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چکیده
وصول بهموقع مالیات در کشور ما از چالشهای اصلی نظام مالیاتی است .همین موضوع هر سال بر درآمدی
که دولت در بودجه ساالنه خود پیشبینی میکند ،اثرگذار استت .دالیتم متوتاوتی بترای تتدخیر در وصتول
مالیات میتوان برشمرد که بدون شک ،سرعت پایین فرایند حموفصم اختالفات مالیاتی یکی از اصلیترین
عوامم چنین تدخیری است .در فرایند وصول مالیات ،بروز اختتال

بتین میدیتان و ممیتمین مالیتاتی ،امتری

اجتنابناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحم دادرسی و عدم پتیشبینتی ستازوکار مناست
برخی از این مراحم ،موج

در

اطاله دادرسی میشود .لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمتد متیتوانتد

سرعت حموفصم اختالفات را افمایش دهد .در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایتران
موج

اطاله دادرسی مالیاتی میشود ،بیان میکنیم و متناس

بتا آن بته ارا ته راهکتار در جهتت حتذ

یتا

کاهش اثرگذاری این عوامم میپردازیم .پیشنهادهای ما به اصالح مهلتهای اعتراض و رسیدگی ،پتذیرش
توافقات جم ی بین میدی و سرممیم ،محدود کردن حق اعتراض ،تخصص قضات منتص  ،تعدیم یا حذ
رسیدگی در هیئت ماده  251مکرر مربوط است.
کلیدواژهها :کاهش اطاله دادرسی مالیاتی ،هیئتهای حم اختال

مالیاتی ،شورای عتالی مالیتاتی ،هیئتت

ماده  251مکرر
طبقهبندی K34, K41 :JEL
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مقدمه

امروزه درآمدهای مالیاتی در بودجه دولتها به عنوان اصلیترین منبع درآمد شناخته متیشتود.
طبق گمارش سازمان همکاری و توستعه اقتصتادی ( )OECDدر کشتورهای توستعه یافتته هم تون
دانمارک سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی در سال  2012بیش از  47درصتد بتوده
است 1.این رقم در سال  2012در کشور ما  6.3درصد و در سال  7.2 ،2015اعالم شد.

2

در ایران «همینه کردن دولتها بر اساس درآمد نوت است؛ یعنی ویژگی بارز بودجه در کشتور
ما این است که جنبه همینهای آن سخاوتمندانه است )Dadgar, 2008: 328( ».وجتود خختایر نوتتی
فراوان موج

میشود که دولتهایی که ستر کتار متیآینتد ختود را از درآمتدهای مردمتی چتون

مالیات بی نیاز ببینند و برای حوظ رضایت شهروندان در اجرای قاطع مقتررات مالیتاتی تعلتم کننتد.
در این رابطه برخی از محققان معتقدند التمام سیاسی دولت به اعمال اصتالحات مالیتاتی پتیش نیتاز
3

موفقیت نظام مالیاتی است.

در سالهای اخیر ،نقش مالیات در تدمین درآمدهای دولت مورد توجه جتدیتتری قترار گرفتته
است .در نتیجه دولت به اصالح قوانین مالیاتی موجود و یا وضع قوانین جدید پرداخته و تالش می-
کند با گسترش پایههای مالیاتی ،افمایش نرخهای مربوطه و نیم جلوگیری از فترار مالیتاتی بتهوستیله
وضع مجازاتهای شدیدتر نقتش مالیتات را در بودجته کشتور پررنت

تتر کنتد کته ختود موجت

پی یدهتر و تخصصیتر شدن قوانین مالیاتی میشود .در جریان رسیدگی به امور مالیاتی و تشتخیص
میمان مالیات به دالیم مختلوی مثم ناقص بودن دفاتر تجتاری یتا شتوا

نبتودن وضتعیت درآمتدی

اشخاص ،ممکن است ممیم مجبور به محاسبه و تشخیص علی الراس مالیات شود .چنتین اقتدامی در
________________________________________________________________
 -1برای مشاهده کامم گمارش رجوع شود به:
Revenue Statistics tax to GDP ratio changes between 2007 and provisional 2013,data,
available
in: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-ratio-change-latestyears.htm
2- http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/113317
 -3در این رابطه رجوع شود به:
Giles, David E.A. (2000), Modeling the Tax Compliance Profiles of New Zealand Firms. In
Taxation and the Limits of Government, eds. Gerald W. Scully and Patrick J. Caragata.
Boston: Kluwer Academic Publisher, pp243-270
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خصوص میدیانی انجام میپذیرد که همکاری الزم را با دستگاه مالیاتی نداشته و در مورد تکتالی
خود در این رابطه ستهمانگتاری متیکننتد ( .)Foreman, 2006: 2درعتینحتال همتواره میدیتانی
هستند که در تالش برای کاهش سهم خود از مالیات به سوءاستواده از قوانین یتا حتتی دور زدن آن
متوسم میشوند .همین امور ،تشخیص میمان دقیق مالیات را بترای ممیتمین دشتوار و گتاه همتراه بتا
اشتباه میکند .گاهی نیم ممکن است میدیان اقدامات ممیمین را خارج از ضوابط قانونی بداننتد کته
اعتراض آنها را به دنبال دارد .به همتین دلیتم وجتود یتک نظتام دادرستی مالیتاتی قتوی ،ستریع و
کمهمینه ضروری است.
در نظامهای مالیاتی مختل  ،مقررات خاصی بر منازعات مالیاتی حتاکم استت و رستیدگی بته
آن عموماً خارج از صالحیت محاکم دادگستری است و مراجع ویژه برای دادرسی ایتن اختالفتات
در نظر گرفته شده است؛ بنابراین رسیدگی به اختالفات مالیاتی هم به لحاظ مراجع رسیدگی کننتده
و هم به لحاظ آیین دادرسی نوعاً مقررات منحصر به فردی دارد ( .)Pirnia, 1970: 171چنین نظتام
دادرسی ،زمانی کارآمد محسوب می شود که تعادل بین اجرای سریع عتدالت و نیتم یتک قضتاوت
قابم قبول را برقترار ستازد )(Van Rhee, 2004: 1؛ بتهعبتارتدیگتر ،در عتین رعایتت عتدالت در
سریع ترین زمان به اختالفات رسیدگی کند و منازعات را بته نتیجته برستاند تتا از یتک ستو ،هرچته
سریعتر درآمد مالیاتی را که دولت در بودجه پیشبینی میکند تحقق بخشد و از کسری بودجه کته
خود تبعات زیانآوری برای اقتصاد کشور خواهد داشت ،جلوگیری کند و از سوی دیگر در مدت
زمانی منطقی تکلی

میدی را نسبت به اعتراضی که داشته روشن کند.

در نظام دادرسی مالیاتی ایران میدیان در شش مرحله حق اعتراض دارند .ایتن مراحتم عبارتنتد
از :رسیدگی مسئول مالیاتی قبم از دادرسی اختصاصی اداری ،هیئت حتم اختتال
هیئتتت حتتم اختتتال

مالیتاتی بتدوی،

مالیتتاتی تجدیتتدنظر ،شتتورای عتتالی مالیتتات ،هیئتتت متتاده  251مکتترر قتتانون

مالیاتهای مستقیم و درنهایت دیوان عدالت اداری که نظارت قضایی را بر عهده دارد.
مرحله ابتدایی یعنی رسیدگی مسئول مالیاتی قبم از دادرسی ،راهکار قتانون بترای توافتق و حتم
هر چه سریعتر اختال

بین سازمان امور مالیاتی و میدی معترض است .هیئت حم اختال

مالیتاتی

بدوی اولین مرحله از دادرسی اختصاصی را بر عهده دارد .امکان تجدیدنظرخواهی نیم بدون شتک
ویژگی یک دادرسی منصوانه است که وجود هیئتت حتم اختتال

تجدیتدنظر را توجیته متیکنتد.

