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 چکيده

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

  شده  تبديل غرنجب اي  مسأله به آنها  با  برخرود نحوه و  مجرمان و جرم  موضوع  كنوني پيچيده  دنياي در

  براي   نياز  مورد  اقتصادي  امنيت  اقتصادي،  فساد  مظاهر  و  مصاديق  از  يکي  عنوان  به  مالياتي  فرار.  است

  نظر   تجديد  و  اصالح رو،اين  از.  كندمي   اختالل  دچار  را  گذاريسرمايه  و اقتصادي  هايفعاليت   گسترش

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

  قوانين   از  حمايت  حوزه  در  جامع   و  منسجم  كيفري  سياست  يك  از  برخورداري.آيدمي  شمار  به  الزم  و

  را  توجهي قابل نقش تواندمي كيفريغير  كارهاي سازو از گيريبهره و  سازيفرهنگ  موازات به مالياتي

جرايم   درآمدها  افزايش  در كاهش  جرم    بررسي  موضوع  اين  انتخاب   از  هدف.  نمايد  اايفمالياتي    و 

نتايج نشان  .  باشد  يم  شناختي فرار از ماليات در حقوق كيفري ايران وعلل تخلف جرم فرار از ماليات

كه در حقوق كيفري ايران به جرم فرار از ماليات و مبحث ماليات در نظام اسالمي توجه ويژه ايي    داد

جزو راههاي فرار از ماليات بوده    تغيير مشخصات مودي  كه  دهد  مي   نشان  نتايج   همچنين.  شده است

 جرايم را كاهش داد. اين    قانوني و اجتماعي مي توان  وضعي،  پيشگيري هايو با  

 .حقوق كيفري ايران ،پولشويي  ،فرار مالياتي ماليات،   :يديکل  واژگان
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 مقدمه 

زمينه ترين  مهم  نظريهاز  كه  اقتصاد  علم  به هاي  را  مثبت  اقتصادي  ماليات  هاي  گذارد،  مي  شك  .  هاستتجربه  بدون 

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

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

هاي ديگر اقتصادي، پس از جنگ دوم جهاني  ادبيات اقتصادي ماليات مشابه شاخه.  پردازان دولتي و غير دولتي قرار مي گيرند

.  دانان و اساتيد اقتصاد طراز اول جهان در اين حوزه اقتصادي سهمي داشته انددچار تحوالت عمده شده است و بسياري از اقتصاد

هاي اقتصادي در زندگي اقتصادي مردم و شهروندان يك كشور تري نسبت به ديگر نظريهصورت ملموس  ها بهاز آن جا كه ماليات

قرار مي توجه مردم  اقتصادي ديگر مورد  نظريه  يا  از هر سياست  بيش  بيشتر كشورهاي جهان بخش  .گيرندمؤثرند، معموالً  در 

طريق از  دولت،  درآمدي  منابع  از  اي  تامين  عمده  ماليات  شود  دريافت  ميان  .  مي  در  عمومي  درآمدهاي  كل  از  ماليات  سهم 

آنها داردو ميزان آن بستگي   كشورها، متفاوت است اقتصادي  ميان، فرار.  به سطح توسعه و ساختار  اين  از   در  مالياتي و گريز 

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

توجه به . خيزند نظام مالياتي، به چاره جويي برمياين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصالح   تالش خود را براي كاهش

تامل به شمار  مهم و قابل   حيث موضوعيسياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصالح نظام مالياتي كشور از هر   پيوند بين

نسبت ماليات به محصول كشور، توجه ويژه اي را نسبت به پايين بودن ظاهري   مقايسه عملکرد مالياتي و ظرفيت مالياتي.  آيدمي

:  به موضوعاتي مانند اموراقتصادي و دارائي بايستي در كنار توجه از اين رو، وزارت  .  در اقتصاد ايران پديد مي آورد ناخالص داخلي

تعيين   مالياتي،  منابع  بهينه ماليات قابلشناسايي  اصابت مالياتي، تمکين  ،  پرداخت ميزان  يا  مانند ميزان مشموليت  و مباحثي 

و شرايطي جستجو كند كه  ها  هاي مالياتي، بخش مهمي از كارايي نظام مالياتي كشور را در پديد آوردن زمينه معافيت  مالياتي و

شده، و كمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين  ماليات وصول   ين ميزان هزينه به ازاي هر واحدكمتر،  با دقت، سرعت

نماگري را به  نسبت هزينه هاي مستقيم وصول درآمد دولت به كل درآمدهاي مالياتيدر اين باره، محاسبه  .  شده را وصول نمايد

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

 .سازد

توان گفت   يم قيمساله تحق حيتوض يبرا. است رانيا يفريدر حقوق ك ات يفرار از مال يجرم شناس ليمطالعه تحل ن يهدف ا

كنترل    زيرا ن  ينگ يدولت نقد  ازيمورد ن  يمال  نيامعالوه بر ت   اتياست.مال  اتي مال،  ندهيآ  يمنابع درآمد  ياز موارد مهم برا  يکيكه  

درحال توسعه مثل    يدركشورها.  كند   ي مناسب خرج م  يبهتر در آمد و ثروت كشور آن ها را در محل ها  عيكرده و ضمن توز

از درآمدها  يات يمال  يدرآمده  رانيا   علت  به  يات يمال  يدر آمدها  بيترك  گريبرخوردارند.از طرف د  يخاص  تياز اهم  ينفت  يپس 

اقتصاد فرهنگ  يعوامل  تار   ي و  د  ك ياز    يخيو  كشور  به  است،هرچ  گريكشور  تحق  ند متفاوت  اساس  آمده  قاتيبر  عمل  ،  به 

 (. 1386،يبرخوردارند)قربان  يتر شياز تزلزل ب ات يدر امر وصول مال يصنعت يدر حال توسعه نسبت به كشورها يكشورها

فرار . شود ي مربوط م انيبودن رفتار مود ي قانون ريغ   اي  يبه قانون  ات ياخت مالو اجتناب از پرد  يات يفرار مال  نيب ي مفهوم زيتما

است.وقت  كي  ، ي اتيمال قانون  از  تخلف  درامدها  ي اتي مال  ي مود  كيكه    ينوع  مورد  در  درست  گزارش  ارائه  ازكار    ي از    ا يحاصل 

پرداخت مال  هيسرما غ   كيكند،    يشود،امتناع م   يم   اتي خود كه مشمول  م  يرسم  رينوع عمل  از چشم    يانجام  را  او  دهد كه 

،  اتيكه عمل او افشا شود.اجتناب از مال ستيفرد نگران ن، اتيدارد.امادر اجتناب از مال  يكشور دور نگه م  ياتيو مال ي مقامات دولت

قانون مال  يقانون  يهاCاز خال ا.  رديگ  يها نشات م  اتي در  قابل  ردف  نجايدر  ال راه  دنب  ات،خوديپرداخت مال  تيبه منظور كاهش 

درآمدها.  گردد  يم  زيگر  يها سرما  يروين  يمثال  درآمد  قالب  در  را  م  هيكار  پا  ينشان  نرخ  از  كه   ات يمال  يبرا  يتر  نييدهد 

مبادالت خود   ي الزاما تمام  و ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه ا  ي ليدل  ي اتي مال  انيات،مودي برخوردارند.در اجتناب از مال

كننده مخارج دولت است عالوه   ن يمنبع تام نيعمده تر اتيمال. كند ي و ثبت م ادداشتي ،يرواقعيبته به شکل غ ان ال ات يرا با جزئ

  ر راد  ييربنايز  يدر واقع نقش  ييبنا  ريز  ي ها  يگذار  هيآن در جهت انجام سرما  تيو هدا  يو جمع آور  اتيبر آن دو.لت با اخذ مال

اقتصاد ا  ي م  فايا  يتوسعه  به منبع مهم درامدهاحالت كه دول  نيكند در  بتواند طرح ها  ي اتيمال  يت  تا    م يعظ  يچشم دوخته 

  ي با دولت در برخ   يو حقوق يقياشخاص حق  يهمکار  تيخود را به نحو جامع و كامل اجرا كند.متاسفانه با توجه به اهم  ياقتصاد
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م افراد در ص  يموارد مشاهده  انجام مسئول  ددشود كه  برخورد  شيخو  يقانون  تيعدم  هستند و    ي از خدمات دولت  ياردر قبال 

بود و افراد   يجيدر گذشته و حال امر را  يات يكاستن از بار مال  يكوشش برا.  كنند  يو حقه دو.لت را پرداخت نم  يقانون  اتيمال

را صرف    ياريبس خود  ها  افتنيكوشش  ن  يي راه  م  ليجهت  مقصود  مال  رفرا.  كنند  ي به  پرداخت  حال    يدر كشورها  اتياز  در 

 و ارث در   تيمالک  د،مبادالت،اسناديتول،  اطالعات مربوط به درامد  ي جمع اور  يدشوار  لياست كه عمدتا به دل  عيشا  يتوسعه امر 

  زين  ي و گاه  نديناخوشا  بيمفهوم عج  كياز مردم    ياريبس  يبرا   اتيكشورها اخذ مال  نيدر ا.  شود   يگونه كشورها مرتبط م  نيا

