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چکیده
چرخش راهبردي درآمدهاي دولت از فروش منابع به سمت درآمدهايي اصيل ،مانند درآمدهاي مالياتي
مستلزم رشد و توسعه پايدار توليد ملي و تامين پشتيباني از سوي نظام فرهنگي و پرورش قابليتها و
كارآمدسازي نظام اقتصادي و به تبع آن نظام مالياتي است .با شفاف شدن مسائل اداره امور حوزه
ماليات ،شرايط برونرفت از وضع موجود مشخص شده و ترسيم افق آينده ميسر ميگردد .اين تحقيق
با هدف تبيين محکمات قانون اساسي و مولفههاي اسناد باالدستي در مورد اداره امور نظام مالياتي
انجام شده است .روش تحقيق موردي زمينهاي و رويکرد آن آميخته و با استفاده از روشهاي تحليل
محتوا و تفسيري است .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه هفت حوزه كاركردي مورد نظر قانون اساسي و
اسناد باالدستي نيازمند ارتقاء است؛ كه عبارتاند از :فرهنگ مالياتي ،عدالت مالياتي ،سياستهاي
اقتصادي ،عدالت اجتماعي ،اصالح نظام مالياتي ،ساختار مالياتي ،تامين اجتماعي پايدار.
کلیدواژهها :قانون اساسي ،اسناد باالدستي ،فرهنگ مالياتي ،عدالت مالياتي ،عدالت اجتماعي ،اصالح
نظام مالياتي ،ساختار مالياتي ،تامين اجتماعي پايدار

 - 1استاد دانشگاه شهيد بهشتي

 - 2استاديار دانشگاه عالي دفاع ملي

 - 3مربي دانشگاه فني و حرفهاي استان آذربايجان شرقي ،نويسنده مسئولtaghizadeh44@gmail.com :
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مقدمه
ماليات به عنوان يکي از عناصر مهم و تاثيرگذار در فرايندهاي مالي هر جامعهاي داراي اهميت به
سزايي در نظام اقتصادي است .در كشور ما هم اين خرده نظام مهم اقتصادي بعد از برنامه سوم
توسعه از يک سازمان تخصصي برخوردار شده است .در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
مهمترين رويکرد به ماليات قانوني بودن و عادالنه بوده آن است .ايجاد توازن و تعادل اقتصادي و
اجتماعي از اركان مهم و تعيينكننده اسالم و مکتب اقتصادي آن ميباشد  .نظام اقتصادي مکتب
حياتبخش اسالم كه همراه با ساير ابعاد شريعت ناب محمدي(ص) ،رسالت سعادت انسان را بر
عهده دارد ،در راستاي ايجاد توازن اقتصادي و تعميم عدالت با تشريع قوانين مترقي و تربيت
انسانهاي نمونه ،گامهاي بلند برداشته است .يکي از مکانيزمهايي كه تعادل اقتصادي-اجتماعي را
بر عهده دارد ،ماليات در اشکال گوناگون است.
موضوع ماليات به عنوان مسالهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي همواره در معرض ارزيابي و
داوري محققان و سياستمداران و اقتصاددانان بوده است ،رويکرد اسناد باالدستي (چشمانداز 22
ساله ،قانون اساسي و سياستهاي كلي و برنامههاي توسعه پنجساله ،ابالغيهها و فرامين رهبري) از
اركان جهتساز در تنظيم رويکردهاي نظامهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي است و به عنوان
خطمشي فراگير 9توان هدايت و جهتدهي قابل اعتنايي دارند .بر همين اساس لزوم تبيين گفتمان
و نيز تدوين الگوي راهبردي بومي در اداره امور نظام مالياتي مبتني بر تجربيات نظام و برخاسته
از قانون اساسي و ساير اسناد باالدستي ،كشف اين رويکردها (مستقيم و غيرمستقيم) در مورد
ماليات و نظام مالياتي مساله مورد توجه اين تحقيق ميباشد .چرخش راهبردي درآمدهاي دولت
از فروش منابع به سمت درآمدهايي اصيل ،مانند درآمدهاي مالياتي مستلزم رشد و توسعه پايدار
توليد ملي و تامين پشتيباني از سوي نظام فرهنگي و پرورش قابليتها و كارآمدسازي نظام
اقتصادي و به تبع آن نظام مالياتي است.بنابراين ميتوان گفت با شفاف -شدن مسائل و مشکالت
اداره امور حوزه ماليات ،شرايط برونرفت از وضع موجود مشخص شده و ترسيم افق آينده ميسر
ميگردد .يکي از آرزوهاي بيان شده رهبر معظم انقالب در دهه گذشته ،اداره كشور بدون تکيه بر
درآمدهاي حاصل از فروش نفت بوده است (مقام معظم رهبري ،)9311/99/4،آرزويي كه بازتاب
دهنده تمامي زواياي رشد و پيشرفت همهجانبه ،متعادل و پايدار است؛ چرا كه در يک نگاه
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تسليم آماده گردد (تقوي دامغاني ،)22 :9311،چنين شرايطي ميزان ضربهپذيري در برابر دشمن را
افزايش ميدهد.چيزي كه در شرايط كنوني تحريم ،مخالفان جهاني ملت ايران و رقباي منطقهاي
اجماع و وفاق نظري در مديران راهبردي كشور در مقوله ماليات را فراهم نمايد،زمينه را براي
ورود جامعه به مرحله اداره كشور بدون فروش منابع و تحقق آرمان بزرگ رهبري فراهم كند،در
شکلگيري بستر سياسي و اجتماعي جهت بازنگري مستمر در خطمشيها و سياستها (چشمانداز

جمهوري اسالمي ايران

ايران دنبال آن هستند.به لحاظ كاربردي پرداختن به كشف زواياي اين بحث ميتواند:امکان ايجاد
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 22ساله و دهه عدالت و پيشرفت) موثر باشد.هدف اصلي تحقيق حاضر استخراج محورها و
رويکردهاي قانون اساسي ج.ا.ا .و اسناد باالدستي نظام در اداره امور نظام مالياتي است.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

تغذيهكننده دستگاههاي اقتصادي يک نظام را بزند و در سرچشمه اخالل ايجاد كند تا زمينه براي

پژوهشهاي كيفي عموما از منطق كلي خطمشيگذارانه و از نوع كالننگر و نظريهاي برخوردارندد،
با اين وجود برخي از تحقيقات ،ابعاد متندوعتدري از نظدام ماليداتي را مدورد توجده قدرار دادهاندد.
ارزاني( )9332در تحقيقي به اين سوال پرداخته اسدت :آيدا عملکدرد نظدام ماليداتي در برنامده دوم
توسعه ج.ا.ا .منطبق بر اهداف مدون و از پيش تعيين شده ميباشد؟ آيدا توزيدع درآمدد و عددالت
اجتماعي در طول برنامه دوم مورد توجه قرار گرفته است؟ وي نتيجه گرفته است كده روندد رشدد
مالياتهاي غيرمستقيم در طي اين دوره مطلوب بوده ولي مالياتهداي مسدتقيم شدامل ماليدات بدر
شركتها ،ماليات بر درآمد و ماليات بر ثدروت مناسدب نبدوده اسدت .وي نشدان مديدهدد كده در
خصوص جامعه روستايي سالهداي 9319و  9311در مقايسده بدا سدالهداي اول برنامده وضدعيت
مطلوبتر شده است(ارزاني .)13 :9332 ،در تحقيقي ديگر با عنوان فرهنگ ماليداتي سدازمان امدور
مالياتي كشور( مديريت پژوهش)( )9333بده ايدن نتيجده رسديده اسدت كده :طراحدي چشدماندداز
بيستساله مالياتي بر اساس چشمانداز بيستساله كشور،تاسدي

