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 چکیده:

طی سال های اخیر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و   سرعت و اهتمام دستگاه های قانونگذاری و اجرایی در ایران

مسائل  هکتوجه ویژه به مالیات به عنوان ابزار تحقق بودجه، مسائل و پیچید گی های زیادی در سطح جامعه ایجاد کرده 

عه و عاملی در جهت توس  توجه به بعد حقوقی مالیات ها لذاحقوقی مرتبط با آن نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. 

کشور محسوب می شود که در عین کارآمد کردن نظام مالیاتی یک کشور، و رشد فرهنگ مالیاتی شهروندان یک دولت

مانع ایجاد بسیاری از اختالف های مالیاتی می شود. این امر، با توجه به ورود کشور در صحنه فعالیت های اقتصادی 

مالیاتی ایران اهمیت دو چندانی می بخشد. -ورها، به اهمیت و شناخت نظام حقوقیجهانی و همکاری تجاری با سایر کش

فقدان رشته ای تحت این عنوان در دانشکده های حقوق و کمبود منابع در این حوزه، نگارنده را بر آن داشته است که 

ه ای در دانشکده های حقوق اهمیت دست اندرکاران امر را به ایجاد رشت 2با معرفی اجمالی این شاخه از دانش حقوق

 مور مالیاتی جلب نماید. او آموزش نیروهای جذب شده توسط سازمان 

: حقوق مالیات ها، أنواع مالیات ها، أصول حاکم بر قوانین مالیاتی، نظریه عمومی حقوق مالیات ها، ماخذ واژگان کلیدی

 مالیات، محاسبه مالیات، وصول مالیات

 

 

 

 

                                                           

 فرانسه (Bourgogne)دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه بورگندی  1 

Email : kia_rezai@yahoo.com 

مالیات ایران می پردازد. با توجه به طی دوره های -شده چکیده ای از کتاب تحت تالیف نگارنده است که به معرفی و تحلیل نظام حقوقیمقاله ارائه 2 

اندگی آن محقوق مالیات ها در کشور فرانسه و اهمیت این رشته در کشور های پیشرفته، بر آن شدم تا به تحلیل حقوقی نظام مالیاتی ایران و علل عقب 

درسی  وبپردازم. در باب اهمیت این رشته در دانشکده های حقوق دانشگا های فرانسه ذکر همین نکته کافیست که رشته مزبور طی دو نیم سال تحصیلی 

هزار دانشجوی  120000اصلی در دانشکده های حقوق ارائه شده و کارشناسی ارشد تحت این عنوان نیز وجود دارد. اما متاسفانه در ایران که ساالنه حدود 

 .حقوق وارد دانشگاه ها می شوند، این درس حتی به عنوان درسی اختیاری نیز ارائه نمی گردد
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 قدمهم

 ؟مالیاتیحقوق مالیات ها یا حقوق 

گذاری برای رشته های مختلف حقوقی در بل از ورود به موضوع این رشته از حقوق، الزم است نگاهی به شیوه نامق

تا مالک و ضابطه انتخاب را پیدا کنیم. به عبارت دیگر باید دید تعیین عنوان رشته ی حقوقی بر چه  بیندازیمایران 

ین امبنایی در ایران انجام می گیرد. واضح است که تعیین چنین مبنا و مالکی کمک شایانی به ما در انتخاب عنوان 

 .رشته و مباحث آن خواهد کرد 

! ی، حقوق شهروندی، حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق ثبتحقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق اساس

ف حقوق های مختلگذاری رشتهگاهی شاهد استفاده از ترکیبات وصفی و گاه شاهد استفاده از ترکیبات اضافی برای نام

 حال سوال این است: اولویت با کدام ترکیب است، ترکیب وصفی یا ترکیب اضافی؟. هستیم

ن است که هدف از انتخاب یک عنوان برای یک شاخه حقوقی، تبیین حداکثری موضوع مورد بحث آن آ مسلمقدر 

شاخه می باشد. در نتیجه برای اینکه بدانیم کدام یک از ترکیبات وصفی و یا اضافی برای این منظور مهم تر است باید 

 .به تبیین معنای واژه حقوق در عناوین شاخه های حقوقی بپردازیم

ور که می دانیم، واژه حقوق معانی متفاوتی دارد، ولی دو معنای رایج آن در دانش حقوق عبارتند از جمع حق همانط

که در مقابل تکلیف به کار می رود و دومی حقوق به معنای مجموعه ای از قواعد و مقررات که روابط مربوط به یک 

ین انتخاب شده برای شاخه های حقوق در ایران، راحت رمزگشایی از عناو ،حوزه خاص را تنظیم می کند. با این توصیف

شود. هنگامی که از ترکیب وصفی همچون حقوق مدنی ، حقوق شهروندی و حقوق اداری صحبت می کنیم، از  تر می

معنای اول آن یعنی حقی که در مقابل تکلیف قرار دارد، استیفاء می شود. در حالیکه هر گاه از ترکیب اضافی  ،حقوق

می کنیم، از معنای دوم حقوق که به معنای مجموعه قواعد و مقررات برای تمشیت یک حوزه خاص است،  استفاده

استفاده می شود. از آنجا که منطقا عنوان یک شاخه حقوقی باید بیانگر تمشیت امور مربوط به موضوع آن شاخه حقوقی 

  .در زبان و ادبیات فارسی ارجحیت داردباشد، استفاده از ترکیب اضافی بر ترکیب وصفی از منظر معناشناسی 

 موارد سایرمقاله و به همین دلیل است که عنوان حقوق مالیات ها را بر حقوق مالیاتی ترجیح می دهیم زیرا که در این 

سعی در تنظیم روابط  قواعد و مقرراتی هستیم که بر حوزه مالیات ها حاکم است و ین و توضیحیتب درصددبعدی 

، از منظر اصول ترجمه شناسی، اندموافق « حقوق مالیاتی ». البته کسانی که با عنوان یمو اشخاص دارمالیاتی دولت 

نظر کامال درست و صحیحی دارند. زیرا ترجمه دقیق عنوان خارجی این شاخه از حقوق، حقوق مالیاتی می شود و نه 

جی این شاخه و مبتنی بر ساختار زبان فارسی می نگارنده، بدون در نظر گرفتن عنوان خار انتخاب اماحقوق مالیات ها 

 .باشد
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 موضوع حقوق مالیات

قبل از هر چیز بسیار مهم است که جایگاه حقوق مالیات را در میان سایر رشته های حقوق مشخص کنیم. حقوق 

به نام مالیه عمومی است. مالیه عمومی بحثی میان رشته ای و مرتبط با  یهای رشته وسیعمالیات یکی از زیر مجموعه

حوزه های حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی است که به مجموع این رشته ها علوم مالیاتی گفته می شود. 

نهاد های  ی هدر حوزه ی حقوقی، مباحث مالیه عمومی وابسته به قانون بودجه است  که وظیفه تهیه و اجرای بودج

عمومی را دارد. قانونی که به طور خاص نحوه درآمد ها و مخارج دولت را تعیین می کند. اما حقوق مالیات ها به نحوه 

پردازد و به طور دقیق تر از میان انواع درآمد ها مخارج دولت مرتبط نمی شود بلکه تنها به نحوه درآمد های دولت می 

 می پردازد. به مهمترین آنها یعنی مالیات 

ضی برای مثال این که بع در اغلب موارد این سایر علوم مالیاتی هستند که چرایی قوانین مالیاتی را توضیح می دهند.

یا بالعکس بر بعضی از کاال و خدمات نرخ باالتری از مالیات  شوندمینرخ پایین مالیات بر ارزش افزوده  مشمولاز اقالم 

 افزایشبه این سبب است که قانونگذار از این طریق تالش می کند در مرحله اول با  بر ارزش افزوده اعمال می شود

بعضی  به تشویق مصرف یاکم کردن آنها به کنترل مصرف بی رویه بعضی از اقالم مثل سیگار و  های مالیاتی یاههزین

ای همالیاتی برای شرکت شوق هایماقالم همچون اقالم فرهنگی بپردازد و در مرحله دوم به رونق اقتصاد ملی از طریق 

که درنهایت سیاست های کلی یک نظام را تحقق می بخشد. برای مثال اگر  اقتصادی وابسته به این اقالم بپردازد

کشوری به این نتیجه رسیده باشد که باید به سمت خصوصی سازی حرکت کند، یکی از موارد تحقق این سیاست کلی، 

 سیس  شرکت های خصوصی و کسب و کار آنهاست.أتشویق ت به منظور تنظیم قوانین و مقرارت مناسب

است از حقوق که متشکل از قواعد حقوقی راجع به مالیات ها ست،  ایاگر در تعریف حقوق مالیات ها گفته شود رشته

یک تعریف این همانیست، زیرا مفهوم مالیات مبهم است. در نتیجه قبل از هر  صرفاو  شدهیک تعریف صحیح ارایه ن

صحیح از ان دست یابیم. سپس به معرفی انواع مختلف  فچیز باید به توضیح مفهوم مالیات پرداخت تا به یک تعری

