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 چکیده
ها، ابزاري قـوي جهـت تصـحیح انحرافـات      ترین منبع درآمد دولت مالیات به عنوان اصلی

هاي اسالمی از جملـه ایـران،   . کشوررود ها به شمار میر و همچنین توزیع مجدد درآمدبازا
بررسـی   نـد. ا نظام مالیاتی خود ایجاد کـرده  نیز براي رسیدن به یک نظام کارا تغییراتی را در

هاي نظام مالیاتی اسالمی، امري ضروریست. در  ها و ویژگی ها با شاخص ین مالیاتتطابق ا
این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نظام مالیاتی ایران با شاخص هاي نظام 

ختـه و  مالیاتی اسالم همخوانی دار یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پردا
هـاي نظـام    میت بیان می شود. در ادامه ویژگیسپس نظام مالیاتی مطلوب از دیدگاه آدام اس

بـودن نظـام مالیـاتی ایـران      هاي اسالمی مورد واکاوي قرار می گیرد. سپس اسالمی مالیات
گیرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مالیاتی کشور نـه تنهـا    بررسی قرار می مورد

المی نیـز فاصـله   هـاي اسـ   ؛ بلکه بـا شـاخص  یک نظام مطلوب را دارا نیستخصوصیات 
  دارد. زیادي

ــدواژه ــا: کلی ــات  ه ــام مالی ــاتی اســالم، نظ ــام مالی ــات، خمــس، شــاخص  نظ ــران، زک ی ای
  .اسالمی مالیات

 

  مقدمه .1
هـا) و چـه از    حجم فعالیتها چه از نظر کمی ( وند تکامل جوامع بشري، حضور دولتدر ر

طـور   ایل مختلف اقتصادي و اجتماعی، به(عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسنظر کیفی 
                                                                                                     

 مطالعات فرهنگیعضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و  *
alamolhoda.sa@gmail.com 
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مداوم افزایش یافته است. از سوي دیگر، عملیات مالی دولت ها، اثرات غیر قابل انکاري بر 
ها در اقتصاد درجات مختلف دارد و هـر چـه ایـن     نقش دولتزندگی اقتصادي مردم دارد. 
در ایـن بـین،    شـود.  تر می ، ضرورت بحث ازنظام مالی بیشیابد نقش در اقتصاد افزایش می

مالیات ها به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد براي دولت ها جهت دستیابی بـه اهـداف   
اقتصادي و اجتماعی شایان توجه هستند. مالیات ها نقش مهمی در اقتصاد دارند. منبع اصلی 

شورهاي پیشـرفته صـنعتی، درآمـدهاي    درآمدهاي دولت در اکثر کشورهاي جهان به ویژه ک
فاده قـرار مـی گیـرد. هـدایت     مالیاتی است که بـراي عرضـه خـدمات عمـومی مـورد اسـت      

هاي اقتصادي نیز به کمک سیاستهاي مالی انجام می شود. افزایش (یا کاهش) مالیات  فعالیت
هاي وضع شده بر بخش هاي اقتصادي یا فعالیت هاي گونـاگون موجـب محـدودیت (یـا     

رش) آن فعالیت ها می شود. همچنین، به کمک ابزارهاي مالیاتی مـی تـوان بـه توزیـع     گست
مجدد درآمد ملی بین صاحبان نهاده هاي تولید مبادرت کرد و سـهم درآمـدي گـروه هـاي     

) از طرف دیگر، مالیات هـا بـه   21، ص 1381پور، صدر، کفائی، مختلف را تغییر داد.(حمزه
ر اقتصاد به شمار می روند و دولت ها می توانند از مالیـات هـا   عنوان ابزار کنترل دولت ها ب

به عنوان ابزار سیاست گذاري اقتصادي نیز استفاده نمایند. اگر چه برخی کشورها از جملـه  
ایران، به دلیل دسترسی به منـابع جـایگزین ماننـد نفـت، آن چنـان کـه شایسـته اسـت بـه          

شورها به نقش مهـم و اساسـی آن در سـاختار    درآمدهاي مالیاتی توجه نمی کنند؛ اما این ک
بودجه خود اذعان دارند و به دنبال بررسی و چگونگی افزایش ظرفیت هاي بـالقوه مالیـاتی   

  خود هستند. 
اقتصـاد اسـت و از درآمـدهاي      در حـوزه  یدولت داراي اختیارات وسـیع  ،در اسالم نیز

شناسائی . اي اهمیت و یژه اي استو نظام مالی دولت در اسالم دار باشد برخودار می ئیباال
ظرفیت ها و شاخص هائی که مالیات هاي اسالمی از آن برخوردارند، براي بررسـی امکـان   

  استفاده از قابلیت هاي آن ها امري ضروري است.
در این مقاله پس از معرفی اجمالی انواع مالیات ها، نظام مالیاتی مطلوب از دیـدگاه آدام  

سپس الگوي اسالمی در بخش مالیات ویژگی هاي آن مـورد بحـث   اسمیت بیان می شود و 
و بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه به طور اجمـال، نظـام مالیـاتی کشـور بـا توجـه بـه        

  شاخص هاي نظام مالیاتی اسالم مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت.
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  مالیات و انواع آن .2
ه منظور پرداخت مخارج عمومی و اجراي مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که ب