چراکه در جریان دادرسی با وجود رعایت تمام اصول و قواعد دادرستی منصتوانه ،امکتان اشتتباه و
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انحتتترا

از قتتتوانین وجتتتود دارد کتتته در نتیجتتته بتتته صتتتدور ر ی ختتتال

قتتتانون متتتیانجامتتتد

( .)Rostami & Aghaei Togh, 2010: 136شورای عالی مالیاتی صرفاً وظیوه رسیدگی شکلی را
دارد و از متخصصین و افراد با سابقه در امتور مالیتاتی تشتکیم شتده و هیئتت متاده  251مکترر نیتم
نهادی استثنایی برای رسیدگی به عنوان آخرین نهاد اداری است.
از سوی دیگر به جمء دیوان عدالت اداری تمام مراجع پیش از آن به لحتاظ ستازمانی بخشتی از
قوه مجریه محسوب میشوند .لذا نظارت قضایی دیوان به عنتوان نهتادی مستتقم قابتم دفتاع استت.
طبق پاراگرا

ابتدایی ماده  6کنوانسیون اروپایی حقتوق بشتر 1کته «حتق برختورداری از دادرستی

منصوانه» نام دارد هرکس مستحق محکمهای بتیطتر

و مستتقم استت .بتدون شتک دادگتاههتای

اداری نیم مصداقی از آن هستند و این امر پذیرفته شده است که «چنان ه در مرحلته اول رستیدگی،
استقالل و بی طرفی مرجع رسیدگی (بهویژه در رستیدگی بته اعتراضتات بتهوستیله برختی مقامتات
اداری) محم تردید قرار گیرد ،اما در کنترل اداری یا قضایی متیخر بتر تصتمیم مرجتع اول ،مرجتع
نظارت شرایط استقالل و بی طرفی مد نظر کنوانسیون را داشته باشد؛ در این حالتت و بتا عنایتت بته
مجمتتوع مراحتتم رستتیدگی ،دادرستتی ممبتتور ،مطتتابق بتتا متتاده  6ارزیتتابی خواهتتد گردیتتد».
()Yavari, 2005: 266
به نظر میرسد با وجود تمامی این مراجع رسیدگی ،تدمین بهموقع درآمد مالیاتی که دولتت هتر
سال پیشبینی میکند غیرممکن میشود .هم نین وجود این شش نهاد برای رسیدگی به شتکایات،
میتواند مهلت منطقتی در رستیدگی را کته یکتی از متالکهتای دادرستی منصتوانه و الزمته یتک
دادرسی با کیویت است ،با چالش روبرو کند .بدون شک پیش شترط تحقتق دادرستی باکیویتت از
مرحله دادههای حقوقی و قوانین استاندارد تا مرحله انضباط ساختاری سیستم قضایی ،تتدمین نیتروی
انسانی و کادر قضایی متخصص و مجرب است .اثتر استتقرار کیویتت دادرستی نیتم تتدمین عتدالت،
توسعه حقوق ،بازده اقتصادی کالن ،ایجاد احساس امنیت ،تحقق حقوق شتهروندی و دموکراستی،
بتتازدهی حتتداکثری فرآینتتد دادرستتی و جل ت

اعتمتتاد عمتتوم بتته دستتتگاه عتتدالت متتدنی استتت.

()Almasi & Habibi Dargah, 2013: 48
از آخرین اقدامات قانونگذار در جهت تسریع روند رسیدگی به اختالفتات متیتتوان بته فصتم
________________________________________________________________

1 - European Convention on Human Rights, Rome,1950
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هشتم قانون برنامه پنجم توسعه و بخش نوزدهم قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد کته در چنتدین
ماده راهکارهایی ارا ه شده اما هیچکتدام نظتام دادرستی مالیتاتی را متدنظر قترار نتداده و صترف ًا بته
عملکرد قوه قضاییه پرداخته است .البتته نبایتد از نتوآوریهتای «قتانون اصتالح قتانون مالیتاتهتای
مستقیم» مصوب  1394/04/31غافم شد که در ادامه به فراخور بحث به آن خواهیم پرداخت.
در نوشتار حاضر تالش شده به این سیال پاسخ دهیم که با توجه به وضع موجود چته بایتد کترد
تا این زمان طوالنی بدون اینکه حق معترضین ضایع شود کوتاهتر گردد؟ تمرکم ما بررسی جامعتتر
راهکارهای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی است که در سایر آثار مربوط به دادرسی مالیتاتی معمتوالً
به عنوان یک موضوع فرعی به آن پرداخته شده است .بر این اساس از طریق مراجعه به هیئتت حتم
اختال

مالیاتی و تحلیم روند فعلی به تجمیهوتحلیم قتوانین و مقتررات پترداختیم تتا شتاید بتتوانیم

گامی به جلو در حم مسئله طوالنی بودن فرایند دادخواهی در اختالفات مالیتاتی بترداریم 1.در ایتن
راستا در قس مت اول راهکارهایی که دربتاره ایتن موضتوع پیشتنهاد شتده یتا حتتی بته مرحلته اجترا
درآمده را بررسی خواهیم کرد .در قسمت دوم پیشنهادهایی را برای اصالح وضع موجتود و ایجتاد
تغییراتی در قوانین و مقررات داخلی که موج

اطاله دادرسی مالیاتی شدهاند بیان خواهیم کرد.

 .1ارزیابی برخی اصالحات اخیر در حقوق ایران

هرچه فرایند رسیدگی به یک پرونده ،طوالنیتر شود در حقیقت اجرای عدالت به تتدخیر متی-
افتد و چنانکه گوتهاند «تدخیر در دادگستری بهمنمله استنکا
اینکه میدی معترض ،انرژی و زمان بسیاری صر

از آن است »2و ممکن است عالوه بتر

میکند هنگامیکه شکایتش بته نتیجته متیرستد

دیگر فایده چندانی برای او نداشته باشد .هم نین گاهی اطاله دادرسی مالیاتی ابتماری بترای متیدی
متخل

است تا از این وضعیت سوء استواده کند و نتیجه شکایت به تدخیر افتتد کته متعاقبتاً وصتول

بهموقع مالیات توسط سازمان امور مالیاتی را نیم با مشکم مواجته متیکنتد .در ضتمن تتورم بتاال در
________________________________________________________________
 -1نویسندگان بر خود فرض می دانند که از اعضای شعبه یک هیئت حم اختال

مالیاتی اداره مالیاتی میدیان بمرگ شهر تهتران

به دلیم راهنماییهایشان تشکر کنند.
2 - justice delayed is justice denied
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کشور ما موج

میشود که ارزش پول دا ماً سیر نمولی داشته باشتد .ایتن مستئله بتر ارزش حقیقتی

درآمد مالیاتی دولت نیم اثر میگذارد .در حقیقت وقوههای مالیاتی به عنوان متغیری میثر بر درآمد
مالیاتی دولت محسوب میشتود .(Choudhry, 1991: 41-91) 1پتس بایتد بته فکتر راهکتار بترای
کاهش اطاله دادرسی مالیاتی بود.
برای اینکه بتوانیم مشکلی را حم کنیم ابتدا بایتد عتواملی کته موجبتات بتروز مشتکم را فتراهم
کردهاند بشناسیم و بر مبنای آن پاسخ مناس

ارا ه کنیم .در خصوص دلیتم اطالته دادرستی مالیتاتی

در هر نظام حقوقی میتوان موارد متواوتی را برشمرد و بدیهی است که راهحم آن هم ممکن است
در نظامهای دادرسی کشورها متواوت باشد؛ اما درمجموع باید قبول کرد که برخی عوامم همتواره
بر سرعت رسیدگی به اختالفات اثرگذار است .از منظر اسناد بینالمللی ،در تعدادی از آراء صتادره
شده در دیوان اروپایی حقوق بشر و نظرات ابرازی قضتات آن ،تعتدادی از عوامتم متیثر در نقت
مهلت منطقی دادرسی بیان شده که به فراخور بحث بخشی از آنها را مطرح خواهیم کترد 2.امتا بته
اختصار میتوان گوت عواملی کته موجت

نقت

مهلتت معقتول دادرستی بتهطتورکلی و دادرستی

مالیاتی بهطور خاص میشود را میتوان خیم سه عامم اصلی مطرح کرد .این سه عامتم عبارتنتد از:
پی یتتدگی پرونتتده ،تصتتمیمات حکومتتت و مقامتتات صتتالحیتدار ،رفتتتار و عملکتترد متتیدی
).(Salamoura, 2010: 4-5
پی یدگی اختالفات ممکن است ریشه در عوامم متعددی داشته باشد ازجمله ماهیتت اختتال ،
تعداد اسناد ،مدارک و سایر دالیم قانونی که در ارتباط با یک اختال

وجود دارد و نیم دسترستی

به آنها ،تعداد قوانین و مقررات موجود در ارتباط با یک موضوع و ابهام و پی یدگی آنها ،تعتداد
اتهامات ،دخالت شخص ثالث در دادرسی ،فاصله از محکمه ،نیتاز بته نظترات کارشناستی ،نیتاز بته
توسیر یا ترجمه اسناد و مدارک )(Taha & Ashrafi, 2007: 171-172

