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  چکیده
است.  مالیات، هاي گذشته و حال حاضر در زمانها  مالی دولتین منابع تر مهمیکی از 

حکومتی  يابزارمثابه  ، بهتوجهی از درآمدهاي عمومی قابل بخش تأمینمالیات عالوه بر 
 قرارها  حکومتۀ بردن شکاف طبقاتی مورد استفاد بین براي تعدیل ثروت در جامعه و از

 ی شده است که از جملهبین پیشفی در حکومت اسالمی نیز منابع مالی مختل. گیرد می
که شهروندان مکلّف  طور کرد. همانخراج و جزیه اشاره ، انفال، خمس، توان به زکات می

در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی هستند،  قانونی و شرعیهاي  مالیاتبه پرداخت انواع 
و پاسخ به این تحلیلی به بررسی  ـبا روش توصیفی ، در این مقالهدارند.  حقوقی نیز آن

براي  امتیازهاییچه حقوق و  البالغه هاي نهج که در آموزهایم  پرداخته پرسش
ی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران بین پیشاسالمی هاي  مالیات کنندگان پرداخت
 تحقیق نشانهاي  یافته. مطابقت دارد زمینهدر این  البالغه هاي نهج با آموزهاندازه تا چه 

بعد تربیتی رویکردي تلفیقی و شامل هر دو ُ گیري به مالیات(ع) کرد امام علیدهد روی می
ان مالیاتی نهاده است اما رویکرد مؤدیو بنابراین اصل را بر اعتماد به است  و کسب درآمد

ان قرار مؤدیاعتمادي بر  بی رویکرد کسب درآمد است و اصل را برتنها نظام مالیاتی ایران 
حق مؤدي، مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با ها  برخی از حقالبته در . داده است

نظام حقوق مالیاتی ایران با وغیره، حق ارزیابی منصفانه ، یخواه تجدیدنظرحق ، رازداري
  .مطابقت دارد البالغه هاي نهج آموزه
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  مقدمه
داراي نظام منسجم سیاسی و اجتماعی است که در آن روابط ، دین خاتم عنوان بهدین مبین اس�م 

روابط مالی و ، یکی از اقسام این روابط. و حاکمان با دقت تبیین و ترسیم شده استمتقابل مردم 
که مردم مکلّف به پرداخت اقسام مختلفی از اموال به  طور است. همان مالیاتی میان حکومت و مردم

در براین،  است. ع�وه یمشخصخدمات  حکومت نیز در قبال مردم مکلف به ارائه، حکومت هستند
مالیات از حقوقی برخوردارند که  کنندگان پرداخت، پرداخت مالیات به حکومت موضوعِ مورد خود

ان مالیات از مسائلی است که ع حقوق مؤدیموضواست.  دولت اس�می مکلّف به رعایت این حقوق
ی حقوق بشر و قوانین اساسی الملل بین در اسناد ،حقوق بشري در قرون اخیرهاي  جنبشۀ در نتیج

مختلف هاي  مالیاتی و روشهاي  نظام، اگرچه اقسام مختلف مالیات. کس شده استکشورها منع
یافته است و با نظام مالیاتی اي  م�حظه قابل در دوران مدرن پیشرفت مالیاتارزیابی و وصول 

 کنندگان مالیات، اما در موضوع حقوق پرداختاست،  کلی متفاوت نخستین اس�می بههاي  دولت
به این مسئله ، در این مقاله. و درخشانی در منابع فقهی و روایی اس�می وجود دارد تأمل قابل مطالب
از چه حقوق الب�غه،  هاي نهج به دولت اس�می از منظر آموزه کنندگان مالیات ایم که پرداخت پرداخته

غه در این الب� هاي نهج و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزه برخوردارند امتیازهاییو 
  زمینه مشابهت دارد؟

  منابع مالی دولت اسالمی. 1
ها (انفال) و درآمدها (خمس و زکات)  کلی منابع مالی دولت اس�می شامل دو قسم کلی دارایی طور به«

هاي ثابت یعنی  ند که همان مالیاتا شود. برخی از این منابع ثابت است؛ البته از دارایی نیز درآمد کسب می
هاي متغیر حکومتی شامل جزیه،  ها و سایر درآمدها و مالیات است، برخی دیگر دارایی زکات و خمس

ترین منابع مالی دولت اس�می محسوب  خراج، فیء، انفال و سایر منابع است... زکات و خمس مهم
خت ). پردا62: 1395(رستمی، » شوند که شبیه مالیات به معناي امروزي هستند و ثابت و تغییرناپذیرند می

هاي گوناگونی بر اهمیت آن  زکات و خمس از واجبات شرعی و عملی عبادي است که در آیات و روایت
) براي تشریع زکات بیان کرده است، دو چیز است: 103اي که قرآن کریم (توبه:  فلسفه«تأکید شده است. 
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عنوان صدقه دریافت کند  ا بهتطهیر و تزکیه. خداوند به پیامبر دستور داده است از اموال مسلمانان مقداري ر
). ع�وه 19: 1365(بیات، » شان را فراهم سازد هاي رشد و تکامل ترتیب آنان را پاك سازد و زمینه و بدین

هاي منقول از معصومان بیان شده است دولت اس�می وظیفه دارد با دریافت  بر آن، در بسیاري از روایت
و نیازمندان، نگذارد جامعه اس�می به دو قطب دارا و ندار تقسیم زکات از ثروتمندان و تأمین نیازهاي فقرا 

)؛ بنابراین اصل پرداخت زکات و 20- 21: 1365شود و حقوق محرومان در جامعه پایمال شود (بیات، 
امام، «فرماید:  تکلیف مردم به پرداخت آن از مسلّمات دین مبین اس�م است تا جایی که امام علی(ع) می

هاي ایشان زکات بگیر که  کند، زیرا خداي متعال فرموده است از مال پرداخت زکات وادار میمردمان را به 
  ).747: 2، ج1386؛ به نقل از: حکیمی و دیگران، 86: 96(مجلسی، بحارا�نوار، ج » کنی آنان را پاك می

ف رغم وجوب پرداخت زکات و تکلیف دولت اس�می بر دریافت آن از مردم، در منابع مختل به
بینی شده است که در این مقاله این  کنندگان این واجب مالی پیش اس�می، حقوقی براي پرداخت

کنیم. همچنین جایگاه این حقوق در  الب�غه بررسی می هاي کتاب شریف نهج موضوع را در آموزه
ر هاي مستقیم، قانون مالیات ب ترین منابع حقوقی نظام مالیاتی ایران شامل قانون مالیات مهم

