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 چکيده

ته   شکل  تحليل جرم شناختي فرار از ماليات در حقوق كيفري ايران  جهت  حاضر  پژوهش .  است  گرف

  شده  تبديل بغرنج  اي  مسأله  به  آنها  با  برخورد   نحوه  و  مجرمان  و  جرم  موضوع   كنوني  پيچيده  دنياي  در
راي   نياز   مورد  اقتصادي  امنيت   اقتصادي،  فساد  مظاهر  و  مصاديق  از  يکي  عنوان  به  مالياتي  فرار.  است   ب

  نظر   تجديد  و  اصالح  رو،اين  از.  كندمي  اختالل   دچار  را  گذاري سرمايه  و  اقتصادي   هاي فعاليت  گسترش

  ضروري   امري  ملي  اقتصاد  وضعيت  بهبود  منظور  به  مالياتي  كيفري  نظام  ويژه  به  كشور  مالياتي  نظام  در

  موازات   به  مالياتي  قوانين  از  حمايت  حوزه  در  جنايي  سياست  يك  از  برخورداري.آيدمي  شمار  به  الزم  و
 افزايش در را توجهي  قابل  نقش  تواندمي  كيفريغير  كارهاي  سازو  از  گيريبهره  و  سازيفرهنگ

ز    بررسي  موضوع  اين  انتخاب  از  هدف  .نمايد  و كاهش جرايم مالياتي ايفا  درآمدها ر ا جرم شناختي فرا

نتايج نشان داد كه در حقوق    .ان وعلل تخلف جرم فرار از ماليات مي باشدماليات در حقوق كيفري اير

فرار از ماليات و مبحث ماليات در نظام اسالمي توجه ويژه ايي شده است . كيفري ايران به جرم 
فرار از ماليات بوده و با   كه  دهد  مي  نشان  نتايج  همچنين راه هاي  تغيير مشخصات مودي جزو 

 .نوني و اجتماعي مي توان اين جرايم را كاهش دادپيشگيري هاي وضعي، قا

 .پولشويي فرار مالياتي، ماليات،  :يديکل واژگان
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 مقدمه
زمينه ترين  مهم  نظريهاز  كه  اقتصاد  علم  مالياتهاي  گذارد،  مي  تجربه  به  را  مثبت  اقتصادي  بدون شك هاي  هاست. 

هاي دولت محسوب مي شوند. اين ابزارها به خصوص به علت  گذاريترين ابزارهاي اقتصادي براي سياستهاي مالياتي، مهمنظريه

براي انجام وظايف حکومتي، اقتصادي و رفاهي دولت مورد توجه خاص نظريه جايگاه اصلي و قطعي شان در تأمين منابع الزم 

غير دولتي قرار مي گيرند. ادبيات اقتصادي ماليات مشابه شاخه ، پس از جنگ دوم جهاني هاي ديگر اقتصاديپردازان دولتي و 
دانان و اساتيد اقتصاد طراز اول جهان در اين حوزه اقتصادي سهمي داشته اند.  دچار تحوالت عمده شده است و بسياري از اقتصاد

نسبت به ديگر نظريهها به صورت ملموساز آن جا كه ماليات هاي اقتصادي در زندگي اقتصادي مردم و شهروندان يك كشور تري 

نظريه اقتصادي ديگر مورد توجه مردم قرار ميمؤثرند يا  هر سياست  از  بيش  معموالً  بيشتر كشورهاي جهان بخش .گيرند،  در 
طريق از  دولت،  درآمدي  منابع  از  اي  تامين   عمده  ماليات  ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان دريافت  سهم  شود.  مي 

است متفاوت  بستگي   كشورها،  مالياتي و گريز از  در اين ميان، فرار .ح توسعه و ساختار اقتصادي آنها داردبه سط و ميزان آن 

باشد و تمامي كشورها همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر  كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها،ماليات در 

براي كاهش  .خيزند نظام مالياتي، به چاره جويي برمياصالح    اين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق تالش خود را 
به پيوند بين مهم و قابل  حيث موضوعيسياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصالح نظام مالياتي كشور از هر  توجه 

به شمار مي آيد عملکرد مالياتي و ظرفيت مالياتي .تامل  نسبت ايين بودن ظاهري كشور، توجه ويژه اي را نسبت به پ مقايسه 

به محصول ناخالص داخلي  اموراقتصادي و دارائي بايستي در كنار توجهدر اقتصاد ايران پديد مي آورد. از اين رو، وزارت  ماليات 

بهينه ماليات قابلشناسايي منابع مالياتي، تعيين  :به موضوعاتي مانند بت   پرداخت، و مباحثي مانند ميزان مشموليت ميزان  يا اصا

نظام مالياتي كشور را در پديد آوردن زمينه مالياتي ومالياتي، تمکين   و شرايطي ها  معافيتهاي مالياتي، بخش مهمي از كارايي 

شده، و كمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات وصول   جستجو كند كه با دقت، سرعت، كمترين ميزان هزينه به ازاي هر واحد

 نسبت هزينه هاي مستقيم وصول درآمد دولت به كل درآمدهاي مالياتيدر اين باره، محاسبه   .يين شده را وصول نمايدماليات تع

به دست مي دهد  به موضوعي مهم براي حداقل ساختن  كه هزينه باالي وصول درآمدهاي مالياتي را در اقتصاد ايراننماگري را 

 .آن بدل مي سازد

توان گفت  يم قيمساله تحق حيتوض ياست. برا رانيا  يفريدر حقوق ك  اتيفرار از مال يجرم شناس ليحلمطالعه ت  نيهدف ا
كنترل  زيرا ن  ينگيدولت نقد  ازيمورد ن يمال نيعالوه بر تام  اتياست.مال  اتي،مال  ندهيآ يمنابع درآمد ياز موارد مهم برا  يکيكه 

درحال توسعه مثل  يكند. دركشورها يمناسب خرج م  يرا در محل هابهتر در آمد و ثروت كشور آن ها    عيكرده و ضمن توز

به علت  ياتيمال يدر آمدها بيترك گريبرخوردارند.از طرف د  يخاص  تياز اهم  ينفت  يپس از درآمدها  ياتيمال  ايدرآمده  رانيا

اقتصاد فرهنگ  يعوامل  تار  يو  د  كياز    يخيو  كشور  به  است،هرچ  گريكشور  تحق  ندمتفاوت  اساس  آمده   تقايبر  عمل  به 
 (.1386،يبرخوردارند)قربان  يتر شياز تزلزل ب  اتيدر امر وصول مال يصنعت يدر حال توسعه نسبت به كشورها  ي،كشورها

شود. فرار  يمربوط م  انيبودن رفتار مود  يقانون ريغ  اي  يبه قانون  اتيو اجتناب از پرداخت مال ياتيفرار مال  نيب  يمفهوم زيتما

تخلف  كي  ،ياتيمال است.وقت  نوع  قانون   ايحاصل ازكار    يمدهاآاز ارائه گزارش درست در مورد در  ياتيمال  يمود  كيكه    ياز 
پرداخت مال  هيسرما مشمول  كه  غ  كيكند،    يشود،امتناع م  يم  اتيخود  دهد كه او را از چشم   يانجام م  يرسم  رينوع عمل 

دولت مال  يمقامات  م  ياتيو  نگه  دور  اجتناب از م  دارد.اما  يكشور  ن  اتيالدر  نگران  كه عمل او افشا شود.اجتناب از   ستي،فرد 

نشات م  اتيدر قانون مال  يقانون  يهاصه  ،از خال  اتيمال  ات،خوديپرداخت مال تيبه منظور كاهش قابل ردف نجاي. در ارديگ  يها 

 يبرا يتر نييز نرخ پادهد كه ا  ينشان م  هيكار را در قالب درآمد سرما  يروين  يگردد. مثال درآمدها  يم  زيگر  يدنبال راه ها
مال  اتيمال از  اجتناب  باشد، چرا كه ا  يليدل  ياتيمال  انيات،موديبرخوردارند.در  شدن  افشا  احتمال  نگران   يالزاما تمام  وندارد 

با جزئ غآ  اتيمبادالت خود را  به شکل  كننده مخارج  نيمنبع تام نيعمده تر اتيكند. مال يو ثبت م ادداشتي،يرواقعين البته 

با اخذ مالدولت اس بر آن دولت  در واقع  ييبنا ريز يها يگذار هيآن در جهت انجام سرما  تيو هدا  يو جمع آور  اتيت عالوه 
د    ياتيمال يمدهاآحالت كه دولت به منبع مهم در نيكند در ا يم فايا يتوسعه اقتصاد رد را  ييربنايز ينقش ن چشم دوخته تا بتوا

 يو حقوق يقياشخاص حق يهمکار تيع و كامل اجرا كند.متاسفانه با توجه به اهمخود را به نحو جام  ياقتصاد  ميعظ   يطرح ها
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برخ از خدمات  يدر قبال برخوردار شيخو يقانون تيعدم انجام مسئول  ددشود كه افراد در ص  يموارد مشاهده م  يبا دولت در 

مال  يدولت و  نموو حقه د  يقانون  اتيهستند  پرداخت  برا  يلت را  بار مالكاستن ا  يكنند. كوشش  در گذشته و حال امر   ياتيز 
بس  يجيرا افراد  و  صرف    ياريبود  را  خود  ها  افتنيكوشش  ن  ييراه  پرداخت مال  ركنند. فرا  يبه مقصود م  ليجهت  در   اتياز 

امر  يكشورها توسعه  حال  دل  عيشا  يدر  به  عمدتا  كه  در  يورآ  جمع  يدشوار  لياست  به  مربوط  مد آاطالعات 

 كياز مردم  ياريبس يبرا اتيكشورها اخذ مال نيشود. در ا يگونه كشورها مرتبط م نيو ارث در ا  تيمالک  د،مبادالت،اسنادي،تول

و تنها شمار  اتيدر پرداخت مال يسرسخت يعنيامر نيرود كه ا يدرک به شمار م رقابليغ زين يو گاه  نديناخوشا  بيمفهوم عج
پرداخت مال  ياندك به  بودن سطح فرهنگ  نييو پا  يفرهنگ  يها  زهيبه انگ  اتيرار مالبه ف  ليهستند. م  اتياز مردم عالقه مند 

 (.1396،  يقربانشود ) يمربوط م ياقتصاد  يها  زهيحال انگ  نيدر جامعه ودر ع  ياتيمال
 

 اهداف تحقيق

 تحليل جرم شناختي فرار ماليات درحقوق كيفري ايران  -1
 بررسي راه هاي و علل فرار از ماليات  -2

 در نظام اقتصادي بررسي جايگاه ماليات  -3
 

متغيرهاي پژوهش  تعاريف 

متغ  يکي  اتيمال  :ماليات  ها  يمهم  رهايياز  دولت  كه   رشد  ليكالن اقتصادي؛ از قب  رهاييآن در متغ  لهيوس  به  است 

ب  اقتصادي، و  به  يياز درآمد و دارا  يقسمت  اتيواقع مال  در  گذارند.  يمنابع اثر م  صيو تخص  کاري؛يتورم   منظور  افراد است كه 

عموم مخارج  س  يپرداخت  اجراي  مال  استيو  اجتماع  دري  هاي  اقتصادي،  منافع  حفظ  س  يراستاي  به موجب   كشور،ي  اسيو 
به وس  نيقوان بنگاه ها وصول م  يياجرا  اهرم هاي اداري و  لهيو   اتياز وضع و اخذ مال هدف شود. در گذشته؛  يدولت از افراد و 

به تداست  بوده  يدولت ها م  يمال  نيتام با آشکار شدن آثار اقدامات مال  جير. اما  به عنوان ابزاري براي رشد،  اتيمال دولت،ي و 

 (1398  ،يوشمس  ي)پورزمان رديگ يو مورد توجه قرار م  يتلق  نابرابري ثبات و كاهش
 

 تعريف جرم:

 بدست فقيّتمو اين هم هنوز شده جرم از  كه  زيادي  تعاريف  عليرغم  اصطالح،  در  است و  آمده  «گناه»  معناي  به  لغت  در 

 2 مادة طبق باشد ارزش واجد مکان و زمان در و گيرد قرار همگان قبول مورد كه آيد عمل به تعريفي آنچنان جرم،  از  تا  نيامده

  بنابر . شود مي محسوب  جرم  باشد، شده  تعيين مجازات آن براي  قانون در كه  فعلي ترک  يا  فعل  هر  1392  اسالمي مجازات  قانون
 مجازات  مستحق  و  شده  محسوب  مجرم  شود،  شناخته  جرم  قانون  نظر  از  كه  دهد  انجام  فعلي  شخصي  راگ  فوق  مادة  ظاهر  بر

 بدين. اند دانسته ضروري جرائم در را معنوي عنصر وجود وضعيتي چنين ايجاد از احتراز براي حقوقدانان جهت بدين.بود  خواهد

 (1393)مظلومان،.معنوي  عنصر  -3  قانوني  عنصر  -2  مادي  عنصر  -1: است ضروري  جرم تحقق براي  عنصر سه  طريق
 

 پيشينه تحقيق
محالتي) توسط  بردرآمدو فرار مالياتي 1396پژوهشي  از اخذ ماليات مضاعف  اجتناب  قراردادهاي  بر  گذري  عنوان  (تحت 

با توجه به روند فزاينده در عقد قراردادهاي اجتناب از اخذ  بيان مي دارد كه  نگارنده در اين مطالعه  ماليات مضاعف انجام شد. 

نبود تفسيرها و توضيحات كافي در مورد  بين ايران و كشورهاي مختلف در چند سال گذشته و  بردرآمد و ثروت و فرارمالياتي 
بردرآمد فعاليت هاي اشخاص مقيم كشورهاي طرف قرارداد، سلسله مقاالتي در  بر ماليات  مفاهيم مواد مختلف قرارداد وآثار آن 

مختلف   بامواد  )ارتباط  اقتصادي  توسعه  و  همکاري  سازمان  سطح  در  موجود  تفسيرهاي  استانداردو  تيپ  داد  (و OECDقرار 

مقامات مالي و مالياتي كشورهاي مختلف جهان ارائه خواهد شد. اولين بخش اين مقاالت ،به موضوع »پايگاه ثابت«اختصاص 

 دارد.
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( جان  خان  توسط  هاي فرار وتقلب1393پژوهشي  پتانسيل  عنوان  )باز خوردتجربه   (تحت  برارزش افزوده  درنظام ماليت 

بيان مي دارد كه ماهيت خود كنترلي نظام ماليات بر ارزش  عملياتي كشورهاي درحال توسعه(انجام شد.نگارنده دراين مطالعه 
ناشي از چند مرحله اي بودن فرايند توليد و توزيع كاال و خدمات است، پتانسيل هاي بالقوه فرار مال ياتي را دست كم افزوده كه 

بر ارزش افزوده، كاهش فرار مالياتي است و  نظام ماليات  نظري اعمال  يکي از آثار  برد،  بين مي  در حد معناداري از  و  نظر  در 

بر تجربه عملي كشورهاي در حال  نوع ماليات است. گذري كوتاه  حال توسعه، انگيزه اصلي وضع اين  در  كشورهاي  در  گاهي 

به جز زمينه هاي اجتماعي موثر در رفتار عدم تمکين، داليل فرار از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسعه مبين آن است كه  
بر ارزش افزوده عبارت از: ضعف در  بالقوه فرار از ماليات  پتانسيل هاي  به طور كلي،  ناشي از اجراي ضعيف قانون است.  بيشتر 

بنگاه هاي اقتصادي، امکان استرد اد ماليات، چند نرخي بودن ماليات و معافيت هاي متعدد و مشکالت كنترل ورودي و خروجي 

 حقوقي ضمانت اجراي قانون است.
( عنوان فرار مالياتي و اندازه اقتصادزيرزميني ايران )باروش اقتصاد سنجي 1380پژوهشي توسط صادقي و شکيباي  (تحت 

بيان مي داردكه دسترسي به ا طالعات حجم اقتصاد زيرزميني و ميزان فرار مالياتي براي فازي(انجام شد.نگارنده در اين مطالعه 

سياست هاي كالن اقتصادي مهم است.ما در اين مقاله ازمجموعه و منطق فازي براي ايجاد يك سري زماني ساالنه براي اقتصاد 

زماني) دوره  براي  ايران  در  مالياتي  فرار  (و  مشاهده  )غيرقابل  كنيم.1343-1378زيرزميني  مي  ورودي   (استفاده  متغير  دو 
نرخ موثر ماليات و شاخص مقررات هستند.رويکرد منطق فازي براي مسئله اندازه گيري تاحدي ذهني است،  )نهاد(مورد استفاده 

 اما نتايج كامال محکم و قابل انتخاب است.

ه موردي صنف (تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر فرار مالياتي :مطالع1384پژوهشي توسط جعفري صميمي و حمزه اي )
بر فرارمالياتي صنف طالفروشان استان مازندران  عوامل موثر  بررسي  فروشان استان مازندران انجام شد.هدف مقاله حاضر  طال 

در   استان  فروشان  طال  كل  تعداد  به  توجه  با  منظور  اين  با حجم 622كه حدود  1380است.براي  نمونه اي تصادفي  بود،  نفر 

عوامل تعيين كننده با استفاده از روش تحليل واريانس يك    نفر انتخاب شد،كه اطالعات234 متغييرهاي مربوط به فرار مالياتي و 

طرفه و روش تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت،نتايج تحقيق نشان مي دهد كه از ميان سه گروه عوامل فرار مالياتي 
به ترتيب ،عوامل ساختاري، قان وني و سازماني به عنوان عوامل فرار مالياتي ،شناسايي شد و از ميان ،سازماني،قانوني و ساختاري 

نظام اطالعات مالياتي و پيچيدگي قوانين مالياتي به ترتيب بيشترين تاثير را  پولي كشور،ضعف  متغيرهاي تحقيق ضعف گردش 

پيچيدگي قوانين مالياتي به ترتيب بيشترين تاثير را در ايجاد ف  رار مالياتي طالفروشان مازندران داشته اند.  در ايجاد فرارمالياتي و 
(تحت عنوان فرار مالياتي در ايران )بررسي علل و آثار و برآورد ميزان آن ( 1392پژوهشي توسط حسين صمدي و تابنده )

علل چند به اين منظور از روش  براي رسيدن  در ايران است.  مالياتي  فرار  ميزان  برآورد  مقاله  اين  اصلي  شد.هدف  گانه انجام 

نتايج حاصل از برآوردالگوي برگزيده نشان داد كه بار مالياتي 1386تا1349آثارچند گانه و داده هاي دوره   استفاده شده است. 
بر گسترش فرار مالياتي درايران طي  عوامل مهم اثر گذار  بيکاري از جمله  نرخ  ،اندازه دولت ،درآمد مصرف كننده ،نرخ تورم و 

بررسي بوده اس ت. در اين ميان ،اندازه دولت،بار مالياتي و درامد مصرف كننده به ترتيب بيشترين تاثير را در گسترش دوره مورد 

 اين پديده در ايران داشته اند.

( زاده  تقي  و  مرادي.رستمي  توسط  عوانل 1392پژوهشي  بر  تاكيد  با  ماليات  فرار  بر  موثر  عوامل  بررسي  عنوان  تحت   )
مطالعه بيان مي دارد كه ماليات از اهم منابع درامدي دولت است كه پذيرش آن از طرف ملت    فرهنگي انجام شد.نگارنده در اين

نحوه اجراي ان از طرف دولت،به ويژگي هاي فرهنگي هر كشور بستگي دارد. اگرچه ممکن است ماليات از نظر برخي،پرداخت  و 

هايي صورت گيرد،ليکن اگر فرهنگ پرداخت ماليات يك جانبه ملت به دولت تلقي گردد و به همين منظور در پرداخت مقاومت 
 در جامعه نهادينه شود بسياري از مشکالت برطرف خواهد شد.

تحويلي) و  هاديان  توسط  فرار مالياتي در اقتصاد ايران انجام شد. 1392پزوهشي  بر  موثر  عوامل  شناسايي  عنوان  (تحت 

مي دارد كه مطالعات انجام شده در خصوص شناس بيان  پديده فرار مالياتي در كشورهاي در حال نگارنده  بر  عوامل موثر  ايي 

ه  توسعه حاكي از آن است كه چهار متغير نرخ ماليات،پيچيدگي قوانين و مقررات ،نبود سرمايه اجتماعي و تورم ،عالوه بر اينکه ب
نيز دارا هستند.طور تقريبي ميان اين كشورها به عنوان عامل مشترک به شمار مي آيند،در اين حوزه بيشترين ا  ثر گذاري را 
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( عمادزاده  پيدايش و راهکارهاي جلوگيري ازآن انجام شد.نگارنده 1391پژوهشي توسط  عنوان فرار مالياتي، زمينه  (تحت 

لذا در اكثر كشورهاي  بيان مي دارد كه ازآنجا كه دولت ها جهت تامين هزينه هاي عمري منابع متعددي را در اختيار دارند. 
بيشتر درامد دولت از ماليات ها تامين مي گردد ماليات از منابعي گرفته مي شود كه توليد كننده هستند و بخصوص   جهان 

بقاي دولت را فراهم  پرداخت بخشي ازاين مازاد توليد،امکان  با  باشد،مي توانند  نياز خودشان مي  بيش از  آنهايي كه توليدشان 

 تضمين كنند.كنندو استمرار عرضه كاال ها و خدمات عمومي را 
 

 مبانی نظري تحقيق
مفهوم ماليات را مي توان انتزاع يا تجديد رويدادهاي مشاهده پذير دانست، بدين معنا كه بيانگر يك چيز، ويژگي يا پديده 

  . راهي كوتاه براي تعريف وتوصيف واقعيت ها است و مقصود از آن ساده كردن امر تفکر است   بخصوصي است. تشکيل مفهوم 

به تکاليف مالياتي و رعايت قوانين مالياتي از سوي آتمکين م پايبندي مؤديان  به مفهوم  هاست. تمکين مالياتي از نالياتي 

اند. تا حد بسيار خوبي به آن دست يافته برند و بعضاهاي مالياتي دنياست كه در آرزوي آن به سر ميجمله اهداف تمام سيستم
نظام مالياتي ايران،   نمونه آن هم حجم بسيار باالي مالياتتمکيمتاسفانه در  برخورد است  پاييني  بسيار  هاي ن مالياتي از رتبه 

پروندهسال  معوقه اختالف مالياتي است. در اين شرايط وظيفهء سازمان امور ها در ادارات حلهاي گذشته و همچنين حجم زياد 

 ( 1379)اقايي،ه را كشف و تقويت كند.كننده نظام تمکين داوطلبانمالياتي است كه عوامل انگيزشي و تشويق
 اهم موانع تمکين داوطلبانه مؤديان مالياتي ايران عبارتنداز:  

نظام مالياتي ناعادالنه  -1  القاي 

 هاي مالياتيپيچيدگي قوانين، مقررات و بخشنامه  -2

 شفاف و منصفانه نبودن نظام جريمه  -3
 هاي ضعيف آموزشي براي مؤديانبرنامه  -4

 نايي دستگاه مالياتي براي اثبات انصاف خود در دريافت مالياتعدم توا  -5

 گيرد.هاي تحول نظام مالياتي را ميها و برنامهيك سري عواملي كه جلوي فعاليت -6
نيروي انساني، امکانات فيزيکي و از سوي  عوامل،  به منابع،  راهکارهاي ارتقاي تمکين داوطلبانه مؤديان مالياتي از يك سو 

به   سنجي، تغيير فرآيند و سازوكارهاي بازخوردي نياز دارد. اين راهکارها به چهار ركن نيروي انساني، منابع مديريت، زمانديگر 

براي ارتقاي سطح تمکين داوطلبانه بايد با تشکيل كانون غيررسمي استوار است.  هاي تفکر فيزيکي، تشکيالت رسمي و سازمان 

 (1389)اقايي،الذكر پرداخته شود.ان فوقيابي اركدر دستگاه مالياتي به عارضه
بر اين برهان استوار است كه مؤدي بيش از هر كس ديگري به اوضاع و احوال مالي و  ماسيستم خودتشخيصي مالياتي، عمو

بنابراين اگر سيستم مالياتي به جايگاهي برسد كه مؤديان آن، خودشان به تشخيص صحيح مالياتي  درآمدي خويش آگاه است. 

 (1389)اقايي،هاي مختلف باعث بهبود وصول ماليات خواهد شد.ازند قطعا از جنبهبپرد
 

 فرار مالياتی:

 مي تعريف اقتصادي واحد يا سوي شخص از ماليات، پرداختن  كم  يا  نپرداختن  براي  قانوني  غير  عمل  هرگونه  مالياتي  فرار

 رسته در توان مي جهت آن از  را  مالياتي فرار  ديگر  بيان  به.  اشدب مي  جرم اقتصادي آن  بودن  قانوني  غير  به توجه با  براين  بنا. شود

قرار  جرايم ناهنجاري  پردازند  مي  دولت  به  مردم  كه  است  مالياتي  بر  كشورها  از  بسياري  اقتصاد  اساس  كه  داد  اقتصادي   در  و 

 دولت ضد بر اقتصادي جرايم گردي خالف جرايم بر از دسته اين اما. انجامد اقتصاد شدن متزلزل قيمت به  تواند  مي  آن  پرداخت
 و متقلبانه مانور با هرچند مالياتي فرار. گيرند نمي قرار قانوني غير هدف رفتارهاي مستقيم طور به مردم، مزاياي و منافع  و  است

  ماليات(  تپرداخ  و عدم  متقلبانه  مانور  فعل)انجام ترک و فعل جمع  مجرمانه رفتار  نهايت در  كه اين  لحاظ به  همراه باشد،  فريبانه

 جرم يك گفت توان مي بنابراين و است متفاوت گذار است، قانون اراده ناقض فعل انجام متضمن كه اموال  ضد  بر  جرايم  با  است
ديدگاه  و باشند ابهاماتي مي دچار زيرزميني اقتصاد همانند اند ه كرد بحث مالياتي  فرار  مورد  در  كه  منابعي.است  ناب  اقتصادي

http://www.joce.ir/


 39 -51، ص 1400، بهار 19فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

.  باشد مي  زيرزميني اقتصاد نامنظم  بخش  از  جزئي فرارمالياتي  (  1991  )1توماس نظر از.  باشد نمي  يکسان  ومالز اقتصاددانان هاي

 انجام داده را مالياتي فرار كه كسي گفت توان مي لذا دارد قرار نشده گزارش هاي فعاليت در چارچوب مالياتي  فرار  فج  ديدگاه  از
 هزار چند قدمتي كه داند مي  اي جهاني  پديده  را  مالياتي  فرار  تانزي.  است  دهكر  تخطي  نهادي  شده  وضع  مالي  قوانين  از  است

درآمد،  ارقام  اعالم  عدم  شکل  به  پديده  اين  دارد،  ساله  هاي  راه  و  قاچاق  توليد،  هاي  هزينه  كردن  بيان  واقع  از  بيش  صحيح 

 مي از جمله كه باشد داشته متفاوتي هاينمود مختلف، هاي موقعيت  در  تواند  مي  مالياتي  فرار.  گيرد  صورت مي  ديگر  نامحدود

 (1393)كوزه گر،.كرد ياد  مالياتي سيستم ساختار و اقتصادي ساختار فرد،  شخصيت  از توان
 

 جرم با مرتبط حقوقی مفاهيم
 كه عملي از خودداري يا عمل از است عبارت حقوقي مفهوم در جرم: گويدمي كيفري جرم و  جرم  حقوقي  تعريف  در  لواسور

 ايران اسالمي مجازات قانون  2  مادة.  شود  مجازات  جزايي  كيفر  يك  با  يا  بينيپيش  قانون  در  بوده،  آن  مرتکب  به  تسابان  قابل

 باشد، شده تعيين مجازات آن براي قانون در كه فعلي ترک يا فعل هر: است  كرده  تعريف  چنين  را  جرم  ش1370  سال  مصوب
 ديگر جرم با كه است اختصاصي عناصر و اركان و شرايط داراي  جرم  هر  اگرچه:  جرم  دهندةتشکيل  اركان.شودمي  محسوب  جرم

 واجد  عمل،  ترک  يا  عمل  اساساً  باشد،  منتفي  اركان  اين  از  هريك  اگر  كه  هستند  ركن  سه  داراي  جرائم  تمام  اما  كند،مي  فرق

 :از  اندعبارت ركن سه اين.  بود  نخواهد  مجرمانه وصف
 شده  مقرر  مجازات  آن  براي  و  شده  منع  قانون  توسط  قبالً  آنکه  مگر  شود،نمي  محسوب  جرم  عملي  هيچ:  قانوني  ركن  -1

 اشخاص سوي از افعال ترک يا افعال مورد در اباحه و حلّيت اصل يا  و  برائت  اصل  شبهه،  و  ترديد  وجود  صورت  در  البته  و  باشد

 (67،1370)نجفي:.است حاكم

 اوالً  كه  چرا  دهد؛نمي  قرار  تعقيب  مورد  مجرمانه  قصد  و  سوء  يتن  داشتن  مجرد  به  را  افراد  شرع  و  قانون:  مادي  ركن  -2
 جامعه  متوجه  را  خطري  نيايد،  در  اجرا  مرحلۀ  به  نيت  وقتي  تا  ثانياً  و  عقايد  تفتيش  با  مگر  نيست،  مقدور  افراد  نيت  كشف

 .شوند  منصرف آن  اجراي از مجرمانه،  نيت داشتن رغم  به  افراد، بسا  چه آن  بر  افزون  كند،نمي

  ثانياً  باشد، داشته(  آگاهي و درک و  اراده آزادي)  جنايي اهليت  بايد شخص اوالً ركن، اين موجب  به: معنوي و رواني ركن  -3
 وصف  واجد  را  ارتکابي  عمل  و  مسئول  را  او  بتوان  تا  باشد  داشته(  نتيجه  قصد  مواردي  در  و  فعل  قصد)  مجرمانه  نيت  و  قصد

 .كرد تلقي  مجرمانه

 از جلوگيري حکومت سرزده، انسان يك از كه عمل ترک يا  عمل  هر  از  است  عبارت  كيفري  جرم  خالصه  طور  به  بنابراين 

 (1394)صفاري،.است داشته  مقرر است،  بدنامي مستلزم كه را  مجازاتي  قانون، موجب  به  مرتکب، براي و  ديده الزم را آن
 

 مدنی جرم

 شده مدني جرم مرتکب كند، وارد خسارتي ديگري  به  اًعامد  هركس:  شده  گفته  مدني  مسئوليت  يا  مدني  جرم  تعريف  در 

 تحقق  جرم  شبه  و  مدني  جرم  تحقق  شرط  رو  اين  از.  رودمي  شمار  به  «جرم  شبه»  عمل  باشد  غيرعمدي  اضرار،  اگر  اما  است،
 رمج شبه و مدني جرم تعريف در ديگر نيست برخي كار در قصدي ديگري در و است، كار در قصد يکي  در  ليکن  است؛  خسارت

  نيت  و  قصد  با و ناحق  به  كه عملي و است  مدني  جرم شود،  ديگران خسارت موجب قصد  با  و  غيرقانوني طور  به كه  عملي:  اندگفته

 بود. خواهد  جرم  شبه  گردد،  غير منافع و  مصالح  به  درازي دست موجب
 

 فلسفه جرم انگاري

جرم تبيين  كبراي  حقوق  در  كرد؛  تعريف  را  جرم  بايد  ابتدا  كه انگاري،  فعلي  ترک  يا  فعل  هر  از  عبارتست  جرم  يفري، 

)اعم از فعل يا ترک  براي آن مجازات تعيين كرده است. پرسش اساسي در مورد اين تعريف اين است كه يك رفتار  قانونگذار 

هايي باشد و اينکه ماهيت جرم  قرار گرفتن مرتکب آن بايد داراي چه ويژگي  فعل( براي جرم تلقي شدن و موضوع برخورد كيفري
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با رفتارهاي غيرمجرمانه دارد كه مقنن توسل به ضمانت اجراي كيفري را براي منع و برخورد با آن ضروري  چيست و چه تفاوتي 

 بپردازيم.داند؟ براي رسيدن به پاسخ اين سؤال بايد به تعريف غيرحقوقي )فراحقوقي( جرم مي
به كار مي به رفتاري  براي اشاره  علوم جرم شناسانه و اجتماعي، جرم اغلب  نوشتگان  نظر از ميزان قرار رود كه صرف»در 

نامطلوب در آن چارچوب دارد، اين مفهوم گاه به رفتاري محدود مي نظام كيفري؛ سرشتي  شود گرفتن آن در صالحيت رسمي 

ن گاه  ولي  است  نامطلوب  شدت  به  نيست«كه  چنين  يا هنجار و نگفت  يز  بودن  ي است چون مفهوم »مطلوب« و »نامطلوب« 

به عاليق، وابستگي با توجه  بودن رفتارها  هاي مختلف متفاوت ها و مکانبيني خاص افراد و جوامع، در زمانها و جهانناهنجار 
جرم مفهوم  غير قطعي و متغيير مي  است  برداشت  باشدنيز  بر قانون، اخالق، استنباطها و  بر همين مبنا  هاي گوناگوني مبتني 

 .اجتماعي، حقوق طبيعي، ضد اجتماعي بودن و.... در مورد مفهوم جرم وجود داردآسيب

نظر گرفتن هنجارها و ارزشجرم با در  به موجب آن قانونگذار  كه  است  فرايندي  بر انگاري  با تکيه  هاي اساسي جامعه و 

نظري مورد قبول خود، فع براي آن ضمانت اجراي كيفري وضع ميمباني  يا ترک فعلي را ممنوع و  بر اين اساس، جرم ل  كند 

 انگاري امري مبتني بر علوم زير ساختي همچون فلسفه حقوق، فلسفه سياسي و علوم اجتماعي است
 

نظام مالياتی ايران   ارزيابی 

لزوم ارزيابي كارايي آن، شاخص ها نظام مالياتي و  به اهميت  ي كمي متعددي تدوين شده است كه نظام مالياتي با توجه 
پنهان نظام مالياتي كشورمان آشکار  كشور ايران را با برخي از اين شاخص ها مورد بررسي قرارداده تا توانمندي ها و ظرفيت هاي 

. در كشورهاي شود.يکي از مهمترين اين شاخص ها در اين زمينه شاخص نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است

يکي از مهمترين منابع درآمدي دولت هاست و به طور كلي تکيه بر درآمدهاي مالياتي نشانه اي از  يافته درآمد مالياتي  توسعه 
بررسي اين شاخص در فاصله سالهاي  با  درصد در نوسان  3/7درصد تا  5/5كه در بازه  86تا  80سالمت اقتصادي كشورهاست. 

به ظرفيت پي برد. مطالعات نشان مي دهد ظرفيت اقتصادي كشور رقمي باالتر از اين   است، مي توان  هاي كشور در اين بخش 

نيز بر آن تأكيد دارد و از ظرفيت  نکته اي كه رئيس كل سازمان مالياتي كشور  درصدي در اقتصاد ايران  15تا  12اعداد است. 

بررسي   نکته قابل توجه در  البته در اين ميان  است.  گفته  و مقايسه اين شاخص، تعريف درآمد مالياتي در كشورمان و سخن 
هاي  صندوق  كسورات  اجتماعي،  تأمين  به  پرداختي  هاي  بيمه  سهم  ايران  در  چراكه  است  جهاني  تعريف  با  با  آن  تفاوت 

پرداختي، در تعريف ماليات قرار نمي گيرند كه با لحاظ اين موارد به رقمي بيش از  عوارض  مي رسيم. درصد  12بازنشستگي و 

بهبود  ايران  وضعيت  شاخص،  تعريف  در  تغيير  با  دهد  مي  نشان  ايران  همرده  كشورهاي  در  مشابه  ارقام  با  رقم  اين  مقايسه 
با كنار كذاشتن آن، اين  بيمه هاي تأمين اجتماعي در ايران است.كه  باالي  نشانگر سهم  پيدا مي كند كه اين امر  چشمگيري 

مين رو مشخص است هر چند اين نسبت در اقتصاد كشورمان پايين است، اما مردم ايران در نسبت به شدت كاهش مي يابد. از ه

بودجه دولت است. يکي از مهم  ندارند.از ديگرشاخص ها، سهم درآمد مالياتي از  با ديگر كشورها تفاوت چنداني  پرداختي  ارقام 

تأمين هزينه هاي جاري   شود،  مي  تعريف  ماليات  براي  كه  هايي  نقش  دولت است تا از اين طريق، دولت از درآمدهاي ترين 
بيش از پيش در حاكميت شريك مي شوند و البته در مقابل،  به اين ترتيب مردم  نياز شود.  بي  حاصل از فروش منابع طبيعي 

نه چندان مطلوب  بررسي اين شاخص در كشور ايران حکايت از وضعيت  بر كار دولت ها خواهند داشت.  نيز  نظارت قوي تري 

رسيده است و حتي رقم   86درصد در سال    5/45اين نسبت در بهترين شرايط به    87تا   80ارد. در اين بخش در فاصله سالهاي د
درصد را نيز در اين مدت تجربه كرده است. هر چند بخشي از اين درصد پايين، به مشکالت ساختاري نظام مالياتي ايران   3/34

نيز افز نفتي دولت و بخشي ديگر به افزايش نسبي هزينه باز مي گردد، اما بخشي از آن  نفت و درنتيجه درآمدهاي  بهاي  ايش 

 هاي دولت باز مي گردد.

نظام  به طور مستقيم كارايي  نيز اشاره كرد كه  هاي وصول ماليات  هزينه  شاخص  به  توان  مي  ها،  شاخص  اين  كنار  در 
بسيار نمايش مي گذارد. در حالي كه اين رقم در  به  پايين تر از  مالياتي را  پيشرفته جهان  درصد است، در   1ي از اقتصادهاي 

در  86تا  80از سوي كارگروه طرح تحول اقتصادي ارائه شد، اين رقم در فاصله سال هاي   87گزارشي كه در مرداد ماه سال  
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از   ايران  باالي وصول ماليات در كش  4/2تا    6/1كشور  نشان از هزينه هاي  بوده است كه  نوسان  )عرب درصد در  ورمان دارد.. 

 ،فصلنامه ماليات(1393مازار،
 

 علل و عوامل تخلف فرار مالياتی  
پديده اي چندوجهي است و داليل گوناگوني دارد و به طور معمول علل و عوامل مختلف حقوقي،   فرار مالياتي همانند جرم، 

براي آن برمي شمارند.  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را 
 

 قوقیح عوامل  و علل 

 مهمترين علل و عوامل حقوقي فرار مالياتي را مي توان به شرح زير برشمرد: 

 فراواني و پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي و شفاف نبودن آنها  -1

هر اندازه قوانين مالياتي زياد پيچيده و غيرشفاف و مبهم باشند و درک آنها براي مؤديان مشکل باشد، تمکين از آنها كمتر  

بيشتر مي كند. در عين حال نيز موجب رشد فساد مالياتي مي شود.خواه  د بود و انگيزه فرار مالياتي را 
 رعايت نشدن عدالت در قوانين مالياتي و اجراي قانون  -2

بدون ترديد اگر قوانين مالياتي به گونه اي وضع شوند كه مؤديان احساس كنند عدالت مالياتي رعايت نشده است انگيزه و  

براي فرار از ماليات در آنها تقويت مي شود. همچنين اگر احساس كنند قانون ناعادالنه اجرا شده چنين انگيزه اي را در پي   تالش
 خواهد داشت.

باال و متعدد مالياتي  -3  نرخ هاي 

نرخ هاي تصاعدي، تمايل و انگيزه براي فرار مالياتي را بيشتر مي كند. بدي  نرخ ماليات و وجود  بودن  ن خاطر در نظام باال 

با گسترش پايه هاي مالياتي ميزان معافيت ها را كم كنند و نرخ هاي مالياتي و تعدد آنها را كاهش  هاي مالياتي سعي مي شود 
 دهند تا انگيزه فرار مالياتي نيز كم شود.

به حقوق مؤديان مالياتي  -4  بي توجهي 

به مؤديان و تبيين مناسب حقوق شهروندي ايشان د  ر قوانين مالياتي و رعايت آنها در مقام عمل و اجراي قانون احترام 
به اين موضوع  موجب رضايت و همکاري مؤديان مالياتي در انجام تکاليف قانوني و پرداخت ماليات مي شود و هرگونه بي توجهي 

به همراه خواهد داشت.  در روحيه و عملکرد مؤديان تأثير منفي داشته و انگيزه فرار مالياتي را 

 ضعف ساز و كارهاي تمکين داوطلبانه مؤديان مالياتي در قوانين مالياتي  -5

نظير   نکردن ساز و كارهاي جلب مشاركت و همکاري و تمکين داوطلبانه مؤديان مالياتي در قوانين مالياتي  بيني  پيش 
پرداخت ماليات و   به  بي رغبتي مؤديان  غيره موجب  و  خوداظهاري  نظام  و  مالياتي  هاي  شکل گيري انگيزه هاي فرار تشويق 

 مالياتي در آنها مي شود.

 ناكارايي و ضعف ضمانت اجرايي مالياتي -6
ضمانت هاي اجرايي مانند جرم انگاري فرار مالياتي و ابزارهاي تمکين اجباري مؤديان مالياتي به پرداخت ماليات محسوب  

 در ايجاد انگيزه فرار مالياتي دارد. مي شوند. ناكافي و كارآمد نبودن اين ضمانت اجراها نقش بسزايي
 

 علل و عوامل اداري و سازمانی

 اين علل وعوامل به دستگاه مالياتي و مأموران مالياتي مربوط مي شود كه مهمترين داليل آن شامل موارد زير است: 

 ناکارايی و ضعف نظام اجرايی و اداري ماليات -1

نظام اجرايي    به اينکه وظيفه اصلي  و اداري ماليات درواقع شناسايي مؤديان و فعاليت هاي اقتصادي و تشخيص و با توجه 
ناكارايي و ضعف سازمان مالياتي، امکان وانگيزه فرار مالياتي را فراهم مي كند. به عنوان  بدون شك  بموقع ماليات است  وصول 

ناكامي  مثال بررسي ها نشان مي دهد كه حجم باالي اقتصاد زيرزميني يکي از مهم ترين نمو دهاي فرار مالياتي است كه ناشي از 
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شامل   دستگاه مالياتي در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليت هاي اقتصادي است. متأسفانه در ايران هم حجم بااليي از اقتصاد را 

وان نداشتن سامانه مي شود كه معادل آن فرار مالياتي وجود دارد. مهم ترين عوامل ناكارآيي در عملکرد دستگاه مالياتي را مي ت
نکردن از فناوري اطالعات و خدمات الکترونيکي مالياتي، كمبود نيروي انساني ماهر و متخصص  جامع اطالعات مالياتي، استفاده 

 ( 1398)رسولي نيا،و غيره برشمرد كه در مجموع موجبات سهل شدن فرار مالياتي را فراهم مي كند.

 فساد مأموران مالياتی -2

مالياتي  عنوان يك   فساد  به  نيز  يکي از شايع ترين انواع فساد مالي در بخش دولتي محسوب مي شود. دستگاه مالياتي 

عات   ل پديده فساد مالي را دارد. مطا دستگاه قضاوتي مالي، به دليل ويژگي ها و ماهيت خاص فعاليت هاي آن، زمينه شکل گيري 

مايل نداشتن مؤديان به پرداخت ماليات يا به عبارتي فرار مالياتي است نشان مي دهد يکي از مهم ترين علل بروز فساد مالياتي، ت
پي آن هستند. فساد موجب كاهش دريافت ماليات از سوي  به مأموران مالياتي در  پرداخت رشوه  به طور معمول از طريق  كه 

بين مؤديان به تبعيض  به دستگاه مالياتي و حکومت مي شود و منجر  پرداخت و بي عدالتي   دولت و سلب اعتماد عمومي  در 

 ( 1395)صادقي،مالياتي خواهد شد.
 

 علل اقتصادي جرم فرار از ماليات
زمينه و  مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع علل  و  قوانين  بـعد  چهار  از  ايران  مالياتي  سيستم  ناكارآمدي  هاي 

 انساني مي باشدكه عبارتنداز:

 قوانين و مقررات مالياتی

مه از  سياستميکي  اثربخشي  عدم  و  تضعيف  در  موثر  عوامل  قوانين و مقررات ترين  در  ابهام  و  پيچيدگي  مالياتي،  هاي 

سياست اجرايي  كارآيي  به  تنهايي  به  مساله  اين  است.  ميمالياتي  وارد  صدمه  مالياتي  منظور تضمين اثربخشي هاي  به  كند. 

ها و قوانين تي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويهدستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات ماليا
بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به نامهالقوانين كشوري و آيينجديد 

مقررات   بـايد  ديگر  عبارت  به  است.  وابسته  حسابداري  نوين  استانداردهاي  به  دفاتر و شدت  نگهداري  در  مؤديان  به  مربوط 

يت  نفاكتورها و چگونگي ارايه آ بايد حما ها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصالحات 
 حاكميت و آحاد مردم جلب شود.

   (1392رادي،م(به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند
 

 کارآيی

نظر اجراي سياست قانون مربوطه از  آيا  كه  كرد  توجه  نکته  اين  به  بايد  قانون،  كارآيي  مورد  هاي مالياتي، كارآيي و در 
اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجه مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يکي 

تواند شناخت كامل ها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، ميمؤديان ماليات بر شركت  براي الزام  از اهداف قانون

هاي ديگر باشد.  گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطالعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاه از نحوه
با اراي )اثربخش( بوده  اگوييم قانون، كارها حـاصل شود ميه درست ترازنامه و سود و زيان شركتچنانچه اين هدف قانونگذار، 

 (87،1392)مرادي،است.
 

 دهیسازمان

باعث درک و فهم بهترنسازما است مؤديان و كاربران از قانون مالياتي مي  دهي منطقي  شود. سازماندهي قانون به اين مفهوم 
در كه مقررات مربوط به يك بخش خاص،  همگي در كنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي كه امکان دارد 

عنوان مثال به  باشند.  هم  )شركت  كنار  به اجراييات و مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي  ها( در صورتي كه تمام مطالب مربوط 
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شركت مالياتي  امور  فصل  خيلي  مقررات  است  شده  لحاظ  جداگانه  فصل  يك  در  خواهند ها  ابهام  و  سردرگمي  دچار  كمتر 

 (1393)مرادي،شد.

 

 قابليت درك

و  يابد، اوال بايد عبارت يك متن كوتاه باشد و ثانيائ از كلمات مرموز  در صورتي كه بخواهيم قابليت درک يك متن افزايش 

عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارايه كرد.حاميان استفاده   به  آيد  عمل  به  جلوگيري  نويسي از زبان ساده در قانونغيرشفاف 

بايد از كلمات  براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي كه امکان دارد  خواهان پرهيز از زبان حقوقي 
لغت به  معروف  كه  كلماتي  يا  و  عنوان مثال مينامهحقوقي  به  پرهيز كرد  عـبارت »كميسيون تقويم اي هستند  به جاي  توان 

 (1389)محالتي،الک«، عبارت »كميسيون )هيات( ارزيابي امالک« را به كار برد.ام
 

 انسجام

به دو گونه قابل فهم است: اول اي دار عناصر يك قانون با يکديگر باشد و تواند به معني ارتباط معنيکه مينمفهوم انسجام 

گر بايد اطمينان يافت كه قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي  دوم اينکه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت دي

عنوان مثال قانون ماليات به  نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي تلفيق شود.  هاي مستقيم 

با فصل مر به اشخاص حـقيقي  مربوط  فصل  قانون،  خود  در  يا  و  باشد  داشته  ناهماهنگي  و  به اشخاص حقوقي مغايرت  بوط 
بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي )شركت بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و  به طوري كه  باشد  ناهماهنگ  ها( 

 (12،1391)عمادزاده،تعريف شوند.
 

و نتيجه گيري   بحث 

 تجهيزات  و  وسايل  تأمين  طريق  از  كشور  تماميت  و  استقالل  حفظ  جمله  از  جامعه  هاينياز  به  پاسخگويي  براي  هادولت
 تأمين از خورداريبر  درجهت  مالي  هايحمايت  و  خدمات  تأمين  و  ونقل  حمل  وسايل  و  ارتباطي  هايراه  توسعه  و  ايجاد  دفاعي،

  دريافت   ماليات عنوان تحت را  افراد ثروت  يا آمددر  از سهمي آن تأمين براي و هستند مالي  منابع  نيازمند  نشستگيباز و اجتماعي

 كرده  ايفا  دولت  درآمدهاي  تأمين  در  را  اصلي  نقش  نفت،  فروش  از  ناشي  درآمدهاي  متمادي  ساليان  در  ما  كشور  رد.نمايندمي
 مرتبط   كيفري قوانين  خصوص در ويژه  به كشور مالياتي نظام در  نارسايي وجود و  كارآيي  عدم  بايد، را  امر اين  داليل از  يکي. است

 در  مالياتي  فرار  ميزان  حاضر  حال  در.  دانست  ماليات  وصول  و  تشخيص  طالعات،ا  آوريجمع  مراحل  از  يك  هر  در  حوزه  اين  با

 فقدان نتيجه بايد را امر اين از بخشي قطعاً كه است شده اعالم درصد 25 ،1394مالياتي در سال  امور سازمان  آمار  طبق  كشور

 مورد  درآمدهاي نشدن تأمين در مالياتي رار و جرمف سوء آثار.دانست مالياتي كيفري قوانين حوزه در ويژه  به  كارآمد مالياتي نظام
 سبب مالياتي  فرار  همچنين.  كندمي  پيدا  بروز  و  ظهور  كيفيت  با  و  مطلوب  اجتماعي  خدمات  ارائه  عدم  نتيجه  در  و  دولت  نياز

 تقويت هزمين فقط نه خاص، هايگروه دست  در  ثروت  انباشت  و  نشده  توزيع  متناسب  نحو  به  جامعه  سطح  در  درآمدها  شودمي

 در  اجتماعي  و  سياسي  تنش  افزايش  موجب  امر  اين  از  ناشي  طبقاتي  شکاف  بلکه  آورد  فراهم  را  هاگروه  برخي  سياسي  قدرت
به دنبال خواهد داشت.خالصهمي  جامعه نتيجه جرايم مالياتي را   مظاهر و مصاديق از  يکي  عنوان  به  مالياتي  فرار  اينکه  شود و 

 رو،اين از. كندمي اختالل دچار را گذاريسرمايه و اقتصادي هايفعاليت گسترش براي نياز  مورد  اقتصادي  امنيت  اقتصادي،  فساد

 الزم و  ضروري امري ملي اقتصاد  وضعيت بهبود  منظور  به  مالياتي  كيفري نظام ويژه  به كشور  مالياتي نظام  در  نظر  تجديد و  اصالح

 و سازيفرهنگ موازات به مالياتي قوانين از حمايت حوزه در جامع و منسجم جنايي سياست يك از  برخورداري  .آيدمي  شمار  به
 يك وجود همچنين. نمايد ايفا مالياتي درآمدهاي افزايش در را توجهي قابل نقش تواندمي كيفريغير كارهاي  سازو  از  گيريبهره

 در  حال  عين  در  و  شوند  وارد  اقتصادي  هايفعاليت  در  بيشتر  اطمينان  با  مردم  شودمي  باعث  شفاف  و  روشن  كيفري  سياست

 از يکي بنابراين.  بنمايند  تريگسترده  مشاركت  ماليات  عنوان  به  خود  اقتصادي  هايفعاليت  از  حاصل  درآمد  از  بخشي  پرداخت
 امر  اين  براي  ليکن  باشدمي  حوزه  اين  از  كيفري  حمايت  نظام  اصالح  و  بازبيني  مالياتي  نظام  كارآيي  افزايش  اصلي  راهکارهاي
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 و بازبيني مورد كيفري  اجراهاي  ضمانت  تقويت  فرايند  در  مالياتي  نظام  خصوص  در  كشورمان  كيفري  حقوق  نظام  است  ضروري

 .گيرد قرار  اصالح
به خود فر  بيشتري را  در جرايم اقتصادي، فراواني  بزهکاري  باالي  ضريب  وجود  با  كه  است  جرايمي  جمله  از  مالياتي  ار 

و در  1380هاي مستقيم  قانون ماليات  201ن پس از اصالحات مکرر قوانين مالياتي، در ماده گذار ايرااختصاص داده است. قانون

بيني نموده است. انگاري و كيفر حبس براي آن پيشاين پديده اقتصادي را جرم 1394اصالحيه قانون مزبور مصوب   274ماده  

بسياري در ماده   عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات  از منظر  عمدي است كه مزبور وجود دارد. فرار مالياتي، جرمي  ليکن 
باشد. از حيث اوضاع  رفتار فيزيکي آن مي يا منفي  نوع فعل مثبت  به مباشرت و احوال براي تحقق فرار مالياتي، لزومي تواند از 

بلکه صرف استناد به مدارک تنظيمي نيست  كند. از رم كفايت ميتوسط ثالث در تحقق ج مرتکب در تنظيم مدارکِ خالف واقع 

ا مقيد  طرف ديگر در مصداق ترک فعل بايد مدت ي زمان سه سال متوالي سپري شود. از جهت عنصر نتيجه نيز نسبت به مطلق 
به نفع متهم انطباق شود كه به نظر ميبودن اين جرم احتمال متعددي مطرح مي رسد مقيد دانستن آن با اصول حقوقي و تفسير 

بر   به اركان تشکيلبيشتري دارد.  نظام كيفري ايران  پژوهش حاضر در تحليل رويکرد  -دهنده جرم فرار مالياتي مياين اساس 

 حسابرسي  به  مربوط  امور  وسنتي  دستي  انجام  مقررات،  و  قوانين  پيچيدگي،  آموزشي  سيستم  ناكارآمدي  ما  كشور  در.پردازد

 در موثر عوامل ديگراز يکي. شود مي محسوب  كشور  مالياتي  نظام  توفيق  عدم  عوامل  مهمترين  از  اظهاري  خود  ضعف  و  مالياتي
 به تواند مي مسئله اين باشد، مي مقررات و قوانين  در  ابهام  و جرايم مالياتي  فرار  نهايتاٌ  و  ها  سياست  بخشي  اثر  عدم  و  تضعيف

، قانون تصويب و تدوين  به  يزمان  ترتيب  لحاظ  از  توان  مي  را  گيري  ماليات  فرآيند.  نمايد  مختل  را  سيستم  كل  كارايي  تنهايي

نظام   بندي  طبقه  ماليات  وصول  نهايتاٌ  و  اعتراضات  به  رسيدگي،  ماليات  تشخيص،  موديان  شناسايي نمودكه قطعا وجود يك 
بستر حمايتي مناسب از مشاغل زمينه كاهش جرايم  يك  سازي  اماده  و  مالياتي  مجرمين  با  قاطع  برخورد  و  مطلوب  كيفري 

 جود مي اورد.كيفري ماليات را به و
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