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Abstract 
The tax system consists of two main components: 

tax determination and tax collection, and tax 

proceedings and tax dispute authorities are 

considered to be the most important parts of the tax 

system in the tax collection phase. The lack of tax 

information, the complexity and lack of 

transparency of the laws make the type of tax 

collection far from the coordinates of an optimal 

collection, and this distance of tax collection from 

an optimal collection causes disputes between 

taxpayers and the tax affairs organization and 

subsequently causes tax cases to be filed in judicial 

authorities (Administrative, quasi-judicial and 

judicial). Tax laws are established with the aim of 

collecting taxes to meet public needs, and in order 

for the tax system and its officials to perform this 

important task in an optimal way and to provide 

the funds necessary for the maintenance and 

survival of the government, the legislator has 

assigned special duties and powers granted to 

them, but it seems that Iran's tax system, while 

paying attention to the above issue, has not 

established measures to protect taxpayers during 

tax proceedings in order to protect their rights and 

observe the principles of fair proceedings. 

Therefore, fair decision-making in tax proceedings 

depends on the observance of a series of principles 

and rules in the proceedings, so that by observing 

these principles, we can draw a certain framework 

in distinguishing fair behavior from unfair 

behavior in the proceedings, while drawing an 

efficient tax system. 
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  چکیده

ـلیحات  کنترل مقوله بر حاکم حقوقی رژیم ـامی  تس  حقـوقی  مواضـع  بـه  نظ

ـات        دولت ـین و وصـول مالی ـاتی از دو جـزء عمـده تعی ها و سازمان نظام مالی

ـات    کننـده  شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی تشکیل می بـه اختالف

ـاتی از   ـاتی در مرحلـه وصـول مالیــات      بخـش ین تـر  مهـم مالی ـام مالی ـاي نظ  ه

ـات  شود. فقـدان  محسوب می ـات  اطالع  شـفافیت  عـدم  و یپیچیـدگ ، یمالی

ـات  یرسیدگ نوع، قوانین ـات  را از یمالی ـیدگ  کیـ  مختص  دور بهینـه  یرس

ـیدگ  کی از یمالیات یرسیدگ کند و این دور بودن می  بهینـه موجـب   یرس

ـات  امـور  سازمان و مؤدیان بین اختالفات بروز ـاً  یمالی ـبب  و متعاقب  طـرح  س

ـاي  پرونده ـات  ه ـبه ، اداري( یدادرسـ  مراجـع  در یمالی ـای  ش ـای  و یقض ) یقض

ــی ــت        م ـات جه ــول مالیـ ــدف وص ـا ه ـاتی بـ ــوانین مالیـ ــردد. ق ـأمینگ  تـ

ــتگاه مالیــه و   نیازمنــدي هــاي عمــومی وضــع گردیــده و بــراي ایــن کــه دس

ـأمورین آن بتواننــد ایــن وظیفــه خطیــر را بــه نحــو مطلــوبی انجــام دهنــد و    م

، کننــد تــأمینحکومــت الزم اســت وجــوهی را کــه بــراي حفــظ و بقــاي 

ـاء کـرده   وظایف و اختیارات ویژه گذار قانون ـا بـه نظـر    ، اي را به آنان اعط ام

ـال کـه بـه موضـوع فـوق توجـه          می ـین ح رسد که نظام مالیاتی ایـران در ع

ـان دادرسـی        ـان در جری ـام حمایـت از مؤدی داشته لیکن تمهیـداتی را در مق

ـان و رعایـت   اصـول دادرسـی عادالنـه مقـرر      مالیاتی براي حفظ حقوق ایش

ـاتی منـوط بـه      گیـري   نکرده باشد. بنابراین تصـمیم  عادالنـه در دادرسـی مالی

ـا رعایـت      رعایت یک سري اصول و قواعد در روند دادرسی می ـا ب باشـد ت

ـار عادالنـه از         ـین در تشـخیص رفت ـارچوبی مع ـیم چه این اصول باعـث ترس

  لیاتی کارآمد شویم.رفتار ناعادالنه در دادرسی ضمن ترسیم نظام ما

مراجع ، شوراي عالی مالیاتی، دادرسی مالیاتی، مالیات: واژگان کلیدي

  مؤدیان.، دادرسی مالیاتی

اله
 مق
ت
ریاف

د
 :

2
7

/
0

7
/

1
4

0
1

 
– 

اله
 مق
ي
گر
ازن
ب

 :
0

9
/

1
0

/
1

4
0

1
- 

اله
 مق
ش
ذیر

پ
 :

2
5

/
1

1
/

1
4

0
1

  

 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   200

 

 

  :ارجاع

 .13شماره ، تمدن حقوقی، یراندر حقوق موضوعه ا یاتیمال یدادرس فرایند)، 1401؛ (صبا، ینبات

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License (http: //creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

 نقش يایفا و مالیاتی يدرآمدها به اتکاء در جهت تالش و مالیات روزافزون اهمیت به امروزه نظر

 آن پی در و دولت وسیع يها و مسئولیت وظایف اعمال منظور به کشور کل بودجه در آن کننده تعیین

، خصوصی حقوق اشخاص بر حقوق آن تأثیر و غیرمستقیم و مستقیم از اعم ها مالیات انواع توسعه

 دستگاه میان تعارض و شوند می برخوردار يبیشتر حساسیت و اهمیت از نیز مالیاتی تالفاتاخ بالطبع

 اهمیت لذا و کند می بروز و مطرح توجه قابل و وسیع، فراگیر صورتی مالیاتی به مؤدیان با مالیاتی

 ).37 ،1393، پروان( شود می نمایان پیش از بیش مالیاتی منصفانه دادرسی استقرار يراستا در تالش

رعایت اصول دادرسی عادالنه و ارتقاي نظام دادرسی مالیاتی در تحقق رونق تولید نقش اساسی و 

، کلیدي دارد. هر چقدر این اصول در دادرسی مالیاتی بیشتر رعایت شوند و موارد نقض آن کمتر باشند

 ).156، 1400، کارانپاك نژاد و هم( کند اختالفات مالیاتی مزاحمت کمتري بر سر راه تولید ایجاد می

 کنونی قوانین موضوعه طبق، ایران در مالیاتی يدعاو و اختالفات، اعتراضات به به بیان دیگر رسیدگی

 عدالت دیوان ویژه به قضایی و مراجع مستقیم يها مالیات قانون در شده یبین پیش يادار مراجع عهده بر

 تحت، مراجع این رسیدگی تشریفات و يرا صدور نحوه، ساختار، صالحیت دارد. حدود قرار يادار

  شود. می واقع بررسی مورد مالیاتی دادرسی عنوان

 اصالحیه ارائه، یمالیات فرار باالخص و یمالیات جرایم راستاي در یکاف یاجرای ضمانت عدم به توجه

 یمهم گام یمالیات فرار از جلوگیري اجراهاي ضمانت تقویت و مستقیم هاي مالیات قانون 1394 مصوب
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است.  شده برداشته دولت سوي از یمالیات فرار کاهش و یمالیات درآمد میزان افزایش به منظور که بوده

