امروز در اتحاد دو نظام مالياتي، حكومتي از پرداخت ديگري، 

  :دانست موازي توان منبعث از همين نگاه اند كه هر دو پاسخ را مي پاسخ گفته
د از درآم ،هاي زندگي بخشي از مؤونه فرد محسوب شده و خمس ماليات همچون ساير هزينه .1
 .در نتيجه ماليات و خمس به هم ربط ندارند. شود از مؤونه كسر مي ماندهباقي

  .در نتيجه ماليات و خمس به هم ربط ندارند. خمس و ماليات هر يك مصرف خاص خود را دارند .2
الزم است تا مروري بر  ،و ارائه جايگزيني براي آن هاي واجب به پرداختي نقد اين نوع نگاهقبل از 

و همچنين حكومت  )ع(ي و حضرت عل )ص(م دوره پيامبر اكردر  ه با خمس و زكاتنحوه مواجه
  . داشته باشيماسالمي در دوران غيبت 

  نحوه مواجهه با خمس و زكات  - 4
از ابتداي تشريع خمس و زكات، تا عصر حاضر، شكل عمل به اين دو امر واجب، چه در پرداخت و چه 

شيعي، متفاوت  -هاي موجود در جوامع اسالمي ا و محدوديتها، نيازه در مصرف با توجه به ضرورت
دوره مهم از منظر فقه حكومتي  دوبينيم قبل از هر بحثي، مروري بر  از اين رو الزم مي. بوده است

  .ها را بيان كنيم در اين دوره وجوهات شرعيداشته و نحوه مواجهه با 
 )ع(دوران حاكميت معصوم خمس و زكات در  -1- 4

برابر شواهد مسلم . بر مردم است) ع(ي علاميرالمؤمنين و ) ص(م اكر پيامبرحاكميت دوره  ،اين دوره
حاكم بر عهده  گردآوري و مصرف زكات در اين دورهتاريخي از سيره اين دو بزرگوار، مسؤوليت 
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ي را افراد ،به اين منظور. )103توبه، ( دگير ميزكات از مردم ) ص(ر پيامب ،در اين دوره. اسالمي است
خود آن  و )60توبه، ( گيرد ميدر نظر  ها آنبراي را سهمي از زكات و  گمارده ،آوري زكات براي جمع
در مصارف خاص زكات زكات  و مصرفبه هزينه و تشخيص خويش  مصلحت جامعهبنا به  حضرت

وجود  مواردي غير از غنائم جنگيآن هم ) ص(ر هرچند مداركي از گرفتن خمس توسط پيامب .پردازد مي
 بوده است) ص(ر عهده پيامب آن، بر و مصرف 2، اما قدر مسلم مسؤوليت دريافت خمس غنائم1دارد

 .كند كفايت مي) ص(ر و همين مورد براي اثبات دريافت خمس توسط پيامب) 41انفال (

آن  .است) ص(م در جذب درآمد براي حكومت نيز همانند روش پيامبر اكر) ع(ي علحضرت روش 
آن را و هم آداب  هم چگونگي مصرف داده وهم دستور گردآوري زكات را  ،مانداران خودبه فر ،حضرت

اما بنا به گسترش جامعه اسالمي در  .)26البالغه، نامه نهج( شود را يادآور مي زكات دهندگانبرخورد با 
درآمدي حكومت همچون ، حضرت عالوه بر دريافت زكات در كنار ديگر منابع ايشاندوره حكومت 

، قاضي نعماناز اين رو  ).1379جوادي آملي، ( 3پردازد هاي حكومتي مي راج و جزيه به وضع مالياتخ
در نكوهش  ،كند ميادعاي اجماع  وجوهات شرعيآوري  اين دو بزرگوار در جمع پس از آن كه بر سيره

م انجام آن گونه كه امروز، مردال خود را هيچ كس زكات م ،صدر اسالمدر «: دنويس وضع موجود مي
مغربي، (» 4]رساند بلكه آن را به حاكم شرع مي[ كرد دستان پخش نمي دهند، خود بين تهي مي

   ) 262، ص1 ق، ج.ه1385
  نظام واحد مالياتي و  در دوران غيبت حكومت اسالمي -2- 4

يرد گ در رأس نظام قرار مي الشرايط جامعاز ديدگان نهان است و فقيه ) عج(م اي كه امام معصو در دوره
در دوره ) ع(ي وظيفه ما نسبت به وجوه شرعي چيست؟ آيا بايد به روش پيامبر و علكه بايد ديد 

  يا خير؟  حاكميت تمسك جست

                                                            
برخي از علماء عموماتي را كه احتمال انطباق آن بر خمس ارباح مكاسب است را به عنوان ادله تشريع خمس ارباح مكاسب در  -1