به عبارت  ای مالیات ی. در انتها به بررسی مکانیسم های عموممی پردازیممالیات ها بر اساس تقسیم بندی های متفاوت 

یر گانه ز ای که در باال بدان اشاره شد، در واقع پاسخ به سواالت سه. سه نکتهخواهیم پرداخت آندیگر کارکرد های 

  است. مالیات چیست؟ انواع آن چیست؟ کارکرد آن چیست؟

 مفهوم مالیات -1

این برداشت های اجباری متنوع شده و  یعهاز نقطه نظر اقتصادی، مالیات یک برداشت اجباری است. امروزه مجمو

م تشخیص مالیات از میان این برداشت های اجباری متنوع است زیرا نظام یسوالی که در حقوق مالیات با آن روبرو هست

ذا ل)مالیت( متفاوت از نظام حقوقی حاکم بر سایر برداشت هاست.  حقوقی حاکم بر این دسته از برداشت های اجباری

 توانب و سپس به معرفی انواع برداشت ها پولی می پردازیم تا درنهایت پرداخته مالیات برشمردن ویژگی هایبه در ابتدا 
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این ویژگی ها که به منظور شناسایی ماهیت برداشت های  .سایر برداشت ها مشخص کرد جایگاه مالیات را در میان 

 .رسدمی مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد؛ ساده به نظر 

 ویژگی مالیات-1-1

 مالیات باید از طریق پرداخت پول انجام شود. بیان ساده تر  ، به . مالیات یک برداشت پولی است

یقین  هب آید. قطع به تملک نهاد عمومی درمی پرداختی توسط مودی مالیاتی معنا که مبلغ بدین مالیات قطعی است

 باشد. بر مالیاتی است که به صورت قانونی اخذ شده این تملک

اخذ می شود. مخارج عمومی، مخارجی هستند  تامین مالی مخارج عمومیویژگی دیگر مالیات این است که به منظور 

 شوند. که اشخاص حقوق عمومی و یا اشخاص حقوق خصوصی که عهده دار انجام خدمات عمومی هستند، متحمل می

دینی است که توسط قدرت عمومی می باشد. لذا طرفه یک برداشت اجباری و یک  به بیان دیگر  مالیات اجباری است.

ا در پرداخت ی رضایت مودی در شکل گیری این دین هیچ اثری ندارد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب ووضع می شود

 عدم پرداخت آن را ندارد. 

مین أجهت تمالیات دینی است که بدون عوض مشخص برداشت می شود. مسلمًا مالیات  مالیات غیر تخصیصی است.

اما با  گیردد استفاده قرار میرموزش، عدالت، دفاع و غیره موآ هزینه های عمومی کشور همچون بهداشت، سالمت،

 پرداخت مالیات، مودی هیچ ادعایی نسبت به عوض مشخصی نمی تواند داشته باشد.

 های غیر مالیاتیهای مالیاتی و برداشتتفاوت میان برداشت -1-2

برداشت  در مقابل برداشت های غیر مالیاتی قرار می گیرند. (taxوتکس ) که عبارتند از مالیات لیاتیبرداشت های ما

ه باست، هرچند که این تمایز نسبی است زیرا تنها  (tax)مالیات متفاوت با تکس( tax)های مالیاتی: مالیات و تکس

نند. رات مالیاتی استفاده ککرده تا از قواعد و مقّر نها را مالیاتی توصیفآوط می شود که می توانیم برداشت مربدو نوع 

میشود و  (tax)به نحوی که می توان دو معنا از لفظ مالیات برداشت کرد. یک معنای عام که شامل مالیات و تکس

 .دومی که مضیق بوده و تنها مالیات را در خود جای می دهد

اگرچه تکس یک برداشت مالیاتی است و علی القاعده می بایست ویژگی های مالیات را در دل خود جای داده باشد 

ودی م .این تمایز عبارت است از اینکه از مالیات است  متمایزولی باید در نظر داشت که تکس در یکی از این ویژگی ها 

نتیجه از اصل عدم تخصیصی بودن مالیات پیروی نمی  رد در قبال پرداخت تکس از یک عوض معین بهره مند شود.

میان  اصل برابری  کند. البته نباید فراموش کرد که هرچند مودی در قبال پرداخت تکس از عوض معینی بهره می برد،

مبلغ پرداخت شده و خدمات تحصیل شده وجود ندارد.در اغلب موارد ارزش تمام شده خدمت ارایه شده به مودی 

مبلغی است که وی به عنوان تکس می پردازد. بهترین مثال تکس جمع آوری زباله های شهری است. پرداخت  بیشتر از

مند شود. اگرچه تکس یک عوض معین آن اجازه می دهد که پرداخت کننده از خدمت نظافت زباله های شهری بهره
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 برای تامین مالی یکبدین توضیح که داده است با این وجود سایر ویژگی های مالیات را در خود جای  ،را به دنبال دارد

 یکسی که هیچ زباله احتی . ستاجباری ؛ علی الخصوص اینکهقطعی است  مبلغی پول است، هزینه عمومی اخذ شده،

و  ودهبه همین جهت تکس به مالیات بسیار نزدیک بتکس را بپردازد.  ایدب تولید نکرده یا به طریقی آنرا معدوم میکند 

  .است برداشت های دولتی غیر مالیاتی متمایزاز سایر 

حق گمرک که هنگام واردات و   ،وجود داردسه نوع برداشت دولتی غیر مالیاتی : برداشت های دولتی غیر مالیاتی

صادرات کاالها گرفته می شود جزء این دسته از برداشت هاست. البته امروزه در کشور های توسعه یافته این حقوق 

بودجه کشور نیست بلکه بیشتر به دنبال تحقق اهدافی  مینأتدیگر کارکرد بودجه ای ندارد. در واقع هدف نهایی آنها 

برای مثال کاالهای وارداتی با قیمت نامعمول بسیار پایین موضوع المللی است.دیگر همچون مبارزه با رقابت ناسالم بین

از وع با عنایت به گستردگی موضحق گمرک سنگین قرار گرفته تا تولیدات داخلی توان رقابت با آنها را داشته باشند.

 .در این مقاله خود داری می کنیممطالعه حقوق گمرکی 

 حق سالمت 

ه اشار این دو نهاداز منظر مالی می توان به بودجه  ادعات است. برای اثبات این مین اجتماعی نهادی متفاوت از دولأت

مین اجتماعی زیر مجموعه حقوق أدو منبع متفاوت است. از منظر حقوقی، قواعد و مقررات تاز کرد که درآمدشان 

ین مأچه صندوق های ت. اگراست حقوق عمومی از مباحث مربوط بهدر حالیکه قواعد مالیاتی   خصوصی قرار می گیرد،

ولی منبع اصلی درآمد آنها از طریق پرداخت حق سالمت  برخوردار هستند، اجتماعی از مبالغ حاصله از مالیات نیز 

 زیرا پرداخت کننده آن انتظارمالیات نیست شود پرداخت می ی مشخصه صورت مبلغبشود. حق سالمت که مین میأت

ل کارگری که هر ماهه بخشی از دستمزد خود را تحت عنوان حق سالمت به یک عوض معین و مستقیم دارد. برای مثا

درآمدهای حاصل از  محل ازوی ، هزینه های مربوط به درمان بیماریصورت  رمین اجتماعی می پردازد، دأسازمان ت

 بازپرداخت می شود.به او ، حق بیمه سالمت 

  مستمر(عوارض اختصاصی )در مقابل عوارض عمومی یا درآمدهای 

کند. مطلب را با مثال ط اشخاص حقوق خصوصی طلب میساست که شهرداری در پایان انجام ساخت و ساز تو مبلغی

ی ه منظور سکونت بنایی مبمنطقه ای  رعوارض شهرداری توضیح می دهیم، در نظر بگیرید که شخص و یا شرکتی د

و... برای راه   ب و فاضالب،آمی همچون روشنایی، عمو خدماتسازد. ساخت این بنا، شهرداری را موظف می کند که 

را موظف می کند تا  لکصاحب م عوارض ، اخذ طریق از شهرداری وی فراهم سازد که این امر مستلزم هزینه است. لذا

 در این هزینه ها مشارکت کند.

 عوارضی  

ده از خدمت عمومی مثال یک مبلغی است که استفاده کنن است. برای یک خدمت ارایه شده ای حق الزحمهعوارضی 

تونل، یک توالت عمومی یا یک پارکینگ عمومی می پردازد.به عبارت دیگر با پرداخت حق الزحمه، استفاده کننده حق 
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دریافت یک عوض مشخص و مستقیم و بالفاصله را دارد، مثل قضای حاجت یا عبور از تونل. این برداشت عمومی 

ده کننده می تواند از این خدمات استفاده نکند و بالتبع، مبلغی هم نپردازد. تفاوت اجباری نیست به این معنا که استفا

این است که مبلغ دومی توسط شخص حقوق اداری تعیین شده و قابل مذاکره و چانه زنی  الزحمهمیان عوارض و حق

ل تعادل عوضین را همین علت شخص حقوق اداری در تعیین میزان حق الزحمه باید اص به .  همچون عوارض نیست

متناسب با هزینه های تمام شده خدمات باشد. و این همان اصلی است که  باید رعایت کند یعنی مبلغ تعیین شده 

  حق الزحمه را از تکس متمایز می کند.

