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 چکیده

فـرد    با توجه به اختیارات و اقتـدارات گـسترده و منحـصر بـه             (حقوق مؤدیان مالیاتی را     
تـرین بخـش حقـوق        بایـد مهـم   ) دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیـات        

ایـن موضـوع در دنیـای معاصـر در اثـر عطـف توجـه بـه حقـوق             . شمار آورد   بهمالیاتی  
های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفتـه اسـت و            شهروندی، مورد اهتمام ویژۀ نظام    

در این  . اند  کار برده   های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به              شیوه
یـان مالیـاتی مثـل مفهـوم و منـشأ حـق،             تحقیق ابتدا بـه بررسـی مبـانی حقـوق مؤد          

های اسالمی و تعریـف جـامعی از حقـوق مؤدیـان مالیـاتی       شناسی مؤدی، مالیات  انسان
ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقـط                 پرداخته

 و در ایـم  در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده            
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 مقدمه
تـرین منبـع      عنـوان مهـم    رود و بـه     شمار مـی    طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به         به

پـس نـزد    . کنـد   های عمومی ایفـا مـی       ای در تأمین هزینه     درآمدهای عمومی، نقش برجسته   
همین دلیل در حقوق مالیاتی بیشتر        ها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است و به           دولت

حـصر  العـاده و من     کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و فوق           
کنند تا با توسل به       فردی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، به دستگاه مالیاتی اعطا می             به

این حقوق و اختیارات دسـتگاه  . موقع تشخیص دهد و وصول کند خوبی و به آنها مالیات را به 
نامیـده  » امتیازات قدرت عمـومی   «گیرد، در اصطالح      مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می      

 .گویند نیز می» اعمال قدرت مالیاتی« در حقوق مالی و مالیاتی به آن شود و می
حقوق مؤدیان مالیاتی در ارتباط با مأموران، مقامات و در مراحل تـشخیص و وصـول     

حقـوق مؤدیـان مالیـاتی را بـا         . یابد  مالیات و در فرایند اجرای قانون تجلی و مصداق می         
فـرد دسـتگاه مالیـاتی در مراحـل           حـصر بـه   توجه به اختیارات و اقتدارات گـسترده و من        

این موضـوع   . شمار آورد   ترین بخش حقوق مالیاتی به      تشخیص و وصول مالیات، باید مهم     
هـای    در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مـورد اهتمـام ویـژۀ نظـام                 

 اجرای  های مختلفی را برای تبیین و       مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه       
 .اند کار برده آن در حقوق مالیاتی خود به

ترشـدن آنهـا در نظـام حقـوقی      بررسی این حقوق از منظر فقه امامیه، سبب اجرایـی         
. دشو  محور در حقوق مالیاتی اسالمی می      محور در کنار نگاه تکلیف     ایران و ایجاد نگاه حق    
مـؤدی و نگـاه     دیان مالیاتی همچـون چیـستی حـق، شناسـایی           ؤبررسی مبانی حقوق م   

محور با توجه به کرامت انسانی و در آخر ارائۀ تعریـف جـامع و کـاملی نـسبت بـه                      انسان
 .کنند  گذشته، ما را در شناسایی این حقوق یاری میهای تعریف

حقوق مؤدیان مالیاتی در سه فرایند وضع، اجرا و دادرسی مالیاتی کـاربرد دارد و در                
 در فرایند اجرا یعنی مواجهۀ مؤدی بـا دسـتگاه   این مقاله سعی شده است حقوق مؤدیان  

مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات با نگاه به متون قرآنی، روایی و کتب فقهـی                 
مبحـث اول شـامل     . مقاله به دو مبحث مبانی و مصادیق تقسیم شده است         . بازبینی شود 

ائـۀ تعریـف    های اسـالمی اسـت کـه هـدف آن ار           شناسی و مالیات   سه گفتار، حق، انسان   
جامعی از حقوق مؤدی مالیاتی بوده و مبحث دوم با آوردن گفتارهای مصادیق و ضمانت               

 . های کاربردی از حقوق مؤدیان مالیاتی را ارائه کرده است اجرا، روش
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 مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی . 1
از  در این مبحث با توجه به مبانی حقوق مالیاتی اسـالمی بـه بررسـی حـق و منـشأ آن،     

 .پردازیم شناسی مؤدی مالیاتی می منظر فقه امامیه و بررسی انسان
 

 حق و منشأ حق. 1. 1
 تعهـد    ایجـاب ) الحـق  من علیـه  (ای از سلطه است که دارندۀ آن، بر طرف دیگر            حق گونه 

   معـامالت کـه   بـاب  الخیار در   معناست، مانند حق  همین  به  و حقوق حق، در فقه. کند  می
کثیـری از فیلـسوفان     ) 1: 1385معرفـت،   (  اسـت    معامله   فسخ   حق  رایالخیار، دا   صاحب

طور عـام و یکـسان بـرای داللـت           واژۀ حق به  «یا  » شده ارادۀ تضمین «مغرب زمین حق را     
» برنـد  کـار مـی     بـه  - اعم از ادعا، امتیاز، قدرت یا مـصونیت        -کردن بر نوعی مزیت قانونی      

معنـای   که این فیلـسوفان حـق را نـه بـه    شایان ذکر است  ).187 - 186: 1381راسخ، (
 .گیرند معنای حق در برابر تکلیف می مخالف باطل، بلکه به

حـق  ماننـد   حقـی   . باشـد   و قـراردادی   )خدادادی ( طبیعی -  فطری شایدمنشأ حق،   
 آفـرینش، آزاد      در اصـل    هر کس  شود، یعنی    طبیعی محسوب می   -حقی فطری   انتخاب،  
  قـانون    کـه    اسـت   منشأ دیگر حـق، قـراردادی     .  دارد   انتخاب  ق ح  و ذاتاً است     شده  آفریده

 در   بیـشتر حقـوق    ؛کنـد   آن را تبیـین مـی       عُقال در هر جامعه      وضع   یا به    شرع  مستند به 
  کارگر و کارفرما و حقوق     ، حقوق   خانواده  مانند حقوق  هستند،   اجتماعی، قراردادی   روابط
هـا از     و حکومـت     مـردم    میـان    متبـادل    حقـوق   ره که  و غی    عقود و معامالت     از انواع   ناشی
 ).14: 1385منتظری، (  است  قبیل همین

توان بیان کرد که حق در مفهوم حقـوق مؤدیـان مالیـاتی،              با توجه به مطالب باال می     
تعهد و تکلیفـی از جانـب حکومـت اسـالمی بـرای حفـظ و رعایـت ادعاهـا و امتیـازات                       

ایـن نـوع حقـوق، در برابـر اعمـال قـدرت مالیـاتی یـا                 . شدۀ مؤدی مالیاتی است    تضمین
گیـرد و شـهروند جامعـۀ اسـالمی در برابـر             اقتدارات و امتیازات دستگاه مالیاتی قرار می      

دلیـل دوطرفـه بـودن       چنین امتیازاتی تکلیف اطاعت و فرمانبری از حکومت را دارد و به           
متیـازات و ادعاهـایی از      توانـد ا   رابطۀ حق و تکلیف در حقوق مالیاتی، شـهروند نیـز مـی            

. حکومت اسالمی در زمینۀ فرایندهای تشخیص، اجرا و دادرسـی مالیـاتی داشـته باشـد               
چـون بـه رابطـۀ دو طرفـۀ حکومـت و مـردم در اجتمـاع مـرتبط                  (منشأ این نوع حق را      

 . توان قراردادی دانست می) شود می
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 شناسی مؤدی در فقه امامیه انسان. 2. 1
شخص حقیقـی یـا     . نندک  دو دستۀ حقیقی و حقوقی تقسیم می      حقوقدانان، شخص را به     

فرد انسانی دارای وجود انسانی است که در این دنیـا بـه دو حـد تولـد و مـوت محـدود                       
ای از افرادند که دارای منافع و فعالیت مـشترک هـستند    شود و شخص حقوقی دسته     می

در کنار هم قرار بگیرنـد و     اند،   ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده          یا پاره 
قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود، مانند                

 مـؤدی نیـز طبـق       ).147-38: 1384زاده،   صفایی، قاسم (... های تجاری و     دولت، شرکت 
تواند حقیقی یا حقوقی باشد، که در صورت حقوقی بودن، نمایندۀ شخص             این تعریف می  

 .تواند داشته باشد  دارای چه شخصیتی است و چه حقوقی میحقوقی
بیني الهي، از آنجا که انسان یـک موجـود مـستعد کمـال و ابـدي و                   بر اساس جهان  «

همیشگي و خداوند مبدأ و منتهاي نظام آفرینش و هـدف نهـایي جهـان هـستي اسـت،                   
 ـمـال ممکـن    هدف از حیات انسان نیز سعادت دنیوي و اخروي او و رسیدن به نهایت ک

منتظـری،  (» شـد بـا  مـي ـکه همان وصول به کمال مطلق که ذات مقـدس الهـي اسـت     
1385 ،15-19 .( 
 موضـوعۀ  حقـوق  دیگـر  بـراي  زیربنـایي  و اساسـي  حقوق از یکي انساني کرامت حق

ارزش  و مقـام  داراي را انـسان  اسالم که است اساس همین شود و بر    محسوب می  بشري
 آسـمان  و زمین موجودات سروري که است انسان تنها دیني اتتعلیم  در .داند می واالیي

 او و شـده  دمیـده  او در خـدا  روح کـه  شـده  تـصریح  قـرآن  در و شود  می مطرح او براي
 .اسـت  گرفتـه  قـرار  خلیفةاللهي مقام و فرشتگان سجدۀ حتي و تعظیم و تکریم شایستۀ
 را آنـان  و بخشیدیم امتکر را آدم فرزندان ما همانا« :است آمده کریم قرآن در همچنین

 مخلوقات از بسیاري بر و دادیم روزي پاك چیزهاي از و نمودیم مسلط خشکي و دریا بر
» الخـالقین  احـسن  هللا فتبارك... «: فرماید می نیز و) 17: اسراء(» دادیم برتریشان خویش

 این کرامت نظری  . منشأ کرامت انسانی، دمیدن روح خدایی در آدم است        . )23: مؤمنون(
گیرد و اصول حقوقی و اخالقی بـسیاری بـر اسـاس آن          های عملی قرار می    پایۀ بزرگواری 

 ).50: 1380محقق داماد، (شود  تنظیم می
کننـد و   ای به مالک اشتر، نوع نگاه دولت و مردم را مشخص می            در نامه ) ع(امام علی   

و  ف کـن  خود مملو از رحمت و محبت و لطـ         به ملت    نسبت خویش را    قلب«: فرمایند می
زیـرا   !ماري شـ نیمـت غآنان مباش که خوردن آنان را       ه  ب اي نسبت  درنده همچون حیوان 
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 در آفـرینش    ي همچون تو  یها و یا انسان   یا برادران دیني تواند    :آنها دوگروه بیش نیستند   
: فرماینـد  امام همچنین در مورد حرمـت مـسلمان مـی         ). 53البالغه، نامۀ    نهج(» باشند می
زهایی را حرام کرده است که ناشناخته نیـست، و چیزهـایی را حـالل               همانا خداوند چی  «

کرده است که از عیب خالی است، و در این میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتی برتری 
البالغـه،   نهج(» بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیلۀ اخالص و توحید استوار کرد            

دمان با حاکمان یا در خلقـت برابرنـد یـا در            مر:  نتیجه آنکه از دید امام اوالً      ).167خطبۀ  
 .حرمت مسلمان از هر حرمت واال و باالتر است: دین و ثانیاً
  :فرمایند پردازد و می دهندگان می ای دیگر امام به معرفی مالیات در نامه

کنم با مردم تندخو نباشد و به آنهـا دروغ نگویـد و بـا مـردم بـه                 و به او سفارش می    «
اعتنایی نکنـد، چـه اینکـه مـردم بـرادران دینـی، و        نها حکومت دارد، بیجهت اینکه بر آ  

) الـصّدقه ( بدان، برای تو در این زکاتی     . باشند دهندگان در استخراج حقوق الهی می      یاری
کنی سهمی معین، و حقی روشن است، و شریکانی از مستمندان و ضیعفان              که جمع می  
 »و هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی        دهیم، ت  گونه که ما تورا حق می      داری، همان 