أَنَّ رسولَ اللَّه ص قَالَ لأَبِي ذَر  :براي مثال روايت ابن طاووس) 142 ، ص6 ق، ج.ه1409منتظري، ( كنند مطرح مي) ص( زمان پيامبر
ادقْدالْم انَ ولْمس سِ...  -وإِخْرَاجِ الْخُم نَ النَّاسِ -وم دأَح كُهلما ينْ كُلِّ مم -  هرْفَعتَّى يي» 3«حأَم ينَ ونؤْمالْم يلإِلَى ومعاملي، ...( - رِه

 .)553 ، ص9 ق، ج.ه1409
 .)21، ص1377درخشان، ( وجود ندارد، منافع، فرقي بين خمس غنائم و خمس ديگر شيعهفقهاي از نظر  -2
الْعتَاقِ الرَّاعيةِ في كُلِّ فَرَسٍ في كُلِّ عامٍ علَى الْخَيلِ  )ص(قَاال وضَع أَميرُ الْمؤْمنينَ  )ع(عنْ محمد بنِ مسلمٍ و زرارةَ عنْهما جميعاً  -3

  .)530، ص 3  ق، ج.ه1407كليني، (دينَارينِ و جعلَ علَى الْبرَاذينِ دينَاراً 
 .و أن أحدا لم يكن يفرق زكاة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامة الناس -4
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و اينكه حكومت اسالمي سرپرست  مبتني بر واليت فقيه پس از قبول برپايي حكومت اسالمياما 
المال اسالمي  كات از درآمدهاي بيتالمال اسالمي است و پس از اعتقاد يقيني به آن كه خمس و ز بيت

باشد؛ به ويژه  مي غير موجه، ليت مراجع ديني بر اين حقوق شرعياست، ديگر طرح نظريه مسئو
هنگامي كه به اين نظريه توجه شود كه واليت در حكومت اسالمي متعدد نيست و ضرورت دارد 

  ). 1379معرفت، ( مرجعيت واليي از مرجعيت فتوايي تفكيك گردد
پذيرش واليت فقيه در عصر غيبت، ترديدي نيست كه فقيه حاكم، همان اختياراتي را دارد  باواقع  در

، )ع(ي و عل) ص(ر يعني همان گونه كه در عصر حاكميت پيامب در ايام حكومت داشت؛ )ص(ر كه پيامب
نوان حاكم و آوري و هم در هزينه كردن به عهده آن دو بزرگوار به ع اختيار زكات و خمس، هم در جمع

و  گرفتهخمس و زكات را از مردم حكم اوليه عنوان به  است تافقيه حاكم اكنون بر امام مسلمانان بود، 
اساس بر ) ره(ي خمين امام از اين رو. در راه مصالح مسلمانان، برابر تشخيص خود، مصرف و هزينه كند

  : نويسد در كتاب واليت فقيه مياين ديدگاه 
دهد تنها براى سد رمق فقرا  اى كه ريخته نشان مى مقرر داشته و طرح بودجه سالمهايى كه ا ماليات«

نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ ] روحاني[و و سادات فقير 
ريزد، و يكى از اقالم بودجه  المال مى ى هنگفتى است كه به بيتيكى از درآمدها» خمس« مثالً. است

هايى كه داريم، يعنى  اگر حكومت اسالمى تحقق پيدا كند، بايد با همين ماليات. ... دهد ل مىرا تشكي
اى به اين هنگفتى داللت دارد بر اين كه منظور تشكيل  تعيين بودجه .اداره شود ... و خمس و زكات

و  براى عمدة حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى. حكومت و ادارة كشور است
  .)33و 32ق، ص.ه1423خميني، ( »فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است

مورد نظام مالياتي اسالم و تحقق آن در جمهوري اسالمي ايران در تاريخ و يا در سخنراني خود در 
  :فرمايند در جمع وزير و اعضاي وزارت اقتصاد و دارايي چنين مي 1358خرداد  30
هيچ و ... شاء اللَّه توانستيم و توانستيد كه همان ماليات اسالمى را بگيريم،  و اگر يك روزى هم ان«

، 8 تا، ج خميني، بي(» .اميد است كه بشود...  .نداشته باشيم ]مثل ماليات[ به چيز ديگرى زايد ياحتياج
  .)235 و 234ص

انقالب و به نوعي قبل از  قابل توجه، اشاره امام به اين الگو قبل از انقالب و ابتداي پيروزي اما نكته
پيرامون دريافت  )1جدول (فقهي، اجرائي، تقنيني و ساختاري ها و مشكالت  محدوديتو ظهور بروز 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 21

http://taxjournal.ir/article-1-53-fa.html


 1391، پاييز )63مسلسل (شماره پانزدهم /پژوهشنامه ماليات                                                 162

 