سیاست هاي مالی در راستاي حفظ منابع اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشـور بـه موجـب    
قوانین و به وسیله اهرم هاي اداري و اجرایی دولت وصـول مـی شـود. در تعریـف دیگـر،      
مالیاتوجوهی است که دولت از اشخاص، شرکت هـا و موسسـات، بـر طبـق قـانون بـراي       

یـت حکومـت و تـأمین مخـارج عمـومی اخـذ مـی کنـد.(وزارت بازرگـانی، معاونــت          تقو
  )75، ص 1385ریزي،  برنامه

مالیات به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم قابل تقسیم بندي است: مالیات هـاي مسـتقیم   
مالیات هایی هستند که مستقیماً بر منبع درآمد وضـع مـی شـوند. ایـن نـوع از مالیـات هـا        

تناسب با درآمد اشخاص حقیقـی و حقـوقی وصـول مـی شـود. مالیـات هـاي        مستقیماً و م
  مستقیم شامل انواع مالیات بر درآمد و مالیات بر دارائی است.

در مقابل مالیات هاي غیر مستقیم مالیات هایی هستند که پرداخت کننده آن معین نبـوده  
افراد داشـته و قابلیـت   و تحقق مالیاتی بستگی به بخشی از فعالیت هاي اقتصادي و عملیات 

انتقال آنها بسیار زیاد باشد. به عبارت دیگر، مالیات هایی که به طور غیر مستقیم بر کاالهاي 
مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول می شوند، در این گروه قابل طبقه 

( فـروش و   بندي هستند. این مالیات ها به دو دسته مالیات بر واردات و مالیات بر معامالت
  مصرف)تقسیم می شوند.

مالیات ثابـت؛ یعنـی از هـر    : قابل تصور است ثابت و متغیر شکلمقدار مالیات نیز به دو 
قدر است، یـا از  ه فرد، مبلغ مشخصی مالیات گرفته شود، بدون توجه به این که درآمد او چ

که میزان آن مالیات متغیر مالیاتی است  کارگاه با مشخصات خاص مبلغ مشخصی اخذ شود.
او یـا فـروش   و سـرمایه  ، سود، متناسب با درآمد پرداخت کننده مالیات،هر ثابت نبوده و از 

  مالیات اخذ شود. نرخ مالیات نیز می تواند ثابت، افزاینده (تصاعدي) و یا کاهنده باشد.
 

  اصول یک نظام مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت: .3
تب کالسیک، چهار اصل عمده را به عنـوان مبـانی یـک    آدام اسمیت، اقتصاددان معروف مک

  ) :81نظام مالیاتی مطلوب بیان داشته است (همان، ص 
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اصل عدالت و برابري :براساس این اصل، بار مالیاتی باید بـه صـورت عادالنـه بـین      .1
هـر فـرد بایـد    مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد. یعنی

در ایـن صـورت   ؛ آمد کسـب نمایـد  راسب با سهمی که در تولید کاالها وخدمات دارد،دمتن
  . توزیع درآمد در جامعه توزیعی عادالنه است

اصل معین و مشخص بودن:بر اساس این اصل، مبلغ مأخذ مالیات، زمان پرداخـت و   .2
  طریق پرداخت بایددقیقاً مشخص و معین باشد.

اصل سهولت و یا سهل الوصول بودن:بر اساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد  .3
و ارائه تسهیالت مختلف براي پرداخـت مالیـات مـد نظـر اسـت و تنظـیم شـرایط جهـت         

  پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن طراحی شده باشد.
مالیـات بایـد حـداکثر صـرفه      اصل صرفه جویی: بر اساس این اصل، در جمع آوري .4

  جویی به عمل آید و هزینه جمع آوري آن به حداقل ممکن تقلیل یابد.
هـا و معیارهـاى مختلـف ارزشـی،      عدالت، یک مفهوم ارزشى است و براساس قضاوت

نظران معتقد هستند که مفهوم عدالت  گردد. صاحب هاى متفاوت تعبیر و تفسیر مى صورت به
  .تماعى استنتیجه تفکر و رضایت اج

 

 مالیاتیعدالت  .4

در . عـدالت عمـودى  عـدالت افقـی و   : داراي دو جنبـه اسـت  ، (Justice Tax)عدالت مالیاتی
حتی اگـر   نگریسته می شود،هاي متفاوت یکسان  عدالت افقی به افراد برخوردار از موقعیت

که بـه اصـل    در مقابل در عدالت عموديدست آمده باشد.  هاي گوناگون به درآمدشان از راه
ها، باید با اشخاصى که از نظر اقتصـادى در وضـعیت    مالیات، شود قدرت پرداخت تعبیر مى

برخـورد  ، عـدالت عمـودي  . به بیـان دیگـر،   تعلق گیردصورت نامساوى  متفاوتى هستند، به
براى تحقق عدالت عمودي، الزم اسـت  است.متفاوت با افراد برخوردار از موقعیت متفاوت 

اى  هاى متفاوت درآمدى و ثروت قـرار دارنـد، بـه شـیوه     اى افرادى که در گروهها بر مالیات
هـاى گونـاگون نسـبى     نابرابر وضع شود. در عدالت عمودى رفتار مختلف افراد در موقعیت