 همراه ماهیتی رسیدگی یا و فرایند در چهاي  عدیده اشکاالت با ایران در مالیاتی دادرسی موجود وضعیت

 آراء صدور، هیأت عضو قاضی حضور عدم دلیل به جلسات یافتن رسمیت بدون رسیدگی از جمله است

 با که دادرسی اطاله و کارشناسی يقرارها ياجرا در تأخیر، قانونی توجیهات و استدالل فاقد و يا کلیشه

 و ساختار در تحول بنابراین. است کرده ایجاد فاصله آن قبول قابل و مطلوب وضعیت و منصفانه دادرسی

  ).223، 1398، طجرلو و مرادي( ی استاساس ضرورت یک مراجع این عملکرد و فعالیت نحوه و ترکیب

 به یدستیاب جهتها  دولت براي درآمد کسب ابزار ترین یاصل عنوان به مالیات این که به با توجه

 شمار به اقتصاد برها  دولت کنترل ابزار عنوان به دیگر طرف از است مطرح یاجتماع و اقتصادي اهداف

 بهترین .نمایند استفاده نیز اقتصادي يگذار سیاست ابزار وانعن به مالیات از توانند می ها دولت و رود یم

 مالیاتی دادرسی ارزیابی براي مبنا بهترین و قدرت اعمال برابر در جامعه اشخاص از حمایت براي راهکار

 بر مبتنی مقررات و قوانین تدوین، مبنا همین . براست اختالفات به رسیدگی فرایند در عدالت رسوخ

 خصوصی حقوق تضییع عدم به منظور، نوین يفرایند در عادالنه دادرسی آیین وجود نهمچنی و، عدالت

قنواتی و ( است الزم اشخاص برابر در عمومی حقوق تضییع عدم متقابالً و حاکمیت مقابل در اشخاص

 به رو یمالیات جرایم یکنون جامعه در امروزه این که به توجه با، واقع در ).160، 1400، هوشمندي

، آورند می روي جرایم این به الزم کیفري اجراي ضمانت عدم علت به یمالیات مؤدیان و باشد یم یشافزا

 روند و خصوص این در یاساس سازوکارهاي و جرایم این افزایش روند عوامل مورد در یبررس لذا

  .باشد یم اهمیت حائز جرایم این به نسبت یدادرس

  یمالیات یدادرس مفهومـ 1

کردن است. این واژه  یرسیدگ یکس یدادخواه رسیدن یا به یکس داد معناي به به لغت در یدادرس واژه

 به مقررات که از استاي  مجموعه یحقوق اصطالح در کند و می را افاده داد و عدل به یخود رسیدگ

 و وضعها  آن مانند و یقضای هاي درخواست یا، اداري یا یشکایات قضای یا مرافعات به یمنظور رسیدگ

اي از اصول و قواعد حقوقی و مقررات قانونی و اصول و  مجموعه، رود. آیین دادرسی مالیاتی می ه کارب

اعتراضات و ، ها درخواست، ها استانداردهاي حسابداري و حسابرسی است که براي رسیدگی به گزارش

 رود یی به کار میانتظامی و قضا، حل و فصل اختالفات و دعاوي مربوط به امور مالیاتی در مراجع اداري

 هر بوده و در ینظام مالیات هر لوازم از یمالیات اختالف حل و یدادرس ).155، 1394، طاهري تاري(
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 اختالف حل مراجع ).نماینده دولت( مؤدي و سازمان مالیاتی: دارند حضور طرف دو یمالیات اختالف

 به مذکور طرف دو بین اتمالی وصول و تشخیص جریان که در یاختالفات به یرسیدگ جهت یمالیات

  ).153، 1388، رضایی زاده و درویش وند( شوند یتشکیل م آید یم وجود

 مراجع تشخیص به نسبتها  آن اعتراض حق یشناسای مؤدیان شده شناخته حقوق از ییک امروزه

 پیشرفته کشورهاي در مدرن یمالیات سیستم است. در مدرن یمالیات حقوق تحوالت از که است یمالیات

 اي اظهارنامه ضمن مؤدیان مکلفند روش این مبناي گیرد. بر یم قرار مالیات تعیین اساس مؤدیان اظهارنامه

 است موظف مالیه سازمان و بپردازند را متعلقه مالیات و دارند اعالم یمالیات سازمان به را خود درآمد

 تشخیص وي اظهارنامه طبق را مؤدي مالیات و دهد قرار خود کار مبناي را مؤدي به اطمینان و اعتماد

 که درصورتی و دهد یم قرار یبررس مورد را اظهارنامه این یمالیات سازمان وصول نماید. البته و داده

 یمشکل مؤدي توسط یمالیات سازمان نظر پذیرفتن صورت در نماید اعالم مؤدي به باشد داشته یاعتراض

  آید. می پدید یمالیات اختالف نپذیرد را مالیات تشخیص سازمان نظر مؤدي که درصورتیآید.  نمی پیش

 و طرف کی از یحقوق یا یحقیق از اعم مؤدیان میان توافق عدم هرگونه به یمالیات اختالف

 امر در ینوع به که شود یم گفته یمالیات مسائل خصوص در دیگر طرف از یمالیات و مراجع عوامل

 یخاص مراجع نیز آن به یرسیدگ براي و باشد داشته دخالت آن وصول ییا چگونگ و مالیات

 تعدد به توجه با راستا همین در؛ هستند پیچیده و یتخصص یقوانین یمالیات است. قوانین شده یبین پیش

 اختالف هم با قوانین اجراي در مؤدیان و وصول مأموران یمالیات مقررات و قوانین یپیچیدگ و

 که یباشند. مراجع داشته وجود اختالفات این حل يبرا یمراجع باید و کنند می پیدا زیادي نظرهاي

 به جانبداري گونه هیچ بدون و مقررات و قوانین اساس برصرفاً  اداري مصالح و اداره الزامات از فارق

 و مشکالت خصوص در ها بررسی نتایج بپردازند. مردم و یمالیات هاي سازمان میان اختالف رفع

 مالیاتی دادرسی فرایند بودن طوالنی که آن است از حاکی ایران در مالیاتی دادرسی نظام هاي چالش

 اختالف حل هاي هیأت در مطرح مالیاتی هاي پرونده باالي حجم)، مختلف مراجع تعدد( ایران در

 آراي در طرفی بی رعایت عدم آن تبع به و مالیاتی اختالف حل هاي هیأت استقالل عدم، مالیاتی

 ماده مفاد اجراي عدم، مستقیم هاي مالیات قانون 238 ماده قانونی هاي یتظرف از نکردن استفاده، صادره

 مالیاتی دادرسی نظام مشکالتین تر مهم از، صادره آراء کیفیت لحاظ از مستقیم هاي مالیات قانون 248

  ).73، 1397، موسوي و ابراهیمی کرهرودي( است ایران
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  ـ اهداف آیین دادرسی مالیاتی2

مقررات آیین دادرسی مالیاتی تحقق عدالت است که در بخشنامه رئیس کل سازمان امور  هدف اصلی و بنیادین

حل و فصل ، تکریم مؤدیان مالیاتی، سازمانیوري  افزون بر آن که افزایش بهره، مالیاتی کشور بدان اشاره شده

