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چكیده
در برخورد با پدیده فرار مالياتی و صورت بندی ضمانت اجراهای مالياتی به طور كلی دو رویکرد بازدارندگی و 
رفتارگرایی را می توان نام برد. در رویکرد بازدارندگی اعتقاد بر آن است كه با افزایش احتمال كشف فرار مالياتی 
و شدت ضمانت اجراهای مالياتی می توان فرار مالياتی را كاهش داد. در مقابل، رویکرد رفتارگرایی بر این باور 
است كه افزایش تمکين مالياتی در ميان مؤدیان مستلزم كاربست روش هایی است كه ذهنيت مؤدیان را نسبت 
به نظام مالياتی و مقوله ماليات تغيير دهد. ارائه آموزش های الزم به مؤدیان و ارتقای دانش مالياتی، عدالت 
مالياتی، بهبود اخالق مالياتی و ساده سازی نظام مالياتی در الگوی رفتاری مورد نظر است. مقاله حاضر با استفاده 
از روش تحليل ثانویه، مصاحبه این دو الگو را در نظام مالياتی ایران بررسی كرده و نتيجه می گيرد كه تأكيد 
قوانين مالياتی ایران به ویژه اصالحات سال 1394 قانون ماليات های مستقيم بيشتر بر رویکرد بازدارندگی بوده 
و كمتر به شاخص های رفتاری نظر دارد. لذا توجه به مؤلفه های رفتاری در كنار شفافيت اطالعات مالياتی 
)افزایش احتمال كشف + مسئوليت پذیری دولت( به عنوان الگوی شایسته در طراحی و تعبيه ضمانت اجراهای 

مالياتی پيشنهاد می گردد.
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1- مقدمه
 ماليات به عنوان اصلی ترین ابزار كسب درآمد برای غالب دولتها جهت دستيابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی 
است و از طرف دیگر به عنوان ابزار كنترل دولتها بر اقتصاد به شمار می رود و دولتها می توانند از ماليات به 
عنوان ابزار سياست گذاری اقتصادی نيز استفاده نمایند. این منبع درآمدی به دليل قابليت كنترل، بر سایر منابع 
ناشی از اقتصاد داخلی ترجيح دارد؛ به طوری كه در برخی از كشورها ميزان مالياتها تا حدود 90 درصد درآمد 
دولت را شامل می شود، در ایران گر چه بودجه دولت متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبيعی 
است و نقش ماليات در تامين منابع دولت و اداره آن چندان پر رنگ نيست، اما بروز نوسان های متعدد در قيمت 
جهانی نفت و تحریم های اعمالی عليه جمهوری اسالمی ایران، توجه سياست گذاران را به حوزه ماليات معطوف 

كرد و در قوانين توسعه شش گانه سهم مهمی برای ماليات و نظام مالياتی در نظر گرفته شد.

جدول )1(- سهم مالیات ها از منابع تأمین بودجه و GDP کشورهاي مختلف در مقایسه با ایران

نسبت ماليات به گروه كشورهاردیف
GDP )به درصد(

نسبت درآمد 
مالياتی به كل 
درآمدها )به 

درصد(
25/1391/64كشورهای صنعتی )ایاالت متحده، كانادا، ژاپن، نيوزیلند، استراليا(1
لوازمبورگ، 2 ایتاليا،  آلمان  فرانسه،  فالند،  بلژیک،  )اتریش،  اروپا  منطقه 

هلند، پرتغال، اسپانيا، دانمارک، ایسلند، نروژ، سن مارینو، سوئد، سوئيس، 
انگليس، یونان، ایرلند(

28/0292/25

كشورهای در حال توسعه آفریقا )جمهوري كنگو، لوتو، مورتيپس، شيلي، 3
مالدیو،  مالزي،  ماكائو(،  و  گنگ  )هنگ  چين،  بوتان،  جنوبي،  آفریقاي 

مغولستان، سنگاپور، تایلند، ویتنام(
19/0980/08

بلغارستان، 4 )ارمنستان،  صنعتی  كشورهای  بدون  اروپایی  كشورهای 
گرجستان،  استواني،  چک،  جمهوري  قبرس،  كرواسي،  بالروس، 
روماني،  مولداوي،  لهستان،  ناتویا،  مالتا،  ليتواني،  قزاقستان،  مجارستان، 

فدراسيون روسيه، اسلواني، اوكراین(

22/4887/88

كاستاریکا، 5 كلمبيا،  شيلي،  بوليوي،  بارباروس،  )آرژانتين،  غربی  كره  نيم 
19/9484/34السالوادور، جامائيکا، پرو(

7/5340ایران 6
منبع: پژویان و باقری، 1389: 12



157 الگوی مطلوب تمکین مالیاتی در ایران: الگویی ترکیبیپژوهشنامه مالیات/شماره چهل و پنج )مسلسل 93(، بهار 1561399

بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز 
تا پایان برنامه شد و با عدم تحقق آن، مجدداً در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه نيز تکرار شد. این در حالی 
است كه برابر تحقيقات صورت گرفته ميزان فرار مالياتی در ایران به طور ميانگين 22/37 درصد توليد ناخالص 
داخلی )صمدی و تابنده، 1392؛ صادقی و شکيبایی، 1380؛ ميالنی و اكبرپور روشن، 1391(،  نسبت آن به 
هزینه های جاری دولت تا پایان سال 1391،  43/7 درصد و سهم آن در بودجه عمومی كشور 36/5 درصد 
است )عسکری، 1392: 93 و 94(.  تحقيقات نشان می دهد كه ميزان فرار مالياتی در ایران در بازه زمانی 
سال 1352 تا 1392 معادل 54 درصد كل توليد ناخالص داخلی كشور بوده است. نتایج این تحقيقات حاكی از 
آن است كه ميانگين نسبت فرار مالياتی برآوردی به كل درآمدهای مالياتی و توليد ناخالص داخلی به ترتيب 
735/2 و 54/6 درصد بوده )اميدی پور و دیگران، 1394: 85( كه بيانگر حجم باالی فرار مالياتی در اقتصاد 

ایران و نظام مالياتی كشور می باشد. 
این آمارها و تحقيقات متعددی كه در این رابطه انجام شده نشان از عدم موفقيت نظام مالياتی ایران در تحقق 
اهداف پيش رو است. فرض ما این است كه یکی از عوامل مهم این ناكامی درج ضمانت اجراهای نامناسب 
در قوانين مالياتی است. این فرضيه می تواند ما را به نتایجی نائل كند؛ 1- ضمانت اجراهای موجود با اهداف 
ناكام  قواعد  اجرای  نهادینه كردن  راستای  اجراهای موجود، در  ندارند. 2- ضمانت  مالياتی همخوانی  قواعد 
بوده اند؛ چنانکه هر ساله بر ميزان فرار مالياتی افزوده شده است. 3- روند رو به رشد ساالنه فرار مالياتی نشان 
می دهد كه مؤدی مالياتی، هزینه ناشی از نقض قانون را بر هزینه اجرای قانون ترجيح می دهد. مؤدی مالياتی 
كه مرتکب فرار مالياتی می شود همواره می داند كه این تخطی ممکن است تبعات مدنی و كيفری و اداری 
برای او به بار آورد اما با اینحال، به انجام چنين عملی اقدام می كند. این نتيجه، خود می تواند ما را به نتایج 
دیگری رهنمون كند؛ 1- نقض قواعد مالياتی )یعنی ضمانت اجراهای مالياتی( نسبت به اجرای قواعد مالياتی، 
هزینه كمتری در بر دارد؛ 2- مؤدی مالياتی اعتقادی به منصفانه بودن قواعد مالياتی ندارد، لذا نقض قانون را 

به معنای اجرای عدالت تلقی می كند.
 در دو دهه اخير اصالحاتی در حوزه قوانين مالياتی صورت گرفته و همواره ضمانت اجراهای مالياتی دستخوش 
تغيير و تحول بوده است. در آخرین اصالحات قانون ماليات های مستقيم، قانونگذار با تأكيد بر رویکرد بازدارنده 
تالش كرده تا با درج ضمانت اجراهای شدید مالياتی و جرم انگاری فرار مالياتی ميزان فرار را كاهش دهد. این 
در حالی است كه با توجه به گفته های روسای سازمان امور مالياتی در طول این سالها فرار مالياتی همچنان 
حجم زیادی را به خود اختصاص داده است. این موضوع ضرورت تغيير رویکرد نظام مالياتی ایران را از شيوه 
قدرت گرایانه به مداراگرایانه و توجه به انتظارات مؤدیان مالياتی مطرح می سازد. به همين مناسبت ما در این 



159 الگوی مطلوب تمکین مالیاتی در ایران: الگویی ترکیبیپژوهشنامه مالیات/شماره چهل و پنج )مسلسل 93(، بهار 1581399

مقاله به بررسی الگوهای رایج مقابله با فرار مالياتی پرداختيم و رویکرد نظام مالياتی ایران را در مواجهه با 
دو الگوی مهم بازدارندگی و رفتارگرایی تحليل نموده و در نهایت با استفاده از تکنيک های تحليل ثانویه و 

مصاحبه، مؤلفه های الگوی شایسته را در ایران تبيين كردیم. 

2- الگوهای رایج مقابله با فرار مالیاتی
عقاید گوناگونی به عنوان بهترین روش بهبود تمکين مالياتی وجود دارد. برخی معتقدند بسياری از كسب و 
كارها بدون وجود انگيزش های الزم، ماليات نخواهند پرداخت؛ لذا بهترین راه، افزایش انگيزه های مالياتی است 
)ریاحی بلکویی، 2004(. برخی دیگر نيز معتقدند بهترین روش، افزایش جرایم و مجازات های مالياتی است. 
بنابراین، نظریه های تمکين مالياتی را به طور كلی به دو دسته می توان طبقه بندی كرد: نظریات مبتنی بر 
بازدارندگی و نظریات با مبنای روانشناسی یا رفتارگرایی )اوالدیپوپو و اوبازی، 2016: 3؛ فری و فلد، 2002: 7(.