مركدز توسدعه فرهندگ ماليداتي ،

تعيين طرح جامع مالياتي خاص كارآفرينان ،تدوين طرح جامع ارائه مشوقها به موديان برتر ،تهيده
و تنظيم دفترچههاي راهنماي انواع حمايلهاي دولت از فرهنگ مالياتي ،اعطاي جايزههاي سداليانه
مالياتي ،اعطاي جايزههاي ساليانه بده سدازمانهداي حدامي موفدق (اشدخاص حقيقدي و حقدوقي)،
برگزاري نمايشگاههاي دستاوردهاي فرهنگ مالياتي از ضرورتهاي مدورد نيداز در حدوزه ماليدات
ستاني ميباشد .ضيايي بيگدلي و طهماسدبي بلدداجي( )9333در تحقيدق خدود دربداره مهدمتدرين
مشکالت نظام مالياتي ايران( )9333به اين سوال پاسخ دادهاند كه مهمترين مشکالت نظدام ماليداتي
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ايران كدام است؟ آنها نتيجه گرفتهاند كه مهمترين مشکالت نظام مالياتي در ايران عبدارتاندد از:
پايين بودن فرهنگ مالياتي ،وقفههاي مالياتي ،معافيتهاي مالياتي ،فرار مالياتي(ضديايي بيگددلي و
طهماسبي بلداجي .)12 :9333،در واقع ماليات سهمي است كده بده موجدب اصدل تعداون ملدي در
حدود قوانين ،هريک از سکنه كشور ،بايد از ثروت و درآمد خود براي تامين هزينههاي عمومي
و حفظ مصالح كشور به قدر توانايي خود به خزانه دولت بدهد( لنگرودي )123 :9332 ،و يدا بده
تعبير سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 9پرداختدي الزامدي و بالعوض(توكدل.)311 :9311 ،كده
توسط افراد به دولت پرداخت ميشود ،ماليات نقش قابل اعتنايي در شکلگيدري و قدوام حکومدت
در هر جامعهاي دارد و بدون تعيين منابع درآمدي پايدار ،هيچ حاكميتي توان اداره مطلوب جامعه
را ندارد.
بنا بر عقيده امام خميني(رحمتاهلل عليه) اخذ و تعيين خراج از شئونات رهبر مسلمين است  .اگر
شکل حکومت مطابق مقررات و موازين اسالم در عصر غيبت شکل گرفته و توسط حاكم
جامعالشرايط اسالمي اداره ميشود ،به طور قطع تقويت و اعانت يک چنين حکومتي نه تنها جايز،
بلکه واجب است( .امام خميني .)92 :9319،عالوه بر آن امام معتقدند :وظيفه حاكم و والي
اسالمي است كه بر اهل ذمه برحسب استطاعت مالي و درآمدشان ماليات سرانه ببندد ،يا از مزارع
و مواشي آنها ماليات متناسب بگيرد و همچنين خراج؛ يعني  :ماليات بر اراضي وسيعي را كه مال
اهلل و در تصرف دولت اسالمي است ،جمعآوري كند  .اين كار مستلزم تشکيالت منظم و حساب
و كتاب و تدبير و مصلحتانديشي است و با هرجومرج انجام شدني نيست  .اين به عهده
متصديان حکومت اسالمي است كه چنين مالياتهايي را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت
تعيين كرده ،سپ

جمعآوري كند و به مصرف مصالح برساند  .حضرت امام (ره) با تاكيد بر

لزوم پرداخت ماليات ،تقويت بنيه مالي را در ساختار حکومت اسالمي واجب ميدانند ،كه بايد
به تناسب نيازهاي زمان و مکان قدرت مالي و دفاعي حکومت اسالمي جايگاه بالندگي و شکوه و
عظمت خود را در برابر رويدادها و حوادث به منصهي ظهور برسانند  .در تحريرالوسيله آوردهاند:
اداره جوامع بشري ،بدون بهرهگيري از تشکيالت حکومتي توانمند و امکانات مالي مورد نياز
امکانپذير نميباشد ،اسالم كه دين ناس است و رسالت آن ابدي ميباشد ،بيشک براي تامين
رسالت خود كه در عرصه دولت اسالمي تبلور و تحقق مييابد ،منابعي را جهت تامين نيازهاي
مالي خود پيشبيني و معرفي نموده است  .عناويني همچون  :خم  ،زكات ،غنايم جنگي ،في
020
- OECD
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اجتماعي آن است و همه مبيّن اين معنا است كه اسالم به شرايط تبعيه حکومت اسالم كه بايد توام
با اقتدار و سربلندي باشد ،توجه خاصي دارد (درّي نجف آبادي .)93 :9311 ،بسيار بعيد به نظر
– اعم از اقتصاد و سياست – و احکام قضايي جزايي را مطرح نموده براي مسالهاي با اين درجه
از اهميت فکري نکرده و منابعي در نظر نگرفته باشد .
مطالعه و تجربه اقتصادهاي جوامع ديگر نشان ميدهد كه در اكثر كشورهاي پيشرفته مالياتها

جمهوري اسالمي ايران

ميرس د اسالم كه خود را دين و دولت معرفي كرده و در اركان خود سه بخش عبادات ،معامالت
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سهم عمده درآمد دولتها را تشکيل ميدهند .اما در اقتصادهاي در حال گذار سهم منابع اوليه و
خام در اقتصاد بيش از ماليات است و اين را ميتوان به عنوان يک عارضه منفي در اقتصاد اين
كشورها تلقي كرد(عرب مازار .)3 :9333،اقتصاد كالن ايران هم از اين عارضه در دهههاي گذشته
در رنج بوده و درآمد حاصل از فروش نفت موفقيت اقتصاد ملي و مديريت سياسي -اقتصادي را

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

ء و انفال كه برخي آنها در قرآن به صورت مکرر آمده كه اين نشاندهنده اهميت حياتي و

عميقا به چالش كشيده است ( سازمان امور مالياتي .)2 :9312 ،رهبر معظم انقالب در اين زمينه
ميفرمايند :رهايي اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي ،زمينهساز اقتدار و پيشرفت عظيم ملت و نظام
اسالمي خواهد شد؛ ايشان در خصوص نقش و جايگاه ماليات در تامين عدالت اجتماعي معتقدند:
تمتّع قشرهاى مختلف مردم از امکانات كشور ،بايد متعادل باشد .طورى نباشد كه فاصلهها روز
به روز زيادتر شود و عدّهاى آن طور زندگى كنند .البته يک بخش عمده از اين كار را هم ،وزارت
اقتصاد و دارايى و بخش مربوط به ماليات ،مىتواند تأمين كند :گرفتن مالياتهاي متناسب و بجا
از كسانى كه سودها و استفادههايى مىبرند كه اين هم يک معناى ديگر است( .)93/3/9319از نظر
ايشان نظام مالياتي كشورهاي اسالمي نيازمند اصالح است  .ايشان در اين زمينه معتقدند :االن در
جوامع اسالمى ،اسالم عمالً حاكم نيست؛ يعنى نه احکام اسالمى اجرا مىشود ،نه ماليات اسالمى
هست ،نه فرهنگ اسالمى در آنها ترويج مىشود ،و نه حکامى كه در رأس كار هستند ،با
معيارهاى اسالمى انتخاب مىگردند (بيانات در ديدار قاريان قرآن .)9312/3/91 ،تالش براي
اصالح وضع نظامهاي اداري و مالي و توليد انعطافپذيري الزم در آن ،جزو راهنماييها و
ارشادهاي ايشان است ،در اين زمينه معتقدند :البته روال ،درست و صحيح است؛ حركت ،حركت
خوبى است؛ اما تا اين حركت به زوايا شمول پيدا كند و زوايا را بپوشاند ،انسان واقعاً بايد راهى
طوالنى را طى كند .حاال در اين راه طوالنى چه بايد كرد؟ اگر ما بخواهيم جامد و يکسونگر و
بىانعطاف فکر كنيم ،بايد بگوييم كه برنامهها بايستى اين شمول را پيدا كنند و همهى نقاط محروم
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را بپوشانند؛ و اگر ديديم برنامهاى علىالعجاله نپوشانده ،آن برنامه را محکوم كنيم! به نظر ما ،اين
جمود و بىانعطافى است؛ اسالم براى اين مورد حکم دارد :صدقه ،احسان ،انفاق .اين انفاقى كه
در اسالم هست،

اعم از انفاق واجب  -كه ماليات نام دارد  -و انفاقات مستحب است .انفاق

واجب ،يعنى آن چيزى كه در تنظيم سيستم مالى شركت مىكند( بيانات .)9312/92/92 ،
ماليات يکي از ابزارهاي مهم و موثر تصميمگيري در سياستهاي مالي دولت است كه موجب
تحول و تغيير در متغيرهاي كالن اقتصادي به سمت تعادل اقتصادي ميشود.قوانين برنامه توسعه
پنجساله معموال به رشد درآمدهاي مالياتي به عنوان يک ابزار در توسعه پايههاي درآمدي دولت
توجه داشتهاند .به عنوان نمونه بند  2ماده  2قانون برنامه چهارم توسعه بر افزايش درآمدهاي
غيرنفتي تاكيد دارد .در اين بين ماليات به عنوان اساسيترين ركن درآمدهاي دولت از اهميت
خاصي برخوردار بوده و برنامهريزي براي به فعليت رساني ظرفيتهاي بالقوه آن براي افزايش
درآمدهاي مالياتي كشور الزم است .از اين رو براي دستيابي به اين مهم ،كشور به يک نظام مالياتي
كارآمد  ،موثر ،چابک ،يکپارچه و نظاممند نياز دارد تا بتواند در يک دوره زماني كوتاهمدت دولت
را به اهداف عاليه عدالت مالياتي برساند .به همين جهت بررسي و شناسايي مشکالت موجود نظام
مالياتي با توجه به وضعيت و شرايط كنوني براي تسريع در امور آن حياتي است و از اولويتهاي
برنامهريزان و دولتمردان جامعه به شمار ميآيد ،تا اين رهگذر بتوان با يک بازنگري و
روششناسي بهنگام تحول و دگر گوني در نظام مالياتي كشور را ايجاد كرد .در چشمانداز
بيستساله جاا در قسمت امور اقتصادي در بند  42نيز بر اين موضوع يعني (حركت براي تبديل
درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و
بهرهبرداري بهينه از منابع) تاكيد شده خاص شده است كه اين امر توجه برنامهريزان سياسي و
اقتصادي را به ساير منابع

درآمدي

غيرنفتي مانند

درآمدهاي مالياتي نمايان

ميسازد(فرشکاران .)3 :9333،قوانين متعددي در زمينه مالياتها در برنامههاي توسعه اول تا پنجم
در كشور تصويب شده است .يکي از اين قوانين ،قانون مربوط به تاسي

سازمان امور مالياتي

كشور است .ماده  1آييننامه اجرايي بند الف ماده  91قانون برنامه سوم توسعه برخي از وظايف
سازمان امور مالياتي را چنين مقرر ميدارد:
تصدي تمام امور مربوط به اجراي مقررات مالياتي ،مطالعه و بررسي و شناخت موانع موجود نظام
مالياتي و برنامهريزي براي رفع آنها  ،اظهارنظر و ارائه پيشنهاد الزم در زمينه تدوين سياستها و
022

خطمشيهاي مالياتي،تنظيم سياستهاي اجرايي براي اخذ ماليات و طراحي نظامها و روشهاي

پژوهش براي ارائه پيشنهاد براي اصالح و تکميل قوانين و مقررات مالياتي به مراجع قانوني .عالوه
بر اين ،در خصوص رويکردهاي و تدابير و ابالغيههاي رهبري هم بايد تأمل الزم صورت گيرد تا
كلي ابالغي رهبري چه عناصر راهبردي قابلمالحظه و رصد هست .از اين رو نخست اسناد
باالدستي(سياستهاي كلي نظام درباره برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي پنجساله) بررسي
ميشود:

جمهوري اسالمي ايران

مشخص شود در اين تدابير و ابالغيهها همانند احکام و دستورالعملهاي صريح و سياستهاي

6

 .1مالیات در اسناد باالدستی:
منظور از اسناد باالدستی آن دسته از خطمشیهاا مواومی اساه ااه از یامبااه بااال ب خوردارنا
دارا شااووو ا ارا ا

باااال ه ااتن بااه ا ا نااوا اسااناد خااط مش ایهااا ا ارا ا  2رفتااه ماایش اود

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

اجرايي ،طراحي  ،تدوين و اجراي پروژههاي پژوهشي براي بهبود وضع نظام مالياتي ،مطالعه و

(الوانی)22:2722،؛ با تحليل محتواي قانون اساسي و اسناد باالدستي ميتوان مولفهها و عناصر مورد
توجه مربوط به ماليات را در اين منابع نشان داد .جدول  9نشاندهنده اين عناصر است:

022
- Meta-policy

1

نقطه تمرکز
مستند
سددند چشددمانددداز  22سدداله

ايران كشوري توسعهيافته ،برخوردار از سالمت ،رفاه ،توزيدع

مدددددتن

،فقددر،

سدددددند

بهرهمندي از محيط زيسدت مطلوب،رشدد پرشدتاب و مسدتمر

چشم اند

اقتصادي ،ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشدتغال

از

مناسددب درآمددد ،عدددالت اجتمدداعي بدده دور از تبعي

توضیحات

ارجاعات

قانون تاسي
سازمان امور مالياتي كشور

فصلنامه علمي قانونی
كشوررشتهاي دانش راهبردي ،شماره  21تابستان 9311
پژوهشي مطالعات بين

جدول  – 1عناصر مربوط به مالیات در قانون اساسی و اسناد باالدستی

اشاره ضمني و غيرمستقيم

كامل
اجراي مقررات  ،شناخت موانع موجود نظام مالياتي ،تددوين

آئين نامه

(بند الف مداده  91برنامده سدوم

سياست ها و خط مشي هاي مالياتي ،تنظيم سياستهاي اجرايي

مصددوب

توسددعه مصددوب ()9311مركددز

براي اخدذ ماليدات ،طراحدي نظدامهدا و روشهداي اجرايدي،

هيئدددت

پددژوهشهددا ،مجلدد

شددوراي

بهسازي و اصالح ساختار مالياتي ،ارائه پيشنهادهاي اصالحي

دولدددت

اسالمي)

قوانين ،شناسايي منابع مالياتي و افزايش و توسعه ظرفيتهاي

9332

مالياتي كشور  ،گردآوري و پردازش اطالعات ارتقاي كيفيت
نيروي انساني ،بهسازي نظام جامع اطالعات ماليداتي كشدور،
افزايش بهرهوري و كيفيت فعاليتهاي مالياتي

قواي سه گانه

بخشهاي مختلف به رؤساي

سياس دتهدداي كلددي نظددام در

022

حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايهگذاري و كارآفريني
از راههاي قانوني و مشروع  ،ايجاد رفاه عمومي و رونق
اقتصادي و زمينهسازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن
فقر در كشور ،وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و
ديگر اموري كه به آن هدف كمک ميكند ،وظيفهي الزامي
دولت و مجل

است

بند 1

ابالغيه سياستهاي كلي نظام در
بخش هاي مختلدف بده رؤسداي
قواي سهگانه ابالغ 9311/92/22

تشويق سرمايهگذاري

كشور با اصالحات و اقدامات الزم بهويژه اصالحات

4و1

مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ساختاري و مديريتي و كاهش هزينههاي مبادله و رفع
موانع،بهرهگيري از نظام مالياتي در جهت تقويت
سرمايهگذاري از طريق  :ثبات قيمتها ،شفافيت درآمدها،
صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيتها

سياستهاي كلي نظام در بخش صنعت

حمايتهاي حقوقي و قضايي  ،تامين امنيت اقتصادي  ،ايجداد

مجمع تشخيص مصلحت نظام

شرايط مناسدب سدودآوري مناسدب ،تسدهيل ورود مدردم بده
فعاليتهداي توليددي،تقويت توسدعه و رقابدت نمدودن بدازار
سرمايه ،بهبود فضداي كسدبوكدار و جدذب سدرمايهگدذاري

6

دستيابي به رشد مطلدوب سدرمايه گدذاري صدنعتي بدهوسديله

مصدددوب مدددورخ 9334/9/22

جمهوري اسالمي ايران

سياست هاي كلدي نظدام در بخدش

ثبات اقتصادي و مهار نوسانات ،افزايش بهرهوري اقتصادي

بند  9و

(مصوب

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

تنظيم سياستهاي پولي مالي و ارزي باهدف دستيابي به

مورخ

9332/1/3

خارجي با تاكيد بر سرمايهگدذاري مسدتقيم و سدرمايهگدذاري
ايرانيان خارج از كشور

مالي

سياست هاي كلي نظدام در بخدش

قطع اتکا هزينههاي جاري به نفت و تامين آن از محل
درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها حداكثر تا پايان برنامه
پنجم،اصالح نظام مالياتي به منظور توسعه رفاه عمومي ،

بند  6و

(مصددوب مددورخ 9333/92/92

7

مجمع تشخيص مصلحت نظام

رونق توليد و سرمايهگذاري و برقراري عدالت مالياتي از
طريق ترويج فرهنگ مالياتي  ،ارتقاء اعتقاد عمومي ،
سادهسازي و شفافيت ،با تاكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و
به حداقل رساندن معافيتهاي مالياتي

02:

و نصب و ارتقاي مديران،رعايت عدالت در نظام پرداخت و

به عنوان

جبران خدمات ،عدالت محوري و شفافيت و روز امدي در

يدددددک

تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري،كل نگر ي ،همسو

نظدددددام

سازي  ،هماهنگي و تعامل اثر بخش دستگاههاي اداري به

اداري

منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشمانداز،توسعه نظام اداري

فراگير و

الکترونيک،دانشبنيان كردن نظام اداري از طريق بکارگيري

ملي

اصول مديريت دانش،شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به
حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري
سياستهاي كلي برنامه اول توسعه
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سياستهاي كلي نظام اداري

انساني،دانش گرايي و شايستهساالري مبتني بر اخالق اسالمي

ماليدداتي

مجمع تشخيص مصلحت نظام

--

--

--

سياستهاي كلي برنامه دوم توسعه

022

عدالت محوري در جذب ،تداوم خدمت و ارتقاي منابع

نظدددددام

(مصددددوب مددددورخ 9332/1/3

تقسیم بهینه منابع و امكانات عمومى ،دريافت مالیات بر

بند 93

ابالغ سیاست هاي كلی برنامهى

حسب برخوردارى از درآمد

دوم توسعه6927/2/62

ميان درآمدى طبقات،

رفع محروميت از قشرهاى

كمدرآمد،ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعى براى حمايت از

جمهوري اسالمي ايران

سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه

اقتصادى به سمتوسوي "عدالت اجتماعى" و كاهش فاصله

پنجسالهى سوم6922/7/93

حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از
نهادهاى عمومى و مؤسسات و خيريه هاى مردمى با رعايت
مالحظات دينى و انقالبى،تالش براى مهار تورم و حفظ

6

قدرت خريد گروههاي متوسط و كمدرآمد جامعه و كمک به
سرمايهگذارى و ايجاد اشتغال براى آنان ،اصالح نظام مالياتى
در جهت :برقرارى عدالت در گرفتن ماليات،
ضرورت توليد،

توجه به

و سرمايهگذاريهاي توليدى و ايجاد

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

تمركز دادن همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعهى

بند 92

ابالغ سیاستهاى كلى برنامهى

انگيزههاى مردمى در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات
در درآمدى دولت
سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه

ارتقاء ظرفيت و توانمندي هاي بخش تعاوني از طريدق سدهيل

بند 43

ابالغ سياستهاي كلي برنامه

فرآيند دسدتيابي بده مندابع ،اطالعدات ،فنداوري ،ارتباطدات و

و  41و

چهارم توسعه توسط رهبر معظم

توسعه پيوندهاي فني ،اقتصادي و مالي آن  ،توجده و عنايدت

99

و

جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشدور

92

انقالب )9332/92/29

توجه كرده است ،تالش براي قطع اتکاي هزينههاي جاري به
نفددت و تددأمين آن از محددل درآمدددهاي ماليدداتي و اختصدداص
عوايد نفت براي توسعه سرمايهگذاري بر اسداس كدار آيدي و
بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددازدهي.

022

صراحت در مقررات و

،9بندددد

پنجم توسعه توسط رهبر معظدم

منطقي كردن معافيتها،بهبود محيط كسبوكار و ارتقاء

94

انقالب)9331/92/29

شاخصهاي آن (محيط سياسي ،فرهنگي و قضايي و محيط

سیاست

مالياتها و زيرساختها) و

هددداي

ثبات مالياتها،

اقتصاد كالن،

شفافيت درآمد،

بازار كار،

حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه
اصالح قوانين،

مقررات و رويههاي ذيربط در چارچوب

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،جبران نابرابرىهاى
غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاي مالياتى،

اعطاى

يارانههاى هدفمند و سازوكارهاي بيمهاى
سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه
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سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه

اصالح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايهگذاري از طريق

بنددددددد

ابالغ سياست هداي كلدي برنامده

كلدددی
برنامدده
پدددنجم
توسعه

رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا بده گوندهاي كده بدا

بنددد  2و

بسيج همه امکانات و ظرفيدتهداي كشدور ،متوسدط رشدد 3

و

درصد در طول برنامده ،بهبدود مسدتمر فضداي كسدبوكدار و
تقويت ساختار رقابتي و رقابدتپدذيري بازارهدا ،مشداركت و

92

 3تیر  6934ه.ش

39

بهره گيري مناسب از ظرفيت نهادهداي عمدومي غيردولتدي بدا
ايفدداي نقددش ملددي و فراملددي آنهددا در تحقددق اقتصدداد
مقاومتي،تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمددهاي حاصدل از آن،
از منبع تأمين بودجه عمومي به مندابع و سدرمايههداي زايندده
اقتصادي ،استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطالعات كشور

رویکردهای قانون اساسی:
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ارائهدهنده اصول بنيادين ،ارزشها ،جهتگيريهاي كلي
كشور بوده و به عنوان چراغ راهنماي اصلي در تدوين ساير اسناد قانوني است .در اين جا كوشش
شده است برخي از موارد مرتبط بهطور مستقيم و غيرمستقيم با بحث ماليات از نظر قانون اساسي
و ساير قوانين درج شود.يکي از مواردي كه بايستي به آن پرداخته شود،

بررسي مبحث نظام

مالياتي از نقطه نظر مبادي قانوني است ،كه در اين بخش از دو زاويه به مساله نگريسته ميشود؛
الف :قانون اساسي  :در قانون اساسي به بحث ماليات مستقيم و غيرمستقيم نگريسته شده است .در
022

اصل  99قانون اساسي آمده است« :هيچ نوع ماليات وضع نميشود ،مگر به موجب قانون .موارد
معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي(هم) .به موجب قانون مشخص ميشود ».اين اصل دو

مسئول اجرايي نتواند بر اساس نيازهاي محلي و سليقههاي شخصي ،ماليات وضع كند .ديگر آنکه
اين قانون خدشهناپذير است .اگر به حکم قانون ،مالياتي قرار داده شد ،كسي نميتواند از طرف
قانون يا هر قانون ديگر تصرف و آن را كم يا زياد كند .اگر هم در مواردي امکان معاف شدن يا
تخفيف يافتن وجود دارد ،بايد در متن قانون به آن تصريح شود(اميني.)19 :9334،عالوه بر آن در
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصولي وجود دارد كه به نوعي به بحث درآمد و هزينههاي

جمهوري اسالمي ايران

خود مواردي را معاف كند يا كمتر از مقدار مقرر بگيرد .دولت و قوه مجريه نيز نميتواند در اين

6

دولت مربوط ميشود .ذيال به برخي از اين اصول كه به مباحث اقتصادي پرداخته است ،اشاره
ميشود:
اصل  :3بند  :92پيريزي اقتصادي صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و
رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسکن و كار و بهداشت و

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

مطلب را تعيين ميكند :يکي اينکه حق وضع ماليات به قانون و قوه مقننه منحصر ميشود تا هر

تعميم بيمه.
اصل  :21برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بيکاري ،پيري ،از كار افتادگي،
بيسرپرستي ،درراه ماندگي ،حوادث و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي
پزشکي به صورت بيمه و غيره ،حقي است همگاني .دولت موظف است طبق قوانين از محل
درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ،خدمات و حمايتهاي مالي فوق را
براي يکيک افراد كشور تأمين كند.
اصل  :43در اصل  43به ضوابطي اشاره دارد كه براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشهكن
كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ،با حفظ آزادي او ،اقتصاد
جمهوري اسالمي بر آنها تکيه دارد.
همچنان كه مالحظه ميگردد در قانون اساسي بهطور مستقيم و غيرمستقيم آموزههاي عدالت و
تامين اجتماعي مورد نظر اسالم و تقويت و بسترسازي فعاليتهاي اقتصادي مناسب براي همه
آحاد مردم مورد نظر قرار گرفته است .به همين دليل تصريح قانون اساسي بر قانوني بودن همه
فعاليتهاي مرتبط با ماليات ،كمک آن به جلوگيري از تداول ثروت و تأمين استقالل اقتصادي
جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ،با حفظ آزادي
او ،تاكيد و تصريح شده است.
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ماليات ستاني و اصول حاكم بر آن خود به نوعي در رديف برنامههاي اقتصادي است كه هم بر
توازن عمومي اقتصاد كشور تاثير ميگذارد و هم محملي است كه بهواسطه آن دولتهاي بر ساير
سياستهاي اقتصادي اعمال نفوذ ميكنند .بر طبق بند  92اصل  3قانون اساسي پيريزي اقتصادي
صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع
محروميت در زمينههاي تغذيه و مسکن و كار و بهداشت و تعميم بيمه از وظايف دولت بشمار
ميرود .و روشن است بدون منابع درآمدهاي مناسب تحقق چنين هدفي ميسر نخواهد بود.در اصل
 21چنين آمده است :برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي،
ازكارافتادگي،

بيسرپرستي،

در راه ماندگي،

حوادث و سوانح،

بيکاري،

پيري،

نياز به خدمات بهداشتي

درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره ،حقي است همگاني .دولت موظف است
طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،

خدمات و

حمايتهاي مالي فوق را براي يکيک افراد كشور تأمين كند ".تاكيد اين اصل بر تامين اجتماعي
مطلوب با تحصيل درآمدهاي عمومي ممکن تلقي شده است و يکي از عمدهترين منابع درآمدهاي
عمومي با نگاه اقتصاد غيرنفتي همانا منابع مالياتي است .بدون تحقق چنين منبع درآمدهاي اجراي
مطلوب قانون اساسي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و تامين اجتماعي همهجانبه مدنظر آن
مقدور نيست .شهيد بهشتي به عنوان يکي از طراحان اصلي قانون اساسي عقيده دارد چنانچه منابع
دولت اسالمي از مسير مالياتهاي اسالمي ( خم  ،زكات ،جزيه و خراج) تکافوي نيازهاي
مهم و جدي دولت را نکند براي حفظ حاكميت اسالم و مسلمين راهي غير از ماليات باقي
نميماند .ايشان مينويسند :اگر بيتالمال و خزانه موجودي داشت آن [نيازهاي ضروري] را
ميپر دازد و گرنه بر هر مسلماني واجب كفايي است و انجام دادن آن ديگر مشروط به خم

