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مقدمه

مالیات اسالمی ،نظامی عقالنی است و فلسفهاي قابل فهم دارد .مالیات اسالمی ،تعدیلِ
وحیانیِ مالیاتهایی است که پیشتر رایج بوده است .نرخها و نصابهاي نظام مالیاتی
اسالمی ،امري تأسیسی و مبتنی بر وحی است و میتواند بهتمامی محصوالت بسط یابد.
این نظام ،اصول ثابتی دارد که بر حسب شرایط قابل تعدیل است .وجود نظام جایگزین،
به معناي ناکارایی نظام اسالمی است .نظام مالیاتی ایران ،از الگوي اسالمی پیروي
نمیکند ،حساسیتی براي اصالح آن ابراز نمیشود و فقها درباره مصوبات مالیاتی،
عکسالعملی نشان نمیدهند .دولتهاي پس از انقالب ،نه الیحهاي براي اجراي مالیاتهاي
اسالمی تهیه کردهاند و نه آن را ضروري تشخیص دادهاند (صدر ،1831 ،ص.)9
کشور با دو معضل روبهروست :یکی ناکارآمدي نظام مالیاتی و دیگري وجود دو
نظام مالیاتی مستقل؛ نظام مالیاتی ،در مراحل گردآوري اطالعات ،تشخیص و وصول،
ناکاراست .مالیاتهاي غیرمستقیم ،با ناکارآمدي جديتر روبهروست .محدود بودن
تعداد کاالهاي مشمول مالیات ،باعث تغییر نسبی قیمتها ،بههم خوردن تعادل بازار و
کاهش کارایی است .بخش خدمات بهویژه تجارت ،کمترین سهم را در تحمل بار
مالیاتی ندارد .بخش صنعت بهعنوان یک بخش مولد ولی فاقد توان رقابت ،مشمول
مالیاتهاي متعدد است .حاشیه سود و امنیت در صنعت ،بسیار پایینتر از خدمات
است .این اقدام ،موجب افت سرمایهگذاري و عدم استفاده از ظرفیتهاي موجود است.
پایینبودن سهم مالیات از درآمدهاي دولت موجب کسري بودجه است.
از سوي دیگر ،وجود دو نظام مالیاتی مستقل موجب عدم کارایی است .لزوم
پرداخت همزمان وجوه شرعى و مالیات دولتی ،موجب باال رفتن بار مالیاتى و افزایش
فرار مالیاتى مىشود (گیلک ،1831 ،ص 1.)9نمیتوان قاطعانه گفت اگر کسی تنها
مالیات اسالمی یا دولتی را بپردازد در آخرت با او چگونه رفتار میشود؟
اسالم ،مکتب اقتصادى دارد و بر این اساس و به کمک علم اقتصاد و ویژگىهاى
بومى و تاریخى و جغرافیایى هر اقتصاد ،باید براى تحقّق اهداف آن مکتب ،نظامى
اقتصادى برپا ساخت .نظام مالیاتهاى اسالمى جزء مهم نظام اقتصادى اسالم است
(صدر ،1831 ،ص.)9
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فرضیه مقاله این است که مالیات اسالمی ،نظامی کارا و قابل بسط به همه تولیدات
و درآمدهاست .ضرورت این نگارش این است که هنوز باور جمعی شکل نگرفته است
که نظام مالیاتی اسالمی ،کاراست و ناکارآمديها نظام مالیاتی را مرتفع میسازد.
دانشمندان بر لزوم یکپارچهسازي این دو نظام مالیاتی بر اساس نظام اسالمی ،اتفاقنظر
ندارند .یکپارچهسازي نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسالمی میتواند به
انقالبی مؤثر در نظام اقتصادي بینجامد.
 .5مالیات اسالمي

خمس و زکات ،بخش اصلی مالیات اسالمی را تشکیل میدهند .زکات ،مالیات بر تولید
و خمس ،مالیات بر مازاد مصرف است .پرداخت خمس ،پس از پرداخت زکات است.
فرد پس از پرداخت زکات دارایی ،میتواند باقی را مصرف کند ،ولی باید خمس مازاد
بر مصرف 2را بپردازد .زکات ،از سهم طبیعت است نه مال فرد .خمس از مال فرد و از

مازاد مصرف اوست.
آیه شریفه زیر درباره خمس است:
«وَاعلَموا أنّما غَنِمتُم مِن شَىءٍ فَاِنّ لِلّهِ خُمُسَه ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى وَاليَتامى
والمَساكينِ وابنِ السَّبيلِ اِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّه» (انفال)11:؛ بدانید هر گونه غنیمتى به دست
آورید ،خمس آن براى خدا ،پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان
در راه است ،اگر به خدا ایمان آوردهاید.

8

واژههاي انّما ،من شى ،فاِنّ ،لِلّه و ان کنتم آمنتم ،بر اهمیت خمس تأکید دارند.