2-1- نظریه بازدارندگی1
بازدارندگی در لغت برگرفته شده از مصدر »بازداشتن« به معنای منع كردن، جلو گرفتن، جلو كسی را گرفتن 
و مانع كار یا حركت او شدن است )عميد، 1390: 221(. در زبان انگليسی نيز معادل واژه Deterrence آمده 
)حق شناس و دیگران، 1390: 395( كه به معنای بازداشت و منع به ویژه منع از راه ارعاب و تهدید تعریف 
شده است )محمؤدی جانکی و آقایی، 1387: 343(. در توضيح اصطالحی این واژه »گيبس« می نویسد: »كافی 
است بازدارندگی را تعریف كنيم به ترک یا كاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسيله یک فرد، برای آنکه فرد 
درمی یابد ترک یا كاهش آن عمل، خطر تحمل مجازارت را كه هر كسی در صورت ارتکاب جرم متحمل 

می شود، كاهش می دهد« )محمؤدی جانکی و آقایی، همان(. 
الگوی بازدارندگی مجازات از جمله الگوهایی است كه در قالب مکتب كالسيک و توسط كسانی چون بکاریا2 
و بنتام ارائه گردید. از ميان مهم ترین اندیشه های نشأت گرفته از این مکتب می توان به مفاهيم مربوط به 
انسانها به عنوان موجوداتی مختار و عقالنی، سودگرایی )بيشترین خير برای بيشترین افراد(، حقوق مدنی و 
دولت قانونمند، حکومت ادله و شهادت، قضاوت قطعی و بازدارندگی اشاره كرد )ویليامز و مک شين، 1388: 
31-32( از نظر این مکتب، جرم محصول انتخاب آزاد فرد است و مجرم، نخست منافع احتمالی ارتکاب جرم 
را در برابر هزینه های احتمالی آن ارزیابی می كند )ولد و دیگران، 1395: 20(. در دوره معاصر نظریه بازدارندگی 
1. Deterrence Theory

 2. بکاریا، یکی از مهم ترین طرفداران این نگرش، كه عالوه بر نظریه قرارداد اجتماعی به منشأ سودمندی و مصلحت همگانی برای قوانين در نظام 
مناسبات حقوقی قائل بود، معتقد است كه هدف از مجازات، فایده اجتماعی آن است و غرض آن است كه متهم و دیگران در آینده مرتکب چنين جرمی 
نشوند. )محسنی 1392: 186( او می گوید: »برای آنکه كيفر تأثير مطلوب را داشته باشد، كافی است كه رنج حاصل از آن بيش از سودی باشد كه از جرم 

عاید می شود و برای این رنج بيشتر، باید اثر قطعی كيفر و ناكامی از تحصيل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود« )بکاریا، 1389: 67(. 
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در قالب یک رویکرد »سزا دهی- ارعاب« یا نظریه تلفيقی در بطن مکتب نئوكالسيسم نوین احيا شده و »مدل 
بازدارندگی/ انتخاب عقالنی«1 و2 خوانده می شود )محمؤدی جانکی و آقایی، همان: 350-351(. در چند دهه  
اخير، نظریه های انتخاب عقالنی به ویژه در حوزه پيشگيری وضعی از جرم مورد توجه زیادی قرار گرفته است 

)مارش 1389: 146(.
نظریه بازدارندگی در حقوق مالياتی بر انگيزه های مؤدیان تأكيد می كند و معتقد است كه مؤدیان به دنبال 
حداكثرسازی سود غيراخالقی هستند. آنها با انگيزه های اقتصادی همچون حداكثرسازی سود و احتمال كشف 
تحت تأثير قرار می گيرند. بنابراین مؤدیان راه های جایگزین تمکين را تحليل می كنند، احتمال كشف فرار را 
می سنجند، واكنش ها را استنتاج می كنند تا ببينند می توانند از پرداخت ماليات فرار كنند یا نه. مطابق این نظریه، 
به منظور بهبود تمکين مالياتی باید مجازاتها و جرایم را افزایش داد. لذا این نظریه یک رابطه مثبت تئوریک 
بين مجازات های مالياتی و تمکين مالياتی برقرار می كند؛ بدین صورت كه افزایش ميزان مجازات های مالياتی 

منجر به افزایش تمکين می شود و بالعکس )اوالدیپوپو و اوبازی، همان(.
بر اساس نظریه بازدارندگی در حوزه مالياتی، وقتی یک مؤدی اقدام به فرار مالياتی می كند، آگاهانه یا تعمداً از 
ابزارهای غيرقانونی برای فرار از تمکين به قانون مالياتی استفاده می كند. این عمل می تواند شامل عدم گزارش 
درآمد حاصله توسط مؤدیان یا كسورات مالياتی ساختگی یا استفاده تقلب آميز از دیگر ابزارهای غيرقانونی برای 
كاهش یا از بين بردن مسئوليت مالياتی باشد )فلد، اسميت و اشنایدر، 2007: 1(. طرفداران این نظریه معتقدند 
كه عمل مؤدیان با مجموعه ای از هزینه ها و فرصت هایی كه همراه آن می آید تحریک می شود؛ لذا اثری كه 
نظریه بازدارندگی بر مؤدیان دارد این است كه آنها احتمال گرفتار شدن در برابر هزینه خطاهایشان را در نظر 
می گيرند و از منطق اقتصادی استفاده می كنند و مفروض می گيرند كه فرار مالياتی در برابر هزینه های تحميلی 
ناشی از گرفتار شدن كدام بزرگتر است. در نتيجه، نتایج حقوقی كه گرفتار شدن می تواند به همراه داشته باشد 
و شدت آن، تضمين خواهد كرد كه آنها به پرداخت ماليات تمکين كنند )چائوک و سبوال، 2016: 84(. بنابراین، 
كاربرد این نظریه در حقوق مالياتی به طور كلی بر دو ركن استوار است: 1- احتمال كشف فرار مالياتی مؤدیان؛ 

2- شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن.
آلينگهام و ساندمو )1972( و دوران )2019( معتقدند مؤلفه های بازدارندگی مانند احتمال مميزی و كشف توسط 
مقامات مالياتی می تواند عدم تمکين را در بين مؤدیان كاهش دهد. آنها یک مدل اقتصادی نظری مطرح 
كرده و نشان می دهند جرایم مالياتی بر ميزان تمکين مؤدیان تأثير دارد. ویرمانی )1989( نشان می دهد كه 

1. The Deterrence/ Rational Choice
 2. این ایده كه توسط كالرک و كرنيش در سال 1985 عنوان شده، یکی از ویژگی های اساسی آدميان را انتخاب گری توأم با عقالنيت و خردورزی 

می داند؛ یعنی خصوصيتی كه از آن تحت عنوان » انتخاب عقالنی« یاد می شود. 
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نرخ جرایم مالياتی با فرار مالياتی همبستگی مثبت دارد؛ بدین معنا كه نرخ های باال مردم را به تقلب تشویق 
می كند. مطالعه دیگری اثر جرایم و مجازات های مالياتی را بر تمکين مالياتی در ميان شركتهای كوچک و 
متوسط بررسی می كند و اثر مثبت جرایم و مجازاتها بر تمکين مالياتی را نشان می دهد )بيرائوری و كيپيکوچ، 
2014(. با این وجود، برخی مطالعات نشان می دهند كه افزایش مجازاتها می تواند اثر نامطلوب داشته باشد و 
در نتيجه فرار مالياتی را بيشتر كند. این بررسی نشان می دهد كه مجازات های سنگين تر، دلسردی بيشتری 
را برای مؤدیان به همراه دارد. لذا از یک طرف، جرایم باید به اندازه ای باال باشند تا ارزش مورد انتظار فرار 
مالياتی را كاهش دهد و از سوی دیگر، اثر بازدارندگی آن بر پرداخت كنندگان ماليات اطمينان بخش باشد 
)كرچلر، 2007(. هم چنين گوردون )1990(، آلم و دیگران )1992(1 و فلد و فری )2007( دریافتند كه نرخ 
جرایم مالياتی ارتباط منفی با تمکين مالياتی دارد. اوالدیپوپو و اوبازی )2016( با بررسی مطالعات گذشته به این 
نتيجه می رسند كه به طور قطع و یقين نمی توان گفت كه مجازات های مالياتی بر ميزان تمکين مالياتی تأثير 
مثبت دارد. به همين دليل سخن گفتن از الگوی بازدارندگی در نظام مالياتی به عنوان الگوی شایسته نمی تواند 
اطمينان بخش باشد لذا الگوی دیگری تحت عنوان الگوی رفتارگرایی یا روان شناختی شکل گرفته كه در 

ادامه به بررسی آن می پردازیم. 

