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Background and Aim: Foreign direct investment is an 

Essential topic for countries and one of the factors that affecting 

the economic growth of the country and a source of income for 

the host country through taxation. in principle, the foreign 

investor with the idea of earning more profit and less cost, 

evaluates the aspects of the matter and if this issue is realized 

(attained), he will invest. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Findings: the transparency of the tax laws of the host country 

and in coordination with the investment is an important 

component in attracting foreign capital for the economical boom 

of the country and an efficient and effective channel for 

collecting taxes and providing public revenue. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, 

while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity 

have been observed. 

Conclusion: this article by infering in the tax procedure and 

analogy in the relevant regulations and by combining concepts, 

rules and subject analysis, it concluded that the reform of the tax 

system is one of the tools to encourage foreign investment in 

Iran for economic prosperity and subsequent development of tax 

sources. 
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 .است یدرآمد عموم نیو تأم اتیاخذ مال
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 .شده است تیرعا داریصداقت و امانت
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 مقدمه. 1

 یها امردولت یبرا ربازیاز د اتیاخذ مال

منظور بوده و در هر برهه از زمان، به ریناپذاجتناب

انحاء مختلف اقدام به وصول جامعه به یازهایرفع ن

تا از رهگذر آن به  شدیاز اشخاص م اتیمال

منابع، حصول اشتغال کامل، درجه  صیتخص

 یهاو توازن حساب هامتیاز ثبات ق یمعقول

 عیود و باالخره جامعه از توزپرداخته ش یالمللنیب

ها و طبقات و گروه نیدرآمدها ب حیو صح ییعقال

 جامعه، بهره ببرد. یمختلف اقتصاد یهابخش

ارائه شده که از جمله  اتیاز مال یمتعدد فیتعار

« کنندهتوسط پرداخت رداوطلبانهیغ اتیمال»ها آن

 کهنیبدون ا ات،ینوع مال نیاست. در ا

 ایکاال  میمستق افتیکننده انتظار درپرداخت

معوّض آن را داشته باشد، مبادرت به  ایخدمات 

 ندهکنپرداخت حال،نی. باادینمایم اتیپرداخت مال

 چیشهروندان و بدون ه ریمانند سا تواندیم اتیمال

خدمات ارائه شده  ایاز کاالها  یضیتبع ای حیترج

 (.6، 2009 نو،یتوسط دولت منتفع شود )ات

مطلق  یتیاقتدار حاکم شدن،یتوسعه جهان با

دگرگون  ،یاتیمال یگذاراستیس نهیکشورها در زم

با  نه،یزم نیها در همدولت ریو بر اثر اقدامات سا

آثار  شدن،یاست. جهان دهیروبرو گرد یمالحظات

 یخارج یگذارهیاز جمله ظهور سرما یادیمتعدد ز

حجم  رشکرده و با گست جادیو نقش پررنگ آن را ا

در  یاقتصاد تیو فعال یخارج یگذارهیسرما

و نقش نظام  تیو مناطق آزاد، بر اهم یملّ یمرزها

 کشورها افزوده است. یاتیمال

 یگذارهیخصوصاً در سرما ،یخارج گذارهیسرما

بادقت به  یقبل از هر اقدام ،یخارج میمستق

ر کشو یو مال یحقوق ،یاسیس یساختارها یابیارز

آن کشور، انواع  اتیمال یهدف و از جمله نظام حقوق

 یاتیمتنوّع مال یهاو مشوّق یلیتحم یهااتیمال

 ذا(؛ ل31، 1396اسدزاده،  ،ی)رستم پردازدیم

در انتخاب محل مناسب  یاتیعوامل مال

و  گذاردیم ریتأث یخارج میمستق یگذارهیسرما

 شیکشورها درصددند تا جهت افزا اساس،نیبرا

 ستمیو س نیاقدام به وضع قوان ،یگذارهیاقبال سرما

وضع  رایز ند؛یو کارشناسانه نما حیصح یاتیمال

مقررات برخالف اصول شناخته شده، حداقل سبب 

و  یتوسعه مال تیبه وضع یجهان ینانیطمناا

کاهش رغبت  ایکشور شده و موجب عدم  یاقتصاد

در  یاقتصاد یهاتیبه فعال یخارج گذارانهیسرما

 ،همکارانو  شکیب ی)سلمان گرددیآن کشور م

1393 ،277.) 

کارساز است که اهداف  یوقت ،یاتینظام مال کی

را تا حد  گذارهیو سرما زبانیمطلوب کشور م

 کیرا به  نیمتعارف پوشش داده و اهداف طرف

 ای صورتنیا ریبرساند؛ در غ یتوازن نسب

 ایو  دهدیرغبت خود را از دست م گذارهیسرما

خارج از  یازاتیامت یمجبور به اعطا زبان،یدولت م

که  گرددیم یو قیجهت تشو گذارهیعرف به سرما

نخواهد بود و ممکن  زبانینفع کشور ممسلماً به

 گردد. یاجتماع یهامواجه با واکنش یاست حتّ

 یگذارهیآنکه به لحاظ جذب سرما رغمیعل ران،یا

 یعیوس یهالیو پتانس هاتیظرف یدارا ،یخارج

نداشته  هاتیظرف نیدرخور ا یتیموفق کنیاست؛ ل
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موضوع،  نیکه البتّه ا .(34، 1393ران،یاست )پ

 ،یالمللنیب از جمله موانع یاریمعلول عوامل بس

 .تمربوط اس یحقوق یهایو کاست یاسیمسائل س

کارآمد و شفاف،  یاتینظام مال کی جادیا هرحالبه

. در ردیمورد توجّه قرار گ دیاست که با یشرط الزم

 نیا یجستار حقوق نیا یراستا، پرسش اصل نیا

در مورد  رانیا یاتیمال نیقوان ایاست که آ

مناسب؛ جامع و  ،یخارج میمستق یگذارهیسرما

 یاتیمال نیقوان کهنیبا فرض ا باشند؟یشفاف م

 یخارج گذارهیسرما قیمناسب و شفاف، سبب تشو

نظام  تیوضع گردد،یم یگذارهیبه انجام سرما

چگونه است تا  صیو نقا هایو کاست یاتیمال یکنون

 یبستر مناسب حقوق ص،ینقا نیبتوان با رفع ا تاًینها

 یگونهافراهم نموده به یخارج یگذارهیسرما یبرا

 یاتیمال ظامن ،یاسیمحض رفع موانع سکه به

روند  لینشود و با تسه یمربوطه دچار چالش حقوق

در جهت رفاه  یتوسعه اقتصاد ریمس ،یرگذاهیسرما

 هموار گردد. یعموم شیو آسا
 

 ها. مواد و روش2

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یاصورت کتابخانهاطالعات به

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 یاخالق . مالحظات3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 هاافتهی. 4

 تیشفاف دهد،یپژوهش حاضر نشان م یهاافتهی

و هماهنگ با  زبانیکشور م یاتیمال نیقوان

 هیدر جذب سرما یمؤلّفه مهم ،یگذارهیسرما

 ییکشور و مجرا یرونق اقتصاد یبرا یخارج

درآمد  نیو تأم اتیاخذ مال یکارآمد و اثربخش برا

 یاتیمال هیبا استقراء در رو نیاست. همچن یعموم

و  میمفاه بیمقررات مربوطه و با ترک در اسیو ق

 شودیحاصل م جهینت نیموضوع، ا لیقواعد و تحل

 قیتشو یاز ابزارها یکی ،یاتیکه اصالح نظام مال

 یرونق اقتصاد یبرا رانیدر ا یخارج یگذارهیسرما

 است. اتیو متعاقباً توسعه منابع اخذ مال
 

 . بحث5

 هایژگیاصول و و ؛یاتی. نظام مال1-5

و  هاهیرو ن،یاز قوان یامجموعه ،یاتیمال نظام

که سبب  یو موضوعات طیاست که شرا یمقررات

 اتیاز جمله مبنا و نرخ مال گرددیم اتیمال جادیا

چارچوب مشخص و منضبط،  کیو در  نییرا تع

 ،یکدام نهاد و در چه زمان ای یچه کس کندیم نیّمع

 نظام. کندیرا اعمال م یاتیمال یقواعد بخشودگ

و متضمّن قواعد  وستهیپهمبه یامجموعه ،یاتیمال

جهت حصول  یقیدق نییآاست که  یحقوق

را ارائه  یاتیاز قواعد و مقررات مال یرویو پ نانیاطم

(. 775، 1393 ،یعباس ی وجهرم ی)قنبر دهدیم

 دهندهلیگانه تشکنظام بر اساس ارکان سه نیا

سازمان  وو مقررات  نیقوان ،یملّ دیتول یعنیخود 

 گریکدیکه بر  دیمانیم فهیانجام وظ ات،یوصول مال

 (.85، 1392 ،یمتقابل دارند )عسکر ریتأث
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است  ینیادیاصول مشخص بن یدارا یاتیمال نظام