عبارت «ان کنتم آمنتم» ،خمس را شاخص ایمان و از لوازم آن میداند 1.عبارت «اعلَموا»
براي ایجاد باور به خمس است .عبارت «هلل و للرسول و لذي القربی» داللت دارد که
خمس براي اداره حکومت است .عبارت «وَ الیَتامى والمَساکینِ وابنِ السَّبیلِ» برخی
موارد مصرف خمس را نشان میدهد و نیز داللت دارد خمس براى تعدیل ثروت است.
بنا بر احادیث ،خمس موجب تقویت دین ،پاک شدن گناهان ،پاکی نسل ،افزایش رزق،
ذخیره قیامت و ضمانت بهشت است (حرّ عاملی ،1149 ،ج ،9صص 883 ،823و .)815
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عبارت «غنمتم» شامل همه دستاوردهاست 8.ابنعربی آن را شامل علوم الهی نیز میداند
(ابنعربی ،1148 ،ج ،8ص.)155
آیه شریفه زیر درباره زکات است:
» خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ سَكَنٌ

لَهُم«

(توبه)148:؛ از اموال آنان زکات بگیر تا بهوسیله آن ،آنان را پاکسازي و پرورش دهى.
بر آنان دعا کن .دعاى تو ،مایه آرامش آنان است.
براساس آیه شریفه ،زکات موجب رفع آلودگی ،رشد پایدار ،دعاي پیامبر(ص) و
آرامش روان است (طباطبایی ،1851 ،ج ،9ص .)812اگر زکات اخذ نشود مال و جان
آلوده میماند ،رشد اقتصادي تحقق نمییابد ،مردم از دعاي پیامبر(ص) و آرامش ناشی
از آن محروم میشوند .کسی که زکات نمیدهد شایسته حضور در مسجد نیست.
پیامبر(ص) به پنج نفر تارک زکات فرمود از مسجد خارج شوند و در آن نماز نخوانند
(طوسی ،1118 ،ص .)11پاکی ،رشد و آرامش ،زمانی است که زکات با قصد قربت

همراه باشد 6.آیه شریفه ،معجزه زکات را نشان میدهد .هیچ برنامه اقتصادي ،تأثیرات
زکات را ندارد .تأثیرات زکات ،باطنی و معنوي و ماورایی است .سرّ آن ،آشکار نیست.
زکات ،نشانه حکومت صالحان 5،نشانه مردان الهى ،3موجب رفع فقر ،9حفظ مال

14

و حفظ خون (کلینى1118 ،ق ،ج ،8ص )193است .ترک زکات ،کفر است 11.کسى که
قیراطى ( 4/2گرم) زکات نپردازد یهودى یا نصرانى از دنیا میرود (کلینى ،1118 ،ج،8
ص .)84زکات در دست خداوند واقع میشود و خداوند آن را افزایش میدهد .انسان
بهطور طبیعی ،طالب سود و برکت است و خداوند آن را در زکات نهفته است
(ابنعربی ،1148 ،ج ،1ص .)815بخل در زکات ،نشانه کمیِ ایمان (ابنعربی،1148 ،

ج ،1ص )815و موجب نفاق 12است .زکات از نفاق میرهاند.
 .6تعلق مالیات اسالمي ،به حاكمیت

مالیات اسالمی نه فقط براي سدّ رمق فقرا و سادات ،بلکه براي تشکیل یک دولت
بزرگ و تأمین مخارج آن است (امام خمینی ،1856 ،صص .)21-22مالیات اسالمی ،از
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آنِ حکومت است و حاکم ،حق تصرف در آن را دارد (امام خمینی ،1859 ،ص.)832
مالک بن انس میگوید خمس به امام تعلق دارد (زمخشري ،2446 ،ج ،2ص.)211
امام خمینی مینویسد شبههاي وجود ندارد که سادات فقیر ،موارد مصرف هستند
نه مالک سهام سهگانه .در صحیحه بزنطی تصریح شده است که امام به صالحدید خود،
نیازمنديهاي آنان را تأمین میکند (امام خمینی ،1859 ،ج ،2صص .)683-682صحیحه
حماد ،از سادات فقیر بهعنوان موارد مصرف یاد کرده است (حر عاملی ،وسائل،1149 ،
ج ،9ص .)824فقهاي متقدم بر این مسئله تصریح کردهاند (حلی ،1145 ،ج ،2ص.)614
کلمه «خذ» در عبارت «خذ من اموالهم صدقه» داللت دارد زکات ،امري حکومتی
است و دریافت آن بر دولت واجب است .زکات مانند خمس میباید به خزانه دولت
وارد شود و صرف هزینههاي جاري و عمرانی گردد .صاحب جواهر ،صاحب حدائق و
نراقی ،حکومتی بودن زکات را تأیید کردهاند (مزینانی .)1866 ،بسیاري از روایات،
زکات را امري حکومتی میدانند.
 .9اتکای مالیات اسالمي بر آباداني
18

در اقتصاد اسالمی ،اصل بر آبادانی است .زمانی که پیامبر(ص) خواست یهودیان
را به خاطر خیانت اخراج کند آنان اظهار داشتند در زراعت و باغداري کاراترند.
پیامبر(ص) موافقت کرد و در مقابل ،از آنان مالیات گرفت .مالیات بر اساس آبادانی
است .مالیات نباید به آبادانی آسیب رساند .حضرت امیر(ع) به مالک اشتر میفرماید:
اگر مردم از سنگینی مالیات ،آفتهاي زراعی ،کمبود باران ،فاسد شدن بذر و  ...که
موجب کاهش درآمد است شکایت کردند ،میباید مالیات کمتري از آنان دریافت شود
(رضی ،1856 ،ص ،888نامه  .)88بنا بر فرمایش حضرت (ع) ،در هنگام رکود ،میتوان
نرخها را کاهش داد .تغییر نرخها ،از ابزارهاي سیاست مالی است .تعدیل نرخها ،بر

قیمت ،تقاضا و تولید تأثیر میگذارد 11و به تخصیص بهینه منابع میانجامد 18.اثر تغییر
نرخها بر حسب کشش قیمتی و کشش درآمدي ،متفاوت است .نرخ مالیاتِ محصوالتی
که استعداد کسب درآمد بیشتر دارند میتواند باالتر باشد .تفاوت نرخ زکات گاو (2
درصد) و گوسفند ( 1درصد) ،به این سبب است.
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 .1مالیات ،حق جامعه در مال

