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Abstract 

Abstract: Determining value criteria in the form of positive tax discrimination on the 

one hand causes the generalization of specific values to general norms. On the other 

hand, due to its applicability, it causes the prevalence of tax tricks to be included and 

enjoy exemptions, pardons and other legal protections in the form of positive tax 

discrimination. . Ethical, religious, and revolutionary criteria governing legal 

preferences and distinctions, due to their general and permanent nature, cause 

challenges in the process of setting, recognizing, and intensifying tax collection in the 

Iranian tax system. As in Iranian tax law, there is a tendency to reduce and eliminate 

them, especially since paying attention to tax revenues is one of the priorities in fiscal 

policy. Precise definition and determination of the range of mentioned value criteria 

can be effective in achieving tax justice. 

Keywords: PositiveDiscrimination tax, Value, Moral, Revolutionary, Religious, 
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 بررسی معیارهای ارزشی حاکم بر تبعیضات مثبت مالیاتی در ایران

 1هوشنگ مالکی مقدم 

 2حسین عالیی 

3کوروش استوار سنگری 

 چکیده

بر خاص  های  ارزش  تعمیم  سییبب سیی   ازیک  مالیات  مثبت تبعیضییا   قالب در  ارزشیی   معیارهای به بخشیی  تعین

 تحت  جهت  مالیات   ترفندهای رواج م جب  آن  تسییری  قابلیت  جهت به  دیگر  سیی ی از و  میگردد  عم م   هنجارهای

 تبعیضییا    قالب در  قان ن   های حمایت   یر سییا  و  ها بخشیی دگ  و  ها  معافیت از  برخ رداری و  گرفتن  قرار  الشییم  

 سییبب   به  مالیات   قان ن  تمایزا  و  ترجیحا   بر  حاکم  انقالب   ،  مذهب   ،  اخالق   معیارهای.   اسییت  مالیات  مثبت

نظام در  مالیا  وصی    مرحله در  تشیدد و تشیخی   و وضی  مرحله در  های   چالش سیبب آنان ب دن  دائم   و  عام

اسیت، کرده  پیدا  سی ق  آنان  حذف و  کاهش سیمت  به گرایش  ایران  مالیات  حق ق  در بط ریکه. میشی د  ایران  مالیات 

دقیق تعیین و تعریف.    میباشید  مال   های سییاسیت در  ها اول یت جمله  از  مالیات   های  درآمد به  ت جه آنکه  ویژه به

 .باشد م ثر  مالیات  عدالت تحقق جهت در میت اند مذک ر ارزش   معیارهای  محدوده

 ارزش ، اخالق ، انقالب ، مذهب ، نهاد.واژگان کلیدی: تبعیض مثبت مالیات ،  

.
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 مقدمه 

معیار در لغت به معنای سیینجش، مقیاو و مالت تعبیر م  شیی د. در حق ق مالیات  به مجم عه ای از مالت ها و  

 در   معیار چرای  و تعیین گرفته م  شیی د.شییاخ ییه ها گمته م  شیی د که جهت برقراری حمایت های مالیات  بکار 

 روشین  اسیت  نظر  مد  قاعده  وضی   از  که  هدف  و  ب ده م ثر آنان   تمسییر  و شیناخت در  میت اند  مالیات   مثبت تبعیضیا 

  اطالعا   وزار   و  انتظام   و  نظام  پرسین  حق ق  مسیتقیم  های  مالیا  قان ن ۹۱  ماده ۱۴  بند در  مثا  بط ر.   سیازد

  عام  حکم  تخ یی    باشیند  م   مالیا   مشیم    بگیران حق ق   کلیه  حالیکه در.   اسیت  شیده  معاف  مالیا  پرداخت از

 به   دلی   ارائه  و  سییازی  م جه.    پذیرفت نم   اسییتثنا  زنی  عام حکم نب د مخ یی  اگر  بط ریکه.   دارد دلی   به نیاز

 به   که  اسیت مطرح  سی ا    این  ،دلی   یافتن برای ف ق   مثا  در.    باشید  م   قاعده  وضی  بر  حاکم  معیار  تشیخی  منزله

 وضی    در امنیت  معیار  بر  پاسی  در اسیت  شیده  مالیا   پرداخت از  معاف  انتظام   و  نظام  پرسین  حق ق  دلیل  چه

.  باشید  حاکم  مختلم   معیارهای  مالیات  مثبت تبعیض  قاعده  وضی  در  اسیت  ممکن  گاه. میشی د  تاکید  مذک ر  قاعده

  معافیت  در امنیت   معیار به  تنهیا اگر  مثیا   بط ر.    دنیدار  دخالت ام  ع  از ای  مجم عه  مالییا  برقراری در که  همیانط ر

  و  انتظام  نیروی  اداری  کارکنان  شام   مذک ر  معافیت که میش د  طرح  س ا  این  باز  کنیم بسنده ۹۱   ماده ۱۴  بند

  ذکر.    اسیت  شیده  اسیتماده "پرسین   کلیه" عبار  از  مذک ر  قاعده در حالیکه در یا خیر، میشی د نیز  اطالعات  و  نظام 

  واحد و  مطلق  بط ر  مالیات  مثبت  تبعیضیا  بر  حاکم  معیارهای  که اسیت م ضی    این سیازی روشین جهت  مثا  این

. معیارهای غالب حاکم  میشی د  اشیاره  مالیات  مثبت تبعیض بر  حاکم  غالب  های معیار به  اسیاو این بر   دنباشی  نم 

تبعیضییا  مثبت مالیات  در ایران جنبه ارزشیی  و غیر عین  بخ د گرفته و در قالب اخالق ، مذهب  و انقالب  قاب   

 طرح م  باشند.                      

  اخالق  و گیرد برم  در را مختلف ج انب که اسیت فراگیر م ضی ع   ارزشی   معیار:  اخالق    -  ارزشی    معیار  -1

  م دییان کیه  مینمیایید بروز  زمیان  میدرن  ای  پیدییده عن ان بیه  میالییات  فرهنی .   قرارمیگیرد  میالییات  فرهنی  مجم عیه زیر

  و  اخالق  خاص الگ ی یک  برقراری(   ۱۰:   ۱۳۹۳  ، خادم  و  بیاض دشیییت الری. )    بدانند خ د  وظیمه را  مالیا  ادا 

  هر  ت زیرااسی مناقشیه مح  آن فردیت  و  عین  غیر لحاظ به  حمایت  جهت  معیار  عن ان  به  مالیات   نظام  بر  آن  تعمیم

 افراد   وضیعیت  از  نمیت ان  طرف   از  و(   ۶۹:   ۱۳۹۴ راولز،. )  اسیت منمرد  اخالق  سی ژه یک  دارای خ د  انسیان  م ج د

 به   نمیت ان  مثا  بط ر.  داشیت  کاف   شیناخت  مالیات  حمایت از  برخ رداری جهت  آنها  درون  نیت و  ق ید به  ویژه به

 را   خیریه  م سیسیه  یک مدیران  و سیاخت  برقرار  مالیات  مثبت تبعیضیا  یم د ب دن  بد  یا و  خ ب  فرض  پیش صیرف

  ارزش  میان  پی ند و  اخالق   مق له  نکرد  جریمه م من آبروی نریختن صیرف به  تنها اند  کرده  کتمان  را خ د  درآمد که

 به   خاصی   های  ارزش  برقراری  دیگر سی ی  از  و  اسیت  انکار  قاب   غیر  سی   یک  از  مالیات   ق اعد  و اخالق   مکارم  و  ها

  بر حت   نمیت ان بط ریکه  میگردد  آن  ثابت  و  ن ع   جنبه دادن دسییت از سییبب آن تعمیم  و حک مت  الگ ی  عن ان

  همیشیه  که  نماییم تعیین  را  خاصی  فضییلت  نمیت انحت    و( ۵۵۲:   ۱۳۸۸  ، کات زیان)   گرفت  خرده  ق اعد نارواترین

  و( ۳۱۱:   ۱۳۹۷ ،  شیاق  )   دهیم  انجام اخالق   فضیائ  همین اسیاو بر را  ها دارای  ت زی   باز و  باشید  تحسیین  قاب 

  تمام  مثا   بط ر.    سیازیم برقرار  کل   و  عام  اخالق  معیارمبنای همان فضییلت و با   بر  را  مالیات  مثبت  تبعیض  قاعده

  اخالق   قاعده  این  با  یا  .دهیم قرار  مالیات   معافیت مشیم   و  نماییم تلق   انتماع  غیر  را  سیاز  مدرسیه  خیرین  فعالیت

  مالیات   مثبت تبعیضیی   قاعده  یا.  نماییم  رد  را  آنان  مالیات   های  نامه  اظهار  میکنند  حقیقت کتمان  م دیان  تمام که
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  با  اخالق   ق اعد نسیبیت.   باشیند  م   معاف  مالیا   شیم   از سیابقه  بدی  و خ ب   نسیبت  به م دیان  تمام که  کند  اعالم

  و  روشیین منشییا   نمیت ان و  ندارد همخ ان  دارد  مشییخ   و  دقیق تعریف به نیاز  که  مالیات   و  مال   ق اعد قطعیت

  هیای   میالییا   قیان ن  ۹۷  میاده  در چیهنچنیا(   ۵۷۱:   ۱۳۸۸  کیات زییان،)    ییافیت   اخالق   و حق ق   مییان اعتمیادی  قیابی   معییار

  بدون  پذیرش در را  مالیات   ام ر  سیازمان  و اسیت  داده  قرار  یم د راسیتگ ی  و  صیداقت بررا  اصی   مقنن مسیتقیم

  های  نظام  تمام در  م دیان و وصی    سیازمان میان  تعام   درجه.    اسیت  نم ده  مخیر  مالیات   های  نامه اظهار  رسییدگ 

  میان  رایج  و عم م    اخالقیا   با  تنگاتنگ   پی ند که.  اسیت  دو این  میان  متقاب   اطمینان  و اعتماد میزان بر  مالیات 

  تعمیم قب    قاب  ارزشیی   قاعده  و معیار عن ان به حاکمیت  سیی ی از  خاصیی  فضیییلت اگر.   دارد  مدن  جامعه روابط

  و مذک ر  قاعده میان  تناقض   حاصییله  نتیجه  بسیینجیم  آن  با را  مالیات  مثبت تبعیضییا  از  برخ رداری  و شیی د  داده

  کن ن   میالییات   نظیام در  چیهنچنیا  میالییات  فرار  و  میالییات   ترفنیدهیای  بیا بط ریکیه.  خ اهید ب د  شیییده نهیادینیه  هیای ارزش

 اسیت   داده  قرار  خارج  و  مادی ام ر کشیف بر را معیار کیمری  ق اعد  همانند  مالیات   ق اعد.   هسیتیم روبرو  شیده رایج

  پاره  در  را  وجدان   اقنا  اصی   نمیت ان که چند  هر. اسیت  ناممکن آن اثبا  که   درون  و  عین  غیر ام ر  پایه بر نه  و

)    ارزشی  نه  و  واقع   اسیت امری  قان نیت  مالیات  و  مال   ویژه به و حق ق  ح زه در  اما. شید منکر اسیتثنائ  م ارد ای

  قاب    مالیات  ی  ها  نظام همه در  مالیات  مثبت  تبعیضیا   با  اخالق  معیار  پی ند  باب در بحث (۵۴:  ۱۳۹۵  پترسین،

 اظهار  بین از ای نم نه  بط ر  م دیان  آزمای  راسییت   جهت  آمریکا  متحده  ایاال   مالیات   نظام  در  چنانچه اسییت طرح

 تعبیر  به  .باشید  متماو  اسیت ممکن  آنها  محدوده  و ن   و میزان تعریف  ول   میگیرد  صی ر  انتخاب  م دیان  های  نامه

 ب دن  حق ق   نظام عن ان  یا و  باشید داشیته  وج د  ت اند  نم   نظام  چنین بپنداریم که  ندارد وج د  دلیل  هیچ  هار 

 حق ق    ق اعد  قالب  در خاص ارزشی   معیارهای به بخشی  عینیتبا   اما.  (۱۹۱: ۱۳۹۳  ، هار )    کنیم سیلب آن  از را

 همچ ن  اخالق   غیر امر اگر مثا  بط ر .شییید خ اهد کاسیییته  مذک ر  قاعده ب دن  عام و  همگان   شیییم   از  مالیات 

  های  معافیت  از  برخ رداری  جهت حت   یا و تقیه  همچ ن گرفتاری رف   یا و  اضیطرار جهت را دروغ و حقیقت کتمان

  ارزش  و مذک ر  قاعده میان  تناقض  حاصیله  نتیجه  ،شی د  داده تعمیم فراگیر  و  عام  صی ر  به  قان ن  مرتبه به  مالیات 

 (Bickenbuch,1989:292).   است  شده نهادینه  اخالق   های

  معییار  کننیده  تعیین  دیگری  بر  هرییک  اول ییت  و  میالییا   پرداخیت  در  قیان ن   تکلیف  و  اخالق   تکلیف  مییان  برخ رد

  مالیا  پرداخت  قان ن  تکلیف  و  مسیییتمند  به کمک  اخالق  تکلیف میان در ط ری که اگر م دیب  ب د خ اهد  حاکم

.    ب د  خ اهید جریمیه مشیییم    و  میالییات   حق ق    مغیایر  او  عمی   دهید ترجیح  را  اخالق   تکلیف م دی  و  بیاشییید رمخی

  میان حق ق   های  پ زیتی یسییت از  ای  پاره که میشیی د سییبب  مالیات  تکلیف تم ق  و  تکلیف دو  این میان گسییسییت

  که  داشیت  ت جه  باید(   ۲۲:  ۱۳۸۶ ، تبیت)   بکشیند  جداگانه ح یار  مالیات   ق اعد  و  اخالق   های ارزیاب   و  ها داوری

 تکلیف   و  عم   تشیخی   در  ماه ی  اصی   جمله  از  نیت و  ق ید  ،قراردادها  عم م  ق اعد  همانند نیز  مالیات  حق ق  در

  حمایت  شیم    و  اسیت  او اخالق   عم   تشیخی   معیار و  کننده تعیین یم د  نیت و  ق ید  بط ریکه .میشی د  شیناخته

  . اسیت عم   انگیزه و نیت  و  ق ید تعیین  و  تشیخی  در  اصیل  مشیک .   میگیرد  صی ر   مبنا همین بر نیز  مالیات 

 تجاری   و اقت ییادی گرفته  انجام عم   که دارد وج د  ایران در  مالیات  مثبت تبعیضییا   شییم   از ای  عدیده م ارد

 نم نه  بط ر. اسیت  مالیات   فرار  و اجتناب  ،مالیات   ترفندهای از  های  گ نه آن بیرون  عینیت  اما اسیت  مالیا  مشیم  

مالیات  فعالیت    معافیت شییم    از  برخ رداری  جهت  خیریه  عناوین  با وج د دارند که تجاری  م سییسییا   و شییرکتها

  انگیزه و محرت  به  باید آن  شیم    عدم  یا  شیم   و   مالیا   خ ی ص در  ماهیت  و  شیک   میان  تشیخی  در.  دارند
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  بیرون   عام  به  اخالق  عم  که  اسیییت معتقد  کانت.   داشیییت  ت جه حق ق   و اخالق  تکلیف  میان تمکیک و  عم 

  برای مثا ( ۷۹:   ۱۳۹۳ ، راسی . ) اسیت  بیرون   عام  به وابسیته  قان ن  تکلیف  اما اسیت خ د به  قائم  و نیسیت وابسیته

 امر  به  وابسییته چ ن  نیسییت  اخالق  او  عم  میخ اهم  تشیی یق   نمره و ام  نکرده تقلب  که  کند  اظهار دانشییج ی  اگر

  و میگیرد قرار  مالت  عم   آن خ د خ دی به اخالق   عم .  داد بسیتن  نگمتن  دروغ  بابت  ک دک  به  یا .اسیت  بیرون 

 (.          ۱۲۱:۱۹۸۵نیست.) فرانسیزم، دیگری امر به وابسته آن  بخش  تعین

معیارهای اخالق  حاکم بر تبعیضیا  مثبت مالیات  در ایران به گ نه ای اسیت که با خلط مماهیم و م ضی عا  روبرو 

یم. جهت روشین سازی و تمکیک آنها اشخاص و م ض عا  برخ ردار از تبعیضا  مثبت را م رد بررس  قرار م   هسیت

 دهیم.

