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Abstract
The tax regulation related to Article No. 219 of the Tax Code, is the manifestation
of the interaction between taxation affair organization and its taxpayers. In the new
regulation, a considerable number of rules are reviewed and amended. From the
study of the aforementioned Code, one can understand the new approach, which
the tax affairs organization has applied when encountering tax payer’s rights. This
research is conducted using scientific and research methods. As well, the subject is
to review the two vital principles of functus officio and res judicata in terms of tax
payment matters. Contrary to its precedent, the referred Code allows the “head of
taxation affair administration office” not only to provide the ‘tax report’, and issue
‘tax assessment’, but they are authorized to proceed with the ‘taxpayers’ objection’
in that regard. The possibility of the reconsideration by the issuer, not only
increases the likelihood of corruption, it is in inconsistency with the taxpayers’
rights. The said regulation has further allowed the tax affair administration offices
to proceed with a so-called “review” procedure against the taxpayers’ matter after
the proceeding had been finalized. Whereas, Article No. 239 and No. 270 of the
Direct Taxation Act acknowledge the ignorance of res judicata principles as a
violation of the taxpayers’ rights. As such, the approach of the above-mentioned
regulation is considered a violation of functus officio and res judicata principles,
and therefore wrongful.

Keywords: Article No. 219 of Tax Law, Taxpayers’ Rights, Tax,
Regulations, Functus Officio, Res Judicata.
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آیيننامه ماده  219لانون مالياتها ،تجليگاه تعامل سازمان مالياتي با مؤدیان است .در آیيننامه جدید،
تعداد لابل توجهي از مقررات بازبيني و اصال شده است .مطالعه این آیيننامه از بُعد حقوق مؤدیان،
رویكرد جدید سازمان مالياتي در برخورد با آنها را مشخص مينماید؛ دراین پژوهش كه به صورت علمي
و پژوهشي صورت ميپذیرد ،دو اصل مه حقولي :اصل فراغ و امر مالياتي مختوم كه در این آیيننامه
نقض شده ،مورد مطالعه لرار ميگيرد .آیيننامه مذكور برخالف مقررات پيشين به «رئيس امور مالياتي»
اجازه ميدهد كه وی نه تنها «گزارش مالياتي» را تهيه و «برگ تشخيص» را صادر كند بلكه به «اعتراض
مؤدیان» نيز در آن راستا رسيدگي نماید .امكان رسيدگي مجدد توسط تنظي كننده گزارش ،نه تنها امكان
احتمال فساد را افزایش ميدهد ،بلكه با حقوق مودیان نيز در تعارض است .آیيننامه موصوف همچنين به
ادارۀ مالياتي این اجازه را داده است كه تحت عنوان «بازبيني» بعد از خاتمة رسيدگي ،مجدداً ماليات
مؤدیان را مورد رسيدگي لرار دهد .این در حالي است كه مواد ( )239و ( )270لانون مالياتهای مستقي ،
نقض امر مالياتي مختوم را تخلف دانسته است .نتيجه اینكه رویكرد این آیيننامه در نقض اصل فراغ و امر
مالياتي مختوم ناصواب است.
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مقدمه
بعد از اصالحية سال  1380برخي از مقررات لانون مالياتها حذف و احكام مربوط به آن
مقررات به آیيننامة مادۀ  219واگذار شد .مادۀ  219لانون مالياتهای مستقي بيان داشته
است« :شناسایي و تشخيص درآمد مشمول ماليات ،مطالبه و وصول ماليات موضوع این
لانون به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود كه به موجب بند (الف) مادۀ ()59
لانون برنامة سوم توسعة التصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران ایجاد شده
است .نحوۀ انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداری از صالحيتهای هر
یك از مأموران مالياتي و ادارۀ امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجرای احكام مقرر در این
لانون به موجب آیيننامهای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب
این لانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ،به تصویب وزیر امور التصادی و دارایي
خواهد رسيد» .آیيننامه مادۀ ( )219لانون مالياتهای مستقي یكي از مه ترین
آیيننامههای مالياتي است .اهميت این آیيننامه از این جهت لابل توجه است كه ضمن
تبيين تكاليف مأموران مالياتي ،چگونگي تنظي گزارش و صدور برگ تشخيص و ابالغ
آنها را تشریح نموده است .لذا آیيننامة مذكور چگونگي تعامل ادارات مالياتي با مؤدیان
را توضيح داده است .به همين جهت این آیيننامه از جهت تأویل حقوق بنيادین مؤدیان
مالياتي اهميت بسزایي دارد .آیيننامة مادۀ  219لانون مالياتها كه در تاریخ 1398/9/20
تصویب شده است ،بهطور لابل توجهي با آیيننامة سابق كه در مورخة 1382/10/24
تصویب شده بود ،متفاوت است.
تمهيد یك سيست اداری پيشرفته و ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد منوط
به رعایت اصول و لواعد در لانونگذاری است .برخي از این اصول و لواعد از اصول
بنيادین و اوليه است ،به گونهای كه بشر در هزاران سال پيش در همان تشكل تمدن اوليه
به ضرورت استفاده از اصول مذكور در سيست دادرسي و اداری خود پي بردهاند،
ضرورت كاربرد پارهای دیگر از اصول و لواعد كه لزوم آنها مستلزم تعقل و تدليق بيشتر
بوده در سنوات اخير پيریزی شده است.
از جمله اصولي كه انسان از همان ابتدای تمدن بشری ضرورت آن را برای یك نظام
اداری و دادرسي منضبط و فسادستيز درک كرده است؛ لاعده اعتبار امر مختوم و اصل
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فراغ دادرس است .به نظر ميرسد كه آیيننامه اخير ماده  219ق.م.م برای رسيدگي به
پروندههای مالياتي ،التفاتي به اصول و لواعد مذكور نداشته است.

 .1اعتبار امر مختومه (امر مالیاتي مختوم)
بعد از بررسي مفهوم «اعتبار امر مختومه» در حقوق ،امر مالياتي مختوم در حقوق مالياتي و
نقض آن در آیيننامه ماده  219ق.م.م بررسي ميشود.