به لزوم حركت  1358هر چند در سخنراني سال  ،هاي اسالمي است وجوهات شرعي به عنوان ماليات
  . تأكيد دارند نظام اقتصادي كشور به اتخاذ الگوي اسالمي در نظام مالياتي كشور

هاي مذكور در كنار الزام شرعي آن، امكان الزام قانوني خمس و  اگر در شرايط فعلي با رفع محدوديت
توان پرداخت اين  زكات به عنوان بخشي از درآمد حكومت اسالمي در شرايط امروز تحقق پيدا كند مي

گر كسي خمس و زكات خود را حال ا. دو وجه شرعي قانوني شده را به عنوان حكم اوليه پذيرفت
اگر اين وجوهات بنا . )24معارج، ( است  را پرداخته پرداخت، گويي بخشي از حق ديگران از اموال خود

هاي حكومتي  توان از ماليات به مقدار و محل مصرف و بنا به نظر و مصلحت ولي فقيه كافي نباشد، مي
، به )ع(ي و اميرالمؤمنين عل) ص(م ره پيامبر اكربنا به سي. )1 شكل( به عنوان حكمي ثانويه بهره برد

ي در زمان حكومت عل. بوده است ها آنرسد مخارج حكومت ايشان نيز تابعي از درآمد حكومت  نظر مي
و خراج، اگر به واسطه وجود مخارج اضافي چون جنگ، اين  وجوهات شرعيرغم استفاده از علي) ع(

، 3  ق، ج.ه1407كليني، (د كر ي چون اسب نيز ماليات وضع ميكرد، امام بر اموال درآمدها كفايت نمي

 واحد مالياتي نظاميكقالبدرواجبهايپرداختينظام-)1(شكل
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خود را پرداخت نموده به جهت  كسي كه مشمول خمس و زكات بوده اما صرفاً مالياتاما . )530ص 
از اين . الذمه نشده است پرداخت خمس و زكات خود چه از لحاظ شرعي و چه از لحاظ قانوني بريعدم 

كند اما پرداخت هر يك از اين وجوهات در  رداخت خمس و زكات نميرو پرداخت ماليات كفايت از پ
  . نمايد اين نظام كفايت از ماليات مي

  هاي آن محدوديت مالياتي وواحد نظام  - 5
، حداقل )1(هاي فهرست شده در جدول  وحدت اين دو نظام مالياتي، با توجه به مشكالت و محدوديت

در اينجا مجالي براي بررسي همه . مالً اجرايي نخواهد بوددر شرايط امروز و قبل از حل مشكالت، ع
ها كه مانعي بر سر حل  ترين آن از اين رو در اين قسمت به بررسي برخي از مهم. اين مشكالت نيست

  . هاي دوسويه است خواهيم پرداخت مشكل پرداخت
دو نظام مالياتي در  سازي ترين دليل در عدم موافقت خود با يكپارچه معاصر، مهم يبسياري از فقها

به عبارت ). 1379مؤمن، (دانند  حال حاضر را عدم دقت در تفكيك موارد مصرف اين دو پرداختي مي
باشد، ) عج(ديگر از آن جايي كه مصرف خمس و زكات در دوران غيبت بايد مورد رضايت امام 

ج عام حكومت همچون ها، در مخار توان از خمس و زكات با توجه به اولويت و ترجيح مصرف آن نمي
  .نيست مصرف كرد) عج(هدايا به حاكمان كشورهاي ديگر كه چه بسا مورد رضايت امام 

ترين داليل مخالفت علماء و فقها با يكي شدن خزانه در شرايط فعلي، مشكل  يكي ديگر از مهم
وجوهات معموالً ). 1390؛ كياءالحسيني، 1387آبادي،  گيلك حكيم(هاي علميه است  استقالل حوزه
اي و  هاي سرمايه از طريق مراجع تقليد صرف هزينهسنتي،  سازوكارآوري شده از طريق  شرعي جمع
هاي علميه، مساجد،  سيس، ساخت و تعمير حوزههايي مثل تأ هزينه. شود علميه مي هاي جاري حوزه

م نيروي كار براي هاي استخدا اي براي آن، تأمين هزينه بناها و نهادهاي ديني، تأمين كاالهاي سرمايه
هزينه تبليغ دين و مذهب تشيع شامل اعزام مبلغ چاپ قرآن و كتب و جزوات ديني اهم آن  ،آن
آوري شده به مرجعيت  حال اگر دولت متكفل تخصيص درآمدهاي جمع). 1390كياءالحسيني، (باشد  مي
تواند استقالل خود را در مقابل انحرافات  مالي به دولت، نمي ، ديگر مرجعيت به واسطه وابستگيباشد

  .احتمالي اين دولت حفظ كند
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 هاي فقهي، اجرايي، تقنيني و ساختاري نظام مطلوب مالياتي محدوديت -) 1(جدول 