  افزوده و منشور حقوق مؤدیان مالیاتی بررسی خواهد شد. ارزش

  و نظام حقوق مالیاتی ایران البالغه نهجمالیات در  کنندگان حقوق پرداخت .2
ها براي حفظ پیوند نظام با مردم و اتکاي نظام بر مردم و عامل حمایت مردم،  یکی از بهترین راه«

هاي فرهنگی همراه شود تا مردم احساس کنند دولت  جیههاست؛ مشروط بر اینکه با تو جعل مالیات
). بدیهی است یکی از بهترین 292: 1365(بیات، » هاست مال خودشان و محصول زحمات خود آن
  بینی حقوقی در رابطه با مؤدیان مالیاتی است. توجیهات فرهنگی در رابطه با مالیات، پیش

مطالب ارزشمندي در رابطه با  53و 51، 26، 25 هاي ویژه در نامه الب�غه به در کتاب شریف نهج
کنندگان مالیات به دولت اس�می بیان شده است که در ادامه این حقوق بررسی و  حقوق پرداخت

  شود. سپس آن حق در نظام حقوق مالیاتی ایران شناسایی می

  مهرورزانه و منصفانه، حق برخورداري از رفتار محترمانه. 2- 1
کات واجب الهی و با مردم و اموال آنان در ارتباط است، قانون اس�م شرایط و آداب با توجه به اینکه ز«

خاصی را براي عام�ن زکات در نظر گرفته است. بر همین اساس، مأمور زکات باید بالغ، عاقل، مؤمن 



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۷۸

 

 1397پاییز و زمستان ، پانزدهم، شماره دوره هفتم

و نسبت به مسائل مربوط به کارش آگاه باشد. یکی از نکات بسیار مهم در اجرا، توجه به چگونگی 
گر اس�م  خورد مأموران با مؤدیان است. مأموران باید به زیور آداب کارگزاري در مکتب هدایتبر

توجه اس�م به شأن افراد در دریافت زکات ). «76: 1382آبادي،  (آقانظري و گیلک حکیم» آراسته باشند
هجمه  فرد است و هرگز اجازه نداده است شخصیت افراد، تحت هیچ شرایطی مورد بسیار منحصربه

)؛ بنابراین یکی از حقوق مؤدیان مالیاتی، حق رفتار منصفانه 161: 1395(شعبانی و کاشیان، » قرار گیرد
اصل رفتار منصفانه با مؤدي به این معناست که مراجع تشخیص و وصول مالیات و «و کریمانه است. 

ي منصفانه داشته باشند و با ها و رفتار با مؤدي مالیاتی برخورد مقامات و مأموران مالیاتی در مراوده
ارزیابی «). در سیاست مالی اس�م، 115: 1388(رستمی، » رعایت انصاف و عدالت با وي رفتار کنند

کنندگان احساس خشنودي و رضایت  درآمدها باید عاد�نه و آسان صورت پذیرد. باید در پرداخت
(جولید، » مالیاتی کسب شود ایجاد شود. اگر اشتباهی صورت گرفت باید در نهایت رضایت مؤدي

کارگزاران مالیاتی باید ت�ش خود را براي آبادانی و تولید بیشتر به کار برند و در اخذ ). «137: 1389
از آنان بستانند و در وضعیت  ازحد یشبمالیات از مردم، با اخ�ق خوش و راستی برخورد کنند و نباید 

ها و  امیر مؤمنان در عهدنامه). «52: 1389، (رضایی دوانی» سخت باید بر آنان ارفاق کنند
هاي حکومتی خود، کارگزاران خویش را سخت هشدار داده است که حرمت مردمان را  دستورالعمل

شدت مراقب رفتار خود با  به حریم کرامت و عزت آنان تعدي نکنند و به روي یچه بهپاس بدارند و 
فرماید:  م در نامه خود به مالک اشتر در این رابطه می). اما475: 1387(دلشاد تهرانی، » مردمان باشند

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان «
اي برادر دینی تو و  اند دسته حیوان شکاري باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی زیرا مردم دو دسته

  ).567: 1380(دشتی، » ش هستنددسته دیگر همانند تو در آفرین
کند، حق  هاي عمومی مشارکت می کنندۀ مالیات که در تأمین هزینه از حقوق ابتدایی پرداخت

آوري  که براي مأموران جمع 25برخورداري از رفتار شایسته و محترمانه است. امام علی(ع) در نامۀ 
و رفتار محترمانه با  اند، نکات ارزشمندي را در مورد رعایت اخ�ق خوش زکات نوشته

با ترس از خدایی که یکتاست «اند. در ابتداي این نامه آمده است:  کنندگان زکات بیان داشته پرداخت
و همتایی ندارد حرکت کن، در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسان یا با زور از زمین او نگذر... هرگاه 

شو، سپس با آرامش و وقار به سوي آنان به آبادي رسیدي در کنار آب فرود آي و وارد خانه کسی م
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ها س�م کن و در س�م و تعارف و مهربانی کوتاهی  گیري، به آن  شان قرار حرکت کن تا در میان
  ).505: 1380(دشتی، » نکن...

گرفتن خداوند در رفتارشان  در این فراز، امام ابتدا مأموران خود را به رعایت تقواي الهی و درنظر
امام «دارد.  استفاده از قدرت و اقتدار حکومتی که در اختیار دارند، باز می آنان را از سوءکنند و  امر می

آوري  شود، نخست اینکه مأمور جمع در این عبارت افزون بر دستور تقوا دو مطلب مهم را یادآور می
، هنگامی که زکات نباید مردم را بترساند و با خشونت رفتار کند، زیرا در گذشته مأموران اخذ مالیات

شان نباشد،  ها بخواهند که در طاقت شدند، مردم از ترس اینکه مبالغ سنگینی از آن اي می وارد منطقه
ها استقبال  ترسند بلکه از آن تنها نمی رفتند، ولی هنگامی که بنا بر ارفاق باشد، نه در وحشت فرو می

را بترسانی بلکه نباید از حضور تو ناخشنود ها  تنها نباید آن فرماید نه کنند. در دستور دوم می نیز می
باشند، بلکه باید تو را مأموري از طرف امیري بخشنده و مهربان، جواد و کریم بدانند و حضورت را 