 .1-1مفهوم اعتبار امر مختومه و مباني آن
در معنای مختوم گفتهاند -1« :مهر شده -2 .به آخر رسانيده شده ،انجام یافته 1».لاعده
اعتبار امر مختوم در رشته های مختلف حقوق اع از امور كيفری ،مدني ،ثبتي و مالياتي
مطر است« 2.اعتبار امر مالياتي مختوم» از اصول مترلي است كه در نظام حقولي
كشورهای مختلف مورد اجرا لرار ميگيرد .به موجب این اصل پس از صدور حك ،
الامه مجدد آن ممنوع است 3.توضيح اینكه مقررات باید بعنوان یك لاعده ،این اطمينان را
4
به افراد جامعه بدهد كه هرگاه رسيدگي به اتمام رسيد باید آن امر به اجرا گذاشته شود.
این لاعده در آیين دادرسي مدني مباني مختلفي دارد .از جمله مباني این لاعده را
ميتوان به ترتيب زیر بيان نمود:
الف -الامه مجدد دعوا موجب اختالل در آرامش و زندگي افراد جامعه
ميشود؛

5

 .1محمد معين ،فرهنگ معين (تهران :انتشارات فرهنگ نما )1387 ،ص .983
 .2منوچهر خزاني« ،اعتبار امر مختومه كيفری در دعوی كيفری» ،تحقيقات حقولي ،پایيز و زمستان ،شمارههای  11و
 ،)1371( ،12صص 108-81؛ ندا رضوی« ،اعتبار امر مختوم در تصميمات مراجع ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» ،مجله
فقه و حقوق معاصر ،شماره  ،)1399( ،13صص65-54؛ سيد محمدرضا حسيني« ،اعتبار امر مختوم در امور مدني»،
مجله لضاوت ،شهریور ،)1383( ،ص44-43؛ ولي رستمي« ،حقوق مودیان مالياتي» ،مجله مطالعات حقوق
خصوصي ،)1388( ،ص.128-107
 .3عبداهلل شمس ،پيشين ،ص228
 .4سيد جالل الدین مدني؛ آیين دادرسي كيفری 1و(2تهران :انتشارات پایدار )1380 ،ص.116
 .5بهرام احمدمنش ،اعتبار امر مختومه كيفری و مقایسه با امر مختومه حقولي (شيراز :ارم شيراز )1394 ،ص .74
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ب -اگر هر یك از طرفين دعوا این حق را داشته باشند كه بتوانند به طور مكرر
الامه دعوا كنند ،ممكن است یك دعوا طي نسلهای متمادی به طول انجامد و
به نتيجه نرسد؛
پ -اعتبار امر مختومه ریشه در اصل جلوگيری از صدور آرای متعارض دارد،
اگر این اجازه داده شود كه بعد از مختومه شدن دعوا به طور مجدد الامه شود،
1

بدون تردید با آرای متعارض مواجه خواهي شد.
ت -اراده لانونگذار :برخي نيز بيان داشتهاند كه رای دادگاه ،اراده حاكميت
بوده كه از طرف نمایندگان وی بيان ميشود و اعتبار آن نيز از لدرت عاليه
لانون نشات ميگيرد.

2

ث -به نظر پارهای از نویسندگان؛ پایه و اساس اعتبار امر مختوم ،اماره لانوني
صحت احكام است كه به موجب آن چنين فرض ميشود كه احكام و لرارهای
لطعي ،صحيح و منطبق با والعيتند و به این سبب دعوا برای بار دیگر لابل طر
در مقابل دادگاهي دیگر و یا لابل تعقيب از سوی دادستان نيست.

3

ج -به نظر ميرسد عالوه بر موارد فوق ،الامه مجدد دعوا با حقوق شهروندان در
تعارض بوده و عدم رعایت امر مختومه ممكن است موجب فساد اداری و
لضایي شود .در حقيقت اعتبار امر مختوم با نظ جامعه گره خورده است ،چرا
كه اگر این اصل اعمال و اجرا نشود ،افراد جامعه هيچگاه آرامش نخواهند
داشت و بي آن ميرود كه هر لحظه نسبت به ادعایي كه شخص محق شناخته
شده ،طرف دیگر مجدداً دعوای واهي مطر نماید.
متذكر ميشود كه اعتبار امر مختومه در آیين دادرسي مانند دیگر اصول با
استثنائاتي مواجه است كه موضوع بحث این مقاله نيست.

4

 .1مجيد غمامي ،حسن محسني ،پيشين ،ص .175
 .2ناصر كاتوزیان ،اعتبار امر لضاوت شده در دعوای مدني ،چاپ پنج (تهران :انتشارات نشر دادگستر )1376 ،ص
.322
 .3ولي اهلل انصاری ،كليات حقوق اداری ،چاپ دوم (تهران :ميزان )1377 ،صص  48تا .52
 .4محمود آخوندی ،آیين دادرسي كيفری ،جلد ( 3تهران :انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد )1369 ،ص .19
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 .1-2امر مالیاتي مختوم
«اعتبار امر مختومه» در نظام مالياتي ه جریان دارد ،جریان لاعده مذكور در حقوق
مالياتي كه تحت عنوان «امر مالياتي مختوم» خوانده ميشود به این معني است كه در
صورت خاتمه و پایان رسيدگي به ماليات توسط ماموران مالياتي ،امكان ورود و رسيدگي
مجدد به ماليات عملكرد مذكور برای سازمان مالياتي نباشد 1.در حقيقت در حقوق
مالياتي و حقوق اداری ،اصل بر صحت عمل اداری صدور برگ تشخيص ماليات و یا
برگ مطالبه ماليات از سوی ماموران مالياتي است .از اینرو مودیان مالياتي چنانچه به آن
معترض باشند باید ظرف مهلت لانوني اعتراض خود را به اداره امور مالياتي صادر كننده
برگ تشخيص یا برگ مطالبه مالياتي تسلي دارند در غير این صورت یا ميتوانند با مامور
مالياتي در مورد ماليات تشخيص و تعيين و یا مطالبه شده به توافق برسند و یا مبلغ مندرج
در برگ تشخيص ماليات را ظرف مهلت لانوني تعيين شده پرداخت كنند یا الدامات الزم
برای پرداخت آن را انجام دهند .اعالم لبولي مودی نسبت به ماليات و یا پرداخت آن و یا
رفع اختالف با اداره امور مالياتي نسبت به ماليات تشخيص و تعيين شده و یا مطالبه شده
باعث مي شود كه پرونده مالياتي مودی مراحل لطعيت مالياتي خود را طي كرده و به دليل
پرداخت ماليات متعلق و یا ترتيب پرداخت آن ،امكان لانوني بازگشایي پرونده مالياتي
2

