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 حقوق: بنياد ملّی نخبگان 
شمارة  قرارداد  پیرو  کشور«  مالیاتی  نظام  اصالح  »بسته  پژوهشی  ملّی    06/07/1399مورّخ    17538/15  طرح  بنیاد  میان 

 نخبگان)کارفرما( و آقاي دکتر علی مروي )مجري( اجرا شده است. گزارش حاضر از مستندات این طرح است.

و    1348این گزارش و تمامی حقوق مادّي آن بر اساس »قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان، مصوّب سال  

هاي اجرایی این قانون متعلق به بنیاد ملّی نخبگان است و هر گونه استفاده از تمامی  نامهآن و همچنین آیینهاي بعدي اصالحیه 

اي از آن، شامل: نقل قول، تكثیر، انتشار، کاربرد نتایج، تكمیل و مانند آنها به صورت چاپی، الكترونیكی یا وسایل دیگر یا پاره

است. نقل قول در حد هزار واژه در انتشارات علمی مانند کتاب و مقاله با درج اطالعات پذیر  فقط با اجازة کتبی بنیاد امكان

 شناختی، نیازي به مجوز بنیاد ندارد.کامل کتاب 

 صحت مندرجات گزارش برعهدة مجري طرح پژوهشی است. 
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 چکیده 
و   تنها حمایت  مالیاتی  دادرسی  این است که هدف  دارد  اهمیت  دادرسی  فرآیند  تنظیم  آنچه در ضرورت 
احقاق حقوق دولت نیست، بلکه باید به جامعه و صالح آن اهمیت داد و مودی به عنوان فردی که به هر 

مقاله،  این  در  قرار گیرد.  توجه  مورد  است  برخوردار  قانونی کمتری  اختیارات  از  فرآیند سه    صورت  ابتدا 
ای حل اختالفات مالیاتی شرح داده شده و سیستم دادرسی و حل اختالفات مالیاتی در جهان مرور  مرحله

ایران می می مالیاتی در  به دادرسی  نظام دادخواهی  شود. سپس  پردازد و ساختار پیشنهادی جهت ساختار 
 کند. نوین را ارائه می 

 
 مان امور مالیاتی، مودی، دادگاه، حل اختالفات مالیاتیسازدادرسی مالیاتی،  :هاکلیدواژه
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 دادرسی مالياتی .1

« و در 1محاکمهواژه »دادرسی« در لغت به معناي »به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی بدادخواهی دادخواه، 

ای از مقررات است که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات )قضائی  مجموعه "اصطالح حقوقی  

 "2رود اي قضائی و مانند آنها وضع و به کار مییا اداري( یا درخواسته 

دارد  ي آن اهمیت  آنچه در ضرورت تنظیم فرآیند دادرسی و توجه به اجراي صحیح و غیرجانبدارانه 

این است که در دادرسی مالیاتی هدف تنها حمایت و احقاق حقوق دولت نیست، بلكه باید به جامعه و  

صالح آن اهمیت داد و مودي به عنوان فردي که به هر صورت از اختیارات قانونی کمتري برخوردار  

ینه داشته باشد، هاي منصفانه و کم هزاست مورد توجه قرار گیرد و امكان استیفاي حقوق خود از روش 

، چه اینكه هدف مهم وصول مالیات در واقع افزایش رفاه افراد جامعه است و اگر این فرآیند منجر به  

 ایجاد مشكالت متعدد براي جامعه شود هرگز به هدف خود دست نخواهد یافت.

ام اول  فرآیند اعتراض و دادرسی مالیاتی اصوالً با عدم توافق مودي در خصوص مالیات مقرره در گ

هاي کشورهاي مختلف  هاي مشخص شده در قوانین و دستورالعمل پذیرد و با توجه به آیین صورت می 

مودي حق اعتراض به این اعالمیه را دارد بنابراین اولین گام در شناخت فرآیند دادرسی در هر کشور  

اختالفات در هر  شناخت منشا وجود اختالف در آن کشور است و نهایتاً باالترین مرجع رسیدگی به  

 نماید.کشور دادگاه است که به نوعی پایان فرآیند دادرسی را تعیین می 

 

 ای حل اختالفات مالياتی فرآيند سه مرحله .1-1

 ستان ( بررسی مجدد توسط نهاد ماليات1

ترین  هزینه کم ترین و  ستان باشد. این گزینه سریع نخستین قدم باید بررسی داخلی در نهاد مالیات  •

دهد که ستان میراه ممكن است و در عین حال به طور همزمان این امكان را به نهاد مالیات

 تصمیمات خود را بازبینی نماید و اشتباهات احتمالی را تصحیح نماید. 