 همچ ن   عناوین  با حمایت مشیم   اخالق  م ضی عا :  مالیات    مثبت  تبعیضیا  اخالق    موضیواا 1-1

منظ ر از عم  خیرانه آن دسیته از اعمال  هسیتند که در فلسیمه اخالق ذی     .صی ر  م  پذیرد  المنمعه  عام  و  خیریه

( و عمل  که به منظ ر ادای تکلیف و نه ۶۸:۱۳۹۲مق له هزینه ای اسیت که بیش از مقدار مطالبه شیده باشید) ه فه،  

:   ۱۳۸۸  ، کات زیان)    جلب منمعت و از روی انگیزه های همدل ، عشییق و یا ن   دوسییت  و امثالهم صیی ر  پذیرد

 در     .دهد انجام  شییده حکم  او به که  اخالق  تکلیف از بیش  که  اسییت  عمل  خیر انسییان  عم  دیگر  عبار  به( ۲۱۱

 قرار   مالیات   های  ترفند  عداد در  پذیرد  صی ر   انتما  ق ید  به اما  رانهخی م ضی   و عن ان  با که  اعمال   مالیات  حق ق 

  وقف  یا  و  محابات   معامله  قالب در ام ا  انتقا  به  اقدام  ارث بر  مالیا  از فرار  ق یید به کسیی   مثا  بط ر.   گیرد  م 

  درآمد بر  مالیا   مشیم    و  میشی د خارج  معافیت  شیم    از  و  نمیشی د  محسی ب  خیرانه او  عم   نماید  وراث به  خاص

 سییازی  جدا  شیید ذکر  قبال چهنچنا.   شیید خ اهد  اسییت ارث بر  مالیا  از  بیشییتر  م اردی در آن نرخ حت   که  اتماق 

و از سییی ی      نیسیییت  جیامعیه  اخالق   هیای ارزش  گرفتن  نیادییده  منزلیه  بیه  میالییات  ح زه  در  آنهیا تمکییک  و  اخالقییا 

فراگیری و عم میت مالیات  مان  از آن نیسییت که در جهت تحقق عدالت، معافیت و بخشیی دگ  برقرار نسییاخت) 

 همچ ن   حق ق  فالسییمه.   اسییت  ح زه  این دو  های روش  و ابزارها بکارگیری جهت در  ت جه بلکه  (۲۷۰:۱۳۸۴امام ،

 در   آنها ب دن متغیر  و  اتماق  و  گذری لحاظ  به ت زیع   عدالت  جهت ای  پایه عن ان به  را  اخالق  شیییایسیییتگ  راولز

  و  مکیارم  بیه ت جیه  ب   کل  بط ر  کیه  میالییات   نظیام   سییی ی  از  و(   ۲۲۰:    ۱۳۹۳  ، سییینید . )    مینمیایید  رد  هیا انسیییان

 اظهاری  خ د اصی . اسیت  م دیان به  اطمینان  و  اعتماد  عدم  مثابه به  نماید ت جه آنها مطلق  نم  به  و  باشید محسینا 

  یک  عن ان به  فرد که رسیید فرا روزی اگر و. اسییت  مالیات  حق ق  در هنجاری  اصیی    جمله از م دیان  به  اطمینان

  م ضیی عا   در اسییاسیی  مشییک ( ۸۰:   ۱۳۷۸  ،  نیا  قربان . ) ب د  خ اهد سیییاه  ما روزگار نشیی د  تلق  اخالق  م ج د

  و  بالع ض  کمک  چ ن  م ض عات . است آنان ب دن کشدار  و  تمسیر  و  تاوی   قابلیت  مالیات  حمایت  مشم    اخالق 

.   میشی د گرفته  بکار ممه م یک به  عدیده م ارد در  و نداشیته  مشیخ ی  تعریف  ایران  مالیات   نظام در  خیریه  و  هدیه

 جریان  در  ". میپردازیم  آنان  تشیریح  به  مثال   با که. اسیت  پذیرفته  صی ر  نیز مقنن  سی ی از حت   ممه م  خلط این

 آوری  جم  به اقدام منب   چند  از  دیدگان آسییب به کمک  و  خیریه عم  جهت کشی ر غرب در  زلزله  و  جن ب سیی 

  دولت   مال   اعتبارا  کسیب جهت  بانک  حسیاب اعالم  با  ها  رضیای   امام  مردم  سیتاد  شید  هدایا و  ها کمک  و  اعانا 

 از   ها  ت لیبرسیی  طریق از  هدایا و  اعانا  و  ها کمک آوری  جم   دوم   ها بسیییج   و دهیاران طریق از کمک انجام  و

 غیر   دولت   غیر و  دولت   های  نهاد چهارم  عل  امام خیریه  م سیییسیییه طریق  از سییی م  ،ها پیشیییه هنر  تا  دای   عل 
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 خسار    به  اهدای   مال   های  کمک مستقیم های  مالیا  قان ن۱۲۷  ماده ب بند به  ت جه  با.  پذیرفت ص ر ،انتماع 

  مثا  در.   اسیت  شیده  معاف  مالیا  پرداخت از دیگر مترقبه  غیر  ح ادث و  سی زی  آتش  ،زلزله ،جن   و سیی   ،دیدگان

  اوال که  کرد  عن ان  باید  پاس  در.  نماید  اعما   را  مذک ر  معافیت  شم   تشخی   معیار چه  با وص   سازمان  مذک ر

  بازده   انتظار  و  مال   جبران انگیزه نداشییتن  و ب دن  اختیاری شییر  دو  مذک ر حمایت  مشییم    یهدایا م رد در

 جهیت   میال   انگیزه  بیدون  داوطلبیانیه پرداخیت  نیز  هیا  کمیک  م رد  در  و.   اسیییت  مالت   بخشیییش  مقیدار  بیا  متنیاسیییب

قیان ن محیاسیییبیا  عم م  اصیییالح    در مکرر۷۱  میاده   در  حت . اسیییت ضیییروری شیییر   معیافییت از  برخ رداری

 در   که  م اردی   جز  به  دولت   های شیرکت  و دولت  م سیسیا   ،ها وزارتخانه  ت سیط  وجه  هرگ نه  پرداخت۱۳۸۰

  ف ق   مثا  به مرب   اشیخاص به اگر  حا .   باشید  م  ممن    هدیه و  کمک  قالب در اسیت  شیده مشیخ  مذک ر  ماده

 کمک  از  مال  اسیتماده سی   حت   و  خیرانه  فعالیت انجام  در اجتماع  اعتبار  کسیب  سییاسی  شیائبه  نماییم  ت جه  الذکر

  هدیه،   بالع ض،  های کمک  اعانا ،  همچ ن  م ضی عات  بکارگیری  دیگر اسیاسی  مشیک .  دارد وج د نیز  مردم   های

 در  چناچه.  باشید  م  مقنن  سی ی از  قان ن  عبارا  در یکسیان  به جایزه حت   و  رایگان معامال  محابات   های کمک

  درآمد  م ییادیق  از را  بالع ض  های کمک  و  ج ایز و  هدایا مسییتقیم  های  مالیا  قان ن ۱۳۹۴ اصییالح  ۱۱۹  ماده

که کمک بالع ض، جایزه،   قان ن مالیا  های مسیتقیم ۱۲۷  ماده  همچ ن  دیگر م ارد در و  تلق  نم ده اسیت  اتماق 

 کمک  حسییابداری جهت از  حالیکه  در  خارج سییاخته اسییت.  مالیا   شییم  از  و  هدیه را با عبارا  ممه م  یکسییان

 مشم    واز آن برخ ردار    یم د  س ی  از  شرایط  ای  پاره رعایت قبا  در که  است  یم د فعالیت  با  ارتبا  در بالع ض

م دی   فعالیت  به که  اسییت سیی دی  یا و  مناف   اتماق   درآمد اما کشییاورزان به  بالع ض کمک  همانند اسییت  معافیت

  بر  مالیا   مشییم   که  مجان  کمک و  هبه و  هدیه  و جایزه  مث  ،میشیی د کسییب منتظره غیر بط ر  و نب ده مرب  

 وضیعیت  خلط سیبب یکسیان به  و مترادف  صی ر  به  مذک ر عبارا  گیری  بکار اسیاو این بر اسیت.  اتماق   درآمد

  ،داردوج د   پیش مثا  م رد  در که  دیگر اسیاسی  ایراد.    گردد  م   مالیا   شیم    عدم  یا  و  شیم   جهت از حق ق 

 اشیخاص   خ ی ص  در بعدی مبحث  در که  اسیت خیریه  های  فعالیت به  نسیبت ایران در واحد  مت ل   دسیتگاهفقدان 

 مشیم     اخالق   جهت از مسیتقیم  های  مالیا  قان ن در  که  م ضی عات   مهمترین.   پرداخت خ اهیم بدان مشیم  

 به   که  امالک   مالیات   معافیت م رد در ۵۳  ماده ۲ تب یره  -۱:اسیت زیر  م ارد  شیام  اسیت  مالیات  مثبت تبعیضیا 

  وقم   و نذری ام ا   معافیت ۲۴  ماده ۳  بند  -۲ میگیرد قرار آم زشی  و  دولت   دسیتگاههای  اختیار در  مجان   صی ر 

  بالع ض  نقیدی  غیر  و  نقیدی  میال   هیای  کمیک  معیافییت  ۱۲۷  میاده  الف  بنید  -۳  .دولت   دسیییتگیاههیای  جهیت  حبس

  ماده  ج  بند  -۵ گذشیت آن  ذکر که ۱۲۷  ماده ب بند  -۴ ،اشیخاص  به  دولت   دسیتگاههای کلیه و خیریه  های سیازمان

  نقدی غیر  و نقدی  های کمک۱۳۹  ماده ب  بند  -۶ ،زمین جز  به  ها بیمارسییتان سییاخت به مرب    های هزینه۱۳۲

  و ح  بندهای  و -۸  بازنشیسیتگ   های  صیندوق   نقدی غیر  و نقدی  های کمک۱۳۹  ماده ح  بند  -۷  احمر  هال   جمعیت

  ۱۶۵  ماده  -۹ میکنید کمیک  دیدگان  خسیییار  به  بازسیییازی  بابت  دولت  که وج ه  ۱۷۲  مادهو  ۱۳۹  ماده ی  و ظ

  ماده  ث  بند  - ۱۰  ط فان و  خشیکسیال  و  آفا  و سی انح  و  ح ادث از  ناشی   دیده خسیار   م دیان  مالیات  بخشی دگ 

  مالیات   حق ق  در  اخالق   معیار  با م ضی عا  مهمترین  جمله از  دانشیگاهها  مال   تامین جهت شیشیم ت سیعه برنامه  ۶۵

                                                                                                                                                                است.

  های  نظام در گمته پیش اخالق  م ضی عا  و ام ر:  مالیات   مثبت  تبعیضیا   مشیوو  اخالق    اشیاا 1-2

  گروه،  مرکز،  کان ن، جمعیت،  چ ن  عناوین   با  و حق ق   اشیخاص  قالب  در و  مشیخ   صی ر  به  یافته  ت سیعه  مالیات 
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  اسیاس    نیازهای برآوردن جهت در که  میشی ند  سیازمانده   شیده  شیناخته  و مسیتق  حق ق  شیخ ییت  با  مجم   خانه،

  ،  کانادا  چ ن  کشییی رهای  در که.  دارند  فعالیت  پذیر  آسییییب  گروههای  دیگر و سیییالمندان  مسیییتمندان،  محرومان،

  بدین  م  گیرند قرار  مالیات  مثبت  تبعیضا   و  مالیات  حمایت  مشم    روش دو به آمریکا  متحده ایاال  و  انگلیس،

 کسیر   مذک ر  م سیسیا   مالیا   مشیم    ددرآم  از  و  دانسیته قب    قاب   های هزینه  جز  را  هدایا و  ها کمک که  صی ر 

 این   در  اهمیت  حائز نکته. میشی د خارج  مالیا   شیم   از  مالیات   اعتبارا   و  مالیات   کسی را   صی ر   به  یا و  میگردد

 حکیم   گیلک. ) برنمیگیرد  در  را اسیت قرار بر ایران در  آنچه شیبیه  دائم  و  عام  معافیت  مشیم    درآمد  ک  که اسیت

  که  باشیید  م   متعدد  و متن   بسیییار  خیریه م سییسییا   به مرب    مقررا  و ق انین  ایران  در( ۱۲۳:  ۱۳۹۷  ،  آبادی

  و تشیکیال  قان ن  ،۱۳۳۷  م ی ب،  آنها ثبت آیینامه و تجاری  غیر م سیسیا  و تشیکیال   قان ن  شیام  آنها مهمترین

 تشیکی    قان ن  ، دولت  مقررا   بخشی  تنظیم  قان ن  ؛ ۱۳۶۲/ ۱۰/ ۲ م ی ب  اوقاف  و زیار  و حج  سیازمان  اختیارا 

 م  ب  دولت  غیر  های سازمان  م ض    اجرای   نامهن  آیی  ، ۱۳۶۴  م  ب پزشک   آم زش و درمان و بهداشت  وزار 

   حق ق اشیییخاص  میت ان را  ایران در  خیریه  م سیییسیییا   مذک ر  ق اعد به  ت جه  با  م  باشییید.  وزیران هیئت ۱۳۸۴

  ارائه زمینه در  و شیده  تاسییس حق ق   و  حقیق  اشیخاص ت سیط که دانسیت  المنمعه  عام  انتماع  غیر  و سییاسی غیر

  دسیتگاههای  سیایر  و بهزیسیت  مان  سیاز  از را الزم مج ز و  نم ده  فعالیت  دیدگان آسییب و افراد به  اجتماع   خدما 

  و تجاری غیر  م سیسیا  و تشیکیال  ثبت  آیینامه یک  ماده به  ت جه  با. که باشیند نم ده  دریافت صیالحیت صیاحب

 به  مرب    دسیت رالعم  یک  ماده ۷  بند در  باشیند  م   سییاسی  غیر  و تجاری غیر تجار  قان ن ۵۸۴  ماده براسیاو

 برای  که تجاری غیر م سییسییا  به  خیریه  های انجمن ۱۳۶۵/ ۲۷/۳  م یی ب  اوقاف سییازمان اصییطالحا  و  تعاریف

  شیده   تاسییس دیگری خیر عم  ن    هر  یا  و عم م  ام ر و  تربیت   ،بهداشیت   ،فرهنگ   ام ر در  اسیالم   شیعائر تنظیم

 ۳۸  تعداد ۱۳۹۷  سیا  در  پژوهش این  انجام زمان در)    آنها  تکثر  و  تعدد به ت جه  با. میشی د گمته شی د  تشیکی   یا  و

 نظر  زیر  م سیسیه ۸۲۰۰  و شیده  صیادر ثبت و  تاسییس اصی ل  م افقت  هزار ۴۵  و  شیده صیادر  فعالیت پروانه هزار

              :                                                                                                                             کرد تقسیم  گروه چهار به را آنهاکه م  ت ان (   ۶۵۶۲ خبر  کد همشهری اجتماع   گروه)   دارند  فعالیت بهزیست 

  سییازمان نظر زیرکه   دولت  مقررا  از  بخشیی  تنظیم  قان ن  ۲۶ماده ۱۳  بند  مشییم   خیریه م سییسییا  او   گروه

  وزار   قان ن ۱۰  ماده  م ضی    درمان  -بهداشیت  خیریه  های سیازمان و م سیسیا  دوم  گروه  م  باشیند بهزیسیت 

  و ۱۳۸۴  سیازمان های غیر دولت   اجرای  آیینامه  با مرتبط  دولت   غیر  های سیازمان  خیریه م سیسیا  سی م بهداشیت

 هرگ نه   مذک ر م سیسیا  اصی ل   بط ر  .۱۳۸۳  م ی ب اعتبار  و پ    شی رای  الحسینه قرض  های  صیندوق  چهارم  گروه

  و   باشیند  م   المنمعه  عام و  عم م   خدما   مت یدی و گرفته  بکار  هدف جامعه برای آورند  م  بدسیت  که درآمدی

/  ۲۹  م ی ب واحده  ماده در  و.  باشیند  نم  نیز ۴۵ اصی   م یادیق  از  و  نب ده ۴۴ اصی   دولت  بخش جز  حا   عین در

  ظ بند  اند. با ت جه به  آمده ب ج د  انتماع  غیر  مقاصیید  برای  و شییرکت از غیر سییاختاری  ،ماهیت  جهت از ۱۳۷۳/ ۴

/  ۱۲/ ۷  المنمعه  عام و خیریه  م سییسییا   برخ رداری نح ه  دسییت رالعم   و  مسییتقیم  های  مالیا  قان ن ۱۳۹  ماده

  نام  با  مذک ر  م سیسیه  اوال که اسیت این حق ق   اشیخاص  اینگ نه  مالیات  مثبت تبعیضیا  از  برخ رداری شیر  ۱۳۸۱

 برسید    م یارف  به  نقدی غیر و  نقدی  یهدایا  و  ها  کمک ،  درآمدها  ثانیا  و.  باشید رسییده ثبت به  المنمعه  عام  خیریه

  و نظار  م رد  مالیات  ام ر سیازمان  ت سیط آنان  های  هزینه  و  درآمدها  ثالثا  .اسیت  آمده  العم   دسیت ر  ۲  بند در که

  که  باشید م ضی   این متضیمن  باید مذک ر خیریه م سیسیا   اسیاسینامه  رابعا و.  باشید  رسییده  تایید به  مذک ر  م یارف

  و  نداشیته  م سیسیه  با  معامله حق  م سیسیه مدیران  و ا امن هیئت همچنین و  دوم  و او  طبقا  وابسیتگان و   انم سیسی
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 حت    و  باشیند  نداشیته را  م سیسیه نقدی غیر  و  نقدی  هدایای  و  ها کمک مح  از  تخ یی   یا  و  برداشیت هیچگ نه حق

  و  .گردد واگذار  مت ل   دسیتگاههای  و دیگر خیریه  م سیسیه  یا  و بهزیسیت   سیازمان به م سیسیه دارای  انحال  از  بعد

  مذک ر  بنیاد شیعبا  که کهریزت  خیریه  بنیاد  مثا   بط ر  دارند الملل   بین  جنبه  خیریه  م سیسیا  م اردی در حت 

 ۱۳۹  ماده ظ  بند م ضی    مالیات  تبعیضیا  حمایت مشیم   دارد وج د نیز  انگلیس  امریکا،  متحده  ایاال   کانادا، در

/ ۳/ ۲۷ م رخ  نامه  ت یی یب  به  ت جه  با  خیریه م سییسییا   بندی تقسیییم در  دارند. قرار  مسییتقیم  های  مالیا   قان ن