  ).302- 303: 9، ج1390(مکارم شیرازي و دیگران، » گرامی بدارند
چراکه گردآورندگان مالیات تأمل در محتوا و موضوع این نامه نشان از اهمیت موضوع نزد امام دارد، «

هاي آن روزي کوفه و بصره فاصله داشتند و مردمان  ها با تمدن بسا فرسنگ شدند که چه به نقاطی اعزام می
بدوي و فاقد اط�عات چندانی از اوضاع زندگی شهري و رفاه مردمان دیگر بودند؛  نشین و شبه عموماً بادیه

دهد  عنوان حاکم دولت اس�می به خود اجازه نمی باوجوداین امام بهبنابراین انتظار آنان چندان زیاد نبود؛ 
  ).154: 1394(آقایی طوق، » شان بفرستد مأموران مالیاتی را بدون منشور اخ�قی به سراغ

فرستاده شده  مخنف ابن سلیمهجري براي فرماندار اصفهان  36که در سال 26همچنین در نامه 
و به او «... ورداري از رفتار شایستۀ مأموران مالیات آمده است: است، در رابطه با حق مردم در برخ

ها حکومت  ها بهتان نزند و با مردم به جهت اینکه بر آن کنم با مردم تندخو نباشد و به آن سفارش می
» دهندگان در استخراج حقوق الهی هستند اعتنایی نکند، چه اینکه مردم برادران دینی و یاري دارد بی
المال و به یک معنا  آوري حقوق بیت ها نکات روانی بسیار مهمی در جمع این). «507: 1380(دشتی، 

جویی  ها و عدم برتري در تمام امور مربوط به مدیریت است. برخورد خوب با مردم، اعتماد بر آن
شوند بدون  کنند و سبب می شان تشویق می اموري هستند که مردم را به اداي حقوق و انجام وظایف

هاست  ز به بازرس و پرونده و دادگاه به وظایف خود در برابر حکومت یا کسی که مدیر بر آننیا
المال را  استفاده کنند و حقوق بیت عمل کنند... درست است که امکان دارد برخی از این مسئله سوء
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بت به اعتنایی و برخورد خشن نس گونه رفتار بسیار کمتر از بی شک پیامدهاي این نپردازند ولی بی
  ).332: 9، ج 1390(مکارم شیرازي و دیگران، » هاست آن

فرماید:  المال نوشته شده است می الب�غه که خطاب به کارگزاران بیت نهج 51امام علی(ع) در نامه 
در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در برآوردنِ نیازهایشان شکیبا باشید، همانا شما «... 

هایش  و نمایندگان امت و سفیران پیشوایان هستید. هرگز کسی را از بیان نیازمنديداران مردم  خزانه
هاي مشروعش محروم نسازید و براي گرفتن مالیات از  بازندارید و شرمنده نسازید و از خواسته

هاي تابستانی یا زمستانی و مرکب سواري و بردۀ کاري او را نفروشید و براي گرفتن  مردم، لباس
  ).565: 1380(دشتی، » اندازي نکنید... را با تازیانه نزنید و به مال کسی دست درهمی کسی

دهندگان نیز  پسندند براي مالیات منظور از انصاف کارگزاران این است که آنچه براي خود می
گونه  ها نیز ناخوش دارند؛ یا به تعبیر دیگر همان دارند براي آن بپسندند و آنچه براي خویش ناخوش می

ها بپردازند... سپس حضرت کارگزاران خود را  ها را نیز به آن گیرند حقوق آن ها می حق خود را از آنکه 
شان  ها از بیان حاجت اي رفتار نکنند که آن کنند: نخست آنکه با مردم به گونه از چند چیز نهی می

اي رفتار  ر باید به گونهشان است، کارگزا شرمنده شوند؛ مث�ً اگر بخشی از زراعت یا احشام مورد ع�قه
کننده بتواند این مطلب را بیان کند و از وي بخواهد مالیات را از بخش دیگر از وي  کند که پرداخت

شان باز ندارند؛ براي مثال اگر در گرفتن مالیات  هاي مشروع دریافت کند. دوم اینکه مردم را از خواسته
هی، حضرت مستثنیات دین یا آنچه براي زندگی خواستۀ مشروعی دارند آن را بپذیرند. در سومین ن

کنند مانند لباس، مرکب وغیره. در چهارمین  عنوان مالیات گرفته شود را بیان می ضروري است و نباید به
خواهد براي اخذ اموال،  سازد و از کارگزاران خود می نهی، اعمال خشونت در اخذ مالیات را ممنوع می

  ).337: 10، ج 1390د (مکارم شیرازي و دیگران، مردم را تحت فشار قرار ندهن
قانون مدیریت خدمات کشوري تکالیفی را براي کارمندان  90ماده ، در نظام حقوقی ایران

ارمندان ک«: دارد می این ماده مقرر. رجوع معین کرده است اجرایی در برخورد با اربابهاي  دستگاه
انصاف یی، رو گشاده، امانت، صداقت، سرعت، دقت ف خود را بایند وظاا موظفیی اجرا يها دستگاه

دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم  یو اختصاص ین و مقررات عمومیاز قوان پیرويو 
به امور  ییاعتنا بی هرگونه. گو باشند ربط پاسخ يدستگاه ذدر برابر سان و یکن به طور امراجع

د در برابر برخورد توان می ارباب رجوعاست.  منوعم ین و مقررات عمومیو تخلف از قوان مراجعان
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 یا به مراجع قانونیربط  يذیی ف به دستگاه اجرایدر انجام وظا یوتاهکو ها  آن ارمندان باکنامناسب 
هاي اجرایی از  رویی و انصاف تکلیف عمومی همۀ کارمندان دستگاه ؛ بنابراین گشاده»کندت یاکش

  ت.جمله کارمندان دستگاه مالیاتی اس
در منشور حقوق شهروندي، در نظام اداري نیز تکالیفی در این زمینه براي کارمندان بیان شده 

این منشور یکی از اصول و مبانی حقوق شهروندي در نظام اداري  1ماده  1است. از جمله در بند 
، گویی پاسخ، کارآمدي، مداري امور کشور بر پایه قانون ۀشایست ۀادار«گونه بیان شده است:  این

  ».اجرایی الزامی استهاي  ن و کارکنان دستگاهمسئو�عدالت و انصاف توسط همه ، شفافیت
گونه بیان کرده  ها را این منشور یکی از حقوق ارباب رجوع در اداره 2ماده  1همچنین در بند 

  ».حق برخورداري از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اس�می«است: 
اي به این حق نشده است  ستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ اشارههاي م در قانون مالیات