ریشه تاریخی دارد. برای مثال در ایران درگذشته از واژه باج و خراج استفاده می شده که  ،متفاوت های  این نامگذاری

موران دولتی به زور آن را دریافت می کرده اند. از اصطالحات عاریه از مذهب همچون أجنبه منفی داشته و گویی، م

شهروندان یک کشور به این درجه از خمس که بگذریم به واژه مالیات می رسیم که جنبه منفی آن کمتر بوده و گویا 

مین هزینه های جاری مملکت مشارکت کنند. در نتیجه باید در واژه های استفاده أدر ت بایدبلوغ فکری رسیده اند که 

اری شاهد دشومل و دقت کرد زیرا همیشه از واژگان دقیق حقوقی استفاده نشده است. در ایران أشده در متون قانونی ت

 فارسی غیرگان ژوا هترجم به کار بردن ، شاهد فارسیزیرا عالوه بر استفاده از واژگان  این زمینه هستیم، های فراوانی در

بستر کاربرد آنها در نظام حقوقی مربوطه و همچنین استفاده از واژگان بیگانه بدون ترجمه که به  در نظر گرفتنبدون 

برای مثال ، هستیم. قرار می دهد ها قابل انبوهی از تناقضکل از معنای اصلی خود دور شده و مخاطب ایرانی را در م

 تکس است که دولتاین رقم ، در واقع .  در نظر گرفته شده استدر قبوض مبلغی تحت عنوان آبونمان برق، گاز و آب 

 بونمان استفاده می کند.آاخذ می کند ولی از واژه  هزینه های حوزه مربوطهاز خانوار ها جهت تامین بودجه 

 که معیار تحدید حقوق مالیاتی به این دلیل مهم به شمار می آیدتعیین مفهوم و مصادیق برداشت های غیر مالیاتی  

مقررات حقوقی راجع به مالیات  در گرو تعیین مفهوم و مصادیق مالیات و تکس است. حقوق مالیاتی مجموعه قواعد و

  متمرکز می شویم. این مقرراتبر روی  زین پس ست که ها

 کرده و به تبیین آنها بپردازیم.بندی  مبعد از شناخت مفهوم مالیات، شایسته است که انواع مالیات ها را تقسی

  اقسام مالیات ها، دسته بندی مالیات ها -2

نه و ناعادال عدم کارآیی ی همچون، چنین نظامی به دالیلاست ن آباوجود مزیت آشکار نظام مالیاتی واحد که سادگی 

ظام . زیرا چنین نمی شودنواع مالیات ها روز به روز بیشتر او تمایل به ایجاد  مناسبی داشته گاهیجا بودن نتوانسته

عادالنه و نه  به  ،از مودیان مالیاتیوند؛ ثانیا بودجه خود مطمئن ش تأمیناز  اوال، متنوعی به دولت ها امکان می دهد

 مختلفی وجود انواعامکان تقلب و فرار مالیاتی را به حداقل برسانند. در نتیجه  ثالثا، و نندکدریافت مالیات نحو مساوی 

 نهاآکه همه  دادهساس معیار های متفاوت ارایه اتقسیم بندی های گوناگونی بر   نظام مالیاتی کشورها،از مالیات در 

 .ها ضروری به نظر می رسدنیست ولی آشنایی با آنها در جهت درک مالیات کارکرد حقوقی  دارای 
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یش جهت دسته بندی مالیات ها استفاده می شود، معیار اقتصادی پمعیاری که امروزه بیش از  معیار اقتصادی: -2-1

دی بر می شوند. این دسته بن گاشتهبه گونه ای که اکثر کتاب های مالیاتی بر اساس این معیار دسته بندی و ن .است

مالیات بر سه نوع  لذا متشکل از مورد اعمال مالیات قرار می گیرد، انجام می شود.  اساس ماهیت ثروت اقتصادی که

 می باشد. یا سرمایه مالیات بر داراییو  مصرفمالیات بر ، درآمد

 ،در طی یک سال کسب شده است 3خانوار مالیاتیوع مبالغی که توسط یک مدرآمد را می توان مج :مالیات بر درآمد

ه حاصل از رتعریف کرد. این درآمد یا از طریق کار کردن )حقوق یا دستمزد( یا از طریق در اختیار داشتن دارایی) اجا

ملک( یا مجموعه ای از این دو )یک بنگاه تجاری(حاصل می شود. درآمد حسب اینکه توسط شخص حقیقی یا حقوقی 

یک مالیات شخصی است و  ،گیرد.  مالیات بر درآمد کسب شده باشد به روش های مختلفی مشمول مالیات قرار می

گی های هر مودی را مد نظر قرار می دهد؛ از جمله وضعیت خانوادگی، افراد تحت تکفل و ... در نتیجه یک ابزار ژوی

گی )عادالنه بودن( با رونده کردن مالیات بر درآمد تقویت شده است. به این معنا ژتحقق عدالت اجتماعی است. این وی

 است.  مالیات مأخذمیزان که فشار مالیات منطبق با 

مالیات بر شرکت ها، مالیاتی است که از درآمد اشخاص حقوقی اخذ می شود. مالیات بر شرکت، یک مالیات فراگیر 

ین مالیات تمام درآمدها و سود حاصل از فعالیت شخص حقوقی در طول یک سال است به این معنا که مبنای محاسبه ا

. از آنجا که برای افراد حقوقی، شخصیت حقوقی مستقل توسط قانونگذار فرض شده ، مالیات بر شرکت ها، سود است

 ل مشمول مالیاتقرار می دهد. به این ترتیب که ابتدائا سود حاص مجددمالیات  مشمولحاصل از فعالیت شرکت ها را 

بر شرکت ها می شود و سپس مبلغ باقی مانده بعد از تقسیم میان شرکا، به عنوان درآمد در نظر گرفته شده و مورد 

 . استنرخی  تکو مالیات بر درآمد قرار می گیرد. مالیات بر شرکت ها یک مالیات تناسبی 

این مالیات در هنگام استفاده از درآمد اخذ می شود. وصول این مالیات برای  :یا مالیات بر گردش مالی مالیات بر مصرف

نجا که نحوه محاسبه آن برای همه مصرف کنندگان یکسان است، برای آمنفعت است ولی از  ار ساده و پریدولت بس

روش تقریبا بر ف چرا که م درآمد مالیات سنگینی محسوب می شود. این مالیات نیز فراگیر محسوب می شود، کافراد 

 میو خدمات اعمال  به التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش کاال تمام کاالها و خدمات اعمال می شود. این مالیات بر ما

از تحریک تورم  بدین وسیله  شود. نکته مهم در اجرا و اعمال این مالیات، رعایت اصل خنثی بودن مالیات است تا

جای دیگر به آن مالیات است که در این پیچیده در اجرای  کار ساز و ایت جلوگیری شود. چنین اصلی مستلزم رع

 . 4خواهیم پرداخت

                                                           

 .مالیاتی است در پی راه اندازی و برگشت به نظام خانوار  همچون سایر کشور ها مالیاتی جدیدا امور  مانزسا3 

 تالیف نگارنده. مالیات بر ارزش افزوده نظام حقوقی مقالهشود به رجوع  4 
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که حاصل  اموالی به بیان دیگر مشغولی انصاف است.  دل سرمایهمبنای توجیهی مالیات بر  :سرمایه دارایی یا مالیات بر

همچنین هدف از این مالیات، تحت شمول قراردادن اموالی . لیات قرار می گیرندامشمول این م نیستند از تالش و کار 

ز در نظر نی سرمایهتوزیع  ابزاری جهت باز به عنوانهمچنین این مالیات  ایفا نقش ندارند.است که در توسعه اقتصادی 

الیات این م نرخ اعمال دلیلدارد. به همین  در پیرا  سرمایه رفتنمالیات خطر از بین نوع از گرفته می شود. البته این 

 رمایهساست. در کنار مالیات بر دارایی،  مالیات بر  ن برای دولت ها بسیار ناچیزآبه نحوی که منفعت  بوده بسیار پایین 

این نوع مالیات در نظام حقوقی  بر سکونت و مالیات بر  انتقال نیز می شود. (tax)شامل مالیات بر ارزش افزوده، تکس

  ما شناخته نشده است.

الیات برای مدت طوالنی، تقسیم م : مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم بر اساس شخص پرداخت کننده؛-2-2

قسیم زیرا چنین ت نیستامروزه به این نحو  اما س تقسیم بندی ها قرار داشتأبه مالیات مستقیم و غیر مستقیم در ر

ت که پایه های تشکیال است بودهحدی بندی در گذشته به  بندی فایده خود را از دست داده است. اهمیت این تقسیم

 ،ینعالوه بر ادر کشورهای پیشرفته کارایی خود را از دست داده است. مالیاتی را بنا نهاده ؛ تقسیم بندی که امروزه 

 تفکیک مرز میان این دو مالیات چندان ساده نیست. 