ها را خواهد داشت.تجدیدنظر، امكان بازبینی و حل و فصل برخی پرونده   3این دفتر شبه مستقل  •

 
 ۱۴۷۹، ص ۱۳۶۳، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم،  ۲محمد معین، فرهنگ فارسی، ج   1
 . ۱، ص ۱۳۷۶محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم،  2

3 quasi-independent 



کشور مالیاتی نظام ساختاری اصالح گزارش  طرح شهید احمدی روشن    

 

 صفحه | 2

 

این دفاتر و متصدیان تجدیدنظر باید از سوگیري درآمدي اجتناب نموده و منافع عمومی را در   •

دنبال وصول درآمدهاي مالیاتی بیشتر اجراي صحیح قانون مالیات دنبال کنند نه اینكه صرفاً به  

 باشند. 

 متصدیان تجدیدنظر باید از مقامات مالیاتی با پیشینه حسابرسی و دانش مناسب حقوقی باشند. •

ترین روش در این خصوص انجام اجباري بررسی داخلی به عنوان نخستین مرحله  شده توصیه •

 از اعتراض مالیات است. 

 تخصصی مالياتی  ديدنظرداوری تج( بررسی توسط يک هيئت 2 

مالیات  • نهاد  در  داخلی  بررسی  فرآیند  هیئت اگر  باشد،  نداشته  وجود  می ستان  تواند  داوري 

 نخستین مرحله از تجدیدنظر باشد.

ها هستند و در  هاي قضایی و دادگاه هاي داوري وابسته به دستگاه در برخی اقتصادها این هیئت •

 داري و در قوه مجریه قرار دارند. هاي داوري کامالً ابرخی دیگر این هیئت 

 ستان داشته باشند. هاي داوري باید استقالل واقعی و آشكاري از نهاد مالیاتاین هیئت •

 توانند نقش مهمی داشته باشند:این نهادهاي نیمه قضایی در صورت احراز شرایط زیر می  •

o  مناسب(؛ دهی شده باشند)داراي کارمندان با تخصص به خوبی سازمان 

o  ستان عمل کنند؛مستقل از دستگاه مالیات 

o رایگان باشند؛ 

o  روند.ها به مرحله بررسی قضایی نمی مورد قبول باشند و نتایجتاً اکثر پرونده 

 ( تجديدنظر قبل از دادگاه3

ها موافق ستان کماکان با نتایج بررسی این مرحله در صورتی است که مودي یا دستگاه مالیات  •

 توانند تقاضاي تجدیدنظر قبل از دادگاه نمایند.صورت هر کدام از طرفین می  نباشند در این

ها مراجعه کند)یک، دو یا  تواند به آن هاي تجدیدنظر که شخص می به طور کلی تعداد دادگاه  •

 حتی سه سطح دادرسی( بسته به نظام قضایی کشورها متفاوت است.

 گزینه محتمل وجود دارد.توان مراجعه نمود؟ سه هایی می چه نوع دادگاه  •

o  هاي عمومی؛ دادگاه 

o  ؛ 4هاي عمومی با ادارات تخصصیدادگاه 

o  هاي تخصصی مالیات.دادگاه

 
4 specialized chambers 
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هاي  ها بر عهده دادگاه معموالً پیچیده هستند؛ وقتی مسئولیت رسیدگی به آن هاي مالیاتی  پرونده  •

 عمومی باشند ممكن است مشكالتی از قبیل موارد ذیل پدیدار شود:

o  هاي صادره از نظر فنی درست نباشد؛راي 

o  هاي مالیاتی اجتناب کنند و موجب تطویل در رسیدگی  ها از رسیدگی به پرونده دادگاه

 شوند.

تواند موجب ایجاد سرعت در رسیدگی  هاي کوچک مالیاتی می رویه ویژه براي پرونده یک   •

 هاي کوچک شود.به پرونده 

 

 مروری بر سيستم دادرسی و حل اختالف مالياتی در جهان .2

هاي مالیاتی و جایگاه اعتراض و حل اختالف  در این بخش به بررسی و تدقیق در خصوص برخی نظام 

شود، گستردگی جغرافیایی، تنوع سیستم اقتصادي و فرهنگی  ستان پرداخته می مالیاتمیان مودي و نهاد  

 ترین موارد در نظر گرفته شده براي انتخاب کشورهاي مورد بررسی بوده است:از جمله مهم 

 

 کانادا.2-1

هاي دولتی و  آوري مالیات نام دارد که وظیفه جمع   5مرجع اصلی مالیات کانادا، آژانس درآمد کانادا 

این وظیفه بر   6اي )شخصی و شرکتی( و مالیات بر کاالها را بر عهده دارد و صرفا در ایالت کبک منطقه

 است. 7عهده آژانس درآمد کبک 

گري متفاوت  هاي گزارش ها اساساً از ابعاد مختلفی از جمله پایه مالیاتی؛ نرخ و دوره اگرچه این مالیات

ر سطح دولتی و هم ایالتی، یكسان است که شامل مراحل  هستند فرآیند تطبیق و طرح اختالف، هم د

 زیر است:

 ارائه اظهارنامه توسط مودي مالیاتی؛  -1

 ستان؛ ارزیابی اولیه اظهارنامه توسط نهاد مالیات -2

 ارزیابی مجدد توسط ممیز مالیاتی؛ -3

اعتراض مودي به نتیجه ارزیابی مجدد.  -4

 
5  Canada Revenue Agency (CRA) 
6 Quebec 
7 Quebec Revenue Agency 
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تواند به دادگاه مالیاتی  در صورتی که موضوع در مرحله اعتراض حل و فصل نشود؛ مودي مالیاتی می 

دادگاه تجدیدنظر فدرال مراجعه کند و حتی با ترک ادامه  کانادا مراحعه کند و حتی فراتر از آن به  

 مراحل دادرسی مستقیماً به دادگاه عالی کانادا مراجعه کند.