از مردم عالقه مند به پرداخت   يو تنها شمار اندك   اتيدر پرداخت مال  يسختسر  يعنيامر  نيرود كه ا  يدرک به شمار م  رقابليغ 

  زهيحال انگ  نيدر جامعه ودر ع   يات يبودن سطح فرهنگ مال  نيي و پا  ي فرهنگ  يها  زهيبه انگ  اتيبه فرار مال  ليم.  هستند  اتيمال

 (. 1396، ي قربانشود ) ي مربوط م ي اقتصاد يها

 

 تعاريف
تورم    اقتصادي،  رشد  ليكالن اقتصادي؛ از قب  رهاييآن در متغ  لهيوس  به  است كه دولت ها  يمهم  رهايياز متغ  ي کي  اتيمال

پرداخت مخارج    منظور  افراد است كه به  يياز درآمد و دارا  يقسمت  اتيواقع مال  در.  گذارند   يمنابع اثر م   صيو تخص  کاري؛يو ب

اقتصادي، اجتما  دري  هاي مال  استيو اجراي س  يعموم  له يو به وس  نيبه موجب قوان  كشور،ي  اسيو س  يع راستاي حفظ منافع 

دولت ها    يمال   ن يتام  اتياز وضع و اخذ مال  هدف   در گذشته؛.  شود  ي دولت از افراد و بنگاه ها وصول م  يياجرا  اهرم هاي اداري و

 نابرابري  ثبات و كاهش به عنوان ابزاري براي رشد،    ات يمال  دولت،ي  و با آشکار شدن آثار اقدامات مال  جياما به تدر.  است  بوده   ي م

اما  قانون  از  تخطي  و  تخلف  نوع  يك  مالياتي،  فرار   (1398  ،يوشمس  ي)پورزمان  رد يگ  يو مورد توجه قرار م  يتلق  اجتناب  است، 

  از .  است  قانوني   هاي  و مشوق   ها  معافيت  و  قوانين  از  رسمي  استفاده  سوء  تعبيري ديگر   به  يا  و   قانوني   خل   از  استفاده  مالياتي، 

و   فرار  ديگر  تتفاو  جمله اشاره  افشا  بازتاب  و  واكنش  به  توان  مي   مالياتي  اجتناب  مالياتي   معناي   به  لغت  درجرم  .  كرد  عمل 

  آنچنان   جرم،  از  تا   نيامده   بدست  موفقيّت  اين  هم   هنوز  شده  جرم  از  كه   زيادي  تعاريف  عليرغم  اصطالح،   در  است و   آمده  «گناه»

  اسالمي   مجازات  قانون  2  مادة  طبق  باشد   ارزش  واجد  مکان   و   زمان  در  و   گيرد  رقرا  همگان   قبول  مورد  كه  آيد   عمل  به  تعريفي

  اگر   فوق  مادة   ظاهر  بر   بنابر.  شود  مي   محسوب  جرم  باشد،   شده  تعيين  مجازات  آن  براي  قانون  در  كه  فعلي  ترک   يا   فعل  هر  1370

  جهت  بدين .  . بود  خواهد  مجازات  مستحق  و   شده   محسوب  مجرم  شود،  شناخته  جرم  قانون  نظر  از  كه  دهد   انجام   فعلي  شخصي

 براي   عنصر  سه  طريق  بدين.  اند   دانسته  ضروري  جرائم  در  را  معنوي  عنصر  وجود  وضعيتي  چنين  ايجاد  از  احتراز  براي  حقوقدانان

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

 

 پيشينه تحقيق 
مدو فرار مالياتي  از اخذ ماليات مضاعف بردرآ  حت عنوان گذري بر قراردادهاي اجتنابت  ( 1396)  وهشي توسط محالتي پژ

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

سال گذشته و نبود تفسيرها و توضيحات كافي در مورد  مد و ثروت و فرارمالياتي بين ايران و كشورهاي مختلف در چند  آبردر

هاي اشخاص مقيم كشورهاي طرف قرارداد،سلسله مقاالتي در    مفاهيم مواد مختلف قرارداد وآثار آن بر ماليات بردرآمد فعاليت

( اقتصادي  توسعه  و  همکاري  سازمان  سطح  در  موجود  تفسيرهاي  استانداردو  تيپ  داد  قرار  مختلف  بامواد  و    (OECDارتباط 

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

 دارد.

( جان  خان  توسط  خوردتجربه 1393پژوهشي  )باز  افزوده  برارزش  ماليت  درنظام  وتقلب  فرار  هاي  پتانسيل  عنوان  (تحت 

نگارنده دراين مطالعه بيان مي دارد كه ماهيت خود كنترلي نظام ماليات بر ارزش   . شدانجام    عملياتي كشورهاي درحال توسعه(

افزوده كه ناشي از چند مرحله اي بودن فرايند توليد و توزيع كاال و خدمات است، پتانسيل هاي بالقوه فرار مالياتي را دست كم  

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

است ماليات  نوع  اين  اصلي وضع  انگيزه  توسعه،  عملي كشورهاي در حال  .  گاهي در كشورهاي در حال  تجربه  بر  گذري كوتاه 
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بر ارزش افزوده  توسعه مبين آن است كه به جز زمينه هاي اجتماعي موثر در رفتار عدم تمکين، داليل فرار از پرداخت ماليات  

از اجراي ضعيف قانون است از: ضعف در .  بيشتر ناشي  از ماليات بر ارزش افزوده عبارت  به طور كلي، پتانسيل هاي بالقوه فرار 

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

 قانون است. حقوقي ضمانت اجراي

( تحت عنوان گذري بر قرار دادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بر در آمد و ثروت و فرار 1392پژوهشي توسط محالتي )

از اخذ مضاعف بر در آمد و  .  مالياتي انجام شد نگارنده بيان مي دارد كه با توجه به روند فزاينده در عقد قرار دادهاي اجتناب 

بين ايران و كشورهاي مختلف در چند سال گذشته و نبود تفسيرها و توضيحات كافي ئر مورد مفاهيم مواد  ثروت و فرار مالياتي  

  و   36 ، 37 ،38طي شماره هاي  هاي اشخاص مقيم كشورهاي طرف قرارداد، مختلف قرار داد و آثار آن بر ماليات بر درآمد فعاليت

استان  39 تيپ  قرارداد  مختلف  مواد  با  ارتباط  در  مقاالتي  توسعه  سلسه  و  سازمان همکاري  در سطح  موجود  تفسيرهاي  و  دارد 

 و مقامات مالي و مالياتي كشورهاي مختلف جهان ارائه شد.1(OECDاقتصادي )

تحت عنوان گذري بر قراردادهاي اجتناب از دريافت ماليات مضاعف بر درامد و سرمايه    (1396ع )،  پژوهشي توسط محالتي

لعه در ادامه سلسله مقاله هاي مربوط به قراردادهاي اجتناب از دريافت ماليات مضاعف بردرآمد  اين مطا.  و فرار مالياتي انجام شد

اجتناب( )قرارداد  مالياتي  فرار  و  سرمايه  ماده    و  به  مربوط  برداشتهاي  و  تفسيرهاي  مورد  در  »سود 10مطالبي  اجتناب  قرارداد 

 ارايه مي دهد.  سهام«

(تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر فرار مالياتي :مطالعه موردي صنف 1384پژوهشي توسط جعفري صميمص و حمزه اي )

مازندران  استان  فرارمالياتي صنف طالفروشان  بر  موثر  عوامل  بررسي  مقاله حاضر  انجام شد.هدف  مازندران  استان  فروشان  طال 

در   استان  فروشان  طال  كل  تعداد  به  توجه  با  منظور  اين  حدود  1380است.براي  بود622كه  حجم    ،نفر  با  تصادفي  اي  نمونه 

نفر انتخاب شد،كه اطالعات متغييرهاي مربوط به فرار مالياتي و عوامل تعيين كنندهخ با استفاده از روش تحليل واريانس  234

يك طرفه و روش تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت،نتايج تحقيق نشان مي دهد كه از ميان سه گروه عوامل فرار 

شناسايي شد و  ،  قانوني و سازماني به عنوان عوامل فرار مالياتي،  عوامل ساختاري،  ازماني،قانوني و ساختاري به ترتيبس،  مالياتي 

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

قوانين مالياتي به ترتيب بيشترين تاثير را در ايجاد فرار مالياتي طالفروشان مازندران   تاثير را در ايجاد فرارمالياتي و پيچيدگي

 .  داشته اند

( خانلي  محمد  و  توسطزهي  موردي  ( 1389پژوهشي  )مطالعه  مالياتي  فرار  بر  موثر  عوامل  بررسي  عنوان  استان    تحت 

شد. (  آذربايجان شرقي ب  انجام  كه  دارد  مي  بيان  مطالعه  اين  در  مالي  نگارنده  اهرم  يك  كه  اقتصاد  در  ماليات  نقش  به  اعنايت 

توزيعي مي باشد،پديده فرار مالياتي به عنوان يك ضد ارزش مي تواند تهديد جدي براي تداوم زندگي اجتماعي و    -تخصيصي

راهک ارائه  و  تمهيد  و  مالياتي  فرار  تشديد  و  بروز  عوامل  شناخت  ضرورت  علت  همين  به  و  باشد  اجتماعي  رفاه  و  تحقق  ارها 

ازروش بررسي ميداني از دو طيف جامعه   در اين تحقيق با استفاده.  كاربردي امري اجتناب ناپذير خواهد بود  -پيشنهادات علمي

مولفه تاثير   15موديان و كادر تشخيص اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان شرقي نظر سنجي به عمل امد و ضمن ارزيابي  

ديدگاه هاي اين دو طيف بررسي شد و با  ،  تك نمونه ايtبراي نمونه هاي مستقل و  tاستفاده از آزمون  گذار در فرار مالياتي با  

تحليل و  تجزيه  نتايج  به  موثر  10،  توجه  مالياتي  فرار  در تشديد  نظر موديان  از  هم  و  نظر كارمندان  از  بررسي هم  مولفه مورد 

يکي از مولفه ها  .  موثر مي باشد  مولفه در تشديد فرار مالياتي  1ن فقط  مولفه و از نظر كارمندا  3از نظر موديان فقط    قلمداد شد.