  با اسییت فقیه  ول  ناذ  و دخالت به  م ق ف  آنها  ام ر اداره که  خیریه  م سییسییا   از دسییته آن  وزیران  هیئت ۱۳۶۸

 دسیته  در  و  اوقاف  ها باهزینه  و  درآمدها  ام ر  هسیتند  اوقاف  نظر  زیر  که دوم دسیته  و  رهبری  مقام  نماینده و رهبری

  نظار  تحت  مذک ر نامه ت یی یب ۱۳  ماده الف بند طبق هسییتند  خیریه  و  المنمعه  عام  م سییسییا  سییایر  که  سیی م

 نظر    از  ایران در  اخالق  معیار  با مشیم   اشیخاص خ ی ص در  اصیل  مشیک .    باشیند  م  دارای   و  اقت یاد  وزار 

  افسییار حدی به  نظارت  مراج  تن    جهت به  م سییسییا  ن   این  مال   ام ر  بر نظار  اوال  که اسییت این  پژوهشییگر

 بروز  قسیمت  این در  خاکسیتری  اقت یاد  و  مالیات   های فرار  از  وسییع  حجم گمت  میت ان جرا  به که اسیت  گسییخته

 ۱۳۹  ماده ظ  بند  قاعده رمّ اگر  ثانیام  باشید.    الحسینه  قرض  اعتباری  م سیسیا  ورشیکسیتگ   آن  بارز  نم نه  نماید  م 

 ۱۳۸۱ م ی ب  المنمعه  عام  و  خیریه م سیسیا   معافیت  برخ رداری نح ه العم  دسیت ر و مسیتقیم  های  مالیا   قان ن

  خیریه اعتباری م سسا . چنانچه  نماید بروز ورشکستگ  و  مالیات   فرار  خیریه م سسا   در  ندارد امکان گردد  اجرا 

  تاب   که اگر.  باشید  حاکم آن بر  مالیات  قان ن  و تجار   قان ن  مقررا   باید اسیت تجاری شیرکت  الحسینه  قرض مث 

  های  صیندوق  که  ؟ در پاسی  باید گمتاسیت ای  قاعده چه  تاب   نیسیت مسیتقیم  های  مالیا   قان ن و تجار   قان ن

  قان ن ۱۲  ماده ۱۱  بند  م ضی    معافیت مشیم   و هسیتند  اسیالم   اقت یاد سیازمان نظر زیر  عم ما  الحسینه قرض

 مرکزی   بانک از مج ز  دارای که  هسیتند  برخ ردار  مذک ر  معافیت از صی رت  در اما  باشیند  م   افزوده  ارزش بر  مالیا 

  وهله در  اما گیرد قرار  جداگانه  پژوهش    م ضی  که  باشید دار دامنه میت اند  خ ی ص این در بحث  که هرچند.  باشیند

  تعریم  هسیت  الحسینه قرض  های صیندوق   مت ل  که اسیالم   اقت یاد سیازمان حق ق   ماهیت  و  سیاختار از  باید او 

 م رد  در را  خزانه  و مرکزی  بانک نظار   و اعتباری  های  صیندوق  حق ق  وضیعیت  دوم  وهله در و  کرد  ارائه مشیخ 

 از م سیسیا  خیریه،   ها  بندی تقسییم معتبرترین از یک  مختلف  های  بندی تقسییم از خارج  .داد قرار مداقه م رد  آنها

 مدرسه  یک  در قالب خیریه اگر  حت   شده  مطرح های  ویژگ   بر  تکیه  با  که هست هاپکینز جان دانشگاه بندی  دسته

  های  فعالیت به  اقدام اگر  یا  و میگیرد قرار بندی طبقه در آم زشیی  سییازمان  یک  عن ان به شیی د اندازی راه  ابتدای 

  مذک ر بندی  تقسییم  الگ ی.  میگیرد قرار بهداشیت   های  سیازمان  جمله از  بندی  طبقه در  نماید بهداشیت   مثال  جانب 

 اسیتاندارد   به آنها  فعالیت  و  مال   سیاختارهای  بازبین  و  تعریف باز  با  و شی د گرفته  بکار  ایران  مالیات   نظام در میت اند

 ح زه  در  مالیات  فرار  از  جل گیری ضیمن  عالوه به(   ۳۹:   ۱۳۸۲  ،  ها  پژوهش مرکز)   شی یم نزدیک  الملل  بین  های

  مالیا   قان ن به  ت جه  با  حمایت   شم    خ  ص  در  .ددرگ ایجاد نیز سرمایه امنیت  خیریه اعتباری  و  مال  م سسا 

 از   اعم حق ق   و  حقیق  اشیخاص هبه  و  اعانه  هدیه،  شیام  درآمدی م ضی عا  ۱۳۹  ماده   ح و   بند مسیتقیم  های

 ای  منطقه و  الملل  بین رسیم  غیر  و  رسیم   مجام  از  دریافت   های  کمک  وقف، وصییت، قب    دولت ، غیر  و  دولت 

 مراج    تایید م رد خارج   حق ق  و حقیق  اشییخاص  از  دریافت   های کمک  مل ، سییازمان  وابسییته  های آژانس  و

 تسیعیر  و  فروش از حاصی  سی د  دریافت ، نقدی غیر  هدایای ها و کمک و  اجاره  یا فروش از حاصی   عایدی  ،  نظارت 

  ماده  ظ  بند به  ت جه  با  عالوه به.    میگیرند قرار  مالیات  مثبت  تبعیض حمایت  مشییم    هدایا و  ها  کمک مح  از  ارز

  و  ها  درآمد  صی رتحسیاب تسیلیم  با همراه  نامه اظهار  م ق  به تسیلیم  مالیات  حمایت از  برخ رداری  دیگر  شیر  ۱۳۹
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  و  ها کمک صیرف  و آوری  جم  جهت  مج ز  اخذ و  مال  سیا   پایان  از  پس  ماه  چهار  تا حداکثر  سیاالنه  های هزینه

 وارد   مالیات   قان ن ۱۰۵  ماده در گذار  قاعده مرج  بر ایراد  قاب  نکتیه  باشییینید  م  امر  مت ل  مذک ر مراج  از  اعانا 

 در   گذار  قان ن  هدف  با  که  اسییت  داده  آنها به  انتماع   و زای  سیی د  فعالیت  مج ز  مذک ر  ماده تب ییره  در  اینکه اسییت

 منظ ر  به که تجاری غیر  حق ق   اشییخاص  "که اسییت  شییده  مقرر ۱۰۵  ماده تب ییره در  ، همخ ان  ندارد.۱۳۹  ماده

 کسیر   از  پس  انتماع   های  فعالیت  مشیم   درآمد  ک   ماخذ از  انتماع   فعالیت  صی ر  در  اند نشیده  ایجاد  سی د تقسییم

  دلیل   م سیسیه  عن ان ب دن  خیریه صیرف  بنابراین  "میگیرند  قرار  مالیا  مشیم    ٪۲۵ نرخ  به  ها  معافیت  و  ها هزینه

  م سیسیا   اصی ال  اسیت نظر  مالت  م سیسیا   اینگ نه  فعالیت نح ه اسیاو این بر. نیسیت  آنها  مالیات   معافیت  شیم   بر

 این   غیر در  نمایند  اقت ییادی و تجاری  فعالیت  بایسییت  نم   اند  شییده ثبت خیریه  عن ان  با  اسییاسیینامه در که  مذک ر

  ذکر  با ۱۰۵  ماده که  انتماع   فعالیت انجام تج یز .ندبرسی ثبت  به تجاری  های  شیرکت  قالب  در بایسیت  م   صی ر 

 فلسیمه   در  انحراف  بر  عالوه که اسیت  شیده سیبب اسیت  داده م سیسیا  این  به "  آنان  انتماع   های  فعالیت  " عبار 

گردد ) مالک    نقض نیز   اسییت ب دن  المنمعه  عامغیر انتماع  و  که آنان  اصییل   ویژگ  ،م سییسییا   اینگ نه وج دی

(. نظار  بر فعالیت های م سییسییا  مذک ر، درآمدها و هزینه های آنها و تشییخی  انتماع  یا غیر ۱۳۸۵:  ۸۳مقدم

قان ن مالیا  های مسییتقیم با سییازمان   ۱۳۹انتماع  ب دن آنها شییرطبرخ رداری از معافیت با ت جه به بند   ماده  

اعما  صیالحیت مذک ر   ۱۳۹آیین نامه اجرای  ماده    ۷بند الف ماده  ام ر مالیات  م  باشید. در حال  که با ت جه به 

 نسبت به م سسا  خیریه که زیر

  جنبه  مالیا   امر در  مالیات   ام ر  سیازمان انح یاری صیالحیت .اسیت  شیده  واگذار سیازمان  این به  ،هسیتندنظر اوقاف   

  قاب   غیر که را  مالیا  امرحاکمیت   و اسیت  داده  کاهش  را  قان ن  حیطه  مذک ر  اجرای   امهن آیین  و  داشیته  حاکمیت 

 اکثر   دولت  مال   مقررا   بخشی  تنظیم  قان ن  ۲۶  ماده در  حت . اسیت  کرده واگذار  اوقاف  سیازمان به اسیت تم یض

 م اردی  در و. اسیت گرفته قرار سیازمان این  نظار  تحت شیده  ایجاد بهزیسیت  سیازمان  مج ز  با  که  خیریه  م سیسیا 

  قرارم   اوقاف سیازمان  نظار  تحت  باشیند شیده  سیازمانده   عام وقف طریق از  المنمعه  عام  خیریه  های  سیازمان که

مالت قرار  را  مالیات   ام ر  سیازمان و دارای   و  اقت یاد  وزار   انح یاری صیالحیت  مالیات   قان نگذار حالیکه در.  گیرند

 را   مالیات  و  مال   های  نابسیامان   ها هزینه  و  درآمدها  کسیب نح ه  و  مال  ام ر بر ناظر  دسیتگاههای تن  داده اسیت. 

 اختال   دارد وج د  خیریه حق ق  اشیخاص  خ ی ص  در که دیگری  اسیاسی  مشیک . اسیت نم ده  ایجاد  بخش این در

  اقدام  انتماع   غیر  و  خیریه  های فعالیت به  عام وقف  قالب در  اکثرا که.   است  یکدیگر  با  مذهب  و  خیریه های  فعالیت

 تب ره یک  و  بند یک  الحاق   قان ن واحده  ماده ۷  بند در. نیست  ممکن عمال  آنان سازی جدا  و  تمکیک  که  نمایند  م 

 اسیت   شیده  مقرر ۱۳۷۵/  ۱۲/۱۲ م ی ب  خیریه ام ر و  اوقاف  و حج  سیازمان  اختیارا   و تشیکیال   قان ن یک  ماده به

  و المنمعیه  عیام ام ر برای  وقف عن ان از  غیر بیه  کیه  دیگری  میا   هر  و  صیییدقیا   نیذور،  محب سیییا ،  بیاقییه،  اثالث  "  هکی

 تحت  فقیه  ول  اذن  با  باشید  مت یدی و  مت ل   فاقد  چنانچه  و. اسیت  عامه  م ق فا  حکم در  یافته اخت یاص  خیریه

  معافیت   مشیییم    عامه  م ق فا  اینکه به  ت جه  با  و.  گرفت خ اهد قرار  خیریه  ام ر  و  اوقاف  سیییازمان اداره  و نظار 

 شیم    در و  مت ل   بدون  مناب  بر  عام  وقف تعمیم.    میگیرند قرار  آن  عداد در نیز مذک ر  م ضی عا  هسیتند  مالیات 

  بخش جز  نه  خیریه  م سیسیا   سیاختاری  ماهیت جهت از  اینکه ضیمن  اسیت بحث مح   آنهاقرار گرفتن   انما  حکم

 را  ام الش   شیخ ی اگر  مثا  بط ر.  باشیند  م  اسیاسی   قان ن ۴۵ اصی  م یادیق از نه  و  میگیرند  قرار ۴۴ اصی   دولت 
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 ن     بان   چ ن  کرد  تلق   عام  وقف و ۴۵  اصی   م یادیق از  را آن  نمیت ان  باشید  نداشیته  هم مت ل   و  نماید معل لین  نذر

 .                       است ب دن المنمعه  عام همین  لحاظ به  مالیات  معافیتهای شم    و است نم ده مشخ  را م رف

  معیارهای ارزشی  مالیات ، در م ضی   برانگیزترین چالش:  مالیات    مثبت  تبعیضیا   بر حاکم  دین    معیار  -2

 از   و ی  قان نگذار ابتدای از شیریعت  و قان ن  میان  چالش این.  اسیت  مالیات  مثبت تبعیضیا  بر  حاکم  مذهب   معیار

 از  حق ق  و  دین  پی ند  باب در بحث. دارد ادامه تاکن ن  و  آغاز  مسییتشییارالدوله کلمه یک رسییاله  با   پیش سییا  ۱۵۰

 از  هریک بررسی   به که دارد وج د برداشیت سیه بحث م رد  م ضی    با ارتبا  در  ول  اسیت خارج  مقا  این  ح صیله

حق ق  میان  تعام   امکان عدم  و دین   معیار با  مالیات  مثبت تبعیضا : او   برداشت  .پردازیم م  قسمت این در آنها

 بط ریکه .  میشی د مطرح  مالیات  حق ق   رادیکا   پ زیتی یسیت  سی ی  از برداشیت اینمالیات  و ارزش های دین  اسیت  

  و  میالییات   برابری  اصییی   بیا  مغیایر  و  نیاروا  تبعیض  ن ع   را  دین   معییار  بیا  میالییات   تمیایزا   و  ترجیحیا   کردن  حیاکم

  قان ن که الحق امر بر آن حک مت که اسییت  سییابق  تکلیم   دین  امر  نگاه این از.  میدانند بشییری حق ق    معیارهای

  پی ند که اسیت  مسیتحدثه و الحق امری  مالیات  مثبت تبعیضیا  م ضی    و اسیت ایراد و  اشیکا  مح  اسیت  مالیات 

  ییا  و  دین   غیر  چیه  و  دین   چیه  فقیر  مییان  مثیا   بط ر.  م  گردد  میالییات   عیدالیت  تحقق  میان   االه   امر  بیه  آن  ییافتگ 

 حق ق  ح زه در برداشییت این  ندارد. وج د دسییت این از  تماوت   مالیات   حمایت  جهت از مسییلمان  و مسیییح  فقیر

 . است حق ق   های  زمینه  تمام در بلکه  مالیات  مثبت تبعیضا  در تنها نه  فقه  ق اعد  پذیرش  عدم  منزله به  مالیات 

  قیان ن  ۸۱  میاده  میت ان  دهیم  ارجیا   مسیییتقیم  هیای  میالییا   قیان ن  بیه  را  انگیاری  نم   این  از  ای  نم نیه  بخ اهیم  اگر

  معافیت  مشم    را  باغداری  و دامپروری و دامداری  و کشاورزی  های  فعالیت کلیه  ماده  این در.   آورد مثا  را  مالیات 

  هیای   پیاییه همین از   زکیا   و  خمس  تیامین  منب  مهمترین  فقه   احکیام  در  حیالیکیه در  اسیییت  داده قرار  کل   و  دائم 

  دوره در  و  صیم ی دوره  فقهای  آرا   در که هسیتند  رادیکا   سینت   فقهای   برداشیت این  مقاب  نقطه.   اسیت درآمدی

  بر و  داده  مالیا  پرداخت در شیرع  حرمت بر  حکم حت  که  دید میت ان  ن ری...  ا فضی  شیی   عقاید در  مشیروطیت

  باورند  براین و.    دانند  م   ج ر  حکام  با همیاری را  آن  و دارند  نظر شییرع  حکم  بدون  غیر  ما  در ت ییرف  ج از  عدم

 تبعیض   ق اعد وضی   با  تنها نه ن ری.. ا  فضی   شیی   حت .   اند   جداگانه مق له  دو  مالیا  پرداخت و  شیرع  وج ه که

 در   قان نگذاری  و دانسییته شییر   مغایر  قان ن  مقاب  در را  همگان  مسییاوا   اصیی  بلکه داشییته مخالمت   مالیات مثبت

 ۱۳۹۹  ،  غن )   داند  م   بدعت را مباح ام ر در حت   قان نگذاری  و.    مینماید تلق  اسییالم  خالف را شییرع   مسییائ 

:۱۰۱).                                                                                                            

  میان تعارض  ح به دنبا   و اسییت  مال  شییرع    تکلیف  و  مالیات   قان ن  تکلیف  میان  تعام   پ  در  دوم برداشییت

مالیا  و   پرداخت میان  ایران  مسیلمان م من  فرد اگر که  کند ح  را  تعارض این میخ اهد  مثا   بط ر.   اسیت  دو این

 این   در.    دهید  قرار اول ییت  در را  تکلیف  کیدام اسیییت  دین   امر  و تکلیف  یدیگر  و  مل   قیان ن   تکلیف  یک   کیه  خمس

  صی ر   در و اسیت  شیرع  تکلیف بر  مالیات  تکلیف تم ق  به  معتقد  که  دیدگاه   هسیتیم روبرو  دیدگاه  دو  با برداشیت

م    مطرح  وطن  خ اهان دم کراسیی  لیبرا   سیی ی از که  م  دهد قرار  مالیات  و  قان ن  تکلیف بر را اصیی   تعارض

 مثبیت  تبعیضیییا و    گنجیاندم     مالییات   قان ن  قالب در را  دین   مال  تکیالیف  و اوامر  که  دیدگاه   بالعکس  و شییی د

 در   که  هرچنید.  کشیییاندم    شیییریعیت  دنبیا  به را  قان ن و  هنم د  منید  قاعده  دین   معییارهای چارچ ب در را  مالییات 

 به   نیاز  آنها  بررسی  که هسیتند طرح  قاب  نیز دیگری مختلف  دیدگاههای  و فکری  های نحله طیف  دو این از هریک
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  میگیریم  پ  آنرا شیق ق  و  دوم  برداشیت از را  مالیات  مثبت تبعیض  ق اعد  پذیری تاثیر  ول  دارد  دیگری  های  پژوهش

  هم  کنار در را  مالیات  حق ق  و شییر  م ج دیت که که اسییت این  در  طیف  هردو در  دوم برداشییت  اشییترات وجه.  