  
  الياتيوحدت نظام م - 6

به مشكالت مطرح در وحدت دو نظام مالياتي، آل با توجه  به نظام مالياتي ايدهرسيدن يكباره و دفعي 
با اصالحات تدريجي و گام به گام و در عين بايد از اين رو اين حركت را . كاري تقريباً غير ممكن است

   .باشد شروع كرد تغيير رويكرد حال با اصالحات اساسي كه بيانگر
كه از آن جايي . همان تغيير نگاه به نظام مالياتي خواهد بودمالياتي،  واحدسازي نظام  اول از پياده گام

در ، وجوهات شرعيپرداخت  علي رغم وجوبو  بنا به داليل مذكورقانون جمهوري اسالمي ايران 
تغيير در ولين گام ا، ندارد ها آندر پرداخت  الزام قانونيكرده و  سكوت آنمورد پرداخت يا عدم پرداخت 

 ها محدوديت
هاي حكومتي به عنوان حكم  وجوهات شرعي به عنوان حكم اوليه و ماليات

 ثانويه

  فقهي

 قهاي شيعه در وجوب پرداخت وجوهات شرعي به ولي فقيه به نحو فتواعدم اتفاق ف* 

 هاي  كاسه كردن درآمد حاصل از وجوهات شرعي و ماليات عدم اتفاق فقهاي شيعه در يك
 *حكومتي

 عدم اتفاق فقهاي شيعه در انطباق موارد مصرف وجوهات شرعي با موارد مصرف ماليات* 

 يا غيراجباري وجوهات شرعي عدم اتفاق فقهاي شيعه در اخذ اجباري  

  اجرايي

 عدم وجود سازوكارهاي اجرايي مطابق با فقه اماميه در اخذ وجوهات شرعي خوداظهارانه 

 عدم وجود سازوكارهاي اجرايي مطابق با فقه اماميه در اخذ وجوهات شرعي عبادي 

 اقل عدم وجود سازوكارهاي اجرايي در مصرف خمس و زكات در مصارف عام دولتي و يا حد
  تفكيك وجوهات شرعي و ماليات در مصرف

  تقنيني
 عدم همگرايي قوانين مالياتي فعلي با جذب وجوهات شرعي* 

  عدم همگرايي الزم در وظايف دولت مدرن امروزي با وظايف يك دولت اسالمي جهت مصرف
  *بجاي وجوهات شرعي

  ساختاري

  حفظ نهادهاي سنتي متكفل  يعني(في نفسه موضوعيت داشتن رابطه مردم، وكالء و مرجعيت
 )آوري جمع

 هاي علميه استقالل حوزه 

 تداخل مصرف وجوهات شرعي براي مراجع و مقلِّدان غير داخلي*  
اند حاصل  مشخص شده(*) البته مطالبي كه با .است)1390كياءالحسيني،(ساختار كلي اين جدول برگرفته از مقاله

  .مطالعات نويسندگان است
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دانست در قانون  وجوهات شرعي به پرداختهر فرد مسلمان الزام قانوني الحاق توان  رويكرد را مياين 
خواهد هم شرعاً و هم قانوناً واجب  وجوهات شرعيپرداخت طبق اين قانون . )به عنوان حكم اوليه(

زوكارهاي اجرائي به معني دريافت هاي فقهي و طراحي سا اما اين قانون تا قبل از حل محدوديت. شد
وجوهات شرعي به جاي ماليات نيست بلكه توجه دادن به اين مسئله است كه اگر شخصي اجباري 

در واقع خالف حالت . خود را نپرداخت، به عنوان فردي مجرم تلقي شود مؤونهخمس مال باقيمانده از 
به عبارت ديگر مقصود از اين . نوني نداشترغم الزام شرعي، الزام قا قبل كه پرداخت اين وجوهات علي

هر چند قانون به واسطه مشكالت . است وجوهات شرعيالحاق قانوني، تكيه بر حكم اوليه بودن 
چهارگانه مذكور همچون عبادي بودن پرداخت وجوهات، پيرامون چگونگي مطالبه اين وجوهات 

راه را براي پژوهشگراني كه أييد نگاه جديد، ابتدايي، عالوه بر ت تغييراين اعمال  اما خواهد كردسكوت 
  . گذارد پيرامون حل اين مشكالت و نيل به وضع مطلوب در تالشند باز مي

تأكيد علماء و فقهاي معاصر در تفكيك  با توجه به لزوم يكپارچگي دو نظام مالياتي و در عين حال
در  ها آناستفاده از در جهت در خزانه  ها آن تركيبهاي حكومتي و عدم  و ماليات وجوهات شرعي

  . توان راهي را براي اجراي آن بدون مواجهه با مشكالت پيشرو پيدا كرد مصارف خاص خود، مي