2-2- نظریه روانشناختی2 یا رفتارگرایی
نظریه روان شناختی مفروض می گيرد كه مؤدیان برای انجام تعهدات مالياتی خودشان با مؤلفه های روان شناختی 
تحت تأثير قرار می گيرند؛ لذا باید بر خلقيات مؤدیان و اخالق مالياتی تأكيد كنيم. این نظریه معتقد است حتی 
زمانی كه احتمال كشف فرار مالياتی پایين است ممکن است مؤدیان نسبت به پرداخت ماليات تمکين نمایند. 
بر خالف نظریه بازدارندگی كه بر افزایش مجازات به عنوان راه حل بهبود تمکين مالياتی تأكيد می كند، نظریه 
روان شناسی بر تغيير گرایش های فردی به سمت نظام مالياتی تأكيد می نماید )اوالدیپوپو و اوبازی، 2016: 
4(. مطالعه كاپرانوا و دیگران )2016( نشان می دهد كه متغيرهای رفتاری به نسبت متغيرهای اقتصادی، 
قوی ترین تأثير را بر فرار مالياتی دارد و لذا این متغيرها همانند آموزش، عدالت، پيچيدگی و اخالق مالياتی 
باید در مدل های مختلف فرار مالياتی مورد توجه واقع شود )كاپرانوا و دیگران، 2016: 85(. ما در این بخش 
مؤلفه های مذكور را به اختصار بيان خواهيم كرد و در بخش های بعدی رویکرد نظام مالياتی ایران را در این 

باره برخواهيم رسيد.

1. Alm et al
2. Psychology Theory
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آموزش و ارتقای دانش مالیاتی

یکی از ابزارهای تغيير نگرش مؤدی نسبت به موضوعات مالياتی آموزش است. رفتارگرایان بر همبستگی مثبت 
ميان آموزش و بهبود تمکين مالياتی تأكيد می كنند؛ بدین صورت كه بهبود وضعيت آموزش، تمکين مالياتی را 

افزایش می دهد و بالعکس )اوالدیپوپو و اوبازی، همان(. 
در  مهم  عاملی  مؤدیان،  توسط  شده  تحصيل  رسمی  عمومی  آموزش  از  می دهد سطحی  نشان  بررسی ها 
فهم الزامات مالياتی خصوصاً موضوع ثبت و درک الزامات است. شهروندان به طور كلی درک محدودی از 
هزینه های واقعی دولت و هزینه های خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت دارند. لذا این مؤدیان بی دانش 
ناچار هستند این خدمت را از افراد متخصص در این زمينه تقاضا كنند. یکی از راه های اساسی برای افزایش 
آگاهی عمومی مؤدیان، داشتن دانش كافی در حوزه ماليات است. ریچاردسون نشان می دهد كه سطح آموزش 

عمومی به طور قابل مالحظه ای با فرار مالياتی ارتباط دارد. 
آگاهی باالی جامعه، مردم را به انجام تعهداتشان برای ارائه گزارش مالياتی تشویق می كند و پرداخت ماليات را 
به عنوان شکلی از مسئوليت پذیری ملی و مدنی صورت بندی می كند. زیرا بيشتر شهروندان اصاًل دركی از اینکه 
قوانين مالياتی به چه معنا هستند و چرا سيستم مالياتی شکل گرفته است ندارند. پاليل )2010( بيان می كند 
كه دانش مالياتی، وجود ارتباط بين توانایی مؤدیان برای فهم قوانين و مقررات مالياتی و توانایی آنها به تمکين 
را مشخص می كند. مطالعات دیگر نشان می دهد افزایش آگاهی و دانش مالياتی برای دستيابی به پذیرش و 
اعتماد عمومی ضروری است )زاریاتی و می، 2010(. این آگاهی باید به منظور فهم همه مصرف كنندگان از 
اهدافی كه قدرت عمومی می خواهد از طریق اداره سياست مالياتی به آنها دست پيدا كند نشر داده شود )یان 
و دیگران، 2010(.1 پاليل و مصطفی )2011( و ساد )2012( نتيجه می گيرند كه دانش مالياتی اثر قابل توجهی 
بر انجام تعهدات مالياتی دارد. هم چنين موكاسا )2011( معتقد است كه دانش مالياتی می تواند احساس عدالت 
مالياتی را از سوی مؤدیان تحت تأثير قرار دهد. از نظر مؤدیان، محاسبه دقيق مسئوليت مالياتی آنها، نيازمند 

دانش مالياتی مناسب است )ليا و دیگران، 2013(2
 اخالق مالیاتی

اخالق مالياتی به معنی وجود انگيزه ذاتی برای پرداخت ماليات است )كاپرانوا و دیگران، 2016: 85(. رفتارگرایان 
معتقدند كه در وضع و اجرای قواعد مالياتی توجه به اخالق عمومی و ارزشهای بنيادی اجتماعی امری ضروری 
می توان  باشند  داشته  بيشتری  و هم بستگی  اخالقی هم پوشانی  موازین  با  مالياتی  قوانين  است. هر چقدر 

پيش بينی كرد كه راحت تر مورد پذیرش شهروندان و مؤدیان قرار خواهد گرفت.
1. Yan et al
2. Lai et al
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مطالعاتی كه در زمينه اخالق مالياتی صورت گرفته نقش بهبود اخالق مالياتی در افزایش تمکين داوطلبانه را 
تأیيد می كند. فری و فلد )2002( با بررسی نقش شيوه های بازدارنده و اخالق مالياتی در ميزان تمکين مؤدیان 
به این نتيجه می رسند كه پاسخگویی مؤدیان به طور كلی به نحوه رفتار مراجع مالياتی با آنها بستگی دارد. 
یعنی وقتی نهادهای مالياتی با مردم با احترام رفتار كرده اند، اراده مؤدیان برای پرداخت ماليات یا اخالق مالياتی 
تقویت شده یا افزایش پيدا كرده است. در مقابل، وقتی كه نهادهای مالياتی مؤدیان را صرفاً به عنوان موضوعی 
برای اجبار به پرداخت ماليات می نگرند، غالباً مؤدیان تالش می كنند تا از پرداخت ماليات فرار كنند )فری و 
فلد، 2002: 6(. آنها معتقدند بازدارندگی صرفاً یکی از پارامترهای انگيزشی برای وادار كردن مردم به پرداخت 
ماليات است؛ در حالی كه مجموعه ای از سياستها وجود دارد كه اخالق مالياتی را تقویت می كند. یک رابطه 
محترمانه از سوی مراجع مالياتی نسبت به مؤدیان، اخالق مالياتی را نهادینه و یا تقویت می كند؛ در حالی كه 
رابطه قدرت گرایانه با استفاده از ابزارهای بازدارنده دو اثر متضاد و متناقض دارد: از یک سو، باالترین احتمال 
مجازات، انگيزه فرار مالياتی را كاهش می دهد اما از سوی دیگر، اخالق مالياتی را از بين می برد )همان: 7(. 
برای مثال، وقتی ادارات مالياتی یک خطا در اظهارنامه مالياتی كشف می كنند، می توانند فوراً قصد در تقلب 
را مفروض گرفته و ضمانت اجرای قانونی را اعمال كنند. اما در مقابل، می توانند امتيازی برای مؤدی در نظر 
بگيرند و در مورد علت خطا از مؤدی سوال بپرسند. در این صورت ممکن است مشخص گردد كه قصد تقلب 
نداشته و اشتباه كرده در حالی كه ممکن بود با یک رفتار غيرمحترمانه از سوی مرجع مالياتی مجرم شناخته 
شود. احساس كنترل شدن به یک طریق منفی و مشکوک به تقلب بودن، انگيزه ذاتی برای عمل شرافتمندانه 
را از بين می برد و در نتيجه اخالق را تضعيف می كند. در مقابل، اگر نهاد مالياتی تالش كند تا دليل خطا را به 
شکل غير رسمی )مثاًل تماس گرفتن با مؤدی( بيابد، مؤدی از این رفتار محترمانه قدردانی خواهد كرد و اخالق 
مالياتی بهبود خواهد یافت )همان: 12(. كاپرانوا و دیگران )2016( با بررسی مدل فرهنگ مالياتی كشورهای 
اتحادیه اروپا به این نتيجه می رسند كه جایی كه اخالق مالياتی وضعيت مطلوب تری دارد، سطوح پایين تری از 

فرار مالياتی قابل پيش بينی است )كاپرانوا، همان: 93( .
عدالت مالیاتی

عدالت نظام مالياتی به معنای برخورداری از یک نظام مالياتی منصفانه، به عنوان یکی از مؤلفه های اجتماعی 
تمکين مالياتی مطرح شده است )مانچيلو، 2018: 3(. وجود چنين عدالتی، هم توسط مؤدیان و هم توسط 
مراجع مالياتی به عنوان یکی از معيارهای قابل توجه برای تصميم به تمکين تأیيد شده است )آمينا و سانيا، 
2015(. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد اگر مؤدیان احساس كنند كه مسئوليت مالياتی آنها بيشتر 
از افراد دیگر در همان گروه درآمدی باشد، احتمااًل ميزان تمکين آنها كاهش می یابد )وامرید و والرود، 1982(. 
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به عبارتی اگر مؤدی احساس كند كه سيستم مالياتی ناعادالنه است، هزینه های اخالقی برای رفتار صادقانه 
كاهش یافته و فرار مالياتی به عنوان نوعی مقاومت در برابر سيستم مالياتی توجيه پيدا می كند )صامتی و 
دیگران، 1394(. اسپایسر و لنداستد )1769(، اسکات و گراسميک )1982( و ریچاردسون )2008( نيز معتقدند 
كه مؤدیانی كه سيستم مالياتی را غيرمنصفانه دریابند فرار مالياتی در آنها بيشتر می شود ) ابراهيميان جلودار و 

دیگران، 1396: 114(.
ساده سازی نظام مالیاتی

موضوع دیگری كه رفتارگرایان بر آن تأكيد می كنند ساده سازی نظام مالياتی است. رفتارگراها معتقدند هر 
چقدر كه نظام مالياتی و فرآیند ماليات ستانی ساده تر و هزینه های تمکين پایين تر باشد، ميزان تمکين مؤدیان 