مورد نظر مسئوالن امر هاي مورد اختالف نیز  سریع اختالفات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده

همچنین جلوگیري از برخوردهاي چندگانه با مؤدیان و ایجاد گامی مؤثر در برقراري عدالت هم ، مالیات بوده

هایی  هدف دستورالعمل ذکر شده است. عالوه بر تمامی اهداف معنوي که در قالب کلمات و واژه عنوان به

این نکته مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که هدف اصلی ، همچون عدالت و تکریم مؤدیان مالیاتی بیان شده

سازمان امور مالیاتی کشور وصول مالیات و از این طریق ایجاد تعادل اقتصادي است و چنانچه بخواهد در 

باید مقدمات و ترتیب جلب اطمینان مؤدیان را نیز فراهم نماید  کمترین زمان ممکن به این هدف دست یابد می

  راهکار اصلی تلقی شود. عنوان بهتواند  عد و مقررات آیین دادرسی مالیاتی میکه وضع قوا

 نسبت به یرسیدگ موردهاي  اظهارنامه تعداد، پیشرفته کشورهاي با ایران یمالیات نظام مقایسه در

 نوع، قوانین شفافیت عدم و یپیچیدگ، یمالیات اطالعات است. فقدان باال بسیار قبول مورد هاي اظهارنامه

 کی از یمالیات یرسیدگ بودن کند. دور می دور بهینه یرسیدگ کی مختصات از را یمالیات یرسیدگ

 هاي پرونده طرح سبب متعاقباً و یمالیات امور سازمان و مودیان بین اختالفات بروز موجب بهینه یرسیدگ

 نظریه ذهن دیرباز زا یمالیات یدادرس گردد. یم یقضای و یقضای شبه، اداري یدادرس مراجع در یمالیات

 با برخورد در بشر تاریخ طول در حاکمان یاست. خودکامگ داشته مشغول خود به را حقوق علم پردازان

 از بسیاري، یمالیات دستگاه العاده فوق اختیارات و امتیازات، اقتدارات نیز و مالیات کنندگان پرداخت

 و مالیات اخذهاي  شیوه کردن مند انونق و حاکم قدرت مهار فکر به را یمردمهاي  گروه و نخبگان

 با سان بدین است. انداخته حاکمیت و مودي بین آمده وجود به اختالفات به یرسیدگ یچگونگ

 کنار در نیز یمالیات یدادرس چون نهادي، جهان در ساالرانه مردم و کدموکراتی هاي اندیشه گسترش

  گرفت. شکل یحقوق نهادهاي دیگر

 دستگاه میان اختالفات بروز صورت در که است این یاساس مسائل از ییک یمالیات مباحث در

 خواهند را اختالفات به یرسیدگ صالحیت، یهای ویژگی چه با و یمراجع یا مرجع چه مؤدي و یمالیات

 مقوله به مردم نگرش نوع که چرا دارد سؤال این برابر در را خود خاص پاسخ اي جامعه هر داشت؟

 مسئله پرداخت به نگاه نوع و نظري یمبان است مسلم است. آنچه متفاوت لفمخت جوامع در مالیات
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 برآن حاکم یتاریخ شرایط و یعقیدت هاي سنت، مذهب، فرهنگ از متأثر مختلف جوامع در مالیات

 و اصول تابع یمالیات دستگاه و مؤدي بین اختالف حل موضوع یمالیات هاي نظام کلیه باشد. در یم جوامع

 ییعن کنند می یرسیدگ افراد بین اختالف به که یهای دادگاه صالحیت از عموماً و است یخاص مقررات

 مقررات، مخصوص مراجع در اختالفات این یدادرس براي است. همچنین خارج دادگستري محاکم

 این به که یمراجع لحاظ از چه یمالیات دستگاه و مؤدي بین اختالف، است. بنابراین گردیده وضع یخاص

 تابع نوعاً، شود یم رعایتها  آن مورد در که یدادرس آیین لحاظ از چه و کنند می یرسیدگ فاتاختال

  ).171، 1345، پیرنیا( است یخاص مقررات

 انجام را شبه قضایی و اداري رسیدگی، مالیاتی اختالف حل مراجع، ایران مالیاتی دادرسی نظام در

 اداري رسیدگی دادرسی نظام ساختاري استقالل . عدمدارند قرار هم طول در مراجع این همه و دهند می

، مؤدیان حقوق با ارتباط در تکلیفی ضعیف مقررات، مدون دادرسی آئین فقدان، مالیاتی سازمان از

 شکل این به وارد انتقادات و ایرادها عمده از مؤدیان از حمایتی و قوي اي مشاوره تشکیالت فقدان

 در مقررات و قوانین، قواعد اجراي بر شکلی نظارت بابت از صرفاً، قضایی است. رسیدگی رسیدگی

 فقط اداري عدالت دیوان گیرد. می انجام اداري عدالت دیوان توسط مذکور شبه قضایی و اداري مراجع

  ).64، 1398، باقري و همکاران( انجام دهد را ماهوي رسیدگی تواند می خاص شرایط وجود با

  ـ مراجع دادرسی مالیاتی3

 شبه مراجع، یمالیات یدادرس اداري مراجع بین باید ایران یمالیات یدادرس نظام مطالعه هارچوبچ در

شود. اولین مرجع رسیدگی به اعتراض  گذاشته تفاوت یمالیات یدادرس بر یقضای نظارت و آن یقضای

سبت به اعتراض مدیر امور مالیاتی است که به صورت انفرادي ن، مؤدي و اختالف او با اداره امور مالیاتی

1نماید. گیري می نامبرده رسیدگی و تصمیم
هاي حل اختالف مالیاتی داراي دو مرحله بدوي و  هیات 

هاي حل اختالف مالیاتی در شوراي عالی مالیاتی قابل شکایت و  تجدیدنظر است و همچنین آراء هیأت

ختالف مالیاتی با رعایت شرایط هاي حل ا توان از آراي قطعی هیأت باشد. افزون بر آن که می اعتراض می

هیأت حل اختالف تجدیدنظر نسبت به ، و ضوابط به دیوان عدالت اداري نیز شکایت کرد. بر این اساس

هاي حل اختالف مالیاتی باالترین درجه دارد و در نهایت  شوراي عالی مالیاتی نسبت به هیأت، بدوي
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  مالیاتی رابطه تالی و عالی را دارند. هاي حل اختالف دیوان عدالت اداري نیز نسبت به هیأت

بایست بدواً به مراجع درون سازمانی  مؤدي مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات می

هاي حل اختالف مالیاتی و شوراي عالی  هیأت، مستقر در سازمان امور مالیاتی از قبیل مدیر امور مالیاتی

مراجع برون سازمانی مانند دیوان عدالت اداري یا هیأت موضوع  تواند به مالیاتی مراجعه نماید و سپس می

مستقیم مراجعه کند. البته براي مراجعه به دیوان عدالت نیاز به شکایت  هاي مالیات مکرر قانون 251ماده 

توانند به طور همزمان در دیوان عدالت اداري و  باشد و مؤدیان می اولیه در شوراي عالی مالیاتی نمی