حقوق منشور  1اما در منشور حقوق مؤدیان مالیاتی به این حق پرداخته شده است. در اصل 
ما  مؤدي محترم حق برخورداري از رفتار عاد�نه، منصفانه و قانونمند را دارد.«آمده است:  شهروندي

عمل  ما در انجام وظایف خود با انصاف و عدالت کنیم. حترام و متانت رفتار میبا شما با ادب، ا
صداقت در گفتار و عمل و انجام همچنین  .ورزیم دوري میاز هرگونه تبعیض عمل و  کنیم می
  ».دانیم موقع تعهدات را بر خود مسلم می به

  و سختیی ستثنامالیاتی در شرایط اهاي  و بخشودگیها  از تخفیفمندي  حق بهره .2- 2
معافیت مالیاتی طبق تعریف، تخفیف بخش و یا حتی کلِ مالیات حقّۀ یک شخص حقیقی یا حقوقی «

هاي حمایتی  مدت است و ابزار حمایتی متداولی در کنار سایر سیاست براي مدتی طو�نی یا کوتاه
اجتماعی خاص  رود. استفاده از این سیاست در هر مورد، توجیهات اقتصادي و دولت به شمار می

خود را دارد اما درهرحال، معافیت مالیاتی براي حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا 
در سیاست مالی اس�م هرگونه ادعاي ). «139: 1390شود (نظري،  کمک به قشري خاص اعطا می

) مقبول است بودن منجر به معافیت مالیاتی شود (از جمله ادعاي مقروض ینوع بهمؤدي مالیاتی که 
). این حق برگرفته از اصل انصاف یا برخورد 137: 1389(جولید، » مگر اینکه خ�ف آن ثابت شود

کنندۀ مالیات است و دولت اس�می را به دادن تخفیف یا بخشیدن مالیات در  منصفانه با پرداخت
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و غیردستوري  ها منعطف سازد. در دولت اس�می، نظام مالیات شرایط استثنایی یا سخت ملزم می
کند و چنانچه شرایط  اقتصادي و اجتماعی عمل می واحوال اوضاعگرفتن شرایط و  است و با درنظر

شود. این انعطاف تابع شرایط  هاي مالیاتی، آن شرایط در نظر گرفته می نابسامان باشد، در دستورالعمل
  ).479- 480: 1388(دلشاد تهرانی، » دهندگان است تا کارشان به سامان برسد مالیات

دهندگان را عامل اص�ح امور  بهبودي مالیات و مالیات«به مالک اشتر، اگرچه  53امام(ع) در نامه 
دهندگان اص�ح نشود کار دیگران نیز سامان  تا امور مالیات«داند و معتقد است  می» اقشار جامعه

)، اما در همین 579: 1380ی، (دشت» دهندگان هستند خور مالیات و مالیات نخواهد یافت، زیرا همه نان
پس «کند:  دهندگان می نامه با برشمردن شرایطی کارگزار خود را مکلف به اعمال تخفیف به مالیات

ها، یا کمی باران،  شدن آب چشمه زدگی، یا خشک اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات، یا آفت
مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان گرفتن   ها یا خشکسالی، در شدن زمین در سی�ب یا خراب

اي است که در آبادانی  دادن در خراج، تو را نگران نسازد زیرا آن اندوخته سامان گیرد و هرگز تخفیف
ستایند و تو از گسترش عدالت در  هاي تو نقش دارد؛ رعیت تو را می شهرهاي تو و آراستن و�یت

ها اندوختی و  چه نزد آنان تکیه خواهی کرد؛ بدانت آنمیان مردم خشنود خواهی شد و به افزایش قو
به آنان بخشیدي و با گسترش عدالت در بین مردم و مهربانی با رعیت، تو به آنان اطمینان خواهی 

شان گذاري با شادمانی خواهند پذیرفت، زیرا  داشت آنگاه که در آینده کاري پیش آید و به عهده
  ).580- 581: 1380(دشتی، » کند ا زیاد میعمران و آبادي قدرت تحمل مردم ر

الخراج معینی را  این فراز از نامه امام در مورد کشاورزان اراضی خراجیه است که باید مال
بپردازند. امام(ع) تمامی شرایطی را که ممکن است براي این کشاورزان پیش بیاید و به موجب آن 

ان را در چنین شرایطی مشمول تخفیف دولت شمارد و آن نتوانند مالیات خود را بپردازند، برمی
شدن زراعت به آفات  بودن مالیات، گرفتار داند. این شرایط عبارتند از: غیرعاد�نه و سنگین می

نیافتن به محصول یا کاهش آن، خشکسالی و  آبی و در نتیجه دست شدن آب یا کم مختلف، قطع
گرفتگی  شوند، و وقوع سی�ب و آب هایی که به روش دیم آبیاري می کمبود محصول در زمین

رفتن محصو�ت. در تمام این حا�ت، والی باید توان کشاورزان را در نظر  بین هاي زراعی و از زمین
اند، تخفیف دهد یا حتی اگر توان  اي که گرفتار ضرر و زیان شده بگیرد و خراج هرکدام را به اندازه

  ).31- 32: 11، ج1390ازي، کلی از خراج معاف کند (مکارم شیر ندارند، به
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کنند. در یک نظام مالیاتی  هاي مالیاتی اشاره می امام(ع) در این نامه به جایگاه و نقش بخشودگی
ورزي حکومت است. از منظر مدیران مالیاتی  منعطف، بخشودگی مالیاتی نشانۀ خردمندي و عدالت

بینی در  پیش هاي قابل ی از برنامهشوند، بلکه بخش هاي مالیاتی زیان شمرده نمی ور، بخشودگی بهره
شوند و آن را زمینۀ اقدامات مثبت  رو می بینانه با آن روبه رو کام�ً واقع هاي مالیاتی است و ازاین نظام

گردانیدنِ بار هزینۀ  دهد سبک دهند. به همین دلیل است که امام به مالک اشتر فرمان می آینده قرار می
  ).479-480: 1388گران آید (دلشاد تهرانی، روي نباید بر تو  هیچ آنان به

به موضوع تخفیف در  ،هاي مستقیم در نظام حقوق مالیاتی ایران، در مواد مختلفی از قانون مالیات
ت پرداخته شده است، ولی اغلب آن را به افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات نسبت به سال مالیا
هاي مستقیم، در رابطه با انواع  باب چهارم قانون مالیات، وابسته کرده است. همچنین فصل اول از قبل

گذاري، حمایت از مناطق  هاي مالیاتی است که شامل مواردي چون تشویق سرمایه معافیت
انتفاعی آموزشی  هاي غیر یافته، موقوفات و درآمدهاي حاصل از خمس و زکات و فعالیت توسعه کمتر

آمدن شرایط دشوار اقتصادي یا مشک�ت  یت در مورد پیشو فرهنگی است، اما دربارۀ تخفیف یا معاف
تولید، در این قانون و نیز در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ دستوري دربارۀ تخفیف و معافیت 

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی آمده است:  1بینی نشده است. تنها در یکی از بندهاي اصل  مالیاتی پیش
که با » گشایی خواهیم کرد مشکل ،قانون و اختیارات ۀو در حیطکرده  ما به شرایط خاص شما توجه«

  توجه به نبود قوانین �زم در این زمینه، بیان صرف این حق، خالی از فایده است.