 ).26البالغه، نامۀ  نهج(
 

 های حکومت اسالمی  مالیات.3. 1
عنـوان نخـستین و      مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقش مهمـی کـه بـه               

کند از اهمیـت بـسزا و        های عمومی ایفا می    ترین درآمدهای عمومی در تأمین هزینه      مهم
منظور از واژۀ مالیات در اینجا همان مفهـوم         .  در نزد دولت برخوردار است     جایگاهی ویژه 

مالیات است، زیـرا هـر دو        معنای اخص و عوارض یا شبه      عام آن بوده که شامل مالیات به      
 .)16: 1387رستمی،  (شوند وسیلۀ قانون برقرار می جنبۀ اجباری دارند و به

ود کـه در    شـ  ی مالحظـه مـ    -و اجمـاع     آیات، روایات    - موجود   یشرع ۀدقت در ادل  با  
نظر گرفته شده است کـه عبـارت          حکومت در  ی درآمد برا  یعنوان مبنا   به یاسالم موارد 

طور کلی منابع مالی دولت اسالمی شامل دو قسم ثابت           به. زکات و انفال است   ،  خمس: از
ومـت  های متغیـر حک    ها مانند انفال و مالیات     مثل زکات و خمس و برخی دیگر از دارایی        

کـه خداونـد متعـال بـا         هستند یهای ها سرمایه  این. اسالمی مثل جزیه، خراج، فیء است     
مین امکانـات مـورد     أ تـ  یبرا ، که در هر یک از این موارد وجود دارد         یمختصر خصوصیات 

هـای مرسـوم     برخی از فقها در مواردی که مالیـات       .  وضع فرموده است   ینیاز دولت اسالم  
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هـای زیـر را بـرای        حل کفاف درآمدهای دولت را ندهند، راه     ...) زکات، خمس و    (اسالمی  
 : درآمدزایی دولت و گرفتن مالیات پیشنهاد کردند

برخـی از  : منـابع مـالي   ۀبر همـ  های اسالمی  و دیگر مالیاتگسترش مفهوم زکات  .1
گندم، جو،  (گانه   اند که بتوان در غیر از موارد ِنُه         فقهای معاصر این احتمال را مطرح کرده      

به تشخیص و صالحدید حاکم اسـالمی،       ) خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طال و نقره       
گانۀ وجوب زکات مربوط بـه شـرایط و          زکات دریافت کرد؛ زیرا احتمال دارد که موارد نه        

اوضاع و احوال صدر اسالم بوده و امروزه که ثروت مردم در کاالهای دیگر متمرکز شـده                 
، 1421صـدر،   : رک ( ادارۀ جامعه از آنها زکات دریافت کنـد        است، حاکم باید بتواند برای    

 ).53: 5ج 
هـایي کـه در شـرع بـراي سـر و             مالیات: ها قرار دادن مالیات متناسب با نیازمندي      .2

اما در   ؛براي شرایط عادي است    اند،  ها قرار داده شده    سامان دادن به امور و رفع نیازمندي      
شـئون مختلـف آن      ۀ که حفظ نظام اسالمي و ادار      وجود آید  اي به  که شرایط ویژه   صورتي

 ،جهت که حفظ نظام اسالمي از اهـم فـرایض اسـت            از آن  ،بیشتري باشد  ۀنیازمند بودج 
هـایي را بـر    ناچار کارگزاران جامعه و گردانندگان امور با رعایت عدل و انـصاف مالیـات       هب

یک  ، اگرچه هیچ  تندهسدهند و مردم نیز موظف به پرداخت آن          درآمدهاي مردم قرار مي   
 واجب است ۀاینها از باب مقدم ۀها بر آن صادق نباشد، هم مالیات ۀشد از عناوین شناخته

 ). 70-68 :6ج: 1379؛ همان، 150: 1401منتظری، (
برداري از امکانات عمـومي را کـه دولـت فـراهم             توانند بهره  امام و کارگزاران او مي     .3

 صنف خاص یا براي کار خاص بـه پرداخـت وجـه             براي عموم مردم یا قشر و      ،کرده است 
هـا،   هـا، پـل    هـا، بزرگـراه    هـا، فرودگـاه    مـشروط کننـد، امکانـاتي ماننـد بنـدرگاه          یمعین

شـهروندان   که این خود یک نوع قرارداد است بین دولـت و          ...  ها و  ها، دانشگاه  بیمارستان
 پـول بپـردازد  بایـد مقـدار معینـي     ،که هر کس خواست از ایـن امکانـات اسـتفاده کنـد          

 .)70: 6ج : 1379منتظری، (
  درتوانـد  حـاکم مـي   ،که انتخاب حاکم با انتخابات و بیعت مـردم باشـد    در صورتي . 4

اسـت   شرایطي را با مردم در میان بگذارد که یکي از آنها ایـن             ،هنگام عقد قرارداد بیعت   
رار دهـد و در  اي را قـ  هـاي ویـژه   براي موارد خـاص مالیـات  تا که به وي اجازه داده شود  

باشـند و در     بر آنان است که بـه لـوازم آن پایـدار           ،که مردم این شرط را بپذیرند      صورتي
نصب در والیـت   ۀن به نظریگونه که قائال آن(که تعیین حاکم به جعل شارع باشد   صورتي
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بلکه بـراي تنظـیم    ،نیست یجعل شارع امر گزاف: صورت باید گفت  این در )فقیه معتقدند 
شئون عمومي مردم و جبران کمبودها و سـامان دادن بـه امـور آنـان           ۀه و ادار  امور جامع 

 ،داند است، پس براي حاکم جایز، بلکه واجب است که هر چیزي رابه مصلحت جامعه مي              
ترین مصالح جامعه سامان بخـشیدن بـه نظـام مـالي و اقتـصادي       به اجرا گذارد و از مهم     
د و ایـن    کنن ببرد و نیاز نیازمندان را برطرف        هاي طبقاتي را از بی     جامعه است که شکاف   

نیـز   اًکه شرع  ،گویند مي )حکم حکومتي   (یه یا احکام سلطانیه     یقبیل احکام را احکام وال    
 ).، همان1379منتظری  (ن الزم استه آپایبندي ب

شایان ذکر است که تفاوتی که دو نظر فوق دارند، نوع نگاهی است که فقها به منـشأ                  
یه دارند، چرا که فقیه معتقد به نظریۀ نصب اعتقـاد دارد کـه تنهـا منبـع                  نظام والیت فق  

مشروعیت فقیه نصب امامان شیعه است و انتخاب مردم دخلی بـه مـشروعیت حکومـت                
عبارت دیگر در عصر غیبت، فقها به نصب عـام منـصوبند و از جانـب ائمـۀ               فقیه ندارد؛ به  

 )615: 1379؛ خمینی،   185: 1415ی،  نراق(والیان بالفعل جامعه هستند     ) ع(معصومین  
داند وبیان   و فقیه معتقد به نظریۀ نخب، از جملۀ عوامل مشروعیت فقیه را رأی مردم می              

هایی که شرع  کند که اگر حاکم یا امامی نصب نشده باشد، امت در چارچوب و ویژگی یم
: 2ج ، 1379منتظـری،  (انور مشخص کرده است، حق دارد حاکم خویش را انتخاب کند       

تواند با توجه به اختیارات والییۀ خود بـه وضـع            در نتیجه در نگاه نصب حاکم می      ). 283
تواند با توجه به شرایط عقـد بیعـت          های جدید بپردازد و در نگاه نخب، حاکم می         مالیات

 .میان خود و مردم به وضع مالیات بپردازد
 

 های ثابت دولت اسالمی مالیات. 1. 3. 1
 زکات. 1. 1. 3. 1

این نوع مالیات ثابت و واجب شرعی یکی از احکام عبادی فـروع دیـن اسـالم محـسوب                   
. در نظام اسالمی زکات انواعی دارد و منابع و مصارف آن مـشخص شـده اسـت                . شود  می

یکی زکات فطره و دیگری زکات اموال؛ زکات        : زکات طبق موازین شرعی بر دو نوع است       
شود و مقدار آن یک       ید فطر هر سال واجب می     ای است که در شب ع       فطره مالیات سرانه  

 دیگـری   ).400 - 395،  1415انـصاری،   : رک(صاع معادل حدود سه کیلو گنـدم اسـت          
دانند که آن را در       گانه زیر واجب می     زکات اموال است که فقهای شیعه آن را در منابع نه          

 :)128: 1415انصاری (کنند  بندی می سه دستۀ عمده طبقه
 .شامل گندم، جو، خرما و کشمش: گانهغالت چهار) الف
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 .شامل شتر، گاو، گوسفند: گانه سه) حیوانات اهلی(انعام ) ب
 .یعنی طال و نقره: نقدین) ج

فقهای شیعه برای هـر کـدام از ایـن منـابع، شـرایطی ماننـد حـد نـصاب معینـی را                       
منحصر بـه  اکثریت فقهای شیعه موارد زکات را . گذریم اند که از تفصیل آنها می   برشمرده

 البتـه در    ؛)43: 1414؛ عالمه حلی،    294 – 284: 1407خمینی،  (دانند    این نُه مورد می   
انـد و تعیـین       مقابل برخی از علمای معاصر منابع زکات را منحصر به این موارد ندانـسته             

صـورت    انـد کـه در ایـن        برشـمرده ) ولی فقیه (موارد دیگری را از اختیارات حاکم اسالمی      
؛ 60 – 56: 1388ناصـحی،  (کنـد    تـر مـی     ات، آن را به مالیـات نزدیـک       توسعۀ مفهوم زک  

 ).150: 1401منتظری، 
 

 خمس. 2. 1. 3. 1
خمس مالیات دیگری است که شرع انور برای مـسلمین قـرار داده اسـت و در اصـطالح                   

گانۀ غنایم جنگی، معـدن،       پنجم مالی است که در موارد هفت        شرعی، مالیاتی معادل یک   
یا، درآمد کسب و کـار، زمینـی کـه کـافرذمی از مـسلمان بخـرد و مـال                    گنج، جواهر در  

 سـورۀ انفـال     41بر اسـاس آیـۀ      ). 317: 1407خمینی،  (شود    مخلوط به حرام واجب می    
یک سهم برای خداوند متعال، یک سهم بـرای پیـامبر           : مصارف خمس، شش مورد است    

، 362 – 355: 6، ج   1409حـر عـاملی؛     (اسـت   اکرم، سهم سوم بـرای بـستگان پیـامبر          
عنوان سهم امام متعلق بـه         این سه سهم امروزه با       ).17 و   13،  8،  7،  5،  4،  2،  1احادیث  

یـا  ) ع(شود تـا توسـط امـام          امام زمان است که به نایب وی در زمان غیبت پرداخته می           
 و سـه    )329 - 328: 1407خمینـی،   (جانشین ایشان در کارهای خیر به مصرف برسـد          

هاشم است  مانده از فرزندان بنی     ایات برای یتیمان، مسکینان و در راه        سهم دیگر طبق رو   
، 8،  7،  2، احادیث   356: 6حر عاملی، پیشین، ج      (که توسط پدر به ایشان منسوب باشند      

البته برخی از فقهای معاصر معتقدند که خمـس یـک بخـش بیـشتر            . )20 و   13،  12،  9
ت کـه در اختیـار حـاکم حکومـت     نیست و آن حق امامت و بودجۀ حکومت اسالمی اسـ      

گیرد تا هرجا مصلحت باشد، به مصرف برساند و موارد دیگری که در آیۀ              اسالمی قرار می  
آنها ایجاد مالکیت نـسبی بـه خمـس        . خمس به آنها اشاره شده، بیان موارد مصرف است        

تواند در موارد مذکور به مـصرف         کنند، یعنی حاکم اسالمی در صورت صالحدید می         نمی
 ).155: 16، ج 1981؛ نجفی، 495: 1379خمینی، (ساند بر
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 های متغیر اسالمی مالیات. 2. 3. 1
 خراج. 1. 2. 3. 1