شود در حالیکه در تملک مودی است. برای مثال درآمد و منفعت حاصله در اعمال میمالیات مستقیم بر خود ثروت 

، روتشود که ثمی یفا. در مقابل مالیات غیر مستقیم تنها در صورتی استاستمالیات بر درآمد  مشمولطول یک سال 

 ر ارزش افزوده تنها زمانینیست. برای مثال مالیات بو صرفا به دلیل داشتن ثروت  مورد استفاده و مصرف قرار گیرد

 گیرد متفاوت است از شکل ثروتی. شکل ثروتی که مورد مالیات مستقیم قرار میخریداری شود اخذ می شود که چیزی

( و در و همیشگی)در هر حالی اکتسابیی ثروت ثابت و یکدر  به این نحو که گیردکه مورد مالیات غیر مستقیم قرار می

شود که مالیات مستقیم همراه با استعمال فعل های است. گفته می مد نظر دی و موردیمورد دیگر ثروت پویا، ارا

 ،. اولی در مواجهه با وضعیتی است که ثروت"کردن"است و مالیات غیر مستقیم همراه با فعل  "هستن"و  "بودن"

د خصی زیاد مصرف کنکننده ثروتی است که اگر شمنعکس و تصاحب شده و دایمی است اما دومی مستلزم انجام عمل

اس آوری مالیات بر اسقواعد متفاوتی برای جمع  بندی(. به دلیل همین تفاوت ) تقسیممالی اوست تمکننشان دهنده 

آنکه مستقیم یا غیرمستقیم باشد، اعمال می کنیم. برای مثال خرید یک کاال از یک تاجر از طریق پرداخت قیمت آن 

شود. در اینجا اگرچه مصرف کننده است که مالیات بر ارزش افزوده را بلغ افزوده میانجام می شود که مالیات بر این م

 یرد.گ می پردازد اما این مالیات توسط تاجر به حساب دولت واریز می شود. در نتیجه پرداخت غیر مستقیم صورت می

اًل و راضی کننده نیست. مث شاگاندازه کافی راه است اما به مهماگرچه تفکیک میان مالیات مستقیم و غیرمستقیم 

 عبارت است از  ن یک عمل است و آنآمولد  عامل . زیراگیرد زمره مالیات های غیر مستقیم قرار می رمالیات بر ارث د

گی و همیش اکتسابیمالیات  مشمولشود. در حالیکه ثروت انتقال دارایی او به وراث میه ب منجرکه فوت یک شخص 

  است.
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رخ اعمال ن سثار و نتایج، تقسیم بندی مالیات ها بر اساآملموس ترین تقسیم بندی از نظر  اساس نرخ:مالیات بر -2-3

 .مالیات تناسبی و مالیات تصاعدی تقسیم می شوند؛ دسته دو به مالیات ها بر اساس نرخ مالیات است.

یا تک نرخی، مالیاتی است که برای تحقق درآمد های دولت تنها از یک  تناسبیمنظور از مالیات  نرخ تناسبی مالیات:

از و سن متناسب با ارزش ثروت مورد مالیات است. آنرخ بر مجموع دارایی ها و ثروت استفاده می شود. در نتیجه مبلغ 

رای مثال فردی را در از همین نوع است. ب تعیین شده ،درصد  8ارزش افزوده که نرخ آن در ایران  راخذ مالیات ب کار

ملیون تومان. هر  20اتومبیلی به قیمت  یو فرد دیگر کرده تومان خریداری  2000نظر بگیرید که خودکاری به قیمت 

دو این ها مسلما مبالغ مختلفی از مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند و لی مسئله ای که وجود دارد این است که 

یت معیشتی هر یک عنظر گرفتن وض درصد است بدون در 8هر دو نفر یک میزان و نرخ نرخ مالیات اعمال شده  برای 

 .فرداز این دو 

در حالیکه در عالم ، مالیات تک نرخی به عنوان عادالنه ترین مالیات در نظر گرفته می شد، 19در نیمه ابتدایی قرن 

 فرد بسیار سخت تر از ،  درآمد از اسبیتن بخشیشخص کم درآمد  محرومیت برای یک زیرا . واقع این گونه نبود

 ردهکزندگی است کم  تأمین مایحتاج ، قسمتی از درآمد که برای فقیراین نوع مالیات از افراد  چرا کهثروتمند است. 

 درآمد خود دارند تمامنیاز به  زندگیاین مقدار آزار  دهنده نیست. گروه اول برای گذران  متمکنکه برای فرد  درحالی

ش ا هانیکه درآمد ماه شخصی ،برای گروه دوم چنین نیست. تفاوت این دو را با مثالی به خوبی می توان نشان داد اما

 .درآمد دارد لیون تومانیم  2 ماهیانه که شخصی هزار تومان و  500

ه نظر النه تر بارزش افزوده که مالیات بر مصرف محسوب می شود، تک نرخی بودن بسیار نا عاد بر با مالیات ارتباطدر 

 در نتیجه، مالیات کرده وبیشتر مصرف  از درآمد بیشتری برخوردارند،دی که افرا تصور شودمی رسد. ممکن است 

پرداخت  از اینرو( د)ثروتمندانی که زیاد خرید نمی کنن گونه نیست.این لزومااما باید دانست پرداخت میکنند،  بیشتری

حتاج مایم درآمد بسیار سنگین تر از افراد با درآمد باالست زیرا هر دو گروه باید مالیات بر ارزش افزوده برای افراد ک

برابر شخص دیگر درآمد دارد به این معنا نیست  10فردی  در نتیجه اگر .تهیه نمایندمواد غذایی را  مانندزندگی  اولیه

از قدرت  چنین نرخی لذا برابر شخص کم درآمد به خرید نان و شیر و شکر می پردازد.  10که به همان نسبت یعنی 

کم می کند. در نتیجه دغدغه عدالت حد اکثری ، علمای مالیاتی را بر این داشت که به  شخصخرید نیاز های اساسی 

 .بیاندیشندیا طبقاتی کانی لیات پلما

ت ثروت وسع یمالیات پله ای  شامل یک نرخ مالیات نیست بلکه چند نرخی است که بر اساس دامنه: تصاعدیمالیات 

افزایش می کند. به همین سبب در محاسبات مدرن مالیات بر درآمد، هر چه درآمد باالتر می رود، ضریب های بزرگتری 

ع تر از ر سریال می شود به گونه ای که رشد حجم مالیات دریافتی بر اساس این نحوه محاسبه بسیبر نرخ مالیات اعما

هزار  200هزار تومان، با  10ن درآمد اهزار توم 100نحوه محاسبه مالیات تناسبی است. در مالیات تناسبی فردی با 

ت می پردازد در حالیکه در مالیات تصاعدی یا هزار تومان مالیا 30هزار تومان درآمد  300هزار تومان و با  20تومان 

هزار تومان و  30هزار تومان درآمد  200هزار تومان، کسی که  10هزار تومان درآمد دارد همان  100پله ای کسی که 
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 را هزار تومان مالیات می پردازد. در نتیجه تصاعدی بودن مالیات، این امکان 45هزار تومان درآمد دارد  300کسی که 

در کشور که از افراد با درآمد های باال انتظار مشارکت بیشتری در تحقق درآمد های مالیاتی داشت.  آورد هم میفرا

به منظور تحقق عدالت، میزان حد اقل درآمدی که به آن مالیات تعلق می گیرد به قدری تعیین شده  های پیشرفته،

شخاص ادر نتیجه  مین نیاز های اساسی خود را داشته باشند.أتمام اقشار جامعه با آن میزان تعیین شده، توان تاست که 

 .پرداخت می کنند بسترید ، مالیات نی که درآمد باالیی داراند و کسنمالیات نمی پردازفاقد درآمد یا کم در آمد 

ر کم است، مشروع تر به نظ بیشتر از منافع حاصل از ثروت  ،زیاد مالیات تصاعدی از این جهت که منافع حاصل از ثروت 

قم قابل رست، برای مثال با سپرده گذاری مهیا تر ا سرمایهافزودن بر  زمینه میرسد. در واقع هر چه ثروتمند تر باشیم،

 است. ی اندکبه مراتب بیشتر از سپرده گذاری مبلغ ، در حساب های سپرده گذاری سود حاصل توجه

فزایش ابه  اشخاصتمایل  عدم این ایرادات از جمله . دارد هم دربرعدی معایبی البته نباید فراموش کرد که مالیات تصا

 دنشان نمی ده گسترش فعالیت خود میلی بهدارد  قابل توجهی کسی که درآمد  به عنوان مثال کار و تالش است. 