باشد. براى رسیدن به عدالت عمودى الزم است نرخ مالیات بـراى افـراد بـا درآمـدهاى      مى
در اساسـی  مشـکل  البته  .آمد، نرخ مالیات افزایش یابدمختلف یکسان نباشد و با افزایش در

 .گیرى توانائى یا قدرت پرداخت افراد است عدالت عمودي، اندازهاجراي 
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ترین آنها اصـل تـوازن    براي دریافت مالیات عادالنه سه دیدگاه کلی وجود دارد: متداول
بیشـتري در راه  پرداخت است؛ که طبق آن، ثروتمندان به نسبت ثروت خـود، بایـد مالیـات    

تأمین مخارج دولت بپردازند. اصل بهاي خدمات، دیدگاه دیگري است که افراد، بـه نسـبت   
بندي براي توزیـع مجـدد    گیري از خدمات دولت باید مالیات بدهند. روش سوم مالیات بهره

ان شود و تقریبا تمامی بار مالیاتی را متوجـه ثروتمنـد   کار گرفته می نفع مستمندان به درآمد به
طـور   طور مساوى در شرایط یکسان و به عدالت افقی، سرشکن شدن بار مالیاتى به. سازد می

نامساوى در شرایط غیریکسان است. براى رسیدن به عدالت افقی، باید شرایط مشابه بـراى  
، 1372. (فرهنگ، طور برابر مشمول پرداخت مالیات گردند افراد ایجاد نمود تا براساس آن به

هاى برابر است. حتى اگر درآمـد   الت افقى رفتار برابر با اشخاص در وضعیتعد ) 127ص 
  .)517، ص1373مریدي، نوروزي، (دست آورده باشند هاى مختلف به خود را از راه

  
  سیر تحول نظام مالیاتی ایران .5

در دهه هاي شصت و هفتاد میالدي، نقش مالیات ها در توزیـع مجـدد درآمـد بـا طراحـی      
تصاعدي و نرخ هاي متعدد  افـزایش یافـت و پیچیـدگی نظـام هـاي مالیـاتی       مالیات هاي 

).اما در ایران، قبل از 7موجب روند رو به رشد اصالحات در ساختارهاي مالیاتی جهان شد(
پیروزي انقالب اسالمی، مالیات ها نقش چشم گیـري در هـدایت و تنظـیم فعالیـت هـاي      

فتی و افزایش قیمـت جهـانی آن بـه ویـژه در     اقتصادي کشور نداشتند. وجود ذخایر عظیم ن
موجب افزایش درآمدهاي ارزي ناشی از صادرات نفت و کاهش توجه به اهمیـت   50دهه 

درآمدهاي مالیاتی شده بود. اما پس از انقالب شرایط به طور کامل دگرگـون شـد، تحمیـل    
ن نیز فروش جنگ به ایران، استخراج و صدور نفت را دشوار ساخت و تحریم اقتصادي ایرا

آن را بیش از پیش مشکل کرد. کاهش قیمت هاي جهانی نفـت درآمـد صـادرات نفتـی را     
کاهش داد. در نتیجه، درآمدهاي ارزي دولت عالوه بر کاهش، بی ثبات نیز شـد. بـروز ایـن    
شرایط زمینه توجه و اعتماد بیشتر به مالیات ها را به صورت یک درآمد دایمی براي دولـت  

  )21، ص 1381پور، صدر، کفائی، مزهپدید آورد. (ح
عالوه بر آنکه با پیروزي انقالب اسالمی و تغیر حکومت، این انتظار پدیـد آمـد کـه بـه     
تدریج و با اجراي برنامه هاي روشن، اهـداف و آمـوزه هـاي اسـالمی، از جملـه در ابعـاد       

سمت یک نظـام  . در ایران نیز سیر تحول اصالحات در نظام مالیاتی به اقتصادي تحقق یابد
با ارائه الیحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شوراي اسالمی آغـاز   1366مطلوب از سال 
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شد. لیکن با مسکوت ماندن بررسی این الیحه، براي  فرآهم آوردن فضـایی مناسـب بـراي    
اجراي مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات هاي مستقیم ( مالیات بر سود شرکت هـا )کـه   

درصـد از   25مالیاتی تصاعدي برخوردار بود به صورت تناسبی( معادل نـرخ ثابـت    از نرخ
به اجرا گذاشته شد. همچنین  قانون تجمیـع   1381تصویب و از سال  1380سود ) در سال 

به اجـرا گذاشـته شـد(وزارت بازرگـانی،      1382تصویب و در سال  1381عوارض در سال 
  ).79، ص1385ریزي، معاونت برنامه

  
  نظام مالیاتی ایران ةیقی در حوزمطالعات تطب .6

بر روي نظام مالیاتی ایران، مطالعات تطبیقی قابل استفاده اي انجام شده اسـت کـه ذیـالً بـه     
  برخی از آنها اشاره می شود.