 یابیارز یبرا ییمبنا ،یجهان ییهااریعنوان معکه به

جهان  یکشورها یاتینظام مال تیو سنجش وضع

در اتاوا در سال  رانیاصول، در نشست وز نیاست. ا

توجّه قرار گرفته تا با ابتناء به آن، مورد  1998

سیی)اُا گردد جادیاتاوا ا یاتیشروط چارچوب مال

 ،یطرفیمذکور شامل ب (. اصول30، 2014 ،دی

 یاثربخش ؛یو سادگ تی(؛ قطعی)بازده ییکارا

و عدالت و  یریپذانعطاف ؛یطرفی( و بیی)کارا

ها از آن کیاجمال به هربه الًیکه ذ باشدیانصاف م

 .شودیاشاره م

 

 یطرفی. اصل ب1-1-5

 ستمیموجب آن، ساست که به یاصل یطرفیب

 یاتوسعه ماتیتالش کند تا تصم دیبا یاتیمال

 لیو نه به دال یاقتصاد یستگیکشور، بر اساس شا

 نیموارد، ا یاتّخاذ گردد. البتّه در برخ یاتیمال

الجرم  گذاراناستیسنبوده و  ریپذامکان یطرفیب

ک امر یعنوان رفتار را به فیاز تحر ینیّسطح مع

 (.2، 2008)فورمن،  رندیگیدرنظر م ریناپذاجتناب

 

 (ی)بازده ییکارا. اصل 2-1-5

 یهانهیها در رابطه با هزدولت یجابیا یهانهیهز

جا که ممکن است به تا آن دیبا یو ادار یتجار

به هدف  لیامور و ن شرفتیحداقل برسد و در پ

مناسب باشد  یو بازده ییجد کارامعهود، وا

 (.4، 2021رسا، گ)م
 

 

 

 

 یو سادگ تی. قطع3-1-5

درک باشد روشن، ساده و قابل دیبا یاتیمال نیقوان

قرار  یتیبدانند در چه موقع دهندگاناتیتا مال

تر باشد، ساده یاتیمال ستمی. هرچه سرندیگیم

تر درک خود را راحت فیاشخاص، حقوق و تکال

 نهیرا بر آن اساس، بهخود  ماتینموده و تصم

 (.5، 2020 ن،یخواهند نمود )دم
 

 یطرفی( و بیی)کارا ی. اثربخش4-1-5

 اتینرخ مال جادیبه ا یمنته دیبا اتیمال وضع

و مناسب گردد؛  حیدر زمان صح یو واقع حیصح

مضاعف و وضع  اتیمال افتیکه از درآنضمن 

و  تیگردد و ظرف یخوددار یرارادیغ اتیمال

سییرا به حداقل برساند )اُا یاتیفرار مال لیپتانس

از  یچه از گروهچنان ،ی(. از طرف31، 2014 ،دی

 اتیملزم به پرداخت مال یکیکه از نظر تکن انیمؤد

قانون، امکان  یدر اجرا یناتوان لیدلبوده، اما به

اخذ نگردد، عموم  اتیرا ندارند، مال اتیپرداخت مال

 رعادالنه،یرا غ اتیوضع مال ،یاتیمال انیمؤد

دارانه و ناکارآمد خواهند جانب رمنصفانه،یغ

مهم بوده  یاتیمال نینقوا یعمل یپنداشت؛ لذا اجرا

تا هم  ردیقرار گ استگذارانیموردتوّجه س دیو با

 نهیهز لیاخذ و هم از تحم قیدق زانیبه م اتیمال

بر دولت، کاسته شود )جنگ، ادگار،  اتیاخذ مال

2019 ،249.) 
 

 يریپذ. انعطاف5-1-5

 نیاست. ا شرفتیسرعت در حال پبه جهان

و  یجمله تجارمختلف، من یهادر حوزه شرفتیپ

 ،یاتیمال ستمیس کیاست؛ لذا ضرورت دارد  یفنّ
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 یازهایو منعطف باشد تا ن ایپو یاندازه کافبه

خود  حالنیها را برآورده و درعدولت یفعل یدرآمد

و  دیاسازگار نم ر،یّمتغ یازهایرا به طور مداوم با ن

اندازه ثبات، به نیباشد که در ع یساختار یدارا

ها اجازه باشد تا به دولت ایو پو ریپذانعطاف یکاف

 یو تجار یکیتکنولوژ یهاشرفتیمطابق با پدهد 

، 2016 گران،یو د یواکنش نشان دهند )رابر

236.) 
 

 . عدالت و انصاف6-1-5

 استیعامل مهم در چارچوب س کی ،یاتیمال عدالت

و  یافق یدو مفهوم اصل یو دارا باشدیم یاتیمال

است که  ینوع اریمع کی یاست. عدالت افق یعمود

مشابه توسط  یاتیتحمّل بار مال نیّمب

 یمشابه است؛ لذا برا طیدر شرا دهندگاناتیمال

 یمشابه را برا طیشرا دیعدالت، با نیبه ا دنیرس

طور برابر مشمول نمود تا بر اساس آن به جادیا فرادا

 ،یعمود یاتیگردند. عدالت مال اتیپرداخت مال

است و بر اساس آن،  یشخص یاریمع

قرار دارند،  یبهتر طیکه در شرا یدهندگاناتیمال

را به نسبت درآمد  یاتیاز بار مال یبخش بزرگتر دیبا

 (.137، 2020 چ،یخود، متحمّل شوند )بجاکو

 

 یجهان يهاو شاخص یاتیمال تی. شفاف2-5

 یخارج يگذارهیاقبال سرما

 یاتیمال تی. شفاف1-2-5

فعال و ارائه اطالعات  یافشا یمعنابه تیشفاف

ارائه و  زیو شرط آن ن باشدیم گرانیبه د حیصح

اطالعات در زمان مناسب، به  یامکان دسترس

درک و در محل مناسب است مطلوب، قابل تیفیباک

 (.111، 1399 ،مشهدیو  یانی)کاو

طور معنا است که مردم به نیبه ا زیدولت ن تیشفاف

 ییکارهاچه یکامل و واضح بدانند که مقامات دولت

از عدالت و  تیحما ت،یشفاف نی. ادهندیانجام م

در جامعه است و اگر مردم از  یمنفعت عموم

داشته باشند، به  نانیدولت اطم یکارها تیشفاف

 لتدو یتیکه اقدامات حما رسندیخاطر م بیط

ها را امر آن نیاست و هم کسانیهمه اقشار  یبرا

سالم  یادر جامعه ایفعال و پو یادامه زندگ یبرا

 .کندیم قیتشو

 ،یتجار یهاتیفعال دیهدف، با نیبه ا لین یبرا

و تا  یدولت مطابق احکام دولت یاسیو س یاقتصاد

قرار گرفته و امکان  یحدامکان مورد نظارت عموم

 زین یبه اسناد و مدارک دولت یعموم یدسترس

 یاتیموضوع در مورد نظام مال نیگردد. ا جادیا

 .کندیصدق م زیاز ارکان دولت ن یکیعنوان به

منظور به یاتیتبادل اطالعات جهت اهداف مال یبرا

 تیخصوصاً شفاف ،یمال تیشفاف شیاعمال و افزا

سه استاندارد مهم تبادل خودکار  ،یالمللنیب یمال

تبادل اطالعات بر اساس  ،یمال یهااطالعات حساب

و تبادل اطالعات وجود  یاتیمال تیشفافدرخواست، 

)مگرسا،  ستا یالمللنیدارد که مورد توافق ب

2021 ،4.) 
 

