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	طرح پژوهش:كليات  -3

 سازوكار ورود خمس و زكات به نظام مالياتي كشور بايد از چه الگويي پيروي نمايد و آيا امكان تقويت نظام  :مسئله
هاي علميه وجود دارد، همچنين آثار اقتصادي ورود خمس و زكات به نظام مالياتي و در عين حال مستقل ماندن حوزه

	.كشور تا چه حد استمالياتي 
 طرح حاضر در نظر دارد با توجه به ظرفيت مناسب و قابل قبول خمس و زكات، سازوكاري را طراحي نمايد كه : هدف

	.بواسطه آن ساختاري منسجم براي نظام مالياتي مبتني بر الگوي اسالمي ايراني طراحي شود
 قلمرو زماني :‐	
 ايران و ساير كشورهاي اسالمي: قلمرو مكاني.	



 25/6/1393           :اريخت 

 هاي پژوهشيشناسنامه طرح

	
	
	
	
	

 رياست جمهوري
ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه   

 معاونت پژوهشي
هاي پژوهشيدفتر طرح 	

يوست:پ 

R.R.	RE٠٢.٠١٨   د مستند:ك  

	5از  3	 	شماره صفحه  

	

	
	

 توصيفي و علي :روش تحقيق.	
 در اين مدل، سعي بر اين است كه سازوكارهاي اخذ ماليات، خمس . تحقيق حاضر، تحليلي است مدل :مدل مورد استفاده

	.هاي مختلف را نشان دهدبين بخش...) تسويه حساب، تبادل اطالعات و(و زكات طراحي شود و روابط 
 خالصه فصول:	

	.استارائه شده  »مسئله و اهميت موضوعمقدمه، بيان «فصل اول در  -

در اين فصل ابتدا  .پرداخته است ،»بررسي نظري و فقهي زكات و خمس در نظام اقتصادي اسالم« فصل دوم به -
، سپس به بحث در مورد )معناي لغوي و داليل وجوب(گرفته  مس در دين اسالم مورد بررسي قرارزكات و خ

روايات پرداخته است؛ همچنين آثار زكات در بعد فردي و اجتماعي بيان شده و فلسفه وضع زكات از منظر آيات و 
	.در ادامه بررسي فقهي زكات و خمس آمده است

در . خته استا، پرد»بررسي نظري امكان جانشيني يا مكمل بودن خمس و زكات در نظام مالياتي«فصل سوم به  -
رعي به بحث گذاشته شده است و نقش حكومت در قبال هاي شاين فصل اجباري يا اختياري بودن پرداخت ماليات

اي عدالت در در ادامه وجوه اشتراك، مبن. زكات و همچنين مشروعيت وضع ماليات مورد بررسي قرار گرفته است
	.ماليات و زكات، جايگزيني زكات با ماليات و تقدم زكات بر ماليات ارائه شده است

در اين فصل ابتدا به محاسبه . است» زكات و خمس در اقتصاد ايرانمحاسبه ظرفيت بالقوه « چهارمفصل عنوان  -
در ادامه كارايي زكات با . ظرفيت بالقوه زكات غالت اربعه، انعام ثالثه و نقدين در اقتصاد ايران پرداخته شده است

و مقايسه  بندي بخش درآمديگانه، برآورد ظرفيت بالقوه خمس در اقتصاد ايران و جمع 9فرض انحصار در موارد 
	.آن با درآمدهاي مالياتي بررسي شده است

در اين . ، دارد»روهاي پيشمروري بر وضعيت موجود خمس، زكات و ماليات در ايران و بررسي چالش«فصل پنجم  -
فصل مباني نظري ماليات و نظام مالياتي در ايران و وضعيت زكات و خمس در جمهوري اسالمي ايران، به تفصيل 

	.قرار گرفته استمورد بررسي 
در اين فصل . استپرداخته » بررسي آثار اقتصادي ورود خمس و زكات به نظام مالياتي كشور«به  در فصل ششم  -

اثر ورود زكات و خمس بر متغيرهاي مهم اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گرفته است كه مهمترين متغيرهاي 
در اين بخش نشان داده . هستندجيني و توسعه اقتصادي مورد بررسي، وابستگي به درآمدهاي نفتي، فقر، ضريب 

است كه ورود زكات به سيستم مالياتي كشور اثرات مطلوبي بر اين متغيرها خواهد داشت و منجر به بهبود شده 
	.شودفضاي اقتصادي كشور مي

)» كشورهاي مسلمانبا تأكيد بر تجربه (الزامات طراحي ساختار سازماني نظام خمس و زكات «فصل هفتم به بيان  -
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براي اين منظور ابتدا مفاهيم و الزامات طراحي ساختار سازماني بيان شده، سپس قوانين و مقررات، . پردازدمي
	.در كشورهاي اسالمي مورد بررسي قرار گرفته است ،آوري و توزيع زكاتجمع

هاي بتدا ساختار موجود و ويژگيسعي دارد ا ،»طراحي سازوكار ورود خمس به نظام مالياتي«فصل هشتم با عنوان  -
اين فصل دو در . را بيان نمايد و مدل مطلوب در طراحي نظام مالياتي را ارائه دهد) نقاط ضعف و قوت(آن 

:انداين دو سناريو به صورت زير بيان شده شكل گرفته است.ها نظام مالياتي بر اساس آن كهاند شدهبيان سناريويي 
 اي دهك پنجم را به عنوان متوسط جامعه در نظر گرفته و آنقدر به فقرا پرداخت سطح هزينه: سناريوي اول

 .شان به سطح دهك پنجم جامعه برسدكنيم تا سطح زندگي
 درصد آن به عنوان خط فقر 66يا  50تعيين خط فقر، تعيين ميانه مخارج خانوار و محاسبه : سناريوي دوم.	

	.كه بايد سناريوي دوم مبناي طراحي نظام مالياتي قرار گيرد كندطرح حاضر با نقد سناريوي اول بيان مي
	. آمده است» بندي، ارائه راهكار و پيشنهاداتجمع« فصل نهمدر  -

 نتايج: 
تواند موجب بهبود وضعيت اقتصادي ورود زكات و خمس به نظام مالياتي مي نتايج تحقيق حاكي از آن است كه

. هاي علميه و مراجع تقليد حفظ شودهمچنين استقالل و قدرت حوزههاي مختلف شود و كشور از نظر شاخص
	.همچنين در اين تحقيق سازوكاري براي ورود خمس و زكات به نظام مالياتي كشور ارائه شده است

 :واژگان كليدي -4

	.خمس، زكات، ماليات، الگوي اسالمي ايراني

Khoms, Zakah, Tax, Islamic-Iranian Pattern. 

 
 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

دهد كه سازي خمس و زكات در نظام مالياتي مدنظرش را طراحي كرده است پيشنهاد ميمحقق پس از اينكه سازوكار پياده
 .اندبايد نكاتي را در مورد نهادهاي موجود در سيستم جديد مد نظر قرار داد كه اين موارد به شرح زير ارائه شده

 .كه در الگوي جديد بايد شكل بگيرد سيستم اطالعاتي يكپارچه در مصرف وجوهات شرعي است مهمترين نهادي -1
هاي علميه، معاونتي تحت عنوان معاونت امور اقتصادي شكل بگيرد كه به شود در مركز مديريت حوزهپيشنهاد مي

	صورت اختصاصي به مصرف وجوهات شرعي نظر مراجع تقليد اهتمام داشته باشد.
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مربوط به نظام مالياتي است كه بايد سيستم اطالعاتي خود را با وضع جديد تطبيق دهد و در واقع اين  بخش دوم -2
بندي ما بايد خود را اصالح كند. در واقع نظام مالياتي بايد بتواند با نهاد از جمله نهادهايي است كه طبق تقسيم

	هاي مالياتي قرار دهد.معافيتتشخيص مبالغ صحيح خمس پرداختي به ولي فقيه، افراد را مشمول 

سومين نهادي كه بايد خود را با شرايط جديد وفق دهد، مركز وجوهات شرعي در بيت رهبري است. اين مركز بايد  -3
با هماهنگي با نظام مالياتي امكاني را براي انتقال اطالعات پرداخت خمس به نظام مالياتي فراهم آورد و از سوي 

	 ريزي كند.د به دولت برنامهديگر در انتقال وجوه مازا
اين امكان وجود دارد كه در سيستم جديد بسياري از وظايف دولت مخصوصاً در حوزه فرهنگ كه تا پيش از اين  -4

هاي علميه واگذار گردد و منابع آن از كرده به حوزهدولت متعهد به اجراي آن بوده و منابع مالي آن را تأمين مي
	گردد.طريق وجوهات شرعيه تأمين 

ممكن است در آينده پيشنهادهاي متعددي در مورد ساختارها ارائه شود و حتي مانند تجربه برخي كشورها،  -5
نهادهاي مستقلي براي مديريت خمس و زكات در كشور شكل بگيرد كه هم مصارف و هم منابع را مديريت نمايد. 

تواند براي همگرايي نظام مالياتي است كه مي ترين كارهاييپيشنهاداتي كه ما در حال حاضر مطرح كرديم ابتدايي
	هاي بهتر با ساختاري كه ما ارائه كرديم وجود دارد.مطرح گردد و لذا امكان ارائه جايگزين و حتي طرح

	
 