  و  نیدارد  وج د  خنثیای   میالییات   و  حک مت   نظیام  هیچ  کیه  نمیاینید  م   مطرح  را خ د  دییدگیاههیای  مبنیا  براین  و  پیذیرفتیه

  مالیات    حمایت   ق اعد و  مالیات  مثبت تبعیضیا  در اکثریت دین  غالب  گرایشیا   حداق   مالیات   های  نظام همه در

  فرانسیه  در مثا  بط ر.    نمیشی د گرفته  بکار حک مت   های  نظام  سیک الرترین در حت   دو این  انمکات  میگردد لحاظ

  برخ ردار  مالیات  حمایت از  نمایند  مال   کمک نتردام کلیسیای  بازسیازی به که   داران سیرمایه  که کرد  اعالم مکرون

  شییریعت که اسییت این دارد وج د  مالیات  مداران قان ن  و  مالیات   مح ران شییریعت میان  که  تماوت   اما  میشیی ند

 درجه .  بالعکس  مالییات   مح ران  قان ن  و  دارند  تاکیید شیییریعیت اوامر   از  مالییات   ق اعد  تم ق   و روی  دنبیاله بر  مح ران

 به  که  شریعتمداران   .دارد  کش ری هر  در حک مت   نظام  انعطاف و  پذیری  تاثیر به زیادی  بستگ   دو این  میان  تعام 

  میال    ام ر  بیاب  در  دین   معییارهیای  و  م ازین  کیه  هسیییتنید  معتقید  دارنید  ت جیه  میالییات   ق اعید  بر  شیییرع   اوامر  تم ق 

  مالیات    نظام به میت اند  ثان یه احکام عن ان به  مالیات   ق اعد پذیری  تاثیر و اسیییت  کاف  و  کام  اسیییالم  حک مت

  بیا احکیام  سیییایر  و  زکیا   و  خمس  و انمیا   در  دین   میال   احکیام بکیارگیری.    بینجیامید  میالییات  عیدالیت تحقق  و مطل ب

  درآمد بر  مالیا   ن ع   عداد  در  را خمس  حت  و.   اسیت  کاف   و  واف   دولت  مال   بخشی  تنظیم جهت  شیرع   منشیا 

  ،  رضییای )    نمایند  م   پیشیینهاد  عظام آیا  نظر زیر  دولت  غیر  نهادی  ایجاد آن  وصیی   جهت  و داده قرار دارای   و

/ ۲۱یزدی  م یباح تق محمد سیخنران .  )  دانند  م  فقیه  والیت از را  اسیاسی  قان ن  مشیروعیت حت   و( ۱۳۰: ۱۳۹۱

  زکا  قان ن وضیی  به ۱۳۸۳ سییا  در چهنچنا  دارند  ت جه  مالیات   ام ر  در شییرع  گذاری  قاعده  به و(    ۱۳۹۲/ ۲

  بدون۱۳۹۰  سا  در  متعدد  اصالحا  وبا۱۳۸۷ سا  در  ساله  چهار ای  وقمه  با زکا  قان ن  اجرا  که هرچند.  انجامید

  مال    مناب  وصی    سیازمان ایجاد  پیشینهاد  زکا  قان ن  یک  ماده  در که. رسیید  نهای  ت ی یب به خمس  بر  آن شیم  

 آن   م یرف و آوری جم  در اقدام  هرگ نه زکا   قان ن۳  ماده در.  اسیت  شیده مطرح شیرایط واجد  عظام  آیا  نظر زیر

 ای   پاره  اسیالم   مال  شیریعت  برقراری در  اسیالم  کشی رهای  مالیات   های  نظام در .اسیت گذاشیته فقیه  ول  اذن به را

  ت جه آن ب دن  اختیاری  جنبه  به دین   مال  تکالیف  شیناسیای  ضیمن  بنگالدش و م یر  و ک یت  و  پاکسیتان  همچ ن

  دین   مال  تکالیف بر  حق ق  الزاما  یمن و  سیی دان  و عربسییتان  همچ ن  اسییالم  کشیی رهای  ای  پاره در و  دارند

  مالیات    ق اعد بر  دین   معیار میان تمکیک به وسییط  این در ترکیه(.   ۲۱۹: ۱۳۹۰ ، بختیاری) اسییت یافته سیییطره

  س م برداشیت در اسیت ایران  مالیات   نظام  تمرکز  بر بحث  چ ن.   نیسیت شیریعت  نم   منزله به  که اسیت  داشیته  گرایش

 در   مح ران  شییریعت  طیف  مقاب  در  .گرفت خ اهد قرار بررسیی  م رد جدا بط ر  مالیات   مقررا  و  ق اعد  به  ت جه  با

  و خارج   بعد در  هم  حق ق   علما  و حق ق  فالسییمه از  ای  پاره.  میگیرند  قرار مداران  قان ن  ،مالیات  مثبت تبعیضییا 

 ترجیح   مالیات  عدالت تحقق جهت  را  مالیات   حق ق  ق اعد  ،ارزشی   دین   اوامر  به بخشی  اصیالت ضیمن  داخل   هم

  مالیات   مثبت  تبعیضییا  ویژه به  و حق ق   ق اعد  قالب در  دین   فروضییا   به بخشیی  تعین  که  معتقدندو    دهند  م 

  گیرد  قرار الشیعا  تحت ارزشی  و  دین   تمایال   و بپ شیانند  عم  جامه خ د  بیرون  تعینا  به افراد  که  میشی د سیبب

  م  وابسته عم   خ د به  تنها  را  دین  تکالیف  آمد اخالق  معیار مبحث در  چهنچنا  کانت  و( ۱۵۲:  ۱۳۹۴ سند ،. )  

  دور به  م ضییی ع  حق ق مالیات   حیطه از بحث  که هرچند. تلق  نم ده اسیییت  جداگانه مق ال  از  را  دو این  و  داند

 حق ق    ق اعد حیطه در آنها شییم    عدم  یا  شییم    و  دین   مال   تکالیف به بخشیی   تعین  م ضیی    چ ن  ول  اسییت

 سیازی  روشین جهت  مثال   ذکر.   نماییم  م  اشیاره بدان بحث  گسیسیتگ  از  جل گیری  جهت  ناچار به اسیت  مالیات 

 ام  بیماری اگر  که  نماید  نذر اش  درون  نیت و  خ اسییت  برآوردن جهت  م من   شییخ   کنیم فرض.    اسییت  ضییروری
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 تعین   به م من شیخ  مثا   این در.  نمایم  م   اب المضی   حضیر   یا و فقرا  نذر را ام  دارای و  کارخانه  تمام  یابد شیما 

 پرداخت  از  معاف  نذورا   مسیییتقیم  های  مالیا   قان ن در  و  اسیییت  پرداخته  دین   معیار  با اش  درون  نیت بخشییی 

 این  از  و  بپردازد  مالیا   نه و  کند ادا   نذر نه بخ اهد  یم د  ارزشی   معیار به  تمسیک  با  اگر حا . اسیت  شیده  مالیا 

 شییی د   ایجاد  تعیارض اسیییت  مالییا  پرداخت  مثیا  این  در که  قان ن  الزام  تکلیف  با  دین   اختییاری امر  مییان جهیت

 تکلیف   و  بیرون  تعین مقنن سی ی از  را  مالیات    شیم    عدم  یا شیم    برقراری  مالیات  مداران قان ن چیسیت تکلیف

  مالیات   یم د  که م من شیخ  اگر حا .  دارد  درون  و  شیخ ی   جنبه  دین  اوامر حالیکه در  میدانند اجتماع   مال 

  حمایت سیایر  و  ها  معافیت  از  تا  دهد جل ه  بیرون  و آیین   دگر  نماد  با را  ایمان   دین  آیین  خ د بخ اهد  هسیت نیز

  بر سییع   دهد انجام زای  سیی د  و تجاری  های  فعالیت  دین   عناوین  با  و  شیی د  برخ ردار  مالیات  مثبت تبعیض  های

  قیان ن   تکیالیف  بیه  نظر م رد  شیییخ   زمیانیکیه طیف  این تعبیر  بیه حیالیکیه در  دارد  عین   غیر  امر بیه  بخشییی   عینییت

 به  نیز بشییری حق ق   اسییناد  در  .پ شییاند  م  عم   جامه خ د بیرون   تعینا  به واق   در  مینماید عم  خ د  مالیات 

 رسم    مذهب  برای اقت ادی  امتیازا  وای مال   ه  حمایت  اعطا   بشر  حق ق   اروپای   کن انسی ن۱۴  ماده مثا   عن ان

 اقلیت   و مذاهب  سایر  پیروان حق ق  نقض  به منجر که شرط   به  تنها  است ندانسته  مذهب  تبعیض من   با  منافات   را

  انجام  جهت  در  مالیات   های حمایت نیز بشییر حق ق   اروپای   دادگاه  .( ۱۹۲: ۱۳۹۳  ،  فاطم   سییید  قاری)  نگردد  ها

  بر  نمیت ان  که  همینط ر.  اسیت  نکرده  تلق   برابری اصی   مغایر را اکثریت رسیم  دین  مناسیک و  مذهب   های  فعالیت

 وارد   ها  اقلیت سایر حق ق  نقض  ایراد مسیح  یکشنبه تعطی   روز در  انتخابا   برگزاری  جهت فرانسه  انتخابات   نظام

  م ضیی   زیرا  داشییت ت جه  مالیات   مثبت  تبعیضییا   م ضیی    در ویژه به  حمایت نح ه و میزان به  باید  اما.  سییاخت

 پی سیتگ   نیز  حاکم مسیلط و اقت یادی سییاسی   گرایش به  دین  اوامر  با آن  تعام  در  و  اسیت  مل   تکلیف یک  مالیا 

 را  م ضی    مالیات  مقررا  در  مداقه  با  اسیت  فعل   مالیات  حق ق   نظام که سی م برداشیت بررسی  در.  مینماید  پیدا

                              .                                                                                                                            گرفت خ اهیم  پ  بیشتر

  میان  تعام   دیگری و  مالیات   و  دین  معیار جداسیازی  و تمکیک  یک  پیش گمته که  برداشیت  دو برداشیت سی م : در

 برداشیت  دو از ای ملغمه  و ترکیب  ایران  مالیات  حق ق  در  سی م برداشیت انجامید. در دیگری  بر  یک  تم ق   با  دو این

 تبعیض   ق اعد از ای  پاره در اسییت.  آمده در  اجرا  به   و  پیاده  ایران در  مالیات  مثبت تبعیضییا  در  که  اسییت  قبل 

  جداگانه مسییر دو  مذک ر  مالیات   ق اعد و شیریعت اوامر که اسیت ای گ نه به بندی مرز  و تمکیک  ایران  مالیات  مثبت

  باب در اسییت حق ق   اشییخاص درآمد بر  مالیا  در  مالیا   یافت   در  بیشییترین حالیکه در  مثا  بط ر اند  کرده  ط 

  های  مالیا   قان ن ۸۱  ماده حالیکه در  یا  و  نیسیت م ج د سیندی شیریعت در  حق ق  اشیخاص شیرع   مال  تکلیف

  شیریعت در اسیت نم ده  وضی   معادن  و جنگ  و  باغداری  و دامپروری و کشیاورزی  بر  کل   و دائم   معافیت مسیتقیم

 غیر   و منق    از  اعم مهریه۱۴۴طبق ماده    یا  و اسیییت  مذک ر  م یییادیق از زکا   و خمس درآمدی منب  بیشیییترین

 به  نیز  مالیات  مثبت  تبعیضییا  از ای  پاره در. اسییت گرفته قرار   مالیات  معافیت مشییم   و جهیزیه منق   منق  

  نهاد  مالیا  سیازی یکسیان  دسیت رالعم  چنانچه. اسیت  انجامیده  مالیات  حق ق  ق اعد  بر  مذهب   های معیار برتری

 عم م   که .اسیت گرفته قرار مسیتقیم  های  مالیا   قان ن  جایگزین ۷۱/ ۴/  ۲۸ م رخ رهبری دفتر  اسیالم   انقالب   های

 فقیه   والیت  اختیارا   ح زه در  که  و فرامین و احکام مال  و مالیات  رهبری مرب   اسیت م ضی عا   به مذک ر م ارد

 به   .(۲۵۴:   ۱۳۹۳ ،  م ذن ) میپذیرد صی ر   رهبری ناحیه   از  که اسیت  کل   های سییاسیت  به مرب   که میگیرد قرار

 بط ر  و  اسیاسی  قان ن  ۴ اصی  به  ت جه  با  شیرع  جهت از  ق اعد عم م بر نگهبان  شی رای  که  نظارت  اسیاو بر  عالوه
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 خ د   نگهبان  شی رای  فقهای  ،مالیات   های بخشی دگ   و  ها  معافیت  خ ی ص در دارد اسیاسی   قان ن ۵۱ اصی  بر اخ 

  م ی بات   و  اند داشیته گرایش  فقه   تم ق  و  مالیات  ام ر در  اختیارا  تعمیم به  و دانسیته امر والیت  مقام از  ماذون را

  اختیارا  بر  محدودیت  که ایراد این  با  را  اسیت ب ده  دین   مالیا  مثبت  تبعیضیا  لغ   و  محدودیت ایجاد  پ  در که

  " رهبری  اذن  "  همچ ن  عبارات  نم دن  اضیافه  با نیز  اسیالم   شی رای  مجلس و  نم ده  باط  اسیت شیر  خالف رهبری

 احکام   به  ت سی   با نیز م اردی در حت   نگهبان  شی رای. اسیت  نم ده ح   را  م ضی   م ی به به "رهبری مج ز "  یا  و

  که  م اردی  خ  ص در  حت (   ۱۴۹:  ۱۳۸۸  ،  واعظ )  است  داده قرار  خ د  تمسیر  مالت  را ب دن شر  خالف اولیه

 اسیت   شیده گرفته  پیش  روا  همین نیز اسیت  شیده  شیرع  نظر کسیب  نگهبان  شی رای از  اداری  عدالت  دی ان طریق از

 این   بیه  فقه   نظرییه  ۷۵/  ۳/  ۲۴ م رخ  در  نگهبیان شییی رای  خیاص  م ق فیا   بر  میالییا   اخیذ  خ ییی ص  در  مثیا   بط ر

  بر  مالیا   اما  اسیت ان ر  شیر   خالف خاص  و  عام  م ق فا   رقبا ؛ بر  مالیا   دریافت  " که اسیت نم ده  اعالم  مضیم ن

 به   ۱۳۶۹/ ۲/ ۴  -۳۹/ ۴/  ۳۴۴۲  شییماره  رای در  فقه  نظر  همین مبنای بر  عدالت دی ان و  " ندارد  اشییکال   درآمد

  دیگری  آرا  در  عالوه به  .( ۱۰۵۴: ۱۳۷۸  ،  قربان )   ه اسیتنم د اقدام  مالیات   عال   شی رای  عم م  هیئت  رای  ابطا 

  نم ده ابطا  را  مالیات   عال   شیی رای آرا  نگهبان  شیی رای  نظر و  دیدگاه  همین به اسییتناد  با اداری عدالت دی ان نیز

 ۵۱  شیماره  رای  و  امالت  سیاالنه و  و  بایر  اراضی   معافیت  خ ی ص در  ۷۵/ ۴/  ۲ م رخ  ۵۶ شیماره رای مثا  بط ر اسیت

 مسیتقیم   های  مالیا   قان ن  بعدی اصیالحا  در  بعدها که  چند هر  برد  نام  میت ان خاص  وقف در  ۱۳۷۶/ ۵/  ۱۱ م رخ

 م ارد  در بخ اهیم گر. ااند گرفته  قرار  مالیا  مشم   ۳۹ و۳ ۸م اد در  وراث به  انتقال  نذری  ام ا   و خاص  م ق فا 

  نم  به  م سی  تماسییر  ارائه  و شیرع   معیار  با را آن  مالیات  مثبت تبعیضیا   در  مالیات   قان ن  صیراحت  عدم  و  کل 

  ، ت ک . )  میشی د فراهم م ضی عه حق ق   بر فقه   تماسییر برتری  م جبا   دهیم  سیرایت جزای  ق انین  همانند م دی

  میکند ایجاد اخ  بط ر  مالیات  مثبت تبعیضیا  در  و  عام بط ر  مالیا  در  فقه   برتری  این که چالشی (    ۶: ۱۳۷۲

  های  درآمد که  حال  در نمیشی د متمرکز  خزانه در آن از حاصی   درآمدی  مناب  و  شیرع   مال  تکالیف  که اسیت این

 سبب   و میسازد  فراهم  را  اساس   قان ن نقض م جبا  که  م  باشد متمرکز  خزانه در  عم م   درآمد  عن ان به  مالیات 