________________________________________________________________
 -1به مدت زمانی که طی آن مالیات باید پرداخت شود و زمانی که مالیات واقعاً پرداخت میشود وقوه مالیاتی میگوینتد .بترای
مطالعه بیشتر ر.ک:
Tanzi, Vito, (1977), Inflation, Lags in Collection, and the Real Value of Tax Revenue, Staff
Papers (International Monetary Fund),Vol. 24, No. 1, pp. 154-167
European Convention on Human Rights, Article 6
 -2برای نمونه ن.ک:
ECtHR, Mitap and Müftüoglu v. Turkey, (6/1994/512/595-596), 25 March 1996
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در خصوص تصمیمات حکومتت و مقامتات معمتوالً ایتن تصتمیمگیتری در قتوانین و مقتررات
متجلی میشود و در چهارچوب همین مصوبات میتوان به ارا ه راهکار پرداخت یا بر موانع موجود
افمود .درنهایت رفتار و عملکرد میدیان که به منظور سوء استواده از خألهای قانونی انجام متیشتود
یا ناآگاهانه است میتواند دلیم دیگری در طوالنی شدن دادرسی باشد.
در ایران نیم تمام عواملی که گوته شد قابلیت این را دارد که بر مدت رسیدگی اثر گذارد .با در
نظر گرفتن همین ایرادات بود که در سالهای اخیر پیشنهادهایی بترای اصتالح وضتع موجتود ارا ته
شده یا حتی به مرحله اجرا رسید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 .1-1حذف مرحله تجدیدنظر

ازآنجاکه خود متصدیان امور مالیاتی کشور بهتر از سایرین به طوالنی بودن فرایند رسیدگی بته
اعتراضات مالیاتی آگاه هستند لذا در پی یافتن راهحتم ،از طریتق پیشتنهاد بترای اصتالح قتوانین در
دورههای مختل

راهکارهایی را اعمال نمودهاند که بارزترین آن ،حذ

مرحله تجدیدنظرخواهی

بود .نهاد تجدیدنظر که در کشورمان سابقه طوالنی دارد ،در سال  1380به پیشنهاد دولتت در قالت
الیحه و با تصوی

قانونگذار حذ

شد و نهادی به عنوان جایگمین ایجاد نشد .پیامتد ایتن اقتدام،

افمایش  300درصدی شکایات واصله به دبیرخانه شورای عالی مالیاتی در سال  1384نسبت به ستال
 1379و هم نتتین رشتتد  400درصتتدی در ستتال  1385در همتتان مرجتتع نستتبت بتته ستتال  1380بتتود
( .)Shabani, 2009: 52نهایتاً در تاریخ  1388/1/18با تصوی

«قتانون الحتاق متاده  247بته قتانون

مالیاتهای مستقیم سال  »1376توسط مجلس شورای اسالمی ،مرحله تجدیدنظر احیاء شد.

در توجیه احیای تجدیدنظر در الیحه تقدیمی بر این نکته تدکید شتده بتود کته متیدی معتترض
فقط یک بار میتوانست دادخواهی خود را در ابعاد ماهوی و شکلی در هیئت حم اختتال

مطترح

کند و بعد از آن در صورت اعتراض به ر ی هیئت باید شتکایت ختود را بته شتورای عتالی مالیتاتی
تسلیم می کرد که فقط صالحیت رسیدگی شکلی داشت .آمارها نیم از عدم حصول نتیجته مطلتوب
نسبت به دادخواهی میدیان مالیاتی از منظر رسیدگی ماهیتی به اختالفات حکایت داشت .بته عتالوه
با تصوی

قانون مالیات بر ارزش افموده روشن بتود کته تعتداد اختالفتات مالیتاتی افتمایش خواهتد

یافت .در نتیجه چارهای جم احیای مرحله تجدیدنظر نبود)Parvan, 2014: 50-51( .
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 .2-1حذف صالحیت شورای عالی مالیاتی

در راستای کاهش مراحم رسیدگی برخی از محققین در سالهای اخیتر پیشتنهاد دادهانتد کته
صالحیت شورای عالی مالیاتی در رستیدگی بته اعتراضتات آراء قطعتی هیئتتهتای حتم اختتال
حذ

شود .استدالل این است که قانون مالیاتهای مستقیم تقدم و تدخری در زمینه طرح دعتوا در

دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی در نظر نگرفته است .در نتیجه افراد همممتان متیتواننتد
در هر دو مرجع طرح دعوا کنند (Ranjbary & Badamchy, 2003: 115).به عالوه صالحیت هر
دو مرجع نسبت به آراء هیئتهای مذکور مثم یکدیگر و صرفاً شکلی و از حیتث رعایتت قتوانین و
مقررات است (Rezaeizade & Darvishvand, 2009: 164).در تدییتد ایتن نظتر گوتته شتده« :از
معیارهای مبنایی عدالت رویهای این امر است که هیچکس نمیتوانتد قاضتی عملکترد ختود باشتد.
طبق این اصم استقالل و بیطرفی مرجع رسیدگی کننده از لوازم یتک دادرستی منصتوانه استت .بتا
توجه به این امر به نظر می رستد وجتود صتالحیت رستیدگی شتکلی دیتوان عتدالت اداری بته آراء
هیئتهای حم اختال

مالیاتی کوایت می کنتد و نیتازی بته انجتام ایتن کتار توستط شتورای عتالی
ایتن متورد از صتالحیتهتای شتورا باعتث تستریع در رستیدگی متیشتود».

مالیاتی نیست و حذ
()Arab, 2015: 113
اما در مخالوت با این طرح باید خاطر نشان کرد که با استناد به عدالت رویهای نته فقتط شتورای
عالی مالیاتی که کلیه مراجع اختصاصی اداری زیر ستیال متیرود و نیتم موجت

ضتایع شتدن حتق

میدیان بهخصوص درباره میدیان دولتی که حق شکایت به دیوان عدالت اداری را ندارند میشتود.
اهمیت این پاسخ با تصوی

«قانون اصالح قانون مالیاتهای مستتقیم» در تتاریخ  1394/4/31بیشتتر

میشود .چراکه در قانون جدید ،تبصره  3متاده  2قتانون مالیتاتهتای مستتقیم کته بترای «بنیادهتا و
نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طر
قا م به معافیت از پرداخت مالیات شده بود حذ

حضرت امام خمینی و مقتام معظتم رهبتری»

شد .بدون شک به دلیم گستردگی ،پی یدگی و

ابهاماتی که در فعالیت این بنیادها و نهادها وجود دارد ،برآورد مالیات آنهتا بستیار دشتوار استت و
انتظار میرود شکایات زیادی از طر

این نهادها به سمت نظام دادرسی مالیاتی روانه شود.

افمون بر پاسخ فوق باید اضافه کرد ازآنجاکه شورای عالی مالیتاتی وظیوته تهیته آیتیننامتههتا و
بخشنامه های مربوط به اجترای قتوانین مالیتاتی را دارد و تعتداد ایتن مصتوبات کتم نیستت بیشتتر از
هیئتهای حم اختال

مالیاتی و دیوان عدالت اداری با محتوای آییننامهها و بخشنامهها آشنا است
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و در خصوص رعایت آنها در آراء قطعی شده هیئتهای حتم اختتال

بهتتر متیتوانتد اظهتارنظر

کند.
اهمیت این مسئله زمانی روشنتر میشود که به این نکته توجه داشته باشیم قاضی مالیاتی چه در
مرحله بدوی و چه تجدیدنظر قرار است در کنتار دو عضتو دیگتر هیئتت حتم اختتال

مالیتاتی بته

قضاوت درباره اعتراضات بپردازد و لموماً نسبت به حقوق مالیتاتی و مقتررات و آیتیننامتههتای آن
تسلط کافی ندارد چراکه در سیستم دادرسی مالیاتی ما ،قاضتی مالیتاتی از بتین قضتات دادگستتری
انتخاب میشود و غالباً این قضتات تحصتیالت دانشتگاهی مترتبط ندارنتد یتا آمتوزشهتای الزم را
ندیدهاند.

باید اضافه کترد کته طبتق متاده « 63قتانون تشتکیالت و آیتین دادرستی دیتوان عتدالت اداری»
مصوب « 1392/3/25هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رستیدگی بته آراء و تصتمیمات
مراجع مذکور در بند ( )2ماده ( )10این قانون ،اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید کته بته استاس ر ی
لطمه وارد نکند ،آن را اصالح و ر ی را ابرام مینماید و چنان ه ر ی واجد ایراد شکلی یتا متاهوی
میثر باشد ،شعبه مکل

است با خکر همه موارد و تعیین آنهتا ،پرونتده را بته مرجتع مربتوط اعتاده

کند»...؛ بنابراین دیوان وارد بررسی ماهوی هم میشود اما هم ون شورای عالی مالیاتی حق صدور
ر ی ندارد .پس بر مبنای آن ه بیان شد هریک از مراجع از منظری متواوت یک شکایت را بررستی
میکنند و پیشنهاد حذ

یکی از آنها قابم دفاع نیست.

