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چکیده:

هدف از این پژوهش ،بررس��ی نقش مالیات بر ارزش افزوده بر توس��عه عدالت اجتماعی بود.
روش این تحقیق توصیفی تحلیلی بود .ببه طور کلی میتوان گفت که توسعه عدالت اجتماعی
و کم کردن فاصله طبقاتی و نابرابری حاصل از توزیع نامناس��ب ثروت در جامعه میتواند به
واس��طه طراحی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طبقات مختلف به صورت معین و مش��خص،
میتواند عدالت اجتماعی را برای طبقات نارخوردار جامعه از ثروت عمومی را میس��ر س��ازد.
کما اینکه شیوههای مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر توسعه عدالت اجتماعی میتواند میزان
رفاه اجتماعی و دستیابی تمام طبقات جامعه به برابری و تسهیالت اجتماعی را افزایش دهد
و همه اعضا جامعه را از آن برخوردار کند و جامعه و کش��ور را به س��مت توسعه حداکثری در
تمام جوانب آن اعم از توسعه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی سوق دهد.
کلید واژهها :مالیات ،ارزش افزوده ،عدالت اجتماعی ،توسعه ،رفاه اجتماعی
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برنامههای توس��عهای کش��ور همواره بر افزایش درآمدهای غیرنفتی به منظور پوش��ش دادن
اعتبارات هزینهای تأکید دارد .از این رو در راستای تحقق اهداف کالن اقتصادی و اتکای دولت به
درآمدهای غیرنفتی ،شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت ضروری است .در این بین ،مالیات
به عنوان اساسی ترین رکن درآمدهای دولت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه ریزی برای
به فعل رسانی ظرفیتهای بالقوه آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور الزم است .مالیات قابل
قبول ترین و مناس��ب ترین نوع درآمدهای دولت اس��ت که از نظر اقتصادی به عنوان ابزار کارآمد
برای اجرای سیاستهای دولت اعم از توزیعی ،مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کالن
اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی ،ایجاد اش��تغال و بهبود رفاه اجتماعی به ش��مار میرود و با توجه
به اینکه در کش��ور ما بخش عمدهای از هزینههای دولت از صادرات منابع طبیعی فراهم میش��ود
کمتر به مقوله مالیات توجه میشود(عسگری و همکاران.)1391 ،
مالیات یکی از ش��اخصهای اصلی توس��عه اقتصادی اس��ت .در تمام کش��ورهای پیشرفتهی
صنعتی  ،مقوله توسعه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی  ،پیوند نزدیک و ناگسستنی با پرداخت
مالیات دارد .تأمین هزینههای جاری دولت و تأمین هزینههای آموزش��ی  ،بهداش��تی بیش��تر به
عهدهی مالیات میباشد و از سایر منابع درآمدی خود مانند صادرات کاالها و فروش منابع طبیعی
در راس��تای توسعه زیرس��اختهای عمرانی استفاده میش��ود .طبق تعریف تحلیلگران اقتصادی،
مالیات تابعی از نرخ بازگش��ت سرمایه است و نقش مهمی در رشد و شکوفایی جوامع به خصوص
کش��ورهای در حال توس��عه دارد به عبارتی دیگرمالیات وس��یله موثری برای بسیج منابع موجود
جهت نیل به توس��عه خدمات به شمار میآید .مالیات هزینهای اجتماعی است که آحاد یک ملت
در راس��تای بهرهوری از امکانات و منابع یک کش��ور (امنیت ،آموزش ،بهداش��ت ،دادرسی ،توسعه
و رف��اه و )...موظفن��د آنرا پرداخت نمایند .در میان انواع درآمده��ای دولت  ،مالیات قابل پذیرش
ترین و بهترین نوع آن از نظر اقتصادی اس��ت .همچنین مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت
اجرای سیاس��تهای اقتصادی  ،اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مس��یر اهداف کالن
اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،رشد اقتصادی و در پایان بهبود رفاه اجتماعی ،به
شمار میآید .افزون بر این در کشورهای تک محصولی  ،مانند کشور ما که برای تامین هزینههای
دولت ،بیش��تر متکی به درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی هس��تند  ،بیش��ترین توجه به
نقش مالیات در بودجه دولت ضرورت دارد .عدالت یک مفهوم ارزشی است و براساس قضاوتها و
معیارهای مختلف ارزش��ی به صورتهای متفاوت تعبیر و تفسیر میگردد .صاحبنظران معتقدند
که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی اس��ت .بر اس��اس آمارهای رس��می ،کش��ورهای
دانمارک ،س��وئد ،بلژیک ،فنالند ،ایتالیا ،اتریش ،فرانس��ه و نروژ ،بیشترین میزان درآمد خود را از
طریق درآمدهای مالیاتی کس��ب میکنند ،مالیات پرداختی در این کش��ورها بصورت تس��هیالت
اجتماعی و رفاهی و به شکلهای گوناگون به مردم باز میگردد.
در این میان قسمتی از مالیات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است که سهم عمدهای از درآمد
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مالیاتی را در اغلب کش��ورهای جهان به خود اختصاص داده اس��ت .به رغم این واقعیت ،بررس��ی
درآمده��ای مالیاتی در ایران نش��ان میده��د که این نوع مالیاتها در نظام مالیاتی کش��ورمان از
جایگاه مناسبی برخوردار نمیباشد و به طور متوسط حدود  ۱۵درصد از درآمدهای مالیاتی دولت
را تشکیل میدهد .از این رو این پژوهش به بررسی ساختار مالیات غیر مستقیم کشور اقدام نموده
اس��ت .برای دستیابی به این مهم ،کش��ور به یک نظام مالیاتی کارآمد ،مؤثر ،یکپارچه و نظاممند
نی��از دارد تا بتوان��د در یک دوره زمانی کوتاه ،دولت را به اهداف عالیه تحقق درآمدهای مالیاتی و
عدالت مالیاتی برس��اند .به همین جهت بررسی و شناسایی مشکالت موجود نظام مالیاتی با توجه
به وضعیت و ش��رایط کنونی برای تس��ریع در این امور حیاتی اس��ت و از اولویتهای اصلی برنامه
ریزان و دولتمردان جامعه به ش��مار میآید ،تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش شناسی
بهنگام ،تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کش��ور ایجاد کرد .با توجه به نکاتی که قبال بیان ش��د،
کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی دو مقولهای میباشند که در بحث مالیات حائز اهمیت هستند.
در این مقاله سعی داریم به بررسی مالیات بر ارزش افزوده از منظر عدالت و کارایی بپردازیم.
پیشینه پژوهش