  هاي دوسويه مشكل پرداختحل  - 7
هاي اصلي كارشناسان  خمس به نظام مالياتي كشور يكي از دغدغهويژه به 1وجوهات شرعيوارد كردن 

 .دانند را مشكل مياين دو نظام به دليل مشكالت مذكور، ادغام كامل  كارشناسان. اين حوزه بوده است
دارند كه در  انجامد پيشنهادهايي هاي دوسويه مي آن كه به حل مشكل پرداخت ياما در ادغام حداقل

  .به آن رويكردها خواهيم پرداخت اين قسمت با توجه به رويكرد مختار به ارجحيت اين نگاه نسبت
كنيم كه مواجهه ما در اين بخش با  جايگاه خمس در نظام مالياتي، فرض مي اما قبل از بررسي

-مي است كه ماليات خود را در آخر تيرماه هر سال 2مشاغل اشخاص حقيقي مشمول ماليات بر درآمد

  . پردازند
  
  

                                                            
  . دهيم الياتي كرد اما به خاطر سادگي بحث صرفاً خمس را مورد بررسي قرار ميتوان وارد نظام م زكات را همچون خمس مي -1
را در جمع با خمس در ...) همچون ماليات بر حقوق، مستغالت، ارث و(هاي مستقيم  هاي مختلفي از ماليات توان گونه هر چند مي -2

  .دهيم د بررسي قرار مينظر گرفت اما در اينجا براي سادگي صرفاً ماليات بر درآمد مشاغل را مور
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   هزينه قابل قبول به عنوانخمس  -1- 7
قانون  148وارد مذكور در ماده ، پذيرش خمس به عنوان يكي از مها پيشنهاد ترين مهميكي از 
چندان اين پيشنهاد رسد  به نظر مي. هاي قابل قبول است هاي مستقيم و در قالب هزينه ماليات

  .پذيرفتني نباشد
كه در هايي  هزينهعبارت است از هاي قابل قبول  زينهههاي مستقيم  قانون ماليات 147طبق ماده 

در صورتي كه خمس به مثابه ماليات بر جاد مي شود، اي درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط تحصيل
ثانياً اين نوع نگاه، همان نگاه موازي به دو نظام . است درآمد مازاد است و مالياتي شخص محور

در واقع فرض كساني كه قرار است خمس را هزينه قابل قبول مالياتي بدانند اين است . مالياتي است
الياتي كشور هاي حكومتي است و خمس با اينكه ربطي به نظام م تكه اصل و حكم اوليه با نظام ماليا

ثالثاً اين نوع نگاه به خمس و معافيت آن به . شود ميكسر از درآمد مشمول ماليات  ندارد، اما استثنائاً
نگاهي كه بتواند آن را اصل و حكم اوليه  ردهاي قابل قبول، علي رغم  عنوان استثناء در ميان هزينه

عبادي در  -در واقع انجام فريضه مالي. اكي از فرعي بودن خمس و احكام مالي اسالم استح بداند،
سرزمين اسالمي بايد همراه با عزت و افتخار بوده و اصل بر تسهيل شرايط در بروز و اعالن آن باشد و 

  . نه به عنوان فرعي بر ماليات
كند نيز جاري  مالياتي مطرح ميمشكالت مذكور براي نوع نگاهي كه خمس را به عنوان معافيت 

  . است
  خمس به عنوان پرداختي در يك نظام واحد مالياتي -2- 7

داند و در صورت عدم كفاف،  مي وجوهات شرعياما با توجه به نگاه واحدي كه اصل را پرداخت 
كننده خمس را  توان پرداخت كند، مي ز ميهاي حكومتي را به عنوان حكم ثانويه تجوي ماليات
كند، بنا به مبلغ  خود را پرداخت مي وجوهات شرعيدر واقع كسي كه . كننده اصلي دانست تپرداخ

. هاي حكومت اسالمي كه عزت شيعه است را پرداخت نموده است پرداختي، سهم خود از تأمين هزينه
هاي حكومتي تحت عنوان احكام  چرا بايد فشار مالي اضافي ناشي از وضع ماليات حال در اين وضعيت

 اي پيش دم پرداخت خمس و زكات عدهحاصل از ع وجوهات شرعيانويه را كه به جهت كمبود ث
  . آيد، افراد متدين و مقيد به پرداخت وجوهات جامعه اسالمي تحمل كنند مي
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  پرداختي خمس در قانون - 2-1- 7
را به اين  اي توان ماده ميدر راستاي وارد كردن خمس به عنوان پرداختي اين نظام واحد مالياتي، 

  : هاي مستقيم الحاق كرد مضمون در قانون ماليات
مشمول ماليات بر درآمد در زمان تحويل اظهارنامه مالياتي خود به سازمان امور مالياتي،  مؤدي«

