
 57 -18، ص 4931، زمستان  41فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

فساد در اقتصاد باعث می شود عالوه بر تبعات منفی و عدم رشد اقتصادی اعتماد عمومی نیز سلب 

شود یکی از راههای مبارزه با فساد وجود شفافیت اطالعات است معموال یکی از مواردی که باعث می 

افیت خدشه دار شود مالیات و برقراری عدالت مالیاتی است معموال برای پیشگیری از جرائم شود شف

مالیاتی کشورها قوانینی را تصویب کرده اند که باعث پیشگیری و وجود شفافیت می شود حال این 

 شفافیت و مالیاتی جرائم از پیشگیری امر در جاری مقررات و قوانین جایگاهسوال مطرح می شود که 

 و قوانین توصیفی به بررسی جایگاه–با روش تحلیلی  حاضر تحقیقبا توجه به امر کجاست؟  اقتصادی

تحقیق این هدف از  می پردازد. اقتصادی شفافیت و مالیاتی جرائم از پیشگیری امر در جاری مقررات

 می باشد. مالیاتی جرائم از پیشگیری و اقتصادی شفافیت جایگاه  قانون در تبیین

 .، اعتماد عمومی، عدالت، دولتاقتصادی فافیت، شیمالیات قوانین :يديکل واژگان
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 2 بوالغ محمود، 1حسين تاجی
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 مقدمه
 انعنو به لتدو نکهآ نخست. دبرشمر را مختلفی یها نقش انتو می لتدو ایبر و میکند یفاا جامعه مدیریت در مهمی نقش لتدو

 را منابع تخصیص و مددرآ یعزتو ن،کال و دخر سطح در ملاعو سایر رکنادر لتدو. باشد شتهدا تخصیصی و یعیزتو ظیفهو نداتو می دنها یک

 از و حقوقی شخص یک نقش در حقوقی منظر از نقش این در دولت. است اقتصادی کنشگری دولت، دیگر نقش. دهد می قرار تأثیر تحت

 برای دولت دهد، می انجام را مصرف و توزیع تولید، اقتصادی های فعالیت و دشو می دقتصاا عرصه وارد نمازسا یک نقش در دیقتصاا منظر

 از مالیات اخذ دولت، حاکمیتی های هزینه مالی تأمین منبع مهمترین اقتصاد، ادبیات در. دارد مالی منابع به نیاز ها فعالیت این هزینه تأمین

  است شهروندان

 ارههمو خصوصی بخش ایرز دگیر می ارقر دهستفاا ردمو عمومی تخدما و منافع تأمین جهت در ها لتدو توسط مالیاتی منابع

 بنابراین. نیست بخش این گذاران سرمایه اهداف از کنند، تأمین را عمومی منافع که ریموا و هدد می ارقر نظر ردمو را دخو دسو یشافزا

 برای دولت. کند استفاده جامعه عمومی خدمات و کاال تأمین و توسعه به رسیدن جهت اقتصادی مناسب ابزارهای از که است دولت وظیفه

 تقویت شهروندان اقتصادی شفافیت و مالیاتی فرهنگ که دهد انجام صورتی به را اقتصادی سازماندهی باید خود مالیاتی منابع تأمین

  (.229: 1991 کمالی،)شود

 و معنا کنیم ایجاد شفافیت جامعه در مختلف های زوایه از بخواهیم وقتی اما رسد می نظر به ساده ای کلمه ظاهر در اگرچه شفافیت

 دادن و آگاهی حق که است عومی خاصیت یک کلمه این اول وهله در گیرد می خود به مخصوصی شکل و پیچیده کلمه این مفهوم

 رو روبه زیادی های پیچیدگی با اقتصادی شفافیت شود گفته و شود همراه اقتصاد کلمه با وقتی مفهوم این اما گیرد می بر در را اطالعات

 موفقیت شویممی متوجه باشیم، داشته مختلف کشورهای به نگاهی اگر که است زیاد ایاندازه به اقتصاد در شفافیت اهمیت  شود می

 و باشد نداشته تخلف جرات کسی که شده موجب شفافیت کشورها این در. است اقتصادی سازی سالم و اقتصادی شفافیت از ناشی کشورها

 ناموفق که کشوری هر مقابل در. شود عمومی افکار برابر در پاسخگویی به مجبور و شود مواجه سنگینی جزای با کند، هم تخلف کسی اگر

 دسترسی قابلیت» که است آمده اقتصادی شفافیت تعریف در.  کرد جستجو اقتصاد نبودن سالم و شفافیت فقدان در را آن علت باید است،

 ( 2: 1991 همکاران، و زاده عبداهلل)«اطالعات عامدانه کردن مخفی از پرهیز و ذینفعان همه برای موقع به و اتکا قابل اطالعات به

 ترین مشروع و ترین اصلی از که است مالیات باشد می مهم و ضروری امری آن در شفافیت که کشور یک اقتصاد درآمدهای از یکی

. است مالیات مشمول درآمد صاحب مؤدی. است مؤدی عهده بر مالیات پرداخت. شود می محسوب سالم اقتصاد یک در اعتبار تأمین منابع

 نوع وضع لذا و. است نموده تحصیل را سرمایه کارکرد از ناشی درآمد و شده گرفته کار به که است ای سرمایه افزوده ارزش مالک مؤدی

 و گذار قانون که است مستقیم های مالیات قانون موضوع مالیات مشمول درآمد محاسبه نحوی و ، مالیات میزان و مالیات مأخذ و مالیات