 دانمارک.2-2

شود هنگامی که  در حل اختالفات مالیاتی مرحله رسیدگی اداري نقطه شروع فرآیند در نظر گرفته می 

تصمیم نهایی گرفته شد، مودي جهت تجدیدنظر امكان  هاي اداري مدنظر به اتمام رسید و  تمامی رویه 

پرونده  به دادگاه را دارد.  اداري در  مراجعه  نهایی  از تصمیم  ماه پس  تا حداکثر سه  باید  مالیاتی  هاي 

اداري مذکور  دادگاه مطرح شوند که البته به عنوان یک استثنا جهت تسریع فرآیند در مواردي که هیئت

ر مورد پرونده مالیاتی را اعالم نكرده است مودي امكان مراجعه به دادگاه  پس از شش ماه تصمیم خود د 

را می  مالیات  اختالفات  این  بر  به دادآور را دارد. عالوه  تسلیم کرد. سیستم   8توان  پارلمانی دانمارک 

 تجدیدنظر اداري مالیاتی از چهار هیئت جداگانه تشكیل شده است: 

 دادگاه ملی مالیاتی؛ -1

 هاي ملی تجدید نظر مالیاتی؛هیئت  -2

 هیئت تجدید نظر ارزیابی و ارزشگذاري؛ -3

 .9هیئت حل اختالف وسایل نقلیه -4

ارسال شود که این فرآیند مبلغ    10به آژانس تجدیدنظر مالیاتی   هاي تجدیدنظر بایدي درخواست کلیه

هاي تجدیدنظر  ها را بر اساس صالحیت و تخصص هیئتکرون هزینه دارد و آژانس مذکور پرونده   400

هاي تجدیدنظر و دادگاه ملی  کند. آژانس تجدیدنظر مالیاتی به عنوان دبیرخانه هیئتها توزیع می بین آن

تواند در خصوص  کند هرچند در موارد خاصی این آژانس به صورت مستقیم نیز می می مالیاتی فعالیت  

 گیري کند.هاي تجدیدنظر تصمیم پرونده 

 

 فرانسه.2-3

می  آغاز  زمانی  فرانسه  در  مالیاتی  اختالف  حل  و  دادرسی  یا  فرآیند  و  شده  ارزیابی  مالیات  که  شود 

نماید. شود و مودي مالیاتی ارزیابی را قبول نداشته یا درخواست بازپرداخت مالیات را می پرداخت می 

 
8 Ombudsman 

شود یک عضو دیگر آن متخصص فنی  این هیئت تحت نظر وزارت مالیات تشكیل شده که دو عضو آن توسط صنایع خودروساز انتخاب می 9

 داراي دانش تجاري مربوطه باشد.  و عضو دیگر باید 
10 Tax Appeals Agenc 



کشور مالیاتی نظام ساختاری اصالح گزارش  شهید احمدی روشن  طرح   

 

 صفحه | 6

 

ي  خت مالیات، ارائه طبق رویه مالیاتی فرانسه نخستین گام در اعتراض به مالیات یا درخواست بازپردا

ستان است که اظهارنامه مودي را بررسی نموده است. ساالنه  درخواست به بخش مربوطه در نهاد مالیات

شود که عمدتاً مربوط به مالیات بر  حدود سه میلیون درخواست بازبینی در مالیات تعیین شده ارسال می 

 هاي محلی است. درآمد افراد یا مالیات

این  درخواست   شود  بررسی  مربوطه  مالیات  اداره  در  دادگاه  به  ارسال  از  پیش  باید  افراد  اعتراض 

 درخواست باید شامل موارد ذیل باشد:

 مشخص کردن مالیات مورد اعتراض؛  -1

 ها و موارد اعتراضی؛اي از ادله، استدالل ارائه خالصه  -2

 ي تقاضا توسط مودي یا نماینده مجاز وي؛ارائه  -3

 ، اخطارها یا اسناد اجرائیه و تادیه دیون( 11داري )اطالعیه ارزیابی مطالبات خزانه  رونوشت -4

تواند درخواست تعلیق اجراي مالیات تا زمان تعیین تكلیف  نامه می مودي مالیاتی در ازاي ارائه ضمانت

 اداري یا قضایی را نماید. 