ابراهیمی��ان جلودار ،احمدی ،ایمان خ��ان( )1397در مقالهای با عنوان تاثیر عدالت و فرهنگ
مالیات��ی ب��ر تمکین مالیات��ی با در نظر گرفتن نقش نگ��رش مودیان -در نظ��ام اداری ایران بیان
داش��تند که امروزه مفهوم تمکین مالیاتی به یک پدیده رایج در اکثر کشورها تبدیل شده و توجه
تعداد کثیری از محققان را به منظور شناس��ایی عوامل تاثیرگذار بر آن به خود جلب کرده اس��ت.
ای��ن پژوهش نیز ضمن بیان عوامل اساس��ی تاثیرگذار بر تمکی��ن مالیاتی مودیان همچون عدالت
مالیات��ی ،فرهنگ مالیاتی و نگرش مودیان ،به دنبال ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت تمکین
مالیاتی در س��ازمان امور مالیاتی میباشد .بر این اس��اس ،در گام اول مجموعهای از زیرساختهای
ش��کل دهنده عدالت مالیاتی ،فرهنگ مالیاتی ،تمکین مالیاتی و نگرش مودیان بر اس��اس ادبیات
پژوهش ،پیشینه و تجربیات سایر کشورها شناسایی شده و در گام بعد بر اساس دیدگاه اساتید و
خبرگان این بخش ،با تکنیک دلفی طی س��ه مرحله ،غربال گری گردیده است .اعضای پنل دلفی
تحقیق حاضر ش��امل  23خبره و در بررس��ی پیمایشی تعداد 550ش��رکت به عنوان نمونه آماری
از مجموع اش��خاص حقوقی مش��مول مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی شهرستان ساری
انتخاب و پرسش��نامه بین آنها توزیع ش��ده اس��ت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای
 SPSSو  AMOSاس��تفاده ش��ده اس��ت .نتایج پژوهش نش��ان داد که عدالت توزیعی و عوامل
اجتماعی ش��دن از مهمترین مولفههای تاثیر گذار بر تمکین مالیاتی میباش��ند .همچنین یافتهها
حاکی از تاثیر معنی داری عدالت مالیاتی ،فرهنگ مالیاتی و نگرش مودیان بر تمکین مالیاتی بود.
عماد رضایی  ،فیروزه مهرابی ( )1395در مقالهای با عنوان اس�لام و جایگاه مالیات در عدالت
اجتماعی بیان داش��تند که واژه مالیات از کلمه مال گرفته ش��ده و در معانی دیگری مانند اجر ،
پ��اداش  ،زکات م��ال  ،جریمه  ،خراج  ،باج و  ...به کار رفته اس��ت  .و از نظر علم اقتصاد  ،مالیات
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عبارت میباش��د از بخش��ی از درآمد  ،ثروت  ،فروش و یا بخش��ی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که
توس��ط حکومت از اش��خاص حقیقی و س��ازمانهای حقوقی گرفته میش��ود مالیات دارای ریشه
تاریخی  ،طوالنی و عمیقی است و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهای مدیریت
اجتماعی همراه است در تاریخ هیچ حکومتی وجود نداشته که از شهروندان و اقوام مالیات نگیرد
 .یکی از حکمتهای وضع مالیاتهای اسالمی رفع نیازهای فردی و اجتماعی افراد و جامعه است
که اثرات توزیعی مالیات نیز  ،نقش موثری در برقراری عدالت اجتماعی در جامعه دارد .چیزی که
تاثیر توزیعی مالیاتها و انفاقات را در جامعه استحکام میبخشد این است که یکی از عوامل زمینه
ساز برای مالک شدن در مکتب اسالم (( ،نیاز)) افراد فقیر و محروم میباشد  .به این معنا که برای
فقر او درماندگان در درآمد و دارایی ثروتمندان  ،س��همی در نظر گرفته ش��ده است که فقراء را با
صاحبان آن اموال  ،شریک میگرداند.
ع��رب مازار عباس ،باجالن علی اكبر ( )1387در مقالهای ب��ا عنوان نرخهای بهینه مالیات بر
کاالها و خدمات در ایران بیان داشتند که این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کاالهای
مختل��ف ب��ا در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی میپردازد .برای محاس��به نرخهای
بهین��ه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگس��ون  -ساموئلس��ون
اس��تفاده میشود .در محاس��به نرخهای بهینه مالیات نیاز به کشش��های قیمتی کاالهای مختلف
میباش��د .این کشش��ها از نتایج تخمین سیس��تم تقاضای تقریبا ایده آل بدس��ت میآید .تخمین
سیس��تم تقاضای مذکور بر اس��اس دادههای بودجه خانوارهای شهری ایران برای دوره  1372الی
 1384و به روش دادههای تابلویی ،انجام میشود .تضاد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی با
وارد کردن پارامتری به عنوان نرخ گریز از نابرابری اجتماعی در تابع رفاه اجتماعی ،مورد بررس��ی
ق��رار میگیرد .نرخهای بهینه مالیات تحت ف��روض مختلفی از نرخ گریز از نابرابری اجتماعی و با
حل دس��تگاه معادالت غیرخطی و به روش الگرانژ حاصل میش��وند .نتایج تحقیق نشان میدهد
که در س��طح پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط جنبه کارایی مالیاتهای غیرمس��تقیم
مدنظر اس��ت و به اهداف عدالت اجتماعی توجهی نمیش��ود ،نرخهای بهین��ه مالیات بر کاالهای
مختلف تقریبا یکس��ان هس��تند؛ ولی در س��طوح دیگر ،نرخ گریز از نابرابری اجتماعی که اهداف
عدالت اجتماعی مالیاتهای غیرمستقیم در نظر گرفته میشود ،نرخهای بهینه غیریکسان هستند.
با افزایش این پارامتر ،پراکندگی نرخها بیشتر میشود؛ بدین معنی که نرخ مالیات بر کاالهایی که
سهم عمدهای از مخارج دهکهای پایین را تشکیل میدهند ،کاهش مییابد و نرخ مالیات بر سایر
کاالها نیز افزایش پیدا میکند .همچنین با افزایش پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی ،هزینه نهایی
رفاه اجتماعی کاهش مییابد.
عرب مازار و باجالن ( )۱۳۸۶در مقالهای به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کاالهای مختلف
ب��ا در نظ��ر گرفتن دو معیار کارایی و عدال��ت اجتماعی پرداختند .برای محاس��به نرخهای بهینه
مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگس��ون  -ساموئلس��ون استفاده
نمودند .نتایج نش��ان داد که در س��طوح مختلف ضریب گریز از نابرابری نرخ بهینه مالیات بر روی
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گروههای مختلف کاالیی غیر یکسان است.
علی طیب نیا ،علیرضا رفیعی ،محسن یزدان پناه ( )۱۳۸۴به بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده
در توزیع در آمد پرداخته اند .نتایج به دس��ت آمده در قالب دو دسته شاخصهای عدالت توزیعی
و عدالت نظام مالیاتی ،حاکی از آن اس��ت که وضع این مالیات در گزینههای مختلف تأثیر تنازلی