 .2راهکارهای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران

در این قسمت به تشریح برختی از عتواملی کته در هریتک از مراحتم رستیدگی موجت

اطالته

دادرسی مالیاتی در ایران میشود میپردازیم و پیشنهادهایی را برای تسریع رستیدگی بته اختالفتات
مالیاتی ارا ه خواهیم کرد.
 .1-2اصالح مهلتهای اعتراض و رسیدگی

در جریان هر نوع دادرسی اصوالً قانونگذار مهلتهایی را برای طرح شتکایت و نیتم رستیدگی
به آن در نظر میگیرد که بسته به عوامم متعددی تعیین میشوند .این مهلتهتا در فراینتد رستیدگی
مالیاتی بدین شرح است:
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طبق ماده  238قانون مالیاتهای مستقیم میدی معترض  30روز از تاریخ ابتال بترگ تشتخیص
مالیاتی وقت دارد به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارا ه اسناد و مدارک ،تقاضای رستیدگی مجتدد
کند .مسئول اداره مالیاتی موظ

به رسیدگی در مهلتی که بیش از  30روز نباشد است.

ماده  243مقرر داشته« :درصورتیکه درخواست استرداد از طر
اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند ،میدی میتواند ظر
از هیئت حم اختال

میدی به عمتم آمتده باشتد و

 30روز از تاریخ اعالم نظر اداره یاد شده

مالیاتی درخواست رسیدگی کند».

طبق ماده  246قانون مالیاتهای مستقیم فاصله بین ابال زمان جلسه به میدی یتا نماینتده وی تتا
وقت رسیدگی نباید کمتر از  10روز باشد.
ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم مهلت  20روزهای جهتت تجدیتدنظرخواهی بته ر ی هیئتت
بدوی مالیاتی در نظر گرفته است و ماده  251قانون مالیاتهای مستقیم مهلتتی یتک ماهته از تتاریخ
ابال ر ی قطعی هیئتهای حم اختال

جهت شکایت در شورای عتالی مالیتاتی پتیشبینتی کترده

است.
هرچند تبصره  2ماده  190قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته « ...سازمان امور مالیاتی مکل
است ترتیباتی اتخاخ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات میدیان حداکثر تا یک ستال پتس از
تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد ».اما در عمم رسیدگی در هر یک از این مراحتم مستتلمم
زمان طوالنی بهخصوص در مورد پروندههای پی یده که در آنها موضوعاتی به کارشناستی

صر

ارجاع میشود است .همین مسئله موج
موج

وقوه مالیاتی استت .در اینجتا مهلتتهتای مقترر در قتانون

ایجاد وقوه قانونی می شود و طبتق آن ،قتانون بته متیدی مالیتاتی اجتازه تتدخیر در پرداختت

مالیات را متیدهتد (ZiaieBigdeli & Tahmusebi Boldaji, 2004: 92-93).بته عتالوه معمتوالً
اعالم عمومی برای تحویم اظهارنامه های مالیاتی در ایران (نه مالیات بتر ارزش افتموده) در تابستتان
سال بعد یعنی حدود  4یا  5ماه بعد از شروع سال جدید در نظر گرفته میشود که خود ،یکی دیگتر
از مصادیق وقوههای قانونی است.
نکته قابم تدمم در خصوص مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون مالیاتهای مستتقیم ،شتباهت آن
بتتا مهلتتت تجدیتتدنظرخواهی تعیتتین شتتده در قتتانون آیتتین دادرستتی متتدنی استتت .متتاده  247قتتانون
مالیاتهای مستقیم مدت  20روز از تاریخ ابال ر ی را در نظتر گرفتته استت کته مشتابه مهلتت 20
روزه ماده  236قانون آیین دادرسی مدنی است اما در مورد درخواست رسیدگی مجدد در شتورای
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عالی مالیاتی ماده  251قانون مالیاتهای مستقیم مهلت یک ماه از تتاریخ ابتال ر ی قطعتی را بیتان
میکند .درحالیکه مهلت فرجامخواهی طبق ماده  397قانون آیین دادرسی مدنی  20روز استت .بتا
درنظر گرفتن پیشرفت امکانات و افمایش سرعت رفت و آمد و دسترسی به آن ه متورد نیتاز استت
مهلت  20روزه برای تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی در دیتوان عتالی کشتور قابتم دفتاع نیستت.
بهطریقاولی مهلت یک ماهه برای طرح شکایت در شورای عتالی مالیتاتی کته بته جهتات مختلت
ازجمله استقرار آن در پایتخت و صالحیت شکلی برای رسیدگی مشابه دیتوان عتالی کشتور استت
قابم قبول نیست.
تعارض دیگر بین این دو قانون مربوط به فاصله بین تتاریخ ابتال و روز جلسته استت .متاده 64
قانون آیین دادرسی مدنی این فاصله را حداقم  5روز مقرر کرده؛ اما متاده  246قتانون مالیتاتهتای
مستقیم بیتان متیدارد ...« :فاصتله تتاریخ ابتال و روز تشتکیم جلسته هیئتت نبایتد کمتتر از  10روز
باشد .»...درنهایت به نظر میرسد که بتوان در اصالحات آتی ،ایتن استانداردستازی در مهلتتهتا را
ایجاد و به تسریع رسیدگی مالیاتی هرچند اندک افمود.
 .2-2پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز

در قوانین مختل

در خصوص برخی اختالفاتی ،قبم از اینکه اختال

در محکمته طترح شتود،

یک مرحله اجباری پیشبینی میشود تا در آن رسیدگی ابتدایی صورت بگیترد .بتا ایتن هتد

کته

شاید بدون ورود به فرایند دادرسی ،توافقی بین طرفین حاصم شود .در این حالت اسناد بتینالمللتی
شروع فرایند رسیدگی به شکایات را از زمان رجوع متقاضی یا معترض بته همتان مرحلته رستیدگی
که پیش از ورود به محکمته استت در نظتر گرفتتهانتد () .ECtHR, 2007در ایتران نیتم بایتد نقطته
آغازین روند رسیدگی به شکایت مالیاتی را از زمتان رجتوع متیدی بته اداره امتور مالیتاتی در نظتر
بگیریم چراکه طبق ماده  438قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366قبم از ورود پرونده به هیئتت
حم اختال

مالیاتی بدوی ،مسئول اداره مالیاتی موظ

به رستیدگی استناد و متدارک و توافتق بتا

میدی جهت تعدیم یا حتی رد مالیات تعیین شده استت .بنتابراین ابتتداییتترین حتق متیدی جهتت
اعتراض به برگ تشخیص مالیات ،مراجعه به ادارات امور مالیاتی است که در ابتدای اصم  5منشور
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حقوق میدیان به آن اشاره شده و ماده  238قانون مالیاتهای مستقیم نیم فرایند آن را تشریح کرده
است.

1

مسئول اداره امور مالیاتی یا همان سرممیم موظ

است ظر

مهلتی که از  30روز بیشتتر نباشتد

به موضوع رسیدگی کند .بخشنامه  10624/200مورخ  1389/4/7بته رسستای امتور مالیتاتی اختیتار
داده که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت رد برگ تشخیص مالیات یا تعدیم مالیات به هر میتمان
که میدی استحقاق قانونی داشته باشد ،ندارند .عملکرد مسئول امور مالیاتی نیم باید به امضای ممیتم
کم برسد .در عمم ،موضوعاتی که در آن میمان مالیات تعیین شده قابم توجه باشد و جم یتات فنتی
هم در پرونده وجود داشته باشد ،کارشناسان به درخواست مسئول مربوطه اظهتارنظر خواهنتد کترد
تا نتیجهای عادالنه حاصم شود.
در حقیقت در این مرحله ،قضاوتی در کار نیست بلکه توافقی بین میدی معترض و مقام مالیاتی
صتالحیتدار استت ( .) Mansourian & Cheshmpayam, 2013: 110ایتن ستازوکار بته منظتور
جلوگیری از ورود پرونده به هیئت حم اختال

مالیاتی بدوی پیشبینیشتده ،چراکته بعتد از ورود

پرونده به هیئت ،امکان تجدیدنظرخواهی و اعتراض در مراجع اداری و قضتایی کته قتانون در نظتر
گرفته وجود دارد و همین امر ،وصول مالیات را به تعویتق متیانتدازد و مستتلمم صتر
اقتصادی هم برای دولت و هتم طتر

همینتههتای

مقابتم خواهتد بتود .در ضتمن نظتارت مقامتات و نهادهتای

مذکور در فصم پنجم از بتاب پتنجم قتانون مالیتاتهتای مستتقیم (هیئتت عتالی انتظتامی مالیتاتی و
وظای

و اختیارات آن) ازجمله دادستان انتظامی مالیاتی و هیئتهای رستیدگی بته تخلوتات اداری

بترای رستتیدگی بته تخلوتتات مستئولین امتتر ،همتتواره حتاکم استتت کته یکتتی از نقتاط قتتوت قتتانون
مالیاتهای مستقیم است .این امر دقت در کار مسئولین و اعضای هیئتهای حم اختال
با کمترین اتال

مالیاتی را

وقت و کمترین همینه اداری برای سازمان در پی دارد (.)Shabani, 2009: 52

مشابه چنین سازوکاری در بسیاری از نظامهای مالیاتی ازجمله نظتام مالیتاتی امریکتا نیتم وجتود
________________________________________________________________
 -1مادة  238ت در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به میدی ابال میشود ،چنان ه میدی نستبت بته آن معتترض باشتد
می تواند ظر