 تـصرف  صـلح  یـا  جنـگ  بـا  شـود کـه    مي داده هایي قرار   زمین بر که است مالیاتي خراج
 کـه  هـایي  زمین بر مالیات یا است آنان و پیشواي رهبر یا مسلمانان عموم براي و اند  شده

 البحـرین   مجمـع  لغـت  کتـاب  در. موات هاي  زمین بر مالیات بلکه،  اند  کرده کوچ مردمش
 مورد همین از و گردد  مي اطالق غله و جزیه و فیء و مالیات بر خراج عنوان«: است آمده
مقدار ایـن  ). 259 ـ  258: 8، ج 1386منتظری، (» عراقین خراج: شود مي گفته که است

هـا،     و نوع محـصول و قیمـت آن و میـزان هزینـه             مالیات نیز بر اساس خصوصیات زمین     
 ). 72: 1390رستمی ولی،  (شد توسط امام مسلمین یا حاکم اسالمی تعیین می

 
 جزیه. 2. 2. 3. 1

 از اهل کتاب در قبال اقامت آنـان در بـالد            ی از اهل ذمه که دولت اسالم      یمالیات دریافت 
. کنـد   یرارداد ذمـه دریافـت مـ       و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قـ           یاسالم

 نه تنها مـشروع، بلکـه واجـب اسـت و در زمـان               - به تصریح قرآن و سنت     -گرفتن جزیه 
آنـان در قلمـرو   . شـد  یو پس از آن حضرت، نیز از اهل کتاب دریافت م       ) ص(رسول خدا   

با . پذیرش اسالم، جنگ و التزام به شرایط ذمه       :  بین سه امر مخیر بودند     یحکومت اسالم 
 ).84: 3 ، ج یشاهرود ( امر سوم، موظف به پرداخت جزیه بودندپذیرش

 
 عشور. 3. 2. 3. 1

این نوع مالیات در اسالم، نخستین بار در زمان خلیفـۀ دوم کـه کفـار از تجـار مـسلمان                     
گرفتند، با هدف مقابله به مثل با آنها برقرار شـد و خلیفـه نیـز از تجـار کفـار            مالیات می 

دوانـی،   (آنان از بازار اسالمی به پرداخـت مالیـات موقـوف بـود            مالیات گرفت و استفادۀ     
1389 :139.( 

 
 طسق. 4. 2. 3. 1

؛ محمـود   130: ی، یاسین عیس  یعامل (شد  مالیاتی است که بر هر جریب مزارع گرفته می        
 ). 429: 2 تا، ج  عبدالرحمان، بی

 : یندفرما یند و مندا یم یرا امانت اله) صدقه(یات مالای به عمال خود   در نامه)ع (یعلامام 
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کنم،  یسفارش م  یو اعمال مخف   یرا به ترس از خدا در اسرار پنهان        )مأموران مالیاتی  (او«
امانـت   ...کـنم کـه      یو سفارش مـ    یستجز خدا ن   یا یندهاز او و نما    یرغ یگواه یچآنجا که ه  

ا خـوار شـمارد، و      ر یکه امانت الهـ    یکس...  را پرداخته، و عبادت را خالصانه انجام دهد        یاله
بـه   یـا در دن  یخـوار  یخود را پاک نساخته، و درها      ینآلوده کند، خود و د     یانتدست به خ  

 یانتخ یانت،خ ینتر خواهد بود و همانا بزرگ     ترخوارتر و رسوا   یامتخود گشوده و در ق     یرو
 ).26 ۀنام البالغه، نهج(» با امامان است ی، دغلبازیدغلکار ینبه ملت و رسواتر

بیـان  ) خـراج (هـای اسـالمی   هدنامۀ مالک، امام مصداق دیگـری بـرای مالیـات   و در ع  
امـام در ایـن نامـه    . دانـد  کند و اصـالح آن را اصـالح امـور دیگـر اقـشار جامعـه مـی           می
  :فرمایند می

زیـرا در    .دهنـدگان باشـد    ي که صـالح مالیـات     ا گونه هب !زیر نظر بگیر   اًرا دقیق  جخرا«
بهبودي حال دیگـران نیـز نهفتـه         دهندگان،  حال مالیات  و بهبودي  بهبودي وضع مالیات  

دهندگان در صالح و     جز اینکه خراج   رسند، نمي صالح و آسایش  ه  و هرگز دیگران ب    است
 »گـذاران هـستند    خـور خـراج و خـراج       ردم همه عیال و نان     م چرا که ،  سر برند  هبهبودي ب 

 ).53البالغه، نامۀ  نهج(
مت از گرفتن خراج را آبادی شهرها و آبادانی بیـان           امام در ادامۀ این نامه، هدف حکو      

 :فرمایند دارند و می می
آوري خـراج   باید کوشش تو در آبادي زمـین بـیش از کوشـش در جمـع     ) ای مالک («

آید و آن کس که بخواهد مالیـات را بـدون    دست نمي باشد، زیرا که خراج جز با آبادان به     
سازد و حکومتش  راب و بندگان خدا را نابود مي کند، شهرها را خ عمران و آباداني مطالبه

توان   در یک نگاه کلی می     .)53البالغه، نامۀ     نهج(»بیش از مدت کمي دوام نخواهد داشت      
دانند که باید آن را بـه امـام یـا            امام منابع مالی حکومت اسالمی را امانت الهی می        : گفت

 ورزیـدن بـه امـام کـه سـبب           حاکم جامعه تحویل داد و مأموران مالیاتی باید از خیانـت          
خواری و خذالن دنیا و آخرت است، سخت بر حذر باشـند و هـدف حکومـت از گـرفتن                    

) مالیـات (مالیات اصالح امور جامعه است که اصالح امور جامعه، همه بـه گـرفتن خـراج             
 .بستگی دارد

 
  مفهوم حقوق مؤدیان مالیاتی .4. 1

: گویـد  مفهوم حقوق مؤدیان مالیاتی مـی نظر حقوق مالیاتی دربارۀ     ریچارد گوردن صاحب  
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مثـل حـق    ("حقـوق "تـوان شـامل    در معنای واقعی کلمه، حقوق مؤدیـان مالیـاتی را مـی        «
شود کـه    اما همچنین شامل هر چیز دیگری نیز می       . دانست) رازداری، و حق اخذ توضیحات    

و حـق   رود، مثل حق عدم نگهداری اسناد و مـدارک غیرضـروری             مشخصاً از وی انتظار نمی    
ثـورونی ویکتـور،    (» خاطر مبالغی که قانوناً بـر عهـدۀ وی نبـوده اسـت             عدم تحمل جریمه به   

تـوان   ی که از حقوق و مؤدی در باال ذکر شـد، مـی  های با توجه به تعریف). 173: 1، ج  1382
ادعاهـا و   : حقوق مؤدیان مالیـاتی عبارتنـد از      «: گونه تعریف کرد   حقوق مؤدیان مالیاتی را این    

ات تضمین شدۀ قانونی، که پرداخت کنندۀ هر گونه مالیات، در فرایندهای تـشخیص،              انتظار
 .»باشد اجرا و دادرسی مالیاتی از دولت دارد و دولت مکلف به اجرای آنها می

 کـه دسـتگاه مالیـاتی را در مقـام و            ای   در کنار امتیازات و اقتدارات ویژه و گـسترده        
دهـد، بحـث و بررسـی دربـارۀ حقـوق مؤدیـان              ر می مرتبۀ باالتری از مؤدیان مالیاتی قرا     

ویژه اینکه رعایت این حقوق به تعدیل ایـن   به. یابد مالیاتی اهمیت و حساسیت بیشتر می  
کند و موجبات اعتماد و اطمینان مؤدیان مالیاتی به دستگاه مزبور            رابطۀ نابرابر کمک می   

هم و توسـل بـه اختیـارات و         و بالتبع همکاری و مشارکت آنان در پرداخت مالیات را فرا          
 . شده را منتفی کند یا حداقل کاهش دهد اقتدارت یاد

 
  مؤدیان مالیاتی در فرایند اجرا در فقه امامیهمصادیق مهم حقوق. 2

با توجه به قوانین مالیاتی برخی کشورها دربارۀ حقوق مؤدیان مالیـاتی از جملـه حقـوق                 
تـرین مـصادیق حقـوق        گرفته، مهم   ای انجام ه  مؤدیان مالیاتی آمریکا و مطالعات و بررسی      

ایـن حقـوق کـه بایـد توسـط          ) ثـورونی، همـان؛   : رک(مؤدیان مالیاتی به شرح زیر است       
مأموران و مقامات ادارۀ مالیاتی به هنگـام برخـورد بـا مؤدیـان مالیـاتی رعایـت شـود را                     

 :توان به شرح ذیل برشمرد می
 
 نه همراه با مؤدیان حق برخورد عادالنه، منصفانه و محترما. 1. 2

اصل رفتار منصفانه با مؤدی یعنی مراجـع تـشخیص و وصـول مالیـات و مقامـات و مـأموران                      
مالیاتی در مراودات و رفتار با مؤدی مالیاتی برخوردی منصفانه داشته باشند و با رعایت انـصاف         

 : دگوین نظران می دربارۀ چگونگی اعمال این حق، صاحب. و عدالت با وی رفتار کنند
شدنی از سوی خود و در قبال مؤدی را به         اوالً مرجع مالیاتی باید هر گونه اقدام اتخاذ       

 . وی ابالغ کند
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 .مند کنند ثانیاً در دوران تصفیۀ مالیاتی مؤدی را از تمام حقوق خویش در روند تصفیه بهره
د ثالثاً باید ملزم به اجرای تفسیر خود از قانون در مورد وضـعیت خـاص مـؤدی باشـ                  

 .)37: ثورونی، همان(
 منظـور،    ابـن (معنای چیزی را نصف کردن یا به نیمه رساندن است             انصاف در لغت به   

انصاف در روابط و مناسبات اجتماعی، امور سیاسـی و اداری           ). 166-165: 14، ج   1408
یعنی هر کس حقوق دیگران را رعایـت کنـد و آن را چـون حقـوق خـود بدانـد و بـرای                

خواهـد، بـرای دیگـران نیـز          ابر خود قائل باشد و آنچه برای خـود مـی          دیگران حقوقی بر  
مهدوی کنی، (های زندگی را میان خود و مردمان برابر تقسیم کند      بخواهد و مزایا و بهره    

 در رود، قاعدۀ مذکور کار می نصاف در فقه غالباً در قاعدۀ عدل و انصاف بها ).571: 1372
و » مـورد از مـوارد نـزاع مـالی باشـد          « :برخوردار باشد  ی کاربرد دارد که از دو ویژگ      یجای
: 1390قابـل،   (»  اثباتی برای حق خود کامالً برابر باشند       ۀ ادل ئۀمدعی و منکر از حیث ارا     «

معنـای مـد نظـر        شـود، بـه     اما قاعدۀ انصاف که مقصود این تحقیـق محـسوب مـی           ). 38
: رک ( رأی مقتضی اسـت    قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در           

از » اصول رسیدگی عادالنه  « رعایت   ).164 - 135،  1391اسحاق خوئینی،     مظاهری و آل  
رعایـت  «و  » انصاف«قواعد مربوط به    . ای است   شروط بنیادین تحقق عدالت طبیعی و رویّه      

طرفی دادرسی، امکـان داشـتن وکیـل و مـشاور، متـرجم، حـسابدار و                  ، بی »حقوق متهم 
شناس مالیاتی، فرصت ارائۀ دالیل و اسـناد و مـدارک، از اول مربـوط بـه                 حسابرس و کار  

 ).103 - 101، 1390طاهری طاری، (عدالت طبیعی است 
ای بدمنظر است و زیبایی و مقبولیت هر دولتی به  چهرۀ زمامداری بدون انصاف چهره

یـان  حاکمیت انصاف در نظام اداری آن دولت است و نیز عامل ایجاد دوسـتی و الفـت م                 
مردمان و زمامداران، به وجود انصاف در روابط و مناسبات اداری و ساختار دولت بستگی               

 »دهـد   هـا را پیونـد و الفـت مـی           انـصاف دل  «): ع(شدید دارد، به بیان امیرالمؤمنین علی       
 انصاف در همۀ وجوه و مـراتبش نیکوسـت، ولـی            ).233: 1، ج   1407التمیمی اآلمدی،   (