وجود نداشته باشد ،مگر در موارد استثناء.
همچنانكه بيان شد این امر كه سازمان مالياتي بتواند مجدداً دفاتر و اسناد و مدارک
مؤدی را مطالبه كرده و آن را مورد رسيدگي لرار دهد خالف لاعده بوده و عالوه بر
اینكه نالض حقوق مؤدیان مالياتي بوده ،موجب فساد خواهد بود .لانون مالياتهای
مستقي نيز مورد رسيدگي لراردادن ماليات بعد از صدور برگ تشخيص را مگر در موارد
مستثني ممنوع دانسته و برای آن مسئوليت انتظامي در نظر گرفته است .لسمت اخير ماده
 270لانون مالياتها ضامن حقوق متعالي مؤدیان مالياتي در امر رسيدگي بوده و بيان
داشته اس ت« :ماموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد الدام لرار دهند به
موجب حك هيات رسيدگي به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یك الي
 .1محمدرضا عباسي ،حقوق مالياتها از منظر حقوق خصوصي (تهران :نگاه بينه )1390 ،ص .103
 .2ميرمحسن طاهری تاری ،آیين دادرسي مالياتي پاره دوم ،دادرسي اداری مالياتي (تهران :شهر دانش )1394 ،ص
.377
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چهار سال محكوم مي شوند .»...عبارت مذكور در این ماده از همان عبارت «اعتبار امر
مختوم» در امر لضا اخذ شده است .همچنانكه در امر لضا «اعتبار امر مختوم» پس از
صدور حك بوجود مي آید ،در امر مالياتي نيز «امر مالياتي مختوم» بعد از صدور برگ
تشخيص حاصل ميشود .لانون مالياتهای مستقي عبارت «مختوم» را در جای دیگر نيز
بكار برده و بيان داشته است« :در صورتي كه مؤدی ظرف سي روز از تاریخ ابالغ برگ
تشخيص ماليات لبولي خود را نسبت به آن كتباً اعالم كند یا ماليات مورد مطالبه را به
مأخذ برگ تشخيص پرداخت یا ترتيب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود بين خود
و ادارۀ امور مالياتي را به شر مادۀ ( )238این لانون رفع نماید پروندۀ امر از لحاظ ميزان
درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سي روز كتباً
اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در مادۀ مذكور به ادارۀ امور مالياتي مربوط مراجعه
نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات لطعي است» 1.در صورتي كه مؤدی
لبولي خود را نسبت به برگ تشخيص كتباً اعالم نموده و یا ماليات مورد مطالبه را
پرداخت كرده و یا ترتيب پرداخت آن را داده باشد و یا اختالف موجود بين خود و اداره
امور مالياتي را به شر ماده ( )238رفع نماید ،لانونگذار در این مورد تأكيد نموده كه
2
ماليات از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد.
همچنانكه بيان شد لاعده «امر مختوم مالياتي» نيز مانند لواعد و اصول دیگر با
استثنائاتي مواجه است .یكي از استثنائات مذكور ،معلوم شدن درآمد و یا فعاليت انتفاعي
كتمان شده است .لانون مالياتها در این باره بيان داشته است« :هرگاه پس از لطعي شدن
اظهارن امة مالياتي یا بعد از رسيدگي و صدور و ابالغ برگ تشخيص اع از اینكه به
لطعيت رسيده یا نرسيده باشد معلوم شود مؤدی ،درآمد یا فعاليتهای انتفاعي كتمان
شده ای داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد ،فقط ماليات بر درآمد آن
فعاليتها با رعایت مادۀ ( )157این لانون لابل مطالبه خواهد بود .در این حالت و همچنين
در مواردی كه اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسيدگي ،لطعي تلقي ميگردد ادارۀ امور
مالياتي بایستي یك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را
 .1ماده  239لانون مالياتهای مستقي .
 .2محمدرضا عباسي ،مجموعه مقاالت تحليلي در انتقاد از مقررات ،آرا و بخشنامههای مالياتي ،جلد اول (تهران:
انتشارات مجد )1400 ،ص .74
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ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نماید»
(ماده  156لانون مالياتهای مستقي ) .همچنانكه تا این تاریخ صاحبنظران مالياتي بویژه
اعضای شورای عالي آن در اظهارنظرهای غير رسمي بيان داشتهاند ،در این مرحله صرفاً به
درآمد و یا فعاليت انتفاعي كتمان شده ،ميتوان ماليات نوشت .بنابراین اگر مؤدی ،دفاتر
و اسناد و مدارک خود را در اختيار گروه رسيدگي كننده لرار دهد و آنها به عمد و یا به
سهو و یا با توجه به مباني علمي و فكری خود به یك درآمدی ماليات ننویسند؛ به استناد
مفهوم مخالف همين ماده ،اداره مالياتي نميتواند به آن رسيدگي كند .این ماده تأكيد
داشته است كه «فقط» ماليات بردرآمد آن فعاليتهایي لابل مطالبه است كه كتمان شده
باشد 1.نكته دیگری كه در این ماده وجود دارد این است كه درآمد كتمان شده و یا
فعاليت دیگر مؤدی باید از راههای دیگری غير از اسناد و مداركي كه مودی هنگام
رسيدگي به مامورین مالياتي ارائه داده ثابت شود .نتيجة اخير از مفهوم لغوی «كتمان» كه
در عبارت فوق آمده لابل استنتاج است؛ زیرا درآمدهایي كه مؤدی در اسناد و مدارک
خود نوشته و آنها را در اختيار مامورین مالياتي لرار داده است« ،كتمان» محسوب
نميشود ،لذا مشمول حك اخيرالذكر نيز نخواهد بود .همچنين فعاليتهایي كه مؤدی در
محل اصلي فعاليت خود و در برابر دیدگان مامورین مالياتي انجام ميدهد ولي مامورین
2

مذكور به هر دليلي به آن ماليات نمينویسند ،نميتوان مجدداً برای آن ماليات نوشت.
البته در چنين مواردی اگر مامور مالياتي به هر دليلي تقصير داشته باشد ،مشمول مسئوليت
3
مدني خواهد بود.

 .1-3نقض امر مالیاتي مختوم در آییننامه ماده  219ق.م.م
در آیيننامه مصوب  ،1382كارشناس ارشد مالياتي (مميز مالياتي) گزارش را تهيه و به
تایيد رئيس گروه مالياتي (سرمميز) ميرساند ،رئيس امور مالياتي (مميز كل مالياتي)
ضمن نظارت بر عم لكرد كارشناس ارشد مالياتي و رئيس گروه مالياتي؛ اگر مودیان
 .1مصطفي بزی الری؛ حقوق مؤدیان مالياتي در لانون ماليات (اصفهان :نشر دارخوین )1395 ،ص .38
 .2محمدرضا عباسي ،پيشين ،ص .107
 .3داود جاللي ،مسئوليت مدني كاركنان امور مالياتي با تأكيد برآرای لضایي ،پایاننامه كارشناسي ارشد حقوق
خصوصي ،دانشگاه آزاد واحد نراق ،)1396( ،ص .64
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مالياتي به برگ تشخيص معترض ميشدند ،مجدداً به پرونده رسيدگي ميكرد .به تعبير
دیگر وی به طور مستقي در تهيه گزارش اوليه ورود پيدا نميكرد ،ضمن مدیریت بر
رسيدگي به پروندهها ،بر عملكرد مميز و سرمميز نظارت داشت .این در حالي است كه به
موجب آیيننامه جدید و بر اساس رویه حاك بعد از تصویب آیيننامه اخير ،روسای امور
مالياتي خود گزارش تهيه نموده و برگ تشخيص صادر ميكنند و در صورت اعتراض
مودی ،خود الدام به بررسي مجدد و رفع اختالف با وی مينمایند .آیيننامه جدید ماده
 219لانون مالياتهای مستقي بر خالف اصل و لاعده موصوف ،این اجازه را به اداره
مالياتي ميدهد كه بدون هيچ بهانهای و حتي بعد از خاتمه حسابرسي با مراجعه به مودیان
مالياتي ،پروندههای مالياتي و اسناد و مدارک مودیان مالياتي را تحت عنوان بازبيني مورد
رسيدگي مجدد لرار دهد كه با حقوق بنيادین مودیان در تعارض است .اصول مذكور
تحت عنوان اصل فراغ و امر مالياتي مختوم بوده كه در این پژوهش نقض آنها در
آیيننامه موصوف مورد بررسي لرار ميگيرد.
به موجب بند (د) ماده ( )29این آیيننامه« ،بعد از خاتمه حسابرسي اداره امور مالياتي
ميتواند نسبت به انتخاب برخي از گزارشهای حسابرسي به منظور بررسي و ارزیابي
كيفيت آنها الدام نماید؛ اداره امور مالياتي در صورت ضرورت با مراجعه به مؤدی و
بررسي دفاتر ،اسناد و مدارک حسب مورد ،گزارش الزم تهيه خواهد نمود .گزارش
نهایي مربوط به این نوع حسابرسي منجر به مواردی همچون تهيه گزارش حسابرسي متم
یا اصالحي ،تهيه گزارشات تخلفات ماموران مالياتي و گزارشاتي در جهت تشویق و
ارتقای ماموران مالياتي با رعایت مقررات لانوني مربوط ميگردد .بازبيني ميتواند با
درخواست دادستاني انتظامي مالياتي و حسب مورد سایر مراجع ذیصال مالياتي ذیربط از
جمله اداره كل امور مالياتي مربوط ،واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالي
مالياتي و توسط حوزه كاری حسابرسي انجام شود ».این آیيننامه اجازه ميدهد كه امور
مالياتي بدون اینكه اسناد جدیدی را تحصيل نماید ،گزارشي را كه ماموران آن اداره
تنظي نمودهاند مجدداً بازبيني و گزارش حسابرسي متم یا اصالحي تنظي نماید ،چرا كه
ماده فوق بيان داشته است؛ اوالً :گزارش نهایي ممكن است منجر به تهيه گزارش متم یا
اصالحي گردد .ثانياً :برای بازبيني حصول هيچگونه سند جدیدی را شرط ندانسته است .به
تعبير دیگر این ماده به طور مطلق به اداره مالياتي اجازه داده است كه بعد از خاتمه
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حسابرسي ،مجدداً حسابرسي نموده و حتي بتواند به مؤدی كه پيشتر حسابرسي آن خاتمه
یافته مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک آن را مجدداً از وی گرفته و مورد بررسي
مجدد لرار دهد .اینكه پرونده مالياتي به طور مجدد مورد بررسي لرار گيرد تا كيفيت
پروندهها ارزیابي شود و ماموران مالياتي تشویق و یا تنبيه شوند ،اشكالي در آن موجود
نيست ،مشكل جایي است كه اداره ماليات بتواند پرونده مختومه را بعد از حسابرسي به
طور مجدد به جریان انداخته و گزارش متم برای مودی تنظي نماید .پرسش این است
كه این گزارش بازبيني تا كجا و برای چند بار ميتواند ادامه پيدا كند.