افزایش می یابد. 
پيچيدگی نظام مالياتی را به صورت مجموع هزینه های تمکينی كه به طور مستقيم بر افراد و شركتها و    
هزینه های اداری كه به دولت تحميل می شود تعریف می كنند )زایر، 1388: 162(. پيچيدگی مالياتی از نظر 
برخی ناشی از ظرایف فزاینده قوانين مالياتی است )ریچاردسون و سویر، 2001(. به تبع پيچيدگی نظام مالياتی، 
ساده سازی در نظام مالياتی نيز یک مفهوم پيچيده است و این امر باید در تمامی برنامه های ساده سازی مورد 
توجه قرار بگيرد )جيمز و والسچوتسکی، 1997(. پيچيدگی مالياتی می تواند اشکال متعددی مانند پيچيدگی 
محاسباتی، پيچيدگی شکل ها، پيچيدگی رویه ها، پيچيدگی تمکين، پيچيدگی قواعد و سطح پایين شفافيت 

داشته باشد )ساد، 2014: ص 1071(. 
كوپر )1993( معتقد است وقتی به سادگی یا پيچيدگی نظام مالياتی اشاره می شود، ممکن است حداقل یک یا 

چند موضوع از هفت موضوع مختلف زیر را در نظر داشته باشيم:
قابليت پيش بينی:1 در این مفهوم اگر قاعده مالياتی و قلمرو آن به درستی توسط مؤدی و مشاورانش فهميده . 1

شود، آن قاعده ساده خواهد بود؛
تناسب:2 اگر پيچيدگی راه حل كمتر از فهم هدف قاعده باشد، آن قاعده ساده خواهد بود؛. 2
ثبات:3 یک قاعده در ارتباط با موضوعات مشابه به همان روش و بدون نياز به ایجاد تمایز خودسرانه اعمال شود؛. 3
تمکين:4 اگر تمکين مؤدی مستلزم تحمل هزینه های اضافی نباشد، آن قاعده ساده خواهد بود؛. 4
مدیریت:5 اگر اداره منابع برای مرجع مالياتی آسان باشد، قانون ساده خواهد بود؛ . 5

1. Predictability
2. Proportionality
3. Consistency 
4. Compliance
5. Administration
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هماهنگی:1 اگر قانون مالياتی به نحو مناسبی با سایر قواعد تناسب داشته باشد، ساده و اگر این ارتباط مبهم . 6
باشد، پيچيده خواهد بود؛

بيان:2 اگر قانون به طور واضح بيان شده باشد، ساده خواهد بود. . 7

3- مؤلفه های الگوی مطلوب ضمانت  اجراهای مالیاتی در ایران
نتایج مطالعات صورت گرفته، الگوی رفتارگرایی را به عنوان الگوی شایسته در طراحی و تجویز ضمانت اجراهای 
مالياتی مطرح می كند. ما در این بخش رویکرد نظام مالياتی ایران را به دو نظریه پيش گفته به اختصار بيان 

خواهيم كرد و سپس به بررسی ضوابط الگوی شایسته در نظام مالياتی ایران خواهيم پرداخت.

3-1- تحلیل رویكرد نظام مالیاتی ایران به الگوی های دوگانه
در قوانين مالياتی ایران اشاراتی به شرح ذیل به مؤلفه های مورد نظر رفتارگرایان صورت گرفته است:

آموزش: احکامی برای آموزش مؤدیان و كاركنان مالياتی وجود دارد اما اینکه این احکام تا چه اندازه در 
تقویت آموزش مالياتی و دانش مالياتی مؤدیان تأثير مثبت داشته محل بحث و بررسی است. از جمله این 
احکام می توان به تبصره ماده 192 و  217 ق.م.م، مواد 28، 35، 37 و تبصره 1 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش 
افزوده اشاره كرد. طبق تبصره ماده 192 ق.م.م »سازمان امور مالياتی كشور مکلف است تکاليف و وظایف 
مؤدیان مالياتی در مورد نحوه تنظيم و مواعد زمانی تسليم اظهارنامه مالياتی را از طریق رسانه ملی، روزنامههای 
كثيراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند«. ماده 217 ق.م.م نيز مقرر می دارد: »به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود كه یک درصد از وجوهی كه بابت ماليات و جرایم موضوع این قانون 
وصول می گردد )به استثنای ماليات بر درآمد شركتهای دولتی( در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و 
در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول 

ماليات فعاليت مؤثری مبذول داشته و یا ميدارند خرج نماید...«.
ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده، جامعه مشاوران رسمی مالياتی را به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتی 
پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره ای صحيح در امور مالياتی به مؤدیان مالياتی و همچنين ارائه 
خدمات نمایندگی مورد نياز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالياتی، تأسيس كرده است. ماده 35 همين 
قانون، سازمان امور مالياتی كشور را موظف نموده تا طرح الزم برای توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان 
مالياتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالياتی از طریق رسانه ها و ساز وكارهای مناسب در سطح كشور در طول 

1. Co-ordination
2. Expression 
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یک دوره زمانی حداكثر پنجساله را تهيه و تنظيم نماید. 
طبق ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده، یک در هزار از وجوهی كه بابت ماليات، عوارض و جرائم 
متعلق موضوع این قانون وصول می گردد، به منظور آموزش، تشویق و جایزه به مصرف كنندگان و مؤدیان در 
اختيار سازمان امور مالياتی قرار خواهد گرفت. مطابق تبصره 1 ماده 38 نيز سه درصد )3%( از وجوه واریزی به 
حسابهای موضوع این ماده به خرید تجهيزات، آموزش و تشویق كاركنان و حسابرسی اختصاص داده شده است.

اخالق: بررسی قوانين مالياتی ایران نشان می دهد كه آنچنان كه شایسته است اخالق مالياتی مورد توجه 
قرار نگرفته است. مطالعات نشان می دهد رابطه مراجع مالياتی با مؤدیان در ایران  مبتنی بر رویکرد قدرت 
گرایانه است كه باعث تضعيف اعتماد مؤدیان به دستگاه مالياتی می گردد )حيدری و دیگران، 1397: 22(. 
مواردی كه در قوانين مالياتی كشورهای توسعه یافته در خصوص تقویت اخالق مالياتی وجود دارد، در قوانين 
مالياتی ایران به چشم نمی خورد به عنوان مثال طبق تبصره 2 ماده 181 ق.م.م در صورت كشف مدارک و 
سوابقی از كتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات، مراتب از طریق اداره امور مالياتی به مراجع قانونی ذیربط 
اعالم می گردد. در این مورد بهتر بود مأمور مالياتی مکلف می شد تا ابتدائاً توضيحات مؤدی را صورت جلسه 
نماید و در صورت قانع نشدن اداره مالياتی مراتب گزارش می شد. تبصره 3 همين ماده نيز رویکرد قدرت 
گرایانه دستگاه مالياتی را به ذهن متبادر می كند. البته وجود برخی احکام در قانون ماليات های مستقيم را 
می توان در راستای تقویت اخالق مالياتی و فرهنگ مالياتی در نظر گرفت اما تعداد این احکام بسار كم است. 
از جمله می توان به جایزه خوش حسابی برای مؤدیان خوش حساب در ماده 189، جایزه یک درصدی موضوع 
ماده 190، بخشودگی جرایم مؤدیان خوش حساب )موضوع ماده 191(، اصل محرمانگی اطالعات مالياتی 
)موضوع ماده 232(، مدلل بودن برگ تشخيص ماليات )موضوع ماده 237(، منع هر گونه دسترسی غيرمجاز و 
سوء استفاده از اطالعات ثبت شده در پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان )موضوع ماده 279( 

ق.م.م اشاره كرد. 
عدالت: در اصالحات قانون ماليات های مستقيم در سال 1394 اقداماتی برای عادالنه كردن نظام مالياتی 
صورت گرفته كه از جمله می توان به حذف روش تشخيص علی الراس )حذف مواد 152-154 ق.م.م(، حمایت 
از مناطق كمتر توسعه یافته )مواد 132 – 134 و تبصره ماده 165 ق.م.م( و معافيت هزینه های درمانی خانوارها 
)ماده 137( اشاره كرد.  به این موارد می توان ماده 251 مکرر ق.م.م را نيز اضافه كرد كه تنها موردی است كه 
عدالت مالياتی در قانون مذكور تصریح شده است. در حوزه مصارف مالياتی نيز ماده 280 ق.م.م می تواند به 
عنوان ابزاری برای تأمين عدالت مالياتی نگریسته شود. هم چنين تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مصوب 1387 كه معادل نيم درصد از درآمدهای وصولی آن ماده را به تأسيس و توسعه واحدهای آموزشی مورد 
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نياز در مناطق كمتر توسعه یافته اختصاص داده، برقراری تبعيض مثبت برای توسعه متوازن جغرافيایی است 
كه می تواند به عدالت مالياتی منجر شود. این احکام و احکام مشابه در قوانين مالياتی اگر به طور دقيق اجرا 
شوند و گزارش آنها به اطالع مردم برسد، می تواند نگرش مردم را به عدالت نظام مالياتی تحت تأثير قرار دهد. 
از جمله موارد تبعيض آميز در قوانين مالياتی، می توان به مواد 2 و 139 قانون ماليات های مستقيم اشاره 
كرد كه بدون توجيه قابل قبولی برخی نهادها را از پرداخت ماليات معاف كرده است.1 هم چنين تبصره 4 ماده 
139 با توجه به اصل برابری در برابر قانون كه در ذیل اصل یکصد و دهم  قانون اساسی آمده قابل پذیرش به 
نظر نمی رسد. بند ز ماده 132 نيز صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی از محل جذب گردشکران 
خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه را با نرخ صفر مقرر كرده كه حتی اگر قسمت اول آن به دليل 
افزایش ذخایر ارزی و حمایت از صنعت توریسم قابل توجيه باشد، قسمت اخير آن به دليل خروج ارز از كشور 
قابل قبول نبوده و  می تواند تبعيض آميز محسوب گردد. هم چنين تبصره 1 ماده 101 نيز از جمله مواردی است 