سی روز از تاریخ ابال شخصاً یا به وسیلة وکیم تاماالختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعته و بتا ارا تة دالیتم و

اسنادو مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید...
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دارد که در برخی پروندهها ،دادگاه مالیاتی بدون گذراندن مرحلهی دادرسی اولیته و یتا طتی ستایر
مراحم دادرسی ،با بررسی مدارک و اسناد حکم صادر میکند (.)Fogg, 2015: 4
اما ایرادی کته در نظتام مالیتاتی متا بتر ایتن مرحلته از رستیدگی وارد متیباشتد ایتن استت کته
درصورتیکه میدی معترض با مسئول مالیاتی در بسیاری از موضوعات بر میمان مالیات توافق کننتد
و فقط روی یک یا چند مورد جم ی اختال

داشته باشند ،این اختیتار بترای متیدی وجتود دارد تتا

شکایت خود را بهطور کامم و بدون توجه به توافقات قبلی که بین او و مسئول امور مالیاتی حاصتم
شده در هیئت حم اختال

مالیاتی بدوی طرح کند .حتی در این مرحله میدی متیتوانتد ادعاهتای

جدیدی را نیم مطرح کند که موج

اطاله دادرسی و کاهش سرعت فرایند وصول مالیات میشود.

بنابراین به نظر میرسد برای تسریع این روند قانونگذار میتواند مقرر دارد تا مستا لی کته بتین
مسئول مالیاتی و میدی ،مورد توافق واقع شده ثبت شود و میدی ،آن حد از مالیات متورد توافتق را
بپردازد و بعد از آن ،بدون اینکه میدی امکان طرح ادعاهای جدید داشته باشد تنها برای مسا لی که
هنوز محم اختال

است حق رجوع به هیئت حم اختال

گردد تا هیئت تنها بر روی چند مسئله باقی مانده از اختال

بدوی را داشته باشد .این امر ستب

متی-

ابتدایی متمرکم شود کته بتدیهی استت

این مسئله سرعت رسیدگی در هیئت بدوی را افمایش میدهد.
اهمیت این موضوع زمانی مشهودتر است که میمان مالیاتی که در ابتدا تشخیص داده شتده رقتم
قابم توجهی باشد و با وجود اینکه پیش از ورود به هیئت حم اختال
مورد اختال

بدوی بتر بستیاری از مستا م

توافق صورت گرفته؛ اما به دلیم چند مورد اختال  ،کتم شتکایت در هیئتت بتدوی

مطرح شود و به دلیم مسا م تخصصی رجوع به کارشناسی الزم باشد که گاه اظهتارنظر کارشناستی
تا چند ماه به طول میانجامد و فرایند رسیدگی را متوق

میکند؛ اما اگتر بتر روی بستیاری از ایتن

مسا م در رسیدگی ابتدایی توافق شده باشد هیئت بتدوی بتا سترعت بتاال و کارآمتدی بیشتتری بته
موارد باقی مانده رسیدگی و ر ی صادر خواهد کرد.
 .3-2اصالح ساختار و آیینهای رسیدگی در هیئت حل اختالف مالیاتی

در برخی از آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر این نکته تدکید شده که گاهی اوقتات تتدخیر ،بته
تصمیمات مقامات صالحیتدار و یا قوانین و مقررات ،مربوط میشود .در حقیقت گاهی ،قتوانین و
مقررات اجازه میدهد روند رسیدگی به اختالفات از مهلتی معقول بیشتر باشد و اقتدامی هتم بترای

14

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره سیمدهم (علمی -پژوهشی)

کاهش آن انجام نمیشود ( .)ECtHR, 2006در چنین وضتعی ،بررستی متواردی چتون ستاختار و
تعداد مراجع رسیدگی کننده ،کیویت و تعداد قوانین و مقررات و مجریان این مصوبات اهمیت پیدا
میکند .در این راستا ابتدا در خصوص هیئتهای حم اختال

مالیاتی بته تشتریح نکتاتی بتا هتد

افتتمایش کتتارایی عملکتترد قض تات در مرحلتته بتتدوی و تجدیتتدنظر متتیپتتردازیم .هم نتتین ایجتتاد
محدودیتهایی در مرحله تجدیدنظر پیشنهاد میشود با این توجه که بتا حقتوق اساستی شتهروندان
در تضاد نباشد.
الف) انتصاب قضات آموزشدیده

یکی از مسا م حا م اهمیت در راستای تسریع دادرسی مالیاتی و نیم تحقق عدالت مالیاتی بحتث
تسلط قضات به قوانین و مقررات مالیاتی است .بدون شک بتا افتمایش اهمیتت مالیتات بترای نظتام
اقتصادی ایران و پیگیری سختگیرانهتر ستازمان امتور مالیتاتی ،راههتای فترار مالیتاتی ،روشهتای
رسیدگی میدیان و متعاقباً رسیدگی به اختالفات مالیاتی پی یدهتر خواهد شد .قضاتی که با مباحتث
مربوط به حقوق مالیاتی آشتنایی و مطالعته پیشتینی نداشتته باشتند در ایتن متوارد بتا مشتکم روبترو
میشوند و همین امر بر سرعت روند دادرسی اثرگذار است.
در نظتتامهتتای مالیتتاتی مثتتم امریکتتا قضتتات مالیتتاتی ،متخصصتتین عرصتته مالیتتات هستتتند
) .(Howard, 2009: 6بدین معنی که اکثراً از بین وکالی مالیاتی ،مشاورین مالیاتی و کستانی کته
سالها در عرصه مالیات فعالیت کردهاند انتخاب میشوند ).(Fogg, 2015: 6
اما در نظام حقوقی ما بند  2ماده  244در خصوص انتخاب قاضی مقرر داشته« :یتک نوتر قاضتی
اعم از شاغم یا بازنشسته .درصورتیکه قاضی بازنشستته واجتد شترایطی در شهرستتانهتا یتا مراکتم
استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ،ر یس قوه قضا یه یک نوتر
قاضی شاغم را برای عضویت هیئت معرفی خواهد نمود ».به قضتاتی کته بترای ایتن ستمت معرفتی
میشوند آموزشی در مورد دادرسی مالیاتی و آشنایی با قوانین و مقتررات مترتبط داده نمتیشتوند.
همین امر عدم تخصص کافی قاضی رسیدگیکننده در هیئت را موج

خواهتد شتد ( Mosavi et

 .)al., 2017: 45بدیهی است این موضوع بر سرعت و کیویت رسیدگی در هیئتها اثر میگتذارد.
بنابراین در قال

وضعیت موجود ،میتوان قضات مالیاتی را از بین قضاتی که در رشتتههتای مترتبط

مثم حقوق اقتصادی یا حقوق عمومی تحصیم کردهاند برگمیتد تتا بتا اصتول حقتوق مالیتاتی آشتنا
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باشند.
هم نین در حال حاضر ،اعضای هیئتهای حم اختال
نمیکنند .برای نمونه در تهران ،هیئت حم اختال

مالیاتی به صتورت تمتام وقتت فعالیتت

مالیاتی دو تا سه نوبت در هوته تشکیم متیشتود

و هر نوبت دو تا سه ساعت میباشد؛ بنابراین یک راهکار عملی برای کاهش تدخیر در رسیدگیهتا
متتیتوانتتد افتتمایش تعتتداد شتتع  ،قضتتات مالیتتاتی و تعتتداد جلستتات بتترای شتتع

مالیتتاتی باشتتد

)  .(Van Rhee, 2011: 8در امریکا نیم قضات مالیاتی به صتورت تمتام وقتت و بترای متدت 15
ساله منصوب میشوند). (Fogg, Ibid
از این نکته نیم نباید غافم شد که در حال حاضر هیئتهای حم اختال

مالیاتی به عنوان نهادی

اداری در قوه مجریه محسوب میشوند؛ اما ماده « 278قتانون اصتالح قتانون مالیتاتهتای مستتقیم»
مصوب  1394/04/31امکان درخواست ر یس سازمان امتور مالیتاتی کشتور از ر تیس قتوه قضتا یه
برای تشکیم دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی در هریتک از استتانهتا و منتاطقی کته مقتضتی بدانتد را
پیشبینی کرده است .بدون شک استواده از ایتن ظرفیتت قتانونی بترای تشتکیم یتک نهتاد مستتقم
زیرنظر قوه قضاییه درصورتیکه متکی بر مطالعتات علمتی و تجربیتات بتینالمللتی باشتد متیتوانتد
برکیویت و سرعت دادرسی مالیاتی اثرات فراوانی بگذارد.
ب) محدود کردن حق اعتراض سازمان امور مالیاتی

طبق ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم ،هم میدی و هم ممیم حق دارند ظتر