 .1-4نقض حقوق مودیان بر اثر نادیده انگاشتن امر مالیاتي مختوم
مهمترین حقوق مودیان مربوط به مراحل تشخيص و وصول ماليات است ،چراكه دستگاه
مالياتي در این زمينه اختيارات و التدارات گسترده و منحصر به فرد دارد .در حقوق
معاصر ،این امر به دليل معطوف بودن آن به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام
ویژه نظام مالياتي كشورهای پيشرفته لرار گرفته است 1.نقض امر مالياتي مختوم در زمره
معدود حقولي است كه لانون مالياتها به آن تصریح نموده 2و نویسندگان نيز آن را مورد
3

تاكيد لرار دادهاند.
نادیده انگاشتن لاعده «امر مالياتي مختوم» نه تنها ممكن است موجب افزایش فساد
گردد ،بنا به دالیل زیر با حقوق مودیان نيز در تضاد است؛
الف -اصوالً حسابرسي مالياتي و رسيدگي به ماليات توام با استرس و دلهره ،ه برای
مؤدیان و ه برای ماموران مالياتي است .گرچه ماموران مالياتي نوعاً برای حسابرسي
آموزش دیدهاند و تالش ميكنند تا در این راه مشكالت كمتری ایجاد شود ،با وجود این
حسابرسي مالياتي همراه با فشار رواني سنگيني است .اگر اجازه داده شود كه سازمان
مالياتي به هر بهانهای بتواند عملكردهایي كه به ماليات آن رسيدگي شده مجدداً مورد
رسيدگي لرار دهد ،آرامش افراد جامعه مختل ميگردد.

4

 .1ولي رستمي« ،حقوق مودیان مالياتي» ،فصلنامة مطالعات حقوق خصوصي ،)1388( ،ص .108
 .2ماده  270لانون مالياتهای مستقي .
 .3ولي رستمي ،همان ،ص114
 .4محمدرضا عباسي ،حقوق مالياتها از منظر حقوق خصوصي (تهران :نگاه بينه )1390 ،ص .47

نقض اصل فراغ و امر مختومه در آییننامه جدید ماده  219قانون  | ...صالحی و عباسی | 251

ب -ماموران رسيدگي كننده ،نمایندگان سازمان مالياتي هستند ،اگر ماموران مذكور به
هر دليلي اع از عمد و یا غير عمد ،مرتكب اشتباه شده باشند ،مسئوليت آن به عهده
ماموران رسيدگي كننده و سازمان مالياتي خواهد بود ،مؤدیان مالياتي نباید هزینه
اشتباهات سازمان مالياتي را در انتخاب كارمند ضعيف یا خاطي پرداخت كنند 1.آری اگر
اشتباه و یا خطا از طرف مؤدیان مالياتي باشد آنها باید هزینه اشتباهات خود را پرداخت
كنند و در چنين شرایطي اجازه داده ميشود كه ماليات آنها مجدداً رسيدگي شود كه در
مباحث بعدی بررسي خواهد شد.
پ -امروزه حسابرسي مالياتي مبتني بر ریسك بوده و طبيعي است امكان بررسي تمام
اسناد شركتي كه ميليونها تراكنش ،اسناد و صورتحساب دارد ،موجود نيست لذا احتمال
اینكه رسيدگي مجدد با رسيدگيهای پيشين متفاوت باشد زیاد بوده و به این علت
2
نميتوان به هيچيك از آن رسيدگيها خرده گرفت.
نتيجه اینكه آیيننامه مذكور اجازه رسيدگي مجدد به ماليات مؤدیان مالياتي آنه بدون
هيچ محدودیت زماني را برای اداره مالياتي داده ،جای نقد داشته و مغایر اصول و مباني
حقولي بوده و نالض حقوق بنيادین مؤدیان مالياتي است.

 .2رسیدگي مجدد توسط شخص رسیدگي کننده (نقض اصل فراغ)
از جمله اصول مترلي كه نظام حقولي اكثر كشورهای پيشرو آن را رعایت ميكنند ،اصل
فراغ است .عدم رعایت این اصل ميتواند آثار نامطلوب فراواني داشته باشد .ابتدا مفهوم
و پيشينه آن و سپس اصل مذكور در حقوق مالياتها مورد بررسي لرار ميگيرد.