ارائه دادخواست به دادگاه را دارد؛  هاي اداري راضی نباشد، امكان  هنگامی که مودي از نتیجه بررسی 

این   پرونده  به موارد موجود در  با توجه  ندارد و  مالیاتی وجود  فرانسه دادگاه خاص  نظام حقوقی  در 

 هاي اداري، مدنی یا کیفري مورد بررسی قرار گیرند. ها ممكن است در دادگاه دادخواست 

 

 آلمان .2-4

اي در اختالفات مالیاتی است به نحوي که  ریزي شده شده و برنامهآلمان داراي سیستم باسابقه، تثبیت

قانون اساسی  اگر مودي مالیاتی ادعاي اداره مالیات در خصوص مالیات متعلقه را غیرقانونی بداند؛ طبق 

فشار   امكان  کاهش  موجب  امر  این  دارد  دادگاه  در  را  دولتی  اقدامات  علیه  بر  شكایت  طرح  امكان 

ستان است البته نكته مهم این است  اندازه به مودي جهت پذیرش تصمیمات نهاد مالیاتغیرقانونی و بی

ابتدا باید فرآیند بررسی    که مودیان در چنین شرایطی مجاز نیستند که بدواً به دادگاه مراجعه کنند و 

شود گام نخست در فرآیند  از آن یاد می   12اداري را طی کنند؛ این فرآیند که با عنوان تجدیدنظر اداري 

شود و ثانیاً فرصت مجددي به  ها می اختالفات مالیاتی است که اوالً موجب کاهش مراجعه به دادگاه 

 
11 assessment notice 
12 administrative appeal 



کشور مالیاتی نظام ساختاری اصالح گزارش  شهید احمدی روشن  طرح   

 

 صفحه | 6

 

دهد. درخواست تجدیدنظر اداري بسیار معمول  ی ستان جهت بررسی مجدد ارزیابی خود منهاد مالیات

ارائه   بررسی مجدد توسط مودیان  میلیون درخواست  میانگین ساالنه چهار  به طور  به نحوي که  است 

موفقیتمی معموالً  اداري  تجدیدنظر  فرآیند  این  نتیجه گردد.  با  و  بوده  سوم  آمیز  دو  بودن  بخش 

یاز به مراجعه به دادگاه را کاهش داده است؛ این فرآیند  اي نهاي ارجاعی به طرز قابل مالحظه پرونده 

ماه تجاوز کند مودي مجاز به    12برد که در صورتی که این زمان از  ماه زمان می  12تا    3عموماً بین  

مراجعه مستقیم به دادگاه است.
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 نيوزلند.2-5

مالیاتی کمتر است که این موضوع از  اختالفات مالیاتی در نیوزلند امر متداولی است اما دعاوي قضایی  

 گیرد: سه فاکتور زیر نشات می 

شود مودیان مالیات رفتاري منطقی  و وجود جریمه قابل توجه که باعث می   13وجود نظام خودارزیابی   -1

 و منصفانه در خصوص وضعیت مالیاتی خود اتخاذ کنند. 

 مالیات متعلقه اطمینان حاصل کند. بودنوجود یک نظام حل اختالف مالیات رسمی که از منصفانه -2

ي آن حمایت از  ها در خصوص مسائل مالیاتی که در نتیجهدادگاه   14نگرش و رویكرد عملگراي   -3

 را مدنظر دارند.  15اداره درآمد داخلی 

ها بدهی مالیاتی  سیستم مالیاتی نیوزلند بر اساس خوداظهاري مودیان بنا نهاده شده است که این اظهارنامه 

تواند این اظهارنامه را بپذیرد یا بنابر قانون جامع مدیریت  ستان میکند. نهاد مالیاتان را مشخص می مودی

 نسبت به ارزیابی مجدد مودي اقدام نماید.  1994مالیاتی مصوب سال 

مالیات دستهنهاد  با  نیوزلند  و  ستان  موردي  بررسی  به  نسبت  ریسكی  مودیان  شناسایی  و  مودیان  بندي 

کند و در این مرحله نیز افشاي داوطلبانه اطالعات توسط مودي اولویت این  ها اقدام می آن   هوشمندانه

 شود. هاي مالیاتی می نهاد است و باعث کاهش بسیار زیاد جریمه 

 

 روسيه.2-6

مدت، انتقالی و میدانی  در نظام مالیاتی روسیه سه نوع ممیزي مالیاتی وجود دارد که شامل ممیزي کوتاه

تواند گستره سه ماه تا سه سال را شامل شود. که ممیزي میدانی در این میان با  است که به طور کلی می 

شود. اعتراض به مالیات مقرر شترین اختالفات مالیاتی میتوجه به گستره زمانی سه ساله خود، موجب بی

هاي بیشتري  تواند بررسی شود و دفتر مالیاتی میابتدا در همان اداره مالیاتی و با حضور مودي بررسی می 