كه تبعيض آميز به نظر می رسد.
ساده سازی نظام مالیاتی: در ایران بسياری از كسانی كه به طور مستقيم یا غيرمستقيم در سيستم 
مالياتی درگير هستند بر پيچيده بودن نظام مالياتی اذعان دارند. بر همين مبنا در طول دو دهه گذشته اصالح 
نظام مالياتی همواره مورد توجه سياست گذاران مالياتی بوده است. از جمله می توان به اصالحات اخير قانون 
ماليات های مستقيم در حوزه ماليات بر ارث اشاره كرد كه تا حدود زیادی توانسته پيچيدگی این مبحث از 
ماليات را تقليل دهد. جيمز و والسچوتسکی )2014( معتقدند برای موفقيت ساده سازی نظام مالياتی الزم است 
تا استراتژی خاصی وجود داشته باشد؛ بدون چنين استراتژی، ساده سازی موفق نخواهد بود. به نظر می رسد 
یکی از موانع ساده سازی در ایران، نبود استراتژی مشخص در نظام مالياتی است. به عنوان مثال غالب موادی 
از قانون ماليات های مستقيم كه در سال 1380 اصالح گردید مجدداً در اصالحيه قانون ماليات های مستقيم در 
سال 1394 بازنگری شده است. این تغييرات پی در پی و وجود آیين نامه ها و بخشنامه های متعدد مالياتی خود 
گواهی بر پيچيدگی نظام مالياتی است. در حوزه ماليات بر ارزش افزوده هم همين وضعيت را داریم و به نظر 

متخصصين اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده هم موفقيت الزم را نداشته است.2
افزایش احتمال کشف فرار مالیاتی: با وجود نادیده گرفتن مؤلفه های رفتارگرایی در قوانين مالياتی 
ایران، قانون ماليات های مستقيم ایران به ویژه پس از اصالحات 1394 تأكيد بسيار زیادی بر رویکرد بازدارندگی 

 1. ماليات ندادن بنگاه های وابسته به مؤسسات، نهادها و آستان های مقدس و معاف كردن آنها از پرداخت ماليات، در حکم بری كردن ذمه كسانی از 
حق الناس است. حرمت به امامان بزرگوار اقتضا می كند كه قيمت خدمات ارائه شده به مؤسسات و نهادهای مزبور از جيب مردم پرداخت نشود؛ برعکس 
از آنجا كه اهتمام ائمه ما به امور مردم بسيار مؤكد بوده است. ماليات دهی بنگاه های مزبور كه از دیون بنگاه ها به دولت و مردم است مسلمًا مورد تأكيد 

ائمه خواهد بود )شاكری، 1395: 683(.
 2. مصاحبه با توفيق جمال پور، مستشار هيأت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م و دارای 30 سال سابقه كار مالياتی.
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از طریق افزایش احتمال كشف فرار مالياتی دارد. در این رابطه، می توان به راهکارهایی چون استفاده از صندوق 
مکانيزه فروش )موضوع تبصره 2 ماده 169(، استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالياتی )موضوع ماده 169 مکرر(، 
ایجاد واحد بازرسی مالياتی )موضوع ماده 181(، الزام سازمان امور مالياتی به اعالم اسامی مدیران مؤسساتو 
شركتهایی كه بدهی مالياتی دارند به اداره ثبت شركتها )موضوع تبصره 3 ماده 186(، اعالم اشخاص حقوقی 
غيرفعال به سازمان ثبت اسناد و امالک كشور توسط سازمان امور مالياتی )موضوع تبصره 4 ماده 186(، الزام 
دفاتر اسناد رسمی به ارسال یک نسخه از اسناد تنظيمی به سازمان امور مالياتی كشور ظرف یک ماه )تبصره 
3 ماده 187(، الزام سازمان امور مالياتی به اتصال به سامانه ثبت الکترونيک سازمان ثبت اسناد و امالک كشور 

)تبصره 4 ماده 187( اشاره كرد.
شدت ضمانت اجراها: تشدید ضمانت اجراها یکی از اهداف اصلی اصالحيه سال 1394 ق.م.م. بوده است 
)نصيری اقدم، 1391، ص 1(. در این رابطه می توان به درج مجازات كيفری و جرم انگاری فرار مالياتی در مواد 
274-276 ق.م.م، در نظر گرفتن مسئوليت تضامنی برای مدیران اشخاص حقوقی مانند ماده 198 و جریمه 

غير قابل بخشودگی موضوع ماده 192 ق.م.م و... اشاره كرد.

3-2- مؤلفه های الگوی شایسته در ایران
با بررسی قوانين مالياتی در ایران مشاهده می گردد تأكيد نظام مالياتی ایران بر رویکرد بازدارندگی بوده و با 
وجود قواعد معدودی در خصوص مؤلفه های الگوی رفتارگرایی، این مؤلفه ها آنچنان كه شایسته است در 
نظام مالياتی ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می رسد تا زمانی كه نگاه شهروندان به نظام مالياتی 
تغيير پيدا نکند و مؤدیان به این باور دست پيدا نکنند كه پرداخت ماليات، منافع آنها را به نحو مطلوب تأمين 
می كند، وضعيت تمکين داوطلبانه بهبود پيدا نخواهد كرد. لذا ما ضمن تأكيد بر تركيبی از الگوی رفتارگرایی و 
بازدارندگی )افزایش احتمال كشف نه شدت مجازات ها(، مؤلفه های ذیل را به عنوان الگوی شایسته در نظام 

مالياتی ایران پيشنهاد می كنيم:
 توجه به آموزش مالیاتی و ارتقای دانش مالیاتی

مطالعات صورت گرفته بيانگر این است كه دانش مالياتی نقش مهمی در افزایش ميزان تمکين مالياتی دارد. در 
گزارشی كه در سال 1389 توسط »مک كيلوپ« و »كالرک« در زمينه پيشگيری از جرم ارائه شده، مشخص 
شده كه »برنامه های پيشگيری اوليه قابليت آن را دارند تا در منابع مالی اجتماع صرفه جویی نمایند. محققان 
طرح پيش دبستانی »پری« اقدام به تجزیه و تحليل هزینه فایده برنامه خود نموده و نتيجه گرفتند كه این گونه 
سرمایه گذاری در مرحله پيش دبستانی، به جای یک دالر سرمایه به كار رفته در برنامه یک سال، هفت دالر 

برگشت دارد« )غالمی، 1383: 156(. 
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در این رابطه از نقش گروه های همکار و یا همساالن نيز نباید غافل بود. از آنجا كه افراد در اجتماع زندگی 
می كنند، تصميم به تمکين و یا عدم تمکين می تواند تحت تأثير سایر افراد و از جمله گروه همساالن باشد كه 
نسبت به قوانين مالياتی تمکين نمی كنند )های و سی، 2011( . هم چنين نقش اعضای خانواده و دوستان در 
این زمينه قابل كتمان نيست )آزن و فيشبين، 1980(. بر همين اساس، ارائه آموزش های الزم به تمامی افراد 
می تواند نقش مهمی در بهبود وضعيت تمکين مالياتی داشته باشد. علی رغم اینکه در قوانين مالياتی ایران، 
موضوع آموزش مؤدیان مورد توجه قرار گرفته اما به نظر می رسد موفقيت چندانی در این زمينه حاصل نشده 
است. به ویژه ضعف مدیریت دانش در نظام مالياتی ایران باعث شده تا آموزش های سازمان امور مالياتی 
اثربخشی الزم را نداشته باشد.1 هم چنين، ایفای نقش مناسب تر جامعه مشاوران مالياتی و فرهنگ سازی مناسب 

در این زمينه می تواند در حوزه آموزش و رشد آگاهی مؤدیان موثر واقع شود.2
 توجه به اخالق مالیاتی3

با توجه به نقش مهم اخالق در اجرای قواد حقوقی، كشورهای دارای نظام مالياتی توسعه یافته تالش كرده اند 
تا با درج قواعدی در قوانين مالياتی از حقوق مؤدیان دفاع و اخالق مالياتی را تقویت نمایند. به عنوان مثال 
در نظام مالياتی انگلستان، استفاده از شيوه تشخيص تخمينی ماليات صرفاً با موافقت و نظر مؤدی امکان پذیر 
است )رستمی و كتابی رودی، 1391: 174(. یا در صورتي كه قبل از رسيدگي به اظهارنامه، شخص متخلف، 
تخلف خویش را به دستگاه مالياتي اطالع دهد، جرایم مربوطه تخفيف داده خواهند شد )همان: 177(. در قانون 
ماليات های هلند4 نيز توجه ویژه ای به حقوق مؤدیان به خصوص در وضع مجازات ها و جرایم مالياتی شده 

است كه می تواند اخالق مالياتی را بهبود دهد. برخی از این مقررات در ماده 67 این قانون ذكر شده است.5

 1. مصاحبه با ميرمحسن طاهری تاری، مدیر كل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 2. مصاحبه با دكتر ولی رستمی عضو هيأت علمی دانشگاه تهران.

3. Tax Morale
4. General Act Pertaining to National Taxes 

 5. این ماده مقررات ذیل را تجویز كرده است:
- بازرس باید جریمه را از طریق یک تصميم قابل اعتراض وضع كند؛

- بازرس باید تعلق جریمه به مؤدی را به دليل عدم پرداخت ماليات و یا تأخير در پرداخت ماليات به مؤدی اعالم نماید؛
- هر فرد مشمول پرداخت ماليات كه به دليل دانش ناكافی از زبان هلندی، به طور كامل اعالن را متوجه نمی شود، بازرس باید این را لحاظ كند و تا جایی 

كه امکان دارد زمينه های ارائه شده در اعالن به فرد مشمول پرداخت ماليات به زبانی كه برای او قابل درک باشد انتقال یابد.
- اگر جریمه ای در زمان ارزیابی مالياتی وضع شود، باید ميزان جریمه ارائه شده به صورت مجزا در فرم های ارزیابی مالياتی درج گردد.

