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 چکيده

این  هدف از    مالیاتی می پردازد.  جرایم  از  پیشگیری  و  اقتصادی  شفافیت  رابطه  به بررسیاین تحقیق  

و به دنبال پاسخ  می باشد   مالیاتی  جرائم  از  پیشگیری  و اقتصادی  شفافیت  بین  رابطه  تحقیق تبیین

با    چیست؟  مالیاتی  جرائم  از  پیشگیری  و  اقتصادی  شفافیت  بر  حاکم  مبانی  کهبه این پرسش است  

 قابل ، دسترسی قابلیت رسد می  نظر به که بیانگر این است تحقیق  فرضیهتوجه به طرح این سوال 

 شفافیت  مبانی  جمله  از  اطالعات  عامدانه  کردن  مخفی   از  پرهیز  و  بودن  موقع  به  ،  بودن  اتکا

از   توصیفی  -تحلیلی  تحقیق  این  در  بررسی  روش  .هستند  مالیاتی  جرائم  از  پیشگیری  و  اقتصادی

شفافیت و گزارش دهی  که    است  این  بیانگر  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج.  باشد  می  تحلیل  فرا  نوع

اطالعات در حوزه اقتصادی باعث تقویت فرهنگ مالیاتی می شود به همین دلیل می باید فعاالن 

یز از  مالیاتی خود شفافیت ، قابلیت دسترسی ، پاسخگویی و پرهنظام مالیاتی و دولت در رفتارهای  

مخفی کاری را رعایت کنند در این صورت عالوه بر افزایش اعتماد مردم مالیات بر کارکرد اقتصادی  

 .یز می تواند نقش درستی ایفا کندو درآمدزایی برای دولت ن

   . ، عدالت، دولت، اقتصادفافیت، شمالیات  :يديکل  واژگان

م
ا )

جز
وم 

 عل
ق و

قو
 ح

قه،
ی ف

علم
له 

ج
ال

س
 

جم
پن

 )
 

ره 
ما

ش
81  /

ان
ست

زم
 

13
99

 
ص 

 /
64- 

54
 

 2 بوالغ محمود،  1حسين تاجی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 1
 . زاهدان اسالمی آزاد دانشگاه  زاهدان سیاسی  علوم  و حقوق  دانشکده استادیار 2

 
 نام نویسنده مسئول: 

 حسين تاجی 

 مالياتی جرایم از پيشگيري و اقتصادي شفافيت رابطه
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 مقدمه 
 راه   از  یا  که  داشتند،  اموالی  به  نیاز  خود،  تشکیالت  اداره  برای  مردان  دولت  آمد،  وجود  به  بشر  زندگی  در  دولت  که  زمانی  از

  حاکمان  از  یا  و  گرفتند  می  خراج  خصوصی  امالک  صاحبان  و  مردم  از  یا  کردند،   می  تأمین  را  اموال  این  دولت  خالصانه  امالک

 .است بوده متداول امری جهان سراسر در مالیات اخذ. کردند   می  دریافت باج خود الحمایه تحت  و محلی

دنیا–  اقتصادی  فضای  در  که  مسائلی  ترین  مهم  از  یکی   اطالعات   شفافیت  دارد،  وجود  فرض  پیش  یک  عنوان  به  مالیاتی 

  تولیدکنندگان،   و  تجار  از  اعم  اقتصادی  مختلف  فعاالن  دولتمردان،  داران،  سرمایه  ها،  شرکت  مردم،   اطالعات  و  ها  دارایی.  است

  این   با.  دارد  قرار  ها  دولت  اختیار  در  همه  و   همه  صادراتی   و  وارداتی  اقالم   و   مقدار  داخل،  تولیدات  مسکن،   و   زمین  اطالعات

  به   و  باشند  داشته  خود  کنترل  در  را  اقتصاد  توانند  می   و  کنند  می  پیدا  اقتصادی  ریزی  برنامه  قابلیت   ها  دولت  که  است  اطالعات

  برنامه  تغییرات  و  تحوالت  به  نگاه  با  تا  دارد  قرار  همگان  اختیار  در  الزم،  اقتصادی  اطالعات  همچنین.  کنند  حکمرانی  دیگر  عبارت

  وجود،  این   با .  رود  می   پیش  به   اقتصاد   و   یابند   می  را  گذاری  سرمایه  برای  الزم  اطمینان  اقتصادی  فعاالن   فضا،   این  در .  کنند  ریزی

  و   ندارد  قرار  نیز  دولت  اختیار  در  حتی   اقتصادی  اطالعات  از  بسیاری  و  است  فراوانی   اشکاالت  دچار  ما  کشور  در  اطالعات  شفافیت

 ( 1: 1393) قهرمانی، .کنند  می گذاری سیاست و ریزی برنامه کشور، اقتصاد واقعی وضعیت از اطالعی  بی  با دولتمردان

.   کرد  اشاره   افراد  درآمد  دقیق  اطالعات   و   آمار  نظام  نبود  و   مالیاتی  شفافیت  عدم  به  توان  می  را  مالیاتی  فرار  و  فساد  دالیل  از

  شفافیت  عدم   که  دارد  وجود  خطر  این   بنابراین  نیست،  برخوردار  چندانی   شفافیت  از  ما   اقتصاد   کارشناسان،  و   اقتصاددانان   گفته  به

  عدالت  و  درآمد  شفافیت  برای  دولت  از  باید  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رود  می  گمان.کند  مواجه   اختالل  با  را  گیری  تصمیم

  کالن   های اختالس با   اما شود نظارت آن اجرای به  باید  باشد  شده  صادر بخشنامه این  اگر کند،  دریافت دستور و  بخشنامه  مالیاتی 

  هیچ   اصال   که  کند  فکر  کسی  ناکرده  خدایی  است  ممکن  ها  گرانی  این  منشا   بودن  نامعلوم  و  بازار  در  اساسی   اقالم  نوسانات  فساد،  و

 (3: 1397)نبوی ،.ندارد وجود اقتصاد  در شفافیتی

تواند توان گرداندن یک کشور را به چالش بکشد  مالیاتی که می    جرایم  از  با توجه به اهمیت شفافیت اقتصادی و پیشگیری

 مالیاتی بپردازیم.  جرایم از پیشگیری و اقتصادی شفافیت در این تحقیق بر آن شدیم تا به بررسی رابطه

 

 تحقيق  روش

-توصیفی  بصورت  ها   داده   تحلیل   و  تجزیه  و  آرشیوی  و   ای  کتابخانه  منابع   از  استفاده  بر   مبتنی  حقوق   در  تحقیق  روش

  از استفاده است رفته کار به  موضوع بررسی برای که چارچوبی  و  است تحلیل فرا صورت به روش تحقیق این  در. باشد می  تحلیلی

  بصورت   مذکور  پژوهش  در  اطالعات   گردآوری.  پردازد  می   آنها  تحلیل   و  تجزیه  و  توصف  به  که  است  مالیاتی  و   حقوقی   منابع

  می  تحلیل  فرا  روش  با  توصیفی-  تحلیلی  مطالعه  نوع  از  حاضر  تحقیق.باشد   می  مختلف  ماخذ  و  منابع  از  استفاده  و  ای  کتابخانه

  با   نظریه  تحصیل  و  تجوجس  و  باشد   می «  مالیاتی  جرایم  از  پیشگیری  و   اقتصادی  شفافیت  رابطه»  کشف  هدف  تحقیق  این   در  باشد 

  و   منابع  از  استفاده  با   و  تحلیلی  های  روش  از  استفاده  با  مطالعه  این  همچنین.  است  فراتحلیل  و  توصیفی  های  روش  از  استفاده

 . دهد می قرار بررسی مورد را موضوع حقوقدانان و  فقها نظرات و موجود کتب

 

 تعریف ماليات
به معانی مختلفی نظیر باج، مالیات واژه ارتفاع به کار رفته است.  ای عربی و جمع مالیه است که در زبان فارسی    خراج و 

 (27 :1382 لشکری،)

های فردی )هر یک از اشخاص جامعه( که به هویت  هویت  از منابع مالی به دست آمده توسط  مالیات قسمتی   در اصطالح

 (27  :1377مالیات اقتصادی،  های بررسی  دفتر ) یابد.جمعی )کلیه اشخاص جامعه( توسط دولت انتقال می

، مالیات عبارتست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط  نیز    اقتصاددر علم  

 ( 45:  1379 توکل، ) شود.دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می
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 اقتصادي شفافيت مفهوم
  روشنبودن   و  اقتصادی  های  فعالیت  عرصه  در  جانبه  اطالع  یرسان  همه  و  حقیقی  معنی  به  شفافیت  اقتصادی،  دیدگاه  از

  دارند  قرار  هم   مقابل  در  اقتصادی  فساد  و  شفافیت.  است  ثروت  توزیع  و  تولید  چگونگی   یعنی  اقتصادی  روابط  بر  حاکم   سازوکارهای

  در   کاهش  و  شخصی  صالحدید  و   قدرت  انحصار  در  افزایش»  با  برابر  را  فساد  متحد  ملل  توسعه  برنامه  که  روست  همین  از

: »  نمود  تعریف  زیر  صورت  به  را  اقتصادی  شفافیت  میتوان  فوق   تعاریف  اساس  بر.  میداند  «شفافیت  و   درستی  و   اعتماد   پاسخگویی، 

  تعریف  این  در .    «اطالعات  عامدانه  کردن  مخفی   از  پرهیز  و   و  ذینفعان  همه  برای  موقع   به  و   اتکا  اطالعاتقابل   به  دسترسی  قابلیت

 : شد خواهد دنبال  بعدی مباحث  در که  شود می  یافت ویژگی چهار

 افراد؛ همه برای  اطالعات به دسترسی  قابلیت  -1 

 اطالعات؛  اتکابودن قابل   -2 

 اطالعات؛  موقعبودن  به -3 

 ( 5:  1396غفورزاده، ،  آرانی زاده،عبداللهی  عبدالل .) اطالعات عامدانه کردن  مخفی از پرهیز-4 

 

 اقتصادي  جرایم

  در  یا  شوندمی  انجام  قصد   این  به  یا   یابندمی  ارتکاب  کشور  اقتصاد  علیه  که  جرایمی  از  عبارتند  اصطالح  در  اقتصادی  جرایم

  جرمی   بلکه  باشد،  داشته  اقتصادی  ویژگی  که  نیست  جرمی  اقتصادی  جرم.شوندمی  کشور  اقتصادی  نظام  در  اختالل  موجب  عمل

 برخورد   دلیل  به  و  کند می  ایفا   را  بدیلیبی  نقش   جامعه،   افراد  زندگی  در  اقتصاد.باشد  داشته  اقتصادی  سوء  تبعات   و   آثار  که  است

  در  نابسامانی   معصومین، از نقل  به که نحوی  به گرفت؛  نادیده  راآن  تواننمی عنوان  هیچ به  و  بوده  اساسی مردم،   زندگی با  مستقیم

  ) .دهدمی  قرار  خود  تأثیر  تحت  نیز  را  انسان  معاد  و   دین   بلکه  شودمی  زندگی  دیگر   های حوزه   در  اخالل  باعث  تنها   نه  اقتصاد  حوزه

 ( 151: 1389 ساکی، 

 

 مالياتی  جرایم  از  هدف

 از  هدف   که   است  آن  اساسی   پرسش .  نماید  شایانی   کمک  مناسب   راهکار   انتخاب  در  میتواند  جدید   منظری  از  بحث  بازخوانی

  اساس   بر.  است  جرایم  جعل  هدف   مهمترین  مالیاتی  کارایی  افزایش  تردید  بی  چیست؟  مالیاتی  جرایم  مخصوصا  جرایم  جعل

  باید   اینک.  است  مالیاتی   فرار  کاهش  آنها   مهمترین  که  مؤثرند  مالیاتی  کارایی  افزایش  در  مختلفی  معیارهای  شده  انجام  مطالعات

  توانستهایم   مالی،   جرایم  گرفتن  درنظر  با   آیا  دیگر  عبارت  به  است؟  بوده   مؤثر  هدف   این   به  نیل   در  مالی   جرایم   آیا  که  شود  بررسی

 این  به  صحیح  پاسخ  برای  که  است  این  واقعیت  برسیم؟  است،  مالی  معوقات  از  جلوگیری  و  اجتناب  همان  که  الزم  کارایی  به

  تتسهیال  مانند  مباحث  برخی  در.  است  برخوردار  ویژهای  اهمیت  از  مالیاتی   جرایم  و  مالیات  در   هدف  جامعه  به  توجه  پرسش،

  تسهیالت   بدهی  است  ممکن  که  است  مختلف  دهکهای  و  متفاوت  درآمدهای  با  افراد  از  ای  مجموعه  شامل  هدف   جامعه  بانکی،

 نسبت   بیشتری  اثرگذاری  مالی  جرایم  است  ممکن  آن،  عدم   یا  فقهی  مشروعیت  از  فارغ  مواردی  چنین   در.  ننمایند  پرداخت  را  خود

  ت تسهیال  در  ها   جریمه  نوع  این   تاثیر  البته.  باشد  داشته(    ...  و  معافیتها  حذف   حبس،  الخروج،  ممنوع  مانند )  غیرمالی   جرایم  به

  می   غیرمالی  جرایم   ست،البا   بسیار  فرصتها،   هزینه  و   مهم   بسیار  بازاری  اعتبار   که  نالک  تالتسهی  در   است؛   متفاوت  نالک  و  خرد

  می   درآمدی   یالبا   های   دهک  عموما  و   مشاغل  صاحبان  و  ها   بنگاه   غالبا   مالیاتی،  جرایم   در  هدف  جامعه  اما .  باشد  مؤثرتر  تواند

  و  فرار  طبعالب  و  گردد   می  کسر  مالیات  آنها   حقوق   از  و  بوده  دسترس  در  کوچک  مشاغل  صاحبان  و   کارکنان  که  چرا.  باشند

  جرایم  غالبا   رو  این از و  ستال با  اتی     مالی   فرار انگیزه  مشاغل،   صاحبان و  بنگاهها   در اما . رسد می حداقل  به  آن در  مالیاتی  اجتناب

 اثرگذاری   مراتب  به  غیرمالی  جرایم  معتقدند  مقاله  نویسندگان  امر،  این  به  توجه   با.  میشود  گذاری  هدف  گروه،  این  برای  مالیاتی

  مالیاتی   درآمد  افزایش  همچنین  و  فرار  کاهش  و  اجتناب  هدف  به  نیل  در  را  مالیاتی  نظام  و  دارند  مالی  جرایم  به  نسبت  بیشتری

  های   انگیزه  تواند  نمی  تنها  نه  پردرآمد،  بنگاههای  و  مشاغل  صاحبان  برای  مالی  جرایم  دیگر  بیان  به.  نمود  خواهد  بیشتری  کمک

 خبره،   کارشناسان  استخدام  و  نمودن  فایده  -هزینه  با  است  ممکن  تالاحتما  قضیه  به  توجه  با  بلکه  دهد،  کاهش  را  اجتناب  و  فرار
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  لیست  در  گرفتن  قرار  امتیازات،  لغو  شدن،  الخروج  ممنوع  حبس،   مانند (   غیرمالی   جرایم  اما .  نمایند  ابداع  را  جدیدی   فرار  راههای

  و   باال  بسیار  گروه  این  بازاری  اعتبار  و  فرصت  هزینه  چون.  کند  عمل  مهمی  بسیار  بازدارنده  اهرم  عنوان  به  تواند  می ...)    و  سیاه

 نشان   که  است  کافی  بیان  همین.  کنند  معاوضه  مبلغی  هیچ  با  را  آن  نیستند  حاضر  گروه  این  افراد  از  بسیاری  که  است  تاثیرگذار

 (10: 1394 جلودار، کفشگر ؛ نقیبی حبیبیان)نیست صحیح عنوان  هیچ به  کارایی  لحاظ به مالی به غیرمالی   جرایم تبدیل  دهد

 

 رویکردهاي شفافيت  و اهداف 
 فساد   با مبارزه برای ابزاری بعنوان شفافیت.1

  شهروندی حقوق  از یکی بعنوان شفافیت.2

 نظام کارآمدی  و  اثربخشی کارایی، افزایش برای ابزاری بعنوان شفافیت.3

 (2: 1397بوذرجمهری، )امور در مردم مشارکت  و  اعتماد افزایش برای ابزاری بعنوان شفافیت.4

 

 تقویت فرهنگ مالياتشفافيت اقتصادي عامل  

  هایشاخصه .  است  تغییر  درحال  خوب  حاکمیت  به  دموکراسی  از  سالمتی  سنجش  معیار  یافته  توسعه  درکشورهای  امروز

 خوب   حکمرانی  هایشاخصه   از  یکی.  شوندمی  اقتصادی  بندیرتبه   آن  اساس  بر  کشورها  که  است  مواردی  جمله  از  خوب  حاکمیت

 (27: 1387جعفرزاده، ).است شفافیت نام   به شاخصی قانونگرایی،  و پاسخگویی بر  عالوه دارد، فراوانی  کارایی اقتصاد در امروز که

  فرهنگ  تقویت در قابل وجهی نقش  دولتی  هزینه های  زمینه در  ویژه  به اقتصادی حوزه در  اطالعات گزارش دهی  و  شفافیت

  زمانی . »میشوند  تردید  دچار  مالیات  پرداخت  زمینه  در  نیز شهروندان  اقتصادی  شفافیت  عدم  صورت  در.  دارد  کشور  یک  مالیاتی

 ناتوانی سیستم  وقتی  زیرا.  دارند   اکراه  مالیات  پرداخت  برای  میشود،  هزینه  صورتی  چه  به  آنها  که مالیات   نباشند  مطلع  مردم  که

  نرسند،  برداری  بهره  و  اجرا  به مرحله  شده  بینی  پیش  زمان  از  بعد  سالها  تا  پروژهها  از  بسیاری  اینکه  و  کنند  مشاهده  را  دولتی

  به  مالیات  این   صحیح،  مدیریت  عدم   با   و   است   رفته  هدر  آنها   که مالیاتهای   است  این   میآید   پیش  شهروندان   برای  که  احساسی

  شخصی   استفاده خود    درآمد  از  مالیات  پرداخت  جای  به   میدهد   ترجیح  فردی  هر  صورت  این  در.  است  استفاده نشده   بهینه  صورت

 (همان)دهد افزایش را خود مطلوبیت و  نماید

برنامه از  را  را رعایت کند و شناخت مردم  پاسخگویی  اصول شفافیت و  های خود و    اگر دولت در رفتارهای مالیاتی خود 

داشته باشند در این   شیوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی افزایش دهد و مردم به طور غیر مستقیم بر هزینه کرد مالیاتها نظارت

یابد و مالیات عالوه بر کارکرد اقتصادی و درآمدزایی برای دولت میتواند در فرهنگ و مشروعیت    صورت اعتماد مردم افزایش می

بدون حمایت   و دولت  است  اقتصادی  اجرای سیاستهای  پشتوانه  عمومی مهمترین  باور  و  اعتماد  زیرا  ایفا کند.  نقش  نیز  دولت 

د کارایی و اثربخشی مطلوب سیاستهای خود را تضمین کند. تأثیر ابعاد فرهنگی این مسئله اهمیت زیادی دارد  توان  مردم نمی 

  ( 1-4: 1390)ارقام پویا،. دهد زیرا تحول فرهنگ مالیاتی زمینه مشارکت عمومی را در پرداخت مالیات افزایش می

 شفافیت اقتصادی وجود دارد: به اعتقاد »ویش، اناث و کافمن« سه راه برای دستیابی به 

 بهبود سازوکارهای قانونی و مقرراتی مرتبط با افشای بیشتر -1 

 طراحی تدابیر امنیتی برای محدود کردن خطر اخالقی از طریق افشای بیشتر  -2

 (. 67-83: 1390نیا و همکاران، ایجاد نهادهای قانونی و سیاستگذار برای حل مشکالت اجتنابناپذیر بازارهای مالی)طالب -3
 

 اقتصادي جرائم با مبارزه و  پيشگيري گام اولين منزله به اقتصادي شفافيت
 : کرد اشاره زیر موارد به توان می  اقتصادی جرائم با   مبارزه راهکارهای جمله از

  و   مصرف  ثروت،  بر  نظارت  -4اخالق   احیای  -3سازی  خصوصی  و  زدایی  مقررات  -2اقتصادی  و  اداری  نظام   ساختار  اصالح  -1

  نظام  جمعی  و  گروهی  پاکسازی  -6استخدامی  فساد  از  جلوگیری  -5اقتصادی  و  اداری  هایبخش  در  دولت  کارمندان  زندگی  سطح

  تشویق -9اقتصادی و اداری نظام  زداییسیاست -8اقتصادی و اداری فساد   با مبارزه برای دایمی  و مستقل  نهادهای ایجاد -7اداری
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 و   اداری  فساد  افشاگری  و  گزارش  ارایه  در  مطبوعات  مصونیت  و  آزادی  -10افشاگری  و  اطالعات  ارسال  به  شهروندان  و  کارمندان

 بخصوص  عمومی  بخش  در  پاسخگویی  و  کشیحساب  -12مالی   و  اداری  فساد  درمورد  دولتی  مدیران  آموزش  -11اقتصادی

 ( 8: 1394عمومی، سیاستگذاری مطالعات شبکه ).دولت کارمندان  مزایای و حقوق  افزایش -13دولت به وابسته هایشرکت

 شفافیت،  اثرات  ترین  مهم  از  یکی.  هستند  اطالعات  شفافیت  وجود  مستلزم  فساد  با  مبارزه  در  فوق  روشهای  و  اقدامات

 امروزی   دنیای  در  شفافیت.  شود  می  محسوب  زمینه  این  در  کلیدی  ابزارهای  از  یکی   نیز  اطالعات  آزادی  و  است  فساد  از  پیشگیری

  و   اطالعات  کندمی  اقتضاء  شدن  جهانی  زیرا  است،  برخوردار  ایویژه  اهمیت   از  گرفته،  شدت  شدنجهانی  سمت  به  گرایش  که

 از دهند  قرار دیگران اختیار در  شفاف  صورت به را خود اطالعات  بتوانند  که هایی دولت و  نوردد در را جغرافیایی  مرزهای ارتباطات

 برخوردار  الزم  شفافیت  از  آنها   اقتصادی  و  سیاسی  نظام  که  کشورهایی  در.  برخوردارند  ایویژه  مشروعیت  از  المللی  بین  دیدگاه

  انجام  در  تسریع  برای  موارد  از  بسیاری  در  و  نمایند   صرف  را  بیشتری  وقت  باید  اداری  کارهای  انجام  برای  شهروندان  اغلب  نیست،

 ( 2: 1396متاجی، ) .نمایند پرداخت رشوه ها بوروکرات  به  باید کارهایشان

 

  اقتصادي شفافيتمستقيم با  هاي رابطه اصالح ماليات
  سایر   در.  است  نداشته  اقتصادی  رشد  بر   تأثیری  مالیات   نفتی،  درآمدهای  علت   به (  1394)  همکاران  و  فرامرزی  پژوهش  بر   بنا

 ایران  در.  دارند  منفی  ای  رابطه  اقتصادی  رشد  و   مالیات  OECD  کشورهای  در.  است  صادق   مسئله  این  نیز  اوپک  عضو  کشورهای

  رشد  کاهش  سبب  مالیات  که   داشت  واهمه  مسئله  این  از  نباید  بنابراین.  است  اندک  بسیار  جامعه  درآمدی  سبد  از  مالیات  سهم

 عضو   کشورهای  در.  شود  تأکید  دولت  برای  پایدار  درآمد  یک  عنوانبه  مالیات  نقش  بر  است  بهتر  و  شد  خواهد  کشور  اقتصادی

OECD  و   کار  نیروی  درآمد  بر  مالیات  کاهش  روی  بر  اصالحات.  است  شده  آغاز  اقتصادی  رشد  افزایش  هدف  با   مالیات  اصالحات  

  درآمد   بر  مالیات  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  های  سیاست  اصالحات  از  بسیاری  چنینهم.  دارد  تمرکز  ها  شرکت  درآمد  بر  مالیات

  عضو  کشورهای  و  20  گروه  کشورهای  میان  سود  انتقال  و  پایه   فرسایش  پروژه  های  توصیه  کارگیریبه  از  بازتابی   ها،   شرکت

OECD ( 1398خوشدلی، جلیلی، ).است خدمات و کاال  بر مالیات/افزودهارزش بر مالیات المللی بین دستورالعمل  همچنین  و 

 این   از  و  است  جامعه  آن   اقتصادی  های  فعالیت  در  شفافیت  وجود  مستلزم  ای،  جامعه  هر  در  اقتصاد  جایگاه   ارتقابنابراین  

 به   ورود  معادل  را  اقتصادی  شفافیت  برخی.  برخوردارند  باالتری  اقتصادی  شفافیت  از  که  هستند  بازارهایی  بازارها،  بهترین  حیث،

  و  فساد   بروز  از  جلوگیری  اقتصادی،   شفافیت  کارکرد  باطن،  در   اما   کنند   می   قلمداد   آن  از  سوءاستفاده  و   شخصی   اطالعات

  های  حمایت  از  برخورداری  و  افراد  مالی  و   اقتصادی  اطالعات  به   دسترسی  ستانی،  مالیات  نظام  در.  است  احتمالی  های  سوءاستفاده

  مستقیم،   هایمالیات  قانون  ساختار  اصالح   با.  دارد  کننده   تعیین  نقش   مالیات   صحیح  و  دقیق  وضع   در  مسیر،   این  در   قانونی 

  سایر  همکاری  و  قانون  این  صحیح  اجرای  با  رود  می  انتظار  که  است  شده  هموار  زیادی  حد  تا   اقتصادی  اطالعات  به  دسترسی

 قانون   جدید   اصالحیه  در .  شود   فراهم   گذشته  از  بیش   پولشویی  و   مالیاتی   فرار  با   مبارزه  برای  زمینه  اجرایی،   های  دستگاه 

 صورت   مالی  و   اقتصادی  اطالعات  کمبود  به  مربوط  نواقص  و  اشکاالت  اصالح  با  رابطه  در  ای  عمده  تغییرات  مستقیم،  هایمالیات

  صنعت،   امالک،  و  اسنادثبت  هایسازمان  جمله  از  اقتصادی  و  مالی  اطالعات   دارنده   یا   تولیدکننده  هایدستگاه  گذار،قانون  و  گرفته

  از  هایی  تبصره  و  مواد  به  اندازیم  می   نگاهی   ذیل   در.  است  کرده  مالیاتی  امور  سازمان  با  همکاری  به  ملزم  را...و  تجارت  و  معدن

       قانون  مکرر  169  ماده   وفق:  است  شده  تر  رنگ  پر  آنها  در  اقتصادی   شفافیت  نقش   که  مستقیم  های  مالیات  جدید   قانون

  مودیان  دارایی  و  عملکردی  هویتی،   اطالعات  پایگاه   اقتصادی،  هایفعالیت  در  شفافیت  ایجاد  منظوربه  مستقیم،   های   مالیات

  سازمان  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  ملکی  و  ایسرمایه  معامالتی،  اعتباری،  و  پولی  مالی،  اطالعات  نظیر  مواردی  شامل   مالیاتی 

  نهادهای   و  موسسات  دولت،  به  وابسته  موسسات  ها،شهرداری   دولتی،  موسسات  ها،وزارتخانه   .  شودمی  ایجاد  کشور  مالیاتی  امور

  سایر   و  کشور  امالک  و  اسنادثبت  سازمان  اعتباری،  و  مالی  موسسات  و  هابانک  اسالمی،  انقالب  نهادهای  غیردولتی،   عمومی

 تحصیل   موجبات  نحوی  به  یا  و  دارند  اختیار  در  را  فوق   پایگاه  نیاز  مورد  اطالعات  که  غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  حقوقی  اشخاص

 همچنین.  دهند  قرار  کشور  مالیاتی   امور  سازمان  اختیار  در  را  اطالعات  اندموظف  آورند،می  فراهم  را  اشخاص  برای  دارایی  و  درآمد

  و   کرده   صادر  صورتحساب  خود  معامالت   انجام   برای  اندمکلف  مشاغل   صاحبان  و   حقوقی   اشخاص  قانون،  این   169  ماده  مطابق
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 امور   سازمان  به  را  خود  معامالت  فهرست  و  درج  اسناد  سایر  و  قراردادها  ها،صورتحساب   در  را  معامله  طرف  و  خود  اقتصادی  شماره

 خود   اقتصادی  شماره  از  استفاده  یا  معامله  طرف  و  خود  اقتصادی  شماره  درج  عدم  یا  صورتحساب  صدور  عدم.  کنند  ارائه  مالیاتی 

  مبلغ(  %2)  درصد  دو  معادل  ایجریمه   مشمول  خود،  معامالت  انجام  برای  دیگران  اقتصادی  شماره  از  استفاده  یا  و  دیگران  برای

  معادل   ایجریمه   مشمول  کشور  مالیاتی   امور  سازمان  به  شدهانجام  معامالت   فهرست  ارائه  عدم  همچنین.  شودمی  معامله  مورد

  مودیان   مذکور،  ماده   2  تبصره  براساس  است،  ذکر  به  الزم.  است  نشده  ارائه  هاآن   فهرست  که  است  معامالتی(  %1)  درصدیک

  فروش   صندوق   سامانه  از  که  مودیانی  مالیات  از(  %10)درصد  ده   معادل.  کنند  استفاده  فروش  صندوق   سامانه  از  اندموظف  مالیاتی 

  نصب   عدم  همچنین.  شودمی  بخشوده  اول   سال  دو   مدت   برای  مربوط،  اجرائی  نامهآیین  رعایت  به  مشروط  کنند،  می   استفاده

 قانون  در  مکرر  169  ماده   7  و  6  تبصره  طبق.  باشد می  فروش(  %2)  درصد  دو  میزان  به  ایجریمه   تعلق  موجب  فوق،  تجهیزات

  اطالعاتی  سامانه  و  طراحی  را  ها شرکت  ثبتی   اطالعات  بانک  است،  مکلف  کشور  امالک   و  اسنادثبت  سازمان  مستقیم،  های  مالیات

  نیز  شهرسازی  و  راه  وزارت.  شود  فراهم   مزبور  سامانه   به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  خط   بر  دسترسی  موجبات  تا  کند   ایجاد  را  آن

  سازمان   برای  آن  دسترسی  امکان  و  کشور  اسکان  و  امالک   ملی  سامانه  قانون،  این  تصویب  از  پس  ماه  شش  حداکثر  است  موظف

  پیگیری  و  واداری  خدماتی  تجاری،   مسکونی،  واحدهای  کاربران  یا  ساکنان  و  مالکان  برخط  شناسایی  امکان  با  را  کشور  مالیاتی  امور

  مطابق   راستا،   همین  در.  سازد  فراهم   کشور  نقاط   کلیه  در  را  غیره  و   وکالتی   عادی،   رسمی،  صورتبه  مستغالت  و   امالک   وانتقالنقل

 و   منقول  اموال  به  نسبت(  بالعزل)   وکالتی  اسناد  تنظیم  به  نسبت  که  مورد  هر  در  رسمی  اسناد  دفاتر  ،187  ماده  3  تبصره

  مالیاتی   امور  سازمان  به  ماه   یک   ظرف  حداکثر   را  تنظیمی  اسناد  از  نسخه  یک  اند موظف  نمایند، می  اقدام  مالی   حقوق   و  غیرمنقول

  و   زیان  جبران  مسئول  قانون،  این (  200)  ماده   در  مقرر  مجازات  و   جریمه  بر  عالوه  متخلف،   رسمی  اسناد   دفاتر.  کنند  ارسال  کشور

  مبادالت  در   شفافیت  ایجاد  با   تا   است  شده   سعی   مستقیم  های  مالیات  جدید   قانون  در.  شوند  می  محسوب  دولت  به  وارده  خسارت

  ایجاد   و  فروش  صندوق  هایسامانه  از  استفاده   با  مالیاتی   مودیان  درآمد  تشخیص  در   تسهیل  فروشی،  کد   پدیده   با  مقابله  اقتصادی،

  مضاعفی   تالش  مالیاتی،  فرارهای  بروز  از  جلوگیری  و  تر  عادالنه  مالیات  وضع  جهت  در  اقتصادی،  فعاالن  اطالعات  به  دسترسی

 (1394کشور، مالیاتی امور ) سازمان.شود شایانی کمک اجتماعی عدالت برقراری به و پذیرفته صورت

  اقتصادی   کار  و  کسب  رونق  باعث  و  بوده  کاال  قاچاق   برابر  در  اصلی  مانعی   که  این  از  فارغ  اقتصادی   شفافیت  یقین  طور  به    

 جهت   در  جدی  ملزومات  از  یکی  دیگر  سوی  از  گردد،می  بیکاری  نرخ  کاهش  ساز  زمینه  همین  و  گردیده  داخلی  بازارهای  سطح  در

  و   شواهد  براساس  بتواند  مالیاتی  نظام   تا  شودمی  موجب  اقتصادی  شفافیت  چراکه.  باشدمی  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت  بسط

  169  ماده  در  .شود  اجتماعی  و  اقتصادی  عدالت  ساز  زمینه  مالیاتی،   عدالت  اعمال  با  و  نموده  مالیات   اخذ  به  اقدام  واقعی  قراین

  هویتی،  اطالعات  پایگاه  اقتصادی،  هایفعالیت  در  شفافیت  ایجاد   منظور  به  که  است  آمده   مستقیم   های  مالیات  قانون  مکرر

  اشخاص   ملکی   و   ایسرمایه  معامالتی،   اعتباری،   و   پولی  مالی،  اطالعات  نظیر  مواردی  شامل  مالیاتی  مودیان  دارایی  و  عملکردی

 ،  ایران  اقتصاد  شفافیت  برای  بلند  گامی  مکرر  169  ماده  اجرای  با  .شودمی  ایجاد  کشور  مالیاتی   امور  سازمان  در  حقوقی  و  حقیقی

  اعتباری  و   مالی   اطالعات   به  دسترسی .  شد  خواهد  برداشته  نفتی  درآمدهای   به  وابستگی   کاهش  البته  و   مالیاتی  فرار  از  جلوگیری

 ظرفیت   این  از  مالیاتی   فرار  از  جلوگیری  و   پولشویی  با  مبارزه  برای  و  شده   تلقی   بدیهی  امری  یافته  توسعه  کشورهای  تمام  در  افراد

 به  مربوطه  نهادهای  همه.  رسدمی  صفر  به  مودیان  با  انسانی  مداخله  مالیاتی،  اطالعات  متمرکز  سامانه  اندازیراه  با.  شودمی  استفاده

  بروز  بسترهای   سامانه،  این  ایجاد   با   همچنین.  گیردمی  شکل  زمینه  این   در  ایگسترده  اطالعاتی  بانک  و   شده  متصل  سامانه  این

 وجود   شک  بدون  .شودمی  محقق  پیش  از  بیش  کشور  مالیاتی  سیستم  در  عدالت  و  شفافیت  و   یافته  کاهش  نیز  اقتصادی  فساد

 جمله   از  کشور  اقتصادی  کالن  هایبخش  محور  توسعه  انداز  چشم  گویای   ایران  مالیاتی   نظام  در  موثری  و   مهم  قوانین  چنین

 پیشرفت   محوریت  با  مالیاتی  قوانین  اجرای  و  تدوین  شاهد  رویکرد  این  تداوم  با   است  امید  که  باشدمی  کشور  مالیاتی   امور  سازمان

 (1397کشور، مالیاتی  امور ) سازمان.باشیم  اقتصادی هتوسع و
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 اقتصاد در شفافيت با مالياتی  تمکين رابطه
  تبدیل   حیاتی   و   مهم   امری  به   توسعه  حال   در  کشورهای  در  اقتصادی  پیشرفت  به  توجه  اخیر  سالهای   در   مالیاتی   تمکین    

  دهند  می   انجام  خود  داخلی  درآمد   به  اتکا   با   گذاری  ،   سرمایه  افزایش   منظور  به  را  خود   تالش  تمام  جوامع  این  که  ای  بگونه  شده، 

  کاالهای  تدارک  هزینه  تأمین  در  مودیان  توسط  آن  پذیرش  و  مالیات  اهمیت  میان،  این  در(  12:   2016موسـفیالدی،  و  ساویتری)

(  262:  1394  دیگران،  و   صامتی)  است  عمومی   بخش   اقتصاددانان  توجه  مورد  مباحث  از  مجدددرآمد،  توزیع  در  آن  نقش   و   عمومی

  انمودی  طتوس  اتمالی  هداوطلبان  تمکـین  بـه  وابسـته  جهـان  سراسـر  در  مالیاتی  های  سیستم  که  دهد  می  نشان  نیز  مطالعات

  مالیاتی  درآمد  نسبت  همان  به  باشد،  باالتر  مالیاتی  سیسـتم  یـک   در  اتیمالی  ینتمک  ددرص  چـه  هر  که  چرا.  باشند   مـی   اتی مالی

  مالیـاتی   واقعی   درآمد  نسبت  داخلـی،  ناخـالص  تولیـد  بـه  مالیـات  نسبت  همچون  اقتصادی  کالن  های  شاخص  و  یافته  افزایش

  مالیاتی  درآمدهای  کل  به شده پرداخت داوطلبانه  مالیاتی  درآمدهای نسـبت  و بودجـه در  شـده  بینـی  پـیش  مالیـاتی  درآمـد  بـه

 بسیار   موضوع  یک  به  فعلی  تمکین  نرخ  حفظ  یـا   و  مالیـاتی  تمکـین  باالی  سطح  به  دستیابی  نتیجتا  یابد   می  افزایش  شده،  وصول

 ( 13:   2013 آدافوال، و  عبدالرزاق )  است شده تبدیل پیشرفته حتی و توسعه حال در جوامـع در  مالی سیاستگذاران برای حیاتی

  شهاتا  و  تریودی  نظر  طبق   وبر  بخش   این   در.  است  بازدارندگی  تئوری  با   مرتبط  اغلب  مالیاتی  تمکین  اقتصادی   های  تئوری

 خود   از  مختلفی   رفتارهای(  رسیدگی )  حسابرسی   سطح  به  توجه  با   مالیاتی   مؤدیان   که  دارند  اشاره   اقتصادی  تئوریهای(  2005)

  و   باال  کشف  احتمال  صورت  در  فرار  های   هزینه  مانند )  تمکین  مختلف  سطوح  متفاوت  نتایج  مؤدیان  مثال  عنوان  به.  میدهند  نشان

 حداکثر   را  آنها  مالیات  کسر  از  پس  سود  که  کنند  می  انتخاب  را  گزینهای  آن  نهایت  در  و  نموده  محاسبه  را(  آن  به  وابسته  آثار

  می   عمل  غیراخالقی  سود،  حداکثرکنندگان  عنوان  به  مؤدیان  که  دارند  اشاره  نکته  این  بر  اقتصادی  های  تئوری  رو  این  از.  میکند

.  شوند  مطرح  تمکین  عدم  های  حل  راه  عنوان  به  تواند   می  جرایم  افزایش  و   حسابرسی  افزایش  شرایطی،  چنین  تحت  و  کنند

  مانند   اقتصادی  های  محرک  وسیله  به  مالیاتی  مؤدیان  رفتار  که  دارند  اشاره  نکته  این  بر  اقتصادی   تئوری  پایة  بر  مطالعات

  می   قرار  تأثیر  تحت  اقتصادی  عوامل  سایر  و  غیررسمی  اقتصاد  در  مؤدیان  درآمد  مأموران،  توسط  کشف  امکان  سود،  حداکثرسازی

 ( 5: 2005شهاتا، و تریودی) گیرد

 و   مستقیم  ی  رابطه  که  دارد  مسلم  امر  این  از  حکایت  جهان   مختلف  کشورهای  در  گرفته  صورت  مطالعات  و  ها  بررسی    

  ما   کشور  در  موضوع  این.  دارد  وجود  دیگر  سوی  از  مالیاتی   تمکین  و   یکسو  از  مودیان   اعتماد   جلب  و  مندی  رضایت  میان   تنگاتنگی 

  مندی  رضایت  و   اعتماد   جلب  و   مداری  مودی  کشور،  مالیاتی   امور  سازمان  گیری  شکل   آغاز  از  سبب   همین  به  داشته،  مصداق  نیز

  مذکور  سازمان  اندرکاران  دست  و   متولیان  زیرا.  است  بوده   سازمان  این   های  برنامه  و   طرحها  ترین  اساسی   و   مهمترین  از  یکی   آنان

 نیز  نسبت  همان به  باشند داشته مالیاتی  های  سیستم از بیشتری مندی رضایت مودیان چه هر که  واقفند موضوع  این به خوبی به

  می   منتج  مالیاتی   درآمدهای  افزایش  به  نهایت  در  امر  این  یابد  می  افزایش  مالیات  وصول  نتیجه  در  و  گرفته  فزونی   مالیاتی  تمکین

 از .  است  چشمگیر  بسیار  دولت  درآمدی  منابع  کاهش  در  امر  این  و  باشیم  می  نفت  قیمت  شدید  کاهش  شاهد  آنجائیکه  از.  گردد

 . نماید معطوف مالیاتی  درآمدهای جمله  از درآمدی منابع  سایر تحقق در را خود تالش  دولت طلبد  می اینرو

  اعتماد  ی  درجه  بایست  می   نخست  وهله   در   مالیاتی   درآمدهای  سهم   افزایش  برای  که  معتقدند   کارشناسان  و  صاحبنظران   

  تعیین  و  مالیات  مشمول  درآمد  دقیق  تشخیص  گرو  در  فقط  امر  این  تحقق  است  گفتنی  یابد  افزایش  مودیان  مندی  رضایت  و

  به.  باشد   می  آنان  مدارک  و  اسناد   و  مودیان  های  فعالیت  از  دقیق  اطالعات  داشتن  آن  ی  الزمه  که  بوده،  پذیر  امکان  حقه  مالیات

 تر  دقیق  محاسبه  امکان  یکسو  از  باشد   شده  تنظیم  تر  دقیق  مدارک،  و  اسناد   و  تر  شفاف  اقتصادی  های  فعالیت  چه  هر  سخن  دیگر

  می   کاهش   ممکن  حداقل  به  هم  اقتصادی  فعاالن   اعتراضات  میزان  نیز  دیگر  سوی  از  و   شده  بیشتر  مودیان  مالیات  مشمول  درآمد

  شود   می   مالحظه. .گردد  می   میسّر  ممکن  زمان  کوتاهترین   در  نیز  مالیات   وصول  و   افزایش   مالیات  داوطلبانه   تمکین  نهایت  در.  یابد 

  قانونگذار  اینرو از داشت خواهد آنان مالیات مشمول درامد دقیق تعیین در ای العاده فوق  اهمیت مودیان های فعالیت شفافیت که

  شفافیت   راستای  در  مواد   از  برخی  گنجاندن  با   است  داشته  تالش4/94/  31  مصوب  مستقیم  مالیاتهای  قانون  اصالحیه  آخرین  در

 . شود می اشاره مذکور موارد اهم  به ذیل  در لذا. بردارد را بلندی  و موثر گامهای حقوقی و حقیقی اشخاص اقتصادی  های فعالیت
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  با  که  را  مورد  حسب  مدارک   و   اسناد  یا   و   دفاتر  موظفند  مشاغل  صاحبان  دارد،  اشاره   ها  مالیات  قانون(  95)  ماده  صدر  در

 تنظیم   تجار  خصوص  در  تجارت  قانون  موضوع  تجاری  دفاتر  تنظیم  به  مربوط  ضوابط  و  اصول  ازجمله  مربوط  ضوابط  و  اصول  رعایت

 . کنند تنظیم ها آن اساس بر را خود مالیاتی اظهارنامه  و نگهداری مالیات، مشمول درآمد تشخیص برای  گرددمی

  با  مطابق  و  قانونی   مهلت  در  مالیاتی   اظهارنامه  ارائه  از  مؤدی  کهدرصورتی  است  آمده  مالیاتها  قانون(  97)  ماده  از  بخشی  در

  اطالعات  و  فعالیت  اساس  بر  برآوردی  مالیاتی  اظهارنامه  تهیه  به  نسبت  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کند،  خودداری  مقررات

  در .  کندمی  اقدام   مالیات   تشخیص  برگ  موجببه  متعلق  مالیات  مطالبه  و   مالیاتی   جامع  طرح  از  مؤدیان  شده کسب  اقتصادی

  مطابق   مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  به  نسبت  مالیات،  تشخیص  برگ  ابالغ  تاریخ  از  روزسی  مدت  ظرف  چنانچه  مؤدی  اعتراض  صورت

  و   ها جریمه   تعلق   از  مانع  حکم  این  گیرد، می  قرار  رسیدگی  مورد  قانون  این  مقررات  طبق  مؤدی  اعتراض  کند،   اقدام  مربوط  مقررات

 . نیست قانونی مقرر موعد در مالیاتی  اظهارنامه تسلیم  عدم  هایمجازات اعمال

 اشخاص  مالیات  مشمول  ابرازی  درآمد   افزایش   درصد  ده  هر  ازای  به  شود  می   مشاهده   قانون(  105)  ماده (  7)  تبصره  در

  های نرخ  از  درصد  واحد  پنج  تا   حداکثر  و   درصد  واحد  یک  ها، آن  گذشته  سال   مالیات  مشمول  ابرازی  درآمد  به  نسبت  حقوقی

 سال  به  مربوط  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  و  قبل  سال  مالیاتی  بدهی  تسویه  تخفیف  این  از  برخورداری  شرط.  شودمی  کاسته  مذکور

 .است مالیاتی  امور سازمان سوی از شده اعالم مهلت در جاری

  مالیاتی   امور  سازمان  اعالم  حسب  که  مشاغل  صاحبان  و   حقوقی  اشخاص  شود  می  مالحظه  مالیاتها  قانون(  169)  ماده  در

  و  خود  اقتصادی   شماره   و  صادر  صورتحساب  خود  معامالت  انجام  برای  اند مکلف  شوند، می  مالیاتی   نظام  در  نام ثبت  به  موظف  کشور

 .کنند ارائه مذکور سازمان به را خود معامالت فهرست و درج مشابه اسناد سایر و قراردادها  ها، صورتحساب  در را معامله طرف

 و   دیگران  برای  خود  اقتصادی  شماره  از  استفاده  یا  معامله  طرف  و  خود  اقتصادی  شماره  درج  عدم  یا  صورتحساب  صدور  عدم

 معامله  مورد  مبلغ  درصد  دو  معادل  ایجریمه   مشمول  موردحسب   خود،  معامالت  برای  دیگران  اقتصادی  شماره  از  استفاده  یا

  شودمی  تعیین  که  هایی روش  طریق  از  کشور  مالیاتی   امور  سازمان  به  شده   انجام   معامالت  فهرست  ارائه  عدم   همچنین.  شودمی

 . باشد می است،  نشده ارائه هاآن فهرست  که معامالتی درصدیک  معادل ایجریمه  مشمول

 تجهیزات   و  «فروش(  مکانیزه )   ماشینی  صندوق »  فروش  صندوق   سامانه  از  اندموظف   مذکور  ماده  موضوع  مالیاتی  مؤدیان

  از   افزاریسخت  و  افزارینرم  از  اعم   فوق   تجهیزات  اندازیراه  و  نصب  خرید،  بابت  شده   انجام   هایهزینه  معادل.  کنند  استفاده  مشابه

 .است کسر  قابل آن بعد سالهای یا   و استفاده سال اولین در مزبور مؤدیان شده قطعی  مالیات

 شهریور   تا  و  کند  تعیین  را  تبصره  این  حکم  مشمول  اشخاص  اولویت،  اساس  بر  و  تدریج  به  است  موظف  مالیاتی  امور  سازمان

  از   بعد   سال  ماه   فروردین  ابتدای  از  و   اعالم   کشور  رسمی   روزنامه  و  کثیراالنتشار  هایروزنامه  از  یکی   در  درج   طریق  از  هرسال   ماه 

 . نماید  اعمال آن

  فروش  صندوق   سامانه  از   استفاده  به  ملزم  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  که  مؤدیانی  عملکرد  ابرازی  مالیات  از  درصد  ده  معادل

 حکم  اجرای  عدم.  شودمی  بخشوده  اول  سال  دو  مدت  برای  مربوط،  اجرائی  نامهآیین  رعایت  به  مشروط  اندشده  مشابه  تجهیزات  و

 . باشد می فروش درصد دو میزانبه ایجریمه  تعلق موجب تبصره این

  اطالعات  یکپارچه  نظام  استقرار  و   اقتصادی  هایفعالیت  شفافیت  منظوربه  شود  می   مشاهده(  مکرر  169)  ماده   صدر  در

  معامالتی،  اعتباری،  و  پولی مالی،  اطالعات نظیر مواردی شامل  مالیاتی  مؤدیان دارایی و عملکردی  هویتی،  اطالعات پایگاه  مالیاتی،

 .شودمی ایجاد کشور مالیاتی امور سازمان در حقوقی  و حقیقی اشخاص ملکی  و ایسرمایه

  غیردولتی،   عمومی  نهادهای  و  مؤسسات  ها،شهرداری   و  دولت   به  وابسته  مؤسسات  ها،شهرداری   دولتی،  مؤسسات  ها،وزارتخانه 

 از   اعم  حقوقی  اشخاص  سایر  و  کشور  امالک  و  اسنادثبت  سازمان  اعتباری،  و  مالی  مؤسسات  و  ها بانک  اسالمی،  انقالب  نهادهای

 برای   دارایی  و  درآمد  تحصیل  موجبات  نحوی  به  یا  و  دارند  اختیار  در  را  فوق   پایگاه  نیاز  مورد  اطالعات  که  غیردولتی  و  دولتی

  عنایت  با.دهند  قرار  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اختیار  در  را  فوق   هایبسته  شرح  به  اطالعات  اندموظف  آورند،می  فراهم  را  اشخاص

  این  شدن   اجرایی  با   امر  این  و   بوده  اقتصادی  های  فعالیت   شفافیت  افزوده،   ارزش  بر   مالیات   نظام  استقرار  اهداف   از  یکی   اینکه  به
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 دور   چندان  نه  ای  آینده  در  بتوان  نیز  مذکور  مواد  کامل  و  صحیح  اجرای  با  است  امید  است  شده  محقق  زیادی  بسیار  حدود  تا   نظام

 ( 2: 1398کشور،  مالیاتی امور سازمان.) نمود پیدا  دسترسی مودیان  مالیاتی و  مالی اطالعات  بیشتر چه هر شفافیت به

 

 جایگاه اصل شفافيت در پيشگيري از جرائم مالياتی 

اصل شفافیت در جریان دادرسی مستلزم نظارت طرفین اختالف بویژه مؤدیان نسبت به روند صدور رأی و نیز آشکار بودن  

باشد. بر این اساس دو نوع تضمین اساسی جهت رعایت اصل شفافیت قابل اشاره است که عبارتند از احکام صادره برای عموم می

 ء. رسیدگی و ارائه استدالل و استنادات قانونی برای تصمیمات و آرااصل علنی بودن 

-گی در هیأتاطالع از روند پرونده و حصول اطمینان نسبت به صحت آرای صادره، از حقوق مؤدی در حین و پس از رسید

توان به امکان دسترسی مؤدی به تمامی مستندات و گزارشات ممیزان های حل اختالف مالیاتی است. از اقتضائات این حق، می

 های حل اختالف مالیاتی اشاره کرد.  الرأس قرار گرفته است و نیز تحقیقات و آراء هیأتمالیاتی که مبنای تشخیص علی

اند ید که دالیل، مستندات، مأخذ مورد محاسبات مالیات که مبنای صدور حکم قرار گرفتهآاین نظارت زمانی به دست می

رأی هیأت حل اختالفات مالیاتی بایستی متضمن "  ( قانون، در این خصوص مقرر نموده است248در متن رأی ذکر شود. ماده )

به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دالیل  اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم  

   "ی قید شود.أآن توسط هیأت در متن ر

رأی    به درج  مکلف  را  های حل اختالف مالیاتیهیأت(،  249)ماده  همچنین   نموده مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن 

الیاتی خواهد شد و عالوه بر آن  است. بدیهی است این موضوع موجب اطمینان طرفین اختالف نسبت به مراجع حل اختالف م 

  نسبت به   موضوع  به  رسیدگیضمن  باشند،    صورت گرفتهدر صورتی که در محاسبه اشتباهی    این امکان را فراهم خواهد آورد تا 

 .اقدام شوداصالح رأی 

 حقوق شهروندی های مشروع و حفظ  احترام به آزادی  ،ماده واحده قانون  (12)دادرسی کیفری، بند    قانون آیین  (131)ماده  

های او با تغییر  مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخمتهم حق دارد اوراق صورت را مورد اشاره قرار داده است و مقرر داشته

  ها را شخصا  بنویسد.تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشو تحریف در آن قید شده از امضاء آن خودداری کند، همچنین متهم می

رسیدگی جریان  در  مؤدی  برای  که چنین حقی  باشد  علت  بدان  موضوع  این  شاید  است.  نگرفته  قرار  تأکید  مورد  مالیاتی  های 

از رسیدگی که نسبت به حکم مراجع اعتراض داشته  مراجع تجدیدنظر در این رسیدگی ها متعدد است و مؤدی در هر مرحله 

 ت.باشد در مراجع تجدیدنظر امکان دفاع خواهد داش

مالیات قانون  در  قانونی موجود  تضمینات  از  ماده  یکی  احکام صادره، مندرجات  و  آراء  مستقیم در خصوص چگونگی  های 

هیأت240) در  مالیاتی  امور  نماینده  حضور  که  است  آن  تبصره  و  قانون  ارائه  (  و  دلیل  اقامه  منظور  به  را  اختالف  حل  های 

دلیل  اند. این موضوع به دنبال آن است تا از اتخاذ تصمیمات غیر مستند و بیدتوضیحات درباره برگ تشخیص صادره ضروری می

هستند،  وظیفه  دارای  مالیاتی  نظام  حوزه  در  که  کسانی  کلیه  و  تشخیص  مأموران  ممیزان،  عبارتی  به  آید.  عمل  به  جلوگیری 

اعضای هیأت نقادانه  نگاه  را در معرض  مالیاتی خواهند دیداقدامات خود  مؤدیان  و  به ها  تا  نمود  اساس سعی خواهند  این  بر   .

 (   240 مستقیم، ماده های مالیات قانون )صورتی شفاف هر آنچه را که قانون به آن اذعان دارد مورد رعایت قرار دهند.

 

 نتيجه گيري
  به   ملزم  امنیتی   و  اقتصادی  اجتماعی،  خدمات  از  مندی  بهره   قبال  در  شهروند   هر  که  است  اجتماعی   هزینه  یک  مالیات

 امنیت   افزایش  زندگی،   شرایط  بهبود  منظور  به  آنان،  از  نمایندگی  به  تا  کند  می  دریافت  مردم  از  را  مالیات  دولت.  است  آن  پرداخت

.   دهد  کاهش   را  طبقاتی  شکاف  و   برپا  را  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت   و   نموده   هزینه  جامعه  بهداشت  سطح  ارتقای  و   عمومی  رفاه  و

  عرصه  در  جوامع  سربلندی  و   پیشرفت  باعث   یقینا  کند  پیروی  صحیحی  و  مشخص  اصول  از  اگر  اقتصادی  های   شفافیت  و  مالیات

 پیشگیری   و  اقتصادی  شفافیت  اصول  جز  و  شود  می  مالیاتی  جرائم  از  پیشگیری  باعث  که  مسائلی  از  یکی  شد  خواهد  مختلف  های

 شفافیت  از  که  هستند  بازارهایی  بازارها،  بهترین  حیث،  این  از  و  است  دسترسی  قابلیت  و  شفافیت  وجود  شود  می  مالیاتی  جرائم  از
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  آن  از  سوءاستفاده  و  شخصی  اطالعات   به   ورود   معادل  را  اقتصادی  شفافیت  و   دسترسی  قابلیت  برخی.  برخوردارند  باالتری  اقتصادی

  دیگر   سوی  از.  است  احتمالی  های  سوءاستفاده  و  فساد  بروز  از  جلوگیری  اقتصادی،  شفافیت  کارکرد  باطن،  در  اما  کنند  می   قلمداد

  قانونی   های  حمایت  از  موقع  به  برخورداری  و  افراد  مالی  و  اقتصادی  اطالعات  به  دسترسی  و  بودن  اتکا  قابل   ستانی،  مالیات  نظام  در

  به  دسترسی  مستقیم،  هایمالیات  قانون  ساختار  اصالح  با .  دارد  کننده   تعیین  نقش  مالیات  صحیح  و  دقیق  وضع  در  مسیر،  این  در

  های   دستگاه  سایر  همکاری  و  قانون  این  صحیح  اجرای  با   رود  می  انتظار  که  است  شده  هموار  زیادی  حد   تا  اقتصادی  اطالعات

 . شود فراهم گذشته از بیش پولشویی و  مالیاتی  فرار با مبارزه برای زمینه اجرایی،

  رعایت   را  کاری  مخفی  از  پرهیز  و  پاسخگویی   ،شفافیت  اصول  خود  مالیاتی   رفتارهای   در  دولت  و   مالیاتی  نظام   فعاالن  گرا

  و   یابد  می   افزایش  مردم  اعتماد  صورت  این  در  باشند  داشته  نظارت  مالیاتها  کرد  هزینه  بر  مستقیم  غیر  طور  به  مردم   و  کنند

  و   اعتماد  زیرا.  کند  ایفا  نقش  نیز  دولت  مشروعیت  و  فرهنگ  در  میتواند  دولت  برای  درآمدزایی  و  اقتصادی  کارکرد  بر  عالوه   مالیات

 مطلوب  اثربخشی  و   کارایی  تواند  نمی  مردم  حمایت  بدون  دولت  و  است  اقتصادی  سیاستهای  اجرای  پشتوانه  مهمترین  عمومی   باور

  مشارکت   زمینه  مالیاتی  فرهنگ  تحول  زیرا  دارد  زیادی  اهمیت  مسئله  این   فرهنگی  ابعاد   تأثیر.  کند  تضمین  را  خود  سیاستهای

  و   کنندمی  اقتصادی   فعالیت  خود  موضوع  و   اهداف   از  خارج  که   نیز  مؤسساتی  دهد  می   افزایش  مالیات   پرداخت  در  را  عمومی

  ماهیت  بررسی  ضمن  باید  کنند می  فعالیت  اقتصادی  حوزه  در   ولی  نیست  روشن  آنها  حقوقی  هویت  که  مؤسساتی  همچنین

 . دهند صورت نظارتی مراجع و مردم شدن گمراه از پیشگیری برای را الزم سازی شفاف خود،  فعالیت موضوع  و اهداف  حقوقی،
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