 در  نیز  مالیات  مثبت تبعیض  ق اعد از ای  پاره(   ۱۳۴:  ۱۳۹۱  ،  رضییای . ) میگردد  مال   های  سیییاسییت تحقق  عدم

  که اسیت  داشیته  ت جه  مالیات  مثبت  تبعیضیا  در  دین   معیارهای  لحاظ و روی  دنباله به مسیتقیم  های  مالیا   قان ن

  نم   بدون  دو هر  متقاب   شیناسیای  به  بط ریکه.   اسیت  شیده  لحاظ  آن در مداران  قان ن  هم  و  شیریعتمدران  گرایش  هم

  و آن  اجرای   نامه آیین  و تب ییره  سییه  و  ماده همت در  زکا  قان ن ت یی یب آن عطف نقطه. اسییت  انجامیده دیگری

 به   متعدد  م ارد  در نیز مسیتقیم  های  مالیا  قان ن  در  عالوه به  برد  نام  میت ان ۱۳۹۰ سیا   در زکا   شی رای تشیکی 

  الخروج  ممن   وج د  با ۲۰۳  ماده در  مثا   بط ر    است  شده  اقدام مثبت تبعیضا  در  دین   معیارهای  کردن لحاظ

 را  شییرع   عبادی  مال  واجبا   یا  و.  اسییت  نم ده مسییتثن   را حج سییمر  مالیات   بدهکاران  مالیات   بدهکاران  تمام

 سی م  برداشیت از بندی جم  یک  در. اسیت سیاخته خارج  مالیا   شیم   از و  داده قرار قب    قاب   های هزینه مشیم  

  گمت  ت ان  م  هسیتیم  شیاهد  ایران  مالیات   نظام در آن  تبل ر  که  مالیات  مثبت  تبعیضیا   بر دین   حاکم  معیارهای

  بر  میالییا  از  نمیت ان  بط ریکیه  اسیییت  انکیار  قیابی   غیر م ارد ای  پیاره در  دین  و  میالییات  حق ق   مییان  ییافتگ   پی نید  کیه

 در   یا و  نداد قرار نظر  مد االرث  سیهم و ارث طبقا  در  را آن فقه   و  شیرع   معیارهای آنکه  بدون گمت  سیخن  ارث

  مالیات   حق ق   نمیت ان دیگر سی ی از و.   نکرد ت جه شیریعت  دید از آنان  ماهیت به  مالکیت  و  معامال   و عق د م رد

 در  را  آنها نداشیتن  تم ضی عی دلی  به شیریعت در آن طرح  عدم و ب دن مسیتحدثه دلی  به  که  آنرا  ن ین  م ضی عا   و

  مالیا   شیم    عدم  یا و  شیم    باب در شیریعت در حق ق  اشیخاص  خ ی ص در  چنانچه  داد قرار  شیر   کام   سییطره
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و از سیی ی دیگر نمیت ان تمکیک نظام    .باشیییم  آنها بر تشییری  تعمیم  بدنبا   را اسییت  مانده مسییک   که را  آنها بر

 دوم  دانست.                                              نم  منزلهبه  را  دین   معیارهای از  مالیات 

  معیار  با مالیات  مثبت تبعیضیا :  مالیات   مثبت  تبعیضیا   مشیوو  مذهب    موضیواا   و اشیاا   2-1

  های  ویژگ  از  خ یی یه این  اگرچه.    اسیت گرفته  بر در  مالیات   نظام در را مثبت  تبعیضیا  از حجم  بیشیترین  دین 

 تاثیرش مستقیم غیر  و مستقیم  ص ر  به  اساس  قان ن ۴ اص   به  ت جه  با و.   است  تئ کراس   های  نظام  در  اسیاس 

  ،  راسیی ) دانسییت آن  مح یی    را حق ق   و  اولیه  ماده را فقه  میت ان که بط ری.  اسییت  گذاشییته  مالیات  حق ق  بر را

 تمایزا   و  ترجیحا  این اکثر  در را دو این میان آمیختگ   هم  ودر  تعام   ن ع   میت ان که  ای گ نه  به( ۲۹۸: ۱۳۹۲

 همچ ن   دین   میال   تکیالیف  انجیام بیه  افراد تشییی یق  و  مضیییاعف  میالییا  از جل گیری جهیت  مثیا  بط ر.  دیید  میالییات 

 پرداخیت   را  زکیا  و  خمس کیه متشیییرعین  ۱۳۹  میاده "ز  "  بنید در  مسیییتقیم هیای  میالییا  قیان ن  در زکیا   و خمس

  و همزیسییت  این.  گردد  م  کسییر  مالیا  پرداخت شییم  م درآمد از زکا   و خمس پرداخت  میزان به  اند نم ده

  باشید  ای گ نه به  بایسیت  م  و  باشید  نامتناسیب تحمی   نباید  مالیات  مثبت تبعیضیا   در ، حق ق   و فقه  میان  تعام 

  مالیات    بدهکاران خ ی ص در  ۲۰۳  ماده در که  تعامل   یا  ( ۲۹۸: ۱۳۹۲  دوسیت،  رضیا. ) بینجامد  عم م   نم  به که

از عم میت مالیات  خ اهد کاسیت از این  واجب حج  فریضیه  مسیافرین شیدن  قائ   اسیتثنا   و آنان الخروج   ممن    و

 این   در  نیسیت  تماوت  اسیالم   حاکم  مالیات   و  مال   حمایت  جهت از  دین  غیر  و  دین   مسیتمند فقیر  جهت که میان

  شیده  شیناخته  های اقلیت سیایر  به  نسیبت  مذک ر  قاعده که اسیت وارد مذک ر  قاعده وضی  در مقنن هب ایراد این  صی ر 

  که دارد اقتضیا   مالیات  عدالت.  دارد  سیرایت نیز خ د  دین  مناسیک  انجام و زیار  برای  الخروج  ممن    عدم جهت

  میان سیا  آخر عیدی  معافیت در  چنانچه  نباشید  متماو   مالیات   حمایت   شیم   و  مالیا  نرخ  یکسیان  درآمدهای در

 ای   قاعده  چنین  مالیات  مثبت تبعیضییا  از  اندت ای  پاره در.   نیسییت  تماوت  مسییلمان  و مسیییح  بگیران حق ق 

 از  را شییعه  ایرانیان ۱۳۶۹بخشینامه سیرپرسیت  ب   ک دکان  و  خ اندگ  فرزند م رد در  مثا  بط ر. اسیت  نشیده  مراعا 

  و  مانده  سیاکت سیرپرسیت  ب   ک دکان شییعه غیر سیرپرسیتان م رد در  که  حال  در .اسیت سیاخته خارج  مالیا  شیم  

  ماده   د بند م ضی    دین  مدارو  معافیت شیر  م رد در  یا .اسیت  ناروا تبعیض  ن ع  که  شی د اقدام  باید م رد حسیب

  باید .    اسیت  نم ده  قم علمیه  ح زه  مدیریت  تایید به م ک    سینت  اه  م رد در که مسیتقیم  های  مالیا   قان ن ۱۳۹

  حیطه  در که دارد سیرایت  م ضی عات  و اشیخاص به  مذهب   معیار  با  مالیات  مثبت تبعیضیا   بیشیتر  که داشیت  ت جه

  و اشییخاص  بندی تقسیییم  و بررسیی  به جهت  بدین.  میباشییند رهبری  مقام به وابسییته  های  نهاد  و  رهبری  اختیارا 

                        .                                                                                             میپردازیم  مذک ر  م ض عا 

را م     مذک ر حق ق  اشیخاص  :مالیات  مثبت تبعیضیا   مشیم   رهبری نظر زیر  مذهب   نهادهای  و اشیخاص  ۲-۱-۱

 در .  کرد تقسییم رهبری به وابسیته  مذهب   غیر حق ق  اشیخاص و رهبری به  وابسیته  مذهب  حق ق  اشیخاص  به  ت ان

 غیر   هاینهاد را  مذهب  حق ق   اشیخاص  میت ان.    اسیت  نشیده  مذهب   نهاد  از  واحدی تعریف  م ج د  مقررا   و ق انین

  و م سیسیان بین  فعالیتشیان از حاصی  احتمال   درآمد  مازاد هیچ  و  شیده  ایجاد عرف  و  قان ن  طبق  که دانسیت  انتماع 

  نهاد  کردن  اسیتثنا   .هسیتند وابسیته  رهبری به  و هسیتند  جدا  حک مت از سیاختاری  لحاظ از  و میگرددن ت زی  مدیران

  مالیا   قان ن طبق  مالیات  و  مال  و کشیی ری  خدما   مدیریت قان ن طبق اسییتخدام  جهت از مذک ر  مذهب   های

. نیسیت ح یر و  حد بدون  تکلیم  احکام  شیم    عدم  منزله به  عم م   محاسیبا  قان ن طبق  نظارت   و  مسیتقیم  های
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  حذف خ یی ص در  اسییالم   شیی رای  مجلس  وقت رئیس  کروب   مهدی سیی ا  به  پاسیی  در رهبری  مقام جاییکه  تا

  صیرفا.  م افقم  ها  بنیاد  و  نهادها برای خاص امتیاز هرگ نه لغ   با...  "  فرم دند رهبری  پ شیش تحت  های  نهاد  معافیت

 م سیی    تمسیییر  جهت  بدین ".  گردد  منعکس ب دجه در مناسییب نح  به که دارم  آنان مام ریت   های هزینه  دغدغه

 است   رهبری من یا  خالف  مذهب  های نهاد خ  ص در آن مالیات  جمله از و مثبت  تبعیضا   بیشتر تسری  جهت

  و خدام شییدن  تثن مسیی  خ یی ص  در  اوقاف سییازمان به ۱۳۷۴  ابالغ   رهبری العم   دسییت ر طبق اگر  مثا   بط ر.  

  ماده  طبق اگر  یا و  نیسیت آنها  کام   شیم    عدم  منزله به  کار  قان ن م اد از  بعضی  شیم    از  مذهب   اماکن  کارکنان

 را   انقالب   نهادهای دارای  و  مال   مناب  از اسیتماده  اجتماع   تامین  جام   نظام  مال   های  سییاسیت  و  اصی    قان ن۷

  احمر  هال  ،اجرای   سیتاد به  نظران صیاحب سی ی  از م ارد از ای  پاره در حت   که  اسیت نم ده رهبری اذن به م ک  

 وابسیته   جهت  به م یلحت  تشیخی  مجم  حت   و انما   کننده اداره م سیسیا   و قضیاییه  هق  و  ارتش و سییما  و صیدا  و

 در   متعددی  م اد در( ۱۴۴:۱۳۷۳ م تمن ،  طباطبای )  اسییت  شییده  داده  سییرایت م سیی   تمسیییر  با رهبری به ب دن

 جمله   از.   اسیت  شیده  برده  نام  مذهب  غیر و  مذهب  از  اعم  رهبری نظر زیر  های  نهاد از مسیتقیم  های  مالیا   قان ن

 به  وابسیته  نهاد عن ان به  نهادی  اینکه برای حق ق   دیدگاه از  اصی ال.  کرد  اشیاره ۱۳۹  هماد  ، ۲  ماده  ۴بند به  میت ان

 انت یاب   تاسییس، سیند  :باشید  عمده  مالت پنج  دارای  میبایسیت شی د شیناخته  مذهب  غیر  و  مذهب   از  اعم رهبری

)    باشید رهبری  ت سیط آن تشیکی   دسیت ر و  نهاد، در رهبری  نماینده  حضی ر  نهاد، م ی با   تایید  نهاد،  مقام  باالترین

  (.                                                                    ۲۳:   ۱۳۹۳  ،  قطب  و رستم 

  های  مالیا   قان ن ۲  ماده ۴  بند  م ضی    مالیات   های  معافیت  از  برخ رداری  و رهبری نظر زیر  های  نهاد  خ ی ص در

  همانط ر "که  فرم دند مرق م  دارای  و  اقت ییاد وزیر خان  محمد مهندو به ای  نامه در رهبری  مقام  دفتر مسییتقیم

  ۳  م رخ  ۱۵۵۴۶/  ۱  شیییماره  و ۱۳۷۱/  ۹/۱۲ م رخ ۱۴۳۳/ ۵/  ۱  های  شیییمیاره به ال یییدور  سیییابق فرامین  در که

 طبق  اسیالم  انقالب  ینهادها  مالیا  سیازی یکسیان  خ ی ص در ۱۳۷۱/  ۴/ ۲۸ م رخ ۱۹۴۷۹ شیماره  و۳/۱۳۷۲/

  م   جدا  مجریه  سیاختار  از را  مذک ر  مذهب    های  نهاد  ای  پاره اگرچه "...    شید خ اهد عم   صیادره العم  دسیت ر

  غالمان  جامعه  اسیالم ،  عل م مدارو  ، مقدو  های آسیتان  شیام    مسیتقیم  های  مالیا   مالیا   قان ن در  اما  دانند

  داده قرار  مالیات   های حمایت از  برخ ردار  دین   های هیئت و  ها  انجمن  ،اه  م یل   ها،  حسیینیه و  مسیاجد  سیابق،

  عبدالعظیم  حضیر  آسیتان رضی ی، مقدو آسیتان  شیام  ۱۳۹  ماده الف  بند مقدو  های آسیتانه خ ی ص در. اسیت

  و  دانسیته خمین   امام  حضیر   مقدو آسیتان و شیاهچراغ  م سی  ابن احمد آسیتان مع ی مه،  حضیر  آسیتان الحسین ،

  عالوه .  اسیت گذاشیته  خیریه ام ر  و  اوقاف  سیازمان  عهده بر را تشیخی   ،معافیت مشیم    متبرکه  بقا   سیایر م رد در

  اوقاف   ادارا   ت جیه طرح  اجرای  در ۱۳۶۹/  ۸/ ۷ م رخ  رهبری  مقام مج ز به  ت جه  با  شییده  برده  نام متبرکه  بقا  بر

  و دخالت  به مجاز  قافوا  ادارا  رهبری سی ی  از  م ق فه  اداره  و مت ل   ن یب  صی ر  در متبرکه  بقا   سیایر م رد در

  مرادها  پیر و  ها  امامزاده  صی ر   به که متبرکه بقا   سیایر م رد در هرچند.   ب د نخ اهند  م ق فا  گ نه این  در نظار 

  اوقاف  سازمان  ۱۳۶۵/  ۳/ ۲۷ م  ب اصطالحا  و  تعاریف به مرب    العم   دست ر  در اما نیست  دقیق  آمار  و تعریف

  یا  و زیار   یا  و  عباد   برای  که  اسیت  نم ده اطالق   اماکن  به را  مذهب   اماکن آن یک  ماده  ۶  بند در زیار  و حج  و

 اختیار  تم یض که هرچند.  باشید نداشیته  شیخ ی  اسیتماده  جنبه و  یافته  اخت یاص  و شیده  ایجاد  مذهب  مراسیم انجام

 خ د   صالحیت از  عدو   ای گ نه اساس   قان ن ۵۱  اص  م ض    یمعافیتها  جهت  از  اوقاف  به  بقا   تشخی  در مقنن

  ذات  صیالحیت جمله  از  بقا  وج دی  ماهیت خ ی ص در  اوقاف  به مرب   قان ن به ت جه  با دیگر جهت از  اما اسیت
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 مسیتق    هدایای  و النظاره حق و  الت لیه حق از حاصی  وج ههزینه   چگ نگ  آیینامه در و.  باشید  م   اوقاف سیازمان

  ، الملل   بین  قرآن  مسیابقا  برقراری شیام   شیده  بین   پیش  های هزینه و  م یارف  آن  ۱۲  ماده  در  ۱۳۹۹ م ی ب

  یاو  بهاری، آرامش  سییراسییری  های  برنامه  و قرآن، داخل   مسییابقا   از  حمایت  داوران،  و  قاریان  و حماظ از حمایت

 مشم     قب    قاب   های هزینه  عن ان به "...   و عاش رای   ب یر   ، عل ی والیت  ، اله  ضیافت ، معن ی نشا  نب ی،

  ماده  الف  بند  اسیاو  بر ی رهبر نظر زیر  مذهب  متبرکه  بقا   خ ی ص در آنچه. اسیت شیده  داده قرار  مالیات   معافیت

  های  فعالیت م ضییی   اسیییت انگیز بر  چالش و اهمیت حائز  مالیات  مثبت  تبعیضیییا   از  برخ رداری  جهت از ۱۳۹

  با  .اسیت  آمده مسیتقیم  های  مالیا  قان ن ۲  ماده ۴  بند  ۲ و ۱  های تب یره در  که  اسیت  آنها زای   سی د  و اقت یادی

  های  مالیا   قان ن  ۲  ماده  ۴ بند مشیییم لین  عداد در رهبری به وابسیییته  مذهب  حق ق   اشیییخیاص  اینکیه  به  ت جه

  های  فعالیت  که آنها به  وابسیته اشیخاص جهت  از  هم و م ضی ع  جهت از  هم  اسیاو  این بر  میگیرند  قرار مسیتقیم

  قان ن ۱۰۵  ماده  م ضی    مالیا   مشیم    اند شیده  ایجاد  شیرکت  قالب  در و  داشیته  خدمات   و  معدن  تجاری  اقت یادی،

 نیز   و  داشیته وج د گذشیته  از  که  سییاسی  چالشی  عن ان به اسیاسی  نکته همین و.  میگیرند رارق مسیتقیم  های  مالیا 