 نيز از نظر هر دو طيف بي تاثير بوده است. 

(تحت عنوان ارزيابي عوامل موثر بر فرار مالياتي شركت ها در كشور 1389پژوهشي توسط قاروئي آهنگر و عليجاني روشن)

ع  از كل درآمدهاي  انجام شود :سهم ماليات  بستگي به سطح توسعه و  ايران  بوده و ميزان آن  ميان كشورها متفاوت  مومي در 

ماليات   مالياتي در وصول  منبع  اولين  ماليات بخش حقوق  موازات  اشخاص حقوقي در  اينکه  نظربه  دارد  آنها  اقتصادي  ساختار 

 ان بپردازندمحسوب ميشود محققين تالش دارند تا عوامل موثر بر فرار مالياتي اشخاص حقوقي در كشور اير
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( مرتاضي  و  بهرامي  توسط  مالياتي  1391پژوهشي  بزرگ  موديان  در  مالياتي  فرار  بر  موثر  عوامل  بررسي  عنوان  (تحت 

LTU  انجام شد.اين مطالعه با هدف شناخت و تبيين عوامل موثر بر فرار مالياتي در اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ با روش

از نوع پيمايشي نفر كارمند در سطح    14نفر مودي مالياتي و تعداد  101انجام گرفته است اين تحقيق بين    تحقيق توصيفي و 

سوال بر اساس مقياس ليکرت با استفاده از روش نمونه 21اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ ازطريق پرسشنامه اي با تعداد  

 .  رار گرفتگيري طبقه اي و توسط فرمول تعيين حجم نمونه كوكران مورد ارزيابي ق

( براورد ميزان آن 1392پژوهشي توسط حسين صمدي و تابنده  اثار و  ايران )بررسي علل و  (تحت عنوان فرار مالياتي در 

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

،  نتايج حاصل از برآوردالگوي برگزيده نشان داد كه بار مالياتي.  استفاده شده است1386تا1349  آثارچند گانه و داده هاي دوره

نرخ تورم و نرخ بيکاري از جمله عوامل مهم اثر گذار بر گسترش فرار مالياتي درايران طي دوره  ، درآمد مصرف كننده، اندازه دولت

الياتي و درامد مصرف كننده به ترتيب بيشترين تاثير رادر گسترش اين اندازه دولت،بار م ،  در اين ميان.  مورد بررسي بوده است

 پديده در ايران داشته اند. 

( زاده  تقي  و  مرادي.رستمي  توسط  عوانل  1392پژوهشي  بر  تاكيد  با  ماليات  فرار  بر  موثر  عوامل  بررسي  عنوان  تحت   )

اهم منابع درامدي دولت است كه پذيرش آن از طرف ملت  بيان مي دارد كه ماليات از    فرهنگي انجام شد.نگارنده در اين مطالعه

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

خت ماليات  يك جانبه ملت به دولت تلقي گردد و به همين منظور در پرداخت مقاومت هايي صورت گيرد،ليکن اگر فرهنگ پردا

 در جامعه نهادينه شود بسياري از مشکالت برطرف خواهد شد. 

تحويلي) و  هاديان  توسط  شد1392پزوهشي  انجام  ايران  اقتصاد  در  مالياتي  فرار  بر  موثر  عوامل  شناسايي  عنوان  .  (تحت 

ماليا فرار  پديده  بر  موثر  عوامل  انجام شده در خصوص شناسايي  مطالعات  دارد كه  مي  بيان  تي در كشورهاي در حال  نگارنده 

عالوه بر اينکه به  ،  نبود سرمايه اجتماعي و تورم،  توسعه حاكي از آن است كه چهار متغير نرخ ماليات،پيچيدگي قوانين و مقررات

 طور تقريبي ميان اين كشورها به عنوان عامل مشترک به شمار مي آيند،در اين حوزه بيشترين اثر گذاري را نيز دارا هستند. 

 

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

براي تعريف وتوصيف واقعيت ها است و مقصود.  بخصوصي است راهي كوتاه  تفکر است  تشکيل مفهوم  امر  .  ار آن ساده كردن 
آنجايي كه مفهو1 از  از ديدگاه  بنابراين  اين واژه  لذا تعريف  باشد  را دارا مي  اي  اهميت ويژه  پژوهش  م ماليات در موضوع مورد 

 صاحب نظران ارائه مي گردد :  

مالي كه در نتيجه الزام قانوني از   اقتصاد دان كالسيك ماليات عبارت است از يك نوع پرداخت و تأديه  1به گفته كاستون  -1

 .  مي شود بوسيله مردم انجامنظر تأمين مخارج دولت بالعوض 

ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومي يا اجرايي ،  2از ديدگاه پرفسور ماسگريو-2

اداري   اهرمهاي  بوسيله  و  قوانين  موجب  به  كشور  سياسي  و  اجتماعي  اقتصادي،  منافع  حفظ  راستاي  در  مالي  هاي  سياست 

 .  صول مي شودواجرايي دولت و

 ماليات را بهاي انجام خدماتي كه از طرف دولت شده يا مي شود دانسته است. ، 3دانشمند فرانسوي به نام آبليو  -3

ماليات عبارتست از وجوهي كه هيأت حاكم به موجب اصل تعاون ملي و به منظور تأمين هزينه هاي  ،  4به عقيده كوس   -4

 .  مي نمايد  از پرداخت كننده ماليات مطالبهدوائر دولتي و پرداهت بدهي هاي عمومي 

 
Caston-1 

Masgeriu-1 

2-Abliu 
3-Caos 

http://www.joce.ir/


 10 -25، ص 1400 تابستان، 20فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

به موجب اصل تعاون ملي وبرابرقوانين ومقررات مصوب هريك از افراد يك كشور موظف است به منظور تأمين مخارج   -5

اقتصادي از درآمد ويا دارايي  ،  عمومي مملکت وحفظ منابع  استطاعت مالي خود سهمي  توانايي و  اجتماعي برحسب  سياسي و 

پرداختخويش ر بپردازد سهم هر فرد در  افرادي كه درآمد    ا به خزانه دولت  باشد،  و ثروت وي  با درآمد  متناسب  بايد  ماليات 

كنند مي  است.  بيشتركسب  بوده  جامعه  موجود  امکانات  از  آنها  بيشتر  استفاده  ارتباطي،  .  نشانگر  خطوط  و  راهها  وجود  بدون 

ي قانوني و افرادي كه حافظ حقوق مردم هستند ادامه روند كار، توليد و تجارت  سيستم بانکي، بيمه ها، امنيت اجتماعي نهادها

بنابراين افراد برخورد دار از اين امکانات بايد در تأمين امور مالي جامعه نيز سهم بيشتري را  .  براي كسب درآمد ميسر نمي باشد

پس  .  د تأكيد نظام اسالمي است تحقق خواهد يافت پرداخت كنند، در اين صورت عدالت اجتماعي كه يکي از اهداف بارز و مور

هركسي كه درآمد بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري نيز پرداخت نمايد كه اين موضوع با اعمال نرخ تصاعدي پيش بيني شده در  

 .  قانون مالياتهاي مستقيم مد نظر قرار گرفته است131ماده 

موسسات براساس قانون براي تقويت عمومي حکومت وتأمين مخارج  ،  شركتها،  ماليات مبلغي است كه دولت از اشخاص-6

افزون بر خصلت اجباري بودن، يك خصوصيت بارز ديگر ماليات در اين است كه رابطه صحيح دو طرفه يا  .  عامه دريافت مي دارد

از آن برخوردار مي شوند،  متناسبي ميان ماليات دريافتي ارزشي خدمات عمومي كه ماليات دهندگاه  وجود ندارد )عرب زار،    و 

1376 ،24 )4   

ماليات در واقع انتقال بخشي ازدرآمد جامعه به دولت ويا بخشي از سود فعاليتهاي اقتصادي است كه نصيب دولت مي  -7