) خط مشی مالیاتی ایـران در مقایسـه   1386در مطالعه اي توسط قطمیري و اسالملوئیان(
سی شد. نتایج حاکی از این است که تالش مالیاتی در ایران با کشورهاي در حال توسعه برر
کشور مورد مطالعه است. همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه       15داراي پایین ترین رتبه در میان 

ضریب تالش مالیاتی در ایران کمتر از یک است نتیجه گرفته شده است که ظرفیت هاي بال 
الزم است سیاست مناسب براي افزایش تالش  استفاده مالیاتی در ایران وجود دارد، بنابراین

  مالیاتی به کار گرفته شود. 
) صـورت گرفـت سیاسـت    1386اي دیگر که توسط پیرایـی و فـرد دوجـی (   در مطالعه

مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابري ارزیابی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نابرابري 
در مناطق شهري و روستایی  1382تا  1379هاي اجزاي مختلف درآمدي در ایران طی سال 

  افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابري عمل کرده است.
) در تحلیلی مقایسه اي آثـار تـوزیعی مالیـات بـر درآمـد در      1379گیلک حکیم آبادي (

اتی بررسی می کنـد. بـا   اسالم و نظام مالیاتی بر درآمد در ایران را با روش رایج اصابت مالی
توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد اجراي نظام مالیات بر درآمد در اسـالم بـا توجـه بـه     
ویژگی ها و پشتوانه اعتقادي آن در کشور، کاستی هاي آثار توزیعی نظام مالیات بـر درآمـد   

را براي تمامی فعلی را تا اندازه اي مرتفع سازد، ضمن اینکه برآوردها، بار مالیاتی در خمس 
خانوارهاي مورد مطالعه نسبت به نظام فعلی مالیات بر درآمد کمتر نشان می دهد. بـه طـور   
کلی نظام خمس با کمترین اختالل در کارایی اقتصادي، موجـب تقویـت عـدالت عمـودي     

  خواهد شد. 
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) بر روي اثر مالیات هـا و اجـزاي   1386در بررسی دیگري که توسط نادران و صدیقی (
صورت گرفت این نتیجه  1352-1382ر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بین سال هاي آن ب

حاصل شد که چنانچه افزایش شاخص بار مالیاتی ناشی از تغییرات قانونی باشـد، بـه ایـن    
معنا که بر اساس قوانین بایستی از مؤدیان مالیات بیشتري اخذ شود، این امـر سـبب انگیـزه    

ی و ورود به فعالیت هاي زیرزمینی می شود. اما چنانچه افزایش بـار  مؤدیان براي فرار مالیات
مالیاتی به دلیل افزایش کارایی و بازدهی سازمان امور مالیاتی باشـد انتظـار مـی رود حجـم     
اقتصاد زیرزمینی کاهش یابد، زیرا با افزایش کارایی و بازدهی سازمان امور مالیاتی آن بخش 

مالیاتی مشمول مالیات می شوند، امکان کمتري بـراي فـرار از    از اقتصاد که بر اساس قوانین
پرداخت مالیات داشته و در نتیجه شکاف مالیاتی کاهش می یابد و حجم اقتصـاد زیرزمینـی   

  کوچک تر می شود.
) تحت عنوان مالیـات بـر   1381در مطالعه دیگري که توسط حمزه پور، صدر و کفایی (

الیات هاي اسالمی انجام شده، الگـوي مالیـات هـاي    شرکت ها در ایران بر اساس الگوي م
اسالمی با نظام فعلی مالیات هاي کشور مورد مقایسه  قـرار مـی گیـرد. بـر اسـاس الگـوي       

  مالیات هاي اسالمی تابع مالیات اسالمی به صورت زیر تعریف می شود : 
  

(1)T = tY 

  
، سود، اجاره، شبه اجاره؛ افزایش ارزش دارایی ها، پس انداز، یا به طـور   Yدر این تابع 

خالصه مازاد خالص اقتصادي است. این متغیر براي مصرف کننـدگان مجمـوع پـس انـداز     
نقدي و خالص افزایش ارزش دارایی هاست و براي تولیدکنندگان سود، اجاره یا شبه اجاره 

درصـد   10تـا   1% و براي زکـات از  20اي خمس ، نرخ مالیات است که بر tاست. ضریب 
بسته به مورد تغیر می کند. براي خراج مقدار ضـریب بـه سیاسـت هـاي مـالی انبسـاطی و       
انقباضی دولت بستگی دارد. در سطح کالن این ضریب میانگین وزنـی نـرخ هـاي یادشـده     

  ، مبلغ مالیات به صورت خمس، زکات یا خراج است. Tاست. متغیر 
مالیات نهایی و میانگین مساوي اسـت. همچنـین بـا توجـه بـه معادلـه        1بع بر اساس تا

ضریب کشش مالیاتی برابر واحد است؛ درصد افزایش مالیات بـا درصـد افـزایش درآمـد     2
  خالص مشمول مالیات مساوي است.

 (2)      η = ௗ்
ௗ


்
  

η = t(1/t) = 1 
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زکات و خراج به دست می آید یافتـه  این نتیجه که از نسبی بودن مالیات هاي خمس و 
مهمی است که به کمک آن مالیات هاي مستقیم مختلف را می توان آزمون کرد و نسبت بـه  
تطابق آن با الگوي اسالمی مالیات اظهار نظر کرد. بنابراین،شاید بتوان گفـت؛ مالیـات هـاي    

امروزي برابر با  تصاعدي مورد تأیید اقتصاد اسالمی نیست و اگر کشش مالیات هاي مستقیم
  واحد نباشد می توان آن را منطبق با  الگوي اسالمی ندانست.