اقبال  یجهان يهاشاخص .2-2-5

 یخارج يگذارهیسرما

در  گریهمانند هر شخص د یخارج گذارهیسرما

و تحمّل ضرر کمتر بوده  شتریسود ب لیصدد تحص



 273 / و همکارانیدری ح                       گذاری مستقیم ...                                        تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه

 
 

صادق  زین زبانیکشور م یموضوع برا نیالبتّه اکه 

مقبول است که  یوقت یگذارهیاست. اصوالً سرما

 نیطرف نیبُرد ب -رابطه بُرد  کی جادیسبب ا

 ای صورتنیا ریشود؛ در غ یگذارهیسرما

با تحمّل ضرر فاحش مجبور به انصراف  گذارهیسرما

مجبور  زبانیکشور م نکهیا ایاز ادامه کار شده و 

با تساهل  ،یگذارهیبه سرما قیتشو یبرا گرددیم

 ازاتیامت یمبادرت به اعطا گذار،هیدر قبول سرما

از دو فرض مذکور،  کیکه هر دیخارج از قاعده نما

 یمواقع رد ایباخت  -رابطه بُرد  کی جادیسبب ا

اصواًل  زین لیدل نیو به هم شودیباخت م -باخت 

 قاتیتحق یبا انجام تمام ،یخارج گذارهیسرما کی

بتواند  کندیتالش م زبان،یالزم راجع به کشور م

و  وآنیوآنیرا تاحدامکان کاهش دهد ) سکیخطر ر

 .(223، 2018همکاران، 

 یگذارهیاز عوامل مهم در اقبال به سرما یکی

است که البتّه  زبانیکشور م یاسینظام س ،یخارج

از اجزاء مهم آن  زین زبانیکشور م یاتیمال ستمیس

 یخارج گذارهیو مورد توّجه سرما دهیمحسوب گرد

مؤسسات و  ،رونی(. ازا4، 1395 ،یاست )جعفر

 یهانهیگز یدر جهان با بررس یمتعدد یهاسازمان

کشورها بر اساس  یبندمختلف، اقدام به رتبه

 هایبندرتبه نی. اندینمایمتعدد م یهاشاخص

 گذارانهیاست که مورد توّجه سرما یاز موارد یکی

مواقع، مالک  یاریدر بس یقرار گرفته و حتّ یخارج

. از گرددیواقع م یگذارهیبه سرما میدر تصم یاصل

 گذارانهیسرما یریگمیجمله موارد مهم که در تصم

 یکشورها یهادر پروژه نهیجهت انجام هز یخارج

است. گزارش  یمختلف جهان، مورد توجّه جد

فشارسنج  ایبارومتر  الملل؛نیب تیمان شفافساز

شاخص تحوّل برتلسمان و  ؛یفساد جهان

طور به الًیاست که ذ یحکمران یجهان یهاشاخص

 .شودیها پرداخته ماجمال به آن

 

 المللنیب تی. سازمان شفاف3-2-5

 یردولتیغ یسازمان الملل،نیب تیشفاف سازمان

 یدفتر اصل. دیگرد سیتأس 1993است که در سال 

کشور  100آلمان قرار دارد و در حدود  نیآن در برل

سازمان، تالش  نیاست. هدف ا یندگینما یدارا زین

در مورد آن  یآگاه شیمبارزه با فساد و افزا یبرا

شاخص  تشاراقدام به ان انه،یبوده و به طور سال

اختالس،  رینظ ییهاادراک فساد بر اساس مؤلّفه

رشوه  ،یدولت یهاپست دوفروشیخر ،یریگرشوه

 انیدر م یفساد مال ،ییدر دستگاه قضا

 یو عدم مقابله کاف یو مقامات دولت مداراناستیس

 تیریمواد مخدر، مد هیعل کاریدر پ یناکارآمد ای

به خدمات  یدسترس زانیکشورها، م یدولت

 تیموقع تاًیو نها ییو قضا یساختار حقوق ،یعموم

 الملل،نیب تی)شفاف دینمایم یبخش خصوص

  (.تایب

بر اساس  یالمللنیب تیمؤسسه شفاف یهاگزارش

که  شودیم یریشاخص ادراک فساد اندازهگ

شده شاخص شناخته نیترو مطرح نیترمهم

فساد  یو بر رو باشدیدر حوزه فساد م یالمللنیب

متمرکز است و فساد را در  یدر بخش عموم

از  یدولت یهاو دستگاه یسوءاستفاده بخش عموم

 .کندیم فیتعر معهمنافع افراد جا
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از منابع و  یاز تعداد ینیانگیشاخص، م نیا

الذکر است که در فوق یالمللنیب یهاشاخص

. تعداد منابع شودیهرسال توسط سازمان انتخاب م

کند،  رییها در هرسال، ممکن است تغآن قیو مصاد

ثابت  باًیمختلف تقر یهاها در سالهرچند غالب آن

 لیدلاز شاخصها مثالً به یهستند. ممکن است برخ

اعتماد در آن سال، رتبه و قابلفقدان اطالعات 

 ،ینکند )اولر جادیکشورها ا یبرخ یرا برا یازیامت

2006 ،11.) 