یابد و آنچه در اندازۀ گـسترده و بـا            ساختار یک دولت نمود می    بیشترین جلوۀ انصاف در     
دهـد، انـصافی اسـت کـه بـر            کند و امور را سامان می       پوشش وسیعی کارها را اصالح می     

افکـن باشـد و مایـۀ پـاکی و رشـد و تعـالی آن                  دستگاه اداری و مناسبات حکومتی سایه     
زکـات توانـایی و   : فرمایـد   مـی ) ع(امام علـی    . )378: 1377دلشاد تهرانی،   (دستگاه شود   

 و )105: 4، ج 1407التمیمـی اآلمـدی،   (قدرتمندی انصاف ورزیـدن بـا مردمـان اسـت           



  261  حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات

 

 : ای به عامالن مأمور گرفتن خراج چنین نوشته است همچنین آن حضرت در ضمن نامه
 فرمـان بـه انـصاف       )51البالغه، نامـۀ      نهج(» پس، از خود با مردمان انصاف روا دارید       «

رای ایجاد نظامی است که در سایۀ آن، مـردم بـه آن نظـام اعتمـاد و اطمینـان                    فرمانی ب 
تا ) انصاف به خرج دهید   (داد مردم را از خود بدهید       «: فرمایند  می) ع(امام علی   . کنند  می

 بـا  اسـت  حق آنچه در است موظف حاکمیت). 129: تا  حرانی، بی (» به شما اعتماد کنند   
 داشـته  مـساوي  و عادالنه برخورد - مخالف یا موافق و قوي یا ضعیف از اعم -اقشار همۀ

 حـق  صاحب منع یا حق اعطاي تأخیر مستلزم آمیز  تبعیض و ناعادالنه برخورد باشد؛ زیرا 
بر آن داللت    نیز) ع(امیر   حضرت کالم در »حقا لکم اؤخر ال و« جملۀ و بود خواهد آن از

 .)69: 1385منتظری، (دارد 
است که این حق و حق اساسی کرامت انسانی چگونه بـا            آید این    سؤالی که پیش می   

 با«: دارد  سورۀ توبه که بیان می     29شده در آیۀ     پرداخت جزیۀ توأم با ذلت و خواری اشاره       
 رسـولش  و خـدا  را آنچه و آورند نمی ایمان جزا روز و خدا به و کتابند اهل از که یکسان
بـه   و خـود  دست با تا کنید کارزار د،گرون ینم حق دین به و دانند ینم حرام کرده، حرام
  است؟ پذیر چگونه جمع» بپردازند جزیه ذلت

شـهید  (برخی از فقهای شیعه مشخص کردن کمیّت و مقدار جزیـه در روز اخـذ آن                 
که کـافر ذمـی ایـستاده و     در حالی) جزیه(، گرفتن مالیات از کفار ذمی      )82: 1410اول،  

که پشتش خم، سرش     از طرف کافر در حالی    مسلمان نشسته است، تقدیم پیشینی جزیه       
صورت سیلی آرامـی بـر       کج و دست حاکم مسلمان بر ریش کافر ذمی و دست دگرش به            

: 21، ج   1981؛ صـاحب جـواهر،      390: 2، ج   1410شهید ثانی،   (است  صورت کافر ذمی    
نقد دادن جزیه نه نسیه دادن آن و شخصاً تحویل دادن جزیـه و نـه اینکـه کـافر                    ) 248
رای دادن آن نایب بگیرد و همچنین هنگامی که مستوفی جزیه قصد گرفتن آن را ذمی ب

صـاحب جـواهر،    (ای که تـو خوارشـده     ات را بپرداز در حالی     دارد، باید فریاد بزند که جزیه     
 . اند دانسته» ذلت و خواری کفار«از مصادیق را ) همان

 و یاســالم ســنت برابــر در ذلــت کفــار در پرداخــت جزیــه، خضوعــشان  از منظــور
 کـه  خواهـد بـود    ایـن  مقـصود  است و  یاسالم جامعۀ عادلۀ حکومت برابر در تسلیمشان

 و کننـد  انـدام  عـرض  و یآرایـ  صـف  یاسالم جامعۀ برابر در توانند ینم جوامع سایر مانند
 اعمـال  و عقاید و بپردازند فعالیت به خود هوس و یهو و یخراف عقاید انتشار در آزادانه
 جزیـه،  یدسـت  دو تقـدیم  بـا  بایـد  بلکـه ،  دهند رواج را خود یبشر ۀجامع مفسد و فاسد

توان بیـان   و همچنین می ) 322: 9، ج   1374طباطبایی،   (باشند زیردست و خوار همواره
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رون «از کرد که مراد     حکومـت  برابـر  در  ذمه  اهل  سرسپردگی و  خضوع ،  آیه  این در « صاغِ
  شـده  ذکـر   ذمه عقد با  مخالف  کارهای از پرهیز و  الماس  احکام  به  ایشان التزامِ و  اسالمی
  بـرای   وضـع   ایـن  )ع(صـادق     امام از  روایت  یک  طبق و) 38: 2، ج   1387طوسی،  (  است
 ماننـد    و معـانی   )566: 3، ج   1429کلینـی،   (  اسـت   اسالم  به  آوردن  روی ساز  زمینه  ذمی

 و  جزیه  پرداخت  حال در  ذمی  بودن  ایستاده و،ا  کردن  ذلیل و قهر با  ذمی از  جزیه  گرفتن
  صـحابیان  و  اکـرم  پیـامبر  سـیرۀ  و  آیـه   مقتضای با  مخالف را  جزیه گیرندۀ  بودن  نشسته
. )15 :1 ج ،1983 ،   جوزیـه   قـیم   ابـن   ؛  68 – 67: 1، ج   1408،   سالم  بن قاسم(اند    دانسته

  طـرف  برابـر  در  ذلـت   پـذیرش  ،  طـرف  دو زا  یک هر  تعهدات قرارداد،  یک در  کلی طور  به
 ).106 :1  ج ،1362 ،جانیعمید زن( 1شود  نمی  تلقی دیگر

 
 حق برخورداری از تخفیف و بخشودگی مالیاتی در شرایط دشوار. 2. 2

 این حق برگرفته از اصل انصاف یا همان برخورد منصفانه با مؤدی است و حاکم اسالمی            
. کنـد    در شرایط دشوار به نفع مؤدیان مالیاتی موظف می         را به دادن تخفیف و بخشودگی     

 کـامالً  و کنـد   نمـی  عمل یعنی دستوری  است، منعطف مالیاتی نظام اسالمی حکومت در
 ریـزی   برنامـه  آن به توجه با و سنجد  می را اجتماعی و اقتصادی احوال و اوضاع و شرایط

  آن ،مالیاتی های  دستورالعمل در باشد، نابسامان اقتصادی شرایط که  صورتی در و کند  می
دهندگان است، تا آنجا که کار آنـان بـه            این انعطاف، تابع شرایط مالیات    . کند  می لحاظ را

 ). 480-479: 1388دلشاد طهرانی،  (سامان رسد
دهنـدگان را عامـل اصـالح امـور      که امام بهبودی شرایط مالیات و مالیات  طوری  همان

                                                                                                                                            

 کرامـت  و حرمـت  اثبـات  بـراي  توان می شد، که از آیات و روایات در باب کرامت انسانی ذکر          آنچه بر عالوه. 1
بـرای مطالعـۀ     -و برابری او در مقابل حکومت و قانون اسالمی           او فکر و عقیده مالحظۀ بدون - انسان ذاتي

 :ان مخالف حکومت مذهبی را دادکرد و پاسخ حقوقدان تمسک روایات از دسته چند بیشتر به
 :2 ج،  ، کتاب   1429،    یکلین: رک(کنند   می البشر داللت  حسن به توصیه بر مطلق طور به که روایاتي )الف

99 - 104( 
داللتـی   غیرمسلمان و مسلمان بین تفاوت بر اینکه بدون کنند، داللت می  مردم با مدارا بر که روایاتي) ب

 ).118 - 116 :2 ج، المداراه ، بابیکلین(باشند  داشته
  .)643 و 642 :2 ج، یکلین(کنند  داللت می مردم با دوستي و کردن محبت بر مطلق طور به که روایاتي) ج
، کـافی، همـان   (آنان داللت دارند     به دعا و نصارا و یهود بر کردن سالم مدح و مطلوبیت بر که روایاتي )د

 ). 650 – 648: 2 ج
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ای مجبور به پرداخت مالیات هستند، از طرف          گونه  م به دانند و مرد    دیگر اقشار جامعه می   
دیگر حاکم را به بستن مالیات طبق صالح، انصاف، مصلحت مردم و تخفیـف مالیـات در                 

 :کنند حد اصالح امور مردم امر می
هـا و یـا       اگر رعایا از سنگیني مالیات و یا رسیدن آفات یا خشک شدن آب چشمه             ... «

ین در اثر آب گرفتن و فساد بذرها و یا تشنگي بـسیار بـراي   کمي باران و یا دگرگوني زم  
زراعت و فاسد شدن آن به تو شکایت آورند، مالیات را به مقداري کـه حـال آنهـا بهبـود                     

ای   یابد، تخفیف ده و هرگز این تخفیف بر تو گران نیاید، زیرا کـه آن ذخیـره و گنجینـه                   
بندند و موجـب عمـران        کار می   رت به است که آنها باألخره آن را در عمران و آبادي کشو          

خـوبي سـتایش      های تو و زینت حکومت و ریاسـت تـو خواهـد بـود و از تـو بـه                     سرزمین
گویند و تو نیز خـود در         کنند و در گسترش عدالت از ناحیۀ تو با خرسندي سخن می             می

تـواني بـا تقویـت آنهـا ازطریـق            عالوه تـو مـي      به. این میان مسرور و شادمان خواهي بود      
توانی با ایـن عمـل کـه آنهـا را بـه               ای اعتماد کني و نیز می       ای که بر ایشان نهاده      خیرهذ

ای، بـه آنـان مطمـئن باشـي، چـرا کـه گـاهي بـراي تـو                     عدالت و مهربـاني عـادت داده      
آید که باید بر آنها تکیه کني و در این حال آنها با طیـب خـاطر                   هایي پیش مي    گرفتاري

بادي تحمل همۀ اینها را دارد و اما ویراني زمـین تنهـا بـه    پذیرا خواهند شد و عمران و آ      
شـوند و بیچـارگي و فقـر آنهـا           این علت است که کشاورزان و صاحبان زمـین فقیـر مـي            

پردازند و نسبت بـه بقـاي حکومتـشان           خاطر آن است که زمامداران به جمع اموال مي          به
 .)53البالغه، نامۀ  هجن(» گیرند بدگمانند و از تاریخ زمامداران گذشته عبرت نمي

هـای    شود امام به جایگـاه و نقـش بخـشودگی           طور که مالحظه می     در این نامه همان   
بخـشودگی مالیـاتی در یـک نظـام مالیـاتی منعطـف، نـشانۀ               . کننـد   مالیاتی اشـاره مـی    

ور،  از منظــر مــدیران نظــام مالیــاتی بهــره . ورزی حکومــت اســت خردمنــدی و عــدالت
های قابل پیش بینی    شوند، بلکه جزئی از برنامه      ن شمرده نمی  های مالیاتی زیا    بخشودگی

شـوند و آن را   رو مـی  بینانـه بـا آن روبـه    رو کامالً واقـع   های مالیاتی است و از این     در نظام 
همین دلیل است که امـام بـه مالـک اشـتر              به. دهند  زمینۀ اقدامات مثبت آینده قرار می     

دلشاد (هیچ روی نباید بر تو سنگین آید          نان، به و سبک گردانیدن بار هزینه از آ      : فرمودند
 ).طهرانی، همان

های مالیاتی نتـایج مفیـد و    بخشودگی) ع(نامۀ مالک اشتر،از دید امام  با توجه به عهد 
 :دهندگان خواهد داشت مثبتی برای حکومت و مالیات
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اری ای است که در آباد کردن سـرزمینت و آراسـتن فرمانـد              زیرا این کار اندوخته   «. 1
 .»گرداند است، آن را به تو باز می