- در صورتی كه تعلق جریمه مربوط به ميزان ماليات باشد، جریمه تحميل شده متناسب با هر گونه كاهش، تأدیه، جبران و تخفيف مالياتی كاهش می یابد.
- بازرس مؤظف است قبل از تشخيص ماليات برای یک تخلف، به فرد مشمول پرداخت ماليات درباره قصد او هشدار دهد و زمينه ای را مطرح كند كه در 
آن این قصد وجود دارد. هم چنين بازرس باید فرصتی را برای فرد مشمول پرداخت ماليات فراهم نماید تا با دالیل معقول در این زمينه و در مدت زمانی 

كه به او ابالغ می شود به این اعالن اعتراض نماید.
- در صورتی كه احتمال می رود مؤدی اظهارنامه مالياتی كامل و دقيقی را ارائه می نماید و یا اطالعات و داده ها و نشانه های دقيق و كاملی را قبل از اینکه 
شناخته شود ارائه می دهد و یا به صورت معقول فرض می كند كه بازرس از ناكامل بودن و یا نادقيق بودن اطالعات آگاه است، هيچ گونه جریمه ای برای 
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در قوانين مالياتی آلمان نيز تمهيداتی برای ارتقای اخالق مالياتی اندیشدیده شده است. به عنوان مثال، بند 
)3( ماده 378 قانون ماليات های آلمان1 امتيازی را برای مؤدی متخلف در نظر گرفته؛ بدین صورت كه: »اگر 
مرتکب موارد ناصحيح و یا ناقص را تصحيح و تکميل كند، یا موارد از قلم افتاده قبلی را ارائه  كند، در صورتی 
كه او یا نماینده اش از شروع فرآیند كيفری یا جریمه اداری حاصل از عمل خود اطالع نيافته  باشند، جریمه 
مالی اعمال نمی گردد«. هم چنين، طبق ماده 371 همان قانون، »كسانی كه داوطلبانه به افشای فرار مالياتی 

خود می پردازند، در صورت تصحيح یا تکميل موارد ناصحيح و ناقص، از مجازات معاف می گردند..«.2 
برخی با تفکيک اخالق فردی از اخالق اجتماعی معتقدند یکی از عوامل امتناع توسعه در ایران، ضعف 
اخالق اجتماعی است )رنانی و موید فر، 1397: 221(. هم چنين نگاه قدرت گرایانه مراجع مالياتی نسبت به 
مؤدیان در ایران از جمله عواملی است كه اخالق مالياتی را تضعيف كرده است.3 نه تنها در سطح قوانين مالياتی، 
احکام قابل اتکایی در حمایت از شهروندان و ارتقای اخالقی نداریم در رویه های اداری نيز توجه چندانی به 
حقوق مؤدیان نمی شود. به عنوان مثال، مؤدی ماليات را پرداخت می كند اما برگ قطعی تشخيص را به زحمت 
دریافت می نماید و اساساً دستگاه مالياتی را آنها را ذی حق نمی داند.4 در چنين شرایطی، مؤدی تمایلی به 
پرداخت ماليات نخواهد داشت؛ لذا پيش بينی می شود ارتقای اخالق اجتماعی به ویژه در نظام مالياتی و رفتار 

محترمانه با مؤدیان باعث بهبود تمکين مؤدیان گردد.
تقویت عدالت مالیاتی5

از نظر هارت، عدالت مهم ترین فضيلت برای نهادهای عمومی و قانون است و جایگاهی خاص در نقد قانون 
و دیگر نهادهای عمومی و اجتماعی دارد )هارت، پيشين: 262(. همين ویژگی باعث شده تا مطالعات متعددی 

تخلف نباید بر فرد مشمول پرداخت ماليات و یا ماليات تکليفی وضع گردد.
- بازرس باید فرصتی را برای فرد مشمول پرداخت ماليات برای مشاوره و رونوشت برداری و پرینت گرفتن و یا استخراج داده ها فراهم نماید.

- بازرس می تواند برای بازجویی از فرد مشمول پرداخت ماليات احضاریه صادر نماید... در این احضاریه بازرس باید به او اعالن نماید كه همان گونه كه دوست 
دارد می تواند به او كمک نماید. قبل از اینکه بازجویی آغاز شود، بازرس باید به فرد مشمول پرداخت ماليات اعالم كند كه پاسخ به سؤاالت الزام آور نيست.
1. Fiscale Code of Germany

 2. معافيت از مجازات موضوع این ماده منوط به شرایطی است. اصالح و تکميل موارد ناصحيح و ناقص، در صورتی معافيت از مجازات را ایجاب می نماید 
كه تخلف كشف نشده باشد و نيز مؤدی قبالً از شروع فرآیند دادرسی آگاهی پيدا نکرده باشد. بنابراین، به موجب ماده 371 قانون مالياتی آلمان، در موارد 

زیر مؤدی متخلف، مشمول معافيت از مجازات نمی گردد:
- قبل از تصحيح، تکميل یا تهيه ثانویه موارد حذف شده؛

- یک مقام رسمی عمومی در مرجع مالياتی قبال به منظور مميزی مالياتی یا تحقيق یک جرم مالياتی یا یک تخلف مالياتی آن را كشف كرده باشد؛
- مرتکب یا نماینده او از شروع فرآیند كيفری یا تعلق جریمه اداری كه نتيجه عمل اوست، آگاه شده باشد؛ یا

- این عمل قبال به طور كامل یا بخشی از آن در زمان تصحيح، تکميل یا ارائه الحق موارد از قلم افتاده كشف شده باشد و مرتکب از این امر آگاه بوده 
یا می بایست بر اساس حقایق موجود در پرونده آن را پيش بينی می كرد.

3. مصاحبه با ميرمحسن طاهری تاری، مدیر كل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دكتر ولی رستمی عضو هيأت علمی دانشگاه تهران
4. مصاحبه با توفیق جمال پور، مستشار هیأت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

5. Tax Equity 
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نظام های مالياتی موجود را از حيث ميزان تأمين عدالت به نقد بنشينند. در عين حال باید توجه داشت كه عدالت 
به عنوان وصف كمالی حقوق و قانون )كاتوزیان، 1390: 474( مفهومی سيال بوده و دارای یک معنای ثابت و 
هميشگی نيست. این امر به عقيده هيوم به دليل این است كه عدالت از جعليات انسان و مبتنی بر خير اجتماعی 
بوده و مبتنی بر روابط ازلی و ابدی نيست )كلوسکو، 1393: 363(. به همين دليل است كه دكتر كاتوزیان از 
»عدالت زمانه« سخن می گوید )كاتوزیان، همان: 478(. این عدالت زمانه، در نگاه افالطون آن است كه هر 
كس آنچه حق اوست به دست آورد )كاپلستون، 1375: 39( و ارسطو آن را اعتدال و ميانه روی می داند )راسل، 
1365: 334(. نزد متفکران رومی رنگ حقوق فطری به خود می گيرد و در قرون وسطی به آموزه های الهی 
مسيحيت پيوند ميخورد تا جایی كه آگوستين آن را انطباق با نظم الهی تعریف می كند )اصغری، 138: 26(. پس 
از آن، این مفهوم در اندیشه متفکران غربی معانی مختلفی از جمله فایده همگانی، عهد و پيمان و حفظ آزادی 
دیگران می یابد تا اینکه در نگاه ماركس رنگ معيشتی می گيرد و سپس جان راولز آن را متحول می كند و با 
برابری و انصاف درمی آميزد. راولز در تعریف عدالت می نویسد: »عدالت در اصل عبارت است از حذف امتيازات 
بی وجه و ایجاد تعادلی واقعی در ميان خواسته های متعارض انسانها، در ساختار یک نهاد اجتماعی« )همان: 
27(. تئوری عدالت راولز، نظریه ای در زمينه عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی راولز 
شامل دو مفهوم برابری و آزادی و محصول یک قرارداد اجتماعی فرضی است كه بر اساس آن اصول عدالت 
در وضعيت فرضی اوليه توسط انسانهای عاقل برگزیده می شود )طاهری تاری، 1395: 48(. بر اساس نگرش 
راولزی، »رفتار نابرابر حکومت با شهروندان در هنگام قانونگذاری در امور مالياتی، اجرای قانون مالياتی و رفع 
اختالفات بين مؤدیان با دستگاه مالياتی، جدای از اینکه ناقض اصل اقتصادی- مالياتی برابری و عدالت مالياتی 
است از دیدگاه حقوق بشری، در فلسفه و اخالق كانتی، انکار اصل غایت بالذات بودن انسان و در معرض 
استفاده ابزاری قرار دادن انسانها برای تأمين منافع مالی، اقتصادی و سياسی را در پی دارد. در نتيجه، نقض 
اصل برابری و عدالت، نقض كرامت و حيثيت انسانی نيز به شمار می آید. از این رو، عقالنيت حکم می كند كه 

با مؤدیان مالياتی رفتاری برابر و عادالنه داشت« )همان: 47(.
بنابراین، در حقوق مالياتی توجه به مفهوم عدالت در سه بعد مبدأ، فرآیند و غایت ضروری است.1 بدین 
معنا كه اواًل با همه افراد باید به نحو یکسان برخورد شود و قوانين مالياتی به صورتی تنظيم شوند كه تمامی 