  های  شییرکت و  ها  هلدین  که  مینماید بروز نیز رضیی ی  قدو آسییتان ویژه  به  متبرکه  بقا  خ یی ص در دارد ادامه

  های  مالیا   قان ن ۱۰۵  ماده  مشیم   دارد گذاری سیرمایه مشیارکت  که  های   شیرکت در  و  رضی ی  قدو  آسیتان  تابعه

 اسیت  م منان  محب سیا   و  م ق فا  و  نذورا   از  آنها دارای  که  مقدو آسیتان تب  به  اینکه  یا  و هسیتند مسیتقیم

 ۵۳  ماده  و مسییتقیم  های  مالیا   قان ن ۹۴  اصییالحیه  ت یی یب زمان  در.   دارد سییرایت نیز  آنها بر  معافیت شییم  

  حاصی   درآمدهای بر  مالیا   شیم   م رد در ۱۳۹۳/ ۹/ ۱۹ م ی ب  دولت  مال   مقررا   بخشی  تنظیم  قان ن  الحاق 

  قان ن  با م ی به  مطابقت بر نظار  در  نگهبان  شی رای  ول  ب د سیاخته  روشین تکلیف  آنان اقت یادی  های  فعالیت از

 نظر   اعالم   چنین  خ ی ص این  در ۱۳۹۳/  ۱۰/ ۲۱  م رخ ۲۲۸۴/  ۱۰۰/  ۹۳  شیماره نظر۲۵ بند  در  شیر  و  اسیاسی 

  اقت ادی  بنگاههای  و م سیسا  وضیعیت چ ن دولت  مال   مقررا  بخشی   تنظیم قان ن  الحاق ۵۳  ماده در  " که نم د

  ۱/  ۲۱ م رخ  ۲۶۶۳/ ۱ شیماره  های  نامه در  که  رهبری ت سیط  شیده تعیین ضی ابط  طبق  باید نیسیت یکسیان  مذک ر

 اصالح   گردیده ذکر  رهبری دفتر حسابرس  و نظار   معاونت  ۱۳۹۳/   ۹/  ۱۷  م رخ ۶۰۶۱۷/   ۵ شماره نامه  و  ۱۳۹۲

  نگهبان  شی رای نظر  تامین جهت نیز  اسیالم   شی رای  مجلس  ". اسیت  اسیاسی  قان ن ۱۱۰  و ۵۷ اصی    مغایر اال  و شی د

 م ضیی    در  و.   نم د اضییافه  مذک ر ق انین متن به را  ". دارد وج د فقیه  ول  اذن که م اردی اسییتثنا  به  " عبار 

  مماد  " اسیت  آمده ۱۳۹  ماده ۴ تب یره در.  شید افزوده مسیتقیم  های  مالیا  قان ن ۱۳۹  ماده ۴ تب یره ها نیز  یتمعاف

  مقیام  نظر  اسیییاو  بر  بیاشییینید  م   مج ز  دارای رهبری  معظم  مقیام  ییا  خمین   امیام  طرف از  کیه  م اردی  در  میاده  این

 کلیه   بر دائم   و  عام  معافیت  ت جیه جهت در  رضی ی  قدو آسیتان.                                  "میگیرد انجام رهبری

  و  ۱۳۶۶در سیا   خمین   امام  عام حکم  و  ها  فعالیت کلیه  بر انقالب  از  قب   ها  معافیت  پیشیینه به خ د  های  فعالیت

  المنمعه  عام  ام ر  و واقمین نیا   و  مسیاکین و فقرا  جهت در  انتماع   های  فعالیت از  حاصیله  مناب  از اسیتماده اینکه

  تقاب  ای گ نه را  قدو آسییتان و  مالیات  ام ر  سییازمان و  دولت میان  چالش این  میت ان  عبارت  به.   داشییت اسییتناد

 م افقت   با ۱۳۹۳  آذرماه در  نهایت در  که  صیی ر   بدین.    انجامید  تعام   ن ع  به که نم د  تلق   قان ن و شییر   میان

  مال    مقررا  از بخشیی  تنظیم  قان ن به م اد  برخ  الحاق   قان ن ۷۸  ماده  صیی ر  به تحقیقا   و  آم زش  کمسییی ن

 اصی    اجرای  و  آم زشی   عدالت برقراری  منظ ر به  " که اسیت  شیده مقرر مذک ر  ماده در که رسیید ت ی یب به  دولت

 دسیته   آن  و  رضی ی  قدو  آسیتان  روسیتاها  و محروم مناطق اول یت  با  و پرورش و آم زش آم زشیگاههای  تجهیز  و ۳۰

  مالیا   قان ن این ت ی یب  زمان  تا که اجرای   سیتاد و  مسیلح  نیروهای مجم عه  زیر  اقت یادی  بنگاههای  و م سیسیا  از
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  ارزش  بر  مالیا  و مسییتقیم  مالیا   پرداخت  به  م ظف دارد  نیاز فقیه  ول  اذن که  م اردی اسییتثنا  به  اند  نپرداخته

  مشیم    اقت یادی  های  فعالیت نیز  مسیتقیم   های  مالیا  قان ن  ۲  ماده  ۲ و  ۱  های  تب یره  در و.  "باشیند  م   افزوده

 به  وابسیته  نهادهای  سیایر و  مقدو  های  آسیتان  م رد در  رهبری  فرمان آخرین در و.  اند گرفته قرار ۱۰۵  ماده  مالیا 

  های  فعالیت  شیمافیت بر  تاکید و وابسیته  نهاد  ده  معرف  ضیمن ۱۳۹۶/ ۶/ ۲۱ م رخ ۱/ ۳۳۳ ۰  ۶ شیماره به رهبری

.    نیسیت  افزوده  ارزش بر  مالیا  و  تکلیم   های  مالیا  شیام   حکم این  البته...  ":    فرم دند مذک ر  نهادهای اقت یادی

  و  ها شرکت  مالیا   ؛باشد  پذیر  رقابت  و  شماف  باید  اقت ادی  های  فعالیت  چ ن لیکن  رضی ی  قدو آسیتان م رد در  و

 برگشیت   قدو آسیتان به  عینا خرج  -  جمع   صی ر  به و پرداخت  و محاسیبه  مقررا   برابر آن به مرب   م سیسیا 

  اعما   نیز رهبری به  وابسیته  مذهب   اشیخاص  و  متبرکه  بقا  سیایر م رد در( خرج   -جمع )    شیی ه این  "  شی د  داده

                                        .                                                                                                                            گردد  م 

 غیر   م ضی عا  و  اشیخاص بر  مالیات  مثبت تبعیضیا :    رهبری  به  وابسیته غیر  مذهب   های  نهاد  و اشیخاص  ۲-۱-۲

 مدارو   مسییتقیم،  های  مالیا   قان ن ۱۳۹  ماده الف  بند م ارد جز  به  متبرکه  بقا   سییایر  درقالب  رهبری به وابسییته

  ماده  به  ت جه  با که  اوقاف به  مرب   م ض عا   و ،  مذهب  های هیئت  و  ها  انجمن  ها،  ل م  و  مساجد  اسالم ، عل م

  صیییرف که  های هزینه  ۱۳۹  ماده ج  بند در  و میگیرد  بر در اسیییت فقیه  ول   ماذون  اوقاف  قان ن اجرای  آیینامه ۳۲

  و تعزیه مراسیم  و  اسیالم مدارو  و علمیه  ح زه  و  ها  الم ی و  مسیاجد تعمیر  و بنا   دین ،  تحقیقا   اسیالم ، تبلیغا 

  دین  غیر  یاه  فعالیت چنانچه  دین   های  نهاد داشیت  ت جه  باید.  دارند قرار  معافیت  مشیم   شیرو   رعایت  با  اطعام

 از  هاپکینز جان  دانشگاه  بندی  طبقه  مطابق  ویژه به الملل   بین  بعد در  ها  نهاد اینگ نه  بندی تقسیم در  باشیند داشیته

  نهاد  بندی  طبقه  در  را آن  کند ایجاد آم زشی  مدرسیه یک کلیسیا اگر  مثال.   میشی ند خارج  مذهب   نهادهای  شیم  

  ۶:   ۱۳۸۲ ،  اسیالم   شی رای  مجلس  های  پژوهش  مرکز)   میسیازند خارج  معافیت  شیم    از  و  داده قرار  آم زشی   های

 است  شده  ایجاد تجاری مراکز مسجد  درآمد  جهت  و  مسیجد کنار در م ارد ای  پاره در  ایران  مالیات  حق ق   نظام در(  

  ۲  تب یره مشیم    حاصیله  درآمد  گردد مسیجد  ام ر صیرف اگر  حت   اسیت اقت یادی  مذک ر  فعالیت  اینکه  به  ت جه  با

  های هزینه جمله  از  میت ان را  مسیجد به مرب    های هزینه  و  .میگردد مالیاتهای مسیتقیم  قان ن۱۰۵و ماده   ۲  ماده

  ماده  در  صیادق   امام جامعه  و  اسیالم  عل م مدارو  معافیت از  برخ رداری  به مرب   شیرو . نم د محسی ب  قب    قاب 

  شی را سیاله هر  تاییدیه  و  قم علمیه ح زه  تشیخی   با  وزیران هیئت ۱۳۶۸/ ۳/ ۲۷ م رخ  وزیران هیئت  نامه ت ی یب ۲

  ماده  ۳ تب یره  م ضی   اجرای   نامه  ینآی  در و. اسیت  شیده ذکر  تیرماه  پایان  تا مرب    مالیات  ح زه به  تاییدیه  ارائه  و

 از   پس  اسییالم  مدارو به  متعلق م ق فا  وزیران هیئت ۱۳۸۱/ ۱۱/  ۳ م یی ب مسییتقیم  های  مالیا   قان ن ۱۳۹

 ( گمته  پیش) ۱۳۹  ماده ح  بند در  مذک ر  ام ر  در مرب   درآمد صیرف بر  مبن   اوقاف  سیازمان  تحقیق شیعب  تاییدیه

.   اسیت اسیاسی   قان ن در  شیده  شیناخته  های اقلیت  دین  مدارو م رد  در اسیاسی  نکته. میشی ند  برخ ردار  معافیت از

 در  دین   های اقلیت مدارو ۱۳۹۵/  ۱۰/ ۸ م  ب  پرورش  و آم زش  مراکز و مدارو اداره  و  تاسیس  قان ن در که

  معافیت   از  برخ رداری  شیر   قم علمیه  ح زه  مدیریت تشیخی  سینت  اه  م رد در و پرورش  و  آم زش  تایید  صی ر 

  جامعه  جمله از  دین  آم زشیی   های  سییازمان  و مدارو از شییماری  نیز۱۳۹۷ ب دجه قان ن  در. اسییت  شییده  منظ ر

 مدارو  بر  عالوه زنان علمیه های ح زه ، مطهری  شهید  دانشگاه ، خمین  امام پژوهش  آم زش   م سسه الم طم ،

  و  ها انجمن  دین ، مدارو بر  عالوه.  باشییند  م   مالیا  پرداخت از  معاف  برخ ردار و  دولت  ب دجه  شییم   از  دین 

  میباشند  برخ ردار معافیت  شم    از  که  است  رهبری  به  وابسته  غیر  مذهب   اشخاص  جمله  از  نیز  مذهب   های  هیئت
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 تشیکیالت   سیاختار  و اسیاسینامه  دارای و داشیته  مسیتمر  جنبه که  ها  هیئت  از دسیته  آن   مذهب   هیئت  م رد در.  

  تبلیغا  سییازمان  تبلیغ   و  فرهنگ   ام ر  معاونت از بخشیی  که  دین   های تشییک   ک  اداره در  و  باشییند منسییجم

  آنها  تعداد از اطال   جهت  فقط.   باشیند  م   برخ ردار  مالیات   مثبت تبعیضیا  شیم    از  باشیند  رسییده ثبت به  اسیالم 

  تا  ۱۶۸۸  اسییتان در را  شییده ثبت  های تهیئ  تعداد گیالن اسییتان  مذهب   های هیئت  شیی رای  رئیس  نم نه ط ر به

 در   مذهب   های هیئت خ ی ص در که  اسیاسی  مشیک (   ۱۳۹۷/ ۸/ ۱۹ فارو  خبرگزاری)   میداند   خبر  اعالن زمان

  مثا   بط ر  است  تاسیس  دسن و اساسنامه  در آنها  فعالیت م ضی   ب دن  عام دارد وج د  مالیات   های حمایت خ ی ص

  فعالیت دامنه افزایش  و  اسییاسیینامه تغییر  با اسییت مداحان از حمایت جهت  مذهب   نهاد  یک که خزاع   دعب   بنیاد

 ب دجه از  برخ رداری ضمن  قرآن  عل م  و دیجیتا   های رسانه  سیایت؛ طراح   عم م ،  نشیریا  انتشیار  زمینه در خ د

  و  هیا  انجمن  م رد  در.    میشییی نید   برخ ردار  نیز  ۱۳۹  میاده  ج  بنید  میالییات   معیافییت  از  ۱۹  و  ۱۷  جیدو   ذیی   عم م 

  و کشی ر  وزار  طرف از  آنها  رسیمیت ت ی یب  بر مبن  الزم  گ اه   ارائه  شیده شیناخته  های اقلیت  دین   های هیئت

 از  آنان  های هزینه  و  ها  درآمد  حسیاب  صی ر   تایید  با و حج سیازمان  و دارای   و اقت یاد  وزار  به  مذک ر  گ اه   ارائه

 جهت  از  مذهب  حق ق  اشییخاص  تعدد  و تن  .   گیرند  م  قرار  مالیات   معافیت  مشییم    اوقاف  سییازمان  سیی ی

 را   مالیات  مثبت تبعیضیا  شیم    عدم  یا و شیم   در  یکسیان   عدم  و  تشیدد سیبب متن    های  فعالیت و  ها  اسیاسینامه

 ح زه   خ اهران  اسیالم  عل م آم زشی   علم   مجتم  العم   دسیت ر ۱۸  ماده در  مثا   بط ر اسیت  کرده ایجاد  آنان بر

 از  را  آن  و اسیت  داده آنها به را  سیهام سی د از درآمد  کسیب و  اقت یادی  های  فعالیت  مج ز الزهرا  جامعه  و  قم علمیه

  مرکز  ت سط که  پژوهش  در مشکال  همین دلی  به.   است  دانسته  ها  نهاد سایر  همانند  مالیات   های  معافیت جهت

 طرح   اسیاو بر آنان تعریف  باز  و بندی  تقسییم  پیشینهاد اسیت گرفته  صی ر   اسیالم  شی رای مجلس  فرهنگ   مطالعا 

 .                                                  ( ۳۹:   ۱۳۸۲  ها،  پژوهش مرکز  ) است  شده داده  هاپکینز جان  الملل  بین

 ای   پاره اجتماع  انقالبا  از برآمده مالیات  های نظام:  مالیات   مثبت تبعیضییا  بر حاکم انقالب    معیار  -3

  ، سییییاسییی   حاکم  ئ ل ژی  اید  انقالب ،  های  ارزش جهت تمایزا  و ترجیحا   قالب در  مالیات  مثبت تبعیضیییا  از

  به که.  میشییی ند برقرار  دوم و او  تقنین   های دوره  در معم ال که.  میشییی ند  قائ    مدنظر  انقالب   احزاب و  گروههیا

  کاهش   و  حذف  جهت  در  بط ریکه میرسید فرا نیز  مالیات   نظام  ترمیدور دوره  انقالب   شی ر  شیدن نهادینه  با   و  تدریج

 قرار  نظر  مد  شیشیم و  پنجم  برنامه در ویژه  به و  ببعد ت سیعه  سی م  برنامه از  ایران در  که.  میشی د  برداشیته  گام آنان

  و تعریف به  نیاز شی د گرفته  بکار  مالیات  حق ق  در  هرگاه  و اسیت  ارزشی   و کیم   صیمت  "  انقالب   " م ضی  .   گرفت

 از  که  داند  م  افرادی کلیه  شیام   را ب دن   انقالب   ،ایثارگران به  رسیان   خدما   جام   قان ن در. دارد  حدود تعیین

  میذهب    ، امنیت  دلیی   بیه خمین   امیام  مجیاهیدا   و مبیارزا  از الهیام  بیا  ۵۷/   ۱۱/    ۱۶  تیاری   تیا ۱۳۴۲/   ۵/    ۲۸  تیاری 

  معیار یک  از  ف ق  تعریف  ارائه.   اند ب ده  قطع  حبس  یا و بازداشت  ماه سه مد  به حداق   دیگر سیاس   اتماقا   یا و

  با  مغایر  مالیات   حمایت  از  برخ رداری  جهت  خاص  دیدگاه  و زمان به آن کردن  مقید و  "  انقالب   " وصییف  با  ارزشیی 

  که  مالیات   ق اعد  بر  معیارها ن   این  حاکمیت بر اسییاسیی  ایراد.   دارد  مالیات   قاعده وضیی  در مقنن  بیطرف  اصیی 

  و  نماییم  م   مقید  انقالب  غیر  و  انقالب  به  م دیان  تقسییم  با  را  مالیات  عم میت اصی  که  اسیت  این دارد  عامه  جنبه

 اشییخاص  به  ابتدا در  جهت  بدین  .کند  پیدا  م ییداق  میت اند حقیق  اشییخاص  خ یی ص در  قط  بط ر تعریف این

 پرداخته  مذک ر  ق اعد  مشیم    حق ق  اشیخاص به سیپس  و  مالیات  مثبت تبعیضیا  حمایت  مشیم    انقالب  حقیق 