انفال (منابع طبیعی) بهطور بالقوه ،براي همه مردم است .آن بخش که بهطور طبیعی ،آباد
است به مالکیت کسی در نمیآید .آن بخش که آباد نیست از طریق کار و آبادانی به
مالکیت فرد درمیآید .وقتی انسان ،زمینی یا معدنی را احیا میکند ،مالک آبادانی آن

میشود 16.در هر آبادانی ،هم انسان و هم زمین سهم دارند .آن بخش از آبادانی که فرد
در ایجاد آن نقش دارد سهم اوست و باقی ،سهم طبیعت است .سهم طبیعت در ایجاد
محصول ،بسیار عظیم است .سهم انسان و ماشین در تولید محصول ،نسبت به سهم
طبیعت ،بسیار اندک است .سهم طبیعت به همه انسانها تعلق دارد (مطهري.)1148 ،
سهم طبیعت بهعنوان زکات اخذ میشود .زکات ،نه مال فرد ،بلکه مال جامعه است .آیه
شریفه زیر مالیات را حق جامعه در مال مردم میداند:
«وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» (معارج)28:؛ در اموال آنان ،حقی
معلوم براي سائل و محروم است.
نپرداختن این حق ،موجب آلودگی مال ،از گناهان کبیره و از صفات مشرکان و

منکران معاد است 15.عبارت «تطهرهم» داللت دارد پرداخت این حق ،مال را پاکیزه
میسازد .عبارت «تزکیهم بها» داللت دارد پرداخت این حق موجب پاکیزگی بیشتر و
رشد است .این امر منحصر به محصوالت خاصی (مانند گندم) نیست بلکه همه
محصوالت را در بر میگیرد .سهم طبیعت در همه محصوالت ،موجود است .محصولی
نیست که طبیعت ،در آن سهمی نداشته باشد .سهم طبیعت از هر محصول ،در مالکیت
فرد وارد نمیشود بلکه میباید آن را بهعنوان زکات پرداخت نماید .کلمه «اموالهم»،
جمعِ مضاف است و همه محصوالت (زراعی ،دامی و صنعتی) را دربر میگیرد .جامعه
در همه این اموال ،حق دارد .طبق این بیان ،زکات به موارد نُهگانه ،منحصر نمیشود.
تعیین موارد نُهگانه ،بر حسب شرایط اقتصادي صدر اسالم بوده است.
ازآنجاکه زکات ،سهم طبیعت است و در مالکیت فرد در نمیآید میباید از مال او
خارج شود؛ بنابراین ،زکات ،مالیات مستقیم است .انتقالِ بارِ زکات ،موجب میشود حق
جامعه در مال فرد باقی بماند و آلودگی آن از بین نرود .بار این مالیات ،قابل انتقال به
دیگران نیست .کسی که بار زکات را انتقال دهد زکات نپرداخته است.

پیشنهادهايي برای بسط و جايگزيني نظام مالیاتي اسالم 59

برخی از روي غفلت اعتقاد دارند سهم زکات ،جزو مال آنان است و نمیدانند
سهم زکات ،در اموال ایشان است نه از اموال آنان .خداوند میفرماید در اموال مردم
حقی است که میباید آن را ادا کنند (ابنعربی ،1148 ،ج ،1صص.)819 - 813
از آیه شریفه «خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» (بقره )29:استفاده میشود هر ثروتى ،در
حال بهدست آمدنش ،ملک اجتماع است ،آنگاه سهمى به مالک اختصاص مییابد و مابقى
(زکات یا خمس) در ملک جامعه باقى مىماند (ر.ک .طباطبایی ،1851 ،ج ،9ص.)828
 .1نرخ مالیاتهای اسالمي

نرخهاي زکات ،به علت وحیانی بودن ،معیاري کارا براي نرخهاي مالیات به دست
میدهد .نرخ زکات براي گوسفند تقریباً  1درصد ،براي گاو و شتر تقریباً  2درصد،
براي طال و نقره تقریباً  2/8درصد و براي محصوالت کشاورزي  14 -8درصد است.
این نرخها اصول ثابتی براي همه زمانها و مکانها بیان میدارد .نمیتوان از آن تعدي
کرد ولی میتوان بر حسب شرایط تعدیل نمود .دولت میتواند در شرایط خاص،
ضریبها را معین کند (شهید بهشتی ،1862 ،ص .)145به این خاطر ،نرخ زکاتِ
محصوالتی که تولید آنها با سهولت و صعوبت متفاوتی انجام میگیرد متفاوت است.

13

تفاوت نرخ زکات گاو و شتر ( 2درصد) با نرخ گوسفند ( 1درصد) ،به این دلیل است.
در صورت تعمیم زکات ،بهتر است نرخ زکات محصوالت غیرضروري ،بیشتر از
محصوالت ضروري باشد.
 .2نصابهای مالیات اسالمي

نصابهاي زکات ،به علت وحیانی بودن ،معیاري کارا براي تعیین نصابهاي مالیات
بهدست میدهد .نصاب زکات براي گوسفند چهل دینار ،براي گاو سی دینار ،براي شتر
پنج دینار ،براي پول و معدن و گنج  24دینار ،براي غواصی  1دینار ،براي غالت 319
کیلوگرم و براي طال حدود  54یا  34گرم است .این نصابها اصول ثابتی براي همه
زمانها و مکانها بیان میدارد که نمیتوان از آنها تعدي کرد ولی میتوان بر حسب
شرایط تعدیل نمود .نصاب ،حداقل توانایی براي پرداخت مالیات است 19.اگر دارایی،