را انجام دهد و تصمیم نهایی خود را پس از بررسی تمامی شواهد و مدارک اعالم کند اگر مودي به  

تواند درخواست تجدیدنظر اداري توسط یک اض داشت می تصمیم اخذ شده اعتر

 
13 self-assessment 
14 pragmatic 
15 Inland Revenue 
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مقام مالیاتی باالتر ظرف یک ماه پس از تصمیم اولیه را ارائه نماید. این درخواست تجدیدنظر پیش از   

شود طرح دعوي در دادگاه الزامی است که عموماً بین یک ماه تا دو ماه و نیم منجر به اخذ تصمیم می

گیرد که البته  رسی شده تصمیم اولیه مورد تایید مقام تجدیدنظر اداري نیز قرار می البته در اکثر موارد بر 

روند اخیر نشان از تغییراتی در این مورد و افزایش توجه مقامات تجدیدنظر به مدارک و شواهد مودیان  

صادره  دارد. مودیان مالیاتی تا سه ماه پس از مرحله تجدیدنظر اداري در صورت عدم رضایت از تصمیم  

دهند البته الزم به  ستان را میتوانند به دادگاه مراجعه نمایند و درخواست ابطال تصمیم نهاد مالیاتمی

 گفته این شكایت در دادگاه مسموع نخواهد بود. ذکر است در صورت عدم رعایت سلسله مراتب پیش 

 بندي اجمالی بخش مطالعات جهانی جمع

دهند که در واقع  اي را در اختیار مودیان خود قرار می اختالف تعیین شده اکثر اقتصادها فرآیندهاي حل  

 باشند: این روند شامل سه دسته فعالیت اصلی است که شامل موارد ذیل می 

 بررسی داخلی 

 بررسی مستقل 

 هاي مرتبط و تجدید نظردادگاه 

نكته حائز اهمیت آنكه در اکثر کشورها ترجیح بر استفاده از روند اولیه است که شفافیت و سرعت 

امور می  قابل مالحظه انجام  به طرز  اساس پژوهش  تواند  بر  به نحوي که  باشد،  باالتر  بانک توسعه  اي 

کشور    11نمایند و  کشور این مسیر را توصیه می   23کشور منتخب در آسیا تعداد    34آسیایی از میان  

نمایند.ها را توصیه می مسیر بررسی مستقل و یا دادگاه 
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 دادرسی مالياتی در ايران .3

براساس ماخذ صحیح ومقانون مالیات  237بر اساس ماده   باید  به هاي مستقیم، تشخیص مالیات  تكی 

دالیل و اطالعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و  

باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد  تشخیص مالیات به صورت نادرست می 

اعتراض به عملكرد  اعتماد آنان امكان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امكان  

ترین حقوق مودیان است. لذا عالوه براینكه به میزان مالیات یا امكان تعدیل و  دستگاه مالیاتی از ابتدایی 

رعایت مقررات قانونی امكان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل  

ا اختالف و اعتراض و همچنین فرآیند دادرسی در  تعقیب است. با این توضیح در ادامه به شناخت منش

 شود. ایران پرداخته می 

 نخستين مرحله: منشا اختالف

آید که اظهارنامه مؤدي از سوي ممیز  اصوال اختالف میان مودي و سازمان امور مالیاتی زمانی پیش می 

باشد. در این صورت مؤدي  مالیاتی رد شده و تشخیص مالیات مؤدي به صورت على الرأس انجام گرفته  

یا مالیات تشخیصی را می یا  در مقابل مالیات تشخیص شده، سه موضع می تواند داشته باشد:  پذیرد، 

کند که پس از گذشت مهلت مقرر )یک ماه( در حكم قبول است و باید مالیات نسبت به آن سكوت می 

در این صورت موضوع حل اختالف  کند که  مربوطه را پرداخت نماید و یا به برگ تشخیص اعتراض می 

 گردد. و رسیدگی در مراجع مربوطه مطرح می 

 های حل اختالف مالياتیمرحله دوم: ارجاع به هيئت 

ها به نوعی فعالیت  شوند، ماهیت فعالیت این هیئتها به عنوان مرجع بدوي دادرسی تلقتی می این هیئت

اختالف مالیاتی در حكم دادگاه بدوي و اختصاصی مالیاتی  شبه قضایی شباهت دارد. در واقع هیأت حل  

 نماید.است که به طور عام به کلیه دعاوي و شكایات مالیاتی رسیدگی می 

 مرحله سوم: ارجاع به شورای عالی مالياتی

، دو مرجع تجدید نظر شامل هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر و شوراي عالی  ۱۳۶۶در قانون سال  

بینی شده بود که اولی رسیدگی ماهوي و دومی رسیدگی شكلی می نمود. در اصالحات  مالیاتی پیش  

عالی  ۱۳۸۰سال   و شوراي  تجدیدنظر حذف گردید  مراحل  ذیل  از  تجدیدنظر  اختالف  هیأت حل   ،