ای  شده ای نیست، بلکه همچون سرمایۀ ذخیره در نگاه امام، بخشودگی مالیاتی، هزینه  
دهنـدگان در کـار و تـالش          موجب رشد انگیزۀ مالیات   : گردد  است که به دو صورت بازمی     

کنـد و      مـی  شود و پیوند آنان را بـا حکومـت تقویـت            تر می   بیشتر و رونق اقتصادی افزون    
 .شود آراید و موجب دید مثبت آنان به حکومت می روش زمامداری را در دیدۀ آنان می

البالغـه،    نهـج (» کـشانی   سوی خود می    افزون بر آنها، ستایش نیکوی آنان را هم به        «. 2
 ). 53نامۀ 

رفتـاری    ماند و حکومت را به نیـک        دهندگان می   چنین عملی پیوسته در خاطرمالیات    
 ). دلشاد طهرانی، همان (کنند و آن را تأیید و تمجید میشناسند  می

البالغـه، نامـۀ    نهـج (»شـوی   خواهی دادگری در میان ایشان شاد مـی         و به گسترش  «. 3
دلشاد  (گستری به این اندازه با ارزش و موجب خشنودی نیست         چیزی مانند عدالت   ).53

 ).طهرانی، همان
ای و    ظر آنـان تـو برایـشان فـراهم کـرده          که با اندوختن آسایشی که از ن        در حالی «. 4

اطمینان کردن آنان با عادت دادنشان به دادگریت که در جهت همراهـی بـه ایـشان بـر                   
چنـین  . »دسـت آوری    تر نیرویشان را به     ای که فزون    ای، آهنگ آن داشته     سرشان گسترده 

ومـت و   گرایانۀ حک   بخشودگی مالیاتی که برای آنان آسایش فراهم کرده و عملکرد عدالت          
ــه نیــروی     ــشان کــرده اســت، ســبب اعتمــاد و اتکــای حکومــت ب ــا ای همراهــی کــه ب

شود، به این معنا که چون آنان قوت بگیرند، با جان و دل حکومت را        دهندگان می   مالیات
 .دهند یاری می

پس چه بسا پیشامدی رخ نماید که پس از آن همراهی، از میان برداشتن آن را به «.5
هر . )53البالغه، نامۀ     نهج(»  آنان با روی خوش آن را بر دوش گیرند         ایشان واگذار کنی و   

حکومتی در معرض گرفتاری قرار دارد و حکومتی کـه بـا مـردم خـویش بـه درسـتی و                     
کند و آسایش و رفاه آنان بـرایش اصـل اسـت، در مواقـع گرفتـاری از                    دادگری رفتار می  

 .)دلشاد طهرانی، همان(برد  حمایت خالص آنان بهره می
» زیرا آبادانی توان بر پشت برداشـتن هـر بـاری را کـه بـر پـشتش بگـذاری دارد                    «. 6

 .)53البالغه، نامۀ  نهج(
قاعده این است که در صورت آبادانی سرزمین و رونق اقتصادی جامعه، حکومت نیـز از                
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شود و هرچه رشد اقتـصادی بیـشتر باشـد، تـوان              مند می   بهترین پشتوانه برای مالیات بهره    
 ).481 - 479: دلشاد طهرانی، همان (شود های پیشرفت جامعه بیشتر می برنامهحمل 

 
 حق عدم افشای عیوب و اسرار مالیاتی. 3. 2

کار، درآمـد    و دستگاه مالیاتی در روند تشخیص و وصول مالیات به اطالعات مهمی از کسب            
رات و اختیـارات    ویژه آنکه اقتدا   به. کند و وضعیت مالی و اقتصادی مؤدی دسترسی پیدا می        

بدیهی اسـت کـه افـشای انـدکی از ایـن اطالعـات              .  در این زمینه دارد    ای  العاده قانونی فوق 
ناپـذیری بـرای مـؤدی و     مالیاتی در میـدان رقابـت اقتـصادی شـاید آثـار نـاگوار و جبـران           

. همراه داشته باشد و حتی او را به ورطۀ ورشکـستگی بکـشاند             های اقتصادی وی به    فعالیت
م است که مؤدیان مالیاتی از حق محرمانه بودن اطالعات مالیاتی و رازداری و عـدم   پس الز 

 ).31 :1382 ی،عباس  ومقدم یمالک(افشای آنها تا حد ممکن برخوردار باشند 
 از را حکـومتي  مسئوالن که خواهد می او از اشتر مالک به خود نامۀ در) ع (علي امام
 آن افـشاي  و مـردم  پنهـاني  عیوب کشف  صدد در گاه هیچ که کند گزینش افرادي میان

 حکـم  مـردم  پنهـاني  هـاي  لغزش با رابطه در که است خداوند تنها«: فرماید می و نباشند
 موافق از اعم - افراد عیوب دارد وظیفه حاکمیت بنابراین. )53البالغه، نامۀ    نهج(» کند می
 حـضرت  نامـۀ  در ین همچنـ  .نکنـد  افشا و ظاهر،  نیست نمایان که را - سیاسي مخالف و

 حـاکم  کـه  هست عیوبي بسا مردم از بعضي در همانا«: است آمده اشتر مالک به) ع(امیر
 پـاك  اسـت،  تو بر آنچه سازي، ظاهر را آنها مبادا پس،  است سزاوارتر آنها پوشاندن براي
 تـوانی  مـی  تـا  تو،  خداست با نیستند ظاهر که عیوبي حکم. است نمایان هاي عیب کردن
 ).53 البالغه، نامۀ نهج(» پوشانب را آنها

 و والیـت  دیگـري  بـر  کس هیچ که است آن قاعده و اولي اصل مقتضاي این بر عالوه
 افـشاي  یـا  آنهـا  از اطالع و و کاوش پنهاني امور گرفتن نظر زیر که حالي در،  ندارد سلطه

، ردمم اسرار تجسس واسطۀ به آن بر عالوه. است دیگران دربارۀ دخالت و تعرض نوعي آن
 حرمـت  آنهـا  اسـرار  از اطـالع  رو ایـن   از .شد خواهد سلب آنان از خاطر آسایش و امنیت
ذکر این نکته مفید است که آنچـه در امـور           . )72: 1385منتظری،  (دارد   عقلي و شرعي

تمـسک  ) هـا  تجسس زنـدگی انـسان    (عنوان مجوز    به آن به  ) مربوط به حکومت  (سیاسی  
ایـن  .  و حفظ آن یا حفظ حقوق عامۀ مردم اسـت          شود، فرضیۀ اهمیت مصلحت نظام     می

فرضیه متوقف بر آن است که بسا اسراری در داخل زندگی شخصی افـراد وجـود داشـته                 
باشد که اگر حاکمیت از آنها اطالع پیدا نکند، نظام اسالمی آسیب ببیند یا حقوق عامـۀ                 
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مـۀ مـردم در   مردم تضییع شود، ولی احتمال آسیب به نظام اسالمی یا تضییع حقـوق عا             
شخصی یک نفر باید عقالیی و موجه نزد آنـان باشـد   ) امور(فرض عدم بازرسی از وسایل   

 ). 376: 1389منتظری، (نه صرف یک احتمال ضعیف غیرعقالیی 
 
 حق کسب اطالع و اخذ توضیحات الزم . 4. 2

. تاین حق در ارتباط با حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی از اهمیت بسیاری برخوردار اس             
بر اساس حق مذکور مؤدیان مالیاتی باید حق داشته باشند کـه دربـارۀ نحـوۀ تـشخیص                  

گیـری در مـورد حـل و فـصل اخـتالف             درآمد مشمول مالیات، هرگونه اقـدام و تـصمیم        
مالیاتی و هرگونه اقدام در زمینۀ وصول قهری مالیات از اموال و دارایی خود کسب اطالع 

د مکلف باشد که اطالعات الزم در این موارد را در اختیـار             کنند و دستگاه مالیاتی نیز بای     
وی بگذارد و همچنین مؤدیان باید حق داشـته باشـند توضـیحات الزم در مـورد نحـوۀ                   
ارزیابی و تشخیص مالیات را از مأموران مالیاتی و در مورد آرای حل اختالف مالیـاتی از                 

تنهـا اسـتثنایی کـه در ایـن         ). 117: 1388رستمی، ولـی،    (مراجع مربوط دریافت کنند     
الوقـوع مبنـی بـر انتقـال درآمـد و            احراز خطر قریـب   : زمینه مطرح شده، عبارت است از     

دارایی از سوی مؤدی به قصد فرار از مالیات کـه آن هـم بایـد مـستند و معقـول باشـد                       
 ). 195: ثورونی، همان(

 نبایـد  و دولـت  دستگاه مالیات اسـت      عملکرد تمامي از اطالع حق مردم حقوق جملۀ از
از معـدود   ،  کنـد  پوشـي   پرده فوق امور به نسبت و نامحرم بشمارد  را آنان نمایندگان و مردم

 اسرار توانند، آن اسرار را از مردم بپوشانند، اسراری که مرتبط به قوای حاکمه است و آنان می
 منتظـری، : برای اطالع بیـشتر رک    (نیست   عمومي مصلحت به آن افشاي هستند که  نظامي
 ایـن اسـت    من بر شما حق باشید آگاه« :فرمایند  می زمینه این در) ع (علي امام. )66: 1385

 ). 50ۀ البالغه، نام نهج(» مپوشانم شما از را سري هیچ جنگ، اسرار از غیر به که
 
 های معقول حق ممیزی. 5. 2

لیـاتی  در قوانین مالیاتی برخی کشورها از جمله آمریکا تصریح شده است که مؤدیـان ما              
معقول برخوردار باشند که ممیزی مالیات در فرصت معقـول، در            های ممیزی باید از حق  

عنـوان اصـول زمـان و        از این حـق بـه     . مکان معقول و در محدودۀ مناسبی صورت گیرد       
 ).Duncan Bently-op.cit.p.306 (اخطار معقول نام برده شده است 

رگزاران مالیاتی خود در این زمینه مـوارد        با تکیه بر توحید و تقوا به کا       ) ع(امام علی   
 :کند ذیل را پیشنهاد می
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 نداشـته باشـد،    ترس )قیامت( سوي آن در حرکت است     هکسي که از آنچه ب     !اما بعد «
اما ثواب  ،   کم اید   شده آن مکلف ه  بدانید آنچه ب   فرستد، چیزي از پیش براي خویشتن نمي     

عقـاب و   " ستم و دشـمني    :کرده یعنی ي  اگر براي آنچه خداوند از آن نه       .آن بسیار است  
 مانـد،   نمـی عـذري بـاقي       آنها،  از باز براي درک ثواب در اجتناب      وجود نداشت،  "یکیفر

 اًهایـشان کـه طبعـ    و در برابر انجام نیازمندي !  روا دارید  نسبت به مردم  خودتان انصاف را    
وکـالي   عیـت،  ر دارن  خزانـه شـما   . خرج دهید   به همراه دارد صبر و استقامت     همشکالتي ب 

مؤقعیت خاطر  هخاطر نیازمندیش ب هکس ب بر هیچ .پیشوایان هستیدامت و سفیران ائمه و 
ـ    مشروعش بازمداریـد   های  خواسته را از    کس   هیچ . خشم نگیرید  خود خـاطر گـرفتن     هو ب

و  رسد کارهایش مي ه  لباس تابستاني یا زمستاني و مرکبي را که با آن ب           خراج از بدهکار،  
 ،کـسي را تازیانـه نزنیـد       خاطر گرفتن درهمـي،    هو نیز ب   فروش نرسانید ه   ب رااش    بردهنیز  

مال احدي چه مسلمان و چـه غیرمـسلماني         ه  المال ب  آوري بیت   جمع  حق همچنین براي 
 ).51البالغه، نامۀ  نهج(»  ... دست نزنید،پناه اسالم است که در

 دادن مـأموران نـسبت      کشی از اعمال، انصاف به خرج       امام با تکیه بر قیامت و حساب      
توان این مـوارد را نـام         های معقول می    کنند که از مصادیق ممیزی      به مردم را گوشزد می    

داشتن صبر و استقامت در کار خود، خشم نگرفتن به مـردم، بـاز نداشـتن مـردم از                   : برد
 لباس تابستاني یا زمستاني و مرکبي را که با به فروش نرساندنهای مشروعشان،  خواسته