کمتر از نصاب باشد نمیتوان از آن مالیات گرفت 24.قاعده این است که ارزش نصاب
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محصوالت ،یکسان باشد .نصاب هر محصول پس از کسر هزینههاي تولید است.
تفاوت در صعوبت و سهولت تولید میتواند موجب تفاوت در نصاب باشد .احتمال
دارد تفاوت در نصاب انعام ثالثه یعنی ارزش چهل گوسفند ،سی گاو و پنج شتر ،ناشی
از این امر باشد.
 .7جايگزيني نصاب پولي بهجای نصاب عددی

انتخاب عدد یا کیلو بهعنوان نصاب و نرخ (بهعنوان مثال انتخاب گوسفند نر یا مادهاي
که وارد دو یا سه سالگی شده باشد و انتخاب شتر مادهاي که وارد سه یا چهار سالگی
شده باشد) ،متناسب با اقتصاد غیرپولی است .در اقتصاد غیرپولی ،تعیین نصاب پولی
براي دام و محصوالت زراعی ،مشکالتی میآفرید .اگر به صاحبان زراعت یا دام گفته
میشد زکات محصوالت خود را بهصورت نقدي بپردازند دچار مشکل میشدند.
برعکس ،در اقتصاد پولی ،تعیین نصاب عددي مشکلساز است .زمانی که هیچ دو
گوسفندي ،قیمت یکسان ندارند استفاده از نصاب عددي ،ارزش نصاب را مبهم باقی
میگذارد .پول ،دستآوردِ تمدن است .اسالم تحوالت پولی را امضا میکند .امروزه
نصاب عددي ،نوعی ارتجاع به شمار میآید و در هیچ کشوري کاربرد ندارد .در اقتصاد
غیرپولی صدر اسالم ،علی(ع) براي رعایت عدالت در جدا کردن نرخ مالیات ،به
مأموران دستور میداد دام را به دو قسم کنند و صاحب مال را در گزینش یکی از آن دو
بخش ،مختار سازند .مأموران موظف بودند باقی را نیز به دو بخش تقسیم کنند و این
کار را ادامه دهند تا آن قسمت که حق خداوند است برجاي مانَد (نهجالبالغه ،نامه .)28
امروزه از طریق نصاب و نرخ پولی ،میتوان با سهولت بیشتر ،به عدالت دست یافت.
تعیین نصاب پولی بهجاي نصاب عددي ،مشکالت و تبعیضات ناشی از آن را مرتفع
میسازد .در ذیل براي تأکید بر لزوم تبدیل نصاب عددي به نصاب پولی ،برخی
مشکالت نصاب عددي بیان میشود.
با توجه به تغییر نسبی ارزش محصوالت ،تعیین نصاب عددي ،موجب تبعیض در
ارزش نصاب داراییها میشود.
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در نصاب عددي اگر فردي 89 ،گوسفند گرانبها و فرد دیگر 14 ،گوسفند معمولی
دارد گرچه فرد اول ،غنیتر است اما از او زکات گرفته نمیشود .در نصاب پولی این
تبعیض وجود ندارد.
در نصاب عددي ،اولین نصاب ،نشانگر حداقل توانایی مالیاتی است .فردي که
این حداقل توانایی را دارد یعنی مالک نصاب است اگر قیمت محصول او کاهش یابد
(مثالً نصف شود) دارایی او کاهش باید اما میباید زکات دهد .طبق قاعده عقالنی،
زمانی که دارایی فرد از حداقل توانمندي کمتر میشود از مالیات معاف میگردد .در
نصاب پولی ،چنین فردي از زکات معاف میشود و این امر با عدالت سازگارتر است.
نصاب عددي ،به ارزش واقعی دارایی توجهی ندارد اما نصاب پولی به ارزش واقعی
دارایی توجه دارد.
در نصاب عددي ،کسی که اندکی کمتر از نصاب دارد زکات نمیپردازد گرچه
قیمت محصول او افزایش یابد (مثالً دو برابر شود) .فرض کنیم کسی  29گاو دارد و از
زکات ،معاف است .دیگري  14گوسفند دارد و باید زکات بپردازد .اگر قیمت گاو دو
برابر شود ارزش  29گاو بهمراتب بیشتر از ارزش  14گاو میشود اما او همچنان از
زکات معاف است .زکات عددي ،به توانمندي فرد براي پرداخت زکات توجهی ندارد
اما در نصاب پولی ،وقتی ارزش دارایی فرد افزایش مییابد و او حداقل توانمندي
مالیاتی را کسب میکند باید زکات بپردازد .با توجه به تغییر نسبیِ قیمتِ محصوالت،
باید نصاب پولی را جایگزین کرد .در نصاب عددي ،با تغییر ارزش محصوالت ،ارزش
نصاب هر محصول با محصول دیگر تفاوت میپذیرد و چه بسا ،از افرادي با دارایی
بیشتر ،مالیات کمتري اخذ شود.
نصاب عددي درباره محصوالت زراعی  315کیلو است .فرد الف که  314کیلوگرم
خرماي بسیار مرغوب و گرانقیمت تولید کرده است از زکات معاف است اما فرد ب
که  315کیلوگرم خرماي نامرغوب و کمقیمت تولید کرده است ،باید زکات بپردازد؛
گرچه دارایی فرد الف بیشتر است.
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با توجه به این که در نظام مالیاتی اسالمی ،نُه نصاب براي نُه محصول بیان شده
است براي تعیین نصاب پولی باید میانگین ارزش نصابهاي نُه محصول مذکور را
بهعنوان نصاب پولی تعیین کرد همانگونه که درباره ارزش دیه انجام میشود.
 .8تعیین نصاب پولي واحد