  
  هاي نظام مالیات اسالمی ویژگی .7

مالیات هاي اسالمی داراي انواع گوناگونی است. مهم ترین آن هاخمس و زکات هستند که 
هـاي   در قرآن کریم به وجوب آن ها تصریح شده است. خراج و جزیه نیز از دیگر مالیـات 

اسالمی محسوب می شوند. خراج در صدر اسالم مهم ترین منبع تأمین کننده درآمـد هـاي   
بیت المال محسوب می شدکه مقدار آن هر ساله توسط پیامبر (ص) یا خلیفه مسلمانان تعیین 
می شد و با توجه به مناطق و زمان هاي مختلف تغییر می کرد. جزیه نیز مالیات ثابتی بود که 

انه از غیر مسلمان ها گرفته می شد و در مقابل خدمات اجتماعی به ایشان ارایه می به طور سر
شد. انواع این مالیات ها عالوه بر خصوصیت هاي خاص خود، داراي ویژگی هاي مشترك 

  هستند:  شترك در عناوین ذیل قابل بررسینیز می باشند. این ویژگی هاي م
  
  عبادي بودن 1.7

عبادت محسوب شده  و همچون سایر عبادت ها،موجـب ثـواب    پرداخت مالیات در اسالم
یعنی می گردد و مؤدیان با پرداخت این نوع مالیات ها، به تکلیف الهی خود عمل می کنند. 

توجـه شـده   ،به معنویات ورشد وارتقا روحی واخالقی افراد جامعـه  اسالمیمالیات در نظام 
ظام مالیاتی است بلکـه عـاملی در   از اهداف ن یکیاست.رشد خصوصیت هاي نیک نه تنها 

در تاثیر وتاثر دائمی با اجزا دیگـر نظـام    ،ی نظام مالیاتی است وبنابر اینایکارکرد روان وکار
این کارکرد معنوي را غیر از مرتبط کردن مالیات ها با نظام جـزا و پـاداش بـه     مالیاتی است.

فرهنگ باالي مالیـاتی   هیچ صورت دیگري نمی توان وضع کرد. عبادي بودن موجب ایجاد
شده و اسالم با گره زدن این مالیات ها به سرنوشت انسان، آن را وظیفـه اي دینـی معرفـی    

  کرده و مسلمانان را مقید به انجام آن ساخته است.  
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 مستقیممالیات  2.7
مالیات ها اسالمی، مالیات هاي مستقیممحسوب می شوندزیرا درآمد و سود اخذ شده و بـر  

تولید یا نهاده هاي به کار رفته در تولید وضع نمی شوند. بـه طـور مثـال؛ خمـس از     ارزش 
سود یا پس انداز اشخاص گرفته می شود؛ یعنی از مانده درآمد کـل ایشـان( پـس از آنکـه     
مخارج مصرفی و سرمایه اي و نیز پرداخت هاي انتقالی در طی سال از آنها کسر می شـود)  

الیات مستقیم و عدماخذ مالیات از ارزش تولید یا نهاده هـاي  مالیات گرفته می شود. وضع م
به کار رفته در تولید،عالوه بر آنکه اثر نامطلوبی بر کارایی فعالیت هاي اقتصادي ندارد، قابل 
انتقال به مصرف کنندگان یا سایر تولید کنندگان نیست. همچنین مالیـات هـاي اسـالمی بـه     

ت هاي اجاره، شبه اجاره، سود یا پـس انـداز موجـب    علت تعلق به مازاد اقتصادي به صور
  ).32توزیع مجدد درآمد می شوند(همان، ص 

 

 نسبی بودن 3.7
مالیاتهاي اسالمی همگی نسبی هستند. به عنوان نمونه، خمس از بیست درصد سود یا پـس  
انداز تولید کنندگان و مصرف کنندگان گرفته می شود. گندم،جو،کشـمش و خرمـا اگـر بـه     

یم زراعت شوند زکات آنها ده درصد و اگر با آب چاه آبیـاري شـوند پـنج درصـد     شکل د
است. زکات گوسفند، گاو و شتر به ترتیب یک، یک ونیم و دو درصد است. زکات دینار و 
درهم دو درصد و نیم است. این ویژگی، سبب توزیـع مجـدد و عادالنـه تـر درآمـد میـان       

از یا درآمد خالص بیشتري پس از اشـتغال بـه   اشخاص می گردد، زیرا اشخاصی که پس اند
فعالیت هاي اقتصادي نصیبشان می شد، مبلغ مالیات آنان نیز بیش تر می شد و اشخاص کم 
درآمد، مالیات به نسبت کمی می پرداختند. به سبب نسبی بودن، مالیات هاي مزبور به طـور  

نگام افزایش تقاضاي کل بر خودکار باعث تثبیت تعادل در اقتصاد می شوند بدین معنا که ه
عرضه کل، و پیدایش تورم، میزان مالیات متعلقه افزایش می یابد و برعکس، هنگـام رکـود،   
میزان آن فرو می کاهد. این تثبیت کنندگی چنان که می دانیم از ویژگی هـاي مالیـات هـاي    
 نسبی است. یعنی مالیات هاي اسالم سبب توزیع مجدد درآمد میـان اشـخاص مـی شـد و    
اشخاصی که پس انداز یا درآمد خالص بیشتري پس از اشتغال بـه فعالیـت هـاي اقتصـادي     
نصیبشان می شد، مبلغ مالیات آنان نیز بیش تر می شد و اشخاص کـم درآمـد، مالیـات بـه     
نسبت کمی می دادند.شاید بتوان هدف اصلی اخذ مالیات را توزیع مجدد درآمـد و ثـروت،   