ا دولت  درواقع با اجراي عادالنه قانون مالياته .  گردد، زيرا ابزار وامکانات دستيابي به درآمد ها و سودها را دولت فراهم ساخته است

امروزه دركلي ترين تعريف از ماليات يك نوع هزينه اجتماعي به شمار .  پس انداز اجباري سوق مي دهد   آحاد مردم را به يك نوع

 1(.9، 1380، ازاين هزينه هاي اجتماعي بايد تقبل پرداخت آن را نمايند ) دواني مي رود كه افراد جامعه به تناسب استفاده

مالياتي،   ميعمومامؤديان  تقسيم  دسته  دو  به  خالفکارئ  مؤديان  و  قانونمدار  مؤديان  آن.  شوند:  قانونمدار  هايي  مؤديان 

كنند و عمومائ مشکلي را براي سازمان امور مالياتي ايجاد  هستند كه مطابق قانون و به نسبت سهم خود، ماليات را پرداخت مي

كنند به همين علت سازمان  د هزينه و مشکل براي سازمان پرهيز ميكنند و از ايجاتمکين مي  كنند اين نوع مؤديان غالبانمي

ها افزوده  شود اين نوع مؤديان باقي بمانند و يا بر تعداد آنمالياتي نيز از اين نوع مؤديان اظهار رضايت كرده و غالبائ سعي مي

ها را ها، آنكند با انواع سياستاتي سعي مياما در مورد ديگر مؤديان خالفکار بحث و سخن بسيار است و سازمان امور مالي.  شود

كنند كه  هاي معوق را به دستگاه مالياتي تحميل ميشوند كه مالياتمؤدياني خالفکار محسوب مي.  وادار به پرداخت ماليات كند

هاي معوق و  الياتگونه مواقع، سنجش ميزان مرسد در اينبه نظر مي.  هاي نظام مالياتي ايران استهمين موضوع يکي از گلوگاه

آن برنامه وصول  جهت  در  باشد ريزي  موجود  گزينه  بهترين  مالياتماليات.  ها،  به  معوق  ميهاي  اطالق  حيث هايي  از  كه  شود 

بديهي  .  ها وجود دارداند اما به هر دليل به حيطهء وصول درنيامده و امکان وصول آن تشخيص ماليات، به مرحلهء فعليت رسيده

ود كه حجم ذخاير مالياتي معوق قابل وصول به حدي معنادار است كه قادر به تامين اهداف درآمد مورد نظر  است اگر ثابت ش

برنامه بود، در آن صورت  اين مالياتخواهد  و موجه استريزي عملياتي جهت وصول  از  .  ها منطقي  ناگزير  مالياتي  اگر دستگاه 

بيش مالياتي  فشار  فاعمال  اين  كه  بهتر  چه  باشد  بعضائ سالتري  كه  وارد شود  مؤديان خالفکاري  بر  مسووليت  شار  زير  از  ها 

بديهي است  .  ها بعضائ مصداق تقلب مالياتي بوده استاند و اعمال خالف قانون آن پرداخت ديون مالياتي خود شانه خالي كرده

ي را نيز به حداقل خواهد رساند و اين با  هاي احتمالي ناشي از فشار ماليات اي متقلب، تنشكه مطالبهء ديون معوقهء دولت از عده

حساب و ارتقاي سطح عدالت مالياتي نيز سازگار خواهد  مندي مؤديان خوش اهداف مورد نظر در خروجي سازمان از جمله رضايت

راه.  بود از  استيکي  پاداش  و  جريمه  نظام  مناسب  كارگيري  به  ماليات  پرداخت  و  اظهار  در  مؤديان  كاهش خطاي   نظام.  هاي 

نظم هستند و  با اين حال با مؤدياني كه بي.  جريمه بايد به نحوي اجرا شود كه به طور متوسط رفتار مؤدي مالياتي را عوض كند

نمي رعايت  را  كردقانون  برخورد  به شدت  بايد  نااميد  .  كنند،  مؤديان  و  نشود  وضع  افراطي  جرايم  كه  كرد  توجه  بايد  همچنين 

است كه.  نشوند داده  نشان  عموما  تجربه  و  است  بزرگ  يك هنر  مالياتي  نگرش مؤديان  و  رفتار  ايجاد كردن در  اقدامات    تغيير 

است كه در كوتاه  تنها مسکني  و فشارهاي سنگين،  نداردسريع  اثرات جاودان  و  است  موثر  تجزيه و  .  مدت  به  مربوط  در بحث 

 (1388)زنگانه،وي شود: عامل در وهلهء نخست بايد واكا 5تحليل رفتار مؤديان مالياتي، معموالئ 
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تمکين مالياتي از  .  هاستتمکين مالياتي به مفهوم پايبندي مؤديان به تکاليف مالياتي و رعايت قوانين مالياتي از سوي آن

.  اندبرند و بعضائ تا حد بسيار خوبي به آن دست يافتههاي مالياتي دنياست كه در آرزوي آن به سر ميجمله اهداف تمام سيستم

هاي  تمکين مالياتي از رتبهء بسيار پاييني برخورد است نمونهء آن هم حجم بسيار باالي مالياتنه در نظام مالياتي ايران،  متاسفا

در اين شرايط وظيفهء سازمان امور .  اختالف مالياتي استها در ادارات حلهاي گذشته و همچنين حجم زياد پروندهمعوقهء سال

 (1379)اقايي، كنندهء نظام تمکين داوطلبانه را كشف و تقويت كند.و تشويق مالياتي است كه عوامل انگيزشي

 اهم موانع تمکين داوطلبانه مؤديان مالياتي ايران عبارتنداز:  

 القاي نظام مالياتي ناعادالنه  -1

 هاي مالياتي پيچيدگي قوانين، مقررات و بخشنامه -2

 شفاف و منصفانه نبودن نظام جريمه  -3

 ضعيف آموزشي براي مؤديان هايبرنامه -4

 عدم توانايي دستگاه مالياتي براي اثبات انصاف خود در دريافت ماليات -5

 گيرد. هاي تحول نظام مالياتي را ميها و برنامهيك سري عواملي كه جلوي فعاليت -6

ني، امکانات فيزيکي و از سوي  راهکارهاي ارتقاي تمکين داوطلبانهء مؤديان مالياتي از يك سو به منابع، عوامل، نيروي انسا 

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

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

 (1389)اقايي،الذكر پرداخته شود.يابي اركان فوق در دستگاه مالياتي به عارضه

سيستم خودتشخيصي مالياتي، عموما بر اين برهان استوار است كه مؤدي بيش از هر كس ديگري به اوضاع و احوال مالي و  

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

 ( 9813)اقايي،هاي مختلف باعث بهبود وصول ماليات خواهد شد.از جنبه بپردازند قطعا

 

 فرار مالياتی:
  مي   تعريف  اقتصادي   واحد  يا  شخص  سوي  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.  باشد مي   اقتصادي جرم آن بودن قانوني غير هب توجه با  براين  بنا. شود

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

  دولت   ضد   بر  اقتصادي  جرايم  ديگر   خالف   بر   جرايم  از  دسته  اين   اما.  جامدان  اقتصاد  شدن  متزلزل  قيمت  به  تواند  مي   آن  پرداخت

  و   متقلبانه  مانور  با  هرچند  مالياتي   فرار.  گيرند  نمي  قرار  قانوني  غير  رفتارهاي  هدف  مستقيم  طور  به  مردم،   مزاياي  و  منافع   و  است

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

  جرم   يك  گفت  توان  مي  بنابراين  و  است  متفاوت  است،  گذار  قانون  اراده  ناقض  فعل  انجام  متضمن  كه  اموال  ضد  بر  جرايم  با  است

  ديدگا   و   باشند   ي ميابهامات   دچار  زيرزميني  اقتصاد  همانند  اند   ه  كرد  بحث   مالياتي  فرار  مورد  در  كه  منابعي.است  ناب   اقتصادي

  مي   زيرزميني  اقتصاد  نامنظم  بخش  از  جزئي  فرارمالياتي  (  1991  )5توماس  نظر  از.  باشد  نمي  يکسان  لزوما  اقتصاددانان  ههاي

انجام   را مالياتي فرار  كه كسي  گفت توان مي  لذا  دارد قرار  نشده گزارش هاي   فعاليت در چارچوب مالياتي  فرار فج  ديدگاه  از. باشد

  چند   قدمتي  كه  داند  مي  اي جهاني  پديده  را  مالياتي  فرار  تانزي.  است  كرده  تخطي  نهادي  شده  وضع  مالي  قوانين  از  تاس  داده

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

  مي   جمله  از  كه  باشد   داشته  متفاوتي   نمودهاي   مختلف،  هاي   موقعيت  در  تواند   مي   اتي مالي  فرار.  گيرد  صورت مي   ديگر   نامحدود 

  كه  صورتي   در  را  مالياتي   فرار  6(كبرا3913)كوزه گر،.كرد  ياد   مالياتي   سيستم  ساختار  و   اقتصادي  ساختار  فرد،   شخصيت  از  توان