 251لی مالیاتی مبادرت به طرح شکایت نمایند. طرح پرونده و اعتراض در هیأت موضوع ماده شوراي عا

  باشد. مکرر قانون مالیات مستقیم منوط به قطعی بودن مالیات می

  یمالیات اداري ـ مراجع1ـ3

 قاضايت یمقامات نزد توانند می مؤدیان آن موجب به که است اداري یدادرس، یمالیات یدادرس مرحله نخستین

 مدیران و معاونین، یمالیات امور رؤساي: از عبارتند مقامات بنمایند. این را خود مالیات زمینه در تجدیدنظر

 مالیات تشخیص مأموران جزو اما، شوند ینم محسوب دادرس رسماً مزبور . مقاماتیمالیات امور کل ادارات

 به را آنان نظر تعدیل و جرح اختیار و هستند یاصل مالیات تشخیص مأموران مافوق اداري لحاظ به که هستند

 دارند. به آن 219 ماده موضوع یاجرای نامه آیین 34 ماده تبصره و مستقیم هاي مالیات قانون 238ماده  موجب

 تاریخ از روز سی مدت ظرف است ممکن مؤدي، مالیات تشخیص برگ ابالغ از پس، فوق مقررات استناد

 تقسیط( بدهد را آن پرداخت ترتیب یا پرداخت را مطالبه مورد مالیات و اعالم نآ به نسبت را خود یقبول ابالغ

 تشخیص برگ به نسبت مؤدي است ممکن دیگر طرف گردد. از می مختومه پرونده صورت این در که).کند

 قانون 239 ماده اخیر قسمت طبق، دارد اختیار صورت این در که باشد داشته اعتراض یابالغ مالیات

 مورد این در که کند اعتراض آن به کتباً ابالغ تاریخ از روز یس مهلت ظرف آن تبصره و مستقیم هاي مالیات

 ابالغ تاریخ از روز سی ظرف که این شود. یا می ارجاع یمالیات اختالف حل هیأت به یرسیدگ براي پرونده

 تقاضاي کتباً مدارك و دالیل یه ارا با و مراجعه یمالیات امور اداره به خود االختیار تام وکیل وسیله به یا شخصاً

 مستقیم هاي مالیات قانون 238ماده  وفق است موظف مربوط مسئول صورت این در که نماید مجدد یرسیدگ

  ).109، 1392، منصوریان و چشم پیام( نماید عمل

 مرحله این در گذار قانون، شود می برداشت مستقیم هاي مالیات قانون 238 ماده مفاد از همچنان که

 حل هیأت به پرونده ورود از جلوگیري منظور به بلکه، نداشته دیگري یقضای شبه مرحله ایجاد قصد
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 را اداري توافق، دولت حقوقتر  سریع وصول و وقت اتالف و یاضافهاي  هزینه تحمیل و اختالف

 نیست. مترتب مربوطه مسئول شخص اقدامات بر ایرادي یقضای نظر نقطه از لذا است. نموده یبین پیش

 و باالتر مرتبه در گرفتن قرار دلیل به تنها او توافق به اقدام و مطرح نیست یقضاوت اصوالً که زیرا

  است. توجیه قابل بیشتر یقانون اختیارات و تجربیات از برخورداري

 لقاب خوب قانون کی هاي ویژگی با که است یقانون مواد جمله از مستقیم هاي مالیات قانون 238ماده 

: مراجعه محل در است. ابهام کرده تشدید را یمالیات نظام در ینابسامان که است یابهامات داراي، نبوده انطباق

 که یمالیات امور اداره در را خود اعتراض تواند می مؤدي نیست. آیا مشخص یمالیات امور اداره از منظور

 یا دیگر یمکان در خود را اعتراض تواند می مؤدي آیا و کند ثبت است نکرده صادر را تشخیص برگ

 صادر را برگ تشخیص که«عبارت  یمالیات امور اداره عبارت از بعد بود بهتر لذا کند؟ ثبت دیگر شهري

 او وکیل یا مؤدي یفیزیک حضور یمعن به مراجعه واژه: مراجعه واژه در شد. ابهام می اضافه» است نموده

 به نسبت را خود اعتراض بستگان و مستخدمین طریق از یا پست طریق از تواند می مؤدي که درحالی است

 ثبت براي بایدحتماً  مؤدي که است نکته این مؤید مراجعه لفظ دیگر طرف از نماید. اعالم تشخیص برگ

 مؤدي اعتراض توان می مختلف طرق از و نبوده وي حضور به نیازي که درحالی باشد داشته حضور اعتراض

 به دالیل اصطالح آیا که نیست مشخص: مدارك و اسناد و دالیل ارائه مفهوم در امرسانید. ابه به ثبت را

 قوانین طبق دعوي اثبات ادله دلیل معناي همان به دالیل این که یا و باشد می مدارك و اسناد ارائه معناي

 دلیل که تاس آن معناي به) و( عطف کلمه آوردن و باشد می) اماره و شهادات، سند، سوگند، اقرار( یمدن

  است. شده می استفاده) یا( کلمه از باید واال باشد مدارك و اسناد با ارائه توأم باید

  یمالیات یدادرس) یاختصاص )یقضای شبه ـ مراجع2ـ3

 از خارج در خاص قوانین موجب به که هستند یترافع صالحیت با یمراجع، اداري یاختصاص مراجع

 ادارات با مرتبط اما مستقلنسبتاً  واحدهاي عنوان به عموماً و دادگستري محاکم و یقضای یرسم سازمان

 منحصراً مراجع این صالحیت اند. شده تشکیل یغیردولت یعموم مؤسسات یا یدولت هاي سازمان و

 و یارض، یمال، یانضباط یاستخدام دعاوي قبیل از اداري دعاوي و شکایات، اختالفات به یرسیدگ

، ها شهرداري قانون مانند یعموم و یحکومت خاص قوانین اجراي هنگام به معموالً که باشد می یساختمان

 که یقوانین دیگر و یگمرک امور قانون، کشوري استخدام قانون، مستقیم هاي مالیات قانون، کار قانون

 سرویس و یعموم خدمات سطح ارتقاء و افزایش جهت در و یاجتماع اقتصادي و توسعه هدف شان
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 و افراد و یعموم حقوق یحقوق اشخاص و یعموم مؤسسات و یدولت هاي سازمان میان، است یهمگان

  گردند. می مطرح یخصوص حقوق یحقوق اشخاص

 تخلفات و اختالفات، دعاوي کثرت به توان می مراجع نوع این پیدایش دالیل و تشکیل فلسفه درباره

 قوه بهها  آن بیشتر ارتباط و نبود یتخصص و یفن امور این نبودن پیچیده و یسادگ ها، آن صالحیت در

 از یناش اختیارات، یقضازدای و دادگستري هاي پرونده حجم کاهش لزوم، یتخصص اصل، مجریه

 و کار تقسیم مزایاي، مسئولیت این ایفاي براي الزم یحقوق ابزار داشتن اختیار در لزوم و اداري مسئولیت