  اسرار مالیاتی نکردنِحق رازداري و افشا. 2- 3
جه است، اصل هاي مالیاتی مدرن و امروزي نیز مورد تو یکی از اصول حاکم بر مالیات که در نظام

هاي مالیاتی در  بودن اط�عات مالیاتی است. با توجه به اینکه یکی از اختیارهاي مهم دستگاه محرمانه
هاي اقتصادي مؤدیان  کار و درآمد و فعالیت و مرحلۀ شناسایی مالیات، حق دریافت اط�عات از کسب

آور و  بسیار زیان است، افشاي اط�عات اقتصادي مؤدي در عرصه رقابت تجاري و اقتصادي
  ).110: 1395ناپذیر است (رستمی،  جبران

دریافت است. امام در بخشی  امام علی(ع) به مالک اشتر قابل 53حق رازداري به طور تلویحی در نامه 
جوترند از خود دور کن زیرا مردم عیوبی دارند  از رعیت آنان را که عیب«خواهد:  از این نامه از مالک می
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داشتن آن از همه سزاوارتر هست؛ پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی و  در پنهانکه رهبر امت 
آنچه هویداست، بپوشانی که داوري در آنچه از تو پنهان است با خداي جهان باشد، پس چندان که 

  ».ها را بپوشان تا آنچه دوست داري بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند... توانی زشتی می
استد�ل دیگر بر حق رازداري مالیاتی از منظر امام علی(ع)، جایگاه ویژۀ اصل امانتداري 

استاندار آذربایجان نوشت:  أشعث ابن قیسکه خطاب به  هاي ایشان است؛ چنان کارگزاران در آموزه
: 1380(دشتی، » اي برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت همانا کاري که بر عهدۀ توست طعمه«

بر این مبنا هرکس در هر مرتبۀ اداري امانتدار مردمان است و باید امکانات، اموال، حقوق و ). «485
ترین خیانت، خیانت به  حدود و حیثیت و شرافت آنان را پاسداري کند. در منظر امیر مؤمنان، بزرگ

اط�عات مربوط به  توان گفت )؛ بنابراین می181: 1386(دلشاد تهرانی، » امت و ستم به امانت است
توانند  ها نمی شود، نزدشان امانت است و آن هاي مردم که به کارگزاران مالیات گفته می اموال و دارایی

  در این امانت خیانت کنند یا نزد دیگران افشا سازند.
در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز بر حق رازداري و افشانکردنِ اسرار مالیاتی تأکید شده است. ماده 

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی «دارد:  هاي مستقیم در این زمینه بیان می قانون مالیات 232
 و ازکرده محرمانه تلقی  ،آورند به دست می که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤديباید اط�عاتی را 

و در  ورزندخودداري ربط در حد نیاز  افشاي آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذي
  .»خواهد شد  رفتارها  آن طبق قانون مجازات اس�می با ،صورت افشا
رازداري و  پایبندي ما به اصل): 4( اصل«منشور حقوق مؤدیان مالیاتی نیز آمده است:  4در اصل 

اط�عات . مدارك و اط�عات شما هستیم، ما رازدار اسناد. است حق مؤدي و حفظ حریم خصوصی
 .دهیم نمی آن را در اختیار هیچ شخص دیگري قرار، د ما محرمانه بوده و جز به حکم قانونشما نز

  ».شماریم می محترم، هاي مالیاتیفرایندحریم خصوصی شما را در تمامی همچنین 

  حق کسب اطالع و اخذ توضیحات الزم .2- 4
ین اطمینان زمانی به دست مؤدي باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و ا«

آید که میزان، مأخذ، زمان و طریقۀ پرداخت مالیات مشخص شده باشد و به مأموران مالیاتی اجازه  می
: 1387(رنجبري و بادامچی، » خواهند مالیات وصول کنند اي که می داده نشود به هر میزان و نحوه
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اساس،  زیادي برخوردار است. براین ). این حق در ارتباط با حقوق مؤدیان مالیاتی از اهمیت61
مؤدیان مالیاتی باید حق داشته باشند که دربارۀ شیوۀ شناسایی درآمد مشمول مالیات، و هرگونه اقدام 

وفصل اخت�ف مالیاتی یا اقدام در زمینۀ وصول قهري مالیات از اموال و  گیري در مورد حل و تصمیم
لیاتی نیز باید مکلف باشد اط�عات �زم را در این هایشان کسب اط�ع کنند و دستگاه ما دارایی
ها در اختیار وي بگذارد. همچنین مؤدیان باید حق داشته باشند توضیحات �زم را در مورد  زمینه

شیوۀ ارزیابی و شناسایی مالیات از مأموران مالیاتی و در مورد آراي حل اخت�ف مالیاتی از مراجع 
  ).117: 1388مربوط دریافت کنند (رستمی، 

فهم است. امام در این  الب�غه قابل نهج 51حق کسب اط�ع و دریافت توضیحات از فرازهایی از نامه 
» اش محروم نسازید هاي مشروع هرگز کسی را از بیان حاجت خود باز ندارید و از خواسته«فرماید:  مورد می
شود؛ از جمله حق  پذیرش می ابلهاي مشروع و ق ). این عبارت شامل تمامی خواسته565: 1380(دشتی، 
  خواستن از کارگزار در مورد شیوۀ ارزیابی مالیاتی که باید بپردازد. کنندۀ مالیات در توضیح پرداخت

هاي مستقیم در این زمینه چندان رسا و دقیق نیست و  در نظام حقوق مالیاتی ایران، قانون مالیات
شیوۀ شناسایی مالیات پس از صدور برگ  قانون در مورد کسب اط�ع مؤدي از 237تنها ماده 