از گذشته ،تالش براي طراحی نظام مالیاتی بهینه وجود داشته است .یک روش ،تجمیع
مالیات مبتنی بر توانایی افراد است .در این صورت ،مالیات بر ارزش معینی از دارایی
وضع میشود نه بر تعدادي از آن دارایی .به بیان دیگر ،همه محصوالت ،تحت یک
حسابداري واحد در میآید .حسابداري متعدد ،میراث زمانهاي دور است که مالیات از
کاال اخذ میشد .این میراث تا سدههایی پس از اسالم باقی ماند .از زمانی که پول رایج
شد و مالیات از ارزش کاال دریافت گردید (نه از تعداد کاال) ،حسابداري واحد،
جایگزین حسابداري متعدد شد .در این صورت ،هرگاه ارزش دارایی فرد (که شامل
همه انواع محصوالت است) به حدّ نصاب (که حداقل توانمندي براي پرداخت مالیات
است) برسد از آن ،مالیات دریافت میشود .زکات نیز میتواند مطابق با شرایط زمانه،
بهینهسازي شود.
زمانی که اقتصاد ،بهطور کامل پولی نشده است و نرخ و نصاب ،عددي بود ،بهطور
طبیعی ،هر یک از داراییها ،جداگانه محاسبه میشد .نمیتوان محصوالت متفاوت را با
یکدیگر جمع نمود .نمیتوان گندم و گوسفند را جمع نمود .نمیتوان گوسفند و گاو را
با یکدیگر جمع نمود؛ اما در اقتصاد پولی ،میتوان ارزش محصوالت مختلف را با
یکدیگر جمع نمود.
در اقتصاد کاالیی ،تعیین نصاب واحد براي چند نوع دارایی ،بسیار دشوار است؛
مثالً براي کسی که گاو و گوسفند دارد نصاب واحد شامل ترکیبهاي بسیار زیادي از
این دو است .براي کسی که گاو و گوسفند و شتر دارد این دشواري بیشتر است .در
این شرایط ،تعیین نصاب براي هر نوع دارایی ،عقالنی است .این مشکل در اقتصاد
پولی مرتفع میشود و تعیین نصاب واحد براي همه انواع داراییها ،عقالنی است.
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حسابداري واحد ،کارایی مالیاتی را افزایش میدهد .فلسفه مالیات ،مشارکت
توانمندان در اداره جامعه است .اقتضاي عدالت افقی و عمودي که در اصول کالسیک
مالیاتها مطرح است و با عدالت اسالمی انطباق دارد این است که افراد با توانمندي
یکسان ،مالیات یکسان و با توانمندي متفاوت ،مالیات متفاوت بپردازند (رنگریز و
خورشیدي ،1838 ،ص .)83الزمه این امر این است که مجموع داراییها ،داراي یک
نصاب (که بیانگر حداقل توانمندي است) باشد .همه نظامهاي مالیاتی ،اینگونهاند .در
این حالت ،مشکالت نصابهاي متعدد از بین میرود و حجم مالیات نیز افزایش
مییابد؛ براي مثال ،فرد الف مالک انواع داراییها (گاو ،گوسفند ،شتر ،گندم و
مسکوکات طال) میباشد که هر دارایی او اندکی کمتر از نصاب است و فرد ب تنها یک
دارایی (مثالً گوسفند) بهاندازه نصاب دارد .فرد الف ،بسیار غنیتر از فرد ب است .اگر
هر دارایی ،یک نصاب داشته باشد فرد الف ،از زکات معاف میشود .اگر مجموع
داراییها ،یک نصاب داشته باشد فرد الف نیز مالیات میپردازد و حجم مالیات او،
متناسب با دارایی او افزایش مییابد.
وجود نصابهاي متعدد ،فرار مالیاتی را میسر میسازد .فردي که داراي 144
گوسفند است میتواند پیش از پایان سال 89 ،گوسفند را نگاه دارد و باقی را بفروشد و
 29گاو خریداري کند .در این صورت ،او از زکات معاف است .در صورت نصاب
واحد ،او باید زکات بپردازد و حجم زکات ،به نسبت دارایی اوست .افزایش کارایی:
مالیات اسالمی ،ساختار انگیزشی مأموران مالیاتی را در مراحل مختلف تشخیص تا
وصول بهبود میبخشد .مسئولین مالیاتی و کلیه کارمندان دولت ،کاراتر عمل میکنند
زیرا از زکات حقوق میگیرند .مالیات اسالمی در کاراترین موارد هزینه میشود چون