متدت  20روز

از تاریخ ابال ر ی بدوی با اعتراض کتبی به ر ی ،ارجاع پرونتده بته هیئتت حتم اختتال

مالیتاتی

تجدیدنظر را بخواهنتد .تبصتره  4همتین متاده چنتین حقتی را مجتدد ًا بترای هتر دو طتر  ،جهتت
رسیدگی در شور ای عتالی مالیتاتی در نظتر گرفتته استت .ایتن در حتالی استت کته پتیش از قتانون
مالیاتهای مستقیم  ،1366چنین اختیاری برای مدمور مالیاتی در قانون بهطور کامتم در نظتر گرفتته
نشده بود و در آن محدودیتهایی وجود داشت؛ اما در اصالحات بعدی قانون مالیاتهتای مستتقیم
محدودیتها حذ

شد .قبم از تصوی

قانون مالیاتهتای مستتقیم ستال  ،1366بنتد ب متاده 248

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ،1345امکان تجدیدنظرخواهی ممیم مالیتاتی را بتا قیتد دو شترط
محدود کرده بود:
 -1درصورتیکه درآمد مورد ر ی با مبلغ مذکور در برگ تشتخیص مالیتات بیستت درصتد یتا
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بیشتر اختال

داشته باشد

 -2مدمور تشخیص مربوط ،ظر

یک ماه از تاریخ ابال ر ی اعتراض کند.

به نظر میرسد احیای تبصرهای مشابه بند مذکور به منظتور محتدود کتردن حتق اعتتراض ممیتم
مالیاتی ،تعداد پروندههایی که به مرجع تجدیدنظر و مراجع باالتر ارجاع میشود را کاهش میدهد.
چراکه در وضعیت فعلی اندک تواوتی در مبلغ مورد ر ی با آن ه ممیم مالیاتی تعیتین کترده ،بترای
ممیم حق اعتراض ایجاد می کنتد .در ایتن شترایط عجیت نیستت اگتر ممیتم مالیتاتی بترای دفتاع از
عملکرد خود به ر ی هیئت در تمام مراحم اعتراض کند و موج طوالنیتر شدن این فرایند شتود.
چراکه طبق قانون برعکس میدی ،در صتورت رد اعتتراض متدمور مالیتاتی او مجبتور بته پرداختت
همینه رسیدگی که در تبصره  6ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم خکر شده نیستت 1.امتا اگتر حتق
اعتراض سازمان امور مالیاتی در مرحله تجدیدنظرخواهی محدود شود ،متیتتوان بتا کتاهش تعتداد
پروندهها در مراجع بعدی موج

تسریع فرایند وصول مالیات شد.

در این فرض برای رعایت ماده  250قانون مالیاتهای مستقیم 2جهت رسیدگی به وقوع تخلت
از جان

مدمور تشخیص ،پرونده به دادستانی فرستاده خواهد شد و ممیم درآنجا باید از عملکردش

دفاع کند و دالیم و مدارک متورد بررستی قترار گیترد .در ایتن شترایط هتر چقتدر کته رستیدگی
دادستانی طوالنی شود خللی به فرایند وصول مالیات وارد نخواهد شد.
 .4-2محدود نمودن طرح دعوا در شورای عالی مالیاتی

از منظر مطالعات تطبیقی در برخی آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به این موضوع پرداخته شتده
________________________________________________________________
 -1تبصره 6ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم :در مواردی که شکایت میدیان مالیتاتی از آراء هیئتهتای بتدوی از طتر
حم اختال

مالیاتی تجدیدنظر رد شود و هم نین شکایت از آراء هیئتهای تجدیدنظر از طر

شع

هیئتت

شورایعالی مالیاتی متردود

اعالم شود ،برای هر مرحله معتادل یتکدرصتد ( )% 1توتاوت مالیتات موضتوع ر ی متورد شتکایت و مالیتات ابترازی متیدی در
اظهارنامه تسلیمی ،همینه رسیدگی تعلق میگیرد که میدی مکل

به پرداخت آن خواهدبود.

 -2مادة  250قانون مالیاتهای مستقیم :در مواردی که هیدت حم اختال
ت شخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیم نماید مکل

مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یتا ایتن کته

است نسخهای از ر ی ختود را بته انضتمام رونوشتت بترگ تشتخیص مالیتات

جهت رسیدگی نمد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخل

نسبت به تعقی

متخل

اقدام نماید.
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که میدی ممکن است اقداماتی انجام دهد که موجبات طوالنیتر شدن رسیدگی را به همراه داشتته
باشد .در این مورد باید تمایم قا م شد بین حقی کته قتانون بترای متیدی در نظتر گرفتته کته باعتث
افمایش زمان رسیدگی میشود و زمانی که معترض با توسم به اقدامات غیرقانونی یتا بتا استتواده از
حقوق قانونی به عمد قصد طوالنی کردن دادرسی در جهت سوء استواده از آن را دارد.
در ایران به استناد بند  4متاده  255قتانون مالیتاتهتای مستتقیم یکتی از وظتای
مالیاتی عبارت است از «رسیدگی به آرای قطعی هیئتهای حم اختال
رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نق

1

شتورای عتالی

مالیاتی کته از لحتاظ عتدم

رسیدگی مورد شکایت میدی یا اداره امور مالیاتی واقتع

شده باشد ».در این باره چند نکته قابم تدمم است.
ماده  259قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته« :هر گتاه شتکایت از ر ی هیئتت حتم اختتال
مالیاتی از طر

میدی بعمم آمده باشد و میدی به میمان مالیتات متورد ر ی وجته نقتد یتا تضتمین

بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبتر کته اعتبتار ضتامن متورد قبتول اداره امتور
مالیاتی باشد معرفی نماید ر ی هیئت تا صدور ر ی شورایعالی مالیاتی موقو

االجراء میمانتد ».بته

نظتتر متتیرستتد وضتتعیت موجتتود ،امکتتان سوءاستتتواده از ایتتن قتتانون را افتتمایش متتیدهتتد .چراکتته
ضمانتهای مذکور در ماده  259قانون مالیاتهتای مستتقیم جهتت توقت
هیئت حم اختال

اجترای ر ی صتادره از

مالیاتی تا زمان صدور ر ی از شورای عالی مالیاتی ،اثرگذاری یکستانی ندارنتد.

در این ماده وجه نقد ضمانت اجرا مناسبی است اما معرفی وثیقته ملکتی ،تضتمین بتانکی یتا ضتامن
معتبر قوّت مورد اول را ندارد .البته در رویه قضایی ضامن معتبر پذیرفته نمتیشتود امتا بته هتر حتال
امکان سوء استواده وجود دارد.
تصور کنید اگر یک میدی بمرگ به قصد سوءاستواده از وقوههای قتانونی از تمتام مهلتتهتای
اعتراض استواده کند و نیم به جهت رعایت تبصره یک ماده  247قانون مالیاتهتای مستتقیم مقتدار
________________________________________________________________
 -1برای نمونه سوء استواده از حق قانونی ن.ک:
ECtHR, Dim. and Aik. Tzivani Ο.Ε v. Greece judgment of 27.03.2008
برای نمونه استواده مشروع از حق قانونی ن.ک:
The Greek cases before Strasbourg, vol. Α΄, 1991-2001, Publisher: Ant. Ν. Sakkoula, p.
219

18

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره سیمدهم (علمی -پژوهشی)

کمی از مالیات تشخیص داده شده را قبول و پرداخت کند و نسبت به مازاد اعتراض داشتته باشتد و
در هنگام سپردن تضمین با بیان اینکه وجه نقد ندارد ،وثیقه ملکی گذارد این فرصت را پیدا میکند
تا با مابقی مالیاتی که باید میپرداخته ،در طول مدت صدور ر ی تجتارت کنتد و هنگتامیکته ر ی
شورا علیه او صادر شد همینه دادرسی که در تبصره  6ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم بترای هتر
مرحله معادل ( )%1تواوت مالیات موضوع ر ی مورد شکایت و مالیات ابرازی متیدی در اظهارنامته
تسلیمی میباشد را بپردازد .در این میان سود حاصم از تجارتی کته بتا بتدهی مالیتاتیش انجتام داده
بیشتر از همینه دادرسی خواهد بتود .در خصتوص ضتمانت نامته بتانکی نیتم اگتر تتاجر از مشتتریان
سرشناس و خوش نام یک بانک باشد که به لحاظ انجام امور بانکی کامالً مورد اعتماد بانک استت
ممکن است بدون نیاز به سپردن تمام مبلغ ،ضمانت نامه بانکی برای وی صادر شود .چنین اقتداماتی
اگرچه خال