 بیشتر هرچه تأمین و یاجرای و اداري مقتضیات هب توجه لزوم، شده یاد امور به یرسیدگ در سرعت لزوم

  ).51، 1388، رستمی و همکاران( کرد اشارهها  این مانند و یمصالح عموم و منافع

 فصل و حل و یرسیدگ براي یاصل اداري یمرجع اختصاص نوع چهار مستقیم هاي مالیات قانون در

 و بدوي یمالیات اختالف حل هاي هیأت اه رسیدگی این مدخل در: است شده یبین پیش یمالیات اختالفات

نقص  یا موضوعه مقررات و قوانین رعایت عدم حیث از قطعی شان آراء که دارند وجود تجدیدنظر

هستند.  اعتراض قابل، است یمالیات یعال شوراي که اداري یاختصاص مرجع سومین در، یرسیدگ

 یماهیت العاده فوق مرجع کی که است یممستق هاي مالیات قانون 211ماده  موضوع هیأت مرجع چهارمین

 یشورای چهارگانه خصوصیات داراي مذکور یاختصاص مراجع یتمام در یشود. رسیدگ می محسوب

  باشد. می بودن یغیرتشریفات و بودن یمجان، بودن غیرحضوري، بودن

  هاي قوانین مربوط به آئین دادرسی مالیاتی ـ ویژگی4

بنابراین همانند هر قانون ، معین شده گذار قانونمالیاتی از سوي از آن جا که مقررات آیین دادرسی 

کند. پیامد حقوقی آمره بودن این قوانین و  آید و نظم عمومی مالیاتی را برقرار می دیگري آمره به شمار می

در  گذار قانونتوانند برخالف آنچه که  مقررات این است که دو طرف اختالف یا دعواي مالیاتی نمی

 عنوان بهی کرده است توافق و تراضی نمایند. بین پیشا رفع اختالف و یا رسیدگی به دعواي مالیاتی رابطه ب

مهلت  مستقیم هاي مالیات قانون 238مثال مواعد اعتراض مربوط به برگ تشخیص مالیات موضوع ماده 

دیوان عدالت اداري  شکایت از آراء قطعی در شوراي عالی مالیاتی و شعب دیوان، تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 کننده توان بر خالف آن تراضی نمود. همچنین آیین دادرسی تضمین از جمله مقررات امري است که نمی

باشد چرا که وضع قواعد و مقررات آیین دادرسی  حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی می

باشد و طرفین  از مؤدیان و مأموران مالیاتی میمالیاتی به منظور تعیین حد و مرز حقوق و تکالیف هر یک 
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توانند به حقوق و تکالیف خود عمل نمایند که نسبت به آن آگاهی داشته باشند. بنابراین  اختالف زمانی می

 کننده قواعد و مقررات آیین دادرسی مالیاتی با در اختیار گذاشتن وظیفه هر یک از طرفین اختالف تضمین

  اهد بود.حقوق متقابل طرفین خو

  یقضای دادستان نقش و یمالیات ـ دادسراي5

 با یمالیات کیفري عدالت دارند. تحقق یمالیات عدالت تحقق در یمهم کارکرد، دادسرا نهاد و دادستان

 حقوق و یمالیات مودیان حقوق حفظ، یمالیاتهاي  بزهکار یا جرائم کشف براي دادستان و دادسرا اقدامات

 کیفري احکام اجراي و یمالیات بزهکاران علیه کیفرخواست دارد. صدور یتقیممس ارتباط دولت یمالیات

کیفري  جنبه چه و یحقوق جنبه از چه مالیات امر با مرتبط که جا آن از، یمالیاتهاي  بزه به محکومان علیه

 تخصص و داشتن دانش که باشد یم موضوع تشخیص براي هایی یپیچیدگ و یویژگ داراي لذا، باشد می

 مقصود به یکاف کیفري دانش حقوق داشتنصرفاً  و طلبد یم یمالیات حقوق و مالیات امر در را یکاف

  بپردازد. دعاوي این به یرسیدگ براي اي ویژه کیفري دادگاه و دادسرا که دارد ضرورت بنابراین، باشد ینم

 بلکه، باشند مالیات امور در خبره یبایستها  دادگاه این دادرسان و قضات تنها نه، نهادها این تشکیل با

 یافته پرورش یمالیات یتخصص هاي و دادگاه دادسرا در یمالیات یتخصص یقضای پلیس و یقضای ضابطان

 پنجم ساله پنج برنامه قانون 211ماده  »ج«بند  از آن تبصره و دوم ردیف و »الف «بند در همچنین باشند.

 آموزش و توانمندي و یقضای ظابطان کردن یتخصص طرح تدوین و یقضای پلیس ایجاد، توسعه

 دادگستري ظابطان کردن یتخصص راستاي است. در شده شناخته قضائیه قوه وظایف از، آنان یتخصص

 و یمالیات یانتظام دادستان هاي ظرفیت از تواند یم قضائیه قوه، مالیات کیفري عدالت تحقق با رابطه در

 باید را یمالیات یانتظام یدادرس نهاد تأسیسمبناي  دیگر رتببرد. به عبا شایسته برداري بهره آن دادیاران

 یعل جرائم از پیشگیري، اداري سالمت حفظ، یمالیات اجراي قوانین حسن بر نظارت و قانون حاکمیت

 حقوق رعایت با بزهکاران و متخلفین تعقیب و کشف، یمالیات فساد با مبارزه، یمالیات فرار الخصوص

  دانست. یمؤدیان مالیات

 عدالت و یحقوق عدالت تحقق در تواند یم یمالیات یتخصص دادگاه و دادسرا نهاد تأسیس بنابراین

 و... قانون 270، 269، 264، 233، 232 مواد اجراي در دادستان دعاوي به نسبت یمالیات کیفري

 274 ماده رد هم که آن ویژه بهباشد.  مؤثر، کند می اقامه یقضای محاکم و مراجع در مستقیمهاي  مالیات

 قانون 109و  36مواد  در هم و شده مقرر یمالیات جرم، مستقیم هاي مالیات قانون 1394 مصوب اصالحیه
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 از واقع در که اند گرفته قرار اقتصادي جرائم زمره در یمالیات جرائم، 1392 مصوب یاسالم مجازات

 را دولت یمالیات و یمال ،اقتصاد کالن سیاست باشند که یم جامعه سفید یقه طبقه و مدرن، پیچیده جرائم

 ضرورت کی امروزه را یمالیات دعاوي ویژه دادگاه و دادسرا کردن یتخصص لذا، کنند می اختالل دچار

  آورد. به شمار کشور یمالیات امور سازمان و قضائیه قوه براي یقضای و یحقوقناپذیر  اجتناب

 دادگاه و دادسرا تشکیل، مستقیمهاي  یاتمال قانون 1394 مصوب اصالحیه 280 ماده در رو از این

 یانتظام ینام دادستان به یشبه قضای یدادرس است. الزم به ذکر است مرجع شده یبین پیش یمالیات ویژه

 دارد. هرچند را مالیات مقوله با هاي مرتبط جرائم و گزارش، تخلفات همه به یرسیدگ وظیفه یمالیات