 .2-1مفهوم اصل فراغ و تاریخچه
در دادرسي ،لاعدهای تحت عنوان «لاعده فراغ» وجود دارد .به موجب این لاعده،
رسيدگي كننده بویژه دادرس پس از اتخاذ تصمي  ،حق تغيير و تجدیدنظر در آن را

 .1بالر للي ،عليرضا انتظاری نجف آبادی ،سعيد شریعتي فراتي« ،مباني مسئوليت مدني ماموران مالياتي» ،پژوهشنامه
مالياتي ،دوره  ،29شماره  ،)1400( ،49صص.158-139
 .2پيمان شعباني ،اصول حسابرسي مالياتي و نحوه تهيه گزارش حسابرسي مالياتي (تهران :اندیشيه طالیي)1395 ،
صص .115-135
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ندارد ،این حالت در آیين دادرسي به «لاعده فراغ» معروف است 1.برخي دیگر در تبيين
این لاعده بيان داشتهاند؛ همين كه در لضيهای حك صادر شد ،حك كننده از آن لضيه
فارغ شده و دیگر مجاز و صالح نيست در آن وارد شده و تغييری در حك خود دهد 2.در
نظامهای حقولي كشورهای پيشرو ،به موجب این لاعده اجازه داده نميشود شخصي كه
به یك پرونده رسيدگي نموده ،به هر دليل ممكن مجدداً در مراحل باالتر آن پرونده
3

ورود پيدا كند.
بر اساس این لاعده ،شخصي كه عهدهدار امر كارشناسي ،داوری ،لضاوت و یا حتي
گواه در یك پرونده بوده ،حق ورود مجدد با عنوان دادرس به پرونده ندارد .بند (د) ماده
 19لانون آیين دادرسي مدني مصوب  ،1379در نظام دادرسي ایران ،آرای متعددی صادر
شده كه «تغيير» رای را به بهانه «تصحيح» آن كيفر نموده است 4.البته بر لاعده فراغ دادرس
نيز مانند دیگر اصول حقولي استثنائاتي وارد است و استثنائاً دادرس در موارد زیر ميتواند
مجدداً ورود پيدا كند؛ دادرس ميتواند در صورت وجود اجمال و یا ابهام آن را تفسير
كند .در صورت وجود اشتباه آن را تصحيح كند ،اگر محكومعليه غائب یا شخص ثالث
به آن اعتراض نموده و یا تحت اعاده دادرسي به آن اعتراض شود ،تحت شرایطي مجدداً
5
اشتغال یابد.

 .2-2پیشینه قاعده فراغ
خاستگاه این لاعده را حقوق رم دانستهاند و بيان كردهاند كه ولتي «دسمویرها» 6یا لضات
دوازدهگانه برای نخستين بار الوا دوازده گانه مبني بر لوانين مدون را تدوین نموده و به
امر لضاوت مشغول شدند ،آرای خود را بعد از صدور رای ،جر و تعدیل مينمودند،

 .1سيد علي رضوی و سيد مهدی رضوی« ،لاعده فراغ دادرس» ،گفتمان حقولي پایيز و زمستان ،شمارههای  21و
 ،)1391( ،22صص  163تا .176
 .2احمد متين دفتری ،آیين دادرسي مدني و بازرگاني ،جلد دوم (تهران :مجد )1384 ،ص .10
 .3سيد علي رضوی و سيد مهدی رضوی؛ همان ،ص  163تا .176
 .4شمس ،همان ،ص .223
 .5شمس ،همان ،ص .228
6. Decemvir.
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این امر باعث فساد گسترده این افراد شده و موجب اعتراض روميان به این امر گردید 1كه
منتهي بر اخراج آنها از روم و شكلگيری لاعده معروف «فراغ» گردید 2.شاید اولين
شخصي كه به تبيين این لاعده پرداخته ،اولپين از حقولدانان معروف روم بوده است.

3

وی در كتاب خود بيان داشته است :به محض اینكه حك صادر شد ،دادرس بودن
دادرس از بين ميرود 4.پارهای از صاحبنظران حوزه و دانشگاه ،لاعده «فراغ دادرس» را از
جمله لواعدی دانستهاند كه با استقراء در متون اسالمي و مباني دادرسي شيعه در استنباط
5
حك شرعي و لاعده حقولي بدست آورد.
پيش از اصالحيه سال  1380لانون مالياتهای مستقي وظایف هر یك از ماموران
تشخيص در لانون تبيين شده بود ،بعنوان مثال به موجب ماده  224لانون مالياتهای
مستقي مصوب  ،9431مميزین مالياتي به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان
تسليمي مودی رسيدگي و آن را لبول یا رد مينمودند و به موجب ماده  234همان لانون،
سرمميز وظيفه نظارت ،تایيد و یا رد گزارشات مميز مالياتي را به عهده داشت .به موجب
ماده ( )238همان لانون ،وظيفه رسيدگي مجدد و حل اختالف اداری درباره گزارشهایي
كه مميز با تایيد سرمميز تنظي نموده بودند ،به عهده مميز كل بود .همين شيوه در لانون
مالياتهای مستقي مصوب  1366نيز جاری بود .در اصالحيه سال  1380به موجب ماده
 219لانون مالياتهای مستقي نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و
برخورداری از صالحيتهای هر یك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين
ترتيبات اجرای احكام مقررات در این لانون به آیيننامه اجرایي ماده ( )219لانون
مالياتهای مستقي محول گردید .به موجب ماده ( )27آیيننامه مور  1382/10/20ماده
 219ق.م.م وظيفه رسيدگي و تشخيص پروندههای مالياتي به عهده كارشناس مسئول
 .1شارل دو مونتسكيو ،رو القوانين ،جلد اول ،ترجمه علي اكبر مهتدی (تهران :انتشارات امير كبير )1389 ،ص
.312
 .2علي سراج رضایي « ،لاعده فراغ» ،كانون وكالی دادگستری ،بهار  ،شماره  3و )1385( 4صص 37تا.67
 Olpin .3از حقولدانان مشهور روم باستان بود كه در لرون دوم و سوم ميالدی زندگي ميكرد .در نزد امپراطور
روم نيز دارای منزلت بود .وی كتابي دارد تحت عنوان دایجستز (.)Digests
 .4متين دفتری ،همان ،ص .54
 .5سيدابوالقاس نقيبي« ،جایگاه استقراء در استنباط حك شرعي و لاعده حقولي» ،آموزههای فقه مدني ،شماره ،12
( ،)1394صص .69-96
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مالياتي بود كه وی تحت نظارت رئيس گروه مالياتي فعاليت مينمود .بر اساس ماده ()34
آیين نامه مذكور وظيفه رسيدگي مجدد و انجام توافق به عهده مدیر امور مالياتي بود .به
تعبير دیگر در آیيننامه پيشين روسای امور مالياتي در تشخيص ماليات ،به طور مستقي
دخالت نداشتند .این در حالي است كه آیيننامه اجرایي ماده  219لانون مالياتهای
مستقي مصوب  1398/9/9مسئوليت رسيدگي و تعدیل و رفع اختالف به عهده رئيس
امور مالياتي نهاده شد.

 .2-3نقض قاعده فراغ در آییننامه موصوف و آثار نامطلوب ناشي از آن
همچنانكه بيان شد ،برخالف مقررات پيشين بویژه لانون مصوب  1366و آیيننامه مور
 1382وظيفه رسيدگي به گزارشهای مالياتي و رفع اختالف با مودی به رئيس امور
مالياتي محول شده است كه دارای آثار نامطلوب متعددی است كه مورد بررسي لرار
ميگيرد.