 .باشد می کل داری خزانه به آن ارسال و وصول متوالی دارایی و اقتصادی امور وزارت و طرح مجری دولت

 جرم از پیشگیری به مربوط هایبرنامه اجرای ، مالیات زمینه در خصوص به اقتصادی جرائم و تخلفات کاهش هایراه ترینمهم از یکی

 نیز اجتماعی مصالح حفظ جهت است، بهتر معالجه از بیماری، از کردن پیشگیری افراد، جسمانی سالمت تأمین برای که همچنان. است

 و بازدارنده نقش ایفای ضمن مالیاتی، جرائم ارتکاب برای مجازات بینیپیش. است متخلف مجازات از بهتر تخلف، وقوع از پیشگیری

 و اقتصادی شفافیت نقش به توجه با. شودمی محسوب مالیاتی عدالت برقراری در موثری و محکم گام مالیاتی، جرائم وقوع در پیشگیرانه

 بررسی به تا شدیم آن بر تحقیق این در دارد زیادی اهمیت مالیاتی جرائم بخصوص جرائم از گیری پیش که آنجائی از و آن به وابسته عوامل

 .بپردازیماقتصادی  شفافیت و مالیاتی جرائم از پیشگیری امر در جاری مقررات و قوانین جایگاه

 

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

یابیم که قانونگذار، تعریف مشخصی از مالیات ارائه نداده است، لیکن با تکیه بر نظرات حقوقدانان و اقتصاددانان مالیاتی درمیقوانین مالی و 

 (22 :1912 لشکری، )توان تعریفی از آن ارائه نمود.می

درنظر داشتن جایگاه مؤدی مالیات را سهمی اند. برخی با اقتصاددانان و حقوقدانان هر یک از زاویه متفاوتی به تعریف مالیات پرداخته

که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین »دانند می

 لنگرودی، جعفری )«ماید.های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدرت و توانایی خود به دولت پرداخت نهزینه

داند که هر کس از می  در همین راستا منتسکیو، عالم فرانسوی در کتاب معروف خود بنام روح القوانین، مالیات را عوائدی  (121 :1912

 بخشی، )ردار شود.اش به طرز مطبوعی برخوکند تا بقیه دارائی او در امان باشد یا بتواند از بقیه دارائیدارایی خود به دولت پرداخت می
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منظور تقویت دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به»دانند که برخی دیگر با توجه به نقش دولت، مالیات را مبلغی می(192: 1919

 (27 :1921 مازار، عرب )«کند.های عمومی دریافت میمالی حکومت و تأمین مخارج و هزینه

 

 شفافيت تعریف
 روشن بودن، ظریف بودن، نازك معنای به خود شفّ، و(  911:  1729 حیـدری،)«شـفّ» ریشـه از عربـی ای کلمـه 1«شفافیت»

 که میشود گفته نازك و لطیف چیز هـر به لغت در شفاف بوده، شفاف اسمی مصدر واژه، این( 991: 1911 آذرنوش،)است بودن زالل و بودن

 تعابیر، همین به توجه با. است «شـفوف» آن جمـع و(  292: 1919 عمید،) شیشه و بلـور مانند باشد؛ نمایان دیگر اشیای آن پشت از

 ( 122: 1911 معین،.)کرد تعبیر تابنـاکی و درخشـندگی نـازکی، بـه میتوان را شفافیت

 و یبررس رایب اآنه «ودنب رستدس در» و «آشکاربودن»ایمعن هب و ها هرویّ ا،ه داده ات،اطالع وردم در شـفافیت استعمال اصطالح، در

 (99: 1992 سراب، اکرمی و ساریخانی). دارد کارکرد اجتماعی گوناگون های حوزه در معنا این دباش یم اآنه رب ارتنظ

 

 تعریف جرم در لغت و اصطالح
 را جامعه که تنشهائی یا اجتماعی ضد اعمال کلیه به جرم نیز شناسی جرم نظر از و می باشد عصیان و گناه معنای به لغت در جرم

 حالت عنوان تحت شناسان جرم را فردی چنین حالت که ژنتیکی یا و اجتماعی یا باشد روانی آن علت خواه کندمی آسیب دستخوش

 آنها اکثر »و اندداده ارائه جرم از متعددی تعاریف نیز حقوقدانان ( 11: 1، 1999 ، اصل )رجبی .می شود اطالق کنندمی توصیف خطرناك

 اقدامات یا مجازات با دلیل بدین قانون و کندمی وارد لطمه آرامش و صلح نظم، به خارجی نظر از که است فعلی ترك یا فعل جرم معتقدند

 ( 219:  1921 شامبیاتى،.)«کندمی فراهم اجرایی ضمانت آن برای ترتیبی و تامینی

 

 پيشگيري از جرم تعریف
 آمده بدهد انجام مرض بروز از برای جلوگیری طبیب که اقدامی هر نیز و گرفتن را کاری یا کسی جلوی معنی به لغت در پیشگیری

 (912: 1929 عمید،) است

 وقوع از ممانعت منظور به مداخله گوناگون فنون از استفاده با رفتن تبهکاری جلوی به: از است عبارت پیشگیری شناسی، جرم در

 حدود تحدید آن کلی غیر یا انحصاری غرض که است جنایی سیاست فعالیت هر پیشگیری از مراد: گفت توان می علمی نظر از. بزهکاری