. دهد مدارك مستند و مورد تأييد سازمان امور مالياتي از پرداخت خمس در سال مالياتي خود را ارائه مي
  ».احتساب خمس پرداخته شده در اين سال مالياتي محاسبه خواهد شد ماليات اين فرد با

، وجوهات خود را از وجوهات شرعيهر فرد مسلمان مقيد به پرداخت با توجه به اين توضيحات، 
به مرجع تقليد  -براي مثال از طريق حساب بانكي - طرقي كه براي سازمان امور مالياتي مستند باشد

مقلّدين  ع تقليد براي دريافت وجوهات شرعيارت ديگر دفاتر هر يك از مراجبه عب. دكن خود منتقل مي
وجوهات هر چند دريافت (كنند  خود، يك شماره حساب بانكي را به سازمان امور مالياتي معرفي مي

اي كه از طريق اين حساب بانكي به  وجوهات شرعي). تنها منحصر به اين شماره حساب نيست شرعي
مسلم است كه مصرفش به عهده مرجع تقليد و در رسد،  ت مراجع عظام تقليد ميطور مستقيم به دس

اما از آن جايي كه هدف اصلي از صرف اين وجوهات، در . داند ه وي صالح ميشود ك مصرف ميراهي 
راستاي رفع فقر و افزايش عزت شيعه است و اين اهداف نيز جدا از اهداف دولت اسالمي نيست 

، خمس و زكات، نگهبان محترم ، مجلس و شورايموافقت تقنيني دولت تتوان گفت در صور مي
موارد خاصي را  وجوهات شرعياز ماليات فرد محسوب خواهند شد اما از آن جايي كه مصارف بخشي 

دهد چرا كه ماليات  پرداخت خمس و زكات نميپرداخت ماليات كفاف از مسلم است كه شود،  شامل مي
  . ه و جواز وضع آن در واقع به علت عدم كفاف وجوهات شرعي استبه عنوان حكم ثانويه بود

  ماليات وخمس محاسبه  - 2-2- 7
از نحوه محاسبه و  سؤالآيد،  يكي از مشكالتي كه در جمع خمس و ماليات در يك نظام به وجود مي

در اين بخش به تقدم هر يك نسبت به ديگري و همچنين . تقدم هر يك نسبت به ديگري خواهد بود
  . محاسبه ماليات خواهيم پرداخت

در آغاز سال مالي جديد، . كند را به عنوان رأس سال خمسي خود تعيين مي از سال هر شخص، روزي
شود،  يعني زماني كه درآمد مشخص مي. سال قبل واجب استبر مؤونه مازاد  درآمد پرداخت خمس

از سوي ديگر ). 1390ني و ديگران، شميرا(ونه مشمول خمس خواهد بود يك پنجم مال باقيمانده از مؤ
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كه  مواجهيم 1در اين بخش فرض بر اين است كه با اشخاص حقيقي مشمول ماليات بر درآمد مشاغل
 31 اين فردزمان پرداخت ماليات حال اگر . كنند ماليات خود را در آخر تيرماه هر سال پرداخت مي

   :توان تصور نمود ا ميد، سه حالت رتيرماه باشد نسبت به رأس سال خمسي اين فر
با قصد تومان را  تير باشد آنگاه فرد ميزان  31پرداخت خمس فرد قبل از تاريخ اگر  در حالت اول

مورد تأييد سازمان امور  از طريق حساب بانكيِو خود  مؤونهتحت عنوان مبلغ خمس مازاد از قربت 
تومان باشد،  ظف به پرداخت مالياتي به مبلغ ؤتير م آخردر كند و حال اگر  مالياتي پرداخت مي

به پوشش با توجه و حسب خمس پرداختي در آن سال  بررا ) (پرداختي وي توان كل مبلغ  مي
اين سال در خالل اگر ميزان پرداختي خمس . به صورت زير محاسبه كرد بخشي از سال مالياتي

  . ا به عنوان ماليات پرداختي محاسبه كردتوان آن ر مالياتي باشد مي
اگر ميزان خمس پرداختي بيشتر از ماليات بر درآمد فرد باشد ديگر نياز نيست مبلغي افزون بر آن به 

اما اگر ميزان خمس كمتر از مبلغ ماليات وي باشد، ميزان تفاضل  ،سازمان امور مالياتي پرداخت شود
  .  زمان امور مالياتي پرداخت شودبايد تحت عنوان ماليات به سا ها آن

صورت گيرد اين پرداختي با ماليات تير ماه  31 ر ميزان پرداختي خمس بعد از تاريخدر حالت دوم اگ
  . سال بعد محاسبه خواهد شد و قاعدتاً ربطي به پرداختي ماليات وي در اين سال نخواهد داشت

