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اســتفاده از گریزگاههای قانونی از پرداخت مالیات فرار کنند .طبیعتاً
ممکناستکهماآمارواطالعاتکافیازاینهانداشتهباشیمکههمه
حقوقمالیاتیدولتراازآنهادریافتکنیمامااقداماتخیلیخوبی
درســازمانمالیاتیدرحالانجاماســتکهبتوانیمآنهاراشناساییو
مورداعمالقانونقراردهیم.
شــماوقتیمســئولیتســازمانمالیاتــیراعهدهدارشــدید
موضوعمشکلمالیاتیاصنافبهیکیازموضوعاتپردردسر
درفضایاقتصادیکشــورتبدیلشــدهبود،چگونهتوانستید
اینموضوعرابهنحویحلکنیدکههمحقوقدولتتأمین
شــدهواصنافبــهپرداختمالیــاتبپردازنــدوهمرضایت
خاطربیشاز3میلیونصنفموجوددرکشوررادرپیداشته
باشد؟
وقتی من وارد ســازمان مالیاتی شدم چند شــعار و برنامه را محور
کار خــودم قــرار دادم کــه بعــداًتبدیــل بــه محورهــای برنامهریزی و
سیاستگذاری شد و توانستیم آنها را در مقام اجرا هم در رابطه با خود
ســازمان و هم در ارتبــاط با مؤدیان عملیاتی کنیم .نخســتین شــعار
محوری که مطرح شــد و برای نخستین بار هم در روزنامه ایران اعالم
کــردم ایــن بــود که مــا بــه دنبال
اعتمادســازی بیــن ســازمان و
مؤدیان هســتیم .طبیعتاًکسانی
کــه در حــوزه اصنــاف فعالیــت
میکنند نسبت به ســایر مؤدیان
از لحاظ تعــداد ،حجــم باالیی را
شــاملمیشــوند.یعنیازلحاظ
تعــداد 70 ،درصــد مؤدیــان را
شــامل میشــوند ولــی از لحــاظ
درآمدرقمخیلیپایینیراشامل
میشــوند .ما نوع برخــورد با این
افــراد را بهعنــوان یــک مقولــه
اجتماعــی تلقی کردیــم و صرفاً
بــا دیــدگاه اقتصــادی بــه آنهــا
نــگاهنکردیــم.مــاده 131قانــون
مالیاتی هم دچار تغییراتی شــد
و هم تعــداد طبقات کاهش پیدا
کــرد و هــم نرخهــای مالیاتــی و
معافیتها کاهش پیــدا کرد .اگر
میخواستیمدرآمدرامالکقرار
دهیم یک میزان مالیات تعیین
میشــد و اگــر هم میخواســتیم
سابقه پرداخت مالیات را مالک
قــرار دهیــم عــدد آن متفــاوت
میشــد .بــرای اینکــه رضایــت
اصنــاف بهعنوان یکــی از محوریتریــن گروههای جامعــه را بتوانیم
داشتهباشیموهمچنیندرتعاملباخوداصنافمالیاتراتعریفو
تعیینکنیمتوافقیباآنهاداشتیمکهالبتهنقشآقایفاضلیرئیس
اتــاقاصنــافوهمچنیننایبرئیسایشــاندرایــنتوافقخیلیپر
رنگ بــود .در قالب این توافــق پذیرفتیم که اگر اصناف مالیات ســال
 94خــودرابراســاسمیزانمالیــاتقطعیســال 93پرداختکنند،
اظهارنامههــای آنهــا را قبول کنیــم و برگ قطعی مالیــات برای آنها
صادر کنیم،یعنی برگ تشخیص و برگ قطعی ما در این قالب یکی
خواهــدشــد.درقالبایــنتوافقیکمیلیــونو 600هــزارنفرمنتفع
شدندومیزانمالیاتماهمکاهشپیدانکردوارائهاظهارنامههاهم
افزایش پیدا کرد و شــاهد رشد اندکمالیات نیز بودیم و البته این هم
اثبات شــد که ســازمان مالیاتی به نمایندگی از دولــت تدبیر و امید به
مردماعتماددارد.
یکنوعتلقــیدربینبخشهایــیازمردمنســبتبهبرخی
ســازمانهاوجــودداردوآنهمایناســتکــهدربدنهبرخی
ازســازمانهاماننــدســازمانمالیاتــیمســائلغیرشــفافو
فســادزایی وجــود دارد .طــی دوره مســئولیتتان بــا چنین
مســائلیمواجهشــدیدوبهصورتمصداقیبفرماییدنحوه
مواجههشمابااینمسائلچگونهبود؟
دو تــا محــور در ایــن ســؤال وجــود دارد یکــی شــفافیت و دیگــری
ســامت .ما اعتقاد داریم که هر چه میزان شفافیت افزایش پیدا کند
میزان ســامت هم باال خواهد رفت .اعتقاد ما بر این است که نگرش
جامعهبایدنســبتبهســازمانمالیاتیتغییرکند.مادربررسیهای
دقیقیکهانجامدادیمبهایننتیجهرسیدیمکهقاطبهبدنهوکارکنان
ســازمانمالیاتیافرادشریف،ســالموپرانگیزهایهستنداماممکن
اســت عده قلیلی هم وجود داشــته باشــند که منافع شخصی خود را
بر منافع ســازمان ،دولت و مــردم ارجحیت دهنــد .در این زمینه هم
اقداماتــیانجامگرفتاولاینکهتالشکردیمزندگیشــرافتمندانه
همراه با رفــاه و تأمین مالــی را برای کارکنان ســازمان مالیاتی فراهم

کنیم.ترمیمفاصلهپرداختها،همسانسازیپرداختهاوافزایش
پرداختها در این راســتا صورت گرفت .همچنین میثاق نامهای را با
همههمکارانامضاکردیمکهباهمکاریهمهباهممتعهدشویمکه
میزانفسادراکنترلکردهوپایینبیاوریم.بخشدیگرهمبهاقدامات
تنبیهی باز میگردد که ناگزیر باید در مواردی به آن ســمت برویم .در
اینراســتاهیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریرادرسازمانمستقر
کــردهودربخشهــایمختلــفافزایــشدادیم.سیاســتمــاهمدر
برخوردباتخلفات،رســیدگیســریع،قاطعانهوعادالنهبهپروندهها
و مســائل موجود اســت .تعبیــری را هم مایلــم به صــورت اخص به
کار ببــرم و آن هم این اســت که مبــارزه بیرحمانه با فســاد در اولویت
سیاستهاوعملکردمادرسازمانامورمالیاتیبودهوخواهدبود.
مصداقیمیتوانیدنامببرید؟
بحث همراهــی با مردم در اینجــا اهمیت ویــژه دارد .مثالً در یک
مــوردبرخوردبرخیازهمکارانمادریکــیازاداراتبایکیازمؤدیان
مناســب نبود و بعــد از اینکه بررســی کردیم متوجه شــدیم که حق با
مــؤدیاســتودراینارتبــاطاقداماتتنبیهیدرخصــوص 12نفراز
همکاراناعمالکردیم.یابرعکسمامعتقدیمکهمتناسببااحترام
و همراهــی با مــردم ،حقوق
همــکاران هــم بایــد رعایت
پرونده بوده که
شــود .در یــک مــورد فــردی
در سالهای
برای نقل و انتقال یک ملک
کهمتعلقبهیکمسئولبود
قبل  2یا  3میلیارد
مراجعه کرد و با اسم آوردن
تومان مالیات
از آن فــرد تــاش داشــت که
پرداخت میکرد
اعمــال نفــوذ کــرده و ممیــز
یا سالهایی بوده
مــا را تحــت تأثیــر قــرار دهد
که صورتهای مالی
کــه در آنجــا پرونــده قضایی
زیانده ارائه میکرد
تشکیل شــد و من هم اعالم
و مالیاتی پرداخت
کردم کــه بــرای دفــاع از این
همــکارم در جلســه دادگاه
نمیکرد ولی ما با
حضور پیــدا خواهــم کرد که
رسیدگی به اسناد و
بــهدفاعازایشــانوعملکرد
مدارک این فرد
قانونــی ایشــان بپــردازم .در
متوجه موضوع
حــال فرهنگســازی ایــن
اش
ه
پروند
شدیم و به
مســأله هم هســتیم کــه این
و
کردیم
رسیدگی
تصــور کــه مــردم بــرای راه
تاکنون
مذکور
مؤدی
انداختــن کارشــان بایــد یا از
پارتییارشوهاستفادهکننداز
 700میلیارد تومان
میانرفتهومردمبامراجعه
مالیات پرداخت
به ادارات مالیاتی میتوانند
کرده است
از خدمــات برابــر و عادالنــه
استفادهکنند.
اگــربخواهیدتلخترینوشــیرینترینخاطرهایکــهدرطول
دورهمســئولیتتاندرســازمانامــورمالیاتیبــاآنمواجه
شدیدذکرکنیدبهچهمواردیاشارهمیکنید؟
یکی از بهترین خاطرات من وقتی اســت که با همکاران استانیام
مالقــات میکنــم .در این مالقاتها مــن عالقهمندم بیشــتر از اینکه
خــودم صحبت کنم ،همــکاران من صحبــت کنند و از مشکالتشــان
بگویند،انتقاداتیاگردارندمطرحکنندوپیشنهاداتخودرادرجهت
رونــداجرایبهترارائهکنند.بااینحالاگربخواهمبهترینخاطرهام
را ذکر کنم باید بگویم شــیرینترین خاطره به وقتی برمیگردد که در
جریان بررســی قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت ،دولت اجازه
داد کــه ما آیین نامه خاصی بــرای همکاران ســازمان مالیاتی در امور
مالی،رفاهی،اداریواستخدامیداشتهباشیم.اگرمجلسهمراهی
کنداینمیتواندنویدخوبیبرایادارهمطلوبسازمانمالیاتیباشد.
لحظهایکهدرهیأتدولتبهاتفاقرأیدادندکههمکارانســازمان
مالیاتی حق و حقوقشــان بدرستی تعریف شــود یکی از شیرینترین
خاطراتکاریمندراینسازماناست.
بــه هر حال طبیعی اســت کــه خاطــرات تلخی هم وجود داشــته
باشد،تلخترینخاطراتمنهمزمانیاستکهحقوقدولتنادیده
گرفتهمیشــود.هروقتاحساسکردماینحقوقحقهبدرستیایفا
نشودطبیعتاًبسیارناراحتمیشوم.
شما در دولتهای مختلف بعد از انقالب مسئولیت داشتید
وبهفعالیتمشــغولبودید.درمقاممقایســهتفاوتهایکار
دردولــتیازدهــمبادولتهایپیشــینچگونهاســت؟اگر
بخواهیدچندتفاوتیاویژگیرادراینزمینهبیانکنیدبهچه
مواردیاشارهخواهیدکرد؟
خــبمندردولتهــایبعدازانقالباززمانیکهدانشــجوبودم
فعالیت و مســئولیت داشــتم به اســتثنای دولتهای نهم و دهم که
همکارینداشتموازاینحضورنداشتنهمناراحتنیستم.باالخره
دولتهایبعدازانقالبمکملهمبودندودرراســتایهمفعالیت

داشــتند اما وقتی در دولت یازدهم آغاز به کار کــردم و فعالیتام را از
سرگرفتمبا چندمسألهعمدهروبهرو شدم .دولتهاتا ابتدای دولت
نهمدرقالبیکنظموانضباطخوبوبابرنامهریزیمدون درحال
فعالیتبودند.بااینحالشیرازهنظموقانونگراییدردودولتنهم
و دهم کامالً به هم ریخت .در این شرایط دولت یازدهم که آغاز به کار
کردبرایاینکهبتواندروندفعالیتهایطبیعیاشراازسربگیردوبه
شــرایط منضبط قبل از دولتهای نهم و دهم برگردد ،شرایط بسیار
ســختی را پیش روی خودش داشــت .قانــون در آن دو دولت کامالً به
محــاقرفت.بنابراینزماننیازبودکهقانوناحیاشــود ،ضوابطاحیا
شــود و وضعیت به شرایط ســابق برگردد .به جرأت میتوانم بگویم
تفکرسالممدیریتیدرقاطبهمدیرانکشورتااوایلدولتنهموجود
داشت اما با آغاز به کار دولت نهم شیوه تفکر مدیریتی کامالً دگرگون
شد.فردیکهمیخواهدبهعنوانمدیرفعالیتکندبایددرچارچوب
محدودیتها و امکانات موجود کار خود را پیش ببرد اما متأسفانه در
دولت نهمو دهم این رویکرد حاکم نبودومسابقههایی برایسبقت
درکسببیشترتسهیالتوامکاناتبهوجودآمدومتأسفانهقوانینو
ضابطههایی در این راستا ایجاد کردند که دامنگیر دولت یازدهم هم
شــد .با این حال مشــاهده شــد که در این دولت قوانین و مقررات این
حوزهموردبازبینیواصالحقرارگرفت.
یــامثالًدرموردبودجه،دیوانمحاســباتگزارشدادکهدربرخی
از ســالها در دولتهــای نهــم و دهــم ،بودجــه شــاهد انحرافات76
درصــدیعملکردبود.منزمانیدرســازمانبرنامــهوبودجهبودم.
شــاهدبــودمکــههمــههمــکارانوســازمانهادرتالشاندکــهکامالً
مطابقپیشبینیهاواعتباراتمشخصشدهدرقالبقانونبودجه
عمــل میکنند .با این حال عــدم انضباط مالی ،پولــی و بودجهای در
دولتهــای نهم و دهم کامالً مشــهود بــود .به نظر من دســتگاههای
نظارتیخیلیجدیترمیتوانستندورودکردهوبرخوردکنند.
یادرحوزهبانکیاینبیانضباطیخیلیشــدیدتربود.مندراین
دولتدربانکهممســئولیتداشــتمودرجریــاناینبیانضباطی
بــودم .مطالبات معــوق بانکی یکــی از مهمترین معضــات کنونی
بانکهامحسوبمیشود.دراینخصوصدردولتسابقبهافرادی
تســهیالت اعطا شــد که اصوالًتوانایی بازپرداخت مبالغ اعطا شده را
نداشتندوتوجیهاقتصادیوفنیبرایمبالغاعطاشدهوجودنداشت.
تحتتأثیراینبیانضباطیهاوضعیتبانکهابدترشدوشرایطی
بــهوجودآمدکهدرقالبآنبانکهابهبانکمرکزیبدهکارشــدند،
دولت به بانکها بدهکار شــد و زمینه برای تنزل شاخصهایی چون
نقد شوندگی منابع ،نقدینگی و ...پدید آمد .در این دولت میبایست
ایــن بیانضباطیهــا رفع میشــد و زمینه برای بازگشــت به شــرایط
پیشینفراهممیشدوهمینهمکاررابسیارسختکرد.
بهنظرشــمااینبیانضباطیهــادرایندولتبرطرفشــدو
شرایطبهوضعیتپیشینبرگشت؟
به نظر من موفقیتهای بزرگی در این خصوص حاصل شــد و
بســیاری از امور به ریل سابق خود بازگشــت .البته کار بسیار سختی
در پیــش اســت .مثالً  25درصــد از مطالبات نظام بانکــی ما اکنون
از دولــت و بخــش خصوصــی اســت .طبیعی اســت کــه نمیتوان
در کوتــاه مــدت ایــن مطالبــات را تســویه کــرد و همیــن هم فشــار
زیــادی را بــه بانکهــا وارد میکنــد و زمینــه را بــرای کاهش قدرت
تسهیالتدهی بانکها فراهم میکند.
البتــه وقتــی نقــاط ضعــف دولتهــای نهــم و دهــم را مطرح
کردیــم بایــد نقــاط قــوت آن را هــم مطــرح کنیــم .مثــاً در بخش
مالیات ،بخشــی از موفقیتها و دســتاوردهایی که ما داریم ناشــی
از اقداماتی اســت که در دولت دهم آغاز شــد .مثــل قانون مالیات
بــر ارزش افــزوده که در دولــت دهم آغاز شــد و زمینــه را برای یک
تحــول اساســی در زمینه عملیــات اخذ مالیــات فراهم کــرد .یا در
زمینــه طــرح جامع مالیاتــی هم پیــش زمینهها و اقدامــات خوبی
مخصوصــاً از ســال  88بــه بعد رخ داد کــه زمینه را برای گســترش
اقدامات و فعالیتهای ما در این حوزه فراهم کرد.
هرمدیــریمعموالًبعــدازمدتیکــهازدورهمســئولیتاش
گذشــتدورهفعالیتخــودرامــوردبازبینیقــرارمیدهد.
اگراکنونبــهدورهآغازمســئولیتخودبرگردیدبــازهماین
رویهاقداماتاجراییخودراادامهخواهیددادیانه ،دوســت
داشتیداقداماتمتفاوتیانجامدهید؟
خبمنمدتزیادینیستکهدراینسازمانمسئولیتگرفتم.
اندکیبیشازیکســالاستکهدراینمنصبایفاینقشمیکنم.
اینســازمانویژگیهاییداردازجملهوجودنیرویتخصصیزبدهو
کارآمد و دارای مهارت کافی در امر تشخیص و وصول مالیات .ویژگی
دیگر هم آمادگی بخش مدیریتی ســازمان برای ایجاد تحول اســت.
من اعتقادم بر این اســت که در این یک ســال روندی را که میبایست
طیکنیمبخوبیطیشــدهاســت.ازاقداماتیکهانجامشدمنکامالً
راضی هســتم .یعنــی هم در بخــش مؤدیان ما به یــک رضایتمندی
نســبیواعتمــادمتقابلرســیدیموهمراهیبامردممحققشــدواز
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