 یادراک فساد در هرسال تنها برا شاخص

مورد  3که حداقل در  شودیمحاسبه م ییکشورها

مثال در  یباشند. برا زایامت یاز منابع مذکور دارا

 13منبع از  7تنها در  رانی، ا2020گزارش سال 

 ندیبوده است. در فرا ازیامت یمنبع دارا

 اسیمق کینمرات تمام منابع به  ،یاستانداردساز

که در آن عدد صفر،  شودیم لیتبد 100تا  0

 100سطح فساِد احراز شده و عدد  نیترنشانگر باال

سطح فساد درک شده است.  نیترنییپا انگرینما زین

شاخص ادراک فساد، به  ،یریگنیانگیپس از م

 100تا  0 نیب یازیامت ایمختلف دن یکشورها

. در شوندیم یبندرتبه تیگرفته و در نهاتعلق

و  1، رتبه زالندنو 2020و  2019 یهاگزارش سال

با  یو سومال 149و  146 رانی؛ ا 78و  80 نی؛ چ1

اعالم شده است  179 و 180رتبه  نیباالتر

 (.2021 الملل،نیب تی)شفاف
 

 یفشارسنج فساد جهان ای. بارومتر 4-2-5

مطالعه در سطح جهان راجع به فساد،  نیتربزرگ

بر گزارش  یپرداخت رشوه است که مبتن رامونیپ

انجام  یالمللنیب تیافراد توسط سازمان شفاف

کشور در  107نفر از  114000گرفته و در حدود 

گزارش، از شاخص  نیاند. در اآن شرکت کرده

عنوان ابزار خاص استفاده شده پرداخت رشوه به

 یبا بررس تی، سازمان شفاف2011است. در سال 

نموده  یازبندیاقدام به امت ،یکشور مهم اقتصاد 28

اخت رشوه پرد یمعناو به 10 ازیامت ممیکه ماکز

گزارش، ژاپن با  نیبود. در ا شتریکمتر و سالمت ب

با  یعنوان کشوربه 8.9متوسط  ازیکسب امت

با کسب  نیو چ هیو روسپرداخت رشوه کمتر 

عنوان کشورها با به بیترتبه 6.5و  6.1 یازهایامت

 و شینریرشوه اعالم شدند )ها نیپرداخت باالتر

 .(12، 2011هاردون، 
 

 تحول برتلسمان. شاخص 5-2-5

شده  میشاخص توسط مؤسسه برتلسمان، تنظ نیا

 یچگونه کشورها نکهیا یابیو ارز لیتحلو به

 راتییدر حال گذار، تغ یتوسعه و کشورهادرحال

و اقتصاد بازار  یرا به سمت دموکراس یاجتماع

 شتریشاخص، ب نی. اپردازدیم کنند،یم تیهدا

 یشورهااروپا و ک هیعضو اتحاد یتوسط کشورها

مورد  یو توسعه اقتصاد یهمکار مانعضو ساز

 .ردیگیاستفاده قرار م

مجموعه کد استاندارد  کیبا استفاده از  کارشناسان

و جنوب  یمرکز - یشرق یمنطقه اروپا 7در 

و  یغرب یقایآفر ب،یو کارائ نیالت یکایآمر ،یشرق

 یجنوب یقایآفر قا،یو شمال آفر انهیخاورم ،یمرکز

 تیرعا زانیم ه،یانوسیو اق ایآس ا،یاوراس ،یو شرق

و  یابیارز راکشور  137از  کیهر  یبرا اریمع 17
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تحوّل  یندهایمطالعه جامع از فرا نیا جیسپس نتا

و  تیرا در دو شاخص وضع یاسیس تیریو مد

)برتلسمان،  ندینمایم عیتجم تیحاکمشاخص 

2018.) 

دسته تحوّل  3شاخص در  نیگانه ا 17 ضوابط

. شوندیم میتقس یو حکمران یاقتصاد ،یاسیس

 تیملّ ن،یحفظ سرزم ییشامل توانا یاسیتحوّل س

حکومت  ای یقانونمند ؛یاسیمشارکت س ت؛یو تابع

 یکپارچگی؛ کیدموکرات یقانون ؛ ثبات نهادها

شامل  یاست. شاخص اقتصاد یو اجتماع یاسیس

بازار  یسازمانده ؛یاجتماع - یقتصادسطح توسعه ا

 میرژ ؛یشخص تیمالک ؛یو مال یثبات پولو رقابت؛ 

و شاخص  باشدیم یداریو پا یرفاه؛ عملکرد اقتصاد

 ییتوانا ؛یشامل سطح دشوار زین یحکمران

و  تیرضا جادیمنابع؛ ا ییکاراو  یوربهره ؛یحکمران

است )شاخص  یالمللنیب یو همکار یوفاق عموم

 تا(.یبرتلسمان، ب راتییتغ

 10تا  0بر اساس  یاسیتحوّل س شاخص

 ازیکه امت گرددیم یبندو سپس رتبه یازبندیامت

 ازیکمتر است و امت یدهنده دموکراسنشان ن،ییپا

. باشدیم تیدر حال تثب یدموکراس انگریباال، ب

و  یازبندیامت 10تا  0از  زین یشاخص حکمران

خوب،  یلیتا خ فیکه از ضع شودیم یگذاررتبه

 است. ریّمتغ

و رتبه  ازیمؤسسه، امت نیا 2020سال  گزارش

؛ 118و  3.28افغانستان،  یرا برا یاسیتحوّل س

؛ 34و  7.1؛ ارمنستان، 118و  2.88 ران،یا

و رتبه شاخص  ازی؛ و امت5و  9.35چک،  یجمهور

 یکشورها یرا در همان سال برا یتحوّل اقتصاد

 6.29؛ 127و  2.79؛ 122و  3.14 ب،یفوق به ترت

اعالم نموده است )شاخص  1 و 9.79؛ 43و 

  (.2020برتلسمان،  راتییتغ

شاخص برتلسمان،  رادیا نیترمهم رسدیم نظربه

است  یینبودن و محدود شدن آن به کشورها ریفراگ

 دهیتوسعه و در حال گذار نامکه تحت عنوان درحال

از  یبه گروه ازیدادن امت کهیاند؛ درحالشده

کشورها از جمله  ریسا یکشورها بدون بررس

 تحدهم االتیاروپا، انگلستان، ا هیاتحاد یکشورها

مصادره به مطلوب باشد و  ینوعبه دیشا کایآمر

ممکن  رایعمل آورد؛ زبه یحیصح سهینتواند مقا

شاخص با  نیگانه اسه یازهایاز امت یاست برخ

از کشورها  یدر مورد برخ طرفانهیو ب قیدق یبررس

صادق باشد؛  زیوردمطالعه نکشور م 137از  ریغبه

شاخص  نیا ریتأث توانینم راد،یا نیا رغمیاما عل

خصوصاً  ،یخارج گذارانهیسرما میدر تصم

اروپا و  هیعضو اتحاد یکشورها گذارانهیسرما

 را انکار نمود. یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار
 

 یحكمران یجهان يها. شاخص6-2-5

ها و شامل سنّت یحکمران ،ینظر بانک جهان از

کشور  کیها اقتدار در است که توسط آن یینهادها

آن،  یاست که ط یندیاِعمال شده و شامل فرا

 تیشده و ظرف نیگزیها انتخاب، نظارت و جادولت

 یهااستیمؤثر س یو اجرا نیتدو یدولت برا

 یاحترام شهروندان و دولت به نهادهاو  حیصح

ها آن نیب یو اجتماع یتعامالت اقتصاد برحاکم 

 (. 222، 2021)کافمن و همکاران،  گرددیم نییتع
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بر اساس  2020تا  1996از سال  یجهان بانک

گانه شامل در ابعاد شش یو فرد یجمع یاشاخصه

و عدم  یاسیثبات س ،ییحق اظهارنظر و پاسخگو

 تیفیدولت، ک ییکارا سم،یوجود خشونت و ترور

ل فساد، اقدام به حکومت قانون و کنترمقررات، 

 ،یک جهانـه نموده است )بانـارائه گزارش ساالن

 تا(.یب

در سال  رانیا ازی، امت2021گزارش سال  مطابق

نمره، در مورد حقّ اظهارنظر و  100و از  2020

و عدم وجود  یاسی؛ ثبات س8.21 ییپاسخگو

؛ 14.9دولت  یی؛ کارا7.55 سمیخشونت و ترور

و  20.19؛ حکومت قانون 6.73مقررات  تیفیک

 بیترت. زالندنو بهباشدیم 14.42کنترل فساد 

 99.04؛ 99.52؛ 92.79؛ 97.64؛ 99.03 ازاتیامت

 ،یرا کسب نموده است )بانک جهان 98.56و 

2021.) 

 

 رانیکشور ا یاتی. نظام مال3-5

 یاز دستگاه ادار یعنوان بخشبه رانیا یاتیمال نظام

 ریکشور، همانند سا یاسینظام س رمجموعهیو ز

 ،یاتیاز سه رکن مقررات مال یاتیمال یهانظام

شده و  لیتشک یاتیمال انیو مؤد ییسازمان اجرا

 کی گرددیارکان سبب م نیف انقاط قوت و ضع

 رددگ جادیا رکارآمدیغ ایکارآمد  یاتینظام مال

 رسدینظر مالبتّه به (.95، 1392 ،ییفدا و ی)نظر

 رایصورت عام است؛ زارکان فوق، به یبندمیتقس

 ستمیاز س یرکن توانیرا نم یاتیمال انیاصوالً مؤد

 ل،یدل نیخاص دانسته و به هم یدر معنا یاتیمال

نظام  یدارند که ارکان اصل نیانظر بر  یبرخ

 نیو قوان اتیمال صولسازمان و ،یملّ دیتول ؛یاتیمال

 (.87، 1392 ،یهستند )عسکر یاتیو مقررات مال

 

 یاتی. مقررات مال1-3-5

، 51در اصل  رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون

نموده است.  دیتأک اتیوضع مال بودنیبر لزوم قانون

 نیو مقررات در مفهوم خاص، شامل قوان نیقوان

و معاهدات و در  یاسالم یمصوب مجلس شورا

مصوب مجلس،  نیمفهوم عام، شامل قوان

آراء صادره از مراجع  یها و حتّبخشنامه ها،نامهنیآئ

 . باشدیم صالحیمختلف ذ

 ،یخارج یگذارهیمرتبط با سرما یاتیحوزه مال در

 دیقانون رفع موانع تول م،یمستق یهااتیقانون مال

کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت

 یگذارهیسرما قیو تشو تی، قانون حما1394

اداره مناطق آزاد  ی، قانون چگونگ1381 یخارج

 1388مورخ  هیو اصالح 1372 یصنعت - یتجار

 .ندیآمی شماربه نیقوان نیترمهم

صراحتاً  م،یمستق یهااتیقانون مال 1ماده  5بند  در

 ،یحقوق ای یقیاعم از حق یرانیرایاشخاص غ

. در فصل چهارم باشندیم اتیمشمول پرداخت مال

درآمد  اتیقانون، نحوه محاسبه و اخذ مال نیا

 زیو در فصل پنجم آن ن یقیاشخاص حق

مورد توجّه قرار  یاشخاص حقوق بردرآمداتیمال

 .ستگرفته ا

الشمول از اصول مهم حقوق، عام یکی ازآنجاکه

است تا بر اشخاصِ موضوع واحد  نیبودن قوان

 یاشخاص، دارا نیاِعمال گردد و ا کسانیصورت به

در وضع  ضیگردند؛ لذا تبع کسانی فیحقوق و تکال



 277 / و همکارانیدری ح                       گذاری مستقیم ...                                        تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه

 
 

عدم  ایقانون نسبت به اشخاص در موضوع واحد و 

 یبرا یاتینصاب مال نییدر تع تیشفاف

به جذب  یجدّ بیآس ،یخارج گذارانهیسرما

نمونه، به داللت  ی. براکندیوارد م یخارج هیسرما

 یگذارهیسرما تیو حما قیقانون تشو 1ماده 

و  یرانیرایغ یحقوق ای یقیهر شخص حق ،یخارج

 یکه دارا یبا منشأ خارج هیسرما یدارا یرانیا ای

باشد،  6موضوع ماده  یگذارهیسرمامجوز 

)مظلوم  شودیمحسوب م یجخار گذارهیسرما

 (.20، 1399 ،یرهن

 131و  105، 101رجوع به احکام مقرر در مواد  با

 گذارهیچنانچه دو سرما م،یمستق یهااتیقانون مال

با کسب درآمد مشمول  یخارج یقیو حق یحقوق

 ییبه اداره دارا الیر اردیلیپنج م کسانی اتیمال

شخص  اتی، مال105مطابق ماده  ند،یمراجعه نما

 هو پنجا ستیو دو اردیلیم کیمعادل  یحقوق

 اتی، مال131و  101و مطابق مواد  الیر ونیلیم

و  صدکیو  اردیلیم کیمعادل  یقیشخص حق

 نیّامر مب نی. اگرددیم الیر ونیلیهفتاد و پنج م

در موضوع واحد است  رمشابهیغ اتیاخذ مال زیتجو

مذکور و نقض عدالت  یکه درواقع خالف اصل حقوق

 است. یاتیمال

قانون  107موجب ماده به گر،یمثال د در

و  یقیاشخاص حق اتیمال م،یمستق یهااتیمال

بابت  رانیخارج از ا میمق یخارج یحقوق

یم لیتحص رانیاز ا ایو  رانیکه در ا ییدرآمدها

درصد سود حاصل ظرف  40ده تا  زانیمبه ند،نمای

در  رانیوز ئتیاست. ه یاتیسال مال کیمدت 

 ننامهیآئ بیمبادرت به تصو ،یقانونحکم  نیا یاجرا

نموده و با استعمال  9/3/1395 خیمربوطه در تار

ماده « ت»آن در بند  فیو تعر« حقوق ریسا»واژه 

 نییرا تع یبیضرا ننامه،یآئ 3و  2مواد  نیو همچن 1

 بیضرا»اوالً به دو جدول  ب،یضرا نینموده است. ا

 یاشخاص خارج اتیدرآمد مشمول مال صیتشخ

 تیبابت درآمد حاصل از فعال رانیخارج از ا میمق

درآمد مشمول  صیتشخ بیضرا»و  «رانیدر ا

بابت  رانیخارج از ا میمق یخاص خارجاش اتیمال

 رانیاز ا رانیدر ا تیکه بدون فعال ییدرآمدها

 30عدد  اًیشده و ثان میتقس ،«کنندیم لیتحص

است؛  دهیگرد نییحداکثر تع بیعنوان ضربه

درصد  40قانون، سقف را  107 ادهم کهیدرحال

 اعالم کرده است. 

 نفعبه نامهنیدر آئ بیضر نییتع نیا ظاهراً

درصد نسبت  10است؛ چون  یخارج گذارهسرمای

 کنیدر قانون کمتر است؛ ل یبه سقف اعالم

تاب تعارض با قانون را ندارد، در  نامهنیازآنجاکه آئ

ابطال است و ممکن است  ای رییهر زمان قابل تغ

 گذارهیبر سرما یهنگفت نهیهز لیموجب تحم

اقدام به  نامه،نیآئ کردیکه با رو یجخار

موضوع نشان از  نینموده، گردد. ا یگذارهیسرما

 دارد. یاتیمال تیعدم شفاف

 زین اتیدرآمد مشمول مال نیینحوه تع ثیح از

و مبهم  رشفافیغ اریبس میمستق یهااتیقانون مال

 اتیدرآمد مشمول مال نییتع نکهیاست. کماا

 زین یو اشخاص حقوق 94در ماده  یقیاشخاص حق

قانون مورد حکم قرار گرفته  107و  106در مواد 

 107گذار، ماده قانون رسدینظر ماست. اگرچه به
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 کنیوضع نموده، ل یخارج گذارانهیسرما یبرا را

 ناقص و مبهم است. اریماده، بس نیعبارات ا اقیس

 یو حقوق یقی، اشخاص حق107نص ماده  مطابق

و  رانیاکه در  ییخارج بابت درآمدها میمق یخارج

مشروط به آنکه در  ند،ینمایم لیتحص رانیاز ا ای

 اتیاقامت داشته باشد، مشمول مال رانیخارج از ا

 (.47، 1401 ،یبر درآمد هستند )آخوند

 یگذارهیسرما تیو حما قیقانون تشو مطابق

 گذارهیاست که وصف سرما هیمنشأ سرما ،یخارج

ممکن است  اساسنینموده و برا جادیرا ا یخارج

اقامت داشته، اما  رانیدر ا یرانیشخص ا کی

به محسوب گردد؛ لذا باتوجه یخارج گذارهیسرما

خارج  میکه مق یشخص نیچن 107منطوق ماده 

 .شودینم یماده قانون نیحکم ا لمشمو ست،ین

وجود  زین 107ماده  ییاجرا نامهنیدر آئ رادیا نیا

 یبرا نامه،نیآئ نیدرآمد در ا صیتشخ بیدارد. ضرا

بابت درآمد  رانیخارج از ا میمق یاشخاص خارج

 میمق یو اشخاص خارج رانیدر ا تیحاصل از فعال

بدون  رانیکه در ا ییبابت درآمدها رانیخارج از ا

در  کنیل ه،شد نییتع کنند،یم لیتحص تیفعال

 گذارهیبا عنوان سرما رانیا میمق یرانیاتباع امورد 

 نییتع یبیضر ،یخارج هیبا منشأ سرما یخارج

 (.46، 1401 ،ینشده است )آخوند

ماده  ییاجرا نامهنیدر آئ زین اتیمال افتیدر مأخذ

 رایقانون، در تعارض است؛ ز 107با متن ماده  107

 کسانیماده، سود حاصل ظرف مدت  نیدر ا

در  کهیاست؛ درحال اتیمأخذ محاسبه مال ،یاتیمال

 یمأخذ محاسبات ،یافتیناخالص وجوه در نامه،نیآئ

خاص  دوره کیاست. درآمد ناخالص، کل درآمد در 

درآمد خالص، از محاسبة کل  کهیاست؛ درحال

 یهانهیهز یخاص منها یدوره زمان کیدرآمد در 

تعارض، سبب  نیلذا ا د؛یآیمتحمّل شده به دست م

 نیو همچن یخارج گذارهیسرما یبروز مشکل برا

 خواهد شد. یاتیمرجع مال
 

 یاتیمال يها. مشوّق2-3-5

توسط کشور  یخارج یگذارهیسرما رشیپذ اصوالً

 ردیپذیصورت م یاقتصاد هیبر توج یمبتن زبانیم

 است. نیطرف یبُرد برا -صورت بُرد و به

 یهااتیدر قانون مال ادیز یاتیمال یهاتیمعاف

در مناطق آزاد به شرح  یگذارهیبابت سرما میمستق

، تبصره 142، 141، 133، 139، 134، 92، 81مواد 

، 132، 127، 107ماده  3، تبصره 107ماده  1

که داللت بر  167، 105ماده  5، تبصره 143، 138

احکام  ای وسال دارد  ستیموقّت تا ب ایدائم  تیمعاف

قانون  159، 158، 119، 112، 52مقرر در مواد 

فقد توجّه  نیّمب خصوصنیعه دراپنجم توسبرنامه 

، 1401 ،یموضوع است )آخوند یبه آثار اقتصاد

44-56.) 

 ایو  یاتیگسترده مال یهاتیمعاف نیچن یاعطا

 ،یو اجتماع یاقتصاد هیادامه آن بدون وجود توج

 یاز جمله کاهش درآمدها یادیز یامدهایپ

 نیا لیتبع آن منجر به تحمدارد و بهدولت  یاتیمال

نقض عدالت  ،یداخل انیبر مؤد یاتیمال یکسر

 ی و)نظر دهیگرد زیآمضیو رفتار تبع یاتیمال

رفاه  گرفتندهیناد ( و منجر به107، 1392 ،ییفدا

خواهد شد  ،یاسیو تزلزل نظام س یشهروند

 نیو همچن (604، 1396، همکارانو  ی)رستم
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 گذارهیسرما یاز سو اتیعدم پرداخت مال لیدلبه

از جمله  زبانیو استفاده از منابع کشور م یخارج

 یکاال تواندیکمتر، م اریبس نهیبا هز یمنابع انسان

روانه بازار نموده و  یکمتر اریبس نهیخود را با هز

و در  یداخل دکنندگانیتول یمشکل برا جادیباعث ا

به کشور  دیشد یسبب ضربه اقتصاد مدت،یطوالن

منظور به رکارایغ یهامشوّق یشود، لذا لزوم بازنگر

 ،یاست )عسکر یضرور ،یاتیمال یهاهیپا شیافزا

1392 ،99.) 

عدم  ،یاتیمال یهاتیمعاف یاز آثار اعطا گرید یکی

 انیاغلب مؤد یو مال یبه اطالعات اقتصاد یدسترس

 نیا رایاست ز هاتیمعاف گونهنیمشمول ا یاتیمال

به اطالعات جامع و  یاقدام سبب عدم دسترس

 ریو سا تیو حجم فعال زانیدر خصوص م ریفراگ

 یو حقوق یقیاشخاص حق یاقتصاد یهامشخصه

 ،یو خوشدل یلی)جل گرددیم اتیاز مال معاف

1397 ،11.)  
 

 . معاهدات دوجانبه3-3-5

 ،یخارج هیاز موارد مؤثر بر جذب سرما یکی

از فرار  یریمضاعف، جلوگ اتیاجتناب از اخذ مال

در مورد  یاتیاز فرار مال یریو جلوگمضاعف  اتیمال

، 1393 ران،ی)پ است هیبر درآمد و سرما یهااتیمال

186). 

نامه اجتناب از اخذ موافقت 58به  بیکنون قر تا

مضاعف  یاتیاز فرار مال یریمضاعف و جلوگ اتیمال

بر  یهااتیدر مورد مال یاتیاز فرار مال یریو جلوگ

 رانیا یاسالم یتوسط جمهور هیدرآمد و سرما

تعداد کل  %25شامل  باًیکه تقر دهیمنعقد گرد

 یهایکشورها است و جا دارد تا با بررس

 قیمنظور تشومعاهدات به نیکارشناسانه، تعداد ا

 گذارانهیراجع به سرما یخارج یگذارهیسرما

هستند،  رانیمعاهده با ا نیکه فاقد ا ییکشورها

 .ابدی شیافزا
 

 اتی. دستگاه وصول مال4-3-5

مراجع مسئول، منجر  یاز سو نیقوان حیصح یاجرا

و نظم  شودیگذار مبه حصول و تحقّق غرض قانون

 ازمندیقانون، ن ی. اجرادینمایم جادیرا ا یعموم

 ای نامهنییروش اجرا در قالب آ حیصح فیتعر

بخشنامه است، لذا تابع چند مؤلّفه شامل سازمان 

است.  جرامقررات آن سازمان و نظارت بر ا ربط؛یذ

 یهااتیقانون مال 219موجب ماده به اساس،نیبرا

درآمد مشمول  صیو تشخ ییشناسا م،یمستق

قانون،  نیموضوع ا اتیمطالبه و وصول مال ات،یمال

است.  دهیکشور محوّل گرد یاتیبه سازمان امور مال

در کشور  اتیاخذ مال ییاسازمان، رکن اجر نیا

 یآن ضرور یفنّو  یستمیاست و توجّه به ساختار س

 (.97، 1392 ،ییو فدا یاست )نظر

 

  یستمی. ساختار س1-4-3-5

چون فساد  یمسائل ،یستمیمؤلّفه ساختار س در

عدم نظارت  قه،یقانون، اِعمال سل یعدم اجرا ،یادار

تنها سبب کاهش درآمد بر اجرا مطرح است که نه

 میبر تصم یمیبلکه اثر مستق گردد،یدولت م

 یاجمال نییدارد. ضرورتاً به تب یخارج گذارهیسرما

 .شودیها پرداخته ماز آن کیهر
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 ي. فساد ادار1-1-4-3-5

سوءاستفاده از  ،یفساد مال ،یمنظر بانک جهان از

منافع  نیمنظور تأمدولت به اراتیقدرت و اخت

نظام  کی(. 239، 1390 ،یاست )افضل یشخص

 انیها و به زاز گروه یسود برخفاسد که به یاتیمال

 یکه برا ییهاتالش تواندیاست، م گرانید

سالم  ینظام مال کی هیپاکشور بر  کیقراردادن 

 اعتباریرا نابود و اصالحات را ب ردیگیم صورت

 (. 5، 1397 ،یو خوشدل یلیسازد )جل

و شاخص  یناخالص ملّ دیتول یبا بررس اولسون

که فساد سبب  ردیگیم جهیکننده، نتمصرف متیق

)اولسون  دهیگرد یخارج یگذارهیسرماکاهش 

با استفاده از  زی( و کاناره ن23، 2007 نگ،یلدیه

درباره  یبانک جهان یکنترل فساد، شاخصها اریمع

و  یآمار یدر سراسر جهان و بررس یدارحکومت

که عموماً فساد باعث  ردیگیم جهینت ،یاضیر

با فساد  ییو کشورها دهیگرد هیسرما انیکاهش جر

 یشتریب یاهیسرما یهاانیکمتر، عموماً جر

 (. 4، 2017)کاناره،  کنندیم افتیدر

کنترل فساد  در مورد 2020در سال  رانیا رتبه

قانون ارتقاء  بیتصو رغمیعل ار،یمع نیبرطبق ا

 1390و مبارزه با فساد مصوب  یسالمت نظام ادار

 یسازمان ملل متحد برا ونیو الحاق به کنوانس

، 18/4/1387( در مورخ دایمبارزه با فساد )مر

 یخوب ازیبوده که امت ازیامت 100از  14.42مجموعاً 

 . گرددیمحسوب نم

 ستمیکاهش فساد در س یبرا رسدیم نظربه

 نیقوان قیدق یاست ضمن اجرا یضرور ،یاتیمال

 ونیکنوانس ،یازجمله قانون ارتقاء سالمت ادار

مختلف  یهازهعملکرد در حو تیشفاف دا،یمر

 ت،ی. شفافردیصورت پذ یو اجتماع یاقتصاد

 یافکار عموم یو همراه یمتضمّن نظارت مردم

را به  یخطا و اشتباه علن زانیم تواندیبوده و م

، 1392 ،ییایض ی و)جالل دینماگوشزد  نیمسئول

 یامکان دسترس ت،یاز ارکان مهم شفاف یکی(. 145

مردم را همواره از  تواندیبه اطالعات است که م

بر سرنوشت خود، آگاه  رگذاریمسائل و امور تأث

 (.277، 1399 و همکاران، یمی)رح دینما

 

 درست قانون ي. اجرا2-1-4-3-5

به  ازین نکهیعالوه بر ا ،یقانون در موارد یاجرا

دارد، ممکن است مستلزم صدور  ییاجرا ننامهیآئ

 دیمقررات نبا نیبخشنامه هم باشد. درهرصورت، ا

دامنه قانون را  ایو  رندیبا قانون در تعارض قرار گ

صورت  نیا ریدر غ رایبدهند، ز شیافزا ایکاهش 

 ابطال یادار یهادادگاه ماتیمطابق تصم

 .گردندیم

 قهیاعمال سل ایسوءاستفاده از قدرت و  اگرچه

نباشد، از  یچنانچه متضمّن نفع شخص ،یشخص

 گردد؛یاالشاره فساد محسوب نمفوق نیمنظر قوان

ضرر  جادیقانون و ا یموجب اخالل در اجرا کنیل

 یاعتمادیباعث ب جتاًیو نت یمؤد ایدولت  یبرا

 .گرددیم یاتینظام مالبه انیمؤد

ها، دستورالعمل ها،نامهنیاز آئ یمیعظ حجم

 وانیآراء د ،یاتیمال یعالیها، آراء شورابخشنامه

داللت بر عدم  ،یاتیدرباره نظام مال یعدالت ادار

نظام، وجود ابهام و بعضاً حدوث  نیا تیشفاف

 تناقض در آن دارد. 
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قانون  219ماده  ییاجرا نامهنییآ 51ماده  ابطال

موضوع بخشنامه شماره  م،یمستق یهااتیمال

 ییوزارت امور اقتصاد و دارا 180718-13/9/1398

 24/9/1398-200/98/96و بخشنامه شماره 

شماره  یموجب رأکشور به یاتیسازمان امور مال

ابطال  ایو  یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 244

آن  28/12/1397-177/97/200بخشنامه  1بند 

مرتبط  یهانهیهز رشیسازمان در خصوص عدم پذ

 یهانهیعنوان هزدر سهام به یگذارهیبا سرما

ماده  2داللت تبصره  رغمیعل ،یاتیقبول مالقابل

به آن،  میمستق یهااتیقانون مال 105و  147

 ئتیه 7/11/1399مورخ  1636 یموجب رأبه

 مدعا است. نیا دیّمؤ یادار دالتع وانید یعموم

 یهااتیقانون مال 97مقرر در ماده  دیتأک رغمیعل

، هنوز بانک اطالعات 31/4/1394مصوب  میمستق

در سراسر کشور،  یاتینظام جامع مالمربوط به 

ابهام  یقانون در فضا لیمستقر و فعّال نشده و تحم

قطعاً  ،یبستر قانون جادیهم بدون اآن انیبر مؤد

جذب  وجبتنها ماست و نه تیاصل شفاف ریمغا

موجب  اناًینخواهد شد، بلکه اح یخارج هیسرما

 .شودیم زین هاهیسرما زیگر

 

 ی. ساختار فن2-4-3-5ّ

اطالعات و تبعاً  یفناور یهارساختیز دیتمه

 گاهیجامع از آن در انجام امور با وجود پا یریکارگبه

 یارتباط اطالعات یو برقرار انیجامع اطالعات مؤد

 یهاعنوان مؤلفهبه ییاجرا التیتشک انیم یو آمار

 یبرا یعامل مؤثر تواندیم ،یمهم ساختار فنّ

 تیو رعا ضیبعدر کاهش ت یاتینظام مال تیموفق

باشد  یکاهش فساد ادار نیو همچن یاتیعدالت مال

 قیو نظارت دق نیقوان بیبا تصو یهکاررا نیو چن

 ی وگردد )نظر سریم هارساختیز نیا جادیدر ا

 (.109، 1392 ،ییفدا

 

 جهی. نت6

توسعه  یبرا یضرور یامر ،یخارج یگذارهیسرما

صورت است و اگر اساس آن به یو اجتماع یاقتصاد

گردد، منجر به توسعه کشور  یزیربرنامه ،یمنطق

 گذارهیو متقابالً هدف سرما گرددیم زبانیم

 .شودیدر کسب سود محقّق م زین یخارج

 یهارساختیو توسعه ز جادیمهم منوط به ا نیا

جمله متعدد کارآمد از جمله وضع مقررات من

جامع، شفاف باشد و  دیاست که با یاتیمقررات مال

 یاتیمحور مالو عدالت نیادیاصول بن یبتواند برمبنا

تحقّق  ریمس ح،یصح یو با ضمانت اجراها جادیا

وصول  تا،راس نی. در ادیرا هموار نما یدرآمد عموم

مربوطه با احترام به  یدستگاه متولّ یاز سو ات،یمال

 یالگو یآن بر مبنا یمقررات موضوعه و اجرا

و  ردیصورت پذ قهیو بدون اِعمال سل حیصح

 قرار دهد. بیمورد تعق ض،یرا بدون تبع نیمتخلّف

 یگریمانند هر شخص د یخارج گذارهیسرما

و ضرر کمتر، اقدام به  شتریباهدف کسب سود ب

به  یو بادقت کامل و با ابتنا کندیم یگذارهیسرما

 زانیو م یالمللنیمعتبر مختلف ب یهاشاخص

 یاسینظام س یابیبه ارز ،یگذارهیرماس یبرا سکیر

مقررات،  تیشفاف زانیاز جمله م زبانیکشور م

. پردازدیم یاتیو مال یادار ستمیس تیوضع

 یاتینظام مال کیکه وجود  دهدینشان م هایبررس
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 ازیدور از فساد، سبب ارتقاء امتجامع، شفاف و به

 جتاًیو نت یالمللنیب یهادر شاخص زبانیکشور م

به انجام  یخارج گذارانهیسرما بیترغ

توسعه و  زیاقدام ن نی. اگرددیم یگذارهیسرما

را به دنبال دارد و در  زبانیدرآمد کشور م شیافزا

با عدم اقبال  یخارج یگذارهیصورت، سرما نیا ریغ

 زبانیو سبب عدم توسعه کشور م دهیمواجه گرد

 سازدیرا مجبور م زبانیکشور م کهنیا ایو  شودیم

گسترده  یاتیمال یهاو مشوّق هاتیمعاف یتا با اعطا

اقدام به  رکارشناسانه،یصورت غبه یاتیمال نیدر قوان

 یگذارهیبه سرما گذارانهیسرما رمتعارفیغ قیتشو

 گذارهیکه اگرچه ممکن است به مذاق سرما دینما

سبب  مدت،یاما در طوالن د،یایخوش ب یخارج

کشور شده و تعادل رابطه  یاتیکاهش درآمد مال

 زند؛یرا برهم م زبانیدولت م - گذارهیمنفعت سرما

با  یخاص گذارانهیباعث جذب سرما نیهمچن

 ،ییشواز جمله پول رمتعارفیعموماً غ یهازهیانگ

 جه،یکار و در نت یرویاستعمار ن ،یاستعمار اقتصاد

به  یواقع گذارانهیسرما لیکاهش تما

 . دگردیم یگذارهیسرما

کشورها مشمول  ریهمانند سا زین رانیا ازآنجاکه

 یگذارهسرمای جهت کهقاعده است و با آن نیهم

 نیوضع نموده؛ اما ا یمقررات مختلف ،یخارج

الزم برخوردار نبوده  تیو شفاف تیمقررات از جامع

و وجود تعارض در  باشدیم یتعارضات یو دارا

 ران،یا نیدر قوان یخارج گذارهیسرما فیتعر

و  یقیحق گذارانهیمتفاوت بر سرما اتیمال لیحمت

 اتیمال نییدر مورد نحوه تع یسکوت قانون ،یحقوق

وجود  ،یقیحق یخارج گذارانهیسرما یبرا

متعدد و بعضاً متعارض  یهاو بخشنامه هانامهنییآ

 نییدر مورد تع قهیاعمال سل ن،یو مخالف با قوان

متعدد  یهاو بخشنامه یهانامهنییابطال آ ات،یمال

 نیقوان یعدم اجرا ،یادار یهاتوسط دادگاه یاتیمال

دستگاه  یاز سو یادار یهاو آراء صادره از دادگاه

و عدالت  تیظهور در عدم شفاف ستان،اتیمال

 گذارهیتبع آن، عدم رغبت سرماداشته و به یاتیمال

 همراهرا به یاتوسعه یهاپروژه یبه اجرا یخارج

 . دارد

ها و چالش ییاست ضمن شناسا یضرور نیبنابرا

 ژهیوحوزه به نیمقررات موضوعه در ا یهایکاست

نسبت به رفع ابهام  ،یاتیمال نیدر قوان یکل یبازنگر

و  کیاستراتژ یکردیمقررات، با رو یسازو همسان

 بلندمدت اقدام شود.

 یهدف، سازمان متولّ نیبه ا لیجهت ن نیهمچن

در جهت کاهش فساد، اقدامات  دیبا زین اتیاخذ مال

عوامل  یالزم را معمول داشته و نسبت به بررس

 نیقوان نیا یو نظارت بر اجرا یانگارفساد و جرم

و باهدف اجتناب از هرگونه اعمال  دهیاهتمام ورز

 یبسترها جادیو اقدام خارج از قانون، ضمن ا قهیسل

و الزام به  یالزم آموزش کارمندان در هر رده شغل

 هانامهنیآئ میکارشناسان خبره در تنظ یریکارگهب

به تخلّفات  یدگیرس نیها، و همچنو بخشنامه

مجازات افراد متخلّف و الزام آنان به  ،یانتظام

از ارتکاب تخلّف، در کاهش  یجبران خسارت ناش

 یاتیو عدالت مال تیشفافاعمال مؤثر بر  نیوقوع ا

 گام بردارد. یخارج هیبر جذب سرما رگذاریو تأث
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 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هتهی در برابر صورتبه سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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 منابع

و مقررات  نیمجموعه کامل قوان .احمد ،یآخوند -

 .1401، ، تهران، سخنوران1401 یاتیمال

آن بر  ریو تأث یفساد ادار» ،عبدالرحمن ،یافضل -

، «رفتبرون یو راهکارها امدهایپ -توسعه: علل 

 یمرکز امور حقوق هینشر یالمللنیب یمجله حقوق

 ،چهل و پنجمشماره  ،یجمهوراستیر یالمللنیب

1390. 

 یگذارهیسرما یمسائل حقوق ،نیحس ران،یپ -

 .1393، تهران، گنج دانش ،یالمللنیب

در  یخارج یگذارهیموانع سرما»، اسری ،یجعفر -

و خدمات  ییدانشگاه علوم قضا ،«رانیحقوق ا

 یهاحقوق شرکت شیارشد گرا نامهانیپا ،یادار

 .1395، یتجار

نقش » ،رضوان، ییایض ،محمد ،یجالل -

 ،«یساالرمردم یها در توسعه و ارتقاآمبودزمان

دانشگاه عالمه  یفصلنامه پژوهش حقوق عموم

 .1392سی و نهم، شماره  ،ییطباطبا

گزارش » ،فاطمه ،یخوشدل ،محدثه ،یلیجل -

مرکز  ،«رانیا یاتیدر نظام مال تیشفاف یراهبرد

 .1397 ،یجمهوراستیر کیاستراتژ یهایبررس

 ،محمد، یجالل، صابر ،یاورانین ،دیحم ،یمیرح -

و مبارزه با  تیشفاف یهاشاخصه» ،اسداهلل ،یاوری

 ،«یالمللنیب نیها و موازسنجه ریفساد و تأث

، (رانیا ی)انجمن معارف اسالم یاخالق یهاپژوهش

 .1399 ،دومماره ش

 یحقوق یبررس» ،دیوح ،اسدزاده ،یول ،یرستم -

 ،«یخارج یگذارهیبر سرما اتیمال ریتأث

سی  ، شمارهبیست و پنجدوره  ات،ینامه مالپژوهش

 .1396 ،و سوم

 ،مسعود ،رنجبر ،فاطمه ،یمحمد ،یول ،یرستم -

و  یاسیبر توسعه س اتینقش مال یحقوق یبررس»

 ی، فصلنامه مطالعات حقوق عموم«یدموکراس

، سومشماره  دوره چهل و هفت، دانشگاه تهران،

1396. 

 یردیشاهو ،محمدرضا شک،یب یسلمان -

اثرات  یبررس» ،فرانک ،باستان ،ریام ،آباددولت

 افتی)ره رانیدر ا یاقتصاد تیو امن یاتیدرآمد مال

، فصلنامه «(یزمان یهادر داده تیمتقابل عل

 شماره دوره دو، ،یو اقتصاد یمال یهااستیس

 .1393 ،هفتم

 یاتیاصالح نظام مال یکالبدشکاف» ،یعل ،یعسکر -

 ،«یاتیها و عملکرد نظام مالها، برنامهکشور: چالش

کارنامه  ژهیو یو اقتصاد یمال یهااستیفصلنامه س

 .1392دوم، شماره  دوره یک، دولت، یاقتصاد

 ،دیسع ،یعباس ،محمدجعفر ،یجهرم یقنبر -

در:  ،«ی: قواعد ناکافرانیا یالمللنیب یاتینظام مال»

 یهااستیس شیهما نیمجموعه مقاالت هشتم

 .1393تهران،  ران،یا یاتیو مال یمال

 ،انیعطر، یعل ،یمشهد ،دیرسعیام ،یانیکاو -

آن بر  ریو تأث تیجامع شفاف حهیال لیتحل» ،فرامرز

 ،«یسالمت نظام ادار یکاهش فساد و ارتقا

شماره  ،یالمللنیب یحقوق قاتیتحق یفصلنامه علم

  .1399، پنجاهم
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 تیو حما قیقانون تشو ،رضایعل ،یمظلوم رهن -

به  رانیا یاسالم یجمهور یخارج یگذار هیسرما

 یگذارهیو قانون سرما ییاجرا نامهنییانضمام آ

 ،یبه سه زبان فارس نیخلق چ یجمهور یخارج

 .1399، یتهران، حقوق ،ینیو چ یسیانگل

 یشناسبیآس»، مانیا ،ییفدا ،رضایعل ،ینظر -

و  یمال یهااستیفصلنامه س ،«رانیا یاتینظام مال

 .1392 ،چهارمشماره  ،یاقتصاد
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