                                             .                                                                                                                             میش د
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 انقالب  م ل د که  حمایت م رد حقیق  اشیییخاص:    مالیات  مثبت تبعیض  حمایت  مشیییم   حقیق  اشیییخاص  ۳-۱

  های  مالیا   قان ن بر  عالوه که.    باشیند  م   رزمنده و آزاده  ،  جانباز  االاثر،ممق د  ،  شیهید  شیام   باشیند  م   اسیالم 

  قان ن به  ت ان م   جمله از که.  اند گرفته  قرار  مالیات  حمایت  مشم    نیز دیگری  های  مقررا  و ق انین  در مستقیم

 مجم    ۱۳۹۱م یی ب ایثارگران به رسییان   خدما   جام   قان ن ، ۱۳۷۱ م یی ب  بسیییجیان  و  ایثارگران از حمایت

 آزاد   اسیرای) آزادگان از حمایت قان ن  ، ۱۳۹۴ م ی ب منکر از نه   و  معروف  آمران  قان ن  ،  نظام م یلحت  تشیخی 

 ایثارگران  به رسییان   خدما   جام   قان ن یک  ماده ب  بند در.  اسییت آنها مهمترین  جمله از  ۱۳۶۸  م یی ب(   شییده

 انقالب   های آورد دست  حمظ  و  دفا   شک فای ؛  و  تک ین راه در را  خ د جان که  داند م   کس   را ممق داالاثر و شهید

 آن     اعضیا از  یک  که  میداند ای  خان اده  را   شیهید  خان اده  ماده همین ز  بند طبق  و  باشیند  داده دسیت از  ...و  اسیالم 

  قان ن ۲۵ماده   ز  بند در و  باشید  داده دسیت از  فرزند و همسیر  ،مادر  ،پدر  اسیالم  انقالب  عالیه  اهداف اعتالی راه در

  مالیا  پرداخت از  اسیالم  انقالب  شیهدای ام ا  به نسیبت  شیاهد  خان اده دوم  و او   طبقه وراث مسیتقیم  های  مالیا 

  اسیالم  انقالب شیهید  بنیاد  یا  و مسیلح  نیروهای مراج   از  یک   تایید به شیهاد   احراز که شیر  این  با.   هسیتند  معاف

 از  حمایت  قان ن در  مالیات  مثبت  تبعیضییا  حمایت م رد  انقالب  حقیق  اشییخاص  سییایر م رد در.  باشیید  رسیییده

  مام ریت  سیبب  به  که  مینماید  اطالق   کسیان  به را  شیده  آزاد  اسیرای آن یک  ماده در ۱۳۶۸ آذر ۱۳ م ی ب آزادگان

  وزار   قان ن همین ۱۹  ماده در  و.  باشیید  شییده  آزاد دلیرانه  تممقاو از  پس و اسیییر  کشیی ر خارج  یا داخ   در  مح له

  هسیتند  م اجه  مالیات   مشیک   با که  آزادگان  به  مالیات   درصید  پنجاه تخمیف  یا  معافیت اعطای  به مکلف را  اقت یاد

 اشیاره   فعالیت او   سیا  ۵ در ت لیدی  های  واحد  احداث  در گان آزاد  مالیات   معافیت  قان ن همین در  و. اسیت نم ده

 خ د   سیالمت  که  داند  م   کسی   را  جانباز  ایثارگران به  رسیان   خدما   جام  قان ن  یک  ماده  ج  بند در و. اسیت  شیده

  و جسیم  نق   و  اختالال   به و  داده دسیت از  اشیرار  و انقالب  ضید ع ام   با مبارزه  و انقالب  شیک فای   و تک ین در را

 جانبازان   و مسیلح  نیروهای  پرسین  حق ق  درآمد  مسیتقیم  های  مالیا   قان ن ۹۱  ماده ۱۴  بند  در. شی د دچار  روان 

 ق انین  در  عالوه به.    باشییند  م   معاف  حق ق   درآمد بر  مالیا  پرداخت از آزادگان و  تحمیل   جن   اسییالم  انقالب

  های ب دجه در حت   و  میشی ند  برخ ردار  شید  رذک  چنانچه  مالیات   و  مال   حمایت  از نیز   مذک ر  اشیخاص  با مرتبط

  قان ن ۸۸  ماده در  مثا   بط ر.   اسیت شیده اشیاره  آنان به  مالیات   های  حمایت به نیز  ت سیعه  برنامه ق انین و سین ات 

  مسیتمر  غیر و  مسیتمر از  اعم شیغ   العاده  ف ق   و  حق ق   معافیت به(  ۱۴۰۰-۱۳۹۶)  شیشیم سیاله  پنج  ت سیعه  برنامه

 تسیری  حمایت م رد  انقالب  حقیق   اشیخاص  خ ی ص در  اسیاسی  نکته.   اسیت  شیده اشیاره آزادگان  و  جانباز  شیاهد،

 در   متماو  تماسییییر  با  مالیات   های  حمایت  از  برخ رداری  جهت   که ای گ نه به اسیییت  قان ن   شیییده  ارائه  تعاریف

  جیام   قیان ن  در  شیییده  ارائیه  تعیاریف  مثیا  عن ان  بیه  آورد  م   ب ج د را  نیاروا  تبعیضیییا   ن ع   آنیان  از  هرییک  تعیاریف

  و  نشیییانان آتش  بنابراین .  گردد  نم  تحمیل   جن   جانباز  و شیییهید به  محدود تنها   ایثارگران به  رسیییان   خدما 

 نیز   نمایند  م  ف    یا و  شیده گرفته  گروگان به  و  شیده عضی  نقض  دچار  وظیمه  انجام راه در که   انمام ر  و  سیربازان

 راه  در  شیما   جنگلبانان خ ی ص در  مثا   بط ر م ارد ای  پاره در حالیکه در  میشی ند  مذک ر قان ن  یک  ماده  م یداق 

  شیهید را گرفته  قرار شیکارچیان تیر  هدف  اسیالم  انقالب  های  ارزش از  پاسیبان  و  جنگ   از حماظت  و وظیمه انجام

 اشیییخاص   مالیات   های حمایت  برخ رداری م رد  در دیگر نکته  ( ۸۲۸۷:  ۱۳۹۸  ، محمدی. )  اند ننم ده  محسییی ب

 جن    روشیند   جانباز  و مادرزاد روشیند  مثا  بط ر طبیع  معل    میان گذاری  تماو  که  اسیت  این مذک ر حقیق 

  میان که همانط ر  ندارد  هماهنگ   مالیات   برابری اصیی   با که  میگردد حاصیی  ناروا تبعیض  ن ع   که  اسییت تحمیل 



 

 
 

4775 

ان 
ایر

در 
ی 

یات
مال

ت 
مثب

ت 
ضا

بعی
ر ت

م ب
اک

 ح
شی

رز
ی ا

رها
عیا

ی م
رس

بر
 

 
  مشابه  های وضعیت  اینگ نه  در  نیست  تماوت   مالیات  مثبت تبعیضا   از  برخ رداری در مسلمان  و مسیح  فقیر یک

 .               نیست سازگار  مالیات   عدالت  با نیز متماو  برخ رد

  نهاد  تعریف در اسییالم  انقالب  نامه فرهن   در:  مالیات  مثبت تبعیضییا   مشییم    انقالب  حق ق   اشییخاص  ۳-۲

 به  بخشیییدن تحقق  برای  اسییالم  انقالب پیروزی از  پس که  بنیادهای   و  ها  سییازمان  مجم عه  " اسییت  آمده  انقالب 

 چندان  آنان حق ق   ماهیت سیازی روشین جهت مذک ر  تعریف "  میشی د  گمته  انقالب   نهاد  شید  ایجاد انقالب  اهداف

 به   نیاز آنکه  جهت  به  مالیات  مثبت  تبعیضیا  از  برخ رداری  عدم  یا و  برخ رداری  جهت در  ویژه به  و نیسیت راهگشیا

.  گیرد قرار  هدف  هر  مظروف میت اند که دارد تسیری  قابلیت حدی به نیز  اهداف تعیین  و. دارد انقالب  اهداف تعیین

  و  ادغام  نتیجه در  که شد  ایجاد انقالب از  بعد  انقالب   نهاد ۱۲۰ رب  بالغ  اسالم  انقالب اسناد مرکز گزارش به  ت جه  با

  تعداد به اگر(  ۱۲:  ۱۳۹۵  ،  اسیالم  انقالب  های  پژوهش مرکز. )  اسیت  رسییده  نهاد ۹۷ به  آنها  تعداد  نهاد ۲۷ انحال 

 برمیگیرد   در  را  اقت یادی  های  فعالیت از  وسییع  حجم  نماییم  اضیافه نیز آنان مجم عه زیر حق ق  اشیخاص  مذک ر

  قان ن در.   اسیت  ضیروری  آنان حق ق   ماهیت شیناخت  مالیات  مثبت تبعیضیا  تسیری  و  مالیات  حق ق  جهت از که

 غیر   نهاد و م سیسیه  دولت ، م سیسیه وزارتخانه،  از  اعم  دولت  حق ق   اشیخاص  تمام  از  کشی ری  خدما   مدیریت

  ماده  در. اسیت  مانده  مسیک   آن  مشیخ یا   و  انقالب   نهاد تعریف  اما  اسیت  شیده  ارائه تعریف  دولت  شیرکت  دولت ،

  یا  و اسیالم  انقالب تحقق جریان در  که  دانسیته م سیسیات  و  نهادها را  انقالب   نهاد  عم م  محاسیبا   قان ن ۱۳۰

  مح   از را  خ د  نیاز م رد  اعتبارا  از قسمت   یا  تمام و  اند  آمده  ب ج د  اسالم  انقالب  های  ضرور  به  بنا  آن از  پس

  نهادهای   مذک ر قان ن در  .نمایند  م   دریافت  خزانه از مسییتقیما  کشیی ر  ک   ب دجه  قان ن در  شییده  منظ ر اعتبارا 

 حق ق   وضیعیت  باشید  م   یکسیا  حداکثر که مذک ر  ماده در مشیخ   مد  ظرف که اسیت نم ده  مکلف  را  مذک ر

 غیر   های  نهاد و  م سییسییا   دولت ،  شییرکت  دولت ، م سییسییه وزارتخانه،)   که ۵  و ۴ و  ۳ و  ۲ م اد  از  یک   با را خ د

  قان ن   تکلیف این ازا سییاله  گذشییت وج د  با  پژوهش  این انجام زمان  تا  آنها از  بسیییاری که.  دهند تطبیق(   دولت 

  عدم   سیبب  آنها  مال   و  حسیابداری  های روش  و  انقالب   های  نهاد حق ق   ماهیت در  ابهام. اسیت نشیده  انجام تاکن ن

  شییده  آنها  بر  مالیا   شییم    عدم  یا  شییم    در  ابهامات  نتیجه در  و آنان  انتماع  غیر  و  انتماع   های  فعالیت تمکیک

 از  اقت یادی  های  فعالیت انجام  عدم  یا انجام   و  آنان  های  فعالیت م ضی ع   حیطه گسیتردگ   دیگر  سی ی  از. اسیت

 اصی ال   انقالب   هاینهاد  آیا  که  میشی د مطرح پرسیش  این  بط ریکه.   اسیت افزوده  مذک ر  ابهاما  بر  نیز آنها سی ی

 در .    میگیرند قرار  مالیات  مثبت  تبعیضیا  مشیم    آیا ب دن مثبت  صی ر   در و هسیتند اقت یادی  فعالیت  به مجاز

 حق ق   اشیخاص اینگ نه آنها  تاسییس سیند  و  ها اسیاسینامه بررسی   با که داشیت بیان  باید  مذک ر  های پرسیش به  پاسی 

 مسیتضیعمان  بنیاد اسیاسینامه ۱۰  ماده در  مثا   بط ر. دانسیت  انتماع  غیر  دولت  غیر  م سیسیه  جمله از  ت ان  م  را

  هدف  که اسیت دانسیته  مال  اسیتقال  و  حق ق   شیخ ییت  با  انتماع  غیر  م سیسیه را مسیتضیعمان  بنیاد  اسیالم  انقالب

  مسیتضیعمان  زندگ   وضی  بهب د برای م یرف جهت در  آنها  وابسیتگان و پهل ی  خاندان  ام ا  سیاختن متمرکز آن

 ب دجه   های کمک اخت یاص  صیرف  و. هسیتند  انتماع  غیر و تجاری  غیر  انقالب   هاینهاد جهت  بدین. اسیت  دانسیته

  ۲ بند  دسییتگاههای  عداد در  گرفتن قرار و  مالیات  مثبت  تبعیضییا   از  برخ رداری سییبب آنها از برخ   به دولت ای

 غیر   دولت   غیر عم م  م سییسییا  زمره در را آنان  نمیت ان حت   و  گردد نم  مسییتقیم  های  مالیا   قان ن ۲  ماده

 ۱۳۷۳/ ۴/ ۲۹  م ی ب  دولت   غیر عم م   نهادهای  و  م سیسیا  فهرسیت  قان ن   واحده  ماده در  کرد. تلق    انتماع 

  انجام  منظ ر به  قان ن اجازه  با که  داند  م   مشیخ ی   سیازمان   واحدهای را  دولت  غیر  عم م   نهادهای  و  م سیسیا 
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 در   انقالب   نهادهای که  است  شده  ارائه مذک ر فهرست قان ن این در  اند  شده ایجاد  انتماع  غیر و تجاری غیر  وظایف

  و اقت یادی  فعالیت  انجام  مج ز  مذک ر  های  نهاد  تاسییسسیند   و اسیاسینامه از ای  پاره در  .اند نگرفته قرار آن  شیم  

 کسیب  راههای جمله  از  امداد  کمیته اسیاسینامه در  مثا   بط ر .اسیت شیده  داده خ د  مال   مناب    تامین  جهت   انتماع 

 مسیتقیم   های  مالیا   قان ن در.    اسیت  شیده  قید  مذک ر  نهاد ی اقت یاد  های  فعالیت از حاصیله  های درآمد  مال   مناب 

  شییده  برده  نام  عام  بط ر  "  دولت به  وابسییته  م سییسییا  و  دولت   ادارا   "  عبار   از   "  انقالب   نهاد  "  نام ذکر  بدون

 در  نیز  مالیات  مقنن  که رسیید  م  نظر  به  اسییت  آمده  مالیات  اوراق   ابالغ  خ یی ص در ۲۰۵  ماده در چنانچه اسییت

  و  انقالب   های  نهاد  و  م سیسیا   فهرسیت الیحه پیشینهاد  زمان در همچنانکه.    اسیت روبرو  ابهام  با  آنان حق ق   ماهیت

 رهبری  به  وابسیته  مذک ر  های  نهاد  بیشیتر آنجاییکه از  .کرد بروز آنان ب دن حاکمیت از بخشی  جهت  از  که چالشی 

  نام  آنها از تعدادی  اسیام   رهبری  سی ی از اسیالم  انقالب  های  نهاد  مالیا  سیازی یکسیان العم   دسیت ر در هسیتند

 رهبری   مقام سی ی  از  کتب   اعالم به م ک    را  مذک ر فهرسیت به  نهادی  شیدن  اضیافه  یا و  حذف.   اسیت  شیده  برده

  بند مشیم   اشیخاص رهبری به  وابسیته  انقالب   های  نهاد فهرسیت  رهبری  دفتر ۱۳۹۶/  ۹/ ۲۱  نامه در اسیت دانسیته

  و شییهید  بنیاد   ماشیی  برخ ردارند  مالیات  مثبت تبعیضییا   شییم   از که مسییتقیم  های  مالیا   قان ن ۲  ماده ۴

 انقالب  مسییکن  بنیاد  قم؛ علمیه ح زه اسییالم   تبلیغا  دفتر  اسییالم ؛ تبلیغا   سییازمان  امداد،  یتهکم ایثارگران،

  فرهنگ    پژوهشی  م سیسیه  قم، علمیه  ح زه  خدما   مرکز،  امام  فرمان  اجرای   سیتاد  مسیتضیعمان، بنیاد  اسیالم ،

 رهبری  ردفت العم   دسییت ر  مماد   آن ۱۹  بند به ت جه  با .میباشییند   الکاظمیه  الم ییطم   جامعه  ، اسییالم  انقالب

  ق اعد بر  فقه   -  شیرع   ق اعد که اسیت  م اردی جمله  از م رد این  و.    میگردد  مسیتقیم  های  مالیا  قان ن  جایگزین

 مشییم    را  انقالب   نهادهای  متعدد م ارد در  مسییتقیم  های  مالیا  قان ن  در. اسییت  کرده  پیدا تم ق   مالیات  حق ق 

، ماده  ۵۳ماده   ۲، تب ره  ۲۴ماده   ۳، بند ۲ماده   ۴بند    از  عبارتند که  است داده قرار  مالیات  مثبت تبعیضا  حمایت

  قان ن در  مذک ر م اد در  شیده  قید  مالیات  مثبت  تبعیضیا  در  مداقه  بام  باشید.   ۱۳۹و بند ه ماده   ۷۰و ماده    ۶۸

  و حق ق   ماهیت  باب در نیز مقنن  که میگردد مشیخ   ،اسیالم  انقالب  های  نهاد به نسیبت مسیتقیم  های  مالیا 

 شیییم     در  را  آنیان  م ارد  از  ای  پیاره  در  بط ریکیه  اسیییت  ب ده  ابهیام  و  تردیید  دچیار  آنیان  بر  میذک ر  حمیاییت  شیییم  