مأخذ صحیح و متکی به  بر اساسبرگ تشخیص مالیات باید «شناسایی قطعی مالیات، حکمی دارد: 
درآمدهاي حاصل از  ي مربوط وها فعالیتشود تا تمامی تنظیم  اي گونهد�یل و اط�عات کافی و به 

کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام  امضا. روشن باشد طور صریح در آن قید و براي مؤدي به آن
مندرجات برگ تشخیص و  مسئولو  کنندطور خوانا قید  تشخیص به مت خود را در برگکامل و س

اند  تشخیص مالیات مکلف شیوۀاز  و در صورت استع�م مؤدي ،خواهند بود جهت خود از هر ۀنظری
هرگونه و  کننداع�م  به مؤدي ،ه استر برگ تشخیص قرار گرفتجزئیات گزارشی را که مبناي صدو

  ».بخواهد به او بدهندکه در این زمینه توضیحی را 
تر است، اما قانون در  گفته مهم اگرچه کسب اط�ع از برگ تشخیص مالیات از سایر موارد پیش«

از  شده تصریحی ندارد و تنها به لزوم اب�غ این موارد زمینۀ امکان اط�ع مؤدي از سایر موارد گفته
جمله اب�غ آراي مراجع اخت�ف مالیاتی و اخطار اجرایی وصول قهري مالیات اکتفا کرده است. 
گفتنی است قانون مالیات بر ارزش افزوده در این زمینه ساکت است و حتی ارجاعی به ماده مربوط 

  ).118: 1388(رستمی، » هاي مستقیم ندارد به قانون مالیات
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توانید  می شما«دارد:  مقرر می 3نیز در یکی از بندهاي اصل منشور حقوق مؤدیان مالیاتی 
از گزارش رسیدگی را اي  و نسخهمشاهده کرده مالیاتی خود را  ۀاط�عات و محتویات پروند

تنها در زمینۀ اط�ع از  237رسد حق مؤدي در این بند نیز مانند ماده  که البته به نظر می» بخواهید
  است. شیوۀ رسیدگی و تشخیص مالیات

  حق ممیزي و ارزیابی صحیح. 2- 5
درستی و صحت ارزیابی شود و اموال مشمول مالیات وي  این حق مؤدي مالیاتی است که اموالش به

درستی رعایت شود و  درستی شناسایی شود. همچنین در محاسبۀ مقدار مالیات باید قوانین و مقررات به به
بینی کرده است، گرفته نشود. در سیاست مالی  قانون پیشکس بیش از نرخ معین مالیاتی و آنچه  از هیچ
ها باید براي همۀ افراد یکسان وضع  ارزیابی درآمدها باید عاد�نه و آسان صورت پذیرد. تعرفه«اس�م 

منصفانه را ـ  هاي غیر اي است که بسیاري از فقها فرار از مالیات شود. اهمیت ارزیابی منصفانه به اندازه
). امام(ع) در 137: 1389(جولید، » اند تري همراه نباشد ـ جایز دانسته عدالتی بزرگ ه با بیمشروط به اینک
تر از حقوق الهی که بر مال وي تعلق گرفته است، از  افزون«... فرماید:  در این زمینه می 25بخشی از نامه 

آوري مالیات بگوید  ور جمع). در این عبارت، امام(ع) پیش از آنکه به مأم505: 1380(دشتی، » او مگیر...
ها نگیر و این تأکید بر نهایت تقوا و  فرماید بیش از حقّ خداوند را از آن حق خدا را به طور کامل بگیر، می

  ).303: 9، ج1390دلیل اموال مردم است (مکارم شیرازي و دیگران،  گرفتن بی  پرهیز از
هاي مستقیم دربارۀ  الیات، قانون مالیاتدر نظام حقوق مالیاتی ایران، در زمینۀ محدودۀ ممیزي م

رسد.  اي معقول به نظر می هر نوع مالیات در فصل مربوط مقرراتی را بیان کرده است که تا اندازه
درآمد  94براي مثال در فصل چهارم از باب دوم دربارۀ مالیات بر درآمد مشاغل، ابتدا در ماده 

انواع اسناد و مدارك مثبته کافی  95و سپس در ماده مشمول مالیات این نوع مؤدیان را بیان کرده 
تا  18- 21ها را برشمرده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواد  براي تشخیص درآمد آن

 18اي تعیین محدودۀ ممیزي را به سازمان امور مالیاتی کشور سپرده است. این امر در ماده  اندازه
ائه اط�عات درخواستی سازمان به ترتیبی که تعیین و اع�م تر است زیرا مؤدیان را به ار برجسته

کند، مکلّف کرده است. البته این حکم به منظور تعیین آستانه یا به عبارتی دامنه شمول مالیات بر  می
  ).119: 1388توجیه است (رستمی،  ارزش افزوده است و لذا قابل
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بر حق ارزیابی صحیح و قانونمند مالیات منشور حقوق مؤدیان مالیاتی نیز  3در بندهایی از اصل 
، ما مستند و مستدل به د�یلهاي  و ممیزيها  رسیدگی«دارد:  تصریح شده است. این بند مقرر می

شود و ما هرگز از شما پرداخت  می طبق قانون وصول مالیات حقه. شواهد و قراین است، مدارك
  ».مالیات مضاعف یا فراتر از قانون را انتظار نداریم

  مؤديو اعتماد بر  خوداظهاريحق بر . 2- 6
ترین مرحلۀ  تشخیص مالیات شامل شناسایی مؤدیان مالیاتی و تعیین منابع مشمول مالیات است. مهم«

تشخیص منبع مالیاتی، ارزیابی آن منبع است که به سه طریقِ خودارزیابی، روش تخمینی و روش 
گیرد. در روش خودارزیابی، مؤدیان  أس صورت میالر اداري مستقیم یا به بیان امروزي تشخیص علی

پردازند. در روش تخمینی، ارزیابی پایه مالیاتی با توجه به پایه  هایشان می خودشان به محاسبۀ بدهی
شود، اما در روش اداري مستقیم، دستگاه مالیاتی مستقیماً ارزیابی  معینی به صورت تخمینی برآورد می

سازي از شرایط  شک اعتماد بی). «71- 72: 1382آبادي،  گیلک حکیم (آقانظري و» دهد را انجام می
اندرکاران امور مالیاتی  گیري نظام مالیاتی است. اگر مردم به دولتمردان و دست ضروري شکل