عطای لذا ال می شود ت بر درآمد او اعمتری از مالیاضریب های باال داشته باشد یبیشتر زیرا می داند هر چه درآمد

ا تبدیل ر دولت ها مالیات تصاعدیآن خواهد بخشید. تاریخ مالیات به ما نشان می دهد که اکثر  یدرآمد بیشتر را به لقا

روت ث رفتنبین  باعث از ضریب مالیات  باال بودن روتمند قرار داده اند. در نتیجه به ابزاری جهت مصادره اموال افراد ث

. به همین دلیل علمای مالیاتی در تالشی مجدد سعی در معقوالنه و منصفانه تر می شود و سرمایه و یا فراری دادن آن

 که اصالحاتی بر روی مالیات طورکردن مالیات تصاعدی کرده اند تا منتهی به وسیله ای جهت مصادره اموال نشود همان

، انتخاب یک حد میانه یا منعطف شدن به سمت هر یک از این ه میشودمشاهدکه گونه . همانشده استتناسبی انجام 

ه بنباید صرفا می بایست با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صورت پذیرد و  ،اخذ مالیات در دو نرخ

 .ورزیمتقلید از کشور های دیگر مبادرت 

 ها و قوانین مالیاتی حقوق مالیاتحاکم بر اصول  -3

فهم و تفسیر قوانین مالیاتی برای مودیان، وکال، قضات و وماموران سازمان در گرو شناخت اصول حاکم بر حوزه حقوق 

ده ش. چه بسا که تفسیر و درک نادرست از قوانین منجر به بروز اختالفات و افزایش دعاوی مالیاتی استمالیات ها 

حاکم بر حقوق مالیات  اصول اساسی ر آن داشت که به اختصار، ما را برعایت چنین ضرورتی در حوزه مالیات هااست.

 .ها را بیان نماییم

شود مگر به موجب قانون و موارد هیچ مالیاتي وضع نمي» :قانون اساسي 51اصل مطابق  اصل قانونی بودن مالیات ها:

 51 کیک قوا و اجرای اصلبنا بر اصل تفدر نتیجه  .«نمایدبخشودگي و تخفیف مالیاتي را قانون مشخص مي ،معافیت

است. اجرای آن قوه مجریه  متولی قوه مقننه است وقانون اساسی وظیفه وضع مقررات و قوانین مالیاتی بر عهده 

ی ویژگنحوه اجرای قوانین مالیاتی را مشخص می کند.  صادرههمچنین قوه مجریه با دستورالعمل ها و بخشنامه های 

 ت مالیات های غیر قانونی است.بارز چنین اصلی، عدم امکان دریاف
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برابری در مقابل قانون یکی از پایه های حکومت دموکرات و جمهوری است. در یک حکومت دموکرات  اصل برابری:

اد مین هزینه های حکومت باشد، همه افرأاگر در چنین حکومتی، نیاز به ت بنابراینهمه افراد با یکدیگر برابر هستند. 

  5سان بوده و باید سهم مشارکت خود را بپردازند.در قبال چنین تعهدی یک

 و برای وضع کرده م قانونگذار جهت تحقق اهداف خود، مالیات های گوناگونی یهمانطور که دید اصل آزادی اداره اموال:

هر مالیات گاها چند نظام حقوقی مجزا در نظر گرفته است که مودی مالیات بنا بر تشخیص مصالح خود می تواند یکی 

 6.برگزینداز این نظام ها را 

، ن تنها کارکرد مالیاتآی از نظریه اقتصاد آزاد کالسیک است که بر اساس ثأ: این اصل متاصل عدم مداخله مالیات ها

شکار شدن نقش مهم مالیات ها همچون یک ابزار آ. اما این اصل به مرور زمان و با در نظر گرفته شده بود مین بودجهأت

 مداخله اقتصادی، اهمیت خود را از دست داد. 

این اصل که ناشی از اصول حاکم بر تعارض قوانین و حقوق بین الملل خصوصی  اصل سرزمینی بودن قوانین مالیاتی:

است به این معنا که اوال قابلیت اجرای قوانین مالیاتی، محدود به مرزهای کشور متبوع قانون می است دارای دو وجه 

ین معنا است که قوانین مالیاتی بر ساکنان هر کشور قابل اجراست حتی اگر این ساکنان اتباع دباصل مزکور باشد. ثانیا 

  .مناطق آزاد و گمرکی ؛مصونیت های سیاسی ننداست ماکشورهای خارجی باشند. البته این اصل دارای استثنائاتی 

اثر قانون  »:قانون مدنی ایران مورد اشاره قرار گرفته  4در ماده اصل این  اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی:

 نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به این موضوع

 «اتخاذ شده باشد

نه تنها شامل وضعی که از آن لحظه به بعد ایجاد کرده اند می شوند بلکه  الزم االجرا شدنقوانین مالیاتی به محض 

وضع موجود را هم در بر می گیرند. در کنار اجرای فوری قانون که می تواند شامل وضع موجود شود گاهی قانونگذار  

قانون مدنی پیش  4. چنین استثنایی در قسمت انتهایی ماده کند نیز سرایت تصمیم می گیرد  که قانون به گذشته 

ت شدن قوانین برای رعاینرات عادی و اصل عطف به ماسبق ربینی شده است. به عبارت دیگر قانونگذار می تواند از مق

 که قوانین مالیاتی از این خصیصه گاها برخوردارند.مصالح عالی ملی مربوط به نظم عمومی عدول کند. 

 

 

                                                           

 .قابل توجهی در این زمینه برداشته شده است گامهایاست و لی اخیرا  تحقق صد در صدی این اصل نیز در ایران اگرچه حاصل نشده5 

د کردن نظام ماهوی و دادرسی مآمتاسفانه این اصل در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم به روز بودن آن، محجور مانده . تحقق این اصل می تواند در کار6 

  نویس الیحه دایمی قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن توجه شده است.انه در پیش که خوشبخت مالیاتی ایران نقش موثری ایفا کند
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 مالیات  ز و کاراس

 

 ا درکه آن ر است آن تحقق به مربوط کارهای و ساز با آشنایی مالیاتی، قوانین بررسی از هدف و مالیات حقوق موضوع

 یک از انواع مالیات ها،نظریه عمومی بر هر  اینباید در نظر داشت که اعمال . قالب یک نظریه عمومی ارائه می کنیم

شده و سازمان امور مالیاتی عهده دار  همراه با ویژگی های خاص مربوط به آن ها است که توسط قانونگذار مشخص

 مالیات خذأتعیین م  مالیات مستلزم تحقق سه عملیات متفاوت است، تحققاستقرار و  .استتضمین اجرای صحیح آن 

 وصول آن. و، محاسبه میزان مالیات 

 خذ مالیاتأم -1

می  تخذ مالیاأاست، تعیین م )درآمد، ثروت، گردش مالی( عملیاتی که جهت تعیین و ارزیابی آنچه که مورد مالیات به

. در عالم واقع چنین عملیاتی، سواالت متعددی را بر انگیخته. اواًل، تحت چه شرایطی یک مالیات متولد می شود گویند

   به عبارت بهتر تعیین ارزش آن.یا ن مال آدوما ارزیابی 

 جنس مورد مالیات -1-1

خذ مالیات، مشخص کردن جنس مورد مالیات است. مالیات، أ؟ اولین مرحله تعیین ماز چه چیزی باید مالیات گرفت

: دارایی یا ثروت، درآمد و مصرف. منظور از ثروت  داشت پول از ثروت است که این ثروت به سه طریق ظهور می کندرب

که مالکیت آن متعلق به شخصی است، قسمتی از  اییا دارایی یک ثروت قبال کسب شده و ثابت است. برای مثال خانه

ت و دارایی محسوب که به اجاره داده شده، منافع حاصل از اجاره نیز ثرو ملکیل می دهد. یشکتدارایی و ثروت او را 

این درآمد شکل دیگری از ثروت است، خرج کردن  ،درآمد کسب می کندو شاغل است که شخصی همچنینمی شود.

ن مالئت و تمکنشانگر  دمی کن به خرج کردن  اینکه فردی اقداماما  ،نیست همچون دارایی ودرآمدبه خودی خود ثروت 

 اوست.

به همین دلیل انواع مالیات وجود دارد که بر سه نوع جنس مالیاتی وضع می شود. با وضع مالیات بر دارایی به دنبال 

م و با ت گرفتن از کسب ثروت هستییاآمد به دنبال مالتن از مالکیت بر ثروت هستیم، با وضع مالیات بر درفمالیات گر

ت گرفتن از مخارج به دنبال مالیات بر استفاده از ثروت هستیم.  به همین دلیل سه نوع عمده مالیات عبارتند از امالی

 مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت.

 ؟ مودی کیست؟ مورد مالیات شخص -1-2

ژه ای عام تر از ا. در واقع دومی وقائل به تفکیک شد مودی و مشمول قانونمیان دو واژه ی  بایدها،در رابطه با مالیات 

ه بمی شود اما ممکن است به دالیلی آن را پرداخت نکند.  مشمول قوانین مالیاتیاولی است که نشان می دهد شخص 

 ودی می گویند. کسی که وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده دارد، م
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و برای مالیات های غیر مستقیم معموال از واژه بدهکار مالیاتی  مودی مالیاتیبرای مالیات های مستقیم معموال از واژه 

ایل قبدهکار واقعی مالیاتی و بدهکار قانونی مالیاتی  ، می بایست میانمالیات بر ارزش افزوده زیرا در 7استفاده می شود.