 هاي مالیاتی باقی ماند. مالیاتی با هدف رسیدگی شكلی پرونده 

 مكرر 251مرحله چهارم: تشكيل هيئت 

 ۱۳۷۱این هیئت طریق فوق العاده شكایت نوعی دیگر از هیأت حل اختالف مالیاتی در اصالحیه سال  

پیش بینی گردیده است. این مرجع طریق فوق العاده شكایت از آراء مالیاتی می باشد. طبق این ماده  



کشور مالیاتی نظام ساختاری اصالح شگزار   طرح شهید احمدی روشن    

 

 صفحه  | 10

 

قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع  " این  در مورد مالیات های قطعی موضوع 

گري قابل طرح نباشد و به ادعاي غیرعادالنه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دالیل کافی از طرف  دی

به   اقتصادي می تواند پرونده اي امر را  امور  مؤدي شكایت و تقاضاي تجدید و رسیدگی شود وزیر 

 "هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نمایند. 

 ديوان عدالت اداری به : مراجعهمرحله پنجم 

به منظور  "قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران شده است. مطابق این اصل  ۱۷۳این مرجع طبق اصل 

هاي دولتی و  نامهرسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین 

نام »دیوان عدالت اداري« زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می  به  گردد.  احقاق حقوق آنها، دیوانی 

 "کند.یارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می حدود اخت

 

 هاي و نقایص نظام دادرسی مالیاتی ایران تشریح برخی نارسایی  

بر اساس بررسی شواهد میدانی و بررسی منابع و مصاحبه با برخی فعالین مالیاتی و کسب و کار تعداد از  

 گردد: ی می هاي جاري نظام دادرسی مالیاتی به شرح زیر معرف نارسایی 

 تعدد مراجع و مراحل دادرسی مالیاتی -1

رغم تأکید بر رعایت عدالت مالیاتی موجب تعویق در اختتام پرونده حجم انبوه پرونده هاي مالیاتی علی 

هاي مالیاتی طوالنی مدت و کاهش درآمد واقعی دولت به دلیل اثرات  هاي مالیاتی و همچنین ایجاد وقفه

واق  ارزش  کاهش  در  چالش تورم  جمله  از  و  است  شده  پول  کشور  عی  مالیاتی  نظام  در  اساسی  هاي 

 محسوب می گردد.

 کمبود نیروي انسانی مجرب و متخصص  -2

بررسی  و حسب  مالیاتی  امور  کارمندان  اطالع صحیح  عدم  از  مودیان  از  بسیاري  گرفته  هاي صورت 

ها  اصول حسابداري کسب و کار آن ممیزان از چارچوب فعالیت و بعضاً استانداردهاي شناسایی درآمد و  

شكایت دارند همچنین در مرحله دادرسی نیز در هر یک از مراجع ذکر شده عدم شناخت صحیح و 

 کننده از موانع اصلی ایجاد یک نظام دادرسی عادالنه است. داشتن دانش کافی توسط افراد بررسی 

 مدت زمان طوالنی تعیین وقت هیأت حل اختالف مالیاتی -3

هاي مالیاتی هیأت هاي حل اختالف مالیاتی نیازمند برنامه ریزي و مدیریت صحیح طرح سریع پرونده 

از سوي ادارات امور مالیاتی است که در برخی موارد مشكالتی در فرآیند دادرسی مالیاتی بوجود می  

شود به طور  می برها زمان آورد. همچنین در بسیاري از موارد ابالغ راي و نتایج حاصل از این هیئت 
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ها، تعیین کارشناس و تهیه گزارش توسط وي از جمله فرآیندهاي بسیار  مثال در قرار کارشناسی پرونده 

 بر در این مرحله است که موجب نارضایتی عمده مودیان مالیاتی است.زمان 

 عدم استقالل هیأت هاي حل اختالف مالیاتی  - -4

این هیأت ها و حضور  از عمده مشكالت موجود در هیأت هاي حل    مالیاتی عدم استقالل  اختالف 

نماینده سازمان امور مالیاتی در کلیه مراجع دادرسی به استثناي دیوان عدالت اداري میباشد که بی طرفی  

در فرآیند صدور رأي هیأت هاي حل اختالف مالیاتی را با خدشه مواجه نموده است. همچنین طبق 

ها موثرترین نظر و به نوعی اداره جلسه بر عهده نماینده سازمان امور  تجربه اکثر مودیان در این هیئت

گیرد که این امر از مهمترین مشكالت و چالش هاي نظام دادرسی مالیاتی در ایران است؛  مالیاتی قرار می 

درحالیكه در یک نظام دادرسی عادالنه پس از اعالم تصمیم سازمان امور مالیاتی این سازمان نیز باید  

ادامه مراحل دادرسی با ارائه ادله و شواهد سعی بر اثبات ادعاي خود داشته باشد که در تایید اصل    در

ترافعی بودن مرافعه است اما در ساختار فعلی نظام دادرسی مالیاتی ایران به نحوي است که اختیارات  

امور مالیاتی در نقش  اآفرینی در جایگاه قاضی و شاکی و هیئتسازمان  امكان  منصفه و  جرائیه عمالً 

 استقالل دادرسی را از بین برده است.  