چنین ریشه کن کردن فقر در جامعه دانست. بنابراین با توجه برقراري عدالت اجتماعی و هم
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به وظایف سه گانه دولت ها در اقتصاد یعنی، تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و ثـروت  
و تثبیت اقتصادي، اسالم بیشتر به دنبال توزیع مجدد درآمـد و ثـروت در جامعـه اسـت تـا      

  ا متناسب با یکدیگر قرار دهد. فاصله طبقاتی را بکاهد و سطح زندگی عموم مردم ر
  

 مورد مصرف معین 4.7
درآمدهاي مالیاتی هر کدام داراي مصارف معین بودند و نخست در محـل جمـع آوري بـه    
مصرف می رسیدند و مازاد به مرکز فرستاده می شد. این نکته موجـب حفـظ تـوازن میـان     

همگـانی کـه از   فعالیت هاي دو بخش عمومی و خصوصی می شد،یعنی هم فعالیـت هـاي   
سوي بیت المال عرضه می شد توسعه می یافت، و هم عرضه کاالهاي خصوصی از طریـق  
نهاد بازار و بخش خصوصی رشد مطلوب خود را داشت.مالیات هاي صدر اسالم هر یـک  
مصارف خاص و معینی داشت و پرداخت کنندگان آگاه بودند که مالیات هاي آنهـا بـه چـه    

سبب میل به پرداخت در میان ایشان تقویت می شد؛ زیـرا در   مصارفی خواهد رسید؛ بدین
مورد چگونگی هزینه شدن مالیات هاي خود آگاهی کافی داشتند. افزون بر این، درآمـدهاي  
مالیاتی هر آبادي، نخست صرف رفع نیازمندي هاي همان محل می شد و چنان که مـازادي  

ی انگیـزه مضـاعفی در مؤدیـان بـراي     باقی می ماند، براي مرکز فرستاده می شد. این ویژگـ 
پرداخت پدید می آورد زیرا می دانستند که پرداخت هاي ایشان، ابتـدا در محـل سـکونت    

) شاید کمتر مؤدي مالیاتی از چگـونگی  2خود و در مصارف مورد نظرشان خرج می شود.(
باید تمامی  هزینه کردن مالیات هایی که می پردازد با خبر باشد، در یک نظام مالیاتی اسالمی

اطالعات مربوط به دخل و خرج بیت المال شفاف باشد و حق هر شهروند اسـالمی اسـت   
  که از چگونگی هزینه کردن مالیات پرداختی خود آگاه باشد.

 
 کنندگان اعتماد به پرداخت 5.7

در رابطه با گردآوري مالیات هاي مزبور، در فرمانی از امـام علـی (ع) بـه یکـی از مـأموران      
تی خود بر حسن رفتار و چگونگی برخورد با مؤدیان بسیار تأکید شده است. از جملـه  مالیا

حضرت از او می خواهند که به مؤدیان اعالم کند اگر کسی بدهی دارد، به او بپردازد و اگـر  
کسی اظهار داشت که مالیاتی به او تعلق نمی گیرد، سخن او را بپذیرد و به بازرسـی اسـناد   

گویا این تأکید حضرت، براي ایجاد اعتماد متقابل و حسن ظن میان دولـت   مالی او نپردازد.
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و پرداخت کنندگان مالیات باشد. در اینجا نماینده دولت، ادعاي اشخاص مشمول مالیات را 
مبنی بر معاف بودن ایشان تصدیق می کند و گویی ایشان را صـادق و درسـتکار تشـخیص    

که دولت نیاز خود را ابراز مـی دارد، چنـان کـه پیـامبر     می دهد. متقابالً در اظطرار، هنگامی 
اکرم هنگام عزیمت به جنگ تبوك چنین کردند، مردم نیز دولـت را صـادق تشـخیص داده،    

  ).47، ص1381به کمک آن با حداکثر توان خود می شتابند(صدر، گیلک حکیم آبادي، 
 

 امکان معافیت 6.7
داري از معافیت است. در زراعت، اگر مقدار ویژگی دیگر مالیات هاي اسالمی امکان برخور

محصول تولیدي و در دامداري اگر تعداد دام هاي پرورشـی از انـدازه معینـی کمتـر باشـد،      
تولیدکنندگان مزبور از پرداخت زکات معافند. همچنین اگـر در پایـان سـال دینـار و درهـم      

ن ویژگی کـه سـبب   شخصاز حد معینی کمتر باشد، از پرداخت زکات معاف خواهد بود. ای
حمایت از تولید کنندگان کوچک و نوپا می شود، به توزیع درآمد میان ایشان و دیگر تولیـد  
کنندگانی که زکات می پردازند، کمک می کند. معافیت خمس، تأمین حد نصـاب زنـدگی   
است. مادام که پس انداز کسی به اندازه اي نرسیده باشد که مخارج سال او را تأمین کند، از 

  .رداخت خمس معاف است.(همان)پ
 

 گذاري تشویق سرمایه 7.7
خصوصیت دیگر مالیات هاي یاد شده، ایجاد مشوق براي سرمایه گذاري و رشد تولید بود. 
اگر کشاورزي براي توسعه فعالیت زراعی خویش و به کارگیري روش زراعت آبی، به حفر 