  اين  تفاوت.  كند   مي  معرفي  مركب  سياه  درآمد  آنرا  شد با  غيرقانوني  آن  منبع  اگر  و  ساده  سياه  درآمد  باشد،  قانوني  آن  اصلي  منبع

 
1.Tomas 
2.Kobra  
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  بلکه  نباشد  ماليات  از  گريز  است  ممکن  اوليه  انگيزه  دوم  حالت  در  ولي  است  مالياتي  فرار  انگيزه  اول  حالت  در  كه  است  اين  در  دو

 .  باشد موجود اقتصادي مقررات و  ها كنترل نقص علت

 

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

 ايران   اسالمي  مجازات  قانون  2  مادة .  شود  مجازات  جزايي  كيفر  يك  با  يا  بينيپيش  قانون  در  بوده،   آن  مرتکب  به  انتساب  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  دهندة تشکيل  اركان.شودمي  محسوب  جرم

  واجد   عمل،  کتر  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  کتر  يا  افعال  مورد  در  اباحه  و  حلّيت  اصل  يا  و  برائت  اصل  شبهه،  و  ترديد  وجود  صورت  در  البته  و  باشد

 قرار   تعقيب  مورد  مجرمانه  قصد  و  سوء  نيت  داشتن  مجرد  به  را  افراد  شرع  و  قانون:  مادي  ركن  -2(67،1370)نجفي:.است  حاكم

  را   خطري  نيايد،  در  اجرا  مرحلۀ  به  نيت  وقتي  تا  ثانياً  و  عقايد  تفتيش  با  مگر  نيست،  مقدور  افراد  نيت  كشف  اوالً  كه  چرا  دهد؛نمي

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

  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

 حکومت   سرزده،  انسان  يك  از  كه  عمل  ترک  يا  عمل  هر  از  است  عبارت  كيفري  جرم  خالصه  طور  به  بنابراين.  كرد  تلقي  مجرمانه

 داشته   مقرر  است،  بدنامي  مستلزم  كه  را  مجازاتي  قانون،  موجب  به  مرتکب،  براي  و  ديده  الزم  را  آن  از  جلوگيري

 ( 1394)صفاري،.است

 

 رزيابی نظام مالياتی ايران ا
با توجه به اهميت نظام مالياتي و لزوم ارزيابي كارايي آن، شاخص هاي كمي متعددي تدوين شده است كه نظام مالياتي  

مالياتي كشورمان آشکار  كشور ايران را با برخي از اين شاخص ها مورد بررسي قرارداده تا توانمندي ها و ظرفيت هاي پنهان نظام 

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

توسعه يافته درآمد مالياتي يکي از مهمترين منابع درآمدي دولت هاست و به طور كلي تکيه بر درآمدهاي مالياتي نشانه اي از 

درصد در نوسان    3/7درصد تا    5/5كه در بازه    86تا    80هاي    با بررسي اين شاخص در فاصله سال.  دي كشورهاستسالمت اقتصا

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

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

است و  .  سخن گفته  مالياتي در كشورمان  تعريف درآمد  اين شاخص،  مقايسه  و  بررسي  در  توجه  قابل  نکته  ميان  اين  در  البته 

ك اجتماعي،  تأمين  به  پرداختي  هاي  بيمه  سهم  ايران  در  چراكه  است  جهاني  تعريف  با  با  آن  هاي  تفاوت  صندوق  سورات 

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

بهبود  ايران  وضعيت  شاخص،  تعريف  در  تغيير  با  دهد  مي  نشان  ايران  همرده  كشورهاي  در  مشابه  ارقام  با  رقم  اين  مقايسه 

پيدا مي كند كه اين   چشمگيري  با كنار كذاشتن آن،  ايران است.كه  اجتماعي در  تأمين  بيمه هاي  باالي  امر نشانگر سهم  اين 

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

يکي از مهم  .  ص ها، سهم درآمد مالياتي از بودجه دولت استارقام پرداختي با ديگر كشورها تفاوت چنداني ندارند.از ديگرشاخ 

درآمدهاي   از  دولت  طريق،  اين  از  تا  است  دولت  جاري  هاي  هزينه  تأمين  شود،  تعريف مي  ماليات  براي  كه  هايي  نقش  ترين 

ه در مقابل،  مي شوند و البت  به اين ترتيب مردم بيش از پيش در حاكميت شريك.  حاصل از فروش منابع طبيعي بي نياز شود
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از وضعيت نه چندان مطلوب  .  نظارت قوي تري نيز بر كار دولت ها خواهند داشت ايران حکايت  بررسي اين شاخص در كشور 

رسيده است و حتي رقم   86درصد در سال   5/45اين نسبت در بهترين شرايط به  87تا  80در اين بخش در فاصله سالهاي . دارد

هر چند بخشي از اين درصد پايين، به مشکالت ساختاري نظام مالياتي ايران .  جربه كرده استدرصد را نيز در اين مدت ت  3/34

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

 هاي دولت باز مي گردد. 

 

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

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

 

 حقوقی   عوامل  و  علل

 مهمترين علل و عوامل حقوقي فرار مالياتي را مي توان به شرح زير برشمرد:  
 پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي و شفاف نبودن آنها فراواني و  -1

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

 ). در عين حال نيز موجب رشد فساد مالياتي مي شود. خواهد بود و انگيزه فرار مالياتي را بيشتر مي كند

 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   

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

 خواهد داشت.

 نرخ هاي باال و متعدد مالياتي  -3

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

نند و نرخ هاي مالياتي و تعدد آنها را كاهش  هاي مالياتي سعي مي شود با گسترش پايه هاي مالياتي ميزان معافيت ها را كم ك

 دهند تا انگيزه فرار مالياتي نيز كم شود.

 بي توجهي به حقوق مؤديان مالياتي  -4

احترام به مؤديان و تبيين مناسب حقوق شهروندي ايشان در قوانين مالياتي و رعايت آنها در مقام عمل و اجراي قانون  

اتي در انجام تکاليف قانوني و پرداخت ماليات مي شود و هرگونه بي توجهي به اين موضوع موجب رضايت و همکاري مؤديان مالي

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

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

نکردن سا  بيني  نظير  پيش  مالياتي  قوانين  در  مالياتي  داوطلبانه مؤديان  تمکين  و  و همکاري  و كارهاي جلب مشاركت  ز 

فرار  انگيزه هاي  ماليات و شکل گيري  پرداخت  به  رغبتي مؤديان  بي  غيره موجب  و  نظام خوداظهاري  و  مالياتي  تشويق هاي 

 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  

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

 

 علل و عوامل فرهنگی )ضعف فرهنگ مالياتی(  
تح اغلب  استدر  شده  برده  نام  مالياتي  فرار  عوامل  و  علل  ترين  مهم  از  يکي  مالياتي  فرهنگ  ضعف  شده،  انجام  .  قيقات 

فرهنگ مالياتي عبارت است از يکپارچگي تمام نهادهاي رسمي و غير رسمي مربوطه كه با نظام مالياتي و اجراي عملي آن در  
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همچنين يکي از عوامل مهم در شکل گيري فرهنگ  .  ومي جامعه باشدفرهنگ مالياتي مي تواند متأثر از فرهنگ عم.  ارتباط است

و    ي فکر  الت يتما  ي اتي مال  تيعوامل موثر بر ظرف  ن يتراز مهم  ي کي(1393)قرباني،.  مالياتي ضعيف، رانتي بودن اقتصاد كشور است

 ي امساله  نيترمهم.  مشهور است  ياتي جامعه است كه به فرهنگ مال  ي اتيمختلف و گوناگون مال  لينظرات مردم در ارتباط با مسا 

به نظر متخصصان در فرهنگ مال تبل  يات يكه  با مسا   غيموثر است  ارتباط  ق  ياتي مال  ليدر  مساله    ياگرچه شرط كاف  طعا است و 

است  يول  ستين الزم  كتاب.  شرط  كانون  ،يدرس  يهادر  اجتماع   ي هادر  س  يمختلف  در  ف  نماهايو    اي  يونيزيتلو  يهالميو 

)اگر هم    شودينم  دهياقتصاد سالم است د  كيمسالهء    نيتريات يكه ح  اتياز مسالهء مال  ينشان  بايكشور تقر  ييويادر  يهابرنامه

خ حالفيعض  ي ليباشد  در  م   ي (  تبل  توانيكه  آگاه  غات يبا  طر  يرسان يو  تلو  ويراد  ق ياز  ا  ونيزيو  وضع    نهيزم  ن يدر  اصالح  به 

از   ياريدارد كه به همراه بس  خيدر تار  شهير  ترشيدر جامعهء ما ب  يمل فرهنگ عوا.  كرد  جاديا  ي موجود پرداخت و تحوالت اساس

نقش    نيتراراده و خواست مردم، عمده  نيبنابرااظهار و وصول نشود.  ي ات واقعيهمواره باعث شده كه مال  ياجتماع   گر يمشکالت د

اجرا  در  مال  يرا  ا  كند يم  فايا  ها اتي قانون  به  موثرتر  نيو  موفق  نيلحاظ  اجرا  تيعامل  مال  ن،يقوان  نيا  يدر  فرهنگ    ي اتيهمانا 