سهم امام است .در تشخیص علیالرأس ،قضاوت شخصی ،جانشینِ واقعیات میشود و به
کاهش عدالت مالیاتی و افزایش اختالفات مالیاتی میانجامد ()Brooks, 2001, pp.1-33؛
اما در مالیات اسالمی ،ترس از خدا موجب شفافسازي بیشتر است و کمتر به
تشخیص علیالرأس میانجامد .ضعف نظام پاداش و تنبیه از عوامل ناکارایی است.
دولت بهلحاظ سیاسی ،گرایش به اجراي مقتدرانه قوانین مالیاتی ندارد اما تشویق و
تهدیدهاي آیات و روایت ،این اقتدار را داراست.
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بسیاري از مؤدیان ،پروندههاي مالیاتی را در مسیر هیئتهاي حل اختالف قرار
میدهند تا معادل افزایش تورم از مزایاي تأخیر در پرداخت بهرهمند شوند .این امر در
مورد مؤدیان زکات کمتر خواهد شد.
از عوامل ناکارایی ،جریمه اندک دیرکرد است .جریمه دیرکرد براي هر ماه 2/8
درصد از مبلغ مالیات است .جریمه دیرکردِ یکساله برابر است با  2/8درصد ×  12ماه
×  24درصد (جریمه مربوط مورد مشمول) =  6درصد (از مبلغ مالیات) .این مبلغ نیز
به علت پایین بودن قابل عفو است (ضیایی و طهماسبی ،1838 ،ص.)92
در ایران ،متوسط طول وقفه جمعآوري مالیات  16ماه است (سیدنورانی،1833 ،
ص .)83وقفههاي مالیاتی موجب تأخیر در کارکردهاي سهگانه توزیعی ،تخصیصی و
تثبیتی است و از ارزش واقعی درآمدهاي مالیاتی میکاهد (.)Choudhry, 1991, pp.41-91
وقفه ،موجب تبعیض میان مؤدیان مالیاتی است زیرا مالیاتِ حقوق کارمندان ،فاقد تأخیر
است و مالیات شرکتها ،مشاغل و مستغالت ،عالوه بر وقفههاي قانونی با تعویق در
رسیدگی ،تشخیص و تأخیر در پرداخت مواجه است .در مالیات اسالمی ،تعویق کاهش
مییابد؛ زیرا فرد موظف است در پایان هر سال مالیات را از مال خود خارج کند و حق
تصرف در آن را ندارد.
معافیتهاي غیرموجه ،موجب ناکارایی نظام مالیاتی است (بورد ،1831 ،ص.)8
بخش کشاورزي ،دامپروري ،پرورش ماهی ،پرورش زنبورعسل ،نوغانداري و  ...بخش
عمدهاي از فعالیتهاي نفتی و بسیاري از مؤسسات شبهدولتی که حجم وسیعی از
فعالیتهاي اقتصادي را در دست دارند از مالیات معاف هستند که موجب کاهش درآمد
دولت و تحمیل بار مالیات بر دوش گروههاي دیگر است (ضیائی و طهماسبی،1832 ،
صص .)98-92در مالیاتاسالمی معافیتهاي غیرموجه وجود ندارد.
دستگاه مالیاتی نیاز به اعمال فشار فراوان دارد اما در مالیات اسالمی ،فشار ایمان و
وجدان و فشار اجتماعی ،با صالبت بیشتر و اقتدار کاملتر عمل میکند.
مالیات اسالمی ،بخشی از محصول و دارایی است که از طریق تالش مولد به
دست میآید .وجود مالیات اسالمی به معناي لزوم درآمد مولد است .عبارت مِنْ
أَمْوالِهِمْ داللت دارد زکات از مالی گرفته میشود که در مالکیت فرد است .زکات ،چنین
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مالی را پاک میکند و برکت میدهد (رازي ،مفاتیح الغیب ،ج ،16ص .)188درآمدهایی
که ناشی از تالش مولد نیست به ملکیت فرد در نمیآید و به رسمیت شناخته نمیشود.
مالی که از تالش مولّد به دست نمیآید در واقع ،مال دیگران است و زکات ،آن را پاک
نمیکند و برکت نمیدهد.
هزینههاي جاري دولت ،متکی بر مالیات اسالمی است .یارانه بخشی از هزینه
جاري است و از مالیات تأمین میشود .در نظام اسالمی میان مالیاتدهندگان و
یارانهگیران تفکیک میشود .کسی که مالیات میدهد یارانه نمیگیرد و کسی که یارانه
میگیرد مالیات نمیپردازد .این امر ،مالیات و یارانه را هدفمند میسازد.
مالیات اسالمی ،در راستاي افزایش تولید و کاهش مصرف غیرضروري است.
مالیات اسالمی

تعدیل تقاضاي کل

تعدیل عرضه کل

تخصیص بهینه منابع

تعادل اقتصادي.

اقتصاد همواره دچار عدم تعادل است .نرخهاي غیر تعادلی مالیات ،از عوامل عدم
تعادل است .نرخهاي خمس و زکات ،نرخ هایی تعادلی است و اقتصاد را به تعادل
سوق میدهد.
کاهش فرار مالیاتی :بیشتر مردم درصدد فرار از مالیات هستند اما فرار از مالیات
اسالمی را ناپسند میدانند .با رسمیت یافتن مالیات اسالمی ،فرار مالیاتی کاهش مییابد؛
اظهارنامهها صادقانهتر میشود و منابع درآمدي ،شفافتر میگردد .به گفته رئیس
سازمان مالیاتی ،فرار مالیاتی  28درصد و معافیت مالیاتی  14درصد از تولید ملی است،
یعنی حدود  68درصد از ظرفیت مالیاتی کشور مورد استفاده قرار نمیگیرد (روزنامه
جام جم .)91/9/16 ،با توجه به اعتقاد به وجوب زکات ،جایگزینی زکات ،از این رقم
میکاهد .زمینههاي فرار مالیاتی عبارتاند از عدم گسترش فرهنگ مالیاتی ،عدم مبادله
کامل اطالعات ،فقدان نظارت و پیگیري ،عدم تسلیم اظهارنامه ،تأخیر در وصول،
نشناختن مؤدیان ،مستند نبودن میزان درآمد ،قوانین پیچیده ،خوداشتغالی ،پیر شدن
جوامع ،فشارهاي جهانی (.)Brooks, 2001, pp.1-33
این زمینهها در مورد مالیات اسالمی کمتر است .عبادي و تکلیفی بودن زکات
موجب میشود مؤدیان زکات ،شفافتر ،صادقانهتر و سریعتر عمل کنند .در هر نظام
مالیاتی ،مجازاتی کمتر ولی قاطعانهتر ،بیشتر از مجازاتی سنگین ولی غیرقطعی ،بر فرار
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مالیاتی مؤثر میباشند (خان جان ،1838 ،ص .)66مجازاتی تکوینی مانند از بین رفتن
مال و مجازاتی اخروي مانند آتش و نیش مارها قاطعانهترین مجازاتی است که میتوان
براي فرار مالیاتی تصور کرد.
با افزایش سن ،فرار مالیاتی افزایش مییابد (سیدنورانی ،1833 ،ص ،)86اما در
نظام اسالمی افزایش سن موجب افزایش ایمان و کاهش فرار میشود.
یک عامل فرار ،بیاعتمادي به وعدههاي دولت است (سیدنورانی ،1833 ،ص،)85
اما کسی به وعدههاي خداوند در مورد آثار زکات بیاعتماد نیست.
احساس بدنامی در کاهش فرار مالیاتی موثر است (سیدنورانی ،1833 ،ص.)85
بدنامیِ ناشی از عدم پرداخت زکات ،اثر شدیدتري دارد.
وجود دفترهاي تجاري دوم و به بیان دیگر فرار مالیاتی ،امري طبیعی و رایج است.
بسیاري از تولیدکنندگانِ مؤمن که با طیب نفس ،خمس و زکات میپردازند ،نرخ مالیات
 28درصد را مانع تولید میدانند و فرار از آن را گناه نمیشمرند.
اندرونی و دیگران ( )Androni, et al, 1998, pp.818-860بر نقش گناه و احساس شرم
در کاهش فرار مالیاتی تأکید میکنند .این احساس در مورد مالیات اسالمی شدید است.
احساس افراد در ناعادالنه بودن مالیات موجب افزایش فرار میشود
( .)Fortin, Guy & Marie-Claire, 2004, p.61این احساس در مورد زکات وجود ندارد.
رشد جان و مال :زکات ،موجب رفع آلودگی (تُطَهِّرُهُمْ) ،رشد مال و جان
(تُزَکِّیهِمْ) ،دعاي پیامبر(ص) (صَلِّ) و آرامش روح و روان (سَکَنٌ) است (طباطبایی،
 ،1851ج ،9ص .)812زکات موجب میشود قواي نفس بشکند و هواي نفس ضعیف
شود و انسان از تاریکیهاي نفس بیرون آید و از خباثت گناهان و دعوتهاي شیطان
پاک شود (ابنعربی ،1122 ،ج ،1ص.)254
تطهیر ،درجات بیشماري دارد .وقتی روح انسان پاک میشود قواي روحی (قوه
شهوت ،قوه غضب و قوه ادراک) به اعتدال میرسد .اعتدال قواي روحی ،موجب اعتدال
رفتاري میشود و در این هنگام است که عدالت تحقق مییابد .اعتدال قواي روحی ،قواي
ملکوت را نیز به خدمت درمیآورد .تزکیه ،مرحله باالتري از تطهیر است .تزکیه نیز

پیشنهادهايي برای بسط و جايگزيني نظام مالیاتي اسالم 65

درجات بیشماري دارد و موجب دستیابی منزلت ابرار و مخلصین میشود (آلوسی،
 ،1118ج ،6ص .)18تزکیه موجب میشود قواي ملکوتی در اختیار انسان درآید.
فرمان صلّ یک فرمان تکوینی و موجب آفرینش سکینه در قلب است .سکینه
درجاتی دارد .سکینه ،موجب از بین رفتن اضطرابها و هراسهاي انسان میشود .کسانی
که زکات نمیپردازند از انواع اضطرابها رها نخواهند شد .سکینه ،نوري است که در
قلب مستقر میشود و موجب تقویت یقین میگردد (ابنعربی ،1122 ،ج ،1ص.)254
اسالم از پساندازهاي راکد و مصارف غیرضروري ،مالیات میگیرد .از مصادیق

کنز ،معناي خروج پول از چرخه فعالیتهاي مولد است 21.کنز ،حرام و موجب عذاب

است 22.زکات بر پول ،مؤمنین را از آثار کنز پاک مینماید (ابن عربی ،1148 ،ص.)813
از نظر دانشمندانی مانند فریدي ،منور اقبال ،ظفر اقبال ،صباحالدین زعیم و خورشید
احمد ،زکات بر پول موجب تشویق سرمایهگذاري و در نتیجه موجب رشد میشود
(کمیجانی ،1838 ،صص.)142-58
هرچه نرخ مالیات ،کمتر باشد نرخ رشد ،بیشتر است

( Alesina&rodrik, 1944,

 .)pp.465-490این امر در مورد زکات ،صادق است.
جمعبندی

دوگانگی نظام مالیاتی موجب انتقال بار مالیاتی و افزایش فرار مالیاتی و مانع دستیابی
کارایی است .نظام مالیاتی اسالم ،کاراست و میتواند جایگزین نظام فعلی شود .نظام
مالیاتی اسالم بر اساس حکم اولیه یا ثانویه قابل بسط است .نظام مالیاتی از لحاظ تعلق
مالیات ،نصاب و نرخ ،میباید براساس مالیاتهاي اسالمی باشد .این نرخها قابل تعدیل
هستند .مالیاتهاي اسالمی ،مالیات مستقیم هستند .این مالیاتها انگیزه تولید را
نمىکاهند .این نظام ،آثار مثبت یک نظام مالیاتی مطلوب را داراست.
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يادداشتها