ـ  ،رسد کارهایش مي ه  بآن   اش را بـه فـروش        بـرده و نیـز      گـرفتن خـراج از بـدهکار       رای ب
دلیل قوتشان، دست نزدن به امـوال مردمـی کـه در پنـاه                تازیانه نزدن مردم به   نرساندن،  

 . کار گیرند اسالمند، چه مسلمان و چه غیرمسلمان مگر اموالی که علیه مسلمین به
 

 مد مالیاتی و ضرورت اعتماد به مؤدیحق اظهار وجود دارایی و درآ. 6. 2
عنوان صاحب قدرت قاهره و دارای قـدرت برتـر            های معاصر که به دولت به       برخالف نظام 
بـه  ) ع(علـی   ) شـوند   دلیل همین چهره مردم مجبور بـه اطاعـت مـی            که به (اشاره دارند   

رسـد،  دلیل آمـدن مـأموران دولتـی بت         دهد که نباید احدی به      مأموران مالیاتی فرمان می   
نکتـۀ  . کند  کند، معرفی می    ورزی نمی   ای آرام و با وقار که در سالم کردن بخل           بلکه چهره 

عنوان مالیات از طال ونقره داد قبول کند و اینکـه   بعد، اعتماد به مردم است که هر چه به    
همچون شخص مسلط و    بدون اذن وارد خانه و حریم خصوصی افراد نشود و هنگام ورود             

تعیـین و   : نکتـۀ بعـد اینکـه     . نکنـد  و ناراحـت     ددهنحیواني را فرار     ،دکننسختگیر رفتار   
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مأموران مالیاتی فقط باید اجناس معیـوب را        . گذارد  تشخیص مالیات را بر عهدۀ افراد می      
عنوان زکات نپذیرند و نکتۀ آخر آنکه اجناس را به شخص امینی بسپارند تا آنها را بـه                    به

 .امام مسلمین برساند
ـ «: نویـسند   ای به مأموران مالیاتی در ایـن زمینـه مـی            در نامه ) ع(امام علی    ا تقـوا و    ب

 در ایـن راه هـیچ        و شـریک حرکـت کـن      احساس مسئولیت در برابر خداوند یکتـا و بـي         
بـیش از آنچـه از حـق خداونـد در           ! و بر سرزمین او ناخشنود مگذر      !مسلماني را مترسان  

 در کنار آب فرود آي      ،ل رسیدي یآبادي قبا به   گاه که  پس از آن   اموالش است از او مگیر،    
سوي آنان برو، تا در میان آنهـا قـرار          آرامش و وقار به     با سپس ! مشو هایشان  خانهو داخل   
ي اي  یگـو   بـه آنـان مـي      ،پس از آن   !بخل مورز  سالم کن و از اظهار تحیت      به آنها  گیري،

 خدا را که در اموالتان سوي شما فرستاده تا حق هش با مرا ولي خدا و خلیفه، بندگان خدا 
ش بپردازیـد؟ اگـر     ا  آیا در اموال شما حقي از خدا هست که آنرا به نماینـده             بگیرم،،  است

امـا نـه    بـرو  همراهش و اگر کسي پاسخ داد بلي،  دیگر به او مراجعه مکن     کسي گفت نه،  
 یـا   هر چه از طـال     اینکه او را بترساني یا تهدید کني یا او را به کار مشکلي مکلف سازي،              

زیـرا    بدون اذن او داخل آن مشو،      ،و اگر داراي گوسفند یا شتر بود        بستان ،نقره به تو داد   
و آنگاه که داخل شدي همچون شخص مسلط و سختگیر رفتار            و است  ا بیشتر آنها از آن   

 »!و در میـان آنهـا صـاحبش را ناراحـت مکـن             !حیواني را فرار مده و ناراحت مساز       مکن،
 ). 25  نامۀ،البالغه نهج(

 : هنگام گرفتن حق خدا هب
و  حیوانات را دو قسمت کن و صاحبش را مخیر ساز که یک قسمت را انتخاب کنـد                «

مخیر ساز   مانده را دو نیمه کن و وي را        اقي ب بعد قسمت  !در انتخابش به او اعتراض مکن     
کـن  ونه تقسیم    گ مین ه به یکي را انتخاب کند، باز هم به او در این گزینش خرده مگیر،            

اگـر از    )هم مواظب باش   باز(  آن را بگیر   ، حق خداوند باشد   ۀمانده به انداز   تا آنجا که باقي   
ـ     ! قبول کـن  ،  يیاین تقسیم پشیمان بود و خواست از نو تقسیم نما          هـم  ه  و حیوانـات را ب

 خداوند باقي بماند و آن را بگیري مخلوط نما و همچون گذشته آنها را تقسیم کن تا حق
ـ         حیوانات پیر و دست و پا      )فراموش مکن ( عنـوان زکـات     هشکسته و بیمار و معیـوب را ب

امـوال مـسلمانان    ه  ب اطمینان داري و نسبت    دینشه  غیر از کسي که ب    ه  نپذیر و آنها را ب    
 .سلمین برساند و در میـان آنهـا تقـسیم کنـد            م پیشوايه  را ب  تا آن   مسپار، ،دلسوز است 

که نـه   - یرخواه و مهربان و امین و حافظ      خ شخصه  چوپاني گوسفندان و شتران را جز ب      
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» مـسپار ،  کنـد  راند و نه حیوانات را خـسته مـي         مي گر، نه تند   سختگیر است و نه اجحاف    
 ).25 نامۀ ،البالغه نهج(

تـوان آنهـا را در حقـوق مؤدیـان            در این نامه امام به اصول ذیل اشاره دارند کـه مـی            
 :کار برد مالیاتی به

 .ام، مؤدب و متصف به احترام به حریم خصوصی افراد استمأمور مالیاتی مأموری آر
 .باید به مؤدی در تشخیص وصول اموال مالیاتی اعتماد کند

 
 حق داشتن مشاور مالیاتی. 7. 2

اصوالً مالیات موضـوعی فنـی و تخصـصی اسـت و قـوانین و مقـررات مـرتبط بـه آن از                        
صص و تجربـۀ خاصـی را       پیچیدگی و ظرایف خاصی برخوردار است که تسلط بر آنها تخ          

های پیشرفته از جمله آمریکا، مؤدیـان        پس در قوانین مالیاتی برخی کشور     . کند طلب می 
مالیاتی در فرایند هرگونه مذاکره و رویارویی با سازمان مالیاتی، حق استفاده از مشاوره و      

 ).196: ثورونی، همان(صالح را دارند  نمایندگی متخصصان ذی
 تخصصی و پیچیده بودن کارها      دلیل  توان به  مور مالیاتی را می   حق داشتن مشاور در ا    

دانست و از این منظر چون اکثر مردم در امور مالی تخصص ندارند، رجوع عوام مردم بـه            
. توان بیان کرد که شرعاً و عقالً پسندیده است         مشاور مالیاتی را، رجوع جاهل به عالم می       

 در اي رشـته  و کـار  هر که کند می اقتضا رعاًش و عقالً موضوع و حکم تناسب کلي طور به
 و کـار  آن در بیـشتر  دانـش  صـاحب  نیـز  و شـود  سپرده آن کاردان به باید کارها تمامي
 ).101 - 100: 1385منتظری، : رک(شود  داده ترجیح کمتر دانش صاحب بر رشته،

 او صـالح  و خیـر  جهت در درستي نظر اگر مشاور که است این »کننده مشورت« حق
 عمـل  را نظـر  همین بود، او جاي به خودش اگر که اي گونه به،  بگذارد وی اختیار در رد،دا

 غلظـت؛  و خـشونت  با نه باشد، توأم استدالل و نرمش با اظهار نظر  این بکوشد و دکر مي
 را او،  ندارد نظري اگر و است آفرین وحشت خشونت ولي زداید، مي را وحشت نرمش زیرا
 او خیرخـواهي  بـه  نـسبت  تـا  کنـد  راهنمایي است نظر صاحب مورد آن در که کسي نزد

 )؛ منتظری، همـان   35 حدیث ،268 و 267 :شعبه حرانی، همان   ابن (باشد نکرده کوتاهي
 اگـر  کنـد و   گمـراه  عمداً را او و ورزد خیانت کننده مشورت به که است حرام مشاور بر و

 اثـر  در کننده مشورت هچنانچ - نگفت است حق آنچه و - کرد خیانت مشورت در مشاور
 خداونـد  پیـشگاه  در مـشاور ،  شـود  معنوي یا مادي زیان و ضرر متحمل مشاور به اعتماد
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 بایـد  کننـده  مشورت همچنین). منتظری، همان (ضامن است    او ضرر به نسبت و مسئول
 داراي،  خیرخـواهي  و صـداقت ،   امانتـداري  ،تقـوا  بـر  عـالوه  کـه  کند انتخاب را مشاوري
 بـا  زمینـه  ایـن  در و باشـد؛  مـشورت  مورد موضوع با رابطه در شناسينظر کار  و تخصص

بـشناسند   را خطـا  مـوارد  تا مختلفند های  گرایش و افکار داراي که شود مشورت کساني
 ).173: البالغه، کلمات قصار الحج؛ نهج حر عاملی، همان، کتاب(
 
 ها حق ثبت مذاکرات و مالقات. 8. 2

ها از جمله آمریکا، مؤدیان مالیاتی از حق ثبت مـذاکرات و             طبق قوانین مالیاتی برخی کشور    
های خود با مقامـات و مـأموران سـازمان مالیـاتی برخوردارنـد و تمـامی مـذاکرات،                    مالقات
 ).121: 1388رستمی، ولی، (شود  گرفته بین آنها ثبت می های صورت ها و قضاوت استدالل

 بـا مقامـات و      هـا   رات و مالقـات   های مالیاتی دنیا علت ثبت و ضـبط مـذاک            در قانون 
مأموران سازمان مالیاتی را، استناد بـه مـوارد مـذکور در مواقـع اخـتالف بـین مـؤدی و                     

ها انتظار مـشروعی را      ها و بیان   اند، در حقیقت این نوع مالقات      دستگاه مالیاتی بیان کرده   
های  با راهنمایی وسیلۀ آنها اعمال خود را       تواند به  آورد که مؤدی می     وجود می   در مؤدی به  

مأموران مالیاتی هماهنگ کند که اگر بعدها مأموران مالیاتی به مؤدی خرده گرفتنـد یـا             
ها استناد   تواند به این ثبت و ضبط      دلیل اعمالش شوند، مؤدی می     خواستار مؤاخذۀ وی به   

 ).، همان1388رستمی، ولی،  (کند
 و همچنین گـرفتن شـاهد       ، خداوند بدهکار را به نوشتن دین      282در سورۀ بقره آیۀ     

 گـاه  هر اید، آورده ایمان که یکسان یا شما«: فرماید  کند و می   در مجلس عقد ترغیب می    
 را آن شـما  بـین  در یا نویـسنده ،  بنویـسید  را آن دادید، یمعین مدت تا یوام یکدیگر به
 پـس ،  کنـد  دریـغ  آموختـه  خـدایش  آنچه از نباید یا نویسنده هیچ و،  بنویسد یدرست به

، )طلبکار نه (کند امال،  است بدهکار و اوست عهدۀ به حق که یکس باید و بنویسید حتماً
 مدت به چه وام نوشتن از و....  نکند کم یچیز و،  بترسد پروردگارش و خدا از که باید و

 و استوارتر دادن یگواه یبرا و تر درست خدا نزد این که،  نشوید ملول،  بسیار چه و اندك
 مـابین  کـه ،  باشـد  ینقـد  یا معاملـه  آنکـه  مگـر ،  است تر مناسب ماش نکردن تردید یبرا

 یا معاملـه  چـون  و نیـست  شـما  بـر  یحرج آن ننوشتن در پس،  دهید یم انجام خودتان
 بـه  یضـرر ،  رسـاندید  اگـر  و برسانید زیان را گواه و نویسنده نباید و گیرید گواه کردید،
 .»داناست چیز همه به او که، دهد یم تعلیم را شما خدا بترسید خدا از، است خودتان
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ـ  بِـدَیْنٍ  «قیـد  بـا  آیـه  ایـن  اند احکام   مفسران در تفسیر این آیه بیان کرده       ل   أَجَـلٍ  یإِ
م سَ  و ذمـه  آن در یجهتـ  از کـه  شـود  مي یا معامله هر شامل،  ینقد معامالت جز  به »یمُ
اتی نیـز   در نتیجه این آیه در بـاب دیـن مالیـ          ). 266: 2، ج   1362،  طالقان(باشد   یتعهد