واقعی کسی است که بار واقعی مالیات را به دوش می کشد یعنی مصرف کننده و منظور از  . بدهکاربه تفکیک شد

ی و اهمعموال در قالب یک شخص حرفو دارد را دولت   بدهکار قانونی کسی است که تعهد حقوقی رد مالیات به خزانه

 البته استفاده از واژگان مودیت کند. برای مثال تاجری که مالیات را دریافت و باید آن را پرداخ جلوه گر میشود.شاغل 

 قانونی و مودی واقعی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز صحیح به نظر می رسد.

شخص واریز کننده مالیات به خزانه وی را به عنوان  ،به طور کلی می توان گفت مالیات دهنده کسی است که قانون

 برخورداری وی جهتبه که این امر  یا  ؛مالیات را به دوش نکشد اگر چه ممکن است وی بار اصلیمعرفی کرده ، دولت 

 دارد. را دریافت مالیات از بدهکار واقعی آن ی هوظیف وی صرفا  یا به این دلیل که استمعافیت قانونی  از 

 خذ مالیات کافی نیست  زیرا باید عامل مولد مالیات را شناختأجنس و شخص مالیاتی برای تعیین م نمشخص کرد

 تا زمان و مکان پرداخت مالیات نیز مشخص شود.

 عامل مولد مالیات -1-3

مالیات پرداخت شود؟ این زمان توسط عامل مولد مالیات تعیین می شود باید چه زمانی باید مالیات گرفت؟ چه زمانی 

ر لد مالیات بکه در واقع عامل استقرار بدهی مالیاتی است. برای مثال هنگامی که عقد بیعی منعقد می شود عامل مو

تبدیل  ارزش افزوده تحویل مال است. روزی که فروشنده مال فروخته شده را در اختیار خریدار قرار می دهد، خریدار

 موران مالیاتیأبدهکار مالیات بر ارزش افزوده در برابر خزانه عمومی می شود. عامل مولد همچنین این امکان را به م به

اتی صالح در زمان بپردازند. به عبارت دیگر عامل مولد همچون نشانه ایست که قانون می دهد تا به تعیین قانون مالی

: فرض  را در صورت تغییر قوانین مالیاتی مشخص می کند. مطلب را با یک مثال روشن می کنیم مالیاتحاکم بر یک 

خورشیدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ماشین های لوکس را از  فالنقانون گذار تصمیم می گیرد از ابتدای سال  کنیم

سفارش می دهد ولی زمان تحویل  x-1ماشینی را در ماه بهمن سال  شخصیدرصد افزایش دهد.  15درصد به  8نرخ 

پیش بینی شده است. سوالی که مطرح می شود این است که کدام نرخ مالیات بر چنین خریدی  xماشین فروردین سال 

به بیان تعیین عامل مولد است یعنی زمان تحویل خودرو.  درصد؟ کلید حل سوال در 15درصد یا  8ل می شود؟ اعما

درصد مالیات را پرداخت کند ، بر  15نرخ  باید اگر خودرو در فروردین تحویل مشتری شود، وی  ،در این فرض دیگر

انجام شود، مالیات را با همان  x-1اسفند سال  29ا عکس اگر خریدار تمام تالش خود رو انجام دهد تا تحویل خودرو ت

مور أ. در نتیجه بدون توجه به زمان انعقاد قرارداد، این عامل مولد است که برای منموددرصد پرداخت خواهد  8نرخ 

 مالیاتی اهمیت دارد. 

                                                           

 ه چنین تفکیکی در قوانین ایران صورت نگرفته استنهرچند که متاسفا7 
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در رابطه با مالیات های غیر مستقیم همچون مالیات بر ارزش افزوده، عامل مولد مالیات معموال یک عمل فرض می 

سبب تولد مالیات را فراهم می کنیم مثال تحویل مال فروخته شده. در رابطه با مالیات  فعل،شود یعنی با انجام یک 

فرد  وضعیت،  با مالیات بر درآمد ارتباطمتحرک. در  نه ست مل مولد در اکثر مواقع یک وضعیت ثابت ااهای مستقیم ع

موران مجموع درآمد های حاصله أخذ مالیات، مأ. در واقع برای تعیین ممورد توجه قرار میگیرد در طول یک سال مالیاتی

اتی سال مالی فرد را در طول یک سال در نظر می گیرند. قانون حاکم بر این نوع مالیات، قانونی است که تا آخرین روز

 به مرحله اجرا درآمده باشد.

در چه مکانی باید مالیات گرفته شود؟ باز هم این عامل مولد مالیاتی است که تعیین می کند قانون کدام کشور بر 

مالیات های غیر مستقیم در اغلب موارد عامل مولد باید در حوزه سرزمین های  براینظر حاکم است.  تحت موضوع

تحت حاکمیت یک کشور رخ دهد تا قانون مالیاتی آن کشور بر قضیه حاکم شود. برای مثال یک بندر عباسی که به 

و قلمرتحویل کاال در  کهرا خرید کاال در دبی اقدام می کند، این دولت امارات است که مالیات را جمع آوری می کند چ

صورت می گیرد. به همین ترتیب مالیات های مستقیم یک وضعیت ثابت را در نظر می گیرد. مثال در  سرزمین امارات

ساکن هستند هرچند که درآمد آنها خارج از کشور  ایرانکسانی خواهد شد که در  شاملرابطه با مالیات بر درآمد قانون 

ا می توانیم ساکن محلی در نظر بگیریم که مدت اقامت وی به اندازه کافی طوالنی کسی ر البتهتحصیل شده باشد. 

 باشد. 

 روش های ارزیابی ماخذ مالیات:  -1-4

 خذأارزیابی م خذ مالیات بپردازیم.أم ارزیابیبه  ، می توانیمجنس، شخص و عامل مولد مالیاتبعد از تعیین تکلیف 

 خذ مالیات که مبنای محاسبه مالیات است راأمی دهد که ارزش یا مقدار ممور مالیاتی این امکان را أمالیات به م

 مشخص کند. برای این منظور روش های مختلفی وجود دارد از جمله مدل اماره ای، مدل بسته ای و مدل واقعی.

 مدل قرینه ای : 

ت. هر چند که امروزه این روش اوج استفاده از این تکنیک در قرن نوزدهم و با مالیات بر در و پنجره همزمان شده اس

ر فرانسه ، که هم اکنون دمیشود تشکیل دهنده زندگیاست. نمونه دیگر این روش مربوط به عناصر شده تقریبًا منسوخ 

قانون مالیاتی های مستقیم ایران نیز به آن می  152و در آیین دادرسی مالیاتی این کشور به آن اشاره شده و ماده 

 .استس أاین روش، در تعیین مالیات به روش علی الر پردازد. کارکرد اصلی

 یا بسته ای روش علی الحساب 

، تعیین قیمتی ثابت و مشخص از پیش تعیین شده در قبال انجام علی الحسابدر توضیح این نام باید گفت منظور از 

مستقر است. با این وجود تفاوتش با روش قبلی در این  نعملی است. این روش نیز همچون روش قبلی بر فرض  و گما

خذ مالیات مستقیما مورد ارزیابی قرار می أاست که از قراین وجود ثروت جهت محاسبه مالیات استفاده نمی شود. م

ی مگیرد البته بدون اینکه ثروت را در جزییات آن مورد بررسی قرار دهد. در واقع مبنای مالیات را به گونه ای مشخص 
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خذ مالیات را تعیین می کند که یک أکنیم که بسیار نزدیک به میزان واقعی آن است. در واقع قانون از پیش میزان م

ن ولی کماکان عی بودهاز روش قبلی به واقعیت نزدیک تر  شیوهن یا دلیلمیزان تقریبی و حدسی است. به همین 

تا میزان دقیق درآمد  د عملیات حسابداری را انجام دهندموظفنواقعیت نیست. در واقع تمام واحد های تجاری کوچک 

همه افراد امکان محاسبه دخل و خرج خود را همچون یک حسابدار مسلما  سویی. از شودو سود ساالنه آنها محاسبه 

میزان فروش )در نتیجه قانونگذار برای کاهش وظایف واحد های تجاری کوچک که گردش مالی آنها کم است  ندارند.

. این نظام معروف به نظام واحد های نماید تأسیس روش جدید محاسبه مالیاتی گرفت تصمیما در سال زیاد نیست( آنه

واقعی فروش خود را اعالم کنند  رقمموظف هستند  هااست. البته در این حالت، گردانندگان این واحد 8تجاری کوچک

ون . در واقع قانمیشودمخارج آنهاست که از یک میزان از پیش تعیین شده )بسته ای( استفاده و تنها برای محاسبه 

تخفیف ارایه می شود تعیین می کند. در نتیجه سود این  به صورت میزان مخارج این واحد ها را در قالب مبلغی که 

با پیش بینی مفهوم حد آستانه  ام نها از این مبلغ تخفیف است. این نظآواحد های تجاری حاصل کسر فروش واقعی 

 در قوانین جدید مالیاتی در شرف تحقق است.