 نقایص آشكار در دستورالعمل دادرسی مالیاتی  -4

 ۶سازمان امورمالیاتی در خصوص دادرسی مالیاتی شامل    ۱۳۸۷بهمن    ۱۳مورخ    ۱۱۷۳۰۰دستورالعمل  

ینه رعایت حقوق  توان مشكالت متعددي در زمبند می باشد که با تدقیق و بررسی آن می   ۴۳فصل و  

هاي  مودي را مشاهده کرد، همچنین قدیمی بودن این دستورالعمل با وجود تحوالت بسیار عمده سال 

 اخیر موجب ضعف بیشتر آن شده است. 

 

 ساختار پيشنهادی جهت ساختار نظام دادخواهی نوين .4

با توجه به بررسی مشكالت موجود در نظام دادرسی مالیاتی کشور، تجربیات جهانی در زمینه استقرار  

اي  مرحله هاي موجود در کشور، پیشنهاد این پژوهش ایجاد سیستم سه  نظام دادرسی مالیاتی و ظرفیت

اینكه  شدهترین و توصیه دادرسی است که معمول  ترین رویه دادرسی در جهان است، الزم به توضیح 

نیازمند برخی بررسی الزامات بومی  استقرار چنین سیستمی  از فرآیندهاي کاري و  سازي و  هاي عمیق 

اایجاد چرخه  بنابراین در  است؛  مالیاتی  نظام دادرسی  فرآیندمحور در  به معرفی  هاي کاري  ین بخش 

گردد این رویه شامل سه مرحله به شرح  کلیات این پیشنهاد و چارچوب اجرایی پیشنهادي آن اشاره می 

:باشدزیر می 
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 نخستين مرحله: بررسی توسط اداره ماليات  

اساساً جهت تسریع کلیه امور مربوط به اعتراضات مالیاتی و به جهت کاهش مسائل مرتبط با دادرسی  

  238مالیاتی بایستی نخستین گام بررسی توسط اداره مالیاتی مربوطه باشد و این امر البته در ظرفیت ماده  

اي از ظرفیت این بند نشده و در  ر دارد هر چند در عمل چندان استفادههاي مستقیم نیز قراقانون مالیات

 شود. هاي حل اختالف میبسیاري از موارد اختالفات ابتدا وارد هیئت 

رسد در این مرحله نیاز به تقویت و ساختارمند سازي دارد افزایش استقالل بررسی در  آنچه به نظر می 

اخلی صرفا معطوف به ساختار سازمان امور مالیاتی نباشد و در این مرحله است، اینكه ظرفیت دادرسی د

ها به  این مرحله نیز بتوان با افزایش نسبی استقالل بررسی پرونده مودیان تا حد زیادي از ارجاع پرونده 

 مراجع سطوح باالتر و دستگاه قضایی جلوگیري شود. 

ات کل مالیاتی و سازمان امور مالیاتی  پیشنهاد پژوهش حاضر ایجاد دفتر دادرسی مالیاتی در سطح ادار 

ماند اما اوالً این فرآیند  است، در واقع سه سطح بررسی در سازمان امور مالیاتی به قوت خوت باقی می 

تصمیم و  مستقیم  مدیر  توسط  بررسی  از  به  پس  ارجاع  به جاي  مربوطه  مالیات  اداره  در  نهایی  گیري 

ی مستقر در اداره کل مربوطه و در صورت عدم توافق با  هاي موضوعه توسط دفتر دادرسی مالیاتهیئت

می  قرار  بررسی  مورد  مالیاتی  امور  سازمان  در  مالیاتی  دادرسی  دفتر  به  چنین  گیرد.  ارجاع  استقرار  با 

 .  ها فراهم می شودتجدیدنظر، بازبینی و حل و فصل سریع پرونده ساختاري امكان 

هاي ناشی از عدم پرداخت مالیات مورد د محدودیت*آنچه در فرآیند وصول اهمیت دارد عدم ایجا
 اعتراض براي مودي در این مرحله است.