کنند. نظام مالیاتی نیز  نیت و باور داشته باشند، در انجام وظایف خود احساس مسئولیت می حسن
سازي دستوري نیست بلکه باید  د مؤدیان مالیاتی را جلب کند. اعتمادگاه موفق است که اعتما آن

سازمان مالیاتی گام نخست را بردارد و به مأموران مالیاتی خود آموزش دهد به مؤدیان اعتماد کنند تا 
گذاشتنِ اسناد، مأموران مالیاتی را در مسیر  اختیار آنان نیز با صداقت درآمدشان را بیان کنند و با در

  ).109: 1390نظري،  (آقا» خیص واقعی رهنمون شوندتش
امام علی(ع) مبناي سلوك سیاسی و حکومتی خود را بر صداقت و راستی قرار داده بودند و این 

). ایشان در 170: 1379مبنا را در خطبۀ آغازین حکومت خویش اع�م فرمودند (دلشاد تهرانی، 
گیرم و خود به آن پایبندم... به خدا قسم  ویم به عهده میگ آنچه می«فرمایند:  الب�غه می نهج 16خطبۀ 
). بر پایۀ چنین سلوك 59: 1380(دشتی، » ام... گاه دروغی نگفته اي از حق را نپوشاندم و هیچ کلمه

کند. در واقع  سازي میان مردم و دولت تأکید می سیاسی و اخ�قی است که امام بر لزوم اعتماد
گشت و سیر قهقرایی در یک جامعه سیاسی  ا دولت به مردم، نشانۀ عقباعتمادي مردم به دولت ی بی

  ).218: 1394است و عواقب سویی در پی خواهد داشت (آقایی طوق، 
تر و بهتر از هرکس دیگري از مأخذ مالیاتی و ارزش  در رابطه با موضوع مالیات، مؤدي دقیق
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کند؛ بنابراین اع�م مأخذ مالیاتی و ارزیابی آن خوبی ارزیابی  تواند آن را به واقعی آن اط�ع دارد و می
کند و به  تر می توسط مؤدي و همکاري و مشارکت وي با دستگاه مالیاتی، تشخیص مالیات را آسان

  ).145: 1395سازد (رستمی،  تر می واقعیت نزدیک
و  خوداظهاري روشی است که در آن دستگاه مالیاتی اصل را بر صحت اظهارنامه مالیاتی مؤدي

اند، بدون بررسی  موقع تسلیم شده گذارد و اظهارنامۀ مؤدیان را که به شده توسط وي می ارزیابی انجام
کند  گیري انتخاب و رسیدگی می ها را به صورت نمونه کند و تنها برخی از آن و رسیدگی قبول می

  ).146: 1395(رستمی، 
 25ترین شکل در نامه  به عالی کنندۀ مالیات حق بر خوداظهاري و اعتماد به گفتۀ پرداخت

سپس «... الب�غه بیان شده است. در بخشی از این نامه خطاب به کارگزاران مالیاتی آمده است:  نهج
گویی اي بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوي شما فرستاده است تا حق خدا را که در  می

است که به نمایندۀ او بپردازید؟ اگر کسی گفت  اموال شماست، تحویل بگیرم. آیا در اموال شما حقی
نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی پاسخ داد آري، همراهش برو و بدونِ آنکه او را بترسانی یا 

سازي هرچه از ط� و نقره به تو رساند بردار و اگر داراي گوسفند  تهدید کنی یا به کار مشکلی وادار 
داخل مشو که بیشترِ اموال از آنِ اوست... حیوانات را به دو دسته تقسیم اش  یا شتر بود، بدونِ اجازه

مانده را به  کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند. پس از انتخاب اعتراض نکن، سپس باقی
دو دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر. به 

مانده حق خداوند باشد، اگر صاحب درآمد از این تقسیم و انتخاب  کن تا باقیرفتار  گونه ینهم
پشیمان است و از تو درخواست گزینش دوباره دارد، همراهی کن، پس حیوانات را در هم کن و به 

  ).505: 1380(دشتی، » دو دسته تقسیم نما، همانند آغاز کار، تا حق خدا را از آن برگیري
برداشت است. نخست اینکه بر جنبۀ الهی و  ی امام(ع) نکات فراوانی قابلاز این بیانات نوران

کننده را فرستادۀ ولی خدا معرفی کرده است.  آوري عبادي فریضه زکات تأکید شده است و جمع
خواهد بپردازد حق الهی است که در اموال او وجود دارد. این تمهیدات قلب  همچنین آنچه مؤدي می

سازد. همچنین به گفتۀ مؤدي  ي پرداخت حقوق مالی واجب بر او آماده میکننده را برا پرداخت
گوید اموال او مشمول  شود. با آن کس که می گویی نمی شود و وي متهم به دروغ مالیات اعتماد می

صورت که نباید کارگزار مالیات  شود، بدین شود نیز در نهایت محبت و احترام برخورد می مالیات می
گیري کند و  گرفتن زکات سخت ، نباید با تهدید از او چیزي دریافت کند، نباید در او را بترساند
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  ).306: 9، ج1390درنهایت نباید مشک�تی را برایش به وجود آورد (مکارم شیرازي و دیگران، 
بینی شده بود اما به  پیش 1380هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 158روش خوداظهاري در ماده 

حذف شد. این ماده ابراز  31/4/1394هاي مستقیم مصوب  قانون اص�ح مالیات 22موجب بند 
تواند در مورد بعضی منابع مالیاتی ک�ً یا جزئاً و در  وزارت امور اقتصادي و دارایی می«داشت:  می

نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه نخست هر سال اع�م کند که در سال بعد 
ها  موقع تسلیم کرده باشند، بدون رسیدگی قبول کرده و تنها تعدادي از آن انی را که بهاظهارنامۀ مؤدی
  ».گیري و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد را به طور نمونه

حال، اختیار استفاده از روش خوداظهاري همچنان در مورد رسیدگی به مالیات بر درآمد  این با
آمد  در«دارد:  این قانون مقرر می 97مور مالیاتی کشور داده شده است. صدر ماده مشاغل به سازمان ا

به  هستند،مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
 که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار مالیاتی مؤدي ۀاماستناد اظهارن

هاي مالیاتی دریافتی را بدون  تواند اظهارنامه سازمان امور مالیاتی کشور می. خواهد بود، ه باشدگرفت
شده یا به طور نمونه  هاي تعیین معیارها و شاخص بر اساسرا ها  آن رسیدگی قبول و تعدادي از