از آن  باشد،تير ماه و در يك روز  خرآدر شخص زمان پرداخت خمس و ماليات  اگر سوم تدر حال
خمس واجب مالي تحت حكم اوليه است، ابتدا آن را استخراج كرده و سپس به مابقي آن جايي كه 

  .شدتحت عنوان ماليات اقدام خواهد 
  بدون مواجهه با مشكالت ساختاري) يك سويه(پرداخت واحد  -3- 7

يكي از مشكالت ساختاري اين نوع نگاه  هاي قبل مورد بررسي قرار گرفت كه در بخش طور همان
سازي وحدت دو نظام مالياتي ديديم  گام اول از پيادهاما در . هاي علميه است لطمه ديدن استقالل حوزه

آوري شده نه توسط دولت و نه از طريق آن بلكه براي شناسايي خمس و از طريق  كه وجوهات جمع

                                                            
را در جمع با خمس در ...) همچون ماليات بر حقوق، مستغالت، ارث و(هاي مستقيم  هاي مختلفي از ماليات توان گونه هر چند مي -1

 . دهيم صرفاً ماليات بر درآمد مشاغل را مورد بررسي قرار مي ،اينجا براي سادگي و به عنوان گام ابتدايي اما در ،نظر گرفت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            16 / 21

http://taxjournal.ir/article-1-53-fa.html


 169                          ايراني- ي در الگوي پيشرفت اسالميهاي حكومت ارتباط وجوهات شرعي و ماليات

 

ها  بنابراين در اينجا مشكلي براي استقالل حوزه. سدر حساب بانكي مستقيماً به دست مرجع تقليد مي
  . آيد پيش نمي

از سوي ديگر كساني ممكن است الحاق اين قانون را باعث كاهش ماليات ستانده شده توسط دولت 
را  هاي حكومتي و نرخ مالياتي، كاهش ماليات خود تواند با افزايش پايه ماليات دولت مياما . بدانند

فشار مضاعف مالي را  ،ديان مسلمان مقيد به پرداخت وجوهاتين است كه مؤمهم ا. جبران كند
متحمل نشوند واال اگر اين نرخ براي همه باشد و در ضمن خمس به مثابه ماليات، ستانده شود، اين 

به عبارت ديگر اگر همه افراد خمس و زكات خود را پرداخت . كند مشكلي را ايجاد نمي مسئله
چرا بايد فشار مالي اضافي ناشي از وضع ي به اخذ ماليات حكومتي نبود اما حال كردند شايد نياز مي

حاصل از عدم  وجوهات شرعيهاي حكومتي تحت عنوان احكام ثانويه را كه به جهت كمبود  ماليات
آيد، افراد متدين و مقيد به پرداخت وجوهات جامعه اسالمي  مي اي پيش هعد پرداخت خمس و زكات

  . تحمل كنند
 )يك سويه(مزاياي پرداخت واحد  -4- 7

ديان مؤمزاياي الحاق اين قانون با رويكرد وحدت بخشيدن به نظام مالياتي، كمك به  ترين مهميكي از 
توان ادعا كرد كه عمل  با نگاهي به تاريخ اسالم مي. است وجوهات شرعيمذهبي و مقيد به پرداخت 

اين سيره بوده تا در زماني كه شيعيان تحت فشار در دوران عدم بسط يد نيز بر ) ع(م ائمه معصو
. همچون خمس را بر آنان ببخشند ها آنهاي واجب  اقتصادي و سياسي بيشتر بودند بخشي از پرداختي

بود و ظف به پرداخت وجوهاتي طبق قوانين و شرايع خلفاي اموي و عباسي چرا كه معموالً شيعه مؤ
د، فشار مالي زيادي را عالوه بر فشار سياسي و پرداخت كن) ع(ه ماتي را نيز به ائاگر قرار بود تا وجوه

وجوهات شدند پرداخت  برو ميال اگر زماني شيعيان با گشايشي روح. شد بايد متحمل مياقتصادي 
حال . آن را براي مصارف خاص خود و كمك به ديگر شيعيان استفاده كنند )ع(ه را داشتند تا ائم شرعي

منان و شيعيان مقيد به پرداخت وجوهات شرعي كنيم چرا بايد مؤ مي زندگي مياسالكه ما در حكومتي 
   ؟تحت فشار مالي مضاعف بوده و به واسطه اين فشار مالي، توزيع درآمد عليه اين افراد رقم بخورد

  )افرادي كه در ميانه قرار دارند( وجوهات شرعيافزايش پرداخت  - 4-1- 7
دهند به  هاي دوسويه ترجيح مي و اقتصادي حاصل از اين پرداختافرادي كه براي فرار از بار مالي 