متن قانون نیست اما سوءاستواده از آن محسوب متیشتود .در ایتن حالتت بتا در نظتر

گرفتن میمانی از محدودیت در حق اعتراض میدی میتوان تا حدی این مشکم را حم کرد.
طبق بند  2ماده  2پروتکم شتماره  7کنوانستیون اروپتایی حقتوق بشتر 1حتق تجدیتدنظرخواهی
تحت شرایطی میتواند محدود شود؛ ازجمله این که شخص در تجدیدنظرخواهی از حکتم مجتدداً
محکوم شود .بر همین اساس میتوان دو پیشنهاد را در خصتوص صتالحیت شتورای عتالی مالیتاتی
مطرح کرد.
ابتدا اینکه در فرایند رسیدگی به اختال

مالیاتی تا قبم از ورود پرونده به شورای عالی مالیاتی،

سه مرحله طی میشود یعنی مرحله پیش از ورود به محکمه ،مرحلته رستیدگی در هیئتتهتای حتم
اختال

بدوی و مرحله سوم رسیدگی در هیئت حم اختال

ر ی در هیئتهای حم اختال

تجدیدنظر .اگتر بعتد از قطعتی شتدن

مالیاتی ،ر ی الزم االجرا گردد و سپردن تضمین در جهت متوقت

کردن اجرای ر ی تا پایان رسیدگی شورای عالی مالیاتی را حذ
اخذ مالیات صورت میپذیرد از سوء استواده میدیان متخل
امکان اعتراض به ر ی در شورای عالی مالیاتی حذ

کنیم عالوه بتر اینکته تستریع در

جلوگیری خواهد شد .بتر ایتن استاس

نشده بلکه صرفاً وصتول مالیتات را منتوط بته

پایان رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نکتردهایتم .مشتابه همتین رونتد در خصتوص رستیدگی در
________________________________________________________________
1 - PROTOCOL NO. 7 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
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شع

دیوان عدالت اداری نیم وجود دارد .در ایتن حالتت اگتر چته تتا حتدودی تجدیتدنظرخواهی

معترض را که از حقوق قانونی او است محدود کردهایم اما وجود سه مرحله برای دادخواهی ،قبتم
از اینکه نوبت به رسیدگی شورا برسد موج

میشود که به لحاظ تحقتق دادرستی منصتوانه نیتم بتا

مشکلی روبرو نشویم.
عالوه براین ،با توجه به اینکه بستر قانونی برای همه افراد وجتود دارد تتا درصتورتیکته بته هتر
میمان پرداخت مالیات یا جریمته محکتوم شتدهانتد در سته مرحلته پتیش از ورود بته شتورای عتالی
مالیاتی ،شکایت خود را طرح کنند لذا در اصالح قوانین میتوان حتداقم مبلغتی را بترای اعتتراض
در شورا پیشبینی کرد تا اگر افراد به پرداخت مالیات یا جریمه ،بیشتر از مبلغ حتداقلی تعیتین شتده
در قانون محکوم شده بودند مجوز طرح شکایت در شورای عالی مالیاتی را پیدا کنند .بتا ایتن کتار
همانند روندی که در دیوان عالی کشور وجود دارد از ورود پروندههای قطعی شدهای که در آنها
مالیات ناچیمی در نظر گرفته شده جلوگیری میشود و شورا وقت و انرژی بیشتری را برای بررستی
پروندههای مهم و نیم اجرای سایر وظای

خود صر

مینماید.

1

نکته قابم تدمم دیگر این است که خأل قانونی در زمینه تعیین مهلتی برای شتورای عتالی مالیتاتی
جهت صدور ر ی ،موج

میشود تا این فرایند گتاه بستیار طتوالنی شتود (Sahraei, 2013: 130-

 .)131پس تعیین مدت زمانی منطقی بترای رستیدگی در شتورای عتالی مالیتاتی متیتوانتد راهکتار
دیگری در جهت به نتیجه رسیدن پرونده در مهلت معقول باشد.
 .5-2حذف یا تعدیل رسیدگی در هیئت ماده  251مکرر

ماده  251مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رستیدگی استتثنایی را پتیشبینتی متیکنتد کته
ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد .این ماده اشعار میدارد« :در مورد مالیاتهای قطعی موضتوع
این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابم طرح نباشد و بته ادعتای غیتر عادالنته
بودن مالیات مستنداً به مدارک و دالیم کافی از طر

میدی شکایت و تقاضای تجدیتد رستیدگی

________________________________________________________________
 -1ماده  367قانون آیین دادرسی مدنی  -آرای دادگاههای بدوی که به علت عتدم درخواستت تجدیتدنظر قطعیتت یافتته قابتم
فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر -1...:احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( )20 000 000ریال باشد...
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شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیدتی مرک

از سه نور به انتخاب ختود

جهت رسیدگی ارجاع نماید .ر ی هیئت به اکثریت آراء قطعی و الزماالجراء میباشد»...
این ماده چندین بار مورد بازنگری و اصالح در مجلس شتورای استالمی قترار گرفتته استت .از
مطالعه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی چنین بر میآید که وجود این نهاد به دلیتم تحقتق
هرچه بیشتر عدالت مالیاتی در قانون مالیتاتهتای مستتقیم پتیشبینتی شتده استت؛ امتا نماینتدگان،
طوالنی شدن دادرسی مالیاتی و قطعی شدن مالیات را نیم مدنظر قترار دادهانتد .چراکته در مشتروح
مذاکرات مربوط به اصالحات قانون مالیاتهتای مستتقیم کته در  1380/11/27بته تصتوی

رستید

نمایندگان به دلیم تسریع دادرستی و جلتوگیری از طترح مجتدد همته اختالفتات در ایتن هیئتت بتا
پیشنهاد حذ

عبارت میتواند در ماده فوق مخالوت کردند.

1

البته انتقادات جدی و قابم تدمّلی به هیئت پیشبینی شده در ماده  251مکرر خصوصاً بته لحتاظ
ترکی

و عملکرد وجود دارد .ازجمله اینکه به دلیم وجود مراجع متعدد مالیتاتی ،هیئتت متاده 251

مکرر به لحاظ حقوقی و اصتو ل حتاکم بتر ستاختار مالیتاتی کشتور و نیتم از منظتر اصتول دادرستی
منصوانه توجیه ندارد و صرف ًا وابستتگی ستازمان امتور مالیتاتی بته وزارت امتور اقتصتاد و دارایتی را
میرساند .عالوه بر این مشخص نبودن ویژگیها و مشخصات اعضتای هیئتت  3نوتره ،عتدم وجتود
محدودیتی جهت تعدیم و تخوی

مالیاتی ،عدم وجود مرجع دیگتری جهتت نظتارت و کنتترل بتر

هیئت مذکور ،عدم پیشبینی مهلت مشخصی برای تقاضای رسیدگی مجدد از ستوی متیدی ،عتدم
تعیین همینه دادرسی برای بیتان اعتتراض ،مشتخص نبتودن صتالحیت ایتن هیئتت از نظتر رستیدگی
شکلی یا ماهوی مجتدد از دیگتر انتقتادات استت (Mansourian & Cheshmpayam, 118-119

.)2013:
انتقاد دیگر در خصوص عدم تعیین تقدم و تدخر شورای عالی مالیاتی ،هیئت ماده  251مکترر و
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء قطعی شده استت .هتر چنتد قتانون در خصتوص شتکایت
همممان در این سه مرجع ،سکوت کرده اما در رویه قضایی دیتوان تتا زمتانی کته پرونتدههتا در دو

________________________________________________________________
 -1برای مطالعه نظرات ابراز شده ن.ک :روزنامه رسمی ،مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ،سته شتنبه ،بیستتم
اسوند ماه 1370
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مرجع اداری فوق به نتیجه نرسیده وارد رسیدگی نمیشود و در میان این دو مرجع اداری نیتم هیئتت
ماده  251مکرر آخرین مرجع اداری رسیدگی کننتده استت 1.امتا نکتته قابتم تدمتم کته از مشتروح
مذاکرات و از صحبتهای منشی کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس و نیتم معتاون وزارت اقتصتاد و
دارایی به دست میآید این است که گویا در نظر قانونگذار این بوده که این هیئت آخترین مرجتع
رسیدگی یعنی حتی بعد از رسیدگی دیوان عدالت اداری باشد و به همین دلیم به عبارت «در مرجع
دیگری قابم طرح نباشد» در ماده فوق استناد شده است .اگرچته چنتین توستیری بتا اصتول حقتوقی
هماهن

نیست اما به نظر میرسد در تدسیس این نهاد ،حتی نظر ابتدایی قانونگذار نیم تدمین نشتده

است.
عالوه بر این در خصوص هیئت ماده  251مکترر قتانون مالیتاتهتای مستتقیم هماننتد آن ته در
خصوص شورای عالی مالیاتی گوتیم قتانون مهلتتی را بترای رستیدگی در ایتن شتورا تعیتین نکترده
است .حتی قانون مهلتی برای طرح شکایت در این نهاد هم تعیین نکرده کته ایتن موضتوع مختال
اصم قطعیت و سرعت در اخذ مالیتات استت ( .)Rahpeima, 2013: 168ایتن مستئله متیتوانتد از
موارد عدم رعایت دادرسی منصوانه تلقتی شتود و ممکتن استت موجت