 به تهدید به اینکه بدون آنهاست وقوع احتمال کردن دشوار و ساخت یا ساختن الوقوع ممکن غیر راه از جنایی اعمال مجموعه پیشامد امکان

 (21 :1921 )شامبیاتى،.شوند متوسل آن اجرای یا کیفر

 .است...«جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام» قضائیه قوه وظایف از یکی اساسی قانون 111 اصل 1 بند طبق

 

 ضرورت و اهداف وضع ماليات
گرو بینی خود اهدافی را برای جامعه و حکومت تحت اختیار خود در نظر دارد و سعادت جامعه خود را در هر دولتی با توجه به جهان

تواند هر گونه مالیات را به هر میزانی که بخواهد وضع نماید تا به این طریق به طور بیند. به عنوان مثال دولت رفاه میتحقق آن اهداف می

هایی مواجه است. از دید منصفانه در راه تأمین خدمات اجتماعی گام بردارد در صورتی که یک دولت اسالمی در این خصوص با محدودیت

آیند و این سخن خود را مستدل به عدم تصریح شمندان مسلمان دستیابی به توسعه، تعادل و رفاه، از اهداف وضع مالیات به حساب نمیاندی

 (27 :1919جولید،  )دانند.صریح و ضمنی قرآن و روایات به چنین اهدافی می

های جاری کشور تعیین شده است. اهداف وضع مالیات و نهدر قوانین کشور ما درآمدهای مالیاتی، به عنوان منبعی جهت تأمین هزی

نیز موارد مصرف مالیات تا حدودی تحت تأثیر نظریات پذیرفته شده دولت قرار دارد بر این اساس چنانچه دولت وظیفه خود را صرفاً حفظ و 

صرفاً در همین امور به مصرف خواهند رسید و  های اخذ شدهپاسدای از مرزها و به عبارتی تأمین امنیت جامعه بداند براین اساس مالیات

ده چنانچه وظیفه خود را فراتر از این موارد یعنی تأمین رفاه برای افراد جامعه درنظر بگیرد موارد مصرف مالیات نیز به همین اندازه گستر

یزان خدمات ارائه شده توسط آن دارد. در توان گفت فلسفه وضع مالیات نسبت آشکاری با تئوری و نظریات دولت و مخواهد شد. بنابراین می

 (11/12/1919 مصوب ایران، اسالمی جمهوری پنجم برنامه قانون) ادامه در این خصوص به بحث تفصیلی خواهیم پرداخت.

                                                           
Transparency 1. 
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د. کنند بلکه دربردارنده اهدافی چون اهداف درآمدی، توزیعی، تثبیتی و تخصیصی هستنها عموماً از یک هدف پیروی نمیمالیات

های آن ها به منظور ایجاد درآمد برای دولت و تأمین هزینهاهداف درآمدی بدین معنا است که مالیات( 199و  191و  199 ،1919 بخشی،)

درآمد تعریف شده معنای اخذ بخشی از سود سرمایه صاحبان درآمد بمنظور حمایت از فقراء و افراد کمشوند و اهداف توزیعی بهتعیین می

 (911-919 :1911 دادگر، )است.

تنها تحقق عدالت مالیاتی را به همراه نخواهد داشت بلکه با رسد هدف توزیعی با توضیحی که درباال ذکر آن رفت نهبه نظر می

ر نهایت غیرموجه خوانده شدن آن از سوی جامعه هدف، یعنی همان صاحبان درآمد موجبات فرار مالیاتی را فراهم خواهد آورد که این امر د

پذیر شود، مالیات از درآمد صاحبان سرمایه کسر و به اقشار آسیبعدالتی خواهد شد. بر این اساس اینکه گفته میموجب گسترش بی

پرداخت شود امری نادرست و ناشی از نگاه اشتباه و غلط به این مقوله است در حقیقت هدف توزیعی به معنای آن است که چنانچه هر گروه 

 بایست بخشی از آن را در جهت ارتقای سطح جامعه به عنوان مالیات پرداخت نمایند.برد میبیشتری از اقتصاد جامعه می هرهاقتصادی ب

گذاری تثبیتی است که معموالً برای تثبیت نرخ تورم و یا کاهش کند که یکی از آنها هدفوضع مالیات اهداف دیگری را هم دنبال می

تواند با افزایش مالیات بر مصرف، تقاضای کل جامعه را کم کرده و باعث د. در صورت وجود تورم در جامعه، دولت میگیرآن، مدنظر قرار می

 کاهش تورم گردد و یا در حالت رکود اقتصادی در جامعه، با کاهش مالیات بر مصرف، مردم را تشویق به خرید کاالها و خروج از رکود نماید.

عدالتی را به همراه رود لیکن از یک نگاه، این هدف در ذات خود نوعی بیجهت اعمال این سیاست به شمار می اگر چه مالیات ابزاری مفید

گیری میزان دارد چرا که اشخاصی ملزم به پرداخت آن هستند که در به وجود آوردن تورم نقشی ندارند. البته چنانچه معیاری جهت اندازه

توان از آن مقدار سود، اشد و میزان انتفاع اشخاص در نتیجه افزایش تورم مشخص باشد، میسود ناشی از وضعیت تورمی در دسترس ب

 (91 :1912 لشکری، )مالیات اخذ نمود

تواند با وضع مالیات، مردم را نسبت به باشد که در نتیجه آن، دولت میهمچنین هدف تخصیصی از دیگر اهداف وضع مالیات می

بخش همچون سیگار، باعث کاستن از تشویق نماید به عنوان مثال با افزایش مالیات بر مصرف کاالهای زیانمصرف برخی کاالها ترغیب و 

هدف تخصیصی همچون هدف تثبیتی به دنبال مدیریت و کنترل مصرف کاال، (911-919: 1911 دادگر، )تولید و مصرف این نوع کاال شود.

