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Abstract 
Nowadays, fiscal decentralization and strengthening local governments are 
welcomed among many countries. Fiscal decentralization is the transfer of 
expenditure responsibilities and revenue assignments to local governments. Local 
governments need revenue to implement local policies. In fact, the independence of 
local governments is directly related to their financial independence. To achieve the 
goal of financial independence, there is a need to define a source of revenue and 
give authority on how to spend it. Since the most important source of income for 
governments is tax, tax decentralization plays an important role in decentralizing 
governments financially. In this article, we seek to answer the question of what are 
public law basis of tax decentralization and what are the mechanisms for designing 
an efficient decentralized tax system in which the principles of tax law are also 
respected. A review of tax decentralization from the perspective of public law shows 
that tax decentralization is rooted in the principles such as public participation, 
transparency and public oversight, public interest, equity, conformity and the 
distribution of tax legislative power, designing an appropriate administrative system 
and oversight are the most important mechanisms of tax decentralization. 
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 چکیده

های محلی مورد استققاا  سیتراری از کرتورها رترار     امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت
هتای  کردی سه حکومتت ی مالی سه معنای اعطای اخقرار درآمدی و هزینهاست. تمرکززدایگرفقه 

های محلی مدنظر نراز سه درآمد دارنتد  در  ی محلی سرای اجرای سراستهاحکومتمحلی است. 
ی محلی ارتااط میققرمی سا اسققال  مالی آنها دارد. سرای استققال   هاحکومتحقرقت اسققال  

ترین مناتع  کرد آن است. از آنجا که مهمینههزد و اعطای اخقرار مالی، نراز سه تعریف مناع درآم
مالرات است، تمرکززدایی مالراتی نقش مهمی در غررمقمرکز کردن دولت از نظر  هادولتدرآمد 

کند. مقالة حاضر درصدد پاسخگویی سه این پرسش است که ماانی حقتو  عمتومی   مالی ایفا می
و سرای طراحی نظام غررمقمرکز مالرتاتی کتارا کته در عترن      ها هیقندتمرکززدایی مالراتی کدام

حا  اصو  حقو  مالراتی نرز در آن رعایت شده ساشد، چه سازوکارهایی مورد نراز است. سررسی 
دهد کته تمرکززدایتی مالرتاتی ریرته در     تمرکززدایی مالراتی از دریچة حقو  عمومی نران می

ت همگانی، منافع عمومی، سراسری و انطاتا  دارد  اصولی مانند مرارکت عمومی، شفافرت و نظار
های وفصل اخقالفو توزیع ردرت رانونگذاری مالراتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل

 اجرای آن است. ترین سازوکارهایمالراتی در محل از مهم
 

 کلیدواژگان
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 مقدمه

کننتد.  های مخقلفی سرای ادارة امور حکومقی و انجام خدمات عمومی اسقفاده متی کرورها از ساک
توان امور را سه ملی و محلتی تقیترم کترد، ستطو      سندی کلی، میسا توجه سه اینکه در یک تقیرم

نظتر ستاک    اساس، کرتورها را از رن هم سرحاکمرت نرز راسل تقیرم سه ملی و محلی خواهند سود  
ررسیرط یا مرکب )فدرا ( تقیترم  غاداره سه کرورهای سیرط یا یکپارچه )مقمرکز و غررمقمرکز( و 

(. در گذشتقه غالتب کرتورها از شتروة مقمرکتز سترای ادارة امتور        379: 1375کنند )هاشتمی،  می
ی یتا  کردند  تصمرمات در مرکز اتخاذ شده و توسط مأموران ملت سراسی، اداری و مالی اسقفاده می
مراتای از طرف دولت مرکزی سر آنهتا اعمتا    شد و نظارت سلیلهمحلی سه مرحلة اجرا گذاشقه می

امتور، سته    ادارة در شتهروندان  سررقر مرارکت منظورسه و ساالریمردم فکر پرررفت شد. لکن سامی
رتوة   از میتققل  رشکماس محلی واحدهای سه اخقرارات سرخی اعطای سه تصمرم کرورها مرور زمان،
های ادارة کرتور، ستا توجته سته فوایتد انجتام       عنوان یکی از ساکگرفقند و تمرکززدایی، سه مرکزی

 غررمقمرکز امور محلی توسط ساکنان در محل، در سیراری از کرورها مورد توجه رترار گرفتت. در  
در وارتع،   .سندندمی کارسهرا  تمرکزعدم  سراست از مقفاوتی اشکا  کرورها، حاضر، سیراری از حا 

شتود و  هتای محلتی واگتذار متی    سا توجه سه مرزان اخقراراتی که از طرف دولت مرکزی سه حکومت
گررد و همچنرن نوع نظارت دولت مرکزی ستر مقامتات محلتی،    منظور شکل مینهادهایی که سدین

صتالحرت  شتود. تمرکززدایتی از لحتاو نتوع     اشکا  گوناگونی از تمرکززدایی در کرورها اجرا متی 
(. UNDP, 1999: 7شتود ) متی  های محلتی، سته سراستی، اداری و متالی تقیترم     عطاشده سه دولتا

تمرکززدایی مالی سه معنای انققا  ردرت در حوزة مالی و اعطای صالحرت کیب درآمتد و اخقرتار   
 های محلی است.  کرد آن از سوی حکومت مرکزی سه حکومتهزینه

هتای محلتی سایتد تنتمرن شتود.        حکومتت سرای ایجتاد نظتام غررمقمرکتز کتارا، استققال     
های محلی ساید از نظر مالی تأمرن شوند  سه سران دیگر، ایجتاد یتک مناتع    منظور، حکومتسدین

های محلی یک ضرورت محیوب کرد آن، سرای اسققال  حکومتدرآمدی و اعطای اخقرار هزینه
لی، در وهلة او  سه درآمد های محلی سرای پررارد اهداف خود و ادارة امور محشود. حکومتمی

رو تمرکززدایتی  هاست، ازاینترین مناع درآمد عمومی حکومتنراز دارند. از آنجا که مالرات مهم
شتود. تمرکززدایتی   ترین اسزار سرای ایجاد نظام غررمقمرکز مالی مطر  میعنوان اصلیمالراتی سه

درآمدهای مالراتی محلی یا ملی سته  مالراتی در تعریف کلی سه معنای واگذاری تمام یا ریمقی از 
است. سر این اساس نیات تمرکززدایی مالراتی عاارت از سهم حکومت محلی از  1حکومت محلی
 . استسه نیات سهم حکومت مرکزی از کل درآمد مالراتی  2درآمد مالراتی

________________________________________________________________ 
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 و حقتو  عمتومی   هدف از نگارش پژوهش حاضر، پاسخگویی سه این پرسش است که ماانی
 مالرتاتی  غررمقمرکتز  هتای نظتام  در چریتت و امتروزه   مالراتی تمرکززدایی حقوری هایسازوکار
 شود.می اسقفاده حقوری سازوکارهای و اسزارها چه مخقلف

 مرارکت همگانی، اصولی چون در ریره تمرکززدایی مقالة حاضر سر این فرض اسقوار است که
 و عمتومی  منتافع  مرتان  تتوازن  و عمومی خدمات ارائة سراسری، تداوم انطاا ، شفافرت، پاسخگویی،
 نهادهای ایجاد توزیع ردرت رانونگذاری، چون سازوکارهایی کارگرریسه صورت در و دارد خصوصی
 ررمومتت  داوری مالراتی در محتل،  و دادرسی نهادهای وجود طراحی نظام اداری مقناسب، نظارتی،
 یاتات  و رشتد  و شتفافرت  تتأیرر،  ارایی،کت  مردم، سته  مداخلة سرای الزم اسزارهای سرنیپرش و اداری

 سترای  مناسب حقوری سازوکارهای و اصو  ماانی، منظور معرفیرو سهازاین .شودمنجر می ارقصادی
 منتاسع  عادالنتة  و صتحر   تخصتر   و یتروت  عادالنتة  توزیع هدف سا شفاف و کارا ارقصادی نرل سه
ة حقتو  عمتومی، ماتانی حقتوری     مطلتوب، اسقتدا از دریچت    نحتو سه عمومی خدمات ارائة و عمومی

تمرکززدایی مالراتی را شناسایی کرده و سپس در سخش دوم سا توجه سه ستط  اخقرتارات مالرتاتی    
شده سه سررسی انواع تمرکززدایی مالرتاتی پرداخقته و در انقهتا ستازوکارهای حقتوری سترای       تفویض

 .  ایجاد نظام غررمقمرکز مالراتی سهرنه و کارا را معرفی خواهرم کرد
 

 مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی
 توان سه شر  زیر سرشمرد:از دیدگاه حقو  عمومی ماانی تمرکززدایی مالراتی را می

 

 مشارکت عمومی .1
کننتدة تمرکززدایتی مالرتاتی، تقویتت مرتارکت      رته توجحقو  عمتومی   ترین ماانییکی از مهم

ستاالر یتا   ی متردم هتا نظتام اصتل اساستی   همگانی یا اصل مرارکت عمومی است. هیقة اولره و 
 دموکراترک عاارت از مرارکت شهروندان است. 

ی و ارائة خدمات عمومی سا هدف سهاتود عملکترد   دارحکومتامروزه مرارکت شهروندان در 
شتود. تتأیرر مرتارکت همگتانی سراستاس تتأیرر آن ستر        یمت ی دناتا   اگیقردهطور حاکمرت، سه

عمومی یعنی تخصر  کارامتد منتاسع، عتدالت در ارائتة ختدمات      های اصلی ارائة خدمات مؤلفه
شتود  یمت هتا ارزیتاسی   ینته هزعمومی، پاسخگویی و کاهش فیاد، کرفرت خدمات و سازپرداختت  

(Rugo Muriu, 2013: 1-2 .) 
ی شهروندی است. شهروندی هاحقیکی از  ساالرمردمی هانظامة اصلی هیقمرارکت عمومی 

عنتوان مالرتات سته حکومتت     اید سخری از دسقرنج و عایدی ختود را سته  که مطاسق روانرن مخقلف س
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کتردی و  ، ماتادی هزینته  1ی مالرتاتی هانرخها، یهپاگرری در خصوص رمتصمسپردازد، حق دارد در 
کرد آن آگتاهی یاستد و در نهایتت    ینههزها شرکت داده شود، از چگونگی گرریرمتصممرزان آن در 

کند و از میئوالن انقظار پاسخگویی داشقه ساشد. هرچه ایتن مرتارکت    سقواند سر این فرایند نظارت
شتود و در نقرجته شتهروندان ستا رغاتت      تر ساشد، اعقماد مردم سه دولت محلی سررتقر متی  رممیقق

 کند.  یمپردازند و همرن میئله سه ایجاد فرهنگ مالراتی مطلوب کمک سررقری مالرات می
شتود و  های مقختذه متی  راستسندان در خصوص مرارکت، ساب ایجاد حس مالکرت شهرو

 :Rugo Murio, 2013)کنتد  یمترترب آنها را سرای پرداخت هزینة خدمات عمومی ترغرب سدین

های اصلی خدمات عمومی ساشند و سته  کنندة اولویتررنتعتوانند یم. مردم سا مرارکت خود (12
 ها یا خدمات غررضروری کمک کنند. ینههزحذف 

 دسایت  ه این نحوس رزن راتو مصرف مال تاس یعموم تسه رضای یحکومت رانون مقک، یدموکراس
شهروندان ختود   راتکه مال رردموکراترکغ یهانظام الفسرخ رقاًدرقکی ساشد  م یعموم تسه رضای

(. صرف مالرتات  603: 1396کنند )رسقمی و همکاران، یم یعمومت سا رضای غایرم وریرا صرف ام
شهروندان اهمرقی ندارد یا تغررر ملموسی در زندگی و سط  خدمات عمومی  سرای اموری که سرای

 ها در وصو  کامل مالرات است.ولتکند، از دالیل فرار مالراتی و ناکامی دینمایجاد 

 

 . شفافیت و نظارت همگانی2
میئلة پدید آمدن حق نظارت از طریق مالرات سه مد  اروپایی گذار سه دموکراسی نیتات داده  »
ستا  درگرتری    600شود. مثا  کالسرک پدید آمدن این حق انگلیقان است که طی متدت  یم

: 1396)رستقمی و همکتاران،    «شدن وصتو  مالرتات منجتر شتد     رانونمندمردم سا حکومت، سه 
صورت دررق، سریع و جامع، فرایندهای درآمدی را سررسی کند، ایتر  اگر نظام مالراتی سه»(. 611

شتود و در نقرجته   یمت ورد. کیب درآمدهای غرررانونی دچار مرکل اساسی آیمسار مثاقی نرز سه
تأیررگذاری این مناسع یروت در فرایندهای ارقصادی و سراسی )مانند انقخاستات یتا تالرغتات یتا     

 (.  613: 1396)رسقمی و همکاران،  «یاسدیمشدت کاهش اعما  نفوذ سر نخاگان سراسی( سه
 ترکوچکتر کردن نهاد وضع و وصو  مالرات سه مردم و یکدنزتمرکززدایی مالراتی از طریق 

امکتان نظتارت    -در مقاییه سا یک نهاد یا سازمان مرکتزی مالرتاتی در ستط  ملتی    –کردن آن 
گاه مردم یک منطقه یا شهر  تجرسه نرز نران داده است هر»آورد. یمتری فراهم رقدرتر و وسرع

طتور روزشتمار سترای    پردازنتد، سته  رض خاصی که میطور شفاف مراهده کنند که عواو روسقا سه
ای پرخطر، ایجاد یک رطعه از سزرگراه حراتی ه  هندسی جادهالتأمرن مالی یک پل زیرگذر، اص

کنند. مزیتت  یاسد، سا مرل و اشقرا  این عوارض یا مالرات را پرداخت میو مانند آن اخقصاص می

________________________________________________________________ 
1. Tax Rate and Tax Base 
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کته در ادسرتات ارقصتادی    استت  های انتد   فهدیگر شفافرت، وصو  سریع پرداخت مالرات سا ور
 .(212: 1395)خادم علرزاده، « ها اهمرت سیزایی داردمالرات

 

 خدمات عمومی. 3
هدف از ارائة خدمات عمومی تأمرن نفع عمومی است. منفعت عمتومی در یتک تعریتف کلتی و     

وب آنهتا  سیرط عاارت است از هر خدمت یا کاالیی که عموم متردم از آن منقفتع شتوند و مطلت    
ستود عتام از مفتاهرم کلرتدی     »طور سالفعتل از آن منقفتع نرتوند.    ساشد  اگرچه سرخی از آنها سه

ویتژه حقتو  اداری استت. غایتت تمتام اعمتا  زمامتداران و        نظریات سراسی و حقو  عمومی سه
از « حکومت سرای مردم»مقامات اداری سرآوردن سود عمومی است. از دیدگاه آسراهام لرنکلن نرز 

توان سه حکومت سرای را می« حکومت سرای مردم»های دموکراترک است. ناصر اساسی حکومتع
یل کرد. سه دیگر سخن دموکراسی عاارت استت از حکومتت متردم ستر     تأوسرآوردن خرر مرقر  

 (. 212: 1390)گرجی ازندریانی، «مردم سرای سرآوردن خرر مرقر 
آن ستا توجته سته زمتان و مکتان،       سودن ررقغممفهوم نفع عمومی و  سودن را سسا عنایت سه  
تر شود، تناد منافع آنها نرز سه همتان انتدازه سررتقر    توان گفت که هرچه دایرة افراد گیقردهمی

شتود. متردم   تر متی شده و گنجاندن آنها در دایرة منفعقی که سرای همگان مطلوب ساشد، سخت
ر  سررقری نیات سته کتل جامعته    تر مانند یک محله یا یک شهر، منافع مرقواحدهای کوچک

های مرقر  رومی، نژادی، جغرافرایی، فرهنگی و اجقماعی هتر محتل یتا منطقته     دارند. ویژگی
شود که ساکنان آن منافع مراسه سررقری در رراس سا کل جامعه و مناطق دیگر داشقه ساب می

آن در تتر از ترتخر    مراتتب آستان  ساشند  ترخر  منفعت عمومی در یک حوزة کوچتک سته  
ای، سا توجه سه وضعرت تر است. سرای مثا  ممکن است تولرد یک کاال سرای منطقهمقراس سزرگ

تتوان ستا   ای دیگر سیرار حراتی ساشد. در این وضعرت میخاص آن، غررضروری ساشد و در منطقه
رویة محصوالت غررضروری جلوگرری کرد و در منطقة دیگر ستا  وضع مالرات سنگرن از تولرد سی

های مالراتی، تولرد همان کاال را ترتویق کترد. از طترف دیگتر، ستا توجته سته        سرنی معافرترشپ
نزدیکی و آگاهی سررقر مقامات محلی نیات سه محل، وضع رتوانرن مالرتاتی منطاتق ستا منتافع      

تر از زمانی است که روانرن مالراتی توسط مقامتات ملتی وضتع و    عمومی مردم محل سیرار ساده
هتای حکومتت،   ترین کارویژهاست که یکی از سنرادی شدهین یک ساور اغلب پذیرفقهاجرا شوند. ا

تترین  (  عمتده Anomaly, 2015: 109ارائة خدمات عمومی جهت تتأمرن ارزا  عمتومی استت )   
یتان مالرتاتی در ازای مالرتاتی کته     مؤدهتای ارزا  عمتومی، مالرتات استت.     مناع تأمرن هزینته 

ا کاالها و خدمات عمومی توسط دولت سرای آنها تأمرن و فتراهم شتود.   پردازند، انقظار دارند تمی
ها در مران عامة مردم یکیان نریت و از محلی سه محل دیگتر مقفتاوت استت     از طرفی، اولویت
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رو ترترب نوع و چگونگی ارائة خدمات عمومی از محلی سه محل دیگر نرز تفاوت دارد. ازایتن سدین
هتای محلتی سته توانمنتد کتردن ایرتان در انقختاب مرتزان و         دولت اعطای اخقرارات مالراتی سه

شود. کرد آن سا توجه سه منافع عامة ساکنان منطقه منجر میچگونگی تجهرز مناسع مالی و هزینه
منظور تجهرز منتاسع متالی ختود نرتازی سته دولتت مرکتزی سترای         در این روش، دولت محلی سه

تتر،  منافع ساکنان محل، در زمانی کوتتاه  گرفقن نظر درتواند سا تخصر  اعقاار ندارد و خود می
دار سرساند. این رویه در از ساکنان را سه صرف تأمرن ارزا  عمومی اولویت اخذشدهمناسع مالراتی 
کرد آن در اخقرار دولت مرکزی ساشد، منافع عمتومی را  که تجهرز مناسع و هزینهمقاییه سا زمانی
 یتن حرت عام شوراهای شهر و روسقا، االدر فرانیه سا توجه سه صه سرای نمونکند. سهقر تأمرن می

هتای  خدمات عمومی محلی در زمرنه ةو ارائ یجادتوانند سرای رفع نرازهای عمومی سه انهادها می
 (.285: 1387)عااسی،  ورزشی، اجقماعی، فرهنگی، ارقصادی، صنعقی، سازرگانی نرز سپردازند

 

 اصل برابری  .4
منتدی از ختدمات عمتومی کته از مفتاهرم      هتای عمتومی و سهتره   ر پرداخت هزینهاصل سراسری د

سراستری در پرداختت   »شتود.  سنرادین حقو  عمومی است، سا تمرکززدایی مالراتی سهقر تأمرن می
های عمومی مفهومی نیاقًا نوین استت. ایتن مفهتوم سررتقر در مثتا  ستنقی آن، یعنتی        هزینه
های عمومی از طریق انواع گررد، زیرا سررقر هزینهد سحث ررار میها و سراسری مالراتی مورمالرات

هتای عمتومی، ستدین    طتور عتام هزینته   شود. سراسری در پرداخت مالرات، یا سته مالرات تأمرن می
طور یکیان اعمتا   معناست که شهروند ساید سر طاق معرارهای عمومی که سر همة شهروندان سه

(. سرای تحقق سراسری 241: 1383)ویژه،  «ی عمومی سپردازدهاشود، سهم خویش را از هزینهمی
مالراتی، ساید سه وضع ویژة ستاکنان هتر محتل اعتم از وضتعرت ارقصتادی، معررتقی، درآمتدی،         

وکار مردمان آن توجه کرد و در تدوین رتوانرن  طور کلی وضعرت کیبجغرافرایی، فرهنگی و سه
 ها را مدنظر ررار داد.  مالراتی این شاخصه

هتای عرنتی و   تتوان تفتاوت  سقفاده از تمرکززدایی مالراتی، روشی است که در رالب آن متی ا
یتان  مؤدمعقو  ساکنان هر منطقه را در تدوین روانرن مالرتاتی متدنظر رترار داد. هرچته دایترة      

یتان راسلرتت ترتخر  سررتقری سترای      مؤدهتای  هتا و تفتاوت  تر ساشد، مرتاسهت مالراتی کوچک
های ضعان روانرن مالراتی دارد و در نقرجه سراسری ایران در پرداخت هزینهگررندگان و واتصمرم

تواند سه سراسری شود. تمرکززدایی مالراتی میعمومی و اسقفاده از خدمات عمومی سهقر تأمرن می
یان مالراتی در اسقفاده از خدمات عمومی منجتر شتود  تفتاوت در استقعدادها،     مؤدهرچه سررقر 

شود که هر منطقته  های ارقصادی، جغرافرایی، فرهنگی و اجقماعی ساب میها، مورعرتظرفرت
سه خدمات عمومی خاص خود نراز داشقه ساشد. سرای مثا ، نراز سه توجه سه آموزش و پترورش و  
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سهداشت در مناطقی همچون سریقان و سلوچیقان یا مناطق محروم دیگری از این دست سیترار  
شتود، حتا  آنکته سراستری در استقفاده از ختدمات       یاس میسررقر از مناطقی همچون تهران اح

هتای موجتود   آموزشی و سهداشقی سرای ساکنان تهران و سریقان و سلوچیقان، سا توجه سه تفاوت
های عمتومی یکیتان   که هر دو منطقه در پرداخت هزینهیدرحالمران آنها، عرن ناسراسری است  

رو دادن اخقرار تعررن نرخ، پایه و وصو  مالرات ینکنند. ازااست و مالرات سراسری را پرداخت می
های عرنی هر فرد یا گتروه محلتی سترای تعرترن     شود که اوالً وضعرتسه مقامات محلی ساب می

کردی سه مقامات محلی ساب مالرات سررقر مدنظر ررار گررد و از طرف دیگر دادن اخقرار هزینه
ه مورعرتت هتر محتل تعرترن شتده و در نهایتت       شود که خدمات عمومی راسل ارائه سا توجه سمی

 سراسری در اسقفاده از خدمات عمومی در سط  ملی تأمرن شود. 
 

 تداوم و استمرار ارائة خدمات عمومی .5
در حقو  اداری، اصل تداوم خدمات عمومی از اصو  کلی حقو  است. اصل تداوم خدمات عمومی 

دانیقه انیه، آن را دارای اعقاار رانون اساسی از اصو  کلی حقو  است که شورای رانون اساسی فر
صتورت متداوم و   (. طاق این اصل، خدمات عمومی ساید سته 33: 1391زاده و کاظمی، )رضایی است

های مقولی خدمات عمومی سه شکل میقمر این خدمات را سه عموم سدون ورفه ارائه شوند و دسقگاه
صل اسقمرار یا یاات ارائة ختدمات عمتومی، تکلرتف    شهروندان ارائه دهند. از جمله آیار مقرتب سر ا

در ارائتة ختدمات    کته نحتوی استت   طر  و تجهرز وسایل و امکانات خود سته  سههای اداری دسقگاه
(. سناسراین، تمرکززدایی مالراتی سا اعطای 75: 1393 ،یمرادای ایجاد نرود )گرجی ازندریانی و ورفه

محلی میقلزم سرخورداری مقامات یادشده از اخقرار تجهرز اخقرار تعررن و وصو  مالرات سه مقامات 
نحوی است که از ورفه در ارائة خدمات عمومی ضروری هر منطقه وسایل و امکانات ارائة خدمات سه

کردی سه مقامات محلی ستاب کتاهش   تا حد امکان جلوگرری شود. همچنرن اعطای اخقرار هزینه
ویتژه در موارتع   ترترب سته ز حکومت مرکزی شده و سدینمواجهه سا سوروکراسی اداری و درخواست ا

 .شوداضطرار، ارائة خدمات عمومی، کمقر سا احقما  تعطرلی مواجه می
 

 انواع تمرکززدایی مالیاتی
تمرکززدایی مالراتی سا توجه سه عتواملی ماننتد مرتزان صتالحرت و اخقرتار حکومتت محلتی در        

هتای مالرتاتی، اخقرتار    هتا و پایته  تعررن یا تغررر نرخ سازی مالراتی، اخقراررانونگذاری یا تصمرم
وفصتتل کتتردی، اخقرتتار اعطتتای سخرتتش یتتا معافرتتت مالرتتاتی، اخقرتتار رستتردگی و حتتلهزینتته
شتود. در ایتن ریتمت دو الگتوی عمتدة      هتای مالرتاتی سته انتواع مخقلفتی تقیترم متی       اخقالف

 شود.تمرکززدایی مالراتی سررسی می
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  1یتسهیم مالیاتی بین دولت .1
همتان محتل استت.     حکومتت تیهرم مالراتی سه معنای اخقصاص سخری از درآمد مالراتی محل سه 

هتای  ترین موضوعات در زمرنة رواسط مالی سرن دولت مرکزی و دولتتیهرم درآمد مالراتی، از مهم
محلی است. این موضوع سه جناة اصلی دارد  واگذاری جزئی اخقرارات مالرتاتی، تیتهرم عمتودی    

های محلی و سازتوزیع افقی درآمد حاصتل از مالرتات تیتهرمی سترن     ات از دولت ملی سه دولتمالر
. مرز ساریکی سترن تیتهرم مالرتاتی و اعطتای اعقاتار      ((Gurumurthi, 1998: 401 های محلیدولت
شتود، در کرتوری   در یک کرور ستهم مالرتاتی نامرتده متی     آنچهوجود دارد  ممکن است  2دولقی

حیوب شود و سرعکس. فایدة عملی تمایز مران ایتن دو مفهتوم در جتایی مرتخ      اعقاار دولقی م
هتای محلتی در   شود، تیهرم مالراتی ارقدار و اخقرارات سررقری را سته دولتت  گردد که گفقه میمی

اعطای اعقاار، اغلتب در مقتون رتانونی یتا رتانون       روشکند. در مقاییه سا اعقاارات دولقی، اعطا می
جتای آن،  شود که دولت محلی درآمتد مالرتاتی ختود را افتزایش ندهتد و سته      میسرنی اساسی پرش

های ساالتر یا دولت مرکزی دریافت کنتد. در ایتن روش، دولتت مرکتزی،     اعقااراتی از دولت در الیه
دهتد. در  ای سه دولت محلی اخقصاص متی درآمد مالراتی خود را افزایش داده و از محل آن، سودجه

هتای محلتی   جای اعقاتار دولقتی، سته دولتت    ان گفت که اعطای سهم مالراتی سهتومقام مقاییه می
هتای محلتی از طریتق اعطتای     دهد. در روش تتأمرن متالی دولتت   جرأت رییک مالی سررقری می

رردوشترط،  های محلی دشوار است. از طرف دیگر، اعقاار نامحدود و سیاعقاار، حفظ اسققال  دولت
های محلی منجر شود و از سوی دیگر مرروط کردن چگتونگی  تمیئولرقی دولممکن است سه سی

کلتتی نتتاسود کنتتد توانتتد خودمخقتتاری و استتققال  دولتتت محلتتی را ستتهکتترد اعقاتتارات متتیهزینتته
(Vanistendael, 1996: 51). ترین میائل سترای دستقراسی سته    رو ایجاد تعاد  مران آنها از مهمازاین

های ایجاد تعاد  سررراری نظتارت ستا استقفاده از    کی از راهنظام مطلوب مالراتی غررمقمرکز است. ی
 سه آن خواهرم پرداخت.   سازوکارهاروش ررمومت اداری است که در سخش 

و  4، سازمان آمار مالی دولقتی 3ایهای ملی و منطقهدر همرن زمرنه سریقم اروپایی حیاب
سهم مالراتی و اعقاار دولقی تهره منظور تمایز مران دو مفهوم راهنماهایی را سه ،5شورای اروپایی

سترای   7«نفعتی ذی»و  6«آوری یتا وصتو   جمتع »اند. سررقر آنها از تفاوت مرتان دو مفهتوم   کرده
اند  سا توجه سه مرزان اخقرار دولت محلتی در زمرنتة ستهم    تفکرک مران این دو روش سهره سرده

کته مالتت تخصتر     تتوان گفتت   ، متی شتده استت  خود از مالراتی که توسط دولت ملی وصو  

________________________________________________________________ 
1. Intergovernmental Tax Sharing 
2. Governmental Grants  

3. The European System of National and Regional Accounts (ESA) 

4. The Government Finance Statistics (GFS) 
5. The Council of Europe (CE) 

6. Collecting 

7. Beneficiary  
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اگتر دولتت    (.Blochliger & Petzold, 2009: 2-3)شده، سهم مالراتی است یا اعقاار دولقی داده
توان گفت که مالتت تخصرصتی توستط دولتت     کردی وسرع داشقه ساشد، میمحلی اخقرار هزینه

شد، ستا  ملی، سهم مالراتی است و اگر دولت محلی اخقرار چندانی در نحوة هزینه مالت نداشقه سا
شتده توستط ستازمان سریتقم     اعقاار صرف دولقی مواجهرم. سرای مثا ، مطاسق چتارچوب ارائته  

هتای محلتی   صورت خودکار سته دولتت  ای، درآمدهایی را که سههای ملی و منطقهاروپایی حیاب
ی ستازوکار گرفت یا شورای اروپایی، تیهرم مالرتاتی را   در نظریاسد، ساید سهم مالراتی انققا  می

 & Blochligerداند که در آن، دولت محلی، رتدرت تعرترن نترخ مالرتاتی را داشتقه ساشتد )      یم

Petzold, 2009: 2 .) ،سرای تمایز مران این دو مفهومOECDکنتد: التف(   ، چهار معرار معرفی می
معنا که آیا رییک کماود مالرات و نوسانات مالی سه دولت محلی نرز تیری   سدین1تیهرم خطر

کترد درآمتد   مفهوم که آیتا دولتت محلتی در هزینته      سدین2شرط سودنرردویسکند؟ ب( پردا می
  آیا درآمدی کته مرتان   3، آزاد است یا محدودیت دارد؟ ج( یاات راعدهشده استاخقصاص داده 

و در طو  سا  متالی تغرررناپتذیر    شده استشود، از رال تعررن دولت ملی و محلی تیهرم می
هتای محلتی کتامالً    مفهوم که آیا سهم درآمدی هریتک از دولتت  سدین  4است؟ د( تناسب فردی

کند یا خرر. اگر پاسخ سه هر چهار پرسش ساال حاصل آن چرزی است که در رلمرو خود تولرد می
مثات ساشد، درآمد تخصرصی را ساید سهم مالراتی سدانرم  اگر تنهتا پاستخ سته پرستش نخیتت      

تی دانیت و اگر پاسخ سته پرستش نخیتت منفتی ساشتد،      توان آن را سهم مالرامثات ساشد، می
شمار آورد. الاقه ساید خاطرنران ساخت که ختود تیتهرم مالرتاتی    درآمد را ساید اعقاار دولقی سه

معنا که اگر روشی هر چهتار معرتار متذکور را    شود  سدیننرز سه تیهرم شدید و ساده تقیرم می
شتود  هتارم ساشتد، تیتهرم ستاده نامرتده متی      داشقه ساشد، تیهرم شتدید و اگتر فارتد معرتار چ    

(Blochliger & Petzold, 2009: 5.) 

 

 تفویض اختیارات مالیاتی .2
هتای  های محلی سه دولتمعنای اخقصاص سهمی از مالرات فراتر از تیهرم مالرات سه میئلهین ا

قرار مفهوم آن ماقنی سر انققا  و تفویض ردرت در جهت کیب درآمد از جمله اخ است و یمحل
تعرترن مالرتات،   در وهلة نخیتت،  ». های مالراتی استو نرخ هایهتعررن سرخی پاسازی و تصمرم

گونه مقررات مالراتی که حقو  و منافع شهروندان را تحتت تتأیرر رترار     وصو  آن و تصویب هر
ره سایتد  ستا  در این رررانونیگونه اردام غ دهد ساید سر مانای رانون و معرارهای رانونی ساشد، هرمی

________________________________________________________________ 
1. Risk Sharing 
2. Un-Conditionally  

3. Formula Stability 

4. Individual Proportionality 
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این اصتل سته   . (179: 1395)رسقمی و کاظمی،  «دواکنش حقوری و رنایی را در سر داشقه ساش
الاقته سایتد   گرترد.  نرأت متی  1ها مرهور است و از اصل حاکمرت رانونمالرات سودن یرانوناصل 

هتایی ماننتد رتانون اساستی یتا اصتو        توجه داشت که اخقرار وضع روانرن مالراتی سا محدودیت
ها، چارچوب کلی المللی، تفیرر روانرن مالراتی توسط دادگاههای سرنری زیرسنایی، توافقنامهحقو

حقو  مدنی و حقو  عمومی و ساخقار سراسی جامعه از حرث تمرکز یتا عتدم تمرکتز سیتقگی     
 این عوامل و در این چارچوب وضع شوند. گرفقن نظر دردارد و روانرن مالراتی ساید سا 

وع عدم تمرکز مالراتی و تفویض اخقرارات مالراتی و حتدود و یغتور آن، ستا    کرورها، در موض
ها غررمنعطتف و ستخت ستوده و    مالرات سودن یرانوناند  در سرخی کرورها، اصل یکدیگر مقفاوت

سه این معناست که هرچ نوع نماینتدگی و تفتویض اخقرتاری مجتاز نریتت. در سرختی دیگتر از        
ت سه این مفهوم است کته مالرتات سایتد مانتای رتانون اساستی       مالرا سودن یرانونکرورها، اصل 

داشقه ساشد و اگر در همان رانون اجازة تفویض اخقرار داده شده ساشد، تفتویض اخقرتار مالرتاتی    
هایی سترای  شود. رویکرد مرانی و سومی نرز وجود دارد که مطاسق آن محدودیتمجاز شمرده می

 یرانوناز کرورها اعققاد سر این است که سرای حفظ اصل شوند، در این دسقه نمایندگی رائل می
 ها ساید عناصر اساسی و حدود آن در یک رانون مخصوص ذکر شود.  مالرات سودن

های مالراتی را دریافتت  های محلی صرفاً سهمی از سرخی پایهدر روش تیهرم مالراتی، دولت
طور معمو  این ماتالت  و کارایی، سهساب عواملی چون مالحظات سراسی، سراسری کنند، اما سهمی

عنتوان اعقاتار دولقتی از دولتت     دهد و مالغی نرز سته های دولت محلی را پوشش نمیهمة هزینه
های محلتی سقواننتد   که دولتشود درصورتیشود. لکن گفقه میمرکزی سه دولت محلی داده می

هتای مالرتاتی را   ر سرخی نرخهای مالراتی خود مقکی سوده و ردرت و صالحرت تغررسررقر سر پایه
شوند  چراکته  در چارچوسی مرخ  داشقه ساشند، سا کماود سودجه و نارسایی کمقری مواجه می

سر این، تکرته  های ارقصادی، تطارق دهند. افزونتوانند خود را سا شرایط و شو از این طریق می
ساشد و فرار سر دولت مرکتزی را  ها منظور کنقر  کردن هزینهای سهتواند انگرزهسر مناسع خود می

 .(Dillinger & Webb, 1999: 3)کاهش دهد 
ستر  سندی سا معرار نتوع مالرتات از جملته مالرتات     توان در یک تقیرماخقرارات مالراتی را می

، مالرات سر مصرف، مالرات سر دارایی و مانند اینهتا تقیترم  و سرختی از آنهتا را سته دولتت       درآمد
ها را سا توجته سته ستاخقار یتا عناصتر      توان مالراتسندی دیگری میتقیرم محلی واگذار کرد. در

هتای  یتان مرتمو ، پایته یتا نترخ مالرتاتی و شتروه       مؤداساسی آن مانند موضوع مالرات یا نتوع  
سندی کرد و سرخی از آنها مانند اخقرار تعررن نرخ و پایتة مالرتاتی را سته    آوری مالرات دسقهجمع

 های محلی واگذار کرد.  یندهای اجرایی را سه حکومتحکومت مرکزی داد و فرا

 

________________________________________________________________ 
1. The Rule of Law 
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 سازوکارهای حقوقی تمرکززدایی مالیاتی
خواهد نظام مالراتی ختود را طراحتی کنتد یتا اینکته فکتر       یممهم نریت که یک کرور چگونه 

 آنچته ی سایتد انجتام گرترد، همررته     چته کتار  ی اتوسعهیدگاه سراسی و فرهنگی یا دکند از یم
شود. ساخقار ارقصادی، ظرفرت یمتواند انجام دهد، مواجه یم آنچهم دهد سا مانع خواهد انجایم

های مالراتی هیتقند   هایی سر سر راه انقخاب سراستیتمحدوداداری و نهادهای سراسی همگی 
 (.Bird, 2008: 5هایی وجود دارد )ی ممکن نرز همرره انقخابهاحالتین محدودترهرچند در 

تمرکززدایی مالراتی و افتزایش   مطلوب سودنراری از اندیرمندان مانی سر سا وجود اعققاد سی
  آیتا  نرتده استت  و سازوکارهای حقتوری آن مرتخ     هاراهی محلی، هادولتسهم و اخقرارات 

خصتوص ستا   توان صرفاً سا اعما  فرار، پایه یا نرخ مالراتی وضع کرده و از مردم اخذ کترد، سته  یم
گذاری و جذب سرمایة ختارجی  های سررقر یا سا نرخ ساالتر سر سرمایهراتمالتأیرر منفی که وضع 

شتود. امتروزه سیتراری از ارقصتاددانان     یمت  دارد و در سرخی موارد سه مهاجرت شهروندان منجتر 
کند، یمهای ارقصادی را تنعرف و تحریف فعالرت تنهانهی ساالی مالراتی هانرخعقرده دارند که 

رو در تمرکززدایی مالراتی (. ازاینBird, 2008: 6و یروت نرز ناکارامدند ) سلکه در سازتوزیع درآمد
، اصتل  ستودن  یرتانون ساید نظامی طراحی کرد که اوالً اصو  حاکم سر حقو  مالراتی شامل اصتل  

جتویی،  مالرات، اصل صترفه  الوصو  سودنسهلمالرات، اصل  مرخ  سودنعدالت مالراتی، اصل 
یان مالراتی مانند مؤدهرز از اخذ مالرات مناعف، اصل توجه سه حقو  ، اصل پرساالنه سودناصل 
اطالعات مالراتی و مواردی از این دست در آن لحاو شود و در یانی اهتدافی   محرمانه سودناصل 

های عمومی، اصل ارائة خدمات چون نرل سه اصل منفعت عمومی، اصل سراسری در تحمرل هزینه
، اصل تداوم ارائة خدمات عمومی و اصل انطاا  تأمرن شتود. در  ییکاراعمومی، اصل شفافرت و 

 .شودسررسی می سازوکارهاترین زیر سرخی از مهم

 

 توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی .1
توزیع ردرت رانونگذاری مالراتی سه معنای تقیرم صالحرت رانونگذاری در زمرنتة مالرتات سترن    

طور ختاص وضتع و   رار رانونگذاری مالراتی و سهسطو  مخقلف حکومقی در یک کرور است. اخق
لکتن سترای   های مالراتی در درجة او  سه حکومتت مرکتزی اخقصتاص دارد     ها و نرختعررن پایه

هتای محلتی، اخقرتار رانونگتذاری مالرتاتی شتامل       غررمقمرکز کردن مالرات و تأمرن مالی دولت
کنند. اهمرت واگذاری اخقرار تعرترن  میهای محلی واگذار تعررن پایه و نرخ مالراتی را سه دولت

آن را  ةهتایی کته نترخ و پایت    مالراتتوان گفت حدی است که میپایه مالراتی سه دولت محلی سه
گونه موارد در وارتع، ایتن   توان مالرات محلی تلقی کرد. در اینکند، نمیدولت مرکزی تعررن می

 دهتد محلی اخقصاص می یهاسه دولتهای ملی را دولت مرکزی است که سهم معرنی از مالرات
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چهتار معرتار سترای    ، سنقرک و اولوو ةسه عقرد یافقه نامرد.درآمدهای اخقصاصآنها را توان می که
دولت محلی تعررن شود  نرخ آن  توسطمالراتی آن ساید  ةپای  ترخر  مالرات محلی وجود دارد

درآمد  و دگررولت محلی انجام آوری آن ساید توسط دساید توسط دولت محلی تعررن شود  جمع
کته  طورهمتان  .(203: 1397یاسد )مدا  و همکاران، و عایدات آن ساید سه دولت محلی اخقصاص 

های محلی و شود، دو اخقرار او  ناشی از تفویض ردرت رانونگذاری مالراتی سه دولتمالحظه می
در غررمقمرکزترین حالتت،  کرد مالرات است که دو معرار سعدی مرسوط سه مرحلة وصو  و هزینه

 یاسد.  کرد مالرات سه دولت محلی اخقصاص میسازی و اداره و نحوة هزینهاخقرار تصمرم
کتردی  سر تفویض ردرت رانونگذاری، اعطای اخقرار هزینهدر نظام مالراتی غررمقمرکز، افزون

های دولتت محلتی از   ترین موضوعات است. در وارع ایجاد تعاد  مران درآمد و هزینهاز زیرسنایی
 ترین نرازها سرای ایجاد نظام مالراتی غررمقمرکز کارا و مؤیر است. مهم

کرورها سا توجه سه معرارهتای عرنتی ماننتد گیتقردگی جغرافرتایی و فرهنگتی، نتوع نظتام         
سراسی و عواملی از این دست، درجات مخقلفی از ردرت رانونگذاری مالراتی سه سطو  مقفتاوت  

توان گفت گیقردگی در کنار مقغررهتای فرهنگتی،   کنند. در این خصوص میحکومقی اعطا می
: 1391کنتد )شتمس،   رومی، دینی و نژادی ضرورت توزیع ردرت سراسی و اداری را ایجاب متی 

های مخقلفی وجتود دارد، ستا توجته سته     (. سرای نمونه، در کرورهایی که نژادها، زسان و فرهنگ8
زستانی و جغرافرتایی   -سندی سراساس ضواسط رتومی نی ساید ناحرههای رومی و فرهنگی و زساتفاوت

صورت سگررد تا سقوان عدالت اجقماعی را سرررار کرد  در چنرن نظامی دادن اخقرتارات از ستوی   
شتود  ها سه آب و خا  و توسعه و عمران کرتور متی  مندی این گروهدولت مرکزی موجب عالره

صتورت  های مقداو  در سرخی کرورها ستدین ز روش(. یکی ا541: 1397پناه و همکاران، )حجی
سر است که دولت مرکزی اخقرار تعررن موضوع مرمو  مالرات، پایة مالرات و مقررات اجرایی را 

شتود. ایتن روش در سرختی    دارد، اما ردرت تعررن نرخ مالرات سه دولت محلی واگتذار متی   عهده
د، در کنتار تفتویض اخقرتار تعرترن نترخ      شود. در سرخی متوار کرورهای اروپایی و ژاپن اجرا می

شده از سوی دولتت مرکتزی،   مالراتی، اخقرار تعررن پایة مالراتی در چارچوب پایة مالراتی تعررن
شود و در سعنی موارد، ردرت تعررن پایه و نترخ مالرتاتی در خصتوص    سه دولت محلی واگذار می

هتای محلتی رترار    ولت مرکزی و دولتت طور همزمان و موازی در اخقرار دگونه از مالرات، سهیک 
های زیادی از ایتن دستت وجتود نتدارد. سترای مثتا ، در       دلرل ایجاد تعارض، نمونهدارد. الاقه سه

و میتقغالت، حتدارل در سترن چهتار ستط        امتال  سلژیک، مالرات سر درآمتد حاصتل از اجتارة    
محلی. دولت مرکتزی،  های ها و شهرداریشود: دولت مرکزی، نواحی، اسقانحکومقی تقیرم می
کند. نواحی توانتایی تعرترن نترخ مالرتات     پایة مالراتی وضع می در خصوصرواعد عمومی و کلی 

شتده از طترف دولتت مرکتزی، ستا اخقرتار تعرترن        هتای تعرترن  یاست میققلی در چارچوب پایته 
هتا  هتا و شتهرداری  های خاص و نرز کیر ریمقی از مالرات را دارند و در نهایتت استقان  معافرت
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شتده توستط نتواحی ستدون حتق تغررتر دادن       سر ماالت وضعمجاز سه دریافت ماالت اضافی افزون
شود، توزیع ردرت مالرتاتی  های مالراتی هیقند. روش دیگری که امروزه در دنرا اسقفاده میپایه

سراساس سط  اعما  آن است  در این روش رواعد عمومی و کلی مرتاط سا مالرتات، پایته و نترخ    
که جزئرات عرنی چگونگی اعمتا  و اجترای   یدرحالشود، اتی توسط دولت مرکزی وضع میمالر

 (. Vanistendael, 1996: 54شود )تر واگذار میرواعد مالراتی سه سطو  پایرن
یکی از موضوعات مهمی که در این ریمت ساید سه آن توجه کرد، جلوگرری از پرداخت مالرات 

ت. سه سران دیگر، یتک نظتام غررمقمرکتز مالرتاتی مطلتوب سایتد       یان مالراتی اسمؤدمناعف توسط 
شتده توستط   ی طاتق رتوانرن مالرتاتی وضتع    متؤد ی طراحی شود که مرتزان مالرتاتی کته    اگونهسه

پردازد، از مالغی که طاق روانرن مالراتی ملی ملزم سه پرداخت آن است، کیتر  های محلی میدولت
ی متؤد گونه محدودیقی، مرزان مالراتی را که د سدون هرچشود. از طرف دیگر، اگر دولت محلی سقوان

عنوان اعقاار از مرزان مالرات ملی کیر کند، احقما  سیرار روی وجتود داد کته   پردازد، سهمحلی می
 طور کامل از سرن سارد.  دولت محلی سا افزایش مرزان مالرات، درآمد مالراتی دولت مرکزی را سه

 

 . طراحی نظام اداری مناسب2
تترین ملزومتات تمرکززدایتی مالرتاتی استت. نظتام       طراحی نظام اداری مناسب مالراتی از مهتم 

های تتاریخی، اجقمتاعی، فرهنگتی و جغرافرتایی و اینکته چته نهتاد و        سراسی کرور و مرخصه
مرجعی و سا چه روشی مقکفل امور مالراتی در سط  محلی ساشد و کدام نوع از انواع مالرات را سا 

رارات و از چه طریقی وضع و وصو  کند، سایتد در طراحتی نظتام اداری مقناستب     چه حوزه اخق
 مورد توجه ررار گررد. 

های نظام ادارة مالراتی مطلوب، کارایی در عرن سادگی، سترعت و درتت   ترین ویژگیاز مهم 
است. از طرفی ساید توجه کرد که اگرچه ممکن است یتک نظتام اداری ستاده سترای ادارة انتواع      

وکارهتای  ات شامل مالرات سر درآمد محلی، مالرات سر ارزش افزودة محلی و مالرات سر کیتب مالر
محلی مناسب ساشد، لکن فراینتدهای وضتع و وصتو  سرختی از انتواع مالرتات در ستط  محتل         

ستر استت و   های خاص خود را دارد و سرای واحدهای محلی، دشوار و هزینته رچردگی و دشواریپ
کند. سرای نمونه، در سحث مالرات سر دارایی، ستا توجته   را سا مرکل مواجه میکارایی نظام مالراتی 

شتود  سترای مثتا  در موضتوع     هایی مراهده متی ها، ضعفهای نحوة ارزیاسی داراییسه پرچردگی
ای نراز نریت و و میقغالت، اگر مال  در ارزیاسی صرفاً میاحت ساشد، سه ارزیاسی پرچرده امال 

اند، لکن از طرفتی تکرته ستر    از سزرگ و کوچک رادر سه محاساه و وصو  آن واحدهای محلی اعم
 رنهسهشود و سایر عوامل ارقصادی مؤیر می گرفقن یدهنادسعدی چون میاحت موجب عوامل تک

 کند.  و کارایی نظام مالراتی را سا چالش مواجه می سودن
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محلی ساید کتامالً مقناستب   های منظور رفع این مرکالت، در وهلة نخیت، طراحی مالراتسه
سا امکانات، ساک و شرایط اداری موجود یک محل یا منطقه ساشد. سرای مثا ، یک واحد محلتی  

وکارهای محلی را مطاسق پایتة  کیب سر درآمدتواند مانای مالرات کوچک سا امکانات محدود، می
نگی محاساه و وصو  شده توسط دولت مرکزی، مثل مرزان جریان نقدیمالراتی اسقاندارد تعررن

 نهادهتای  و نرز موجود اداری هایرویه از توانمی محلی مالراتی کند. همچنرن در سراسقگذاری
تتوان از طریتق دولتت    تر را میهای پرچردهکرد. سرای مثا ، ارزیاسی اسقفاده رردولقیغ یا دولقی

ختدمات   1«سهتا اضتافه » تتوان ستا عنتوان   هتا را متی  سر این، سرخی مالراتمرکزی انجام داد. افزون
دولقی اختذ و سته حیتاب دولتت     رمهنشده مانند سر  و تلفن، از طریق نهادهای خصوصی یا ارائه

شتده توستط نهادهتای    محلی واریز کرد. الاقه دولت محلی نرز ساید هزینتة ختدمات اداری ارائته   
 (.Spahn, 1995: 8دولقی و خصوصی را سپردازد )رمهندولقی، 

 

 . نظارت3
گر از میائل مهم در طراحی نظام اداری مالراتی محلی مناسب، نظتارت استت. در سحتث    یکی دی

هایی کته از ستوی   های محلی سا توجه سه مرزان اخقرارات و میئولرتتمرکززدایی مالراتی، دولت
شود، ساید در سراسر شهروندان و دولتت مرکتزی پاستخگو ساشتند      دولت مرکزی سه آنها واگذار می

محلی ساید تحت نظارت ساشد. در ماحث نظتارت، نتوع نظتارت، موضتوع و حتوزة       رو دولتازاین
طور دررق مرخ  شود. در خصوص نوع نظارت سا توجه سته  نظارت و نهادهای مقولی آن ساید سه

مراتاتی و  هتای محلتی، نظتارت سلیتله    نظام عدم تمرکز و لزوم اسققال  و خودمخقتاری دولتت  
متادون   مراتتب سلیلهاز یک طرف مقامات محلی از لحاو عمودی گزینة مناسای نریت، چراکه 

شوند و از طرف دیگر، نظارت شدید ساب از سترن رفتقن استققال     مقامات مرکزی محیوب نمی
رو مراتای سا ذات تمرکززدایی همخوانی نتدارد. ازایتن  شود. سه سران دیگر، اساساً نظارت سلیلهمی

شتود. در نظتام ررمومتت اداری، آزادی    قفاده میدر یک نظام غررمقمرکز از نظارت ررمومقی اس
ة اخقرارات محدود رتانونی سترای   درسردارنداصل و محدودیت اسقثناست  در وارع ررمومت اداری 

نهادها و مأموران حکومت مرکزی سرای نظارت سر اعما  و تصمرمات مقامات محلی استت. نکقتة   
ه موجب رانون معترن شتده ساشتند و    مهم در سحث ررمومت این است که هم مقامات ناظر ساید س

رتر ایتن صتورت ایتری از     غ درصراحت در رتانون ررتد شتده ساشتد،     هم اخقرارات نظارتی آنها سه
ماند. در نظارت ررمومقی سه نوع نظارت شتامل نظتارت   های محلی ساری نمیخودمخقاری دولت

 شود.  های محلی اعما  میرانونی، نظارت مالی و اداری و نظارت سراسی سر دولت
نظارت رانونی یعنی سررسی مطاسقت اعما  و تصمرمات مقامات محلی ستا رتوانرن ساالدستقی    

________________________________________________________________ 
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هتای داخلتی و نهادهتای غرررنتایی میتققل از      که از طریق نهاد ناظر حکومت مرکزی، دادگتاه 
گررد. نظارت اداری توسط دولتت مرکتزی و   صورت می 1دولت مرکزی و محلی مانند آماودزمان

سط نهادهای تخصصی مانند دیوان محاساات در ایران و نظارت سراستی توستط   نظارت مالی تو
مقامات سراسی روة مرکزی مانند آنچه در خصوص متوارد انحتال  و ستلب عنتویت از اعنتای      

 گررد. شورای اسالمی شهر و روسقای ایران وجود دارد، صورت می
ها و حیاسترت ویتژة آن،   راتمال سودن یرانوندر سحث تمرکززدایی مالراتی، سا توجه سه اصل 
شده از سوی دولتت مرکتزی ساشتد و    های تعررنوضع پایه و نرخ مالراتی ساید کامالً در چارچوب

هتا و  ضروری است که دولت مرکزی نظارت شدیدی سر آن اعما  کند و حق اسطا  و اصال  پایه
الحرت عتدم اجترای   هتای داخلتی سایتد صت    ستر آن دادگتاه  های مالراتی را داشقه ساشد. افزوننرخ

های محلتی  کرد دولتمصوسات و روانرن مالراتی محلی غرررانونی را داشقه ساشند. درآمد و هزینه
ی در محتل  هر درآمتد نرز ساید تحت نظارت ررار گررد تا از چارچوب مصوسات آنها تجاوز نکند و 

توانتد از  ی متی منظور دولت مرکتز منافع محلی هزینه شود  سدین نظر گرفقنمناسب آن و سا در 
نهادهایی مانند دیوان محاساات یا از مؤسیات حیاسداری و حیاسرسی میققل سا حق تحقرتق و  

های محلی اسقفاده کرده های سانکی دولتها، اموا  و حیابییداراتفح  در خصوص درآمدها، 
 کند.   های مالی و اسناد مورد نراز سه این نهادها و مؤسیاتو آنها را ملزم سه ارائة صورت

موضوع نظارت شامل تصمرمات، اعما ، سازمان و مأموران حکومت محلی است. دولت محلتی  
عنوان سخری از حکومت مرکزی و نمایندة دولت مرکتزی عمتل   اش، ورقی سهعلت کارکرد دوگانهسه
مراتاتی  کند، نظارت در فرایند انجام کار و سا صدور دسقورها از طریق نظارت عمتودی و سلیتله  می
هتای تفوینتی، تصتمرماتی را    دولت محلی در راسقای صتالحرت  که ییجاشود، لکن در ما  میاع
کند و در حالقی که دولت محلی تمامی اخقرارات مالراتی را طور کامالً محلی و میققل اتخاذ میسه

تتا  هایی که سار مالراتی سرای شهروندان دارد، مورد نظتارت رترار گرترد    دارد، ساید تصمرمات و اردام
های محلی تادیل نرتود و ستا   ة مالی حکومتسوءاسقفادمنظور خودکامگی و اخقرارات سه اسزاری سه

رو نظتارت ستر تصتمرمات    ایجاد نارضایقی در شهروندان منطقه سه منتافع ملتی ضترسه نزنتد. ازایتن     
هتا و  حکومت محلی، سا توجه سه نقش دولت محلی )نمایندة دولت مرکزی یا میتققل( و صتالحرت  

تواند وسرع یا محتدود ساشتد. از طرفتی ستا     ، میشده استرارات مالراتی که سه دولت محلی داده اخق
توجه سه اخقرارات و ارقدارات ویژة دسقگاه و مأموران مالراتی در زمرنة وصو  مالرات، سایتد اعمتا    

حلتی،  توانتد از طریتق ادارات مالرتاتی م   این مأموران نرز مورد نظارت ررار گرترد. ایتن نظتارت متی    
سرنی امکان شکایت از اعما  مأموران سه مراجتع رنتایی   نهاد محلی، پرشهای مردمگزارش سازمان

 و درج مقرراتی در روانرن اسقخدامی مانند نظام ارتقا و تنز  و اخطار و اخراج صورت گررد.

 
________________________________________________________________ 
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 های مالیاتی در محل. حل اختالف4
 ستودن  یفنمالراتی از یک طرف و پرچردگی و العادة دسقگاه و مأموران ارقدارات و اخقرارات فو 

روانرن مالراتی و ناآگاهی عامة مردم از مقررات مالراتی، ضرورت توجه ویژه و طراحی یک نظام سا 
دهتد. در طراحتی نظتام    های مالراتی را نران میمنظور رسردگی سه اخقالفهای خاص سهویژگی
شفافرت، سادگی و سرعت در رسردگی ساید  های سهرنه و کارای مالراتی، اصو وفصل اخقالفحل

یتان، تتأیررات تتورم ستر     مؤدرز مدنظر ررار گررد  هزینة دادرسی و فرار مالی ستر  همه چپرش از 
کاهش ارزش پو ، ضرورت ارائة خدمات عمومی و اسقمرار آن، اصل سراستری، عتدالت مالرتاتی و    

کته اهمرتت سترعت و ستادگی در     انتد  ایجاد حس اطمرنان سه دسقگاه مالراتی از جمله عتواملی 
هتتای اداری، کنتد. امتتروزه در سررتقر کرتتورها از روش  هتتای مالرتاتی را سرجیتتقه متتی رستردگی 

شود. سرای نرل سته مقصتود   های مالراتی اسقفاده میوفصل اخقالفرنایی و رنایی سرای حلشاه
مرحلتة حتل   ها، در سررقر کرورها وفصل اخقالفسادگی، سرعت در عرن درت و عدالت در حل

هتای  . در سا شده استسرنی های مالراتی از طریق اداری پرش از رسردگی رنایی پرشاخقالف
تتر از  هزینته تتر و کتم  های سادهعنوان روشسه 1(ADRها )های جایگزین حل اخقالفاخرر روش

ی سع روش اداریدر ها، مورد اسققاا  ررار گرفقه است. وفصل اخقالفهای رنایی سرای حلروش
 یمؤدسرای نمونه، مالراتی رسردگی شود.  ةو سازمان در خود ادار یمؤد هایشود سه اخقالفمی
 مقام میئو سازمان مالراتی یا مأموران آن سه  هایتواند در صورت اعقراض یا شکایت از ارداممی

داری یتا  از طریتق مراجتع ا   هااخقالف حل ایران نرز مأمور اطالع و سا وی مذاکره داشقه ساشد. در
هتای  رتانون مالرتات   244موضوع متادة  « وفصل اخقالفات مالراتیهرأت حل»رنایی توسط شاه

مکرر رانون  251 ةهرأت موضوع ماد»رنایی سدوی سا صالحرت عام، عنوان مرجع شاهمیققرم سه
رنتایی و همچنترن   عنوان مراجع اداری و شاهسه« شورای عالی مالراتی»و « میققرم هایراتمال
 هتای میتققرم  رتانون مالرتات   238در متادة   مالرتاتی  ةدر ختود ادار ها وفصل اخقالفکان حلام

مالراتی  ةدر داخل ادار یاین مورد، تنها مرحله از رسردگی سه اعقراض مؤد. شده استسرنی پرش
مالراتی در فنایی دوسقانه و غرررنایی و سدون انجام  هایوفصل اخقالفاست و هدف از آن حل

دانرم، ادارة امور مالراتی هتر  که میطورهمان، لکن ت مرسوط سه مراجع حل اخقالف استترریفا
نرز تنهتا امکتان اعقتراض سته      238محل زیر نظر سازمان امور مالراتی و غررمیققل است و مادة 

تتوان گفتت تمرکززدایتی مالرتاتی و     . در این زمرنته متی  ده استسرنی کرسرگ ترخر  را پرش
وفصتل  کنتد کته سترای حتل    ای ناشی از آن، زمانی کارایی الزم را پرتدا متی  هوفصل اخقالفحل

های اداری اسقفاده ها و شروهوفصل اخقالفهای جایگزین حلها، در گام نخیت از روشاخقالف
طور کامالً میققل از حکومت مرکتزی عمتل کننتد.    شود و ادارات مقولی امر، در خود محل و سه

________________________________________________________________ 
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هتای  وفصل اختقالف اجع رنایی تخصصی محلی سرای مرحلة دوم حلسرنی مرسر این، پرشافزون
شود که اوالً رنات مالراتی آشنا سته  تواند سیرار مفرد وارع شود. این میئله ساب میمالراتی، می

فرهنگ مالراتی، امور، مرکالت و خصوصرات مردم محل سر میند رنتاوت سنرترنند و در حتل    
ها، سا ررار دهند و از طرف دیگر، سرعت و درت در رسردگیگفقه را مدنظر ها موارد پرشاخقالف

یان سه مؤدتر هزینهسه منطقه، نزدیکی و دسقرسی سهقر و کم آشنا سودنتوجه سه نزدیکی سه محل، 
 یک مرجع تخصصی رنایی، سررقر و سهقر تأمرن شود.

 

 گیرینتیجه
تتا از طریتق    انتد تتالش در امروزه کرورها در راسقای کاهش فاصلة مران شهروندان و حکومت، 

تر، از یک سو ادارة امور محلی را سه خود مردم واگذار کنند اعطای صالحرت سه واحدهای کوچک
هتای اداری، ارائتة ختدمات    و از سوی دیگر سا شناخت سهقر نرازها در محتل و نرتز کتاهش رویته    

های محلتی    حکومتمنظور ایجاد نظام غررمقمرکز وارعی، اسققالسه تر کنند.عمومی را ایرسخش
های محلی ساید تنمرن شود  این اسققال  تا حد زیادی سه مرزان و نحوة اعطای اخقرار سه دولت

تترین مناتع   کرد آن سیقگی دارد. از آنجا کته مالرتات مهتم   سرای کیب درآمد و چگونگی هزینه
اعطتای   ها اعم از ملتی و محلتی استت، ایجتاد نظتام غررمقمرکتز متالی نرازمنتد        درآمدی دولت

های محلی است. سه سران دیگتر، ستدون اعطتای اخقرتار درآمتدی و      اخقرارات مالراتی سه حکومت
های محلی و در نهایتت عتدم   از اسققال  حکومت سخن گفقنهای محلی، کردی سه دولتهزینه

ین و پاستخگوترین  کتاراتر ترین اهداف تمرکززدایی ایجتاد  تمرکز مالی، خالی از معناست. از مهم
عنوان اسزاری سترای ایجتاد دولتت    ممکن یک حکومت است. در اغلب موارد تمرکززدایی سهشکل 

مؤیر و پاسخگو و اطمرنان از توزیع و تخصر  صحر  و درست منتاسع عمتومی استت. در عصتر     
حاضر، عقردة عمومی سر این است که تمرکززدایی مالراتی کارایی و پاسخگویی سخش عمتومی را  

شود و ة روزافزون ارقصادی میتوسعای که ساب رجهنقدهد  یمافزایش در ارائة خدمات عمومی 
 کند.یمهای مناطق مخقلف یک کرور کمک شایانی ها و تفاوترضتاعسه کاهش 

منظور ایجتاد نظتام غررمقمرکتز مالرتاتی، گیتقرة مخقلفتی از       امروزه کرورهای مخقلف، سه
سهم مالراتی تا ردرت رانونگتذاری مالرتاتی   اخقرارات مالراتی، از اعطای اخقرار وصو  ریمقی از 

ایتن   تاتع سته کننتد.  های محلی تفتویض متی  های مالراتی را سه حکومتها و نرخسرای تعررن پایه
ترین سطو  آن، یعنی صترف دریافتت   اخقرارات، سط  و شدت تمرکززدایی مالراتی نرز از پایرن

ن سطو  آن، یعنی اعطای اخقرار تعررن پایه دولقی، تا ساالتریاعقاار دولقی یا تیهرم مالراتی سرن
هتای مالرتاتی   وفصتل اختقالف  و نرخ مالراتی، ترخر  و وصو  آن، طراحی نظتام اداری و حتل  

 های محلی مقغرر است. توسط حکومت
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از دیدگاه حقو  عمومی، تمرکززدایی مالراتی، سته افتزایش مرتارکت همگتانی، ارائتة سهقتر       
های مردم محتل، استقمرار ختدمات عمتومی، سراستری      و اولویتخدمات عمومی منطاق سا نرازها 

، ستا  ذکرشتده هتای  منظور نرل سه مزیتت شود. سهمی شهروندان و ارتقای کارایی و شفافرت منجر
های تاریخی، فرهنگتی و جغرافرتایی هتر کرتور ستازوکارهای      توجه سه نظام سراسی و مرخصه

الراتی مطلوب ساید توجته داشتت کته در وهلتة     شود. سرای ایجاد نظام میگرفقه م کارسهمخقلفی 
و اصتولی چتون    سودن یرانونساییت اصو  حاکم سر حقو  مالراتی شامل اصل او ، این نظام می
، ستاالنه ستودن  جتویی،  مالرتات، صترفه   الوصو  سودنسهلمالرات،  مرخ  سودنعدالت مالراتی، 

اطالعات  محرمانه سودنمانند اصل  یان مالراتیمؤدپرهرز از اخذ مالرات مناعف، توجه سه حقو  
مالراتی و مواردی از این دست را تأمرن کند. از طرف دیگر، نرل سه اهدافی چتون اصتل منفعتت    

های عمومی، اصل ارائة خدمات عمومی، اصل شتفافرت و  عمومی، اصل سراسری در تحمرل هزینه
طور کلی سرای ایجاد ررد. سهیی، اصل تداوم ارائة خدمات عمومی و اصل انطاا  مدنظر ررار گکارا

نحو مطلتوب و مقناستای سته    نظام غررمقمرکز مالراتی مطلوب، ردرت رانونگذاری مالراتی ساید سه
هتا و  مقامات محلی تفویض شود. از طرف دیگر، سرای ایجاد موازنه مرتان اخقرتارات و میتئولرت   

ای محلی، دولت مرکزی هی احقمالی حکومتهاسوءاسقفادهمنظور جلوگرری از خودکامگی و سه
هتا  ی سر ایتن دولتت  مؤیرهای محلی، نظارت میقمر و دار کردن اسققال  دولتساید سدون خدشه
ترترب سرای ایجاد موازنة مناسب، اعما  نظتارت و حفتظ اصتل یکپتارچگی در     اعما  کند. سدین

هنگتی،  شترایط فر  گترفقن  نظر درکرورهای غررمقمرکز، طراحی نظام اداری مقناسب، سا -دولت
ترین سازوکارهای ایجاد نظام غررمقمرکز اجقماعی، تاریخی، نژادی و سراسی هر کرور از سنرادی

 مالراتی کارا و سهرنه است.
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