تضتییع حقتوق اشتخاص،

و صول با تدخیر مالیات و نیم کم اثر شدن نتیجه رسیدگی ایتن هیئتت شتود .لتذا بتر مبنتای انتقتادات
فراوانی که به این هیئت وارد است و نیم وجود پنج مرحله رسیدگی به شکایت مالیاتی ،حذ

ایتن

هیئت پیشنهاد میشود.
درنهایت اگر پیشنهاد حذ

این هیئت مورد عنایت قرار نگیرد ،دست کم باید ضتوابطی تعیتین

________________________________________________________________
 -1در همین راستا ن.ک :ر ی  1055مورخ  1390/8/18شعبه  14دیوان عدالت اداری« :با مالحظه اوراق پرونتده و الیحته دفاعیته
وزارت طر

شکایت و سوابق پرونده مالیاتی میدی حس

طی لوایحی درخواست نق

محتویات پرونده بدواً بشرح دادخواست تقدیمی و سپس وکیتم وی

ر ی شماره فوق الذکر در ستون مقید در دادخواستت تقتدیمی هیئتت سته نوتری متاده  251مکترر

قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص عملکرد  79-78-77را نموده ومتدعی هستتند  ...بنابته مراتت فتوق نظتر بته اینکته متیدی
می بایست شکایت خود را مستند به مدارک ودالیلی کافی وفق مواد ماده  251مکرر قانون مالیتاتهتای مستتقیم ارا ته متیداد تتا
مورد رسیدگی هیئت قرار گیرد و هیئت نیم در راستای احراز واقعیت امر اقدام به صدور قرار کارشناسی و بررسی صحت و ستقم
ادعاهتتای مطروحتته در مکاتبتتات صتتورت گرفتتته نمتتوده استتت از ایتتن حیتتث ایتترادی بتته تصتتمیم و ر ی صتتادره وارد نیستتت»...
()Sahraei, 2013: 107-108
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کرد تا هیئت برای هر اعتراضی وارد رسیدگی نشود .چراکه بسیاری از تشخیصهای مالیتاتی دارای
پی یدگی یا جنبههای تخصصی نیست و اگر این هیئت پروندههایی بتا ارقتام ریتالی کتم و یتا فاقتد
جنبه های مهم را نیم مورد رسیدگی قرار دهد ،وجود چنین نهادی نه تنها مشتکلی را حتم نمتیکنتد
بلکه خود عاملی در اطاله دادرسی محسوب میشود .به همین ختاطر پیشتنهاد متیشتود تتا در قالت
مصوبهای ،چهارچوب عملکرد این هیئت ضابطه مندتر شود و از آن جملته اینکته در جهتت تستریع
دادرسی ،برای قبول رسیدگی در هیئت ماده  251مکرر قانون مالیاتهتای مستتقیم رقمتی مشتخص
شود تا پرونده هایی که کمتر از آن رقم استت حتق اعتتراض در ایتن مرجتع را نداشتته باشتند و نیتم
مهلتی برای طرح شکایت در این هیئت و رسیدگی به شکایت در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری

وجود مراجع متعدد در ساختار نظام دادرسی مالیاتی ایران به دلیم تواوت در صالحیتهتای هتر
مرجع به استثناء هیئت ماده  251مکرر ،قابم توجیه است .دشوار نیست که پیشبینی کنیم حذ
یک از مراحم دادرسی مالیاتی چه عواق
گذاشتن هیئتهای حم اختال

هتر

منوی و همینه گمافی در پی خواهد داشتت .تجربته کنتار

مالیاتی تجدیدنظر ،موید این ادعا است.

بعد از توجه به این نکته مهم ،باید اعترا

کرد که طی کردن مراحم اعتراض در نظام دادرستی

مالیاتی ما بسیار زمانبر است که درنتیجه تتدخیر در وصتول مالیتات و تتدمین درآمتد مالیتاتی را کته
دولت در بودجه هتر ستال پتیشبینتی متی کنتد بته دنبتال دارد .هم نتین رعایتت مهلتت منطقتی در
رسیدگی که از ویژگیهای دادرسی منصوانه میباشد ممکن است نقت

شتود .در چنتین وضتعیتی

بتتدون شتتک متتیثرترین راه بتترای تستتریع وصتتول مالیتتاتهتتا ،در ارتقتتاء فرهن ت

مالیتتاتی و ارا تته

آموزشهای الزم به میدیان نهوته استت .چراکته رضتایت و آگتاهی در پرداختت مالیتات موجت
پرداخت بهموقع و با رعایت موازین قانونی میشود که بته تبتع آن ،اعتراضتات مالیتاتی نیتم کتاهش
مییابد.
عالوه بر این امروزه در دنیا رویکرد نظامهای مالیاتی به ستمت نظتام مالیتاتی مشتارکتی متمایتم
است .در این مدل ،اعتماد به میدی و مشارکت دادن وی در فرایند پرداخت آگاهانه مالیتات نقتش
تعیین کننده دارد و همین موضوع میتواند اختالفات و تنشها بتین پرداختت کننتدگان و نهادهتای
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مالیاتی را کاهش دهد .به نظر میرسد انجام مطالعات تطبیقتی در خصتوص ستاختار نظتام دادرستی
مالیاتی کشورهای پیشرفته و سنجش امکان الگو برداری در چهارچوب نظام حقوقی ایران نیم متی-
توان د راهکار مویدی برای ارتقاء کیویت عملکرد سازمان امور مالیاتی محستوب شتود و بترای حتم
مشکالت نظام دادرسی مالیاتی ما راهگشا باشد.
درنهایت با اتکا بتر ظرفیتتهتای فعلتی نظتام حقتوقی ایتران در راستتای افتمایش کتارایی نظتام
دادرسی مالیاتی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به اعتراضات ،پیشنهادات زیر ارا ه میگردد:
 .1در رسیدگی ابتدایی که پیش از ورود به هیئتت حتم اختتال

استت ،توافقتات بتین متیدی و

مسیول اداره مالیاتی قطعی اعالم شتود و متیدی صترف ًا حتق داشتته باشتد کته در هیئتت حتم
اختال
 .2هماهن

مالیاتی نسبت به نکاتی که بر آنها توافق نشده اعتراض کند.
کردن مهلتهای خکر شده در قانون مالیتاتهتای مستتقیم بتا قتانون آیتین دادرستی

مدنی در خصوص طرح شکایت و فاصله زمانی ابال وقت رسیدگی تا جلسه رسیدگی.
 .3اعتراض به آرای هیئتهای حم اختال

مالیاتی که در حال حاضر ،حق هر دو طر

پرونتده

(میدی و ممیم مالیاتی) است در خصوص ممیم مالیاتی در مرحلته تجدیتدنظرخواهی محتدود
شود .در نتیجه درصورتیکه میمان مالیات در برگ تشخیص توسط ر ی هیئت حتم اختتال
مالیاتی بدوی ،کمتر از درصد معینی تغییر کرد ممیم حق درخواست رسیدگی مجتدد نداشتته
باشد.
 .4قضات مالیاتی آموزشهای الزم را ببینند و از بین قضات تحصیم کرده در رشتتههتای مترتبط
مثتتم حقتتوق اقتصتتادی و حقتتوق عمتتومی انتختتاب شتتوند .هم نتتین تعتتداد شتتع
هیئتهای حم اختال

و اعضتتای

افمایش پیدا کند و حتتی بته صتورت تمتام وقتت مشتغول بته فعالیتت

شوند.
 .5بعد از قطعی شدن ر ی در هیئتهای حم اختال
تضمین در جهت متوق

مالیتاتی ،ر ی الزم االجترا شتود و ستپردن

کردن اجرای ر ی تتا صتدور ر ی شتورای عتالی مالیتاتی را حتذ

کنیم.
 .6حداقم مبلغی برای اعتراض در شورا پیشبینی شود تا اگر افراد به پرداخت مالیات یا جریمته،
بیشتر از مبلغ حداقلی تعیین شده در قانون محکوم شدند مجوز طرح شکایت در شورای عتالی
مالیاتی را پیدا کنند.
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 مدت زمانی منطقی برای رسیدگی شتورای عتالی مالیتاتی بته اعتتراض در قتانون یتا مقتررات.7
.پیشبینی شود
شود یا قانونگذار با تعیین میمان مالیتاتی بته عنتوان حتداقم الزم

 مکرر حذ251  هیئت ماده.8

جهت امکان تقاضای رسیدگی مجدد و نیم تعیین مهلت برای طرح شکایت و رسیدگی به آن
 صتالحیت ایتن هیئتت را محتدودتر و، مکترر قتانون مالیتاتهتای مستتقیم251 در هیئت ماده
.ضابطه مندتر کند
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