 .1مردم ،مالیات اسالمی را داوطلبانه میپردازند اما از مالیات دولتی فرار میکنند؛ زیرا در
شرعی بودن آن تردید دارند.
 .2تنها مصرف ضروري ،از خمس معاف است.
 .8آیه شریفه پس از جنگ بدر و براي حلّ منازعات درباره غنائم جنگ نازل شد (آلوسی،
 ،1118ج ،8ص.)244
 .1بخل در پرداخت مالیات اسالمی ،دلیل بر کمی ایمان است (ابن عربی ،1148 ،ج،1
ص .)815اگر مالیات اسالمی ،جایگزین شود هر کس میتواند بر حسب اشتیاق خود به
پرداخت آن ،میزان ایمان خود را بسنجد.
 .8در عبارت مشهور «من له الغنم فعلیه الغرم» منظور از غنم ،نفع است .در آیات شریفه
«فعنداهلل مغانم كثيرة» (نساء« ،)18:مغانم كثيرة یاخذونها» (فتح« ،)19:اذا انطلقتم الی مغانم
لتاخذوها» (فتح )18:منظور از مغانم ،منافع است .اطالق نام غنم بر گوسفند به خاطر منافع
آن است.
« .6وما آتيتم من زكاة تریدون وجه اهلل فاولئك هم المضعفون» (روم)89:؛ آنچه بهعنوان زکات
مىپردازید و رضاى خدا را مىطلبید کسانى که چنین مىکنند داراى پاداش مضاعفاند.
« .5الّذین ان مكّناهم فى االرض اقاموا الصّلوة وآتوا الزّكاة» (حج)11:؛ کسانى که هرگاه در زمین
به آنها قدرت بخشیدیم ،نماز را برپا مىداشتند و زکات دادند.
« .3رجال التلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اللّه واقام الصلوة وایتاء الزّكاة» (نور)85:؛ مردانى که نه
تجارت و نه معاملهاى آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زکات غافل نمىکند.
« .9ولو ان الناس ادوا زكاة اموالهم ما بقى مسلم فقيرا» (حر عاملی ،1149 ،ج ،6ص.)1
« .14حصنوا اموالکم بالزکاة» (حر عاملی ،1149 ،ج ،5ص)1؛ اما چرا اداي زکات ،موجب حفظ و
بقاي اموال میشود؟ روایات بسیار ،تصریح دارند زکات ،موجب افزایش مال است .زکات ،مانع
از بین رفتن مال است .از بین رفتن مال در خشکی یا دریا ،ناشی از عدم پرداخت زکات است.
نپرداختن زکات ،موجب کاهش محصول و مرگومیر دام است .زکات ،روزي را زیاد میکند.
« .11الّذین الیؤتون الزّكاة وهم باآلخرة هم كافرون» (فصلت)5:؛ آنان که زکات را نمىپردازند و
آخرت را انکار میکنند.
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« .12فَلَمَّا آتاهُمْ من فَضْلِهِ بَخِلُوا به  ...فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فی قُلُوبِهِم» (توبه)55:؛ زمانی که خداوند از
فضل خود به آنان داد به آن بخل ورزیدند ...این عمل ،نفاق را در دلهایشان برقرار ساخت.
« .18ولیکن نظرک فی عماره االرض ابلغ من نظرک فی استجالب الخراج  ...ومن طلب الخراج
بغیر عماره اخرب البالد واهلک العباد» (نهجالبالغه ،نامه )88
 .11مثالً افزایش نرخ مالیاتِ کاالهاي غیرضروري ،تقاضا و در نتیجه ،تولید آن را کاهش میدهد.
 .18مثالً تفاوت نرخ مالیات گندم و کیوي ،موجب تشویق تولید گندم و مانع تغییر کاربري از
گندم به کیوي میشود.
 .16بنا بر یک فرضیه ،زمین آبادشده ،تحت تصرف درمیآید نه تحت مالکیت .به بیان دیگر،
آبادانی زمین ،تحت مالکیت در میآید نه اصل زمین .وقتی آبادانی از بین میرود ،زمین از
مالکیت خارج میشود.
« .15ویل للمشركين الذین الیوتون الزكاه وهم باالخره كافرون» (فصلت)5-6:؛ واى بر مشرکان،
آنان که زکات نمىپردازند و آخرت را منکرند .عدم پرداخت زکات از صفات مشرکان است.
 .13زکات زراعت بر حسب سهولت یا صعوبت آبیاري از  14-8درصد است .این امر داللت
دارد که نرخ زکات میتواند بر حسب شرایط تغییر یابد.
 .19برخی محصوالت ،چند نصاب دارند .نصابهاي بعدي براي تعدیل نرخ زکات است.
 .24همانگونه که اگر دارایی فرد بیشتر از نصاب باشد استحقاق دریافت زکات (و صدقه و
یارانه) ندارد.
 .21کنز در هر زمان ،مصادیق و آثار خود را دارد .سفتهبازيهاي اخاللآفرین که موجب
خروج پول از اقتصاد واقعی بهسوي بازارهاي کاذب است حکم کنز را دارد و حتی بیش از
کنز آسیب میرساند.
« .22الذین یکنزون الذهب و الفضه و الینفقونها فی سبیل اهلل فبشرهم بعذاب علیم» (توبه)81:؛
کسانى که طال و نقره را ذخیره مىسازند و در راه خدا انفاق نمىکنند ،به مجازات دردناکى
بشارت ده.
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