 و داشته وجود یمالیات قانون اولین تصویب و تاریخ تدوین از یتمالیا یانتظام یعنوان دادستان سابقه

 امور سازمان مجموعهسازي  سالم، مردم هاي گرفتاري و مشکالت براي رفع یفراوان آثار منشاء تاکنون

بوده  پیشگیري اولویت با قانون درست مجراي در یمالیات کارکنان هدایت و اصالح و کشور یمالیات

 ناآشنا باشد. بنابراین حقوقدانان از یبرخ یحت مردم از بسیاري براي مرجع این نام شاید لیکن، است

شود. همچنین  واقع مؤثر افراد جامعه به نهاد این دنشناسان جهت در تواند یم موضوع این به پرداختن

 وصول امور در آنان دادن مشارکت و مالیات مبحث در خود تکالیف و حقوق با مؤدیان و مردم یآشنای

 دریافت براي یاد شده مرجع و در نهایت استقبال یمالیات فرار پدیده با مقابله و جامعه و دولت قوقح

 یمالیات مأموران و جامعه افراد یبرخ توسط حوزه این در که یتخلفات به مربوط اطالعات و ها گزارش

 و ارباب رجوع جایگاه به احترام و جامعه بهرسانی  خدمت کیفیت ارتقاي جهت در، گیرد یم صورت

  داشت. خواهد یفراوان تأثیر مؤدیان

است.  یمالیات حوزه در آنان حقوق احقاق در دولت و جامعه العموم یمدع یمالیات یانتظام یدادستان

سابقه  حداقل ده سال داراي که یدارای و اقتصادي امور وزارت مقام یعال کارکنان این مقام از بین

 امور سازمان کل رئیس پیشنهاد به، باشند داشته اشتغال یمالیات مورا بوده و شش سال آن را در خدمت

2شود. یم منصوب یدارای و اقتصادي وزیر امور حکم و یمالیات
 در یمالیات یانتظام دادستان استقرار محل 

 کل ادارات دادسرا این است. در کشور یمالیات امور سازمان ستاد ساختمان در و تهران حاضر در حال

داد.  قرار دادستان معاون کی کدام هر رأس در و اند شده تقسیم معاونت سه به کشور سراسر ییاتمال امور

 کارشناسان و دادیاران نظارت امر بر مسئول دادیاران این که دارد اختیار چند دادیار مسئول در معاون هر
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 دادیار، یمالیات یانتظام دادستان سوي از یمالیات امور کل ادارات از کی هر در هستند. یمالیات یانتظام

 مؤدیان و مردم سوي از واصله هاي گزارش و شکایات به که شده منصوب مقیم دادیاران یا مسئول

  .کنند می یرسیدگ یمالیات

: شود این طریق آغاز می از یمالیات یانتظام یدادستان در یمقدمات تحقیقات و یرسیدگ، واقع در

 مراجع از یرسیدگ . گزارشیمالیات مقررات قوانین عدم رعایت هب راجع) مؤدیان مالیاتی( ذینفع شکایت

 یبرون سازمان نظارت مراجعه و یبازرس دفتر و حراست مانند یدرون سازمان ینظارت مراجع شامل یرسم

 یا یدارای و اقتصادي امور وزیر طرف از که کشور. مواردي کل یبازرس سازمان و محاسبات دیوان مثل

 یانتظام یدادستان اطالعات و شود. مشهودات یم ارجاع یمالیات یانتظام یعال یأته یا سازمان کل رئیس

 که داشت اذعان توان می یمالیات یانتظام یدادستان وظایف شمول حیطه خصوص در . همچنینیمالیات

 یکل طور به کرده تعریف یمالیات یانتظام دادستان براي یمالیات مقررات قانون و که یوظایف بر عالوه

 یمالیات مؤدیان علیه دعوي اقامه، یمالیات بخش کارکنان تخلف پیگیري در یمالیات یانتظام یدستاندا

  دارد. دخالت اجازه ثالث واشخاص

  هاي موجود در آئین دادرسی مالیاتی ـ نواقص و آسیب6

رد. هایی نیز در آیین دادرسی وجود دا ها و نقص چالش، هاي حاضر در سیاست مالیاتی با توجه به نقص

شود. قسم اول آن به  آیین دادرسی خودش بر دو قسم که شامل مرجع قضایی و نظارتی است تقسیم می

نوع ، کند و قسم دوم ها رسیدگی می دهنده هاي قضایی به حل مشکالت سازمان و مالیات وسیله روش

پیش رو را حل  مشکالت و مسائل، دهد. قسم اول فعالیت کارمندان و کارشناسان را مورد بررسی قرار می

دهد و قسم دوم به رهبري و هدایت و نظارت کامل نظام مالیاتی و  و فصل کرده و مورد بازنگري قرار می

پردازد. در قسم دوم این گروه نظارتی بر اعمال و کردار کارمندان توجه دارند و اعمال  سازمانش می

همه جانبه وجود دارد. کارها و . در نظام مالیاتی بررسی کنند میخالف قانون را مشخص و بررسی 

هاي اصلی این گروه توجه به حقوق افراد و دادن حق واقعی آنان و ایجاد عدالت بین اقشار جامعه و  فعالیت

  رسیدگی عادالنه بین افراد است.

مشکالت و موانع فراوانی در نظام مالیاتی ایران به طور عام و آیین دادرسی مالیاتی به طور خاص وجود 

کمبود مأمورین مالیاتی مجرب و ، اجمال و پیچیدگی در قوانین موجود و ساختار سیستم مالیاتی، ابهامدارد. 

، عدم وجود یک مرکز قوي اطالعات در مورد مؤدیان، کندي عملیات اخذ مالیات و دادرسی آن، متخصص



  211  رانیا موضوعه حقوق در یاتیمال یدادرس ندیفرا  

 

وابستگی مراجع ، شود می هاي متقلبانه و فرارهاي مالیاتی سازي پایین بودن فرهنگ مالیاتی که منجر به حساب

عدم توجه به اصول مطلوب در نظام مالیاتی  ها، آن دادرسی مالیات و عدم رعایت اصل تناسب در ترکیب

  ).272، 1385، تازیکی نژاد و شفیعی سردشت( باشد ي میگذار قانون فرایندان در گذار قانونتوسط 

 فرایند پایین سرعت، شک بدون که دبر شمر توان مالیات می وصول در تأخیر براي متفاوتی دالیل

، مالیات وصول فرایند است. در تأخیري عوامل چنینترین  اصلی از مالیاتی یکی اختالفات حل و فصل

 متعدد بودن حقوقی منظر از اما؛ استناپذیر  اجتناب امري، ممیزین مالیاتی و اختالف بین مؤدیان بروز

شود.  می دادرسی اطاله موجب در برخی از این مراحل بینی سازوکار مناسب پیش عدم و دادرسی مراحل

 افزایش دهد را اختالفات حل و فصل سرعت تواند می کارآمد مالیاتی دادرسی نظام یک وجود لذا

تا  244عوامل اصلی براي براي حل مشکالت و دادرسی مالیاتی در مواد  ).1، 1397، یاوري و ادریسیان(

لیکن بعضی از موارد مانند زمان مشخص ، صورت دقیق مشخص گردیدهمستقیم به  هاي مالیات قانون 252

ها و مواردي براي اختالف نظرها در نظام  نوع کیفیت رأي، هاي مالقات دادرسی وقت، براي دادرسی

اي نبودن افرادي است  حرفه، هاي مالی مالیاتی به صورت دقیق مشخص نیست. مشکل دیگر در رسیدگی

در زمینه رسیدگی تخلفات تخصص الزم را ندارند. همچنین موارد دیگري از  که وظیفه دادرسی دارند و

هاي  ها و عدم عدالت براي حقوق قبیل مشخص نکردن زمان و مقدار دادرسی و ابهامات در جرم

  هاي رسیدگی مالیاتی است. ها از محدودیت دهنده عدم توجه به آموزش دادن به مالیات، ها دهنده مالیات

هایی رو به رو است. از  ها و محدودیت وجه به تغییر و تحول باز نظام مالیاتی با دغدغهدر ایران با ت

ي است. قانون مالیات کال با گذار قانونهاي  ترین آن تطابق نداشتن قانون مالیات با واجبات و الزام شایع

سریع در قوانین رو به رو ناپایداري و تغییرهاي پی در پی و ، عدم شفافیت، هایی از قبیل پنهان بودن محدودیت

گردد. باالترین  است. در این راستا نقص و آشکار نبودن مقررات مالیاتی باعث ایجاد تورم و افزایش آن می

کم شدن تمکین مالیات و نرسیدن به هدف مالیاتی خواهد بود. با وجود این مشکالت ، این اثر نقص قوانین

  هاي کیفري و اقدامات پیشگیري مالیاتی ندارد. زمینه سیاستهنوز نظام مالیاتی کشور از انسجام الزم در 

 بودن باال ییعن عمده مشکل دو با، کشورها سایر همانند نیز ایران یمالیات یدادرس نظامبه طور کلی 

 یرسیدگ انتظار در یا بالتکلیف یمالیات هاي پرونده انباشت و تجدیدنظرخواهی موارد و اعتراضات حجم

 موضوع . ایناست مواجه) شده منجر یدادرس اطاله به که( یدادرس مختلف هايیندفرا در رأي صدور و

 کاهش به توان می جمله آن از که است آورده وجود به کشور یمالیات دستگاه براي را زیادي مشکالت
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 ینارضایت افزایش، دولت حقه هاي مالیات وصول در تأخیر دلیل به یمالیات درآمدهاي خرید قدرت

سیاح و  صادقی( کرد اشاره یمالیات نظام یکارای کاهش و فساد ریسک افزایش، یمالیات امنظ ذینفعان

 به وصول و زودهنگام تیقطع و اتیمال امر به نهیبه یدگیرس منظور بنابراین به ).337، 1401، همکاران

 و قیدق اتاطالع بر یمبتن ها یدگیرس هک شوند یبازطراح يا گونه به یاتیمال يهافرایند باید آن موقع

 یطراح يارکسازو بهتر عبارت به گردد. یاتیمال یدادرس نظام يها يورود اهشک به منجر و بوده شفاف

 سایه در امر شود. این واقع قبول مورد مؤدیان یمیتسل يها اظهارنامه از يشتریب تعداد هک شود

 و یاتیمال جامع اطالعات هکشب یطراح، یاتیمال فرهنگ ترویج، یاتیمال نیقوانسازي  ساده وسازي  شفاف

  ).129، 1392، منصوریان و چشم پیام( بود خواهد تحقق قابل يقو ياجرا ضمانت یبین پیش

  مالیاتی دادرسی مراجع رسیدگی در تناظر اصل ـ رعایت7

 یدادرس اصول ریسا و یدنظرخواهیتجد حق)، دعوا اصحاب به دفاع و اظهار فرصت دادن( تناظر اصل

 نیا از هر کدام نقض و شوند یاجرا م زین یاتیمال اختالفات فصل و حل و یدگیسر مورد در عادالنه

 وانید ای باالتر مرجع در را صادره يرأ ا اصالحی حیتصح ای نقض تیقابل مورد حسب تواند یم، اصول

 برابري یا طرفین موازنه به که تناظر اصل ).89، 1397، السان و ضرونی( باشد داشته یپ در يادار عدالت

 به را ضروري امکانات خویش از مقام دفاع در دعوا طرفین که نماید می ایجاب، شود می خوانده ها سالح

 برابر مناسب تسهیالت و کافی فرصت از بایست می این اصل طرفین مطابق باشند. داشته اختیار در تساوي

 مرجع در حضوري دگیباشند. رسی برخوردار مقابل طرف ادعاهاي مقابل در خود دفاعیات تدارك براي

 تا است الزم و نیست کافی مهم این اما، دهد می پوشش را تناظر اصل از بخشی، شبه قضایی مالیاتی

 که طور همانباشند.  آشنا را مقابل طرف هاي خواسته و تفسیرها، ادعاها، دالیل، مستندات هم، طرفین

 اختیار در را خوانده هاي پاسخ تمامی دبای نیز خواهان، باشد آگاه خواهان شکایت متن از باید خوانده

 مقابل طرف هاي خواسته و تفسیرها، اداعا دالیل، مستندات همه، طرفین دالیل و مستندات و باشد داشته

 و بدوي مالیاتی اختالف حل هاي هیأت در رسیدگی بودن حضوري، خصوص این در .باشند آشنا را

 حضور ضرورت و مستقیم هاي مالیات قانون 246 ماده به مستند دو طرف هر دعوت از و تجدیدنظر

 از دفاع و مالیات تشخیص برگ باب در الزم توضیحات ارائه و کافی دالیل اقامه و مالیه دستگاه نماینده

  است. نموده مراعات مطلوبی نحو به را تناظر اصل، مستقیم هاي مالیات قانون 240 ماده موجب به آن

 اختالف حل هاي هیأت برخالف بودن حضوري ذکر عدم به عنایت با، مالیاتی عالی شوراي شعب در
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 وفق بایست مهم می این، لوایح تبادل از صحبت عدم به توجه با و است غیرحضوري، مالیاتی رسیدگی

 الیحه از خوانده و خوانده از پاسخ خواهان که است محتمل شود. لذا انجام دادرسی تشریفات و اصول

 و دالیل، مستندات جرح امکان، بودن غیرحضوري به دلیل، منوال همین د. بهنشون مطلع، خواهان تکمیلی

 شود. می اعمال مطلوب کیفیت بدون و ناقص، تناظر اصل و نیست مواجهه صورت به مقابل طرف ادعاهاي

  است. وارد انتقادات همین نیز مستقیم هاي مالیات قانون مکرر 251 ماده موضوع هیأت در

 دادخواست ارسال حد درصرفاً  لوایح تبادل، ایران در غیرحضوري هاي یرسیدگ در به طور کلی

 عیان محکمه از اصرار و درخواست و طرفین پیگیري باصرفاً  و مابقی گیرد صورت می خوانده براي

 قرار دارد. در خود ناکافی و نامطلوب، ابتدایی مراحل در دادرسی غیرحضوري و لوایح تبادل شود و می