 

بررسی -1
اداره مالیات

بررسی -2
مستقل

بررسی -3
قضایی

 ای دادرسی مالياتیفرآيند پيشنهادی سه مرحله- 1شكل 
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 دومين مرحله: بررسی مستقل خارج از سازمان امور مالياتی 

ایجاد نهاد دادرسی اداري خارج از ساختار سازمان امور مالیاتی راهكاري است که در عین حفظ منافع 

افزایش استقالل   با  نهادي  ایجاد چنین  بر مودیان خواهد کاست.  از دادرسی جانبدارانه و فشار  دولت 

ها و ایجاد  ادگاه هاي مالیاتی سبب کاهش مراجعه به ددادرسی اداري در عین تسریع رسیدگی به پرونده 

 شود. در این حالت بایستی  فرآیندهاي خاص و پرهزینه قضایی می 

قانون اساسی و وجود نهاد سازمان بازرسی کل کشور که با هدف حسن جریان    174با عنایت به بند  

هاي تخصصی  هاي اداري ایجاد شده است.؛ با توجه به ظرفیت امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه 

گردد دفتر مستقل دادرسی مالیاتی در این سازمان ایجاد گردد که مودیان پس از  مان پیشنهاد می این ساز

اعالم تصمیم نهایی توسط سازمان امور مالیاتی و پایان فرآیند دادرسی اداري این سازمان امكان مراجعه  

 و طرح دعوي خود در این نهاد را داشته باشند.

شود و این دفاتر داراي  استقالل  ن مرحله از تجدیدنظر در نظر گرفته می در واقع این مرحله به نوعی نخستی

هاي متعدد این سازمان که زیر نظر رئیس  ستان است. همچنین ظرفیتواقعی و آشكاري از نهاد مالیات

هاي مالیاتی در صورت ارجاع  تواند در تسریع رسیدگی و شفافیت در پرونده کند می قوه قضائیه عمل می 

 اه حائز اهمیت باشد. به دادگ

* در صورتی که راي دفتر دادرسی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر رد اعتراض مودي باشد، سازمان  
جلوگیري از تضییع حقوق دولتی امكان آغاز فرآیند اجرائیات را خواهد داشت؛  امور مالیاتی جهت  

ي ماهه خواهد بود و در صورتی که در پی مراجعهاعمال این فرآیند موقت و به صورت شش 

اعتراض 

 مودی

ابالغ 

 قطعی

 پرداخت قبول مودی

مدیر حوزه 

 مربوطه

دفتراداری 

 مالیات

رای 

سازمان 

 مالیاتی

 ياتیامور مال یدر سازمان یدادرس يشنهادیپ يندفرآ -2شكل 
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هاي مذکور تعلیق خواهد  مودي به دادگاه ویژه مالیاتی طی شش ماه راي نهایی صادر نگردد محدودیت
 شد.  

 

 سومين مرحله: ايجاد دادسرا و دادگاه ويژه مالياتی

به   به مراجعه  نیاز  ابعاد پرونده ممكن است قهراً  بر اساس  از اختالفات مالیاتی  اینكه برخی  به  با توجه 

دادگاه داشته باشند)نظیر وقوع جرائمی نظیر جعل( و یا بر اساس عدم توافق مودي و سازمان امور مالیاتی 

ضرورت یابد, بنابراین با   حتی پس از بررسی مستقل در سازمان بازرسی کل کشور، مراجعه به دادگاه

توجه به تجربه کشورهاي مختلف؛ بایستی امكان مراجعه به دادگاه براي طرفین دعوي )مودي و سازمان  

 امور مالیاتی( فراهم باشد.  

هاي مالیاتی معموالً پیچیده هستند؛ وقتی مسئولیت رسیدگی  تر ذکر گردید؛ پرونده هماهنگونه که پیش 

 هاي عمومی باشند ممكن است مشكالتی از قبیل موارد ذیل پدیدار شود:ه ها بر عهده دادگابه آن 

 هاي صادره از نظر فنی درست نباشد؛راي 

 هاي مالیاتی اجتناب کنند و موجب تطویل در رسیدگی شوند.ها از رسیدگی به پرونده دادگاه 

بتواند به سرعت و طی  بنابراین پیشنهاد پژوهش حاضر تشكیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی است که  

هاي جاري اقدام کند. البته این دادگاه صرفا  حداکثر شش ماه نسبت به اصدار راي در خصوص پرونده 

میتنی بر جرائم مالیاتی و در راستاي تحقق اهداف درآمد مالیاتی نیست و تالش در جهت ایجاد دادرسی  

 شود. جهت تسریع امور ی منصفانه و احقاق حقوق مودي و دولت به طور منصفانه تشكیل م

قطعی    شود با توجه به مراحل رسیدگی پیشین، راي این دادگاه از نظر قانونیرسیدگی مالیاتی پیشنهاد می 

   تلقی شده و در صرفاً قابل فرجام خواهی باشد. 

 

سازمان 

 مالیاتی

سازمان 

 بازرسی

 های مودیان بزرگهیئت

 های مودیان متوسطهیئت

 

 های مودیان خردهیئت

 

 ی در سازمان بازرس یدادرس يشنهادیپ يندفرآ -3شكل 
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* در مدل پیشنهادي به جز در مواردي که مستقیماً به جرائم کیفري اصابت دارد، امكان اقامه دعواي  

مستقیم نزد مرجع قضایی وجود ندارد و بایستی نتایج حاصل از درخواست دادرسی در سازمان امور  

مالیاتی و سازمان بازرسی کل کشور جهت امكان طرح شكایت دادگاه ویژه مالیات ارائه شود.
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