تر يعني امساك از پرداخت  هاي فرار از ماليات، راه به ظاهر ساده ها و يافتن راه جاي تحمل جريمه
و همچنين با از بين بردن اين  وجوهات شرعيبا توجه به تغيير رويكرد به  ،را برگزينند وجوهات شرعي
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براي كساني كه قبالً  وجوهات شرعيدر نتيجه پرداخت . كنند گزينه را انتخاب مي تبعيض ظاهري، اين
اخت ماليات و پرداخت ديدند و اكنون هيچ فرقي بين پرد پرداخت اين دو مبلغ با هم را بيشتر مي

 .كند بينند، اولويت پيدا مي نميرا  وجوهات شرعي

  )وهات شرعيوجحساسيت مراجع تقليد در خرج (كارايي بيشتر  - 4-2- 7
اي و جاري  هاي سرمايه چون هزينههايي  رسد صرف هزينه كه به دست مراجع تقليد مي وجوهاتي

اگر اهدافي چون رفع فقر را نيز به اين مجموعه اهداف اضافه كنيم، مشاهده . شود هاي علميه مي حوزه
اسالمي است كنيم كه همه اين اهداف، اهدافي مشترك با اهداف فرهنگي و اقتصادي دولت  مي

اند در واقع سهم خود در پوشش بخشي از اهداف  بنابراين كساني كه خمس و زكات خود را پرداخته
همراه با حساسيت مراجع از اين اموال خود موضوعيت  مصرف ،عالوه بر اين. اند دادهرا دولت اسالمي 

سو با اي فرهنگي غير همه را براي هزينهدارد چرا كه ممكن است دولت بخشي از ماليات ستانده شده 
 و كاهش ها آناهداف اسالمي استفاده كند ولي مراقبت مراجع بر مصرف درست اين وجوهات، افزايش 

  .سازد ماليات را مشكل بزرگي نمي

 گيري نتيجهبندي و  جمع - 8

موازي به نظام  ييكي از معضالت و مشكالت موجود در نظام ماليات كنوني كه نتيجه اتخاذ نگاه
براي مثال فردي مذهبي كه مشمول . تي است، برخورد دوسويه با افراد متدين و مذهبي استماليا

در حالي كه فرد . بايد ماليات خود را نيز بپردازد وجوهات شرعيماليات بر درآمد است فارغ از پرداخت 
. شود مي، تنها ماليات را پرداخت كرده و متحمل بار مالي زيادي نوجوهات شرعيغيرمقيد به پرداخت 

رود در يك نظام مالياتي مبتني بر اصول اسالمي، افراد متدين و مذهبي كمترين  انتظار مي كه درحالي
  . فشار مالي را متحمل شوند

سازي  پيادهمستلزم ، هاي دوسويه از جمله پرداخت حل مشكالت نظام مالياتي كنونيرسد  به نظر مي
فقهي، ايراني است و در اين جهت بايد تمام مشكالت نظام مالياتي مطلوب در الگوي پيشرفت اسالمي 

حل گردد اما اين امر به آن معني نيست كه تا حل كامل اين مشكالت بايد  اجرايي، ساختاري و تقنيني
اين نظام . آل پرداخت صبر كرد بلكه بايد به طراحي و تعبيه نظام مالياتي اوليه اما نزديك به ايده

موجبات اصالحات بعدي را با ايجاد فضايي جديد در راستاي رسيدن به يك تواند با تغيير رويكرد،  مي
  . آل فراهم آورد نظام مالياتي ايده
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نگاه به نظام مالياتي  سازي نظام واحد مالياتي، همان تغيير با توجه به اين نكته، گام اول از پياده
ومتي حكم اوليه تلقي شوند به سمت هاي حك اگر تغيير رويكرد نظام مالياتي از اينكه ماليات خواهد بود؛

هاي دوسويه  توان مشكل پرداخت به عنوان حكم اوليه حركت كند مي وجوهات شرعيكمك گرفتن از 
اما با توجه به نگاه واحدي كه اصل . را با الحاق چند قانون و همگرا كردن ساير قوانين مالياتي حل كرد

هاي حكومتي را به عنوان حكم  كفاف، مالياتداند و در صورت عدم  مي وجوهات شرعيرا پرداخت 
در واقع كسي كه . كننده اصلي دانست كننده خمس را پرداخت توان پرداخت كند، مي ثانويه تجويز مي
هاي حكومت  كند، بنا به مبلغ پرداختي، سهم خود از تأمين هزينه خود را پرداخت مي وجوهات شرعي

چرا بايد فشار مالي اضافي  حال در اين وضعيت. استاسالمي كه عزت شيعه است را پرداخت نموده 
 وجوهات شرعيهاي حكومتي تحت عنوان احكام ثانويه را كه به جهت كمبود  ناشي از وضع ماليات

آيد، افراد متدين و مقيد به پرداخت وجوهات  اي پيش مي حاصل از عدم پرداخت خمس و زكات عده
  .جامعه اسالمي تحمل كنند
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