شود از این آیه در مورد موضوع مورد بحث، اسـتخراج        نکاتی که می  . شود کار گرفته می   به
 :کرد، عبارتند از

 خـود  کـه  است یبه اشخاص  متوجه یارشاد امر و خطاب این ظاهر چون -فاکتبوه. 1
 . کنند امضا و ثبت و بنویسند ها همان باید، شوند مي متعهد
تُبْ وَ .2 یَکْ نَکُ لْ یْ لِ کاتِبٌ مْبَ دْ الْعَ  گویـا  بنویسد، شما بین در یکاتب باید که حکم این -بِ

 کـه  کسي است  بعدل کاتب. است مبادالت و تشکیالت پیشرفت و کاتب بودن صورت در
 یسـو   بـه  و آنهـا  از و بشناسد یخوب  به را آن حدود و شرایط باید ثبت به یآشنای از بیش
 .نشود منحرف یدیگر و دیگر
تُبَ أَنْ کاتِبٌ بَیَأْ ال وَ .3 ما یَکْ مَهُ کَ  وجـوب ،  الیـأب  و ینهـ  و لیکتـب  و امـر  -اللَّهُ عَلَّ
 باید است، کتابت همان وجوب موضوع، چون و رساند مي شرایط یدانا کاتب بر را کتابت
ما. شود مي ساقط کاتبان دیگر از یافت انجام چون که باشد یکفای واجب مَهُ کَ  اعم اللَّهُ عَلَّ

 و کـرده  فـراهم  را آن فراگـرفتن  وسـایل  و استعداد خداوند که است ینویسندگ تعلیم از
 و بالعـدل  کاتـب  از. اسـت  داده تعلیم آیات این در که است اسناد و ثبت شرایط و احکام
ما مَهُ کَ  زیـرا . یقاض مانند باشد عالم و عادل باید سند نویسندۀ که شود مي معلوم،  اللَّهُ عَلَّ

 .است قضاوت مانند و ترافع و اختالف آمدن پیش از یشگیرپی یبرا، اسناد نوشتن
مُوا وَ .4 ئَ سْ بُوهُ أَنْ التَ تُ یراً  تَکْ وْ صَـغِ یـراً  أَ بِ ـ  کَ ل هِ  أَقْـسَطُ  ذلِکُـمْ   أَجَلِـهِ  یإِ اللـَّ دَ نْ مُ  وَ عِ  أَقْـوَ

ه هادَ دْن وَ لِلشَّ ا یأَ لَّ تابُوا  أَ رْ : اسـت  کتابـت  و ثبـت  یامرهـا  تعمیم و تأکید،  التسئموا ینه -تَ
 انـدك  چه خود، تعهدات و دیون کردن ثبت و نوشتن یبرا کنید یخستگ احساس نباید
بـه   که آن شرایط یا دین مقدار از یاندک و ریز بسا چه. درشت یا باشد ریز،  بیش یا باشد
 اتـالف  و آور  یخـستگ  را آن نوشـتن  شخص و شود  نمي واقع توجه مورد و آید  ینم چشم
 افـزایش  و هـا   زمان و ها  مال صرف و ها  کشمکش و اختالف منشأ سپس و پندارد  مي وقت

 و بیـشتر  ثبـت  از بـسا  چه بیندازد، قلم از را اندك آنکه و شود  مي یاموال اتالف و محاکم
 ).266: 2، ج 1362، یطالقان(شود  مي غافل هم آن شرایط

این آیه بر ثبت و ضبط معامالت و گرفتن شاهد، برای جلـوگیری از اخـتالف داللـت           
توان از دلیل این آیه که برای دوری از اخـتالف و دعواسـت، بـرای مـذاکرات و                     رد، می دا
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هـای    تواند با استفاده از راهنمایی      های مالیاتی نیز استفاده کرد، چرا که مؤدی می          مالقات
که بین وی و دسـتگاه        مأموران مالیاتی به انجام دادن فعالیت اقتصادی بپردازد و هنگامی         

های مأموران مالیاتی استناد کند       ها و قضاوت     پیش آمد، وی به استدالل     مالیاتی اختالفی 
 .تا عملکرد خود را مشروع جلوه دهد

 
 حق برخورداری محرومان از زکات. 9. 2

گونه که بیان شد، زکات از مصادیق منابع درآمدی دولت اسالمی است که به مـصارف                  همان
 :توان سه نتیجه گرفت یات در مورد زکات میبا توجه به آیات و روا. رسد مورد نظر شارع می

آوری و به     زکات امری حکومتی است، به این معنا که امام مسلمین وظیفۀ جمع           ) الف
در بین مذاهب فقهی، اتفاق نظـر       . مصرف رساندن آن را در مصارف مورد نظر شارع دارد         

ی کـه معـین     آوری کند و آن را در مصرف        وجود دارد که امام مسلمین باید زکات را جمع        
؛ 96: 1؛ شـهید اول، همـان، ج      506: 2تـا، ج      قدامه، بی   ابن (شده است، به مصرف برساند    

، خداونـد بـه پیـامبر دسـتور داده        1 سورۀ توبـه   103در آیۀ   ). 448: 2، ج   1402کاسانی،  
است تا از اصناف مختلف مردم، صدقه بگیرد که مفسران این صدقه را به زکـات تفـسیر                  

 ).103: 5، ج 1373، یطبرس(اند  کرده
زکات از جنس حق و تکلیف است؛ یعنی از یک طرف شهروندان جامعۀ اسالمی،              ) ب

وظیفۀ پرداخت زکات را دارند و حاکم نیز وظیفۀ اخذ آن را دارد؛ فقهـای امامیـه اتفـاق                   
و عـالوه   ) 190: 1387طوسـی،   (نظر دارند که زکات بر فرد بالغ و عاقل و آزاد واجب است              

 و فقهـای امامیـه در       )147: 1، ج   1417شـهید اول،     (یز بایـد زکـات بپـردازد      بر آن کافر ن   
وجوب زکات کافر و مسلم که داللت عام دارد، به آیات شش و هفت سورۀ فصلت استدالل                 

 و از طرف دیگر شهروندان جامعـۀ اسـالمی کـه            )109: 1429حسینی روحانی،    (2اند  کرده
توانند از حـاکم سـهم        تن زکات هستند و می    شرایط استحقاق زکات را دارند، محق در گرف       

  :، مستحقان زکات عبارتند از3خود را مطالبه کنند؛ طبق آیۀ شصت سورۀ توبه
                                                                                                                                            

ذْ .1 قَةً وَالهِِمْأَمْ مِنْ خُ دَ رُهُمْ صَ طَهِّ زَکِّیهِم وَ تُ نَّ عَلَـیْهِمْ    صَـلّ  وَ بهَِـا  تُ وَتکَ  إِ ـکَنٌ  صَـلَ هُ  وَ لهَُّـمْ  سَ  سَـمِیعٌ  اللـَّ
 . )103(عَلِیمٌ

لْ .2 ا قُ مَ نَّ ا إِ نَ رٌ أَ کمُ بَشَ وحَ   مِّثْلُ ا    یإِل ییُ مَ نَّ کمُ أَ دٌ إِلَاهٌ   إِلَاهُ احِ واْ وَ قِیمُ اسْتَ هِ فَ رُوهُ وَ إِلَیْ فِ یْـلٌ  وَ اسَْتغْ رِکِینَ   وَ مُـشْ لِّلْ
ینَ)6( ذِ ا  الَّ ونَ لَ تُ ؤْ وةَ یُ َرةِ هُم وَ الزَّکَ خِ االَْ ونَ  هُمْ بِ رُ افِ  .)7(کَ

ا .3 مَ نَّ قَتُ إِ دَ اءِ الصَّ رَ قَ فُ اکِینِ وَ لِلْ مَسَ مِلِینَ وَ الْ فَـةِ  وَ عَلَیهَْـا  الْعَ ؤَلَّ مُ قَـابِ  یفـ  وَ قُلُـوبهُُمْ  الْ  یفـ  وَ اْلغَـرِمِینَ  وَ الرِّ
هِ سَبِیلِ یضَةً  السَّبِیلِ ابْنِ وَ اللَّ رِ هِ مِّنَ فَ هُ وَ اللَّ کِیم عَلِیمٌ اللَّ  . حَ
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دانند که خرج سـالیانۀ خـود    برخی از فقهای شیعه، فقیر را کسی می : فقیر و مسکین  
کند   نمیدانند که خرج سالیانۀ خود را دارد، اما کفافش را را ندارد و مسکین را، کسی می

دانند که در خرج سالیانۀ خـود         و برخی دیگر، هر دو را کسی می       ) 282: 1375طوسی،  (
 ).42:  شهید ثانی، همان(نقص و کمبود داشته باشد 

کنندگان و کارگزاران زکات؛ ذکر عامالن در آیـۀ مـصارف زکـات نـشان                 فراهم: عامل
هـای اسـالمی    آمـد دولـت  دهد که زکات تکلیفی فردی نیست؛ بلکه یکی از منـابع در   می

 است که امـام مـسلمین مـسئول اخـذ آن و تقـسیم در بـین اصـناف مـستحقان اسـت                      
 ).39: 4، ج 1401منتظری، (

دانند که بـا قـراردادن سـهمی از           برخی از فقها آنها را برای کافرانی می       : مؤلفة القلوب 
 و برخـی  )45: شـهید ثـانی، همـان   ( شود به جهاد متمایلشان کـرد  زکات برای آنان، می

عـاملی  (داننـد     االیمان نیـز مـی      دیگر، عالوه بر کفار مذکور، آن را برای مسلمانان ضعیف         
منتظری، همان،  (اند    دانسته) ع(و نظر اول را مخالف سیرۀ امام علی         ) 31: 1414کرکی،  

 ).173-172: 3ج 
 .ها آزاد کردن برده: رقاب
، 1407خمینی،   (کرده باشد بدهکاری که دارایی خود را در راه معصیت صرف ن         : غارم

 ).237: 1ج 
شود که موجب قرب و خشنودی خـدا باشـد؛ ماننـد              هراموری را شامل می   : هللا  سبیل

 تنها شیخ مفید آن را بـه امـور جنـگ            ).457،  1410حلی،   (ساخت مسجد و احداث پل    
 ).241: 1413بغدادی مفید،  (مختص دانسته است

شـرط آنکـه سـفرش بـرای          انده باشـد بـه    ثروتمندی در غیر شهر خود درم     : سبیل  ابن
 ).92: تا مغنیه، بی (معصیت نباشد

یک از اصناف مـستحقان زکـات سـاقط نـشده اسـت               از نظر مذهب امامیه سهم هیچ     
توانند از آن استفاده کنند و به مصارف           و در عصر غیبت فقها می      )96: شهید اول، همان  (

د کـه مـستحقان زکـات بایـد دارای          بین فقهای امامیه اجماع وجـود دار      . مذکور برسانند 
 :شرایط ذیل باشند

؛ پس بـه سـنی و کـافر زکـات           )ع(اعتقاد به اسالم و والیت ائمۀ معصومین        : ایمان. 1
تـوان بـه کـافر و مخـالف مـن بـاب               اما مـی  ) 296: 9، ج   1415نراقی،   (گیرید  تعلق نمی 

 ).منتظری، همان(مؤلفةالقلوب سهمی از زکات داد 
 ). 137: 2، ج 1424سبحانی، (گناه کبیره نداشته باشد کسی که : عدالت. 2
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دادن زکات به کسانی که از طرف پدر به باال و از طرف : النفقۀ دیگری نباشد واجب. 3
موسـوی  (شود    پسر به پایین با انسان نسبت دارند، صحیح نیست که شامل زوجه هم می             