و

زكات و جزيه و خراج نيست .در اين موارد اگر دولت اسالمي امام و ولي امر و والي مسلمين
مشاهده كرد كه كساني به اختيار خود اين كمکهايي را ميآورند ،تعدادشان كافي نيست و ميزان
آن كم است ،ميتو اند با ضريب معيني [ماليات] مقرر كند كه بايد پرداخته شود و اگر نپرداختند از
آنها بگيرد .اين همان ماليات ميشود ....اين امر به مقتضاي ادله عامه واليت است ،زيرا ولي امر
مسئول است و بايد جامعه اسالمي را بگرداند و آن را اداره كند و لوازم اين اداره را نيز فراهم كند
(بهشتي.)921: 9313 ،
020

نوع تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،توسعهاي – كاربردي است؛ تحقيقاتي كه بده ادبيدات داندش
موجود در يک موضوع توسعه ميبخشند ،از نوع توسعهاي و تحقيقاتي كه كاربرد عملدي داندش در
آميخته است و روش آن موردي زمينهاي است .در اين پژوهش جامعه آماري شامل سه دسته اسناد
و مدارک و خبرگان به شرح جدول  2زير است:
جدول  -7معرفی جامعه آماري

جمهوري اسالمي ايران

حوزه مورد نظر را دنبال ميكنند ،كاربردي ميباشند(خليلي شوريني .)9331،رويکرد ايدن پدژوهش
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رديف
9

جامعه آماري
متن قانون اساسي و اسناد باالدستي(شامل قانون اساسي،

نوع داده
كيفي

روش نمونهگیري
تمام شمار و خط به خط

برنامههاي توسعه پنجساله اول تا پنجم،سياستهاي كلي نظام
در زمينه اصل  ،44تشويق سرمايهگذاري،نظام مالي ،نظام

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

روششناسی تحقیق

اداري،صنعت و اقتصاد مقاومتي و برنامههاي توسعه)
2

خبرگان كلي :افراد مرتبط با موضوع (اساتيد دانشگاه (گروه

كيفي

تمام شمار هدفمند غير
احتمالي

خبرگي)

در اين تحقيق دادههاي اسنادي به روش كتابخانهاي و با ابزار فيشبرداري جمعآوري شده است و
در مورد متون قانوني و اسناد باالدستي از ميان دو روش انتخاب نمونه آماري و تحليل خط به
با استخراج

خط ،از روش دوم يعني تحليل خط به خط(جزءنگر) استفاده شده است و سپ
2

مولفهها و ابعاد اسناد باالدستي و مقولهبندي آنها در معرض داوري گروه خبرگان قرار گرفت.
اين روش شبيه مکالمه نيمه ظهور يابندهاي است كه در آن محقق ،از طريق تعامل كامل با
مشاركتكننده [خبره] به توصيف عميقي از موضوع تحقيق دست مييابد(محمد پور)992 :9312،؛
نهايتا در اين مرحله به انتخاب مضمون و عناوين،مرتب كردن مولفهها ،نگارش مولفهها پرداخته
شده است .از نظر حجم نمونه نيز از حجم نمونه گلوله برفي استفاده شده است.اساساً حجم نمونه
براي تحقيقات كيفي ،حجم نمونهاي است كه به سواالت تحقيق پاسخ ميدهد ،در پژوهش كيفي
زماني جمعآوري اطالعات و دادهها متوقف ميشود كه اطالعات درباره همه دسته بنديهاي مورد
نظر اشباع شود و اين امر هم زماني رخ ميدهد كه نظريه يا روايت مورد مطالعه كامل شود و
اطالعات جديدي مرتبط با موضوع به دست نيايد (داناييفرد و همکاران.)34 : 9333،
-focused group

022
1

فلسفي ريشه در پارادايمهاي كمّي و اثباتگرا دارند ،از معيار اعتمادپذيري يا قابليت اعتماد جهت
ارجاع به ارزيابي نتايج كيفي استفاده ميكنند .قابليت اعتماد ،به بياني ساده ،ميزاني است كه در آن
ميتوان به يافتههاي تحقيق كيفي ،متکي بود و به نتايج آن اعتماد نمود(محمد پور)934 :9312،
گوبا و لينکلن ،قابليت اعتماد را شامل چهار معيار قابل قبول بودن  ،انتقالپذيري  ،قابليت اطمينان
و تائيد پذيري ميدانند .در اين تحقيق معيارهاي فوق با راهبردهاي مختلف تامين شده است كه
يکي از اصليترين آنها ،راهبرد بازخورد گروه خبرگان بوده كه طي آن  ،تفسير مباني متخذ از
قانون اساسي و ساير اسناد باالدستي  ،همچنين مدل نهايي به دست آمده از تحليل متون ،به
خبرگان عرضه شد و موارد احتمالي بد [ و ناقص] درک شده  ،تعيين و اصالح گرديد .از اين رو

باالدستی

بررسی و مطالعه متون اسناد

استخراج گزاره ها

رجوع به خبرگان

نتیجه گیری ابتدایی

رجوع به خبرگان

در اين تحقيق از فراگرد زير تبعيت شده است (پورعزت و طاهري:)91 :9312،

نتیجه گیری نهایی
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اكثر روش شناسان كيفي به جاي استفاده از واژگان روايي 2و پايايي 0كه اساساً و از لحاظ مباني

شكل  .6فراگرد انجام پژوهش(پورعزت و طاهري)6937،

یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهها
الف :یافتههای تحقیق

نوع تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،توسعهاي–كاربردي است؛ تحقيقاتي كده بده ادبيدات داندش
موجود در يک موضوع توسعه ميبخشند ،از نوع توسعهاي و تحقيقاتي كه كاربرد عملدي داندش در
حوزه مورد نظر را دنبال ميكنند ،كاربردي ميباشند(خليلي شوريني .)9331،رويکرد ايدن پدژوهش
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1

-validity
2
- reliability

و مدارک و خبرگان به شرح جدول  2زير است:
جدول  -7معرفی جامعه آماري
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متن قانون اساسي و اسناد باالدستي(شامل قانون اساسي،

كيفي

جمهوري اسالمي ايران

رديف

جامعه آماري

نوع داده

روش نمونهگیري
تمام شمار و خط به خط

برنامههاي توسعه پنجساله اول تا پنجم ،سياستهاي كلي نظام
در زمينه اصل  ،44تشويق سرمايهگذاري،نظام مالي ،نظام
2

خبرگان كلي :افراد مرتبط با موضوع (اساتيد دانشگاه(گروه

6

اداري،صنعت و اقتصاد مقاومتي و برنامههاي توسعه)
كيفي

تمامشمار هدفمند غير
احتمالي

خبرگي)

در اين تحقيق دادههاي اسنادي به روش كتابخانهاي و با ابزار فيشبرداري جمعآوري شده است و

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

آميخته است و روش آن موردي زمينهاي است .در اين پژوهش جامعه آماري شامل سه دسته اسناد

در مورد متون قانوني و اسناد باالدستي از ميان دو روش انتخاب نمونه آماري و تحليل خط به
خط ،از روش دوم يعني تحليل خط به خط(جزءنگر) استفاده شده است و سپ

با استخراج

مولفهها و ابعاد اسناد باالدستي و مقولهبندي آنها در معرض داوري گروه خبرگان 2قرار گرفت.
اين روش شبيه مکالمه نيمه ظهور يابندهاي است كه در آن محقق  ،از طريق تعامل كامل با
مشاركتكننده[خبره] به توصيف عميقي از موضوع تحقيق دست مييابد(محمد پور)992 :9312،؛
نهايتا در اين مرحله به انتخاب مضمون و عناوين،مرتب كردن مولفهها ،نگارش مولفهها پرداخته
شده است .از نظر حجم نمونه نيز از حجم نمونه گلوله برفي استفاده شده است.اساساً حجم نمونه
براي تحقيقات كيفي ،حجم نمونهاي است كه به سواالت تحقيق پاسخ ميدهد ،در پژوهش كيفي
زماني جمعآوري اطالعات و دادهها متوقف ميشود كه اطالعات درباره همه دستهبنديهاي مورد
نظر اشباع شود و اين امر همزماني رخ ميدهد كه نظريه يا روايت مورد مطالعه كامل شود و
اطالعات جديدي مرتبط با موضوع به دست نيايد (داناييفرد و همکاران.)34 :9333،
اكثر روش شناسان كيفي به جاي استفاده از واژگان روايي 0و پايايي 2كه اساساً و از لحاظ مباني
فلسفي ريشه در پارادايمهاي كمّي و اثباتگرا دارند ،از معيار اعتمادپذيري يا قابليت اعتماد جهت
ارجاع به ارزيابي نتايج كيفي استفاده ميكنند .قابليت اعتماد ،به بياني ساده ،ميزاني است كه در آن
1