لق به محصول او نصف می شد. اگر چاه اقدام و از آب آن استفاده می کرد، میزان زکات متع
دامداران براي گسترش تولید به کشت علوفه یا خرید آن اقدام می کردند، از پرداخت زکات 
معاف می شدند. هنگام محاسبه خمس، تمام هزینه هاي سرمایه گذاري و دیون ناشی از آن 

ي کـه بـه   از درآمد به دست آمده قابل کسر است. خراج زمین هاي کشـاورزي بـه اجـاره ا   
سبب حاصلخیزي طبیعی زمین و نوع خاك و موقعیت آن از جهت نزدیکـی بـه رودخانـه،    
جاده یا بازار به زمین تعلق می گرفت، بستگی داشت، نه به فعالیـت هـائی کـه بـه افـزایش      

).بنـابرین  2کارایی تولید، کاربرد فنون جدید کشاورزي یا تغییر مقیاس مزرعه مـی انجامیـد(  
می به واسطه دارا بودن نرخ نهایی اندك و پایین و در نتیجه پایین بودن بار مالیات هاي اسال
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مالیاتی؛ انگیزه هاي کار، پس انداز و سرمایه گذاري را کاهش نمی دهد و حتی در خراج که 
برخی آن را مالیات اراضی دانسته اند و مقدار آن به صالحدید حکومت است، امیر مؤمنـان  

مالک اشتر سفارش می کند که توجه او به عمران و آبادي، بـیش از  ) به -علیه السالم-علی (
توجه اش به درآمد خراج باشد؛ یعنی میزان خراج نباید طوري بسته شود کـه  مـانع تولیـد    
باشد به همین دلیل نرخ هاي زکات و خمس پایین است و به تجربه ثابت شـده کـه چنـین    

یطی ذکـر شـده اسـت؛ بـراي مثـال اگـر از       نرخ هایی مانع تولید نیستند. در زکات نیز شـرا 
چارپایان مشمول زکات، در امر تولید یا حمـل و نقـل اسـتفاده شـود یـا اگـر طـال و نقـره         

  مسکوك به صورت پول رایج در گردش باشند و کنز نشوند، مشمول زکات نیستند. 
 

 عادالنه بودن 8.7
ت هـاي اسـالمی بـه    تحقق عدالت هدف عمده مکتب اقتصاد اسالم است. شکل تعلق مالیا

گونه ایست که عدالت مورد نظر اسالم تأمین شود. شهید محمد باقر صدر، دولت را یکی از 
ارکان تأمین کننده عدالت در نظام اقتصادي اسالم معرفی می کند و افزون بر تأمین نیازهـاي  

م معیشتی، رسالت آن را ایجاد توازن میان درآمدهاي اقتصادي قشرهاي مختلف جامعه اعـال 
می کند. یکی از ابزارهاي در اختیار دولت بـراي ایجـاد تـوازن اقتصـادي مالیـات هاسـت.       

هاي مشـمول آن بـه روشـنی قابلیـت     مستقیم و متناسب بودن مالیات هاي اسالمی با درآمد
ها را در ایجاد توازن و عدالت اقتصادي نمایان می کند.  با توجـه بـه مفهـوم عـدالت در      آن

یز، بر اساس حقوق افراد و جامعه وضع شده اند. افراد فقیر و مسکین کـه  اسالم، مالیات ها ن
به علت ناتوانی جسمی یا بیماري یا پیري تکلیفی بـر عهـده ندارنـد، بـالقوه صـاحب حـق       
هستند و بخشی از درآمدهاي حاصل از خمس، زکات و خراج به ایشان تعلّق می گیرد. بـه  

در مرحله اخـذ و تعلـق و چـه هنگـام توزیـع و       عبارت دیگر؛ مالیاتی عادالنه است که چه
قتصـادي افـراد جامعـه باشـد.     تقسیم آنها متناسـب و متـوازن بـا حقـوق و دسـتاوردهاي ا     

هاي اسالمی به طور کامل از این ویژگی برخوردار هستند؛ مقدار تعلـق آنهـا از یـک     مالیات
بـه نیازمنـدان و    سو با درآمد مشمول مؤدیان متناسب است و از سوي دیگـر، اعطـاي آنهـا   

واجدین شرایط به فقر و ناتوانی ایشان بستگی دارد. از این رو متناسب کردن مالیـات هـا و   
هم شکل و همانند کردن آنها با مالیات هاي صدر اسـالم بـه عادالنـه کـردن نظـام مالیـاتی       

، ص 1381پور، صدر، کفـائی،  موجود مطابق با مکتب اقتصادي اسالم کمک می کند.(حمزه
. دو نکته، عادالنه بودن نظام مالیات اسالمی را نشان می دهد: یکی گسترش پایه مالیاتیو )35
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دیگري رعایت توانایی پرداخـت. در توضـیح گسـترش پایـه مالیـاتی بایـد دانسـت؛ تمـام         
درآمدهاي ناشی از سرمایه و نیروي کار و حتی درآمدهاي فعلیت نیافته مشمول زکـات یـا   