بر جای میگذارد؛ لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تأثیر میتوان به این اس��تنتاج دس��ت یافت
که متغیر نابرابری در ایران تأثیرپذیری معنی داری از اجرای این مالیات در آینده نخواهد داشت.
موس��وی جهرم��ی ( )۱۳۸۱در مقالهای اث��رات توزیعی مالیاتهای غیرمس��تقیم را با تکیه بر
محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی اعمال مالیات غیرمستقیم بررسی کرد .برای این مطالعه،
هش��ت گروه کاالیی ش��امل خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات ،پوش��اک و کفش ،کاالهای با دوام،
حمل و نقل و اتباطات ،بهداش��ت و درمان ،تفریح و تحصیل و کاالهای متفرقه انتخاب شد .نتایج
به دس��ت آمده حاکی از آن اس��ت که اعمال مالیات بر روی گروههای کاالیی خوراکیها ،مس��کن،
حمل و نقل و بهداش��ت که مصرف عمومی دارند ،نس��بت به سایر گروههای کاالیی ،هزینه نهایی
رفاهی باالتر را سبب میشود.
آس��انو و همکارانش ( )۲۰۰۳به بررس��ی مالیات ب��ر کاالها در برزیل پرداخت��ه اند .آنها برای
محاس��به نرخهای بهینه مالیات از تابع رفاه اجتماعی برگس��ون  -ساموئلس��ون و قاعده رمزی در
دنیای چند نفره و همچنین نتایج تجربی بدس��ت آمده از تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
بهره جس��ته اند .بر آورد سیستم معادالت تقاضای مذکور ،با استفاده از دادههای ترکیبی سالهای
 ۱۹۹۵–۱۹۹۶و  ۱۹۸۸۹۸۷بودج��ه خانوار با روش حداکثر درس��تنمایی با روش اطالعات کامل
(  ) FIMLبرای هفت گروه کاالیی صورت گرفته اس��ت .نتایج نش��ان میدهد که نرخهای بهینه
مالیات بر کاالهای مختلف یکس��ان نمیباش��د و با افزایش پارامتر نرخ گریز از نابرابری اجتماعی،
نرخ یارانه بر مواد غذایی و مسکن و نرخ مالیات بر کاالهای دیگر افزایش مییابد.
کاپالن و نیوبری ( )۲۰۰۳به ارزیابی سیستم مالیات بر ارزش افزوده یونان و اصالحات ممکن
در آن پرداختند .در این بررس��ی جنبههای توزیعی و کارای��ی این پایه مالیاتی و همچنین هزینه
رفاه ناش��ی از گروه گس��تردهای از کاالها را به منظور تعیین دستورالعملهای اصالح رفاه محاسبه
نمودند و نهایتا دریافتند که س��اختار مالیاتی یونان پیچیده و غیر کارا اس��ت و دستیابی به اهداف
توزیع مجدد غیرممکن است .در این راستا نیوبری و کاپالن با استفاده از اطالعات هزینه و مخارج
خانوار یونانی به دو روش سیستم مخارج خطى ( )LESو سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS
ب��ه تخمین تابع تقاضای خانوار پرداخته و توانس��تند از منظر کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی
گروهه��ای کاالیی مورد نظ��ر رابه منظور تعیین ن��رخ بهینه مالیات رتبه بن��دی کنند (کاپالن و
نیوبری.)۵۱۱-۵۲۷ :۲۰۰۳،
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می توان گفت که یکی از بنیادی ترین اهداف اخذ مالیات ،افزایش رفاه اجتماعی میباشد که
ب��ا توج��ه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول ،با اخذ مالیات از فعاالن اقتصادی و رس��یدن
آن به افراد کم درآمدتر و فقرا ،رفاه اجتماعی افزایش مییابد و به عدالت نزدیکتر میشود ( امین
خاکی .)۱۳۹۱ ،اسپایسر و لنداستد ( ،)۱۹۷۶اسکات و گراسمیک ( )۱۹۸۲و ریچاردسون (،۲۰۰۶
 )۲۰۰۸در تحقیق خود بیان کردند که مودیانی که دریابند سیستم مالیاتی منصفانه نیست ،تمایل
به فرار مالیاتی در آنها بیشتر شده (چاو و لئونگ۲۰۰۹ ،؛ دامایانتی و همکاران )۲۰۰۷ ،و منجر به
ایجاد انگیزه به منظور مقابله با قوانین مالیاتی میشود(تورکلر و همکاران .)۲۰۰۹،
به عقیده گیلیان و ریچاردس��ون ( )۲۰۰۵سیس��تم مالیاتی ای که از دید شهروندان ناعادالنه
ادراک ش��ود ،به احتمال زیاد با شکس��ت مواجه شده و این امر رفتار عدم تمکینرا در بین مودیان
افزای��ش میدهد .ع�لاوه بر این ،حدی که پرداخت کنندگان مالیات سیس��تم مالیاتی را منصفانه
ببینند ،بر نگرش آنها نسبت به پرداخت مالیات تاثیر میگذارد(کاسکن :۲۰۰۹ ،آلم و همکاران ،۲۱
 .)۲۰۱۱طبق نتایج یافتههای (ریچاردس��ون۲۰۰۵ ،؛ الماسی و همکاران )۱۳۹۳ ،نیز درک انصاف
نظ��ام مالیاتی اثر معن��اداری بر رفتار تمکین مؤدیان دارد .مورف��ی ( )۲۰۰۳در تحقیق خود بیان
ک��رد که ادراک ناعادالنه بودن مودیان از فش��ار مالیاتی میتواند روی دیدگاه مودیان در خصوص
پرداخ��ت مالی��ات و نتیجتا رفتار تمکی��ن مالیاتی آنها تاثیر بگذارد(بیدین و موهد ش��مسالدین،
.)۲۰۱۳
چهارچوب مفهومی برای بررسی عدالت مالیاتی در بر گیرنده سه حوزه روانشناختی  -اجتماعی
از عدالت میباش��د که ش��امل عدالت رویه ای ،عدالت توزیعی و عدالت جزایی(کیفری) میباش��د
(ونزل ۲۰۰۴ ،۲۳؛ کرچلر۲۰۰۷ ،؛ کرچلر و دیگران۲۰۰۸ ،؛ کوگلر و دیگران.)۲۰۱۳ ،۲۴
عدالت رویهای به معنای برابری ادراک ش��ده در رویهها و فرایندهای تصمیم گیری میباش��د
که خود تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی میباش��د(لونتال .)۱۹۸۰ ،مطالعات نش��ان داده که زمانی
که مس��ئولین مالیاتی از رویههای منصفانه اس��تفاده میکنند ،واکنشهای مثبتی را از مودیان در
مقایسه با مسئولینی که از رویههای غیر منصفانه استفاده میکنند ،دریافت میکنند (فد و تایران،
۲۰۰۲؛ ف��د و ف��ری۲۰۰۷ ،؛ ون دیک و وربون .)۲۰۰۹ ،همانند عدال��ت رویه ای ،عدالت توزیعی
نیز بر ادراک مودیان از صداقت مسئولین مالیاتی تاثیر گذار است و در وهله بعد منجر به افزایش
تمکین داوطلبانه میشود (کرچلر و همکاران .)۲۰۰۸ ،عدالت توزیعی در بر گیرنده تبادل منابع با
در نظر گرفتن مزایا و هزینههای سیس��تم مالیاتی میباش��د .این مقایسه در سطوح فردی ،گروه و
جامعه صورت میگیرد و اگر مودیان دریابند که بار مالیاتی ادراک شده آنها از سایر مودیان بیشتر
اس��ت ،تمکین مالیاتی آنها کاهش مییابد (کرچلر و همکاران۲۰۰۸ ،؛ جایاواردن و لو .)۲۰۱۶،در
نهایت عدالت جزایی اش��اره به مجازاتهای مرتبط با جرم صورت گرفته دارد .در واقع در عدالت
جزایی ،حسابرس��ی غیر منطقی و مبتنی بر زور ،حسابرس��ی ناحق و جرائم غیر منصفانه منجر به