-focused group
-validity
3
- reliability
2
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ميتوان به يافتههاي تحقيق كيفي ،متکي بود و به نتايج آن اعتماد نمود (محمد پور)934 :9312،
گوبا و لينکلن  ،قابليت اعتماد را شامل چهار معيار قابل قبول بودن  ،انتقالپذيري  ،قابليت اطمينان
و تاييد پذيري ميدانند .در اين تحقيق معيارهاي فوق با راهبردهاي مختلف تامين شده است كه
يکي از اصليترين آنها ،راهبرد بازخورد گروه خبرگان بوده كه طي آن  ،تفسير مباني متخذ از
قانون اساسي و ساير اسناد باالدستي  ،هم چنين مدل نهايي به دست آمده از تحليل متون ،به
خبرگان عرضه شد و موارد احتمالي بد [ و ناقص] درک شده ،تعيين و اصالح گرديد .از اين رو
در اين تحقيق از فراگرد زير تبعيت شده است(پورعزت و طاهري:)91 :9312،
ب :تجزیه و تحلیل یافتهها

براي تحليل دادهها از تحليل محتوا و تحليل تفسيري و احصاء مضامين با هدف شناسايي محورها ،
رويکردها و سياستهاي كلي در حوزه نظام مالياتي ،طراحي سازه مفهومي قانون اساسي و
سياستهاي كلي نظام در حوزه نظام مالياتي (شامل محورها ،رويکردها و سياستها) استفاده شده
است .عالوه بر آن با عنايت به اينکه رويکردهاي قانون اساسي در مورد نظام مالياتي محدود بوده و
در مواردي صراحت كمتري در قانون اساسي وجود داشته ،استخراج ابعاد با استفاده از اسناد
باالدستي مانند قوانين برنامههاي پنجساله ،سياستهاي كلي نظام ،اسناد و مدارک و گزارشهاي
راهبردي سازمان مالياتي انجام پذيرفته است؛ سپ

همه موارد فوق توسط جامعه خبرگي

استانداردسازي شده و با استفاده از روشهاي موجود احصاء رويکرد از بندهاي قانون اساسي و
ساير اسناد باالدستي رويکردها احصاء شده است .در استخراج محورها و رويکردهاي قانون
اساسي ج.ا.ا و ساير اسناد باالدستي در اداره امور نظام مالياتي ،از روش تحليل تفسيري و براي نيل
به مقصود ،نرمافزار تحليل كيفي  MAXQDAجهت شناسايي و ردهبندي ابعاد و مولفهها هم به
عنوان ابزار تحليل مورد بهرهبرداري قرارگرفته است كه در ادامه به برخي از نتايج اشاره ميشود:
گفتمان اقتصادي حاكم بر قانون اساسي و اسناد باالدستي ج .ا .ا .و اهداف نظام اقتصادي مستخرج
از قانون اساسي را ميتوان بر اساس ميزان تاكيد و تکرار آنها بر اهداف اقتصادي تبيين كرد؛
برخي از اين تکرارها به ترتيب تعداد و اولويت در جدول  3نشان داده شدهاند:
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جهتساز هستند .برخي از اين مفاهيم در جدول  4نشان داده شده است:
جدول  :9ابعاد و مولفههاي نظام مالیاتی در اسناد باالدستی
رديف

2

رعايت ضوابط اسالمي [در اقتصاد]

اصل 3؛ اصل 43؛ اصل 44

3

ايجاد رفاه عمومي

4

رفع محروميت و مبارزه با فقر

9

تامين نيازهاي اساسي (شامل  ،خوراک،پوشاک،مسکن،بهداشت ،امکانات
الزم براي ازدواج ،آموزش و پرورش رايگان

اصل 3
3؛اصل 39
اصل 3؛اصل 32؛اصل 39؛ اصل
43

1

اهداف اقتصادي ديگر مانند :بيمه و تامين اجتماعي

اصل  ،3اصل 21

1

اشتغال كامل و آزادي در انتخاب شغل(مشروط به حفظ منافع جامعه و

اصل ،23اصل 43

6

9

عدالت اقتصادي

اصل 3؛ 22؛ 42؛اصل 43

جمهوري اسالمي ايران

محتوا

اصل قانون اساسي

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

عالوه بر قانون اساسي ،اسناد باالدستي هم به عنوان خطمشيهاي فراگير دربردارنده برخي از اركان

رعايت ضوابط اسالمي)
3

استقالل اقتصادي و خودكفايي و جلوگيري از سلطه بيگانگان بر اقتصاد

اصل 43

كشور
1

كوچک بودن دولت و نقش حاكميتي در اقتصاد

92

توجه به سرمايه انساني و سرمايه معنوي و سرمايه اجتماعي افراد

99

تاكيد بر بخش كشاورزي و امنيت غذايي

92

برنامهريزي اقتصادي

93

رشد اقتصادي

اصل 44

94

حفاظت از محيطزيست

اصل 92

اصل  ،44اصل 43
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ميتو ان اين مفاهيم و كدهاي استخراجي را در يک الگو منطقي مبتني بر كدگذاري در مقولههاي

اسناد باالدستي و قانون اساسي جمهوري اسالمي نشان ميدهد كه اين مقولهها عمدتا بر محور 3
مقوله يا شاخص كليدي شکل گرفتهاند؛ اين سه شاخص عبارتاند از شاخصهاي سيستم مالياتي،
اساسي ميتواند بر اساس مباني و روشهاي گوناگوني انجام پذيرد .برخي از اين مباني و
روشهاي پيشنهاد شده با پيششرطهايي همراهاند .مثال هولستي( )9313سه شرط عينيت ،انتظام
(سامانمند بودن) و عموميت را براي تحليل محتوا معرفي كرده است.شرط عينيت بر رعايت اصول

جمهوري اسالمي ايران

شاخصهاي بهبود اقتصادي و شاخصهاي بهبود اجتماعي .تحليل محتواي اسنادي مانند قانون

6

و قواعد ،شرط انتظام بر دايره شمول مقولهها در رعايت قواعد كاربردي و شرط عموميت زماني
معنا مييابد كه يافتهها با هم ارتباط نظري داشته باشند .از اين رو -همچنان كه قبال هم گفته شد-
مقولههاي احصايي از اسناد باالدستي به رويت و تاييد گروه خبرگان تحقيق رسيده است جدول 9
اين سه دسته شاخص را با مولفههاي آنها نشان ميدهد:

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

محوري و انتخابي نشان داد .جدول  9بيانگر اين دستهبندي است؛ ارزيابي مقولههاي مورد نظر

جدول  - 5مقولهه اي انتخابی و محوري اسناد باالدستی و قانون اساسی
مقوله

مقوله انتخابی

مقوله محوري(مولفهها)

مقوله

مقوله محوري(مولفهها)

انتخابی

مقوله محوري(مولفهها)

انتخابی
اصالح

تقویت سرمایهگذاري،ثبات مالیاتها،

اصالح

عدالت اجتماعی ،عدالت

درآمدها،صراحت مقررات ،معافیتهاي

سیاستهاي

حمایت از اقشار محروم،کاهش و مهار

شاخصهاي

اقتصادي ،اشتغال پایدار،

اصالح
نظام

منطقی،مالیات برحسب درآمد ،مالیات

اقتصادي

تورم ،افزایش قدرت خرید ،ایجاد

اجتماعی

بهبود محیط سیاسی،

مالیاتی

بر حسب برخورداري ،انطباق با شریعت

( 01مولفه)

اشتغال مولد ،سرمایهگذاري در تولید،

( 05مولفه)

اصالح

مالیاتی،شفافیت

نظام

و

قضایی

اقتصادي

(01

اسالمی ،عدالت مالیاتی،اصالح قوانین،

نسبت مالیات به تولید ملی،حمایت از

کسبوکار،

ارتقاء

مولفه)

سهم و نسبت مالیات در بودجه

بخش خصوصی

شاخصهاي

فرهنگی،

ایجاد انگیزههاي مردمی،
رفع محرومیت ،مردمی
کردن مالیات ،کاهش
فاصلههاي
ارتقاء

درآمدي ،
زیرساختهاي

کسبوکاررعایت
شاخصهاي دینی،تامین
اجتماعی پایدار ،حمایت
از رقابت
اصالح

اصل قانونی بودن وضع مالیات

عدالت اجتماعی

ساختار

اصل قانونی بودن تخفیف ،معافیت و

( 9مولفه)

مالیاتی

جبران نابرابريها از طریق سازوکار
بیمهاي،جبران

نابرابريها

از

طریق

تامین

وظیفه دولت در ایجاد
اجتماعی،ایجاد

اجتماعی

تعادل

( 4مولفه)

تعادل اجتماعی ،حمایت

جریمه مالیاتی،افزایش نسبت مالیات در

یارانههاي هدفمند ،جبران نابرابريهاي

(01

درآمد

رساندن

درآمدي از طریق سیاستهاي مالیاتی ،

از نهادهاي عمومی و

مولفه)

معافیتهاي مالیاتی  ،امنیت اقتصادي

ایجاد قسط و عدل،رفع محرومیت از

مؤسسات خیریه،

از طریق وضع قوانین و مقررات مربوط به

قشرهاي کمدرآمد ،پیریزي اقتصادي

تامین اجتماعی پایدار و

مالیات،سادهسازي و شفافیت مالی و

صحیح و عادالنه ،تقسیم بهینه امکانات

جامع

مالیاتی  ،عدالت محوري در جذب نیروي

 ،جلوگیري از تداول ثروت

دولت،

به

حداقل

022

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،شماره  21تابستان 9311

انسانی،دانش گرایی و شایستهساالري در
ارتقاء مدیران ،کلنگري و هماهنگی و
همسوسازي

تعامل

دستگاهها،

فرهنگ

ایجاد انگیزههاي مردمی

مالیاتی

در پرداخت مالیات

( 4مولفه)

ترویج فرهنگ مالیاتی

نهادینهسازي فرهنگ سازمانی با تکیه بر

ارتقاء اعتماد عمومی به

ارزشهاي اسالمی ،دانشبنیان کردن

نظام مالیاتی

نظام اداري

نهادینهسازي

فرهنگ

سازمانی
عدالت

دریافت مالیات بر حسب
از

درآمد

مالیاتی

برخورداري

( 5مولفه)

عدالت مالیاتی ،عدالت
مالیاتی
عدالت در گرفتن مالیات
عدالت در گرفتن مالیات

بررسی مولفههای مهم در قانون اساسی و اسناد باالدستی:

عدالت اجتماعی :عدالت اجتماعي از اصول خدشهناپذير و مورد تاكيد دين مبين اسالم است .بر
اساس منطق اقتصادي اسالم ايجاد قسط و عدل ،ايجاد تعادل اجتماعي و پرداخت قُربي ماليات از
مولفههاي اساسي به حساب ميآيد .قسط و عدل كه هدف استراتِژيک انبياء الهي به شمار
ميآيد(لقد انزلنا رسلنا ...ليقوم الناس بالقسط) بيانگر اهميت و نقش عدالت اجتماعي در ميزان رشد
جوامع و آسماني بودن آنهاست .در قانون اساسي و اسناد باالدستي ديگر اين مولفهها به دفعات
مورد تاكيد و تکرار قرار گرفته است.اصل  43قانون اساسي وظيفه دولت را در جلوگيري از تداول
ثروت ميداند .و عالوه بر آن به ايجاد تعادل اجتماعي تاكيد دارد(اصل  ،)21تقسيم بهينه
امکانات،عدالت اجتماعي،كاهش فاصله ميان طبقات درآمدي،رفع محروميت از قشرهاي
كمدرآمد،جبران نابرابريهاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي،جبران نابرابريهاي
غيرمنطقي از طريق يارانههاي هدفمند،جبران نابرابريهاي غيرمنطقي از طريق سازوكار بيمهاي.اصل
 93قانون اساسي بر پيريزي اقتصادي صحيح و عادالنه مبتني بر ايجاد رفاه و رفع فقر و
محروميت در زمينههاي تغذيه ،مسکن و كار و بهداشت تاكيد كرده است.

002

مکرر به تهيه و تصويب سياستهاي اقتصادي متناسب با شرايط روز ميباشد .از اين رو مولفههاي مهمي
در اين زمينه مورد توجه قانون اساسي و اسناد باالدستي است .در اصل  43تامين استقالل اقتصادي جامعه از
دولت را به كارفرماي مطلق تبديل نمايد .و بايد به نوعي جلو دولتي شدن اقتصاد گرفته شود(اصل  .)43در
اين اصل به شاخص مهم ديگري هم اشاره كرده است و رعايت ضرورتهاي برنامهريزي اقتصادي را هم
مهم محسوب داشته است .اين در حالي است كه سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه بر توجه به ضرورت
سياستهاي كلي مالي اشاره كرد .اين مقوله در سياستهاي كلي تشويق سرمايهگذاري هم مستقيما مورد
اشاره قرار گرفته است.
تامین اجتماعی :توجه اساسي دين مبين اسالم به امر اقتصاد و زواياي آن بيشتر ناظر به ايجاد تعادل

6

توليد و سرمايهگذاري تمركز دارد .از اصول جهتساز ميتوان به تنظيم سياستهاي مالي ،پولي و ارزي در
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ماموريتهاي مهم دولت تلقي ميشود .و در عين حال تاكيد دارد كه نبايد سياستها به گونهاي باشد كه

رويکردشناسي قانون اساسي و اسناد باال دستي در اداره امور نظام مالياتي

تنظیم سیاستهای اقتصادی :يکي از اصول و اركان جهتساز در قانون اساسي و اسناد باالدستي توجه

اقتصادي و بيشتر تعادل در مصرف و توليد است(صدر ،بيتا )222:اين مولفه بيشتر تامين كننده نظريه
تامين اجتماعي جامع و كامل در نظام حکومتي و اقتصادي االن است  .از اين رو ماليات به عنوان حامي و
پشتيبان خرده نظامهاي اجتماعي و سياسي بيشتر از جنبه تعادل اجتماعي هم مورد مطالعه و دقت نظر قرار
ميگيرد .يکي از ابعاد اين تعادل ارائه نظام تامين اجتماعي پايدار و فراگير است .اين مولفه در قانون اساسي
و اسناد باالدستي به صورت مستقيم و غيرمستقيم مورد عنايت قرار گرفته است؛ اصل  21قانون اساسي اين
مساله را مورد عنايت قرار داده و تعادل اجتماعي را در قالب تامين اجتماعي پايدار تصريح كرده است.

فرهنگ مالیاتی :پرداختن به هر اصالح اجتماعي و سياسي و اقتصادي بدون توجه به جهات
فرهنگي آن ناقص و ناكارآمد ميباشد .موفقيت نظام مالياتي بدون ترديد از مقوله فرهنگ متاثر
ميشود ،به اين جهت فرهنگ مالياتي در ديدگاه قانون اساسي و اسناد باالدستي مورد بررسي و
امعان نظر بوده است .در قانون برنامه سوم توسعه به فرهنگ مالياتي و توسعه آن توجه شده است
و در سياستهاي كلي مالي ابالغي مقام معظم رهبري ترويج فرهنگ مالياتي به عنوان يکي از
بندهاي اصلي تاييد و ابالغ شده است .عالوه بر آن در سياستهاي كلي مالي مقرر ميدارد كه
ارتقاء اعتماد عمومي به نظام مالياتي بايد از سوي مديران و كارگزاران نظام به خوبي مد نظر قرار
گيرد .در برنامه سوم توسعه راهکار توسعه فرهنگ مالياتي را هم ايجاد انگيزههاي مردمي در
پرداخت ماليات تعيين كرده و در سياستهاي كلي نظام اداري به نهادينهسازي فرهنگ سازماني
بر اساس مباني ارزشي دين مبين اسالم تصريح كرده است.
ارتقاء ساختار نظام مالیاتی :ساختار نظام مالياتي در ايجاد شاكلهاي موفق و موثر تعيين كننده
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است از اين رو در قانون اساسي هر مالياتي بايد نشات گرفته از مصوبهاي قانوني باشد و بدون
مصوبه قانوني نه ميتوان مالياتي را وضع و يا تخفيفي را اعمال و يا جريمهاي را تعيين كرد .از اين
رو اصل  99قانون اساسي مقرر ميدارد :هيچ مالياتي وضع نميشود مگر به حکم قانون ،و هيچ
تخفيف يا معافيت مالياتي و يا جريمهاي تعلق نميگيرد مگر به حکم قانون .عالوه بر اصل قانون
بودن ماليات در سياستهاي تشويق سرمايهگذاري بر زيرساخت مهم ديگري اشاره كرده و افزايش
بهرهوري را به عنوان جهتسازي مهم ابالغ نموده است.از ديگر مولفهها ميتوان به افزايش نسبت
ماليات در درآمد دولت (سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه) ،به حداقل رساندن معافيتهاي
مالياتي (سياستهاي كلي نظام مالي)،امنيت اقتصادي از طريق وضع قوانين و مقررات مربوط به
ماليات ،سادهسازي و شفافيت مالي و مالياتي (سياستهاي كلي نظام مالي)،عدالتمحوري در
جذب نيروي انساني(سياستهاي كلي نظام اداري) ،دانشگرايي و شايستهساالري در ارتقاء
مديران(سياستهاي كلي نظام اداري) ،كلينگري و هماهنگي و همسوسازي تعامل دستگاهها،
دانشبنيان كردن نظام اداري (سياستهاي كلي نظام اداري) اشاره كرد.
اصالح نظام مالیاتی :

مالحظه اهميت و نوع كارآمدي نظام مالياتي خطمشي گذاران را در جهت تهيه و تصويب و ابالغ
خط مشيهاي فراگير و جامع هدايت ميكند .اصالح نظام مالياتي و بروز كردن آن و باز كردن
گرههاي قانوني و رفع خألهاي ممکن و محتمل اصالح نظام مالياتي را در اولويت قرار داده است.
سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه اصالح نظام مالياتي را با تصويب تاسي

سازمان مستقل امور

مالياتي كشور رقم زد( .)9311در برنامه چهارم توسعه فقط به درآمدهاي مالياتي توجه شده است؛
اما شرايط تحريم و فشارهاي ناشي از اعتماد زياد به درآمدهاي نفتي جهتگيري اساسي مديريت
كالن جامعه را در توجه به اصالح نظام مالياتي پررنگتر كرده است .بر خالف برنامههاي قبلي
برنامه پنجم توسعه به بحث ماليات و بخصوص اصالح نظام مالياتي توجه خاص نموده است.
سياستهاي كلي برنامه نجم توسعه نه تنها اصالح نظام مالياتي را با امعان نظر زيادتري مورد توجه
قرار داده بلکه براي تحقق آن راهکار و بلکه راهبرد هم پيشنهاد داده است.اين راهبردها عبارتاند
از:اصالح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايهگذاري س.ک.ب(9 .سياستهاي كلي برنامه پنجم
توسعه) ،اصالح نظام مالياتي از طريق ثبات مالياتها س.ک.ب، 9.اصالح نظام مالياتي از طريق
000

شفافيت درآمد س.ک.ب، 9 .اصالح نظام مالياتي از طريق صراحت در مقررات س.ک.ب9.
،اصالح نظام مالياتي از طريق منطقي كردن معافيتها س.ک.ب9.

يکي از چالشهاي مطرح شده از سوي خبرگان اقتصادي و مديران راهبردي و صاحبنظران در
خصوص عملکرد نظام مالياتي وجود احساس بيعدالتي در تعلق ماليات است .قانون اساسي در
اشاره شد و با وجود اين عدالت مالياتي از مباحث مهم مورد توجه اسناد باالدستي هم بوده
است.سياستهاي كلي برنامه دوم توسعه دريافت ماليات بر حسب برخورداري از درآمد را مورد
تاكيد قرار داده است .اما سياستهاي كلي برنامه سوم عدالت در گرفتن ماليات را تصريح كرده
توجه قرار داده و تصويب و ابالغ كرده است.
 .2شبکه مضامین:
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عدالت مالیاتی :

ارزيابي كلي قانون اساسي و سياستهاي كلي و برنامههاي توسعه پنجساله نشان ميدهد محورهاي
اساسي مانند فرهنگ مالياتي ،عدالت مالياتي ،عدالت اجتماعي و تامين اجتماعي به طور جدي و
موكد مورد توجه بوده است .شبکه مضامين مستخرج از مطالعه قانون اساسي و اسناد باالدستي به
نوعي گوياي وجوهي از اين امر است؛ از بررسي دقيق قانون اساسي و اسناد باالدستي در مورد
ماليات و مجموع موارد ذكر شده ميتوان به يک الگوي مفهومي دست يافت كه نمودار 2
نشاندهنده ارتباط اجزاء اين الگوست ،عالوه بر آن ميتوان گفت كه اداره امور نظام مالياتي غير از
قانون اساسي و اسناد باالدستي به نوعي از جهتسازهاي عمده ديگر مانند آموزههاي اساسي اسالم
و قران كه تبيين كننده مکتب اقتصادي اسالماند  ،متاثر ميشود .مکتب اقتصادي اسالم ضمن
ترغيب به كار و كوشش اقتصادي،با تداول ثروت مخالف است و قسط و عدل را هدف راهبردي
انبياء الهي و حکومتهاي صالح معرفي ميكند .به همين جهت اداره امور نظام مالياتي نه تنها از
سياستهاي كلي و برنامههاي توسعه و قانون اساسي و اسناد باالدستي نشات ميگيرد بلکه از
اصول و آموزههاي مکتب اقتصادي اسالم هم متاثر ميشود .شکل 2و 3نشانگر اين ارتباط و عناصر
شکلدهنده آن ميباشد.
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نتیجهگیری و پیشنهاد

رويکرد جامعاالطراف قانون اساسي و خط مشيهاي كالن مانند سياستهاي كلي نظام در
حوزههاي متعدد ،اقتضا ميكند كه تا حد ممکن ،همه حوزههاي حاكميتي به نحو مطلوب مورد
توجه قرار گيرد .به نظر ميرسد اقتضائات زمان تصويب و بازنگري قانون اساسي ج.ا .ا .موجب
شده است كه در قانون اساسي صرفاً به بيان كلياتي در مورد ماليات اكتفا شود و فقط به جنبه
قانوني بودن آن تمركز گردد؛ اما تغيير شرايط در چهار دهه بعد از حيات انقالب اسالمي و بهويژه
برجسته شدن نقايص و محدوديتهاي خارج از اراده نظام ،بيثباتي درآمدهاي ناشي از فروش
نفت به عنوان درآمد ناپايدار و برونزا ،نشان ميدهد كه توجه و پرداختن به رويکردهاي جديد
اداره امور نظام مالياتي در سطوح عالي ضروري و اجتنابناپذير و بلکه حياتي است .يافتههاي
تحقيق نشان ميدهد عليرغم تاكيدات مکرر و قابل اعتناي اسناد باالدستي و جهتساز نظام به اداره
امور نظام مالياتي از جمله تمركز قانون اساسي بر قانوني بودن درآمدها و معافيتها و
بخشودگيهاي مالياتي و نيز برجسته شدن امر ماليات پ

از تصويب برنامه سوم و ايجاد سازمان

مستقل امور مالياتي كشور و تاكيد قانون برنامه توسعه به جايگاه ماليات در برنامههاي اقتصادي كه
سطح تمركز برنامه را تا حد پيشنهاد چند راهبرد كالن و عملياتي تعميم ميدهد؛ با اين وجود به
نظر ميرسد هنوز آنگونه كه شايسته است به مقوله اداره امور نظام مالياتي توجه و تمركز كافي در
حد اجماع ملي ايجاد نشده و الزم است جهت كاهش تهديدات ناشي از تکيه بيش از اندازه به
درآمدهاي ناشي از فروش منابع و پيامدهاي ناگوار آن در اقتصاد و با هدف تحريک اداره بهينه
بنگاههاي اقتصادي رويکرد جديدتري نسبت به امر ماليات و ماليات ستاني اتخاذ گردد؛ از اين رو
پيشنهادهاي زير ارائه ميشوند:
پیشنهادها:
-

تدوين ،تنظيم و ارائه سياستهاي كلي نظام در خصوص اداره امور نظام مالياتي از سوي
كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام

-

ارزيابي كالن چالشها و محدوديتهاي حاكم بر عملکرد بهينه نظام مالياتي

-

ارتقاء جايگاه اداري و حاكميتي سازمان امور مالياتي كشور
تمركز بر ايجاد اجماع خبرگان (سياسي  ،اقتصادي و فرهنگي) بر اصالح و رفع

چالشهاي پيش روي نظام مالياتي
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-

اجراي آزمايشي تامين هزينههاي دولت بدون نفت و با تکيه بر ماليات در برخي دستگاهها با
تاكيد بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي

الف :فارسی


امام خامنهاي ،سيد علي ،ديدگاهها و بيانات در مورد ماليات ،سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آيتاهللالعظمي خامنهاي



امام خامنهاي( مدظلهالعالي)سيد علي ،ديدگاهها و بيانات در مورد ماليات( )9319سايت دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آيتاهللالعظمي خامنهاي)khamanei.ir



امام خامنهاي( مدظلهالعالي)سيد علي ،ابالغ سياستهاي كلي نظام در امور تشويق سرمايهگذاري،نظام
اداري،صنعت.)khamanei.ir،



امام خامنهاي(مدظلهالعالي)سيد علي ،ابالغ سياستهاي كلي مالي،كسبوكار،اشتغال ،اصل ،44اقتصاد
مقاومتي)(khamanei.ir
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دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي ،تهران
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بهشتي ،محمدحسين( )9313اقتصاد اسالمی  ،6دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،تهران
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