: مثال آقای بهزادی در یکی از محالت تهران دارای یک  نحوه عملکرد این روش را در قالب یک مثال توضیح می دهیم

روش می شود برابر است با ف افتدریکه حجم فروش آن باال نیست. مالیاتی که از سود درآمد ساالنه او  بوده بقالی مغازه 

یک آرایشگر است و گردش مالی او  درصد از مجموع فروش او. آقای آریایی همسایه او 70ساالنه او منهای یک تخفیف 

 ،در نتیجه مشمول نظام مالی واحد های تجاری کوچک می شود. برخالف آقای بهزادیاست  ای بهزادیآق اندازهنیز به 

 9درصدی بهره می برد زیرا فعالیت او خدماتی است )کوتاه کردن موهای اشخاص(. 50ک تخفیف تنها از ی آقای آریایی

درصدی اعمال می شود.  35با یک تخفیف  -البته اگر گردش مالی کم باشد– 10مشاغل آزاداین نظام همچنین برای 

 این است که مخارج یک وکیل کمتر از یک آرایشگر و بقالی است.   رزیرا فرض ب

برابری افراد نسبت به مالیات پایبند نیست. برای مثال اصل این است که به  که به روش بسته ای وارد می شود  ایرادی

دو بقالی که به یک اندازه گردش مالی دارند و لی مخارج واقعی یکی از آن دو کمتر از دیگری است، مالیات کمتری می 

اتی در نظر گرفته شده. ولی مزیت بزرگ این روش ساده کردن وظایف دهد زیرا برای هر دو به یک اندازه تخفیف مالی

دهد. و نکته مهم دیگر از این افراد در محاسبه سود ساالنه آنها رخ  تافراد است. و همچنین اشتباهاتی که ممکن اس

ند سود ساالنه موران مالیاتی می توانأکه واحد های تجاری کوچک در معرض بازرسی های مالیاتی قرار دارند و م این 

د. البته تا زمانی که این واحد ها ناعالم شده توسط این افراد را به چالش کشیده و میزان واقعی فروش آن ها را پیدا کن

یست. موران مالیاتی نأاز آستانه حد نصاب این روش عبور نکرده اند، میزان تخفیف تعلق گرفته قابل اعتراض از سوی م

                                                           

8 micro-entreprise 

 .است(خرید کاال جهت فروش دوباره آن)زیرا فرض بر این است که مخارج فعالیت های خدماتی کمتر از فعالیت های تجاری  9 

 منظور پزشکان، سردفتران وکال و .... می باشد. که در قوانین ایران به تفکیک نظام آنها نپرداخته ایم. 10 



 مالیات ها در ایران ی نظام حقوق                                                                                       کیانوش رضایی یزدی   

16 

 

الیات م به این دلیل کهروش بسته ای برای مودی ها مناسب است ولی برای خزانه دولت  گفت  به طور عمومی می توان

نیست. البته باید در نظر داشت مبلغی که خزانه عمومی با این روش از آن محروم مناسب واقعی گرفته نمی شود چندان 

درصد عبور  30و  50، 70از تخفیف  میشود ناچیز است. با این وجود روش بسته ای برای مودیانی که مخارج واقعی آنها

مجازات کننده است. یعنی واحد تجاری مجبور به پرداخت مالیات می شود در حالیکه در سال مورد  دالنه وامی کند ناع

 واقعی محاسبهبرای این واحد ها امکان استفاده از روش  به همین دلیل داده است.  رنظر هیچ سودی نکرده و حتی ضر

 در مقابل موظف به استفاده از یک حسابدار هستند.  اماد مالیات وجود دار

 روش واقعی 

روشی  لدلیهمین  و به خذ مالیات می پردازدأروش واقعی یا واقع گرایانه تنها روشی است که به تعیین واقعی و دقیق م

نامه ظهاراتکمیل محاسبه مالیات بر اساس این روش وجود دارد.  . دو تکنیک برایداردمورد استفاده را است که بیشترین 

 و ارزیابی اداری. مالیاتی

با وجود معایبش روش توسل به تکنیک خود اظهاری در نظام های مالیاتی جدید  به دلیل مزایا وتکمیل اظهار نامه: 

 حاکمیت مطلق را دارد.

شود می مواجه سأرلعلی ابا مالیات  باشدکسی که اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل نکرده س: أیا علی الر ارزیابی اداری

موران سازمان مالیات با درنظر گرفتن اطالعات و داده هایی که در اختیار أاین است که م سأرلعلی امنظور از مالیات .

به ارزیابی انجام شده توسط  مودیان تراضاع امکاندر اکثر موارد دارند مالیات شخص مورد نظر را تعیین می کنند. 

  یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مالیاتی به شمار می رود. اعتراضاتآیین رسیدگی به این . وجود دارد موران أم

 محاسبه مالیات  -2

خذ مالیات، تعیین میزان مالیاتی است که مودی أهمانطور که از عنوان انتخاب شده مشخص است مرحله بعد از تعیین م

ط مجموع قواعد مربواین مرحله خذ مالیات یک نرخ یا ضریب اعمال کرد که أبر روی م بایدباید بپردازد. به این منظور 

 نرخ نواع مالیات شکل متفاوتی به خود می گیرد.ابه محاسبه مالیات را در دل خود جای می دهد و در هردسته از 

بدون توجه به تغییرات مبناى مالیات همیشه ثابت است. این نرخ، به یک نسبت مساوى به مقادیر متغیر  ، یتناسب

خذ مالیات أبر م ثابت صورت نرخیبه  ، این نرخمالیات بر ارزش افزودهمثال در تعیین  .گیردمالیات تعلق می مأخذ

با افزایش مأخذ مالیات، نرخ مالیات نیز افزایش پیدا  تصاعدی است و ضرایبمی شود. برای یک مالیات تصاعدی، اعمال 

را به خود می گیرند. مثال در محاسبه  شکل یک ضریبمالیاتی  نرخ هایاکثر  تصاعدی. در فرض مالیات های می کند

 درصد متغیر هست. 40تا  5تشکیل دهنده نرخ مالیاتی از ، ضریب های مالیات بر درآمد

کار آن  و ساز و با دو مفهوم جدید باید بلکه نیست خذ مالیاتی أضریب بر م اعمال یک محاسبه مالیات تنها به معنای

، بر روی آن اعمال شده و دومین مفهوم خذ مالیاتیأبعد از تعیین منیز آشنا بود. اولین مفهوم عواملی هستند که 

 ، بر روی میزان حاصله اعمال می شود.مالیات نرخکه بعد از اعمال تغییراتی است 
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را کم می کنیم، منظور می شود خذ مالیات أخذ مالیات، هزینه هایی که سبب کاهش مأ، بعد از تعیین مدر حالت اول

 هزینه های مربوط به کفن و دفن در تعیین مالیاتاز این هزینه ها تخفیف های مالیاتی یا مخارج قابل تفریق است. مثاًل 

خذ مالیات در نتیجه یک تخفیف که یا در قالب یک أ. مفی تفریق نمایندکه وراث می توانند آن را از ماترک متو، بر ارث

 که پیش بینی قواعد آن درصد مشخص یا یک میزان از پیش تعیین شده نمایان می شود قابلیت کوچک شدن دارد.

 می تواند کمک شایانی در تسهیل محاسبه مالیات نماید.

مرتبط با هر نوع از مالیات را بر آن اعمال می کنیم. میزان مالیات خذ مالیات، نرخ أ، بعد از تصحیح مدر حالت دوم

حاصله بعد از این محاسبه نیز یکبار دیگر ممکن است مورد اصالحاتی قرار گیرد تا وضعیت شخصی فرد پرداخت کننده 

می  ل احمر کمکمد نظر قرار گرفته باشد. مثاًل آقای پاکنژاد فردی نوعدوست است که هر ساله مبلغی به سازمان هال

کند، در نتیجه به منظور تشویق او به این کار مبلغی معادل درصدی از هدیه او به سازمان، می تواند از مالیات خود کم 

ا می خذ مالیات رأاز حالت اول که تنها اجازه کاهش م است کند. چنین مکانیسمی بسیار جذابتر و وسوسه بر انگیز تر

ی اجازه کوچک کردن مبلغ نهایی مالیات را می دهیم که اثرش بسیار بیشتر از کوچک دهد. زیرا در حالت دوم به مود

خذ مالیات است. با این وجود اگر مجموع تخفیفات مالیاتی بیشتر از میزان مبلغ مالیات شود، فرد نمی تواند أکردن م

را داا رتی نه تنها شکل یک تخفیف . به همین دلیل بعضی از محرک های مالیا بخواهد رد این مابه التفاوت را از دولت

از آنها ماهیت بدهی دولتی نیز به خود می گیرند. در اصطالح به این ها اعتبارات و یا مشوق  برخیبلکه  می باشند 

 مالیاتی ایران توجه چندانی به آن ها نشده است.-های مالیاتی گفته می شود که در نظام حقوقی

 وصول مالیاتپرداخت و  -3

اسبه مالیات، نوبت به پرداخت مالیات می رسد. در این مرحله تمایز میان دو مقطع زمانی از اهمیت زیادی بعد از مح

برخوردار است. اول مرحله تحقق مالیات که عامل مولد زمان آن را مشخص می کند و دومین مقطع، مرحله سررسید 

 باید به حساب خزانه عمومی واریز شود. پرداخت مالیات است. سر رسید پرداخت مالیات، زمانی است که مالیات

عامل مولد یک داده نظری است  که سازمان برای اعمال قانون مربوطه به آن توجه می کند ولی سررسید مالیات، یک  

داده عملی است که مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای پرداخت مالیات به آن توجه می کنند. نکته قابل 

 زمان تحقق مالیات لزوما با زمان پرداخت آن یکی نیست. توجه این است که 

قانون مالیات های مستقیم، زمان سررسید مالیات های موضوع این قانون را بیان می کند. این ماده به مودی  210ماده 

ت  روز پس از ابالغ برگ اجرایی فرص 30روز پس از ابالغ برگ قطعی  و در صورت عدم پرداخت  در این مهلت ،  10

 تسویه بدهی مالیاتی می دهد.