1. در یک تقسيم بندی كلی، نظریه های عدالت به لحاظ تمركز بر نتایج، فرآیندها و... به سه دسته تقسيم می شوند:
نظریه های مبدأ - محور: این دیدگاه بيش از همه به ویژگی برابری همگانی در برابر قانون و فراهم شدن امکانات و فرصت های برابر برای همه و - 

برخورداری یکسان افراد از مزیت ها و بی مزیت ها تأكيد می كند؛
نظریه های فرآیند- محور: در این نظریه ها توجه عمده به روشی است كه افراد برای سلطه بر اموال به كار گرفته اند  و معيار عدالت به كارگيری این - 

قاعده است كه محصول كار و فعاليت هر كس به خودش تعلق گيرد و افراد برای فعاليت های اقتصادی از آزادی برابر برخوردار باشند؛ 
نظریه های نتيجه محور و غایت گرا: این نظریه ها بيش از همه به بررسی نتایج حاصل شده و چگونگی سهم بری افراد پرداخته اند )حسينی، 1387: 14(.- 
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درآمدها به طور برابر مشمول ماليات قرار گيرند )عدالت افقی(. ثانياً عملکرد نظام مالياتی برای وصول ماليات 
و رسيدگی به اختالفات باید عادالنه و منصفانه باشد و از وارد كردن فشار مضاعف بر مؤدیان مالياتی به ویژه 
بخش مولد اقتصادی خودداری نموده و خدشه ای به حقوق اقتصادی مردم وارد ننماید )عدالت عمؤدی(. ثالثًا 

توزیع درآمدهای مالياتی باید به نحوی باشد كه توسعه متوازن را در كشور ایجاد نماید )عدالت توزیعی(.
نتایج مطالعات صورت گرفته در ایران نشان می دهد كه عدالت مالياتی در هيچ كدام از شقوق سه گانه 
محقق نشده است. مطالعه حيدری و دیگران )1397( نشان می دهد در شرایط موجود عدالت مالياتی درباره سه 
مقوله قوانين تبعيض آميز، فرار مالياتی سایر مؤدیان و نفوذ برخی افراد و نهادهای اقتصادی در سيستم مالياتی 
وضعيت مطلوبی ندارد و بار ماليات پرداختی بر دوش گروه خاصی از فعاالن اقتصادی است كه این موضوع 
برای مؤدیان خوشایند نيست )حيدری و دیگران، پيشين: 10(. مطالعات دیگر نيز نشان می دهد كه ساختار 
كنونی ماليات بر درآمد در ایران بسيار ناعادالنه است به نحوی كه در آن نه عدالت افقی رعایت می شود و 
نه عدالت عمؤدی. عدالت افقی ندارد، چرا كه افراد با درآمدهای مشابه مشمول پرداخت های مالياتی متفاوت 
می شوند. عدالت عمؤدی ندارد، چرا كه با افزایش درآمدهای افراد، برخورد مالياتی تغيير سازگاری نمی كند 
و معلوم نيست تعهد مالياتی ایشان كاهش پيدا می كند یا افزایش )نصيری اقدم و رزمی، 1394: 80(. سهم 
بخش های مختلف از ماليات در كشور ما در مقایسه با كشورهای پيشرفته و توسعه یافته گویای آن است كه 
عمدتاً فشار ماليات بر عهده بنگاه های توليدی و مصرف كنندگان است. در حالی كه امالک و ساختمان كه منشأ 
درآمدهای بسيار باال است، ماليات ناچيزی می پردازد )شاكری، همان: 686(. عالوه بر این، مصارف مالياتی نيز 
از دیدگاه مؤدیان قابل دفاع نبوده و نشان دهنده بخشی از بی وازنی در مطالبه گری متقابل بين مؤدیان و دولت 

درباره ماليات است )حيدری و دیگران، همان(. 

 هاي مختلف از مالیات و مقایسه آن با کشورهاي پیشرفته سهم بخش -) 1(نمودار نمودار )1(- سهم بخش های مختلف از مالیات و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته

 
 685:  1395منبع: شاکري، 

هاي هاي مالیاتی و مشمول نبودن بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و وجود نرخمحدود بودن پایه
) از موانع مهم برقراري عدالت مالیاتی در ایران  99  -96(عسکري، پیشین: متعدد و حجم باالي اقتصاد غیررسمی  

پایه گسترش  بنابراین،  نرخاست.  کردن  متناسب  و  مالیاتی  میهاي  مالیاتی  نظام هاي  در  را  مالیاتی  عدالت  تواند 
بر درآمد خانوار به جاي    مالیاتی ایران محقق سازد. برخی نیز معتقدند تغییر واحد مالیاتی از فرد به خانواده و مالیات

تواند عدالت مالیاتی را به نحو مطلوب تأمین نماید مالیات بر درآمد فرد و اعطاي شخصیت حقوقی به خانواده می
دیگران،  (حبیب و  بررسی116  :1397نژاد  نیازمند  راهکار  این  البته  دقیق)؛  و هاي  اقتصادي  آثار  سنجش  و  تر 

 اجتماعی آن است. 

 نظام مالیاتیساده سازي 

نظام (غالب  فوگلیاسو  و  استراو  مواجه هستند.  پیچیدگی  از  با سطحی  مالیاتی  در 1989هاي  را  تطبیقی  مطالعه   (
دهد کشورهاي ژاپن، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ایاالت متحده آمریکا  اند و نتایج آن نشان میهفت کشور انجام داده

هستند. فقط سوئد و هلند داراي یک نظام مالیاتی نه چندان پیچیده هستند. هاي مالیاتی پیچیده  همگی داراي نظام 
نمونهبرنامه از  اجرا شده است.  مالیاتی در کشورهاي مختلف  نظام  موفق میهاي ساده سازي  برنامه هاي  به  توان 

 2003که در سال  هاي مالیاتی  اشاره کرد. در این برنامه تمامی انواع نرخ  2004اصالح مالیاتی اسلواکی در سال  
). در نیوزیلند از میانه دهه 170یک نرخ تقلیل یافت (زایر، همان:    نرخ مالیاتی بود حذف و به   18تعداد آنها بالغ بر 

هاي راجع به تدوین قانون اصالحات مختلفی براي ساده سازي نظام مالیاتی صورت گرفته است. بررسی  1980
بر درآمد نیوزیلند مصوب سال   این کشور حاصل نشان می   2004مالیات  مالیاتی  بهبودهایی در سیستم  دهد که 

است. از جمله معیارهایی که در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته، طول جمالت و درصد جمالت مجهول    شده
ایجاد شده است مالیاتی کشور مذکور  نظام  توجهی در  قابل  تغییرات مثبت  معیارها  این  اساس  و (  بوده که بر  پائو 
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محدود بودن پایه های مالياتی و مشمول نبودن بخش قابل توجهی از توليد ناخالص داخلی و وجود نرخ های 
متعدد و حجم باالی اقتصاد غيررسمی )عسکری، پيشين: 96- 99( از موانع مهم برقراری عدالت مالياتی در 
ایران است. بنابراین، گسترش پایه های مالياتی و متناسب كردن نرخ های مالياتی می تواند عدالت مالياتی را در 
نظام مالياتی ایران محقق سازد. برخی نيز معتقدند تغيير واحد مالياتی از فرد به خانواده و ماليات بر درآمد خانوار 
به جای ماليات بر درآمد فرد و اعطای شخصيت حقوقی به خانواده می تواند عدالت مالياتی را به نحو مطلوب 
تأمين نماید )حبيب نژاد و دیگران، 1397: 116(؛ البته این راهکار نيازمند بررسی های دقيق تر و سنجش آثار 

اقتصادی و اجتماعی آن است.
ساده سازی نظام مالیاتی

غالب نظام های مالياتی با سطحی از پيچيدگی مواجه هستند. استراو و فوگلياسو )1989( مطالعه تطبيقی را در 
هفت كشور انجام داده اند و نتایج آن نشان می دهد كشورهای ژاپن، بریتانيا، فرانسه، ایتاليا و ایاالت متحده 
آمریکا همگی دارای نظام های مالياتی پيچيده هستند. فقط سوئد و هلند دارای یک نظام مالياتی نه چندان 
پيچيده هستند. برنامه های ساده سازی نظام مالياتی در كشورهای مختلف اجرا شده است. از نمونه های موفق 
می توان به برنامه اصالح مالياتی اسلواكی در سال 2004 اشاره كرد. در این برنامه تمامی انواع نرخ های مالياتی 
كه در سال 2003 تعداد آنها بالغ بر 18 نرخ مالياتی بود حذف و به یک نرخ تقليل یافت )زایر، همان: 170(. در 
نيوزیلند از ميانه دهه 1980 اصالحات مختلفی برای ساده سازی نظام مالياتی صورت گرفته است. بررسی های 
راجع به تدوین قانون ماليات بر درآمد نيوزیلند مصوب سال 2004 نشان می دهد كه بهبودهایی در سيستم 
مالياتی این كشور حاصل شده است. از جمله معيارهایی كه در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته، طول 
جمالت و درصد جمالت مجهول بوده كه بر اساس این معيارها تغييرات مثبت قابل توجهی در نظام مالياتی 
كشور مذكور ایجاد شده است )پائو و دیگران1، 2007(. البته سویر )2007( معتقد است تغييرات مداوم پياپی در 

قوانين این اثرات را كمرنگ كرده است. 
در مالزی، مصطفی )1996( درک مؤدیان از نظام خوداظهاری را مورد بررسی قرار داده و وجود ميزانی از 

پيچيدگی را در زمينه دوره های نگهداری سوابق، جزئيات، و ابهام در قوانين مالياتی نتيجه گرفته است. 
در مصر نيز برنامه ساده سازی سيستم مالياتی در سال 2004 باعث شد در كوتاه مدت نتایج مثبتی پدیدار 
شود به گونه ای كه تعداد اظهارنامه های تسليمی در طول یک سال 50 درصد رشد كرد و درآمد مالياتی با وجود 