 مالیاتی دادرسی اصلی مراجع و مراحل منصفانه در دادرسی معیار، مهم ترین از تناظر صلا مراعات مورد

 یعنی العاده فوق مراحل در و مطلوب وضعیت، تجدیدنظر و بدوي مالیاتی اختالف حل هاي هیأت یعنی

 و ناقص، تناظر اصل، مستقیم هاي مالیات قانون مکرر 521 ماده هیأت و شورا شعب خواهی فرجام

الزم به ذکر است  بیاندازد. سایه، اختالف حل هاي هیأت مناسب وضعیت بر تواند می که است طلوبنام

، هم عرض شعبه به ارجاع و شورا شعب در تجدیدنظر اختالف حل هاي هیأت آراي نقض از پس

  باشد. می تناظر اصل با رعایت و حضوري همچنان، هم عرض تجدیدنظر اختالف حل هیأت در رسیدگی

  ارت قضایی بر مراجع دادرسی مالیاتیـ نظ8

مرجع قضایی رسیدگی به اختالفات مالیاتی دیوان عدالت اداري است. دیوان عدالت اداري بر اساس اصل 

تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ، یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات

گردیده  تأسیسزیر نظر رئیس قوه قضاییه ها  آن اق حقوقهاي دولتی و احق نامه مأموران یا واحدها یا آیین

یکی  1390قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10است. به موجب بند دوم ماده 

از موارد صالحیت و اختیارات دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی 

هایی مانند کمیسیون مالیاتی منحصراً از حیث نقض  ی و کمیسیونهاي بازرس هیأت، هاي اداري دادگاه

  است.ها  آن قوانین و مقررات یا مخالفت با

آن به دیوان عدالت اداري اشاره شده و این مرجع را  257هاي مستقیم تنها در ماده  در قانون مالیات

کرده است. طبق ماده  یبین پیشهاي حل اختالف مالیاتی  مرجع تجدیدنظر از آراء هیأت عنوان به

پرونده امر جهت رسیدگی ، گردد ي مورد شکایت از طرف شعبه نقض میأدر مواردي که ر، الذکر فوق
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ت بیشتر أدر آن محل یک هی که درصورتی و ت حل اختالف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شدأمجدد به هی

ور در محدوده یک استان باشد ترین شهري که با محل مزب ت حل اختالف مالیاتی نزدیکأبه هی، نباشد

یی که بدین أر. دهد ي مقتضی میأبه موضوع اختالف رسیدگی و ر اًمرجع مزبور مجدد. شود ارجاع می

هاي  تأحکم این ماده در مواردي که آراي صادره از هی قطعی و الزم االجرا است.، شود ترتیب صادر می

  د.نیز جاري خواهد بو، رددگ حل اختالف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداري نقض می

توان چنین استنباط کرد که  با توجه به بحث صالحیت شوراي عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداري می

هاي حل اختالف مالیاتی دو مرجع جهت رسیدگی و تجدیدنظر شکلی  در خصوص آراء صادره هیأت

ین تفاوت که به شوراي عالی مالیاتی با ا، وجود دارد که شوراي عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداري است

توانند با رعایت محدوده زمانی مشخص یک ماه از تاریخ  هم اداره امور مالیاتی ذیربط و هم مؤدي می

 16به دیوان عدالت اداري تنها مؤدي با رعایت مفاد تبصره دوم ماده  که درحالی، ابالغ رأي اعتراض نمایند

  تواند اعتراض نماید. عدالت اداري می قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان

  نتیجه

 چنین راستاي در بسا چه و گردد اعمال جامعه در، افراد وضعیت با متناسب و تساوي به باید مالیات

 نظارت و کنترل نوعی، اساس این نشود. بر رعایت حقوقی کلی اصول سایر و برابري اصل، غایتی

 دو و در گشته مشهور مالیاتی دادرسی عنوان تحت مالیه حقوق علم در کنترلی یابد که چنین می ضرورت

 از برآمده که مالیاتی هاي نظام دائم تحوالت و شود. تغییرات می انجام قضایی و قضایی شبه مراجع مرحله

 که شود می پیچیده و مختلف مالیاتی مقرراتگیري  شکل باعث، است اجتماعی مختلف تغییرات

براي  راهکاري باید کند. بنابراین می ایجاد مالیات وصول مراحل در مخصوصاً اجرایی زیادي مشکالت

 که مالی زمینه در ویژه به اشخاص هاي آزادي بر قدرت صاحبان تعدي و حقوق تضییع از افراد حمایت

 فلسفه و هدف این که به توجه باشد. با حکمفرما، گردد محدود یا سلب مالیات اخذ وسیله به تواند می

، باشد می تعارضات حل، سعادت و کمال به انسان رسیدن جهت در اجتماعی ارزش یک نعنوا به عدالت

 براي راهکار بهترین است. پس اجتماع و فرد حقوق بین توازن و تعادل ایجاد براي مالك بهترین

 اعمال، مالیاتی دادرسی ارزیابی براي مبنا بهترین و قدرت اعمال برابر در اشخاص جامعه از حمایت

  است. اختالفات به رسیدگی فرایند درعدالت 

 و اي رویه، ارزشی اصول رعایت به وابسته خود، مالیاتی دادرسی مطلوب حقوقی نظام اعمال
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 موجبات ها، آن رعایت عدم صورت در که است منصفانه دادرسی هاي شاخصه با تناسب در ساختاري

 منجر جامعه در نابسامانی به، نهایت در که گردد می فراهم مالیات اخذ برابر در تبعیض و نابرابري

 يشورا مجلس که به تصویب 31/04/1394 مورخ مستقیم يها مالیات قانون اصالح گردد. در الیحه می

 توجهی گونه هیچ، مجلس مصوبه در چه و مجلس به دولت تقدیمی الیحه در چه، است رسیده اسالمی

 دادرسی باشد. آیین می پابرجا کماکان آن مشکالت و موانع و است نشده مالیاتی دادرسی وضعیت به

 و دهندگان مالیات از منصفانه دریافت بر عالوه تا باشد روشن همگان براي بالسویه و منصفانه باید مالیاتی

 بتواند، غیردولتی و دولتی نهادهاي یا طرف اشخاص از شکایت یا اعتراض صورت در، مالیات گیرندگان

 و بررسی مورد را مالیاتی دادرسی نظام باید، زمان از برهه این در، یبترت باشد. بدین تظلمات پاسخگوي

هاي  حل راه، دارد وجود خالءهایی و ها کاستی، آن مصادیق و مراحل برخی در اگر تا داد قرار جدي نقد

 قابل و مطلوب وضعیت با ایران در مالیاتی يها دادرسی موجود کرد. بنابراین وضعیت اتخاذ را متناسب

  است. فوري اقدامات نیازمند، مراجع این فعالیت نحوه و ساختار در تحول و دارد بسیار فاصله آن قبول

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 د.تعارض منافع در این مقاله وجود ندار: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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 نظام در یمالیات یعال شوراي جایگاه و نقش، 1388، ابوالفضل، وندمحمدجواد و درویش ، رضایی زادهـ 
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