روز از زمان انقضاء هر دوره مالیاتی بیان می  15قانون مالیات بر ارزش افزوده، سر رسید پرداخت مالیات را  21ماده 

 . نیست یکساننحوه جمع آوری و پرداخت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم  کند.   مشاهده میشود
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ضمین ت فهرست ومسئول نظارت بر این  و بازرس مالیاتی شده انجاموصول مالیات های مستقیم از طریق یک فهرست 

که باید مالیات پرداخت کنند. نمونه این نحوه جمع  استمربوط به لیست اسامی مودیانی  ،است. فهرست آنصحت 

مالیاتی که مودی تحویل داده  نامهرا بر اساس اظهار مالیات بر درآمد است که مامور مالیاتی میزان آن  آوری مالیات،

است محاسبه می کند. این نحوه محاسبه مالیات بر روی یک برگه که صورتحساب مالیاتی یا سند مالیاتی نامیده 

مودی از میزان مالیاتی که باید پرداخت کند، این صورتحساب به اطالع . برای )برگ قطعی( شود نقش می بنددمی

 .ارسال میشودآدرس او 

گیرد بر خالف مالیات های غیر مستقیم که بر حسب یک رخداد مالیات های مستقیم بر یک حالت ثابت تعلق می

ز م یک لیست عمومی امستقر می شوند. به همین خاطر است که برای مالیات های غیر مستقیم نمی توانی گاهگاهی

ه کنیم. در نتیجه این نوع مالیات از طرق پرداخت آنی وصول می این نوع مالیات را پرداخت کنند تهیباید افرادی که م

خذ مالیات را مشخص کرده، آن را محاسبه و در نهایت آن را پرداخت أشوند. به عبارت دیگر این وظیفه مودی است که م

بدهکار  هوظیفکند بدون اینکه از قبل یک صورتحساب مالیاتی دریافت کند. مثال در مورد مالیات بر ارزش افزوده این 

 خذ مالیات و میزان مالیاتأطی اظهاریه ای خطاب به سازمان مالیاتی، میزان م در پایان هر دوره مالیاتیاست که  قانونی

.تنها در صورتیکه بدهکار نمایدضمیمه  رو همراه با آن چکی به میزان مبلغ مورد نظ ردهرا اعالم ک مدتمربوط به این 

ر به طور که در جای دیگ به تهیه یک صورتحساب مالیاتی می کندمور مالیاتی اقدام أنکند، مقانونی به وظیفه اش عمل 

  .مفصل به آن خواهیم پرداخت

جمع آوری مالیات از طریق پرداخت آنی مسلمًا بسیار کم هزینه تر از روش اول برای سازمان و دولت است. به همین 

  ها.یات از طریق آنی است مثل مالیات بر شرکتخاطر است که امروزه تمایل بیشتری به وصول مال

)در مقابل قسطی که امکان آن در قانون مالیات های مستقیم پیش بین شده( مالیات هایی که از روش پرداخت آنی 

 ، در اینجا نیزرد داردباصطالح در تجارت کار این همانطور که  تبعیت می کنند مالیات های نقدی نیز نامیده می شوند

. در مقابل، مالیات های وصول شده از طریق لیست و استبه صورت یکجا و مستقیم  یاتلماپرداخت  به معنای 

مور مالیاتی وجود یک مالیات را به نفع خزانه دولت أشوند به این معنا که متصدیقی نامیده می ،صورتحساب حقوق

مین به هپرداخت مالیات در چند قسط ممکن است.  و به دلیل مواجهه با یک وضعیت و حالت پایدار ، کندتصدیق می

خیر أمودی می تواند پرداخت خود را به ت ترتیببه این  ت؛پرداخت مالیات بر درآمد در سه قسط امکان پذیر اس سبب

 نظر مندرج سازمان بر روی برگ قطعی مالیاتبیاندازد درحالیکه خزانه عمومی از ورودی منظم پول بهره مند است. 

مور می تواند مودی را جهت أک تاریخ محدود جهت پرداخت مالیات است که در صورت عدم رعایت آن ممتضمن ی

ناخته بسیار ش بودن  کاربردیبه دلیل که وصول طلب مالیاتی تحت پیگرد قرار دهد. یکی از روش های وصول مالیات 

بانکی مبلغی متعلق به مودی خطاکار را روش مصادره اموال مودی در اختیار شخص ثالث است. مثاًل اگر  ،  شده است

و بانک موظف است که مبلغ مورد نظر را در  نمایدمور می تواند تقاضای برداشت این پول را أدر اختیار داشته باشد، م
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 برای وی در نظر گرفتهخیر مودی جریمه ای نیز أالبته نباید فراموش کرد که برای هر گونه ت ؛مور قرار دهدأاختیار م

 . می شود

 

 

 برآمد

با نگاه به قوانین و تاریخچه قوانین مالیاتی موجود در ایران، می توان گفت که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 ساس معیار اقتصادیا، قانونگذار دو نوع اصلی از سه نوع مالیات موجود در نظام های مالیاتی دنیا که بر  1345موصب 

صالحات انجام گرفته در این قانون و حذف مالیات بر مستغالت، اشناخته می شود را به رسمیت شناخته بود که در پی 

مین أبه کارکرد مالیات در تتوجه و در پی  1387مالیات بر سرمایه از قوانین موضوعه ایران حذف می شود. اما در سال 

 مین بودجه عمومیأتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مهتمرین نوع مالیات در تبودجه عمومی ، قانونگذار با 

 مالیاتی ایران افزود. -را به نظام حقوقی است؛این مالیاتکشور های پیشرفته 

. نظام مالیاتی نیز از چنین استمسلما، کشف ایرادات و نقصان های یک نظام حقوقی، در درجه اول در گرو  شناخت آن 

مفید  مالیاتی ایران در صورتی-عده ای مستثنی نمی باشد. لذا تحقیقات و مطالعات داخلی و تطبیقی بر نظام حقوقیقا

شابه تا با نظام های م شدهنواع نظام های مالیاتی موجود در دنیا شناخته افایده می باشد که نظام مالیاتی ایران از میان 

این رشته از حقوق از یکسو در اختیار جامعه حقوقی ایران قرار گیرد تا با  نمفاهیم بنیادی باید مقایسه شود، همچنین 

ساز و کار قوانین مالیاتی آشنایی پیدا کرده و از سوی دیگر این مفاهیم و نحوه ساز وکار آن در اختیار مودیان قرار 

تا تکالیف مالیاتی خود را با دقت و آشنایی کامل انجام دهند. شفاف سازی و استفاده از ادبیات و اصطالحات  گرفته

حقوقی جدید مربوط به این رشته نیز از دیگر مواردی است که نیازمند به اهتمام دستگاه های مربوطه و توجه 

 ه حقوقی در این رشته را کاهش دهد. اندیشمندان این رشته است، تا از این طریق اختالفات میان جامع

ی که دارد، تجربه ا ایشاناستفاده از ساده سازهای قوانین مالیاتی برای مودیان، نقش مهمی در افزایش فرهنگ مالیاتی 

 در کشور های پیشرفته هر ساله و همزمان با موعد تکمیل اظهار نامه های مالیاتی انجام می شود.

موران أتی، شناخت ساز و کار عمومی تحقق مالیات، به حقوقدانان، مابه قوانین مالیگذشته از مباحث شکلی مربوط 

نواع مالیات، چگونگی  ارا می دهد تا با اعمال آن همراه با مقررات خاص بر هر یک از ن سازمان و مودیان این امکا

ات احتمالی و دعاوی گوناگون را شناخته و از اشتباه محاسبه مالیات و نحوه پرداخت آن خذ مالیات،أمشخص کردن م

 جلوگیری شود.  
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