 ). 225: 11، ج 1413سبزواری، 
، جعفـر، عقیـل و عبـاس        )ع( نباید از فرزندان علی      مستحق زکات : هاشمی نباشد . 4
 ).359: 2، ج 1418حسینی روحانی، (باشد 

به  پیوسته که نمازگزاران صفات جمله  از 1 سورۀ معارج  26 و   25قرآن کریم در آیات     
دانـد    مـی  شرع و عرف حسب بر کنند را ادای حقوق سائل و محروم         یم قیام فرایض ادای

 واجـب  زکات به را معلوم حق مفسران از  و برخی  )80: 17، ج   1414،  یهمدان یحسین(
و برخی دیگر با توجه به روایتـی از امـام           ) 535: 10، ج   1370،  یطبرس(اند   کرده تفسیر
طباطبـایی،  (کننـد    یم انفاق فقرا به دانند که   می یمعلوم ، حق معلوم را مقدار    )ع(صادق  

های اجتمـاعی، وظیفـۀ     و بیمه حاکم اسالمی با تمسک به اخذ زکات       ؛)22: 20همان، ج   
در ایـن   امام علی در نامۀ خود بـه مالـک اشـتر   . حمایت و پشتیبانی از محرومان را دارد

در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه کـه         ! خدا را ! سپس خدا را  «: فرمایند  زمینه می 
 ۀیـن طبقـ    ندارند، از زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان، همانا در ا         یا هیچ چاره 

 یدارند، پس بـرا    ی دست نیاز برم   ی به گدای  ی نموده و گروه   ی خویشتندار یمحروم گروه 
 از  ی ایـن طبقـه معـین فرمـوده اسـت، بخـش            ی باش کـه خداونـد بـرا       یخدا پاسدار حق  

 بـه طبقـات     ی اسـالم را در هـر شـهر        ی غنیمت یها  زمین یها  از غله  یالمال، و بخش   بیت
 ی مساو یترینشان سهم  رین مسلمانان همانند نزدیک    دورت یپایین اختصاص ده، زیرا برا    

 )53البالغه، نامۀ  نهج(»  ...یباش یول رعایت آن مئوجود دارد و تو مس
 
 ضمانت اجرای حقوق مؤدیان مالیاتی. 3

ادعاهـا و انتظـارات     «: عبارتنـد از  ) گونه که تعریف کردیم    همان(حقوق مؤدیان مالیاتی را     
کنندۀ هرگونه مالیات، در فراینـدهای تـشخیص، اجـرا و          شدۀ قانونی، که پرداخت    تضمین

، ایـن حقـوق،     »باشـد  دادرسی مالیاتی از دولت دارد و دولت مکلف بـه اجـرای آنهـا مـی               
یابد که از ضمانت اجـرای قـوی از سـوی حکومـت برخـوردار                هنگامی تبلور خارجی می   

. خود دفاع کند  باشد، تا مؤدی بتواند در مقابل قدرت قاهرۀ حکومت از حقوق شهروندی             
عبارت دیگر حقوق مؤدیان مالیـاتی بایـد از ضـمانت اجـرای قـانونی کـافی و مـؤثری                     به

                                                                                                                                            

ینَ .1 ذِ اتهِِمْ  یعَل هُمْ الَّ ونَ  صَلَ ائمُ ینَ  وَ)23(دَ ذِ وَالهِِمْ یف الَّ قٌّ أَمْ ومٌ  حَ ائلِ)24(مَّعْلُ رُ وَ  للسَّ حْ مَ  .)25(ومِ الْ
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بینـی   عالوه راهکارهای مؤثر برای نظارت بر رعایت ایـن حقـوق پـیش             به. برخوردار باشد 
اند که یکی از آنها ایجاد بازرسی ویژۀ مؤدیان مالیاتی در برخی از کـشورهاست کـه                  کرده

 کمک به مؤدیان مالیاتی برای رسیدگی به شکایت آنها از دستگاه مالیاتی             نقش اصلی آن  
ثورونی، (های خود را مستقیماً به رییس کل مالیاتی تسلیم کنند            تواند گزارش  است و می  

عنوان مثال در برخی از کـشورها همچـون فرانـسه در قـانون مالیـاتی                 به؛  )193: پیشین
گرفتـه    این حقـوق موجـب لغـو ممیـزی انجـام           تصریح شده است که عدم ابالغ و تفهیم       

 .)109: 1388رستمی، ولی، ( شود می
که در اثر عطف    (معنای امروزین آن     به مالیات و به تبع آن حقوق مؤدیان مالیاتی، به         
هـای معاصـر بـه آن پرداختـه شـده             توجه به مباحث حقوق بشری و شهروندی در سـده         

اند، ایـن مقالـه      قها و محدثان نپرداخته   صورت کتاب و مبحث مجزایی در کتب ف        به) است
نیز با توجه به کلیات موجود در قرآن، احادیث و نظرهای فقهـی سـعی در ارائـۀ منـشور                 

ترین مباحثی   حقوق مؤدیان مالیاتی در فرایند اجرا، از منظر اسالمی داشته است؛ از مهم            
 .مالیاتی استکه در این بخش باید به آن پرداخته شود، ضمانت اجرای حقوق مؤدیان 

شناسی و همچنـین مـصادیق    ا توجه به مطالبی که در مباحث پیشین در باب انسان   ب
توان بیان کرد که شرع بـرای        حقوق مؤدیان مالیاتی با توجه به نگاه شرعی بیان شد، می          

تـوان   شمرد و برای منع تعدی به ایـن حقـوق، مـی            مؤدیان مالیاتی حقوقی را محترم می     
 :پیشنهاد کردحل زیر را  چند راه
تـوان   اگر از نظریۀ نصب والیت فقیه، به حقـوق مؤدیـان مالیـاتی بنگـریم، مـی                ) الف

عنوان  توانند حقوق مؤدیان مالیاتی را به      گونه بیان کرد که مردم در عقد حکومت، می         این
شرط ضمن عقد، در عقدی بین خود و حاکم بگنجاننـد و بـرای تخلـف از آن، مجـازاتی                    

 ).20-12: 1386منتظری، : رک(ر بگیرند برای متخلف در نظ
ـ  ،بنگریم فقیه والیت در نصب نظریۀ منظر از اگر) ب  اسـاس  بـر  توانـد  یمـ  امـر   ی ول
 وضع مؤدیان برای را  حقوقی ،جامعه نظم و اداره برای،  دارد  خود والیت در که یاختیارات

  .)همان: 1380 ،مؤمن: رک(کند و برای تخطئی از این حقوق مجازاتی در نظر بگیرد 
توانیم از منظر دیگری نیز، به وضع مقرراتی برای جلوگیری از تجاوز به حقوق               می) ج

مؤدیان مالیاتی از جانب حکومت بنگریم و آن چنین است که در این مقاله اثبات شد که      
شرع موافق حقوق مؤدیان مالیاتی است و برای مؤدیـان مالیـاتی حقـوقی قائـل شـده و                   

ظلم است و ظلم نیـز کـه ذاتـاً قبـیح و مطـرود شـارع اسـت، پـس                     تجاوز به این حقوق     
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شـایان  . تواند برای دفع این ظلم که عمل حرامی است، تعزیزاتی وضع کنـد             قانونگذار می 
 المختص موضعه غیر في ء  الشي وضع: اند  گونه تعریف کرده   ذکر است که فقها ظلم را این      

 ضـرر  کـل )  238 :1408 ،   یسعد (مکانه و وقته عن بعدول إما و. زیاده أو بنقصان إما،  به
 یعلـ  الیفعـل   و،  مظنـون  أو معلـوم  منـه  أعظم ضرر الدفع و فیه النفع و بمستحق لیس
 بـه   ).276 :2 ، ج   1405 ،  یمرتـض  شـریف (النفس   عن الدفع جهه یعل ال و العاده یمجر
صان یا صورت نق صورت که ظلم را قرار دادن چیزی در غیر جایگاه مختص به آن یا به این

دارد کـه   مـی  تعریف دوم بیان . زیادتی واردکردن یا به روگرداندن از وقت یا مکانش است         
تر از آن    هر ضرری که نه شایستۀ وارد کردن و نه نفعی در آن است و نه دفع ضرر بزرگ                 

گیرد و نـه ایـن عمـل از         صورت عرف و عادت انجام می      صورت علم یا ظن است و نه به        به
ای اسـت کـه حـق طـرف          گونـه  ظلم به . پذیرد خود شخص انجام می    جهت دفع کردن از   

 و قبح ذاتی دارد، این عمل از منظر شـرع           )238: 1408 ،  یسعد(آورد    نمی  جا مقابل را به  
 و فقها تعزیر را برای عمل حرامی که شرع  )190 - 185: 2، ج   1387مظفر،  (حرام است   

 مرتکب کس هر: کهکنند  نه تعریف میگو برای آن مجازات تعیین نکرده است، بیان و این
 در تعزیـر  و کنـد  تعزیر را او که است امام بر،  زد باز سر واجبي امر از یا شد حرامي فعل
 بـر  آن مقدار تشخیص و باشد شرعي شدۀ تعیین حدود اندازۀ به نباید فردي چنین مورد
تـوان    برای هر حرامی که در شرع حدی تعیین نشده است، مـی            .است امام شخص عهدۀ

تـوان بـرای     از جملۀ تعزیراتی که مـی     ) 168: 4، ج   1403 ،محقق حلي  (تعزیر وضع کرد  
های انجام گرفتـه و ایجـاد        عدم رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی در نظر گرفت، لغو ممیزی         

در آخر ذکر این نکته خالی از فایده نیـست  . مسئولیت جزایی و مدنی برای متخلف است      
صـورت قـانون    لیاتی در صورتی کارا و مؤثر خواهد بود که بـه          که رعایت حقوق مؤدیان ما    

 .شده برخورد شود های از پیش تعیین صورت مجازات مدون در بیاید و با متخلفان به
 

 گیری نتیجه. 4
 در برابـر   شـهروندی  حقـوق  بـه  توجـه  اثـر  در معاصـر  دنیـای  در مالیاتی مؤدیان حقوق

 ویـژۀ  اهتمـام  مـورد  مالیـاتی  دسـتگاه  دفـر   بـه  منحـصر  و گـسترده  اقتدارات و اختیارات
 و تبیـین  در را مختلـف  هـای   شـیوه  و گرفتـه  قرار پیشرفته کشورهای مالیاتی های  نظام

بررسی این حقوق از منظر فقـه       . اند  ملل مذکور پیش گرفته    مالیاتی حقوق در آن اجرای
 در کنـار    محـور   تر شدن آنها در نظام حقوقی ایران و ایجاد نگاه حـق             امامیه سبب اجرایی  

 . شود محور در حقوق مالیاتی اسالمی می نگاه تکلیف
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توجه به کرامت انسانی به مؤدی موجب نفی هرگونـه برخـورد غیرانـسانی بـا مـؤدی           
مسلمان و غیرمسلمان و همچنـین وسـیع انگاشـتن مفهـوم مالیـات سـبب انتظـارات و                   

ق حقوق مؤدیـان    بررسی مصادی . دشو  ادعاهای حقوق بشری مؤدی از دستگاه مالیاتی می       
گونه حقـوق بـا دیـن و آوردن دالیـل قرآنـی و               با رویکرد شرعی و بیان عدم مغایرت این       

در آخـر   . شـود   حدیثی، رهنمون مناسبی برای دسـتگاه مالیـاتی حکومـت اسـالمی مـی             
شده بیان کردیم، شایان ذکر است که بـدون در           گونه که حقوق را انتظارات تضمین      همان

ی شرعی مدون در حکومت اسالمی، حقوق مؤدیـان مالیـاتی در   نظر گرفتن ضمانت اجرا  
بـدیهی اسـت رعایـت ایـن        . حد یک بیانیه و منشور بدون ضمانت اجرا باقی خواهد ماند          

وسیلۀ ضمانت اجرای مناسب، سـبب مـشارکت مـؤدی مالیـاتی در فراینـدهای                 حقوق به 
اسـب، بـا توجـه بـه        در این مقاله سعی شد که بـا ارائـۀ راهکارهـای من            . دشو  مالیاتی می 

نظریات فقه شیعه، ضمانت اجرای مناسبی برای تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی در فرایند 
 . اداری پیشنهاد شود
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