 .2-3-1قاعده فراغ در حقوق مالیاتها و نقض آن در آییننامه موصوف
برخالف «امر مالياتي مختوم» ،لانون مالياتها از لاعده فراغ دادرس نامي به ميان نياورده
است؛ با وجود این ،صاحبنظران حقوق مالياتي بر این اصل تاكيد داشته و آن را از جمله
لواعدی ميدانند كه در حقوق مالياتي دارای كاربرد است 1.در حقيقت مبنای این اصل،
نظ عمومي جامعه و جلوگيری از فساد و خودكامگي است 2،پارهای از نویسندگان نيز
مبنای آن را از طرفي سوء ظني دانسته كه نسبت به لضات دیده ميشود و سعي شده تا
لاضي بعد از انشای رای حق تغيير آن را نداشته باشد .بر این مبنا برای جلوگيری از تطميع
لاضي ،این لاعده تاسيس شده تا موجبات تغيير رای دادگاه ایجاد نشود 3.لذا این اصل
مختص امور لضایي نيست و در هر جایي كه امكان فساد ،خودكامگي و تعرض به حقوق
افراد جامعه باشد باید این اصل اعمال شود .این اصل مترلي در سيست مالياتي نيز جریان
داشت به طوری كه در آیيننامه پيشين ،وظيفه تنظي گزارش و صدور برگ تشخيص
 .1طاهری تاری ،همان ،ص .374
 .2ناصر كاتوزیان ،اعتبار امر لضاوت شده در امور مدني ،چاپ هفت (تهران :نشر ميزان )1386 ،ش  7و .8
 .3علي سراج رضایي« ،لاعده فراغ دادرس» ،كانون وكالی دادگستری دوره جدید ،بهار شماره  3و  ،)1385( ،4ص
.37

نقض اصل فراغ و امر مختومه در آییننامه جدید ماده  219قانون  | ...صالحی و عباسی | 255

مالياتي به عهد ه كارشناس ارشد مالياتي و رئيس گروه مالياتي بود و تعدیل و رسيدگي به
اعتراض مؤدی در راستای ماده ( )238لانون مالياتها به عهده رئيس امور مالياتي نهاده
شده بود 1.بند ( )38دستورالعمل دادرسي مالياتي به این امر تصریح نموده و بيان داشته
است« :اعضای هياتهای حل اختالف مالياتي و مجریان لرار كارشناسي نباید سابقه
هيچگونه اظهارنظری در مقام یكي از ماموران مالياتي در خصوص پرونده مؤدی داشته
باشند ».همچنين جزء (د) بند ( )11آیيننامه دستورالعمل دادرسي مالياتي نيز عضو هيات
را از رسيدگي به پروندههایي كه پيشتر بعنوان عضو هيات حل اختالف ،كارشناس ،گواه
یا مامور مالياتي اظهارنظر نموده ،برحذر داشته است كه نشان دهنده جریان لاعده فراغ در
حقوق مالياتي است.

2

به موجب تبصرۀ ( )1مادۀ ( )31آیيننامه اجرایي ماده ( )219ق.م.م مصوب
« :1398/9/9در مورد پروندههایي كه مسئول مربوط در تشخيص مأخذ یا درآمد مشمول
ماليات و ماليات متعلقه سابقة اظهارنظر دارد .این امر مانع رسيدگي مجدد در اجرای
مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد» به تعبير دیگر در این آیيننامه به طور صریح
لاعده فراغ نقض شده است.
سازمان امور مالياتي در یك رویكرد جدید و بر اساس مواد چندی از آیيننامه فوق
خصوصاً تبصره ( )1مادۀ ( )31آن ،مسئوليتهای رؤسای گروه مالياتي را برعهده رؤسای
امور مالياتي نهاده است .بدین ترتيب رؤسای امور مالياتي كه سابقاً فقط وظيفة نظارت،
تعدیل ،رفع اختالف مالياتي و مدیریت در وصول ماليات را به عهده داشتند ،امروزه
تكليف رسيدگي را نيز همراه با حسابرس مسئول به عهده دارند .به نظر ميرسد ورود
ال گزارش آنرا تنظي نموده و لائل
مجدد شخص رسيدگيكننده به پروندهای كه خود لب ً
بودن به امكان مذاكره این شخص تحت عناویني از جمله« :حل اختالف» یا «بررسي
مجدد» ،با اصول و مباني حقولي سازگار نيست و دارای مفسده و مغایر با «اصل فراغ»
است.
 .1بالر للي ،تعارض و مطابقت مقررات مالياتي با اصول حقوق خصوصي ،پایاننامه كارشناسي ارشد حقوق
خصوصي ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات ،)1390( ،ص .47
 .2سمانه سنجابي ،ارتباط و تعارض لانون مالياتهای مستقي با لواعد حقوق خصوصي (تهران :انتشارات استاد
شهریار )1397 ،ص .127
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 .2-3-2آثار نامطلوب ناشي از نقض قاعده فراغ در آییننامه موصوف
عدم رعایت این لاعده بنا به دالیل ذیل موجب بروز مشكالت عدیدۀ حقولي و اجرایي
خواهد شد و احتمال دارد موجب افزایش فساد اداری نيز شود:
الف -امكان ر سيدگي مجدد توسط یك شخص با حقوق بنيادین مؤدیان مالياتي در
اصطكاک خواهد بود .به موجب اصول متعالي و فرایاز آیين دادرسي مدني ،اعضای
مرجع رسيدگي به شكایات و اعتراضها باید مستقل و بيطرف باشد .آنها نه تنها باید
مستقل بوده بلكه از هرگونه اعمال نفوذ غيرموجه داخلي و خارجي مصون باشند ،مادام
كه جهات معقول و متعارفي برای ظن به بيطرفي شخصي موجود نباشد ،نباید در مقام
رسيدگي به اعتراض لرار گيرد 1.اصل مذكور مخصوص آیين دادرسي مدني نبوده و
برای رعایت حقوق افراد جامعه باید در حقوق اداری نيز رعایت شود .چرا كه اصل
مذكور ضامن اجرای عدالت بوده و این امر بين آیين دادرسي مدني و اداری مشترک
است .صاحبنظران حقوق اداری نيز بر این امر تاكيد دارند كه ماموران اداره امور مالياتي
ال بيطرف و مستقل
در رسيدگي به اع تراض مودی و حل اختالف مالياتي باید كام ً
باشند 2.اصل ده منشور حقوق مودیان ،برخورداری دادرسي بيطرفانه پيش از الزام به
پرداخت ماليات را یكي از حقوق بنيادین مودیان للمداد نموده است .بدون تردید امكان
طر اعتراض به گزارش نزد شخصي كه خود گزارش را تنظي نموده است ،مغایر این
اصل مترلي است.
با ابالغ برگ تشخيص به مؤدی ،اگر مؤدی نسبت به آن اعتراض داشته باشد ،به
موجب ماده ( )238به اداره امور مالياتي مراجعه و در راستای تبصره ( )1ماده ()31
آیيننامه ( )219لانون مالياتها ،از شخصي كه به پرونده وی رسيدگي نموده است،
درخواست مينماید كه به اعتراض وی رسيدگي كند .این رویكرد آیيننامه ماده ( )219با
حقوق اوليه مؤدی مغایرت دارد ،چرا كه بر اساس اصل ماراالشاره مقام رسيدگي كنند،
باید مستقل و بيطرف باشد .الزم به ذكر است كه انسانها وابسته به افكار خود بوده و
نسبت به افكار خود یك تعصب نيز دارند ،لذا بر اساس لاعده در رسيدگي مجدد از
 .1مجيد غمامي و حسن محسني ،آیين دادرسي مدني فراملي (تهران :شركت سهامي انتشار )1392 ،ص .49
 .2ولي رستمي و مسل آلایي طوق ،دادرسي عادالنه در مراجع اختصاصي اداری ایران (تهران :مركز مطالعات حقوق
بشر و موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران و برنامه عمران ملل متحد )1388 ،ص .91
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اصولي پيروی خواهد كرد كه پيشتر از آن پيروی نموده بود و این نيز نهایت مغایرت با
اصل استقالل و بيطرفي است .لذا گفتهاند كه دادرس باید از نوعي استقالل متعالي
برخوردار باشد كه آن نيز استقالل از خود است 1.در فرض فوق نه تنها استقالل و
بيطرفي مرجع رسيدگي به اعتراض حفظ نشده است بلكه در بدترین شكل ممكن ،همان
شخص رسيدگي كننده خود الدام به اظهارنظر در باره رسيدگي خود مينماید 2.من باب
دفع دخل مقدر و اینكه شاید گفته شود رسيدگي مجدد توسط رئيس امور ،مانع اعتراض
مؤدی در مراجع حل اختالف نخواهد شد؛ در جواب باید گفت كه اوالً لانونگذار در
ماده ( )238یك فرصتي به مؤدی داده است كه این فرصت ضمن اینكه مسير خيلي كوتاه
و راحت فراه آورده و آن شيوه به نفع مؤدی و نظام مالياتي است ،آیيننامه ماده ()219
دراین فرصت اختالل ایجاد نموده است .ثانياً وجود شخص رسيدگي كننده در جایگاه
مرجع رسيدگي به اعتراض مانع بزرگي در الامه دعوی در مراجع حل اختالف ميگردد.
ثالثاً الامه دعوی واهي نزد مرجع صادر كننده گزارش موجب اتالف ولت ارزشمند مؤدی
و چه بسا هزینه وی خواهد شد.
ب -در راستای این امر ،اضافه شدن مسئوليت رؤسای گروه مالياتي به عهده رؤسای امور
مالياتي موجب شده كه در عمل رؤسای امور مالياتي به دليل كثرت مشغله بویژه موارد
زیر نتوانند از عهده مسئوليتهای مذكور برآیند:
اول -با توجه به وظایف متعددی كه به رؤسای امور مالياتي در سامانه سني تعریف شده،
آنها مكلف هستند به موجب ماده  26آیيننامه اجرایي ماده  219لانون مالياتها ،گاهي
روزانه صدها گزارش و كاربرگ پيوست را در سامانه مذكور تایيد كنند و از آنجا كه
انجام این امر غير ممكن بوده ،برای برخي از رؤسای امور مالياتي كه دارای مشغله زیادی
هستند كاربریهایي با نامهای مختلف تعریف ميشود تا حسابرسان مالياتي خود الدام به
تایيد آنها نمایند .ضمن اینكه این امر غير اصولي بوده ،گاهي نيز ميتواند مفسدهانگيز
باشد.