های دیگر ها وظایف خود در بخشاعمال این سیاست و رویکرد بدان دلیل است که دولت رسدباشد و رویکردی انحصاری دارد. به نظر میمی

های احتمالی را برطرف یا از شدت آن بکاهند که در نتیجه دهند و درصدد هستند با توسل به این راهکارها آسیبرا به درستی انجام نمی

 کنند.اعمال آن، مشکالتی را برای اشخاص ایجاد می

شود اهداف توزیعی است همچنین در باب ضرورت وضع مالیات میان اهداف یادشده، آنچه مستقیماً به بحث ما مرتبط میدر کل از 

گیرد، دقیقاً به حوزه ها با در نظر گرفتن چه رویکرد و ضرورتی صورت مینیز نظرات مختلفی مطرح است، اساساً اینکه وضع و اخذ مالیات

نظر دارند شوند و اندیشمندان مسلمان بر این نکته اتفاقحل محسوب میها، آخرین راهنظام اسالمی مالیاتشود مثالً در عدالت مربوط می

تواند به وضع مالیات متوسل شود که هیچ گونه منابع دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و از طرف دیگر نیز که دولت صرفاً زمانی می

عدالتی در حق شهروندان فراتر رود. با این توضیح اخذ مالیات بدون توجیه مالی خود نوعی بی وضع مالیات نباید از میزان کسری بودجه

 (129 :1911 معزی، میر)جامعه خواهد بود. 

 

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

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

 در مالی جرایم آیا که شود بررسی باید اینک. است مالیاتی فرار کاهش آنها مهمترین که مؤثرند مالیاتی کارایی افزایش در مختلفی معیارهای

 از جلوگیری و اجتناب همان که الزم کارایی به توانستهایم مالی، جرایم گرفتن درنظر با آیا دیگر عبارت به است؟ بوده مؤثر هدف این به نیل

 از مالیاتی جرایم و مالیات در هدف جامعه به توجه پرسش، این به صحیح پاسخ برای که است این واقعیت برسیم؟ است، مالی معوقات

 و متفاوت درآمدهای با افراد از ای مجموعه شامل هدف جامعه بانکی، تتسهیال مانند مباحث برخی در. است برخوردار ویژهای اهمیت

 ممکن آن، عدم یا فقهی مشروعیت از فارغ مواردی چنین در. ننمایند پرداخت را خود تسهیالت بدهی است ممکن که است مختلف دهکهای

 این تاثیر البته. باشد داشته(  ... و معافیتها حذف حبس، الخروج، ممنوع مانند) غیرمالی جرایم به نسبت بیشتری اثرگذاری مالی جرایم است

 جرایم ست،البا بسیار فرصتها، هزینه و مهم بسیار بازاری اعتبار که نالک تالتسهی در است؛ متفاوت نالک و خرد تتسهیال در ها جریمه نوع

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

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

 هدف گروه، این برای مالیاتی جرایم غالبا رو این از و ستالبا اتیً  مالی فرار انگیزه مشاغل، صاحبان و بنگاهها در اما. رسد می حداقل به آن
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 نظام و دارند مالی جرایم به نسبت بیشتری اثرگذاری مراتب به غیرمالی جرایم معتقدند مقاله نویسندگان امر، این به توجه با. میشود گذاری

 مالی جرایم دیگر بیان به. نمود خواهد بیشتری کمک مالیاتی درآمد افزایش همچنین و فرار کاهش و اجتناب هدف به نیل در را مالیاتی

 تالاحتما قضیه به توجه با بلکه دهد، کاهش را اجتناب و فرار های انگیزه تواند نمی تنها نه پردرآمد، بنگاههای و مشاغل صاحبان برای

 حبس، مانند( غیرمالی جرایم اما. نمایند ابداع را جدیدی فرار راههای خبره، کارشناسان استخدام و نمودن فایده -هزینه با است ممکن

 هزینه چون. کند عمل مهمی بسیار بازدارنده اهرم عنوان به تواند می...)  و سیاه لیست در گرفتن قرار امتیازات، لغو شدن، الخروج ممنوع

. کنند معاوضه مبلغی هیچ با را آن نیستند حاضر گروه این افراد از بسیاری که است تاثیرگذار و باال بسیار گروه این بازاری اعتبار و فرصت

 کفشگر ؛ نقیبی حبیبیان)نیست صحیح عنوان هیچ به کارایی لحاظ به مالی به غیرمالی جرایم تبدیل دهد نشان که است کافی بیان همین

 (12: 1997 جلودار،
 

 در پيشگيري از جرائم مالياتی  اصل شفافيت

گذاری به معنای شفافیت در قوانین و احکام مالیاتی است. بر اساس این اصل موادی که در ارتباط با اصل شفافیت در مرحله قانون

و روشن و به  بایست ترجیحاً در یک سند قانونی و احکام آن به صورت کامالً شفافنماید، میمالیات برای اشخاص حق و تکلیف ایجاد می

 (91 ، همان) دور از ابهام ارائه گردد تا اشخاص به راحتی و بدون کمترین سردرگمی به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند.