27

سال پنجم

28

شماره 18

زمستان 1400

ایجاد نگرش منفی نسبت به مالیات و مسئولین مالیاتی میشود( ونزل و تیلمان.)۲۰۰۶ ،۲

یعامتجا تلادع هعسوت رب هدوزفا شزرا رب تایلام شقن یسررب

فرهنگ مالیاتی

امروزه افزایش س��طح فرهنگ مالیاتی ،ایجاد فرهنگ خود اظهاری و به تبع آن افزایش سطح
تمکین مالیاتی ،از دغدغههای اصلی مدیران س��ازمان امور مالیاتی اس��ت .فرهنگ مالیاتی عبارت
است از بررسی جریان فرهیختگی در عناصر مادی و معنوی پرداخت مالیات از سوی شهروندان و
دریافت آن از س��وی دولت و هزینه کرد آن (ثاقب فرد .)۱۳۸۶ ،به عبارتی دیگر ،فرهنگ مالیاتی
مجموع��های از طرز تلقی ،بینش ،برداش��ت ،آرمانها ،ارزشهای اجتماع��ی ،قوانین جاری و میزان
آگاه��ی مردم از مالیات میباش��د(جالل آب��ادی و عزیز خانی .)۱۳۸۴ ،ش��ناخت فرهنگ مالیاتی
حاکم بر جامعه برای سیاس��تگذاران ،تصمیم گیران و مدیران کشور در امر برنامه ریزی از اهمیت
باالیی برخوردار است (صامتی و همکاران .)1394 ،به عقیده ریچاردسون سطوح پایین تر فرهنگ
مالیاتی منجر به س��طوح باالتر فرار مالیاتی میشود(ریچاردس��ون ،)۲۰۰۸ ،در حالیکه وجود یک
فرهنگ مالیاتی پیشرو کمک قابل توجهی به توسعه اقتصادی آن کشور مینماید و از سوی دیگر
مدی��ران با آگاه��ی و مطالعه عوامل در برگیرن��ده ارتقای فرهنگ مالیاتی حاک��م بر جامعه ،بهتر
میتوانند فرهنگ مالیاتی را مدیریت و توس��عه دهند .بگونهای که بهبود فرهنگ مالیاتی میتواند
تأثی��ر مهمی در کاهش هزینهه��ای افزایش درآمدهای دولت ،ایجاد کنترلهای موثر داش��ته که
نتیج��ه آن افزایش عدالت اجتماعی ،رفاه عمومی و تمکین مالیاتی (صامتی و همکاران )1394 ،و
افزایش سطح رضایتمندی مؤدیان مالیاتی میباشد(عسگری و همکاران.)۱۳۹۰ ،
مطالعات مختلف نیز بر تاثیر گذاری فرهنگ مالیاتی روی تمکین مالیاتی اش��اره کرده اند .از
جمله قربانی( )۱۳۸۹در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که با تقویت عوامل درون سازمانی
و عوام��ل برون س��ازمانی به عنوان مولفههای فرهنگ مالیاتی میت��وان بر تمکین مالیاتی مودیان
افزود .لشکری زاده و عزیزی ( )۱۳۹۰نیز بیان کردند که فرهنگ مالیاتی یکی از راههای باال بردن
سطح تمکین مالیاتی میباشد و این کار منجر به باال بردن کارایی دستگاه مالیاتی میشود .عالوه
بر این مسیحی و عالی نژاد زمینی ( )۱۳۹۴بر این مورد صحه گذاشتند و بر تاثیر گذاری فرهنگ
مالیات��ی بر تمکی��ن مودیان تاکید نموده اند .همچنین چاو و لئون��گ ( )۲۰۰۹فرهنگ مالیاتی را
یک��ی از عوامل تاثیر گذار بر نگرش و ادراک مودیان دانس��ته ک��ه منجر به فهم و درک مودیان از
عدالت سیس��تم مالیاتی ش��ده و به نوبه خود بر تمکین مالیاتی آنها تاثی��ر میگذارد .لذا متولیان
مالیاتی بایس��تی به منظور ترویج فرهنگ مالیاتی به تاثیر گذار بر آن توجه داش��ته و راهکارهایی
برای بهبود آن ارائه دهند.
عدالت اجتماعی