بود م  يطور همان  ياز طرف .  جامعه خواهد  برا  ميدانيكه  اول  است،    ج يترو  يالزمه و شرط  عدالت  مقوله  مردم    ي وقت  ي عنيهر 

ه وجود  افراد جامع  نيب  يضي تبع  چيو ه  شوديهمه در نظر گرفته شده و اجرا م  يبرا  ي اتي مال  نيمطمئن شوند كه چارچوب قوان

بر فروش منابع    يكه متک يكه اقتصاد.سخن آخر آنداننديقانون دانسته و اطاعت از آن را واجب م  عيگاه خودشان را مطندارد آن

اقتصاد  .  و كامل داشته باشد  ايپو  ياقتصاد  تواند يعوامل نم  ري منابع و سا  نيا  تيكشور ما به علت محدود  تصاداست مانند اق  ينفت

  قيدولت از طر  ي و عمران  يجار  يهانهيشده باشد كه هز  يبنا نهاده و در آن سع  ي ات يمال  هءيبر پا  ترشيت كه باس  يسالم اقتصاد

آن در    تيدر سطح جامعه و شناختن اهم  ات يبا گسترش فرهنگ مال  رسد يم  نظربه    يضرور  نيبنابرا.  شود  ن يتام  ات يوصول مال

  يي پول نفت كرده و بسترها  يتفکر سنت  نيگزيآن را جا.  ..يطبقات  يهافاصلهبردن    نيو از ب  يعدالت اجتماع   جاديدرآمد و ا  عيتوز

تا مال ا  ي مهم آحاد جامعه تلق  فيو تکال  فيجزو وظا   يده اتيبه وجود آورد  عنوان كه به  ي نسبت به پول  ي باور عموم  ن يشده و 

  ياحداث مراكز درمان  ، يو رفاه اجتماع  تيمناز طرق مختلف از جمله، ثبات و ا تيكه در نها ديبه وجود آ كننديپرداخت م  اتيمال

ز  يعمران  يو كارها نوع   ييربنايو  از مزا  يبه  و  برگشته  رغبت   يايبه خود مردم  با  آن صورت  برخوردار خواهند شد كه در  آن 

تما  ترشيب به  مال  شيخو  ل يو  پرداخت  به  اقتصاد  اتينسبت  شاهد  تا  كرده  اقدام  خود  پو  ي حقهء  و  كشورمان   ا يسالم  در 

.  بدون ترديد ضعف فرهنگ مالياتي مي تواند عاملي بسيار مؤثر در افزايش فرار مالياتي و كاهش ميزان تمکين مالياتي باشد.ميشبا

متأسفانه اين فرار . بر اساس تحقيقات انجام شده، نبود فرهنگ مناسب در جامعه در زمينه ماليات، بر فرار مالياتي افراد مؤثر است

ز پرداختن ماليات در ميان مردم عيب به شمار نمي آيد و مؤديان به خاطر فرار از پرداخت ماليات نه تنها  مالياتي و طفره رفتن ا

احساس شرمندگي نمي كنند، بلکه به علت جو حاكم بر جامعه، اين كار را به حساب ذكاوت خودشان مي گذارند و نمونه بارز آن  

ام برد كه در ظاهر قبح اجتماعي براي آن قائل نيستند و با وجود درآمدهاي باال،  را مي توان فرار مالياتي فوتباليست ها در ايران ن

خود را مستحق پرداخت ماليات نمي دانند و متأسفانه به علت جايگاه اجتماعي ورزشکاران و اينکه برخي آنها را الگوي خود مي 

دهد ضعف فرهنگ مالياتي در ايران نقش مؤثري در فرار اين نمونه نشان مي  .  دانند، انگيزه فرار مالياتي تقويت و تشديد مي شود

 (1392هاديان،)مالياتي دارد.

 

 علل و عوامل اجتماعی، سياسی و اقتصادي  
طبق بررسي ها، با افزايش سطح درآمد، ميزان .  از لحاظ اقتصادي يکي از عوامل مؤثر در فرار مالياتي ميزان درآمد است 

افزايش مي يابد، زيرا به طور معمول ثروتمندان با استخدام افراد متخصص و با پرداخت رشوه به  ميل و ارتکاب به فرار مالياتي نيز

يکي ديگر از عوامل اقتصادي، وجود بحران هاي اقتصادي  .  مأموران مالياتي، دنبال يافتن راه هاي فرار از پرداخت ماليات هستند

ادي با مشکالت اقتصادي و مالي است كه زمينه فرار مالياتي را ايجاد مي  مانند تورم و ركود و مواجه شدن بنگاه ها و فعاالن اقتص

در  . از نظر سياسي، نوع نگرش مردم به نظام حکومتي حاكم و عملکرد سياسي آن در تمکين و فرار مالياتي بسيار مؤثر است. كند

عتماد مردم به حکومت نقش بسزايي دارد و اين راستا ميزان مشاركت مردم در اداره كشور و درجه مردم ساالري در مقبوليت و ا

به همراه خواهد داشت را  از سوي مردم  ماليات  نپرداختن  آن،  يافتن  .  كمرنگ شدن  عينيت  بايد گفت  نيز  اجتماعي  از ديدگاه 
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قر و  اينکه پول ماليات چگونه براي تأمين نيازهاي اساسي و خدمات عمومي جامعه، ايجاد زيربناهاي اجتماعي و اقتصادي، رفع ف

نابرابري و كاهش فاصله طبقاتي، برقراري عدالت توزيعي و بسط عدالت اجتماعي و توسعه و پيشرفت كشور هزينه مي شود در 

نگرش اجتماعي به پديده ماليات و تمکين يا فرار از آن تأثيرگذار است و هرگونه برداشت منفي مردم در اين زمينه، بي انگيزگي  

 (1391)عماد زاده،فرار مالياتي را در جامعه رواج خواهد داد.در پرداخت ماليات و انگيزش 

  كارت   از  استفاده  سوء  گردد،   مي  بر  مقررات  و  قوانين  ضعف  بحث  همان  به   كه  ايران  در  مالياتي  فرار  بر   مؤثر  عوامل  از  يکي  

  با  3/12/1366  وبمص  مستقيم  ماليات  قانون  مکرر(  169)  ماده   براساس.  است  طلبان  فرصت  توسط  اقتصادي  كد  و  بازرگاني 

  كارت   حقوقي   و   حقيقي  اشخاص  براي  است  شده   مجاز  كشور  مالياتي   امور  سازمان   ،1380/ 27/11  مصوب  اصالحات  آخرين

  هم   اقتصادي  كارت  بحث،  افزوده  ارزش  بر  ماليات  اليحه  ارائه  دنبال  به  و  1371  سال  از  است  ذكر  شايان.  كند  صادر  اقتصادي

  كار  اين  الزمه  و   شوند   شناسايي  مؤديان  تمامي  كه  است  پذير  امکان   صورتي  در  افزوده  ارزش  بر  ماليات   سيستم  اجراي.  شد  مطرح

  مقرر   گيرد  صورت  آساني  به   مؤديان  شناسايي  كه  اين  براي  ترتيب   اين  به.  است  امور  تمامي  در  مکانيزه  هاي  سيستم  از  استفاده

  تا  شد  مقرر  دوره  آن  در.  بودند  مطرح  ملي  كد  و  يكدپست  قبالً  البته  كه  يابد  اختصاص  اقتصادي  كد  يك  مؤدي  هر  به  تا  شد

  شركت  1000  تا  شد  گرفته  تصميم  شروع،  براي  و  شود  آغاز  افزوده  ارزش  بر  ماليات  شدن  اجرايي  با  همراه  اقتصادي  كد  اختصاص

  اقتصادي   كد   ايدب  شود  مي   اعالم  آنها   اسامي   دارايي  وزارت  توسط  كه  مالياتي   مؤديان  از  دسته  آن  اساس،   اين   بر.  بگيرند  كد   مهم، 

.  كردند   مي  پرداخت  جريمه  عنوان  به  را  شده  انجام  معامله  ارزش  از  بخشي  بايد  كردند،   نمي  كار  اين  به  مبادرت  اگر  و  گرفتند  مي

 ( 1391)عمادزاده،. شد  مي تعطيل او فعاليت كرد،  مي  امتناع  كد  گرفتن  از دوم بار براي مؤدي اگر

 مثالً .  شد  سودجويان  براي  شغلي  آن  دادن  اجاره  و  گرفتن  و  شد  كاذب  بازار  يك  ايجاد  منشاء  اقتصادي  كد  ترتيب،  اين  به 

  و  دادند   مي  انجام   كنند،  ثبت  جايي   در  اينکه  بدون  را  خود  معامالت  و   گرفتند   مي   اقتصادي   كد  خود  كاركنان  نام  به  ها   شركت

  توقيف  براي اموالي عموماً  كه بود  ديگري افراد  نام  به  كد  كه  بود  اين هم   آن دليل. دهد   انجام توانست نمي  كاري  هم  دارايي وزارت

  بر  عالوه .  شد  مي   انجام  اقتصادي  كد  بدون  و   كد   با  براساس  نيز  معامالت   نرخ  كه   گرفت  رونق  حدي   به  بازار  اين.  نداشتند  كردن

  اقتصادي   كد   از  ساتي، مؤس  چنين  با  تباني  با   بازرگانان  از  برخي،  بودند  معاف...و  ماليات   پرداخت  از  مؤسسات  برخي  كه  آنجا  از  اين،

 دستورالعمل   جمله  از  ها  بخشنامه  و  ها  دستورالعمل  برخي  صدور ،  اينها  بر  عالوه.  كردند  مي  استفاده  خود  معامالت  براي  آنها

  بازرگاني   كارت  داراي  واردكنندگان  از  الحساب  علي  ماليات  دريافت  عدم  بر  مبتني  29/7/1381  مورخ   211-43048/3528  شماره

 سوء  به  شد،  صادر  كاالها  قيمت  افزايش  از  جلوگيري  و  كشور  به  كاال  ورود  هنگام  در  واقعي  بازرگانان  با  يهمراه  هدف  با  كه

  اقتصادي،   كد  اخذ  براي  بيشتر،  هاي  استفاده  سوء  از  جلوگيري  براي  بعدها،.  زد  دامن  مالياتي  فرار   و  ها  كارت  از  بيشتر  استفاده

  كه  آنجا  از  و  بود.  ..و  كسب  محل  و  مغازه  داشتن  به  منوط  اقتصادي  كد  اخذ  مثالً  كه  ترتيب  اين   به.  آمد  پديد  هايي   محدوديت

 ( 1383)قرباتي،.شد  شروع ها اعتراض كنند،  دريافت اقتصادي كد  توانستند نمي تجار و بازرگانان برخي

  كد  از  ستفادها  سوء  ناحيه  از  فقط  باال  بسيار  مالياتي  فرار  از  حاكي   رسمي   غير  و   رسمي  هاي  گزارش  از  برخي  حال،   اين  در 

  برارزش   ماليات   نظام   يا   مالياتي  جامع  طرح  تر  سريع  اجراي  در  بايد   امر  مسئوالن  سد،   ر  مي   نظر  به  ترتيب  اين   به  و   است  اقتصادي

 (1390نادران،). بردارند اساسي هاي   گام  افزوده،

 

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

 انساني مي باشدكه عبارتنداز: 

 قوانين و مقررات مالياتی 

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

است كار.  مالياتي  به  تنهايي  به  مساله  سياستاين  اجرايي  ميآيي  وارد  صدمه  مالياتي  اثربخشي .  كند هاي  تضمين  منظور  به 

ها و قوانين براي رويه .  دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود

تغييرات قوانين مالياتي به  .  هاي مالياتي ثبت شودهنامالقوانين كشوري و آيينجديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع
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است وابسته  حسابداري  نوين  استانداردهاي  به  و  .  شدت  دفاتر  نگهداري  در  مؤديان  به  مربوط  مقررات  بـايد  ديگر  عبارت  به 

آن  ارايهء  چگونگي  و  شودفاكتورها  تبيين  شفاف  صورت  به  مالياتي،  سازمان  به  كردن  .  ها  پياده  براي  نهايت  بايد  در  اصالحات 

 حاكميت و آحاد مردم جلب شود.حمايت 

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

 کارآيی

سياست  اجراي  نظر  از  مربوطه  قانون  آيا  كه  كرد  توجه  نکته  اين  به  بايد  قانون،  كارآيي  مورد  و  در  كارآيي  مالياتي،  هاي 

به عنوان مثال يکي  .  خشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شوداثرب

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

مالي يك شر نحوهء گردش  بنگاهاز  مالي  رديابي مفاسد  براي  اين شركت  مالي  اطالعات  از  استفاده  و  اقتصاد  در  هاي ديگر  كت 

گوييم قانون، كارآ )اثربخش(  ها حـاصل شود ميچنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركت.  باشد

 (87،1392)مرادي،بوده است.

 دهی سازمان

از قانون مالياتي مي  باعث درک و فهم بهتردهي منطقي  سازمان دهي قانون به اين مفهوم سازمان.  شودمؤديان و كاربران 

است كه مقررات مربوط به يك بخش خاص، همگي در كنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي كه امکان  

باشند  هم  كنار  در  مثال.  دارد  عنوان  اشخاص    به  مالياتي  )شركتمؤديان  به  حقوقي  مربوط  مطالب  تمام  كه  صورتي  در  ها( 

شركت مالياتي  امور  فصل  مقررات  و  كماجراييات  خيلي  است  شده  لحاظ  جداگانه  فصل  يك  در  ابهام  ها  و  سردرگمي  دچار  تر 

 (1393)مرادي،خواهند شد.

 قابليت درك

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

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

رد بايد از كلمات  خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي كه امکان دا

لغت به  معروف  كه  كلماتي  يا  و  مينامهحقوقي  مثال  عنوان  به  كرد  پرهيز  هستند  تقويم اي  »كميسيون  عـبارت  جاي  به  توان 

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

 انسجام   

دار عناصر يك قانون با يکديگر باشد و  تواند به معني ارتباط معنيمي  كهمفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اين 

اين باشددوم  داشته  انسجام  قوانين  و  مقررات  ساير  با  نظام  .  كه  بقيهء  با  مالياتي  قانون  كه  يافت  اطمينان  بايد  ديگر  عبارت  به 

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

به اشخاص   مربوط  با فصل  به اشخاص حـقيقي  قانون، فصل مربوط  يا در خود  داشته باشد و  ناهماهنگي  حسابرسي مغايرت و 

)شركت اشخاص  حقوقي  قالب  در  ديگر  بعضي  و  حقوقي  اشخاص  قالب  در  مشاغل  از  بعضي  كه  به طوري  باشد  ناهماهنگ  ها( 

 (12،1391)عمادزاده،شوند. حقيقي تعريف

 

 مؤديان مالياتی  عدم توجه به رضايتعلل 
.  شودمؤديان مي  تر توجهي به راحتيشود و كمدر حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي مي

دلسردي موجب  امر،  مي  اين  مالياتي  مقررات  از  تمکين  براي  آنان  اندک  انگيزهء  و  آموزششود.فمؤديان  مالياتي    قدان  مؤديان 

شود.قواعد شغلي  تر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات ميدربارهء تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيش

شوند.به طور كلي ماموران مالياتي، درک اندكي از نوع فعاليت و فلسفهء  و مقررات مالياتي پيچيده، مانع از اصالح فرآيندها مي

هاي درازمدت ديگران است، دارند.به طور كلي در مورد  شود و يا حاصل عادتجودي فرآيندهايي كه به موجب مقررات انجام ميو

پايه انواع  براي  فرآيندها  تفکيك  مالياتنحوهء  قانون  در  مالياتي،  مقررات  هاي  است.اغلب  نيامده  ميان  به  مستقيم، سخني  هاي 
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ك هستند  ابهاماتي  داراي  ميمالياتي،  تفسير  مالياتي  ماموران  توسط  آن ه  از  جمعي  و  مديريتي  جامع  درک  و  وجود  شوند  ها 

كند.توزيع و انتقال اطالعات محدود ميان سازمان  مؤديان ايجاد مي  ندارد.وجود اطالعات محدود، ضعف اطالعاتي را در رابطه با 

ذي ساير  و  )وزارتخانهنفعمالياتي  و ها  ثبت  ادارهء  مالي  ها،  رفتن  مؤديان  دست  از  و  ماليات  غيردقيق  تشخيص  به  منجر  اتي( 

به اين  .  كند شود.اطالعات ضعيف، توانايي سازمان مالياتي ايران را در انجام حسابرسي موردي محدود ميدرآمدهاي مالياتي مي

د، بار كاري مميزان گيرنهاي مالياتي( مورد رسيدگي قرار ميها و مشاغل )تـمامي پروندهدليل كه در حال حاضر تمامي شركت

است.روش غيرقابل تحمل  دادخواهي ميمالياتي  زياد  عـدم دقـت و حجم  غيرموثر مـوجـب  اجرايي  مواقع  هاي  بعضي  شوند.در 

گذارد.عدم وجود ساز و كارهاي  كنند كه بر رعايت انصاف و عدالت مميزان تاثير ميمؤديان مالياتي روابطي را برقرار مي  مميزان و

اين امر،  .  دهد پذيري بسيار زيادي را در هدايت تشخيص مي يستم اجرايي مالياتي، به مميز مالياتي قابليت انعطافكنترلي در س

هاي مالياتي عليه هاي اجرايي مالياتي قوي، تعداد زيادي از دادخواهيدهد.به دليل عدم وجود روشدقتي و تقلب را افزايش ميبي

 ( 1392دقي،)صاشود.سازمان مالياتي كشور طرح مي

 

 نتيجه گيري
 تجهيزات   و  وسايل  تأمين  طريق  از  كشور  تماميت  و  استقالل  حفظ  جمله  از  جامعه  هاينياز  به  پاسخگويي   براي  ها دولت

  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  در.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  اطالعات،  آوريجمع  مراحل  از  يك   هر  در  حوزه  اين   با

  مالياتي  نظام  فقدان  نتيجه  بايد   را  مر ا  اين  از  بخشي  قطعاً   كه  است  شده   اعالم   درصد   25  مالياتي   امور  سازمان  آمار  طبق  كشور

  و   دولت  نياز  مورد  درآمدهاي  نشدن  تأمين  در  مالياتي   فرار و جرم  سوء  آثار.دانست  مالياتي  كيفري  قوانين  حوزه  در  ويژه  به  كارآمد

  درآمدها   شودمي  سبب  مالياتي  فرار  همچنين.  كند مي  پيدا  بروز  و  ظهور  كيفيت  با  و  مطلوب  اجتماعي  خدمات  ارائه  عدم  نتيجه  در

  سياسي   قدرت  تقويت  زمينه  فقط  نه  خاص،  هاي گروه  دست  در  ثروت  انباشت  و  نشده  توزيع  متناسب  نحو  به  جامعه  سطح  در

شود و  مي  جامعه  در  اجتماعي  و  سياسي  تنش  افزايش  موجب  امر  اين  از  ناشي  طبقاتي  شکاف  بلکه  آورد  فراهم  را  ها گروه  برخي

  اقتصادي،  فساد  مظاهر  و  مصاديق  از  يکي  عنوان  به  مالياتي  فرار   اينکه  خالصه.  ل خواهد داشت.نتيجتا جرايم مالياتي را به دنبا

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

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

  گيريبهره و سازيفرهنگ موازات به مالياتي  قوانين از حمايت  حوزه در جامع و منسجم كيفري سياست يك از برخورداري. آيدمي

 سياست   يك  وجود  همچنين.  يدنما  ايفا  مالياتي  درآمدهاي  افزايش  در  را  توجهي  قابل  نقش  تواندمي  كيفريغير  كارهاي  سازو  از

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

  راهکارهاي  از  يکي   بنابراين.  بنمايند  تريگسترده  مشاركت  ماليات  عنوان  به  خود  اقتصادي  هايفعاليت  از  حاصل  درآمد  از  بخشي

  است   ضروري  امر  اين  براي  ليکن  باشدمي  حوزه  اين  از   كيفري  حمايت  نظام  اصالح  و  بازبيني  مالياتي  نظام  كارآيي  شافزاي  اصلي

 قرار   اصالح   و  بازبيني   مورد  كيفري  اجراهاي  ضمانت   تقويت  فرايند   در   مالياتي   نظام   خصوص  در   كشورمان  كيفري  حقوق  نظام

  كه  باشدمي  1345  سال  مصوب  مستقيم  هايماليات  قانون  ها،ماليات  خصوص  در  معتبر  و  االجراالزم  قانون  حاضر  حال  در.گيرد

  آن   اصالحات  بيشترين  كه  داشته   بسياري  تحوالت  و  تغيير  كشور،  اجتماعي  و  سياسي  ساختارهاي  با  متناسب  انقالب،  از  پس

  در  مزبور  قانون  الحاتاص  در.گرفت  قرار  اصالح  مورد  1380  سال  در  ديگر  بار  يك  مزبور  قانون.  است  1366  سال  به  مربوط

 و  تغييرات  اما.  است  بوده  آن   بر  ناظر  كيفري  قوانين  و  مالياتي  جرم  مسئله  توجه  مورد  موضوعات  از  يکي  اشاره  مورد  هايسال

  كامالً   اخير  هاي سال  در  آنها  ناكارآمدي  و   نقص  اما  باشد   شده  واقع   مؤثر  است  ممکن  خود  زمان  در  چه  اگر  شده   انجام  اصالحات

 تا  ديگر  قوانين  در  را  مالياتي  فرار  با  برخورد  در  خل  و  نقص  اين  است  نموده  سعي  مقنن  كه  اي گونه  به.  است  هگرديد  مشخص
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  توجه   مورد  اخير  هايسال  در   مالياتي  فرار  با  مقابله  براي  كيفري  اجراهاي  ضمانت  تقويت  گفت  توانمي  لذا.  نمايد  برطرف  حدي

  جديد   قانون  در  جمله  از  يافت  دست  موارد  اين  از  هايينمونه   به  توانمي  بالتصويجديد  قوانين  برخي  در  و  است  بوده  مقنن

 بارزترين   از  يکي  عنوان  به  مالياتي  فرار  خصوص  در  اداري  سالمت   ارتقاي  قانون  همچنين  و   1392  مصوب  اسالمي  مجازات

  اصالح   اليحه  در  كه  است  روري ض  و  الزم  حال  اين  با.است  نموده  وضع  را  خاصي  احکام  اقتصادي  مفاسد  و  جرائم  مظاهر  و  مصاديق

 الزم   اهتمام  موضوع  اين  به  باشد مي  بررسي  دست  در  اسالمي  شوراي  مجلس  در  حاضر  حال  در   كه  مستقيم  هايماليات  قانون

  مالياتي   فرار  با   قاطع  برخورد  براي  كيفري  اجراهاي  ضمانت  تقويت   خصوص  در  اليحه  اين  در  توجه  قابل  نوآوري.  گيرد  صورت

 اينگونه   مرتکبين  براي  ثانياً   و   است  گرديده  احصا  مالياتي  جرم  مصاديق  اوالً   اليحه  اين(  44)  ماده  در  كه  ترتيب  اين  به   باشدمي

 .است  شده  بيني پيش سال  دو تا ماه سه از تعزيري حبس مجازات جرائم،

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

  و   تضعيف  در  موثر  عوامل  ديگراز  يکي.  شود  مي  محسوب  كشور  مالياتي  نظام  توفيق  عدم  عوامل  مهمترين  از  اظهاري  خود  ضعف  و

مالياتي  فرار  نهايتاٌ  و  ها  سياست  بخشي  اثر  عدم   تنهايي   به  تواند  مي  مسئله  اين  باشد،   مي  مقررات  و  قوانين  در  ابهام  و جرايم 

  شناسايي ،  قانون  تصويب  و  تدوين  به  زماني  ترتيب  لحاظ  از  توان  مي  را  گيري  ماليات  فرآيند.  نمايد  مختل  را  مسيست  كل  كارايي

نمودكه قطعا وجود يك نظام كيفري مطلوب    بندي  طبقه  ماليات  وصول  نهايتاٌ  و   اعتراضات  به  رسيدگي،  ماليات  تشخيص،  موديان

بستر حمايتي مناسب از مشاغل زمينه كاهش جرايم كيفري ماليات را به    اماده سازي يك   و برخورد قاطع با مجرمين مالياتي و 

 .  وجود مي اورد
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 منابع و مراجع 
  ارشد،   كارشناسي  نامه  پايان  ،«ايران  اسالمي  جمهوري  در  مالياتي  ظرفيت  بررسي،  1396  حميدرضا،  ارباب، [1]

 . معلم  تربيت دانشگاه

دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي سازمان   "ي  بهبود كمي ماليات در گرو خدمات رسان  "،  1379آقايي، ا.،   [2]

  .امور مالياتي كشور

بررسي عوامل مؤثر بر فرار مالياتي واحدهاي مشاغل    "،  1385.و محمد جواد محمودي،  حمدحجتي پور، ا [3]

 پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي مركز. ، "شرق تهران 

  مجله اقتصادي،  اقتصاد،  يلهاي فرار از ماليات در نظام ماليات بر ارزش افزوده،پتانس،1393لي،ع   خان جان، [4]

 42-36،ص38و37شماره

 دفتر   توسعه،  و   ماليات  پژوهشنامه  ،«  مالياتي   فرار  در  رسمي   نهادهاي  نقش   ،1385،  عليرضا،  جان،  خان [5]

  .اول شماره  پيش كشور،  مالياتي امور سازمان مالياتي  تحقيقات و  مطالعات

اقتصادي،  دانش [6] با آخرين اصالحات مصوب   3/12/66قانون مالياتهاي مستقيم مصوب    "،  1391کده امور 

جستارهايي در سياست گذاري مالياتي    "،  1382نشر نگاره آفتاب، چاپ اول عرب مازار، ع.،    "  27/11/80

 ، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادي"

گركز،   [7] ومنصور  م  "،  1388زنگانه،م.  مالياتيطراحي  فرار  بر  موثر  عوامل  تبين  جهت  نامه    ،"دلي  پايان 

 كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اراک

 76-55،ص27فرار مالياتي و اندازه اقتصاد زيرزميني ايران،نامه مفيد،شماره،1380ميد،ح صادقي، [8]

 . 18شماره  "فصلنامه ماليات   "،1373عرب مازار، ع.،  [9]

ع.،   [10] مالياتي  سخن  "،  1393عالء،  فرهنگ  باب  در  اقتصادي   مجله،  "ي  امور  دانشکده  ماليات،  فصلنامه 

  78و77تهران، شماره

  هاي  پژوهش   مركز  انتشارات  ،«  ايران  در  اقتصادي   رشد   و  مالياتي  فرار  ،1388،محمدرضا  سيد  نوراني،   سيد [11]
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