 .1رسول آرامش ،آسيبشناسي حقولي «استقالل لاضي و دستگاه لضایي» ،نشریه وكالت ،بهمن و اسفند ،شماره ،9
( ،)1380ص.16
 .2مرتضي ناجي زواره ،دادرسي بي طرفانه در امور كيفری (تهران :شهر دانش )1389 ،ص .32
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دوم -رؤسای امور مالياتي عالوه بر تایيدات سيستمي مذكور و عالوه بر مسئوليتهای
نظارتي و مدیریتي كه در باب وصول ماليات و نظارت بر رسيدگي به عهده دارند ،به دليل
كثرت پروندههای مالياتي گاهي مجبور هستند روزانه صدها برگ تشخيص ،گزارش و
غيره را امضا كنند كه بعضاً حتي امكان امضای آنها نيز موجود نيست ،چه برسد كه آنها
بتوانند برگهای مذكور را مورد بررسي لرار دهند.
سوم -مهمترین وظيفه رؤسای امور مالياتي ،نظارت بر گزارشهای رسيدگي و وصول
ماليات است ،طبيعي ا ست كه اشتغال به كار رسيدگي ،آنها را از امر نظارت باز داشته و
نتوانند وظيفه خود را به خوبي انجام دهند .با توجه به اینكه رسيدگي به پروندهها مستلزم
توجه تفصيلي به پروندهها بوده ولي نظارت ،نيازمند نگرش كلي به آنهاست ،به همين
دليل و بر اساس مطالعات رفتاری توجه تفصيلي برای رسيدگي موجب اختالل در امر
1

نظارت خواهد شد.
پ -بر اساس اصول و لواعد حقولي بعنوان یك اصل و لاعده ،شخص رسيدگي كننده
در یك موضوع حقولي باید غير از مقام حل اختالف باشد .عليرغ اینكه مسئوليت
تنظي گزارش و صدور برگ تشخيص به عهده رئيس امور مالياتي نهاده شده ،به موجب
ماده ( )238لانون مالياتها وی وظيفه بررسي اعتراض مؤدیان مالياتي را نيز به عهده دارد.
ت -اضافه شدن تكاليف رؤسای گروه مالياتي به عهده رؤسای امور مالياتي بنا به دالئل
ذیل موجب افزایش فساد نيز خواهد شد:
اول -ورود مجدد یك فرد به پروندهای كه پ يشتر تحت یك عنوان دیگر وارد شده،
موجب فساد بوده و به همين دليل نيز در نظامهای مختلف دنيا این امر یك امر مطرود
تلقي شده و اجازه نميدهند شخص به پروندهای كه تحت یك عنوان وارد شده ،مجدداً
وارد شود .مهمترین اثر نامطلوب نقض لاعده فراغ ،افزایش احتمال سوء استفاده و فساد
است .همچنانكه پيشتر بيان شد فلسفه اوليه تاسيس لاعده فراغ جلوگيری از فساد بوده
است .نظام حقولي به شخصي كه گزارشي را تهيه نموده و یا حكمي را صادر نموده،
2
نسبت به تغيير آن بدبين است.
 .1عليقلي حسني اعظمي ،مدیریت رفتار سازمان كاركنان (تبریز :انتشارات پژوهشهای دانشگاه )1399 ،ص .61
 .2علي سراج رضایي ،پيشين ،ص37؛ ليال اسدی« ،اشتب اه لاضي و نحوه جبران خسارت» ،مجله فقه و حقوق خانواده،
شماره  ،)1381( ،25ص  9تا .35
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دوم -همچنانكه بيان شد گاهي به دليل مشغله فراوان رؤسای امور مالياتي ،چندین نام كاربری
و یا كلمه عبور برای برخي از آنها تعریف ميشود .این امر اجتنابناپذیر بوده و سازمان
مالياتي در شرایط موجود نميتواند الدام دیگری در این باره انجام دهد چرا كه در عمل و با
وجود بيش از ده ساعت روزانه توسط رؤسای محترم امور ،امكان ندارد كه آنها ضمن تایيد
گزارشات ماموران رسيدگي كننده ،به امور دیگر نيز برسند و به همين دليل و بر اساس لاعده
عسر و حرج عمل مذكور جائز بوده ولي در هر حال این احتمال وجود دارد كه برخي از
ماموران از نام كاربری و كلمه عبور رؤسای امور سوء استفاده نمایند .به نظر ميرسد كه تنها
راه حل سازمان مالياتي واگذاری مسئوليتهای پيشين رؤسای گروه به آنها است.
سوم -بنا به دالیل مختلف ،در شرایط موجود رؤسای امور مالياتي نسبت به پروندهها به
طور تفصيلي اشراف ندارند .از جمله این دالئل عبارتند از:

 مشغله زیاد رؤسای امور مالياتي؛ به طور معمول رؤسای امور مالياتي در مكاني دیگر غير از اتاق ماموران مالياتيمستقر هستند .لذا آنها به مذاكرات احتمالي ماموران مالياتي و مؤدیان مالياتي
اشراف كافي نداشته و این امر نيز مزید بر عوامل فساد است؛
 طبيعي است كه امكان بازدید نسبت به تمام پروندههای بازدیدی برای رؤسایامور مالياتي موجود نيست ،رؤسای امور مالياتي نيز اشراف چنداني به این
بازدیدها ندارند ،همين امر ممكن است موجب سوءاستفاده پارهای از ماموران
مالياتي گردد؛

 ممكن است ماموران مالياتي در سایه امضای برگ تشخيص توسط رؤسای امور وبا نام رؤسای امور مرتكب اعمال خالف در پرونده شوند كه امر ناگواری است.
نتيجه اینكه این رویكرد سازمان مالياتي نه تنها موجب نقض حقوق بنيادین مؤدیان مالياتي
ميگردد ،این امر باعث افزایش فساد اداری نيز خواهد شد.

نتیجه و پیشنهادات
الف -نتیجهگیری
نظامهای حقولي اكثر كشورهای جهان متضمن برخي اصول و لواعد است ،عدم رعایت
این اصول و لواعد ميتواند آثار نامطلوبي را بوجود آورد از جمله این اصول :اعتبار امر
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مختومه و لاعده فراغ دادرس است .نقض لاعده «امر مالياتي مختوم» كه مغایر نص صریح
مواد ( )239و ( )270لانون مالياتها است؛ از آنجا كه موجب ایذاء شدید مودیان مالياتي
ميگردد ،تعرض به حقوق آنها نيز محسوب ميشود .نقض لاعده فراغ نيز ممكن است به
فساد اداری بينجامد ،ضمن اینكه این امر نيز با حقوق مودیان اصطكاک دارد .بند ( )2ماده
( )29آیيننامه ماده  219ق.م.م مصوب  1398كه بيان داشته است« :بعد از خاتمه
حسابرسي اداره امور مالياتي ميتواند نسبت به انتخاب برخي از گزارشهای حسابرسي به
منظور بررسي و ارزیابي كيفيت آنها الدام نماید ،اداره امور مالياتي در صورت ضرورت با
مراجع ه به مؤدی و بررسي دفاتر ،اسناد و مدارک حسب مورد ،گزارش الزم تهيه خواهد
نمود .گزارش نهایي مربوط به این نوع حسابرسي منجر به مواردی همچون تهيه گزارش
حسابرسي متم یا اصالحي ،تهيه گزارشات تخلفات ماموران مالياتي و گزارشاتي در
جهت تشویق و ارتقای ماموران مالياتي با رعایت مقررات لانوني مربوط ميگردد .بازبيني
ميتواند با درخواست دادستاني انتظامي مالياتي و حسب مورد سایر مراجع ذیصال
مالياتي ذیربط از جمله اداره كل امور مالياتي مربوط ،واحدهای ستادی ذیربط در سازمان
و شورای عالي مالياتي و توسط حوزه كاری حسابرسي انجام شود» نقض آشكار امر
مالياتي مختوم محسوب ميشود.
تبصرۀ ( )1مادۀ ( )31آیيننامه اجرایي ماده  219ق.م.م مصوب  1398/9/9كه بيان
داشته است« :در مورد پروندههایي كه مسئول مربوط در تشخيص مأخذ یا درآمد مشمول
ماليات و ماليات متعلقه سابقة اظهارنظر دارد .این امر مانع رسيدگي مجدد در اجرای
مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد» نقض لاعده «فراغ» محسوب ميشود.

ب -پیشنهادات
پيشنهاد ميشود بند (د) ماده  29آیيننامه اجرایي ماده  219لانون مالياتها به ترتيب ذیل
اصال شود« :بعد از خاتمه حسابرسي ،اداره امور مالياتي ميتواند نسبت به انتخاب برخي
از گزارش های حسابرسي به منظور بررسي و ارزیابي كيفيت آنها الدام نماید .اداره امور
مالياتي بعد از خاتمه حسابرسي ،نميتواند برای بررسي دفاتر ،اسناد و مدارک عملكردی
كه ماليات آن حسابرسي شده ،به مودی و محل كار وی مراجعه نماید مگر اینكه در آن
زمينه از طریق دیگر ،به اسناد و مدارک تازهای دست یافته باشد .گزارش نهایي مربوط به
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این نوع حسابرسي اگر به استناد اسناد و مدارک یافته و مراجعه به مودی صورت پذیرفته
باشد ،ميتواند منجر به تهيه گزارش حسابرسي متم یا اصالحي شود و در غير این
صورت ميتواند موجب تهيه گزارش تخلفات ماموران مالياتي و گزارشاتي در جهت
تشویق و ارتقای ماموران مالياتي با رعایت مقررات لانوني مربوط شود .بازبيني ميتواند با
درخواست دادستاني انتظامي مالياتي و حسب مورد سایر مراجع ذیصال مالياتي ذیربط از
جمله اداره كل امور مالياتي مربوط ،واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالي
مالياتي و توسط حوزه كاری حسابرسي انجام شود ،در هر صورت بدون دست یافتن به
اسناد و مدارک جدید ،نميتوان نسبت به عملكردی كه حسابرسي آن خاتمه یافته،
گزارش متم تنظي نموده و یا به مودی مراجعه كرد».
همچنين پيشنهاد ميشود كه تبصره ( )1ماده ( )31آیيننامه مذكور به ترتيب ذیل
اصال شود« :در مورد پروندههایي كه مسئول مربوط در تشخيص ماخذ یا درآمد مشمول
ماليات و ماليات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد .پرونده جهت بررسي مجدد به مدیر یا معاون
مدیر كل ارجاع ميشود ،مدیر یا معاون مدیركل و یا یكي از مسئولين دیگر به انتخاب
وی مطابق این ماده ،به پرونده رسيدگي مينماید».
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