  های  مالیا   قان ن  ۶۸  ماده  در  چنانچه اسییت داده قرار  مالیات  حمایت از  برخ ردار  و  محسیی ب  دولت   دسییتگاههای

  قید  ". اسیت  معاف  قطع  انتقا   و نق   مالیا  پرداخت از میشی د تملیک دولت به  که  امالک   ": اسیت  آمده مسیتقیم

 ممه م  در  نگهبان  شی رای  تعابیر در ابهام این.  میشی د مذک ر  های  نهاد بر  معافیت  شیم    در ابهام سیبب  دولت واژه

. در تمسییر م سیع  که بر رویه ها و مقررا   مینماید بروز نیز  انقالب   های  نهاد  خ ی ص در  انقالب   و دولت  صیمت

 از  که  مالیات اجرای  از ممه م دولت حاکم شییده اسییت که همان ممه م عام اسییتیت اسییت که  در تبعیض مثبت 

  برخ ردار  آن  حمایت   شیم   از  و گرفته بر در نیز  انقالب   نهادهای  اسیت  شیده اسیتماده  دولت   دسیتگاههای عبار 

 بط ر  اسیت  شیده  تحدید بسییاری م ارد در شیم   دایره  مالیات  شی رایعال   عم م  هیئت رای در حالیکه در.  اند  شیده

  عامه  افقمر م ییادیق از  بانک جهت  سییاختمان  خرید در  را  مذک ر  معافیت  شییم    ۱۳۶۸/  ۱/  ۶ م رخ  رای در  مثا 

  دولت   دسیتگاههای  شیم   در را  انقالب   های  نهاد همه  مالیات  مثبت تبعیض  ق اعد ی م ارد در و.   اسیت  نداده قرار

  و  م سیسیا   ها، وزارتخانه  از مسیتقیم  های  مالیا   قان ن ۵۳  ماده ۹  بند در چنانچه. اسیت  نداده قرار  شیده  شیناخته

  اما اسیت  شیده برده  نام میشی د  تامین  دولت  ب سییله  آنها  ب دجه از قسیمت  که  دسیتگاههای و  دولت   های شیرکت

  ده به  تنها را  معافیت  شیم   نیز  مالیات  ام ر سیازمان و. اسیت نشیده گرفته  بکار مجزا   ب ی ر  انقالب   نهاد عبار 

 ای  بخشینامه در  مالیات  ام ر  سیازمان مثا  ط ربه محدود نم ده اسیت رهبری  العم  دسیت ر در  شیده شیناخته  نهاد
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  تایید   ضیییمن اداری  عدالت  دی ان  عم م  هیئت  و  نداده قرار  مشیییم    انقالب   نهاد  عداد  در  را بسییییج  تعاون  بنیاد

 مشیم     انقالب   های  نهاد  عداد  در  را  بسییج  تعاون بنیاد  و اسیت شیناخته نهاد را به رسیمیت ده  فقط  مذک ر بخشینامه

  نهادهای  بر  واحد ای  قاعده  شییم    و یکسییان رویه نب د  اسییاسیی   علت. اسییت ننم ده  محسیی ب  حمایت  از  برخ ردار

 تطبیق   عدم  مالیات  تبعیض  ق اعد در  مشیک  اسیاسی  دیگر  ( دارد وج د  انقالب   نهاد ۱۰۰ به نزدیک) اسیت  انقالب 

 محاسییبا    قان ن ۱۳۰  ماده در سییاله یک   زمان  مهلت  و  قان ن  تکلیف وج د  با نهادهای مذک ر حق ق  وضییعیت

 از   انقالب   های  نهاد  خ رداری بر  خ ییی ص در بخ اهیم اگر.  میباشییید  دهه  سیییه از  بیش گذشیییت وج د  با  عم م 

 او   دسیته نم د  تقسییم دسیته  دو به جهت این  از را  آنها  میت ان برسییم  مشیخ ی   نتیجه  به  مالیات   مثبت تبعیضیا 

 رهبری   مقام  هایدست رالعمل و فرامین  و احکام طبق  نمایند  م   فعالیت  و تشکی  ایشان  اذن  با و رهبری نظر زیر که

  و چک دسیته  فاقد جاری حسیاب  جهت ام ر مال  آنان  ۱۳۹۶ العم   دسیت ر  یک  بند  طبق  آنان  انتماع   های  فعالیت

 واریز   ها حسییاب این به  درآمدی وج ه  و افتتاح  کشیی ر  های  بانک  از  یک  شییعب  نزد ای جداگانه برداشییت  قاب  غیر

  میگردد افتتاح رهبری  مقام دفتر  نام  به  شیعبه  همان در که  دیگری خاص حسیاب به همته  هر  پایان در  و  شید خ اهد

  و  فرهنگ   حمایت ، ام ر در  آنها  م ییی ب و مشیییخ   های مام ریت  انجام برای ف ق   مبالغ  عینا  و  میشییی د منتق 

  "... گردد  م  ع د  مزب ر  های  نهاد حساب به  اند  شده اسیتثنا  مسیتقیم  های  مالیا   قان ن در که محرومین  خدمات 

  اقت ییادی  های  فعالیت  مالیا   شییم    از ۱۳۷۵  سییا   تا مذک ر  انقالب   نهادهای العم   دسییت ر همین ۵  بند در  و

 اقت ادی  های  فعالیت  و.   هستند مستثن  ۱۳۷۱ مستقیم  های  مالیا   قان ن ۲  ماده ۱ تب یره به  الحاق   بند م ضی  

  مام رین  ت سییط  عادی  و  رسییم  اسییناد از  اعم  امالت  قطع  انتقا   و نق   و واگذاری  حق جمله از مذک ر  نهادهای

  اجرا  م رد این  در  مسیییتقیم  های  مالیا   قان ن ۵۹  ماده و واریز گمته  پیش خاص حسیییاب به  و  محاسیییبه  مالیات 

 حق  انتقا   و درصید پنج  معامالت   ارزش  ماخذ به وانتقا   نق   قطع   مالیا ۵۹   ماده که اسیت ذکر به  الزم  .نمیشی د

  دیگر حسیاب به  محاسیبه م رد  مالیا  واریز  خ ی ص در ت جه  قاب  نکته.  میباشیند  مالیا   مشیم   درصید  دو واگذاری

 دسیت ر  همین  ۶  بند در.  میگردد واریز  خزانه حسیاب به  عم ما  مالیات   عم م  درآمد حالیکه در  اسیت  خزانه از غیر به

 از   امالت انتقا  و  نق   مالیا  وصیی    از رهبری  سیی ی از  انقالب   های  نهاد  مالیا  سییازی یکسییان به مرب   العم 

 نظر   صیرف  رهبری به وابسیته  انقالب   نهادهای  بمروشی  و بسیاز  مالیا   محاسیبه  پیچیدگ به سیبب  و  ن سیاز  های واحد

                                                            است.  شده

  نهاد  ده جز  به  نهادهای   ت ان  م   دیگر عبار  به  و  نامید  میت ان  رهبری به وابسیته غیر  انقالب   نهادهای دوم دسیته

 غیر   ایران  حق ق  اشیخاص  عداد در  مالیات   شیم    جهت از که دانسیت رهبری ۱۳۹۶/ ۹/ ۲۱ فرمان  در شیده  اعالم

 تب یره   در.  باشیند  م  آن  یک تب یره و  مسیتقیم  های  مالیا  قان ن ۱۰۵  ماده مشیم   که  میشی ند  محسی ب تجاری

 به   که تجاری غیر ایران  حق ق  اشییخاص م رد در  "که  اسییت شییده مقرر مسییتقیم  مالیاتهای  قان ن ۱۰۵  ماده یک

  فعالیت   مالیا   مشیم   درآمد  ک   ماخذ از  باشیند  داشیته  انتماع   فعالیت  صی رتیکه در  اند نشیده  تاسییس سی د  منظ ر

  و  ها هزینه کسیر از  پس ۱۰۵  ماده در مقرر نرخ که  ". شی د  م  وصی    ماده این در مقرر نرخ به  مالیا   آنها  انتماع 

                                                                                                                                                                         باشد.  م  درآمد از درصد  پنج و بیست  ها  معافیت

 نتیجه گیری: -4
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 مشیروعیت   و سیازی  م جه دارد  عامه سیرایت که  مالیا   همچ ن  تکالیم   و حق ق  در  قان ن  تبعیضیا  برقراریدر 

 اینگ نه  از ممل   ایران  مالیات   نظام.  بینجامد  عامه خیر به که  باشید  باید ای گ نه به واضی  مرج  سی ی  از   آن بخشی 

  که  قان ن . اسییت  گردیده برقرار  ۱۳۶۶  مسییتقیم  های  مالیا   قان ن وضیی   با که  اسییت  قان ن  تمایزا   و  ترجیحا 

 در   مذک ر مثبت تبعیضیا   بیشیتر اسیاو همین  بر و.  میباشید انقالب  و  مذهب از  برخاسیته حاکمیت حاصی   و برگرفته

  های  نظام همه  در  اصیی ال و.  میباشیید خ د  اسییتقرار او   دهه در  دنیا  انقالبا  اکثر  معم    که.دارد  قرار راسییتا همین

 خنث    میالییات   نظیام  هیچ  جهیت  این  از  و  دارد  قرار  میدنظر  اخالق   و  ارزشییی   معییارهیای  حیداقی   بیه  پیایبنیدی  میالییات 

 حاکمیت  تئ کراسی   ماهیت جهت به  مالیات   نظام در  ارزشی   معیارهای  یافتگ   پی ند  ایران م رد در  اما  .ندارد وج د

  های  ویژگ   با اشیخاص و  م ضی عا  به  دائم  و  عام  های  معافیت اکثر  بط ریکه. دارد  زیادی بسییار  حد  و  شید 

  مشیروعیت و تق یت سیبب ایدئ ل ژیک  زمینه داخ  در  مالیات  حق ق   ق اعد گرفتن قرار. اسیت  یافته اخت یاص ارزشی 

  یک  مالیا  پرداخت. دارد قرار  راسیتا همین  در نیز  مالیات  مثبت تبعیضیا  و. میشی د  خاص  های  ارزش به بخشی 

  مالیات   جمع   تکلیف اگر(  ۴۴۳:    ۱۳۹۲   ، راسی . )دارد جمع   های حق وج د  با مالزمه که  اسیت جمع  تکلیف

 ترجیح   و  محیدودییت  دچیار  نیز  جمع   هیای حق  آن تب   بیه  ،  زنیم  پی نید  خیاص  هیای  ارزش  بیه  قیان ن   تبعیضیییا   بیا را

 از   و  سی م نسی   های حق زمره در که  مالیات   عدالت بلکه دارد  مغایر   مالیات   اصی    با  تنها نه که.  دنمیگرد گذاری

  اجتماع  بندی طبقه  ن ع   های  اسیتحقاق   چنین  ایجاد  با  و  میگردد نقض اسیت مشیترت  اقت یادی حیا حق   جمله

  ترمیدور دوره  بعد به سی م  برنامه قان ن از.  میگردد نزدیک  کاسیت  جامعه  به  سییاسی  جامعه  و ایجاد تغییر  قاب  غیر

 سیبب  را  ناروای   نتایج شیده برقرار  مالیات  مثبت تبعیضیا  که  م ضی    این درت  با فرا رسییده اسیت.  مالیات  حق ق 

 ای   پاره  شیدن نهادینه اصیل   مان   اما .اسیت کرده  پیدا تغییر  مذک ر  ق اعد  کاهش  و  حذف سیمت به گرایش اسیت  شیده

 اصالح   و  تغییر هرگ نه که میکنند  عم   تاب های   همانند که بط ری.  است  مالیات  حق ق  در  عین  غیر  های  ارزش از

  و غیرعین   معیارهای تم ق   با  نمیت ان امروزه که  واقعیت این  پذیرش.  میشی د روبرو  شیدید  ممانعت  و مخالمت  با آنان

  مالیات   مثبت تبعیض  ق اعد  وضیی  در  مطل ب   نتایج به میت اند رسییید  مالیات   عدالت به  دین   مال   مناب طریق  از

  مشیم لین اگر  .باشید  سیازگار م  بایسیت  مالیات  حق ق  منطق  با  مالیات  مثبت  تبعیضیا  اینگ نه سیازی  م جه .رسیید

  دقیق   و  مشخ  تعریف آنکه  بدون  میگردند دائم  و  عام  معافیت  مشم    مستقیم  های  مالیا   قان ن ۲  ماده ۴  بند

 انتظار  ت ان  م   چگ نه   گردد  ارائه آنان حق ق   ماهیت  عبارت  به و  تاسییس سیند  و اسیاسینامه در آنان  های  فعالیت از

 اصیالحا    با  تنها.    یافت دسیت  بینجامد  عامه خیر به که  مال   های سییاسیت و  اهداف  به  مالیات  ابزار  با که داشیت

 دست  مطل ب  مالیات   حق ق  به  ت ان نم  ساختاری و  بنیان   ابهاما   ساختن مرتم   بدون  مالیات  ق انین  در  مقطع 

.  بینجامد  مالیات   نظام ارتقا   و  شیمافیت به میت اند حق ق  وجه  با ارزشی   های  ویژگ   و  اوصیاف  از  تعریف باز.  یافت

  مثبیت  تبعیضیییا   از  برخ رداری  جهیت  میالییات   حق ق   در  ب دن  فرهنگ   ب دن،  میذهب   ب دن،  خیر  ب دن،  انقالب 

  یک  ماده  ه  تا الف  های  بند به اگر. دارد مقنن سی ی  از  معین  های  ویژگ   و  مشیخ یا  دقیق تعیین  به نیاز  مالیات 

  باز  ضیرور  به  نماییم  ت جه  انقالب  اشیخاص  از  هریک به مرب    تعاریف و ایثارگران به  رسیان   خدما  جام   قان ن

  برخ ردار و  است  شهید  هم  وظیمه  انجام راه  در یا ودر جبهه   وطن  راه شهید مثا   بط ر.   بریم م   پ   مماهیم  تعریف

 ارزشی    معیارهای به  مماهیم  اینگ نه  پی ند.   میباشید مسیتقیم  های  مالیا   قان ن ۲۵  ماده  م ضی    مالیات  حمایت از

  ادیان سیایر به نسیبت  را  ناروا تبعیض  ن ع  بلکه  میکند نقض را  مالیات   همگان  و برابری  اصی   آنکه بر  عالوه  خاص

بجای وصیف   مسیتقیم  های  مالیا  قان ن۱۳۹  مادهبند د   م ضی    اسیالم  مدارو  معافیت  مثا  بط ر. آورد  م   فراهم

  نم   قاعدتا میکند  دنبا   مالیات  مثبت تبعیض  ق اعد وضیی   با ایران  مالیات   قان ن که  عدالت  اصیی    مدارو دین .
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  خاص  صییمت از که  تعریم   با  مثا   بط ر  بخ اهد اگر و  .سییازد  برقرار آن تحقق  جهت را خاصیی   اخالق  الگ ی ت اند

  و  همگان   اصیی   نقض آن  قطع  نتیجه  نماید  اعما   را  مالیات   حمایت  از  برخ رداری شییر   قان ن در ب دن  انقالب 

  انقالب   و اخالق   و  خیریه م ضی عا   به تنها  مالیات  مثبت تبعیضیا  در  مماهیم  ناروشین . ب د  خ اهد  مالیات  برابری

  و  فرهنگ  م ضی عا   و اشیخاص م رد در.  دارد وج د نیز  حاکم  معیارهای  دیگر در بلکه نمیشی د خالصیه  مذهب   و

.  هسیتیم  روبرو  آن  م یادیق  از  هریک برای روشین تعریف  و تعیین در ابهام  با نیز  مالیات   حمایت  از  برخ ردار آم زشی 

  و کشیدار حدی به مسیتقیم  های  مالیا  قان ن ۱۳۴  ماده صیدر در تربیت  و  تعلیم  از  حاصی  درآمد   عبار  مثا : بط ر

  با کنک ر  م سیسیا  از میت اند که  میگیرد بر در  مذک ر  های  زمینه در  ها  فعالیت  از  وسییع   طیف  که  اسیت  تاوی   قاب 

  عیدم    و  ابهیام  این.  گردد  شیییامی   نیز  بیاال  درآمیدهیای  بیا  انتمیاع   غیر  میدارو  و  هیا  چیاپخیانیه  تیا  گرفتیه  نج م   درآمیدهیای

 نیز   مالیات  حق ق   بنیان  اصییطالحا   و  مماهیم به  حت   مالیات  مثبت تبعیضییا   مشییم   م ضیی عا  در  شییمافیت

 اوراق عبارا  و مماهیم  چ ن   یا و۱۰۸  ماده م ضییی  قان ن    ذخیره و اندوخته  همچ ن  مماهیم . میشییی د مرتبط

  عدالت دی ان و  مالیات  شی رایعال   ویژه به   مماهیم تمسییر در  م ازی  دسیتگاههای وج د نذر  و حبس  ،اسیالم   مال 

  نظام رسیید  م  نظر به جهت این از.  اسییت  شییده  مالیات   های حمایت از  برخ رداری در  یکسییان   عدم سییبب  اداری

 .است  روبرو(  وص  و  تشخی  وض )    مالیات  گانه سه مراح  در  ایستای  و  کهنگ  از  مالیات 

 :  منابع 

                   میزان  انتشارا  ،  او   چاپ  ،  تهران ،  مال   حق ق  کلیا (  ۱۳۸۴)  تالرم   امام   -۱ 
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