  .»انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد

  حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی .2- 7
ترین حق مؤدي برشمرد. طبق این حق مؤدي باید حق داشته باشد نسبت به  توان مهم حق را می این

اقدامات دستگاه مالیاتی در مورد تشخیص و وصول مالیات به مرجع مستحق قضایی یا اداري مراجعه 
  ). 122: 1388و اعتراض و شکایت کند (رستمی، 

الب�غه بیان شده است. در  هاي نهج ر آموزهخوبی د خواهی از ممیزي مالیاتی به حق تجدیدنظر
  خطاب به کارگزار مالیاتی آمده است: 25بخشی از نامه 

اگر صاحب درآمد از این تقسیم و انتخاب پشیمان است و از تو درخواست گزینش دوباره «... 
حق خدا  دارد، همراهی کن، پس حیوانات را در هم کن و به دو دسته تقسیم نما، همانند آغاز کار، تا

  ).505: 1380(دشتی، » را از آن برگیري
منشور حقوق مالیاتی بدان  5در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز به این حق توجه شده و اصل 

 شما ابتدا ؛ی داردخواه تجدیدنظرشکایت و ، محترم حق اعتراض ): مؤدي5اصل («پرداخته است: 
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کند؛ واهید تا نسبت به حل اخت�ف مالیاتی رسیدگی اداره امور مالیاتی مربوطه بخ رییستوانید از  می
و در مراحل مختلف  کردهشده اعتراض  شما حق دارید نسبت به مالیات مورد مطالبه و اقدامات انجام

 رسمی تشکیل ۀنفر نمایند 3حل اخت�ف مالیاتی با حضور  هیئت جلسهدهید؛  تجدیدنظردرخواست 
 هیئت شما حق دارید در جلسه؛ صنف منتخب شما باشد ۀایندتواند نم می شود که یک نفر از آنان می

رسیدگی ؛ حل اخت�ف مالیاتی حضور داشته و با ارائه توضیحات و تسلیم �یحه از خود دفاع کنید
مالیاتی شما منصفانه و حسب مورد با اجراي قرار و سرانجام صدور آراي مستند و  ۀپرونددوبارۀ 
  ».همراه خواهد بود، مستدل

هاي مستقیم نیز دربارۀ هیئت حل اخت�ف مالیاتی است. این ماده ابراز  قانون مالیات 244ماده 
مواردي که ضمن مقررات این قانون  مالیاتی جز درهاي  اخت�فتمامی مرجع رسیدگی به «دارد:  می

حل اخت�ف  هیئت هر.  مالیاتی است هاي حل اخت�ف ، هیئتباشد بینی شده مرجع دیگري پیش
  :از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد یمالیات

  ؛سازمان امور مالیاتی کشور ۀیک نفر نمایندـ 
قاضی بازنشسته واجد شرایطی در  چه . چنانیک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشستهـ 

 ، رییسبنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ،ها وجود نداشته باشد یا مراکز استان  ها شهرستان
  کرد؛معرفی خواهد هیئت  ه یک نفر قاضی شاغل را براي عضویتقضاییقوه 

یا اتاق تعاون یا جامعه  جمهوري اس�می ایران یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادنـ 
 .هاي صنفی یا شوراي اس�می شهر به انتخاب مؤدي لاي یا تشکّ حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه

زمان با تسلیم اعتراض به برگ  برگ تشخیص مالیات اب�غ قانونی شده باشد و یا هم که صورتی در
سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت  نکند،مؤدي انتخاب خود را اع�م  ،تشخیص در مهلت قانونی

  مؤدي یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
 هاي حل اخت�ف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأي هیئت هاي هجلس .1بصره ت
  .شودولی نظر اقلیت باید در متن رأي قید ،  ا�جراست �زم هاي مزبور با اکثریت آرا قطعی و هیئت

ها به عهده  هیئت هاي ههاي حل اخت�ف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلس امور هیئت ۀادار .2تبصره 
اي که بنا  نامه آیین بر اساسهاي حل اخت�ف  هیئت ياعضا ۀالزحم کشور است و حق مان امور مالیاتیساز

از محل  ،به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید
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  ».د بودپرداخت خواه قابل ،شود بینی می سازمان پیش ۀکه به همین منظور در بودج اعتباري
هاي مستقیم در  قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام قانون مالیات 33در ضمن با توجه به ماده 

  شود. مورد اعتراض به تشخیص و وصول مالیات، شامل این نوع مالیات نیز می

  گیري نتیجه
رداخت شود امام علی(ع) پ خوبی مشخص می الب�غه به هاي اس�می در نهج با بررسی موضوع مالیات

هاي طبقاتی �زم  بردن شکاف بین هاي واجب را براي ادارۀ جامعه و تنظیم مناسبات اجتماعی و از مالیات
آوري اقسام مختلف این  دانند و در طول دوران درخشان حکومت خود نیز در عمل اقدام به جمع می

بر روابط متقابل  نیداري خود که مبت روش حکومت بر اساساند. باوجوداین، حضرت  ها کرده مالیات
کنندگان مالیات به  توجهی را براي پرداخت میان حقوق و تکالیف مردم و حکومت است، حقوق قابل

کننده، حق ممیزي منصفانه و  اند. حق برخورد محترمانه و منصفانه با پرداخت حکومت مشخص ساخته
هایش،  ورد اموال و داراییکننده و پذیرش سخن وي در م هاي پرداخت قانونمند، حق اعتماد به گفته

خواهی در ممیزي مالیات، حق دریافت توضیحات �زم، حق رازداري و افشانکردنِ  حق تجدیدنظر
اسرار و حق برخورداري از تخفیف و معافیت در مواقع استثنایی و دشوار، از جملۀ این حقوق است. 

بر کرامت انسانی است. در نظام  و مبتنی اي تربیتی ها سیره دیدگاه و سیره عملی امام(ع) در زمینۀ مالیات
حقوق مالیاتی ایران نیز تا اندازۀ زیادي به این حقوق توجه شده است. البته در برخی موارد همچون 

هاي علوي در  دادن تخفیف یا معافیت به مؤدي، سازواري کامل با آموزه اعتماد به خوداظهاري مؤدي یا 
  اتی ایران اصل را بر اعتماد به مؤدي نهاده است.الب�غه ندارد و نظام حقوق مالی نهج
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