فردي از پرداخـت مالیـات معـاف نیسـت. در مـورد رعایـت       خمس است و هیچ شغل  یا 
توانایی پرداخت نیز میدانیم؛مالیات خمس درآمد کسب، که قلم عمده مالیات هاي اسـالمی  
است، به عنوان یک نمونه از مالیات اسالمی، بر مـازاد درآمـد از مخـارج زنـدگی مـؤدي و      

رداخت مالیات لحاظ می شـود.  خانوار تحت تکفل او وضع می شود. یعنی توانایی فرد در پ
این مالحظه یعنی رعایت عدالت افقی در نظام اخذ مالیات. زیرا میدانیم؛ معیـار در عـدالت   
افقی فقط برابري درآمد نیست. براي مثال، فردي که از راه تجارت درآمد کسب می کند بـا  

که این خـود   فردي که همان درآمد را از معدن به دست می آورد، مالیات کمتري می پردازد
نشان می دهد معیارهاي دیگري مانند استفاده بیشتر از منابع طبیعی نیز مـورد توجـه قـانون    

  گذار بوده است.
  

  گیري نتیجه .8
با توجه به ویژگی ها و شاخصه هاي نظام مالیاتی اسالم، به نظـر مـی رسـد، نظـام مالیـاتی      

مالیـاتی اسـالم باشـد نیازمنـد      کشور براي اینکه بخواهد مدعی الگو پذیري از الگوي نظـام 
تحول اساسی و جدي است. مهمترین مانع براي این امر، نداشـتن شـناخت کـافی از نظـام     
مالیاتی اسالم و عدم احساس ضرورت براي فراگیري و اجراي آن است. چنان که بیان شد، 

نان، چون أخذ مالیات، به ظاهر حرمت شرعی ندارد، سیاستمداران و دولتمـردان و اقتصـاددا  
هیچیک در مقام یافتن الگویی از مالیات هاي اسالمی برنیامده اند. داوري درباره مالیات هاي 
موجود یا جدید در بهترین حالت، بر اساس تجربه گذشته و عملکرد مالیـات هـاي پیشـین    
صورت گرفته و به هماهنگی و سازگاري آن با اهداف و عملکرد مالیات هاي صـدر اسـالم   

و براي مالیات هاي اسالمی است، توجه نشده است. صرف نظر از ایـن مـانع   که بهترین الگ
اساسی،  براي شناسائی میزان تحقق هرکدام از شاخص هاي نظام مالیات اسالمی می تـوان  
از روش هاي گوناگونی بهره گرفت. به عنوان نمونه، براي عادالنه بودن مالیات ها، می توان 

توان  ر این نسبت با توجه به توان پرداخت تنظیم شده باشد میبار مالیاتی را محاسبه کرد. اگ
  )51، ص 1381گفت شیوه اي عادالنه است. (صدر، گیلک حکیم آبادي، 

ر  و داوطلبانـه مالیـات خـود را    براي تشخیص اینکه مؤدیان تا چه اندازه با طیب خـاط 
زمینـه فرهنـگ مالیـاتی و     پردازند، محاسبه فرار یا اجتناب مالیاتی می تواند مفید باشد.در می
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محاسبه شاخص فرار و اجتناب مالیاتی، دیدگاه عمومی درباره مخارج دولت اهمیت زیـادي  
دارد. بدیهی است احساس سنگین بودن بار مالیاتی و وجـود تبعـیض بـین درآمـد حقـوق      
 بگیران و درآمد مشاغل دیگر نیز می تواند در عدم تمایل باطنی مؤدیان مؤثر باشد. همچنین
با محاسبه هزینه تحصیل یک واحد درآمد مالیاتی، تا حدودي می تـوان سیسـتم اجرایـی را    
ارزیابی کرد. ارزیابی هر سیستم مالیاتی در چهارچوب وظایفی صورت می گیرد که براي آن 
در نظر گرفته می شود. ممکن است نقش مالیات ها براي کسب درآمـد مالیـاتی یـا توزیـع     

هینه منابع و یا ترکیبی از آنها در نظر گرفتـه شـود کـه تـا حـدود      مجدد درآمد یا تخصیص ب
فراوانی به تجربه ثابت شده اسـت برخـی از نقـش هـا، بـه ویـژه دو نقـش کسـب درآمـد          
وتخصیص بهینه (یا کارایی) با نقش توزیع مجدد درآمد در تضادند؛ بنـابراین بـا توجـه بـه     

ی از نقش ها اهمیت داده شـود و  اجتماعی، ممکن است برخ-اولویت هاي هر نظام سیاسی
یا برخی مانند نقش توزیع مجدد، به عهده اهرم هاي دیگر اقتصادي مثـل مخـارج عمـومی    

  گذاشته شود.
در پایان چنین به نظر می رسدبراي حفظ احترام و شخصـیت مؤدیـان و جلـب اعتمـاد     

بپرهیـزد و بـا   آنان، دولت باید بیش از پیش از اهرم هاي اجبار و تهدیـد در نظـام اجرایـی    
تشویق درستکاران و ارشاد و تنبیه مناسب فراریان مالیاتی و اصالح بیش تـر نظـام مالیـاتی،    
زمینه را براي همکاري و مشارکت مؤدیان فراهم سـازد و بـدین وسـیله، هزینـه گـردآوري      

  مالیات را کاهش دهد.
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