شناسایی دقیق مؤدیان مالیاتی منوط به تصریح و  بایست مبتنی بر شفافیت و تدوین قوانین صحیح و آسان باشد.نظام مالیاتی می

 شفافیت قانون دارد.

توان اشخاص را مأمور به انجام وظایف و تکالیف نمود که قبل از آن به نحو مقتضی و به صورت صحیح نماید زمانی میعدالت حکم می

 و شفاف، او را نسبت به آن تکالیف مطلع نمود.

رای مخاطبان خود به ویژه یک قانون مالیاتی زمانی از شفافیت برخوردار خواهد بود که امکان درك دلیل وجودی قانون را به آسانی ب

ی از مؤدیان مالیاتی، مجریان قوانین مالیاتی، حسابدارن و حسابرسان مالیاتی، دادرسان، وکال، کارشناسان و مشاوران مالیاتی فراهم سازد. یک

ها و جرایم بدون ودگیها، بخشهای دستیابی به یک قانون مالیاتی شفاف، بیان اهداف اصلی در مواد قانونی است. بسیاری از معافیتروش

 (299و  291: 1911، پرادل )ها در قانون جا گرفته است که عدم شفافیت در قوانین را در پی دارد.ذکر هدف اعطای آن

ستانی ما مغفول مانده است لیکن وجود احکام قانونی در توان مدعی شد که این اصل در نظام مالیاترسد به طور کامل نمیبه نظر می

وانین شود، که این سردرگمی به ناعدالتی نیز خواهد انجامید. چرا که قات در قوانین پراکنده خود موجب سردرگمی اشخاص میخصوص مالی

. کندای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم میپیچیده قابل درك و فهم برای عموم مردم نبوده و از طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه

که ممکن است به تییع  شودمی بیشترتوسط ماموران مالیاتی  هامکان تفسیر آنا، دارای ابهاماتی هستندجا که از آن اغلب مقررات مالیاتی

 حقوق مؤدیان بینجامد.

 

 داده بانک نبود و شفافيت عدم
 در. معافیت است مشمول مالیاتی مؤدیان اغلب مالی و اقتصادی عاتالاط به دسترسی عدم مالیاتی معافیتهای اعطای منفی آثار از

 مالیات از معاف و حقوقی حقیقی اشخاص اقتصادی های مشخصه سایر و فعالیت حجم و میزان درخصوص فراگیری و جامع عاتالاط حال

 سپس و مالیاتی معافیت یا مشمول مالیات درآمد میزان و اقتصادی فعالیت اندازه صورتبندی اساس بر باید مالیاتی معافیت. ندارد وجود

 اقتصاد به توجه با مالیاتی فرار تومان میلیارد هزار 92 تا 17 بین ما کشور در رسمی، آمارهای مطابق .باشد قانون به توجه با مالیات محاسبه

 به گسترده نگاه به نیاز بلکه. نیست عملکرد و اعداد فنی جزئیات ارائه مورد در مالیات شفافیت .دارد وجود عدم شفافیت و قاچاق زیرزمینی،

خصوص  این در خوبی اما آهسته های قدم. دارد وضوح بر بیشتر تمرکز و مالیات اجتماعی تأثیر مالیاتی، عملکردی های و مکانیسم استراتژی

 منصفانه و تأثیرگذاری میزان به توجه با مالیاتی های سیستم اثربخشی به بیشتر توجه نیازمند امر این در تسریع. است شده برداشته

 آن عمده که بخش است مالیاتی نوآورانه سیاستهای از متأثر مالیاتی فرار از ممانعت از جلوگیری و مالیاتی درآمد افزایش. است آن مشخص

 حال در عمده هفت اقتصاد از توسعه مالی تأمین المللی بین آژانس برآورد خصوص همین در. است دیجیتالی های سیاست کارگیری به

 تولید درصد 1/1 و 1/2 بین جویی مستقیم صرفه به منجر تواند می پرداختها کردن دیجیتالی تنها که میدهد نشان ظهور حال در و توسعه

 درآمدهای افزایش موجب کار فرایند کردن است دیجیتالی دولت برای داخلی ناخالص تولید از درصد 1/2 حدود و ساالنه داخلی ناخالص

 شفافیت عدم از ناشی مالیات وصول جریان در فساد از عمدهای بخش .نیست همراه رشوه با همیشه وصول مأمور زدن دور. شود می مالیاتی

 در که فنی فرایند. نیست واقعیت عین میشود، ثبت حسابداری دفتر در ساخت کارخانه حوزه یک در که مواردی همیشه مثال برای. است

 هدف با مستقیم مالیات قانون 119 ماده خصوص همین در. است حسابداری دفاتر در ثبت متفاوت از است وقوع حال در تولیدی کارخانه
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 مالیاتی اطالعات یکپارچه نظام است کرده مقرر اقتصادی اطالعات شفافیت راستای در مالیاتی برای سازمان مالی عاتالاط شدن شفاف

معموالً . دهند ارائه هوشمند سامانه این به را عاتشانالاط باید اقتصادی مختلف دستگاههای که دارد آن به اشاره واژه یکپارچگی. یابد استقرار

 داشت باید توجه. است اطالعات به عمومی دسترسی از متفاوت شفافیت اینجا در اما میشود خلط عاتالاط به دسترسی معنی با شفافیت

 و دارایی به دولت به دسترسی اشاره اقتصادی اطالعات شفافیت. است متفاوت اقتصادی اطالعات افشای با( اقتصادی)اطالعات شفافیت معنی