در کلمات وارده از امامان معصوم (علیهم الس�لام) عدالت به عنوان عاملی معرفی ش��ده است
که امور بر اساس استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته میشود و به هر کس مطابق آنچه به

سال پنجم

شماره 18

زمستان 1400

29
یعامتجا تلادع هعسوت رب هدوزفا شزرا رب تایلام شقن یسررب

حسب کار و استعداد لیاقت دارد؛ داده میشود .امام علی (علیه السالم) در این مورد میفرمایند:
«الع��دل یضع األم��ور مواضعها» عدل امور را جای خودش قرار میده��د .و نیز در فرازی دیگر
میفرماید« :العدل مالک؛ عدل ،معیار و مالک همه چیز است».
بر خالف نظریه قرارداد اجتماعی که عدالت را به دلیل گره گش��ایی و راه گریز از بن بس��تهای
اجتماع��ی و همچ��ون دارویی تلخ و غیر مطبوع ،ناگریز و الزم میپن��دارد عدالت در نگاه حضرت
امیر(ع) یک سیاست گزینشی و شیوه انتخابی نیست تا در ارزیابی خط مشیها اولویت یافته باشد؛
بلکه حضرت عدالت را مالک و معیار همه امور و یک سیاست عمومی معرفی مینمایند.
عالمه طباطبایی(ره) در تحلیل مفهوم عدل مینویس��د« :عدل به معنای مالزمت با راه میانه و
گریز از افراط و تفریط در کارهاس��ت .و البته این معنای مفهومی عدل اس��ت وگرنه حقیقت عدل
برقراری مس��اوات و داش��تن هماهنگی در کارها اس��ت .در عدالت به هر کسی سهم بایسته داده
میش��ود و بنابراین همگان در رس��یدن به س��هم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابر
میشوند .عدل در اعتقادات یعنی ایمان به آنچه حق و سزاوار است و عدالت در میان مردم یعنی
قرار گرفتن هر کس در جایگاه بایسته خود که در عقل یا شرع و یا عرف برای او منظور شده است
 .با این توضیح همسانی مفهوم عدل با زیبایی نیز روشن میشود»...؟
نیکی عدل و حقانیت آن از این رو نیست که همه را در یک ردیف و یک صف قرار دهد و هیچ
فرقی بین آنها نگذارد ،بلکه به این دلیل اس��ت که هر چیزی را در جای خود و محل س��زاوار خود
قرار دهد .مقتضای عدالت الغای تفاوتها نیست بلکه رعایت استحقاقهاست .به عبارت دیگر عدالت
باعث ایصال افراد به حق خود است.
عدالت مفهومی است که برای فهم بهتر و انطباق آن با شرایط جامعه و افراد ،نیازمند عملیاتی
ش��دن است  .احکام اس�لامی عدالت اجتماعی و اقتصادی را در دل عبادات و از شروط صحت آن
ق��رار میدهد .تحقق اصل عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اس�لام منوط به تأمین زندگی
متوس��ط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از تداول ثروت در دس��ت اغنیاء اس��ت .عدالت اقتصادی
یکی از مصادیق عدالت ش��مرده میشود .جهت تفس��یر عدالت اقتصادی از نظر اسالم ،تبیین سه
نکته اساسی :رابطه حق و عدالت ،شناخت تحلیلی حق ،و حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و
ملت ضرورت دارد .عدالت اجتماعی تضمین کننده برقراری برابری و مساوات در حق افراد جامعه
اس��ت که به پیروی از آن به هر کس آن چه را که حق اوس��ت داده میش��ود؛ در صورتی که این
حق بر اس��اس هدایت آسمانی و بر اس��اس قانون شناخته شده و نیز در صورتی که به منافع ملی
و عمومی زیان نرساند.
تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصهای آن یکی از دغدغههای اقتصاددانان است .تدوین
ش��اخصهای عدالت اقتصادی در دیدگاه اسالمی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی
تساوی ،دادن حق صاحبان حق ،توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمروهای آن است .عدالت
اقتص��ادی در عرصهه��ای تولید ،توزیع ،مصرف و فرصتها و خدم��ات عمومی ظهور پیدا میکند.
معیار عدالت در توزیع فرصتها ،برابری و مساوات ،و در توزیع کارکردی  -استحقاقی سهمی است
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که با تراضی به دس��ت میآید و ش��اخص آن قیمت بازاری اس��ت .معیار عدالت در توزیع درآمد و
ثروت ،توازن است .معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان ،استحقاق در حد کفاف و شاخص آن
حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بس��تگان ،اس��تحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی
است ( رجایی و معلمی.)۱۳۹۰ ،
س��نجش عدالت اقتصادی در گفتمان نظری و پارادایم موجود عدالت که مبتنی بر آموزههای
لیبرالیس��م اقتصادی اس��ت ،در قالب شاخصهایی از جمله  :ضریب جینی ،شاخص رفاه اجتماعی
و فقرتبیین میش��ود که هر کدام از آنها از منظر ش��کلی و محتوایی واجد نقد بوده به نحوی که
نمیتوانند در حد ظرفیت واژه عدالت ،تعیین کننده آن در عالم واقع باشد.
آمارتیا س�ن :با یک مثال س��اده و زیبا به روش��نی نش��ان میدهد که عدالت یک مبحث تک
بعدی نیست و موضوعی چند بعدی است .عدالت را نمیتوان بدون بینش و ذهنیت شناسایی کرد.
رال�ز :نهادی فرضی را برای عدالت ترس��یم میکند که در آن ش��خص ب��دون آگاهی در مورد
جایگاه خود باید در مورد ترتیباتی که عادالنه میشمرد ،نظر بدهد و اگر جامعه در چنین چارچوبی
به راه حلی رسید که مورد توافق همگان بود ،از نظر رالز این راه حل عادالنه محسوب خواهد شد.
بدون ش��ک آنچه به یک جامعه اس�لامی قوام و دوام میبخش��د ،در کنار مس��ائل عقیدتی و
معنوی ،مسأله اقتصادی است .پس در یک جامعه اسالمی که افراد با خواست و اراده خود قسمتی
از اموالش��ان را به حاکم اس�لامی میبخش��ند ،امر مالیات یک امر حس��اس و مهم تلقی میشود.
همچنین مس��أله مالیات نیز یکی از مس��ائل مهمی اس��ت که در حیطه جامعه و بروز مشکالت و
کس��ری بودجه در مورد هزینههای دولت اس�لامی موضوعیت مییابد .عدالت اجتماعی زیر بنای
بحث مالیات و مسائل متفرع بر آن است .یعنی اصل عدالت باید به عنوان اصل حاكم و عام لحاظ
ش��ود .در بحث مالیاتها و مشوقهای مالیاتی برخی از مشوقها فی نفسه با عدالت در تضاد است و
برخی دیگر به علت اینکه مؤدیان مالیاتی به طرق مختلفی خود را مشمول آن میکنند تا مالیات
را پرداخت نکنند ،با عدالت اجتماعی در تضاد است.
شاخصهای رعایت عدالت اجتماعی

در ادبیات مالی ،نظامهای مالیاتی بر اساس دو اصل توانایی پرداخت و اصل بهای خدمات و یا
ترکیبی از این دو شکل گرفته اند .در واقع برگشت اصل توانائی پرداخت به اصل عدالت اجتماعی
اس��ت .بنابر ش��اخص توزیع مجدد درآمد ،ثروت در جامعه از طبقات باال به س��طح پایین جامعه
تزریق میش��ود .این کار از طریق مکانیزم بودجه کش��ور که بخشی از آن از طریق وصول مالیات
است تأمین میشود .تحقق عدالت اجتماعی منوط به اتخاذ تدابیر و سیاستهایی در ابعاد مختلف
اجتماعی اس��ت .بدون تدبیر در امور فردی و اجتماعی اف��راد یک جامعه و اعمال نگرش کالن به
موارد تضاد بین منافع فرد و جامعه ،تحقق عدالت اجتماعی را نباید انتظار داشت .سیاستهایی که
با اتخاذ آنها میتوان عدالت اقتصادی اجتماعی را تقویت کرد ،به طور خالصه به این شرح هستند:
سیاس��تهای گس��ترش حقوق و آزادیهای اقتصادی؛ سیاستهای بهبود س��از و کار رقابت
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در فقه ،معانی متعددی از جمله میانه روی و انصاف برای عدل ذکر شده است .فقهای متأخر
عدالت را ملکه نفس��انی میدانند که باعث انگیزش انسان به تقوا و مروت میشود(رجایی و معلمی،
 .)۱۳۹۰عدال��ت اجتماع��ی برآیند رعایت حقوق متقابل فرد و جامعه و دولت اس��ت که از روحیه
تقوای فردی و جمعی نش��أت میگیرد .اس�لام اجرای عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعی را
هدف برنامههای خود قرار داده اس��ت .از نظر اس�لام عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی با تعدیل
ث��روت اغنیاء و تأمین زندگی متوس��ط اجتماعی برای همه افراد جامع��ه تحقق مییابد .در قرآن
تمرکز و تداول ثروت در دس��ت اغنیاء امر نامطلوبی ش��مرده ش��ده اس��ت .چراکه تراکم ثروت در
دست عدهای باعث محرومیت اکثریت افراد جامعه و باعث ضعف اقتصادی جامعه در سطح کالن
میشود (پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،۱۳۸۷ ،ص.)۴۱۶-۴۱۱
یکی از ابزارهای تعدیل ثروت وضع مالیات است .در کنار مالیاتهای واجب در اقتصاد اسالمی،
به حاکم جامعه اس�لامی نیز این اختیار داده ش��ده است که با وضع مالیات از شکل گیری تداول
ثروت و موجبات بیعدالتی اجتماعی جلوگیری کند .عدالت اجتماعی مس��تلزم این اس��ت که در
وض��ع مالیات دقت ش��ود تا نوع و نرخ مالیات ،باعث س��لب انگیزه بخ��ش خصوصی برای فعالیت
اقتصادی نشود(هادیان و همکاران.)1392 ،
تبلور عدالت اجتماعی در مالیات و به عبارتی عدالت مالیاتی در اقتصاد اسالمی در دو مالیات
واجب خمس و زکات است .در این دو مالیات عمومیت اخذ مالیات از مشموالن رعایت شده است
و از س��وی دیگر در خمس هزینههای معیش��تی و ش��غلی فرد با حفظ شأن از تعلق مالیات معاف
ش��ده اس��ت .همچنین در زکات کمتر از حداقل نصاب را مشمول مالیات نمیداند .گویا اصل را بر
عدم شمول مالیات خمس و زکات مگر در موارد فزونی درآمد بر هزینه و محصول بر حداقل نصاب
قرار داده است(منجگانی و همکاران.)1394 ،
در تمامی موارد و مس��ائل کنار هر ع��دل و عدالتی ،حقی موضوعیت مییابد .در بحث مالیات
و عدال��ت مالیاتی نیز همراه با حق دولت اس�لامی مبنی بر اخذ مالی��ات و وظیفه مؤدی مبنی بر
پرداخت ،به طور متقابل مؤدی حقوقی دارد که باید توس��ط دولت رعایت ش��ود .این حقوق شامل
حقوق ثابت معین در ش��ریعت و حقوق متغیر مصوب در مجلس ش��ورای اس�لامی است .رعایت
متقابل مجموعه این حقوق و برآیند آن منشأ عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی جامعه میشود.

31
یعامتجا تلادع هعسوت رب هدوزفا شزرا رب تایلام شقن یسررب

سالم؛سیاس��تهای توانمندس��ازی؛ سیاس��تهای مس��تقیم کاهش فقر و باز توزیع درآمد .بر این
اساس نیز میتوان شاخصهایی را برای سنجش میزان عدالت اجتماعی در جامعه ارائه داد .نسبت
توانمندی فعاالن و فعالیتهای اقتصادی نسبت به زمان مشابه ،درصد تأثیر باز توزیع مالیات به رفع
فقر و نسبت گردش ثروت بین دهکهای باالی درآمدی و دهکهای پایین ،برخی از این شاخصها
هستند.
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همانط��ور که گفتیم عدالت ،یک مفهوم ارزش��ی اس��ت و از این بعد به قلمرو فلس��فه اخالق
مرتبط میشود .عدالت اجتماعی در مفهوم تقوای حاکم بر رفتار افراد در جهت حفظ نظام جامعه
و اجتماع ش��ناخته شده است .به گفته دکارت الزمه تحقق چنین عدالتی وجود شهروندانی است
که حداقل رفتار منطقی را در ذهنش��ان ملکه کرده باش��ند .توانایی بر رقابت سالم است که مجوز
عقالئی بر نقض اصل برابری در ش��رایط یکس��ان میش��ود .در این صورت است که کسب امتیاز،
عادالنه تلقی میشود.
مردم در جامعهای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره میشود از دولت پاسخ میخواهند .این
مطلب در جوامعی که به س��مت حکومت مردمی پیش میروند از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مردمی که حکومت خود را قبول داش��ته باش��ند در هزینههای آن مشارکت میکنند .اگر سازمان
امور مالیاتی و حسابرس��ان این سازمان نشان دهند شفافیت در نظام مالی وجود دارد ،جو اعتماد
و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد.
طبق��ه بندی عدالت نش��ان میدهد که تلقی مالیات دهن��دگان از هریک از جنبههای عدالت
میتواند بر روی س��طح رفتار و عملکرد مؤدیان تأثیرگذار باشد .روشهای کارآمد تمکین مالیاتی
ب��ر این فرض محدود ش��ده اند که مؤدیان مالیاتی تالش میکنن��د درآمدهای خود را به حداکثر
برس��انند و دیگر نگران عدالت و س��ایر قضایا نباش��ند .اما باید در اینجا اشاره کنیم که تلقی افراد
نس��بت ب��ه مقوله عدالت ،به صورت فردی ی��ا گروهی یا اجتماعی میتواند ب��ر چگونگی پرداخت
مالیات توس��ط آنها تأثیر گذار باش��د .به هرحال اكثر مطالعات نش��ان داده است که موقعیت فرار
یا اجتناب از پرداخت مالیات تعیین ش��ده همواره به س��طح نگرش آنها ،نه به درک آنها از عدالت
بستگی دارد.
در سطح گروهی ،مؤدیان مالیاتی با سه معیار زیر به ارزیابی عدالت میپردازند:
 -1ب��ار مالیاتی؛  -٢مناف��ع مالیاتی؛  -٣فرصت فرار مالیاتی برای گروه خودش��ان و هر گروه
دیگر).
موضوع مالیات بر ثروتمندان در جامعه به عنوان یکی از جنبههای عدالت نظام مالیاتی مطرح
میش��ود و اگر چنین باوری در جامعه رواج نیابد ب��ر عدالت اجتماعی تأثیر منفی بر جای خواهد
گذاش��ت .توزیع بار مالیاتی ناعادالنه دلیل اصلی فرار مالیاتی گس��ترده در میان مؤدیان مالیاتی و
ش��رکتهای با نفوذ اس��ت .در طبقه بندی عدالت حاکم بر تمکین مالیاتی تأثیر متقابل دو دس��ته
عدالت مطرح میشود:
 -1عدالت افقی  -۲عدالت عمودی
تأثی��ر متقاب��ل این دو عدالت ش��امل ارزش س��ودهای دولت از بابت س��رمایهگذاری از محل
درآمدهای مالیاتی و خدمات دریافتی جامعه اس��ت .عدالت عمودی ش��امل ب��ار مالیاتی بر طبقه
خاصی از جامعه در برابر طبقات اجتماعی دیگر اس��ت .عدالت افقی شامل بار مالیاتی اعضاء اقشار
جامعه است.
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ای��ن پژوهش ی��ک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی به منظور بررس��ی نقش مالیات بر
ارزش افزوده بر توس��عه عدالت اجتماعی انجام گرفته اس��ت .عدالت ،یک مفهوم ارزشی است و از
این بعد به قلمرو فلسفه اخالق مرتبط میشود  .عدالت اجتماعی در مفهوم ،تقوای حاکم بر رفتار
افراد در جهت حفظ نظام جامعه و اجتماع شناخته شده است .به گفته دکارت ،الزمه تحقق چنین
عدالتی وجود شهروندانی است که حداقل رفتار منطقی را در ذهنشان ملکه کرده باشند .توانایی بر
رقابت سالم است که مجوز عقالئی بر نقض اصل برابری در شرایط یکسان میشود .در این صورت
اس��ت که کسب امتیاز ،عادالنه تلقی میش��ود .طبقه بندی عدالت نشان میدهد که تلقی مالیات
دهندگان از هریک از جنبههای عدالت میتواند بر روی س��طح رفتار و عملکرد مودیان تأثیرگذار
باش��د .روش��های کارآمد تمکین مالیاتی بر این فرض محدود ش��ده اندکه مودیان مالیاتی تالش
میکنند درآمدهای خود را به حداکثر برسانند و دیگر نگران عدالت و سایر قضایا نباشند .اما باید
در اینجا اش��اره کنیم که تلقی افراد نس��بت به مقوله عدالت ،به صورت فردی یا گروهی اجتماعی
میتواند بر چگونگی پرداخت مالیات توس��ط آنها تأثیرگذار باش��د .به هرحال اکثر مطالعات نشان
داده است که موقعیت فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات تعیین شده همواره به سطح نگرش آنها،
نه به درک آنها از عدالت بس��تگی دارد .در س��طح گروهی ،مودیان مالیاتی با سه معیار به ارزیابی
عدالت میپردازند :بار مالیاتی ،منافع مالیاتی ،فرصت فرار مالیاتی .موضوع مالیات بر ثروتمندان در
جامعه به عنوان یکی از جنبههای عدالت نظام مالیاتی مطرح میشود واگر چنین باوری در جامعه
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عدالت مالیاتی به معنای افزایش معافیتها یا تخفیفها نیس��ت بلکه منظور محاس��به سریع،
درست و عادالنه مالیاتها و رعایت عدل و انصاف و آسان نگری در برخورد با مؤدیان است .مؤدیان
مالیاتی نه تنها از اصل پرداخت مالیات ابراز نارضایتی ندارند؛ بلکه نرخهای باال و متنوع ،پیچیدگی
و زی��اد بودن قانون ،عدم ش��فافیت و حیف و میل در هزینه کرد مالیاتهای دریافتی ،مش��وقهای
بیمورد و تبعیضهای ناروا که به تلقی رفتار ناعادالنه منجر میش��ود؛ نارضایتی مؤدیان و تصمیم
به فرار مالیاتی و یا اجتناب از پرداخت مالیات توسط آنها را به دنبال دارد(.)2006،Masters
اصط�لاح فرار مالیات��ی برای هر گونه ت�لاش عامدانه جهت نادیده گرفت��ن قوانین و مقررات
مالیاتی و با هدف کاهش غیرقانونی بدهی مالیاتی به کار میرود .فرار مالیاتی به روشهای متفاوتی
صورت میپذیرد که از آن جمله میتوان به بیش گویی کسورات قانونی ،کم گویی درآمد مشمول
مالیات یا عدم اظهار معامالتدر اظهارنامهها  ،خودداری از تس��لیم اظهارنامه و غیره اش��اره نمود.
اجتناب مالیاتی نیز نوعی فرار مالیاتی محسوب میشود که عبارت است از بهره گیری از فرصتهای
قانونی قابل دس��ترس با توس��ل به ترتیبات تصنعی در امور شخصی و ش��غلی برای کاهش دیون
مالیاتی ،قرار دادن داراییها در محدودههای جغرافیایی مالیاتی معاف و تأخیر در بازگردانیدن سود
حاصل به کش��ور محل اقامت در مواردی که چنین س��ودی از قلمروهای خارجی با مقررات نازل
مالیاتی به دست آمده باشد(.)2000،Sandford
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رواج نیابد ،بر عدالت اجتماعی تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت .توزیع بار مالیاتی ناعادالنه دلیل
اصلی فرار مالیاتی گس��ترده در میان مودیان مالیاتی و ش��رکتهای با نفوذ است .عدالت مالیاتی به
معنای افزایش معافیتها یا تخفیفها نیست بلکه منظور محاسبه سریع ،درست وعادالنه مالیاتها
و رعایت عدل و انصاف و آس��ان نگری در برخورد با مودیان اس��ت .مودیان مالیاتی نه تنها ازاصل
پرداخ��ت مالیات ابراز نارضایتی ندارند; بلکه نرخه��ای باال و متنوع ،پیچیدگی و زیاد بودن قانون،
عدم ش��فافیت و حیف و میل در هزینه کرد مالیاتهای دریافتی ،مشوقهای بیمورد و تبعیضهای
ن��اروا که به تلقی رفتار ناعادالنه منجر میش��ود; نارضایتی مودی��ان و تصمیم به فرار مالیاتی و یا
اجتناب از پرداخت مالیات توس��ط آنها را به دنب��ال دارد .از این رو میتوان گفت رابطه تنگاتنگی
بین مالیات و عدالت اجتماعی وجود دارد و به طوری که هر چه دریافت مالیات بیشر رعایت شود،
عدالت اجتماعی نیز بهتر برقرار میش��ود و مودیان نیز با طیب خاطر بیش��تری مالیات را پرداخت
میکنند .از طرف دیگر هر چه آثار مالیات در برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بیش��تر مشاهده
شود مردم نیز با استقبال و خود آگاهانه به سمت پرداخت مالیات میروند.
برق��راری عدالت در تم��ام زوایای زندگی مردم ،رضای��ت اجتماعی را به ارمغ��ان میآورد .بر
اس��اس نظریه کارشناس��ان مفهوم عدالت اجتماعی ،اختصاص منصفانه منابع در جامعه است .در
این راس��تا قانون باید ضامن اجرای این امر مهم باش��د .اگر توزیع درآمد به نحو صحیح اجرا شود
و از اف��راد ثروتمند مالیات گرفته ش��ود ،به توزیع درآمد و عدال��ت اجتماعی کمک موثری خواهد
ش��د ولی اگر درآمده��ای دولت از افراد کم درآمد جامعه و بیش��تر هزینهه��ای دولت برای افراد
ثروتمند جامعه باش��د ،نابرابری اجتماعی و کند شدن رش��د اقتصادی را در پی خواهد داشت .در
حقیقت درآمدهای مالیاتی نقش بس��یاری در تعدیل ثروت و درآمد ،عدالت اجتماعی و جلوگیری
از نابرابریهای درآمدی به وس��یله توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم در اجرای سیاستهای
دولت در مقابله با بحرانهای اقتصادی محس��وب میشود .بیتردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی
و تمهیدات دیگری از قبیل نصب س��امانههای صندوق فروش باعث خواهد شد مالیاتها بر اساس
اطالعات متقن و دقیق اخذ شود .تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد .مالیات ستانی بر اساس
اطالعات متقن به دست آمده از پایگاهها و سامانههای اطالعاتی از یک طرف به گسترش پایههای
مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیبابی به
درآمدهای پایدار برای تامین هزینههای عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد .از طرف دیگر ،تحقق
این مهم ،رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از ش��یوه مالیات س��تانی
را در پ��ی خواهد داش��ت .مالیات بر ارزش افزوده یکی از روشه��ای عادالنه پرداخت مالیات برای
قش��رهای مختلف جامعه است ،به همین دلیل رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین میکند.
زمانیکه درآمدها شناس��نامه دار شوند ،افراد به میزان درآمد خود مالیات پرداخت کرده و این امر
س��بب میش��ود که فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد .در بین انواع مختلف مالیات ،مالیات بر
ارزش افزوده بیشترین تاثیر را بر توزیع عادالنه ثروت و نیز کاهش فاصله طبقاتی داشته و در بین
اقتصاددانان از آن به عنوان کاراترین نوع مالیات نام برده میش��ود .گفتنی است; مالیات بر ارزش
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افزوده که یکی از ارکان اصلی مالیات کشور را به خود اختصاص داده ،چند سالی است که به طور
مداوم بررس��ی و اجرا میش��ود ،به گونهای که در طرحهای اصلی همانند طرح س�لامت با عنوان
منبع مالی مطمئن برای تامین بودجه این طرح مورد توجه قرار گرفته است .از منظر دیگر ،مالیات
بر ارزش افزوده رابطه مس��تقیمی با میزان مصرف دارد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افرادی
که پرمصرف هس��تند ،مالیات بیش��تری را میپردازند ،از این رو با کاهش فاصله طبقاتی ناشی از
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،رفاه اجتماعی مردم نیز به نسبت قابل توجهی فراهم میشود.