كاهش نرخ های مالياتی از هفت درصد به نه درصد توليد ناخالص داخلی رسيد )زایر، همان(.
مطالعه ای كه ریچاردسون )2006( در 45 كشور انجام داده گویای این است كه صرف نظر از آموزش، 

1. Pau & others
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منبع درآمد، عدالت و اخالق، پيچيدگی نظام مالياتی مهم ترین مؤلفه تعيين كننده در عدم تمکين مؤدیان 
است. در ایران نيز متخصين حوزه ماليات، نظام مالياتی را علی رغم تالش های صورت گرفته همچنان دارای 
پيچيدگی زیادی می دانند. این پيچيدگی هم در غيرقابل فهم بودن عبارات قانونی و طوالنی بودن آنها است 
و هم در ناهماهنگی با سایر بخش ها كه عماًل هزینه های تمکين را افزایش می دهد. صدور انواع بخش نامه ها 
و دستورالعمل های بعضاً متناقض و متعارض،1 انبوه استعالمات در حوزه مالياتی و تورم پرونده های مالياتی در 
دیوان عدالت اداری گویای پيچيدگی نظام مالياتی است.2 به این موارد باید حجم باالی اقتصاد زیرزمينی را 

نيز افزود.
تأکید بر رویكرد قراردادگرایانه به جای رویكرد قدرت گرایانه

رویکرد دولتها به مقوله ماليات عموماً ناشی از تعریفی است كه از ماليات در آن نظام حقوقی مالياتی وجود دارد. 
از ماليات تعاریف متعددی اراده شده است. تعریف مورد پذیرش ما كه منطبق با رویکرد قراردادگرایانه است این 
تعریف است: »ماليات، بخشی از درآمد یا دارایی است كه به موجب یک قرارداد اجتماعی ضمنی هر شخصی 
بر پایه مسئوليت اجتماعی و اصل تعاون ملی و برابر مقررات قانونی به گونه بالشرط و اجباری، ملزم است برای 
تأمين هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی كشور به ميزان توانایی مالی 
خود به خزانه دولت بپردازد« )طاهری تاری، 1394، ص 41(. در پرتو چنين تعریفی از ماليات، رابطه شهروندان 
و دولت بر مبنای یک قرارداد اجتماعی مالی تنظيم می شود كه در آن پرداخت ماليات  در ازای دریافت خدمات 
عمومی مناسب، صورت می گيرد و دولت متعهد می شود در قبال ماليات اخذ شده از شهروندان، تعهداتی از جمله 
رشد و شکوفایی كشور را به ارمغان آورد )سیگويرا و نوگويرا، 2013: 9(. در پرتو چنين نگرشی، دولت، 
فعال ما یشاء نيست و الزم است تا در قوانين مالياتی سازوكارهایی برای كنترل خودسری دولت در نظر گرفته 
شود.3 این رویکرد می تواند با افزایش سرمایه اجتماعی دولت، اخالق مالياتی را تقویت كند و در نهایت منجر 
به افزایش تمکين داوطلبانه گردد. در حال حاضر نه مراجع مالياتی نگاه قراردادگرایانه به مؤدیان مالياتی دارند 

و نه بخش های قدرتمند اقتصادی به قرارداد اجتماعی ميان دولت و مردم پای بند هستند.4
 شفافیت اطالعات مالیاتی

تأكيد بر مؤلفه های رفتارگرایی به معنی رد تمامی سازوكارهای موجود در الگوی بازدارندگی نيست. پيش تر ذكر 
شد كه جلوگيری از فرار مالياتی از طریق افزایش احتمال كشف فرار، از راهکارهایی است كه طرفداران نظریه 

 1. مصاحبه با سيد احمد مدنی عضو مستشاری هيأت موضوع ماده 251 مکرر و توفيق جمال پور مستشار هيأت مذكور.
 2. مصاحبه با دكتر ولی رستمی عضو هيأت علمی دانشگاه تهران.

 3. این موضوع نيازمند تفصيل بيشتر است كه از حوصله این نوشتار خارج است.
 4. تمامی نمونه های انتخابی ما این نتيجه را تأیيد كرده اند.
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بازدارندگی بر آن تأكيد می كنند و در قوانين مالياتی ایران نيز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی ها نشان 
می دهد كه طی ساليان اخير، بر خالف جرم انگاری فرار مالياتی كه به دليل هزینه های اجتماعی و اقتصادی 
باال چندان مورد توجه مراجع مالياتی نبوده و تعداد معدودی پرونده كيفری توسط دادستانی انتظامی مالياتی در 
دادگاه ها تشکيل شده، افزایش احتمال كشف فرار از طریق توسعه دولت الکترونيک، نقش مهمی در افزایش 
درآمدهای مالياتی و كاهش فرار مالياتی در ایران داشته است. لذا استفاده از این روش در الگوی شایسته 
ضمانت اجراهای مالياتی مورد نظر است. البته مراد ما از شفافيت اطالعات مالياتی صرفاً سازوكارهای كشف 
فرار مالياتی نيست؛ بلکه شفافيت اطالعات مالياتی بدین معناست كه از یک سو با استفاده از سازوكارهای دولت 
الکترونيک ميزان احتمال كشف فرار مالياتی را افزایش دهيم و از سوی دیگر، اطالعات مربوط به مصارف 
درآمدهای مالياتی به طور دقيق و شفاف در اختيار مؤدیان قرار داده شود و دولت به عنوان نهادی پاسخگو در 

برابر دریافت های مالياتی در نظر گرفته شود.1

نتیجه گیری
یکی از عوامل موثر بر فرار مالياتی، نحوه نگرش سياست گذاران به رابطه دولت و مردم و تجویز ضمانت اجراهای 
مالياتی متناسب با این دیدگاه در قوانين مالياتی است. قوانين مالياتی ایران با وجود تغييرات متوالی نتوانسته 
رابطه دولت و مؤدیان را در یک بستر احترام آميز و قراردادگرایانه تنظيم نماید. اصالحات اخير قانون ماليات های 
مستقيم نيز بيانگر دیدگاه قدرت گرایانه در رابطه دولت با شهروندان و تأكيد بر رویکرد بازدارندگی در طراحی 
و تعبيه ضمانت اجراهای مالياتی است. افزایش احتمال كشف فرار مالياتی و تشدید ضمانت اجراها در قانون 
ماليات های مستقيم از راهکارهایی است كه قانونگذار برای افزایش تمکين مالياتی مؤدیان در نظر گرفته است. 
این راهکارها گر چه مهم است، ليکن بدون تغيير نگرش مؤدیان به مقوله پرداخت ماليات نمی تواند تأثير 
چشمگيری در نظام مالياتی و افزایش درآمدهای عمومی ایجاد كند. صرف نظر از این موضوع، صرف افزایش 
درآمدهای مالياتی از طریق اجبار شهروندان به پرداخت ماليات با شاخص های حکمرانی خوب و به زمامداری 
سازگار نيست و باید تالش نمود تا با همدل و همراه ساختن شهروندان با اهداف نظام مالياتی با تغيير دیدگاه 
آنها به مقوله ماليات، كيفيت ماليات ستانی را بهبود بخشيد و ميزان تمکين داوطلبانه را افزایش داد. برقراری 
عدالت مالياتی در وضع و توزیع ماليات از طریق گسترش پایه های مالياتی و بودجه ریزی مشروع، بهبود اخالق 
مالياتی با توسل به رابطه احترام آميز دستگاه ماليات ستانی با مؤدیان، ارائه آموزشهای الزم به شهروندان در 
خصوص نظام مالياتی و فرآیند پرداخت ماليات و ساده سازی نظام مالياتی در كنار شفافيت اطالعات مالياتی 

 1. این مفهوم از شفافيت اطالعات مالياتی كه مورد نظر ماست، توسط متخصصين امور مالياتی كه در نمونه های ما قرار گرفته اند تأیيد شده است.
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می تواند در تغيير نگرش مؤدیان موثر واقع شود. رویکردهای بازدارنده در تعبيه ضمانت اجراهای مالياتی گر 
چه ممکن است در كوتاه مدت افزایش درآمدهای مالياتی را ناشی شود، اما در بلندمدت به فاصله بيشتر ميان 
دولت با شهروندان منجر شده و باعث خواهد شد تا مؤدیان به دنبال راهکارهای نوینی برای فرار از پرداخت 
ماليات باشند. با توجه به موارد مذكور، تأكيد ویژه بر یک الگوی تركيبی )رفتارگرایی در كنار شفافيت اطالعات 
مالياتی( در طراحی ضمانت اجراهای مالياتی می تواند سرمایه اجتماعی دولت را افزایش داده و نظام مالياتی را 

در دستيابی به اهداف خود یاری دهد. لذا پيشنهاد می گردد:
فصلی مجزا در قوانين مالياتی با عنوان حقوق مؤدیان شامل تکليف دولت به ارائه آموزش های الزم به . 1

مؤدیان، تأمين حقوق مربوط به دادرسی عادالنه، الزام مراجع مالياتی به رفتار محترمانه با مؤدیان، كاهش 
هزینه های پرداخت ماليات و... در نظر گرفته شود؛

محل مصارف ماليات های پرداختی از سوی شهروندان در قوانين بودجه هر سال به طور دقيق مشخص و . 2
هر ساله گزارش آن برای اطالع شهروندان منتشر گردد؛

بخشی از درآمدهای مالياتی برای وزارت آموزش و پرورش برای ترویج مفاهيم مالياتی در مقاطع مختلف . 3
مدارس در نظر گرفته شود. 
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