 نسبت دولت برای نظارتی مکانیسم نوعی اطالعات به دسترسی. دارد فساد کاهش ابزار عنوان به مالیات وصول تسهیل در جامعه افراد اموال

 .کند استفاده آن از بتواند لزوم صورت در که است جامعه افراد موقعیت به

 

 اقتصادي شفافيت الیحه با جرائم مالياتی از پيشگيري
 مهم هایعرصه از یکی که است آن شده، تقدیم دولت به قانونی مراحل طی جهت آن نویسپیش که اقتصادی شفافیت الیحه هدف

 توجه مورد اقتصادی هایبنگاه هویتی و سازمانی شفافیت نویس، پیش این نخست بخش در .کند شفاف را اقتصاد عرصه یعنی عمومی امور

 این بر. کنند فعالیت خود نام و موضوع حقوقی، ماهیت با متناسب اندشده ملزم غیردولتی عمومی و دولتی اقتصادی هایبنگاه و شده واقع

 همچنین و کنندمی اقتصادی فعالیت خود موضوع و اهداف از خارج که مؤسساتی ندارند، اقتصادی فعالیت مأموریت که مؤسساتی اساس،

 موضوع و اهداف حقوقی، ماهیت بررسی ضمن باید کنندمی فعالیت اقتصادی حوزه در ولی نیست روشن آنها حقوقی هویت که مؤسساتی

 فعالیت سازیشفاف این بر عالوه.دهند صورت نظارتی مراجع و مردم شدن گمراه از پیشگیری برای را الزم سازی شفاف خود، فعالیت

 خدمات مدیریت قانون و عمومی محاسبات قانون جمله از عمومی مقررات و قوانین شمول  از جزئی و کلی بطور که عمومی هایبنگاه

 سطح در جمعی گیرتصمیم نهادهای با آنها ارتباط نحوه بویژه اقتصادی هایبنگاه و مؤسسات روابط سازیشفافهستند مستثنی کشوری

 وابسته و تابعه هایشرکت سازیشفاف اقتصادی؛ فعالیت مجوزهای صدور نظام سازیشفاف ای؛فراقوه یا ایقوه بین وزارتی، بین وزارتی،

 از که بزرگ و متوسط معامالت به مربوط قراردادهای شفافیت غیرواقعی؛ و موهوم هایشرکت از استفاده سوء با مقابله عمومی؛ مؤسسات

 که هستند موضوعاتی جمله از دستمزد و حقوق و مالیاتی ای،بودجه شفافیت شود؛می منعقد آنها هایزیرمجموعه یا عمومی مؤسسات سوی

 مدیران مزایای و حقوق امور در شفافیت بر ناظر احکام بینیپیش به توجه با که است گفتنی. اندگرفته قرار توجه مورد نویسپیش این در

 از دیگر برخی و بورس بانکی، امور در شفافیت بر ناظر احکام ،(1991 مصوب توسعه، ششم برنامه قانون 29 ماده موضوع) عمومی مؤسسات

 به توجه با همچنین، ،1991 مصوب توسعه ششم برنامه قانون و 1991 مصوب کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون در اقتصادی امور

 قرار تصویب فرایند در رسماً که «منافع تعارض مدیریت الیحه» نویسپیش در منافع تعارض حوزه در شفافیت بر ناظر احکام بینیپیش

 اقتصادی شفافیت حوزه در موجود خألهای به تنها و شده اجتناب مذکور لوایح و قوانین احکام، تکرار از نویس، پیش این در است، گرفته

 (1)همان،.است شده توجه

 با مبارزه در پیشرو کشورهای از بسیاری همانند و پرداخته اقتصادی مفاسد افشاگران از حمایت موضوع به نویس،پیش این ومد بخش

 از اعم ربطذی قانونی مراجع به را ارتشا یا اختالس نظیر اقتصادی تخلف یا جرم یا فساد یک وقوع شخصی چنانچه که است شده مقرر فساد،

 صورت در  خاطیان، جویانهتالفی یا تنبیهی اقدام هرگونه برابر در انتظامی و قضایی حمایت از برخورداری ضمن دهد گزارش اداری و قضایی

 به دولت، به مال بازگشت تاریخ از ماه 1 ظرف حداکثر شده، بازگردانده دولت به که مالی میزان از توجهی قابل درصد گزارش صحت اثبات

 (9: 1991) جنیدی،  .شود پرداخت وی به پاداش عنوان

 

 پيشگيري از جرائم مالياتیجایگاه اصل شفافيت در 

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

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

 ء. رسیدگی و ارائه استدالل و استنادات قانونی برای تصمیمات و آرا

های حل اطالع از روند پرونده و حصول اطمینان نسبت به صحت آرای صادره، از حقوق مؤدی در حین و پس از رسیدگی در هیأت

ات و گزارشات ممیزان مالیاتی که مبنای توان به امکان دسترسی مؤدی به تمامی مستنداختالف مالیاتی است. از اقتضائات این حق، می

 های حل اختالف مالیاتی اشاره کرد. الرأس قرار گرفته است و نیز تحقیقات و آراء هیأتتشخیص علی

اند در متن رأی آید که دالیل، مستندات، مأخذ مورد محاسبات مالیات که مبنای صدور حکم قرار گرفتهاین نظارت زمانی به دست می

رأی هیأت حل اختالفات مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل " ( قانون، در این خصوص مقرر نموده است271اده )ذکر شود. م
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ی قید أنسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دالیل آن توسط هیأت در متن ر

  "شود.

نموده است. بدیهی مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن رأی  به درج مکلف را های حل اختالف مالیاتیهیأت(، 279)ماده همچنین 

است این موضوع موجب اطمینان طرفین اختالف نسبت به مراجع حل اختالف مالیاتی خواهد شد و عالوه بر آن این امکان را فراهم خواهد 

 .اقدام شوداصالح رأی  نسبت به موضوع به رسیدگیضمن باشند،  تهصورت گرفدر صورتی که در محاسبه اشتباهی  آورد تا

را مورد  های مشروع و حفظ حقوق شهروندیاحترام به آزادی ،ماده واحده قانون (12)دادرسی کیفری، بند  قانون آیین (191)ماده 

های او با تغییر و تحریف در آن اند و اگر پاسخمجلس تحقیقات خود را بخومتهم حق دارد اوراق صورت اشاره قرار داده است و مقرر داشته

چنین حقی برای مؤدی در  ها را شخصاً بنویسد.تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشقید شده از امضاء آن خودداری کند، همچنین متهم می

ها متعدد تجدیدنظر در این رسیدگیهای مالیاتی مورد تأکید قرار نگرفته است. شاید این موضوع بدان علت باشد که مراجع جریان رسیدگی

 است و مؤدی در هر مرحله از رسیدگی که نسبت به حکم مراجع اعتراض داشته باشد در مراجع تجدیدنظر امکان دفاع خواهد داشت.

نون و ( قا272های مستقیم در خصوص چگونگی آراء و احکام صادره، مندرجات ماده )یکی از تضمینات قانونی موجود در قانون مالیات

های حل اختالف را به منظور اقامه دلیل و ارائه توضیحات درباره برگ تشخیص تبصره آن است که حضور نماینده امور مالیاتی در هیأت

دلیل جلوگیری به عمل آید. به عبارتی ممیزان، داند. این موضوع به دنبال آن است تا از اتخاذ تصمیمات غیر مستند و بیصادره ضروری می

ها و ان تشخیص و کلیه کسانی که در حوزه نظام مالیاتی دارای وظیفه هستند، اقدامات خود را در معرض نگاه نقادانه اعضای هیأتمأمور

مؤدیان مالیاتی خواهند دید. بر این اساس سعی خواهند نمود تا به صورتی شفاف هر آنچه را که قانون به آن اذعان دارد مورد رعایت قرار 

 ( 272 مستقیم، ماده های مالیات قانون )دهند.

 

 هااصل قانونی بودن جرایم و مجازات
های اساسی یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری، که منتج از اصل برائت بوده و همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادی»

 (912 :1917هاشمی،  )«باشد.ها میفردی شهروندان جامعه است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

در دین مبین اسالم « این اصل مترقی با حاکمیت مکتب کالسیک و انقالب کبیر فرانسه در حقوق جزای عرفی استقرار یافته است.»

 اند. قاعده مذکور از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیون به شمارنیز فقهای عظام این اصل را تحت قاعده قبح عقاب بال بیان مورد قبول قرار داده

 (92 :1912 داماد، محقق )رود و هیچ تردیدی در آن نیست.می

الملل و نظام حقوق بر اساس اصل مذکور که به عنوان یکی از مقتضیات اساسی امنیت قضایی و عدالت کیفری در نظام حقوق بین

توان متهم به جرم یا مجازاتی خصی را نمیگیرد، هیچ شداخلی مورد استقبال قرار گرفته است و فرایند اتهام تا اجرای مجازات را در بر می

توان مهمترین مبنای اصل قانونی های فردی را میعدالت و رعایت حقوق و آزادی»بینی شده باشد. نمود مگر اینکه این امر در قانون پیش

 (97 :1921 بکاریا،)« ها دانست.بودن جرایم و مجازات

، دانست که بر 1992( قانون مجازات اسالمی مصوب 2توان ماده )مالیاتی را میمبنای قانونی اصل مزبور در حوزه عدالت کیفری 

شود، هر رفتار مؤدی مالیاتی اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم یا بزه اساس آن چنین برداشت می

 ( 2 ماده ،اسالمی مجازات قانون) شود.مالیاتی محسوب می

ای به اصول بدیهی و مسلم حقوقی از جمله اصل و تبصره های مستقیم هیچ مادهبینی متاسفانه در قانون مالیاتاین پیشرغم علی

باشد. البته عدم تصریح این اصول در برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره نکرده است که قانون مزبور از این منظر محل تأمل می

شود، زیرا با توجه به های رسیدگی به تخلفات مالیاتی نمییم، مانع از بکارگیری و التزام به آن در محاکم و هیأتهای مستققانون مالیات

های مستقیم بدون و با لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به کلیه قوانین عادی من جمله قانون مالیات صراحت اصل مزبور در قانون اساسی

 اصل ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون )های اختصاصی مالیاتی قرار گیرد.دادگاه های قضایی و دادگاهتردید این اصل باید نصب العین 

 ( هفتم و سی

گذار مالیاتی، تعریف روشنی از بزه مالیاتی داشته باشد. همانطور که از عنایت به مقوله عدالت کیفری مستلزم آن است که قانون

تنها به تعریف آن اقدام نشده بلکه هیچ گونه تمایزی میان مفاهیمی همچون تخلف و تقلب و نیز ذکر دقیق آید نه قوانین مالیاتی ما برمی

های مستقیم، مصادیق فرار و اجتناب مالیاتی دقیقاً مشخص شود و جرایم هر یک مصادیق آن صورت نگرفته است.الزم است در قانون مالیات

 طور مشخص بیان گردد.به
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 مجازاتاصل تناسب جرم و 

در  های حقوق کیفری پذیرفته شده است، از ملزومات اولیه انصاف و عدالت است.ها که در همه نظاماصل تناسب جرایم و مجازات

واقع رعایت تناسب میان جرم و مجازات از جمله مفاهیم مطرح شده در باب عدالت کیفری است که نظر به گستره وسیع نظام حقوق کیفری 

ها و توان چنین بیان کرد که اصل تناسب مجازاتشود میستانی را نیز شامل میاختالفات موجود در نظام مالیات که حتی ترافعات و

های عدالت کیفری مالیاتی است. با استناد بر این اصل های مالیاتی با تخلفات و جرایم ارتکاب یافته مؤدیان مالیاتی، یکی از مؤلفهجریمه

 (121 ،1991 زاده، حبیب )ها تناسب منطقی وجود داشته باشد.و مجازات و جریمه الزم است میان بزه ارتکابی

باشد که هم در مرحله قانونگذاری و هم مرحله قضایی بدان استناد شده اصل تناسب یکی از اصول چند جانبه می»گفتنی است که 

بنابراین باید توجه داشت که این دو مفهوم از یکدیگر مجزا بوده « گیرد.است که تحت عناوین تناسب قانونی و قضایی مورد استفاده قرار می

 (199 :1919 رحمدل، )شود.و مفاهیم خاص خود را شامل می

پیوندد و نیز مقصود از الزم به ذکر است مقصود ما از بزه در این بند، هر نوع تخلف و بزهی است که در حوزه مالیاتی به وقوع می

 شود. کار مالیاتی اعمال میم از مالی و غیر مالی است که بر مؤدیان یا مأموران متخلف و بزهمجازات هر گونه مجازاتی اع

های قانونی بر حقوق کند تا محدودیتدر بیان دلیل وجودی اصل تناسب بزه و مجازات چنین گفته شده که این اصل تضمین می

ه هرگز نباید بیش از حد ضرورت و با توجه به هدفی که آن را اقتضاء اساسی فردی بیش از حد صورت نگیرد. بنابراین محدودیت اعمال شد

 (119 :1991هداوند،  )کرده است، باشد و نباید چنان گسترش یابد که تهدیدی برای سایر اصول اقتصادی به حساب آید

اصلی ناظر به حفظ تناسب شود که تناسب بندی تناسب بزه با مجازات به دو نوع تناسب اصلی و ترتیبی تفکیک میدر یک تقسیم

ها است که اشاره به اعمال مجازات ثابت برای هر جرم با توجه به شدت و ضعف آن دارد، و تناسب ها و بزهمعقول میان سطوح کلی مجازات

ی معطوف است ها در کل نظام کیفرشود. اولی به رعایت تناسب مجازاتترتیبی که در آن مجازات هر جرم با مالحظه سایر جرایم تعیین می

 (121 :1991حبیب زاده،  )و دومی به رعایت تناسب مجازات جرایم با یکدیگر توجه دارد.

گیرد، مربوط است به نوع اول تناسب، یعنی تناسب اصلی. به این معنی وضع مجازات و ضمانت اجراهایی که به صورت هرمی انجام می

چندین مرحله را در نظر گرفته و در هر مرحله، متناسب با تکرار جرم و افزایش میزان گذار برای انواع تخلفات و جرایم مالیاتی که قانون

نماید. مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن تأثیرات فعل ارتکابی، اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی می

 (11 :1911روستایی،  )رایی ضمانت اجراهاست.مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از طریق افزایش کا

گذار از وضع مجازات یکی از نکات مهم در بحث عدالت کیفری بویژه در بحث تناسب جرم و مجازات، توجه به اهدافی است که قانون

و بازدارندگی از ارتکاب گذار نه انتقام و سرزنش از مؤدی که پیشگیری در نظر دارد. در بحث عدالت کیفری مالیاتی مهمترین هدف قانون

های مالیاتی غیر ثابتی مجازات    دهد. در این صورت عدالت کیفری اقتضاء دارد تا ای است که به منظور فرار مالیاتی روی میاعمال متقلبانه

ود که میزان تمکین و شجا ناشی میکار اعمال شود. این موضوع از آنتعیین شود تا حسب موضوع و با توجه به شرایط مؤدی مالیاتی بزه

دارد نیز پذیری هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و بر این اساس الزم است تا میزان جرایمی که آنان را به تمکین مالیاتی وا میاطاعت

مقام قضایی با  متفاوت باشد. بنابراین در مقام تعیین سیاست کیفری مالیاتی باید برای هر نوع مجازات، سطوح متعددی را تعیین نمود تا در

کند را اعمال گذار را محقق میترین سطح مجازات که هدف قانونکار، مناسبمالحظه بزه، تعدد آن، شرایط وقوع بزه و شخصیت مؤدی بزه

 (122 :1991حبیب زاده،  )نماید.

کار اعمال های بزهط و ویژگیهای باید بر اساس شرایتناسب جرم با مجازات از یک بعد دیگر قابل بررسی است و آن اینکه مجازات

رو قابل اهمیت است که فاکتورهای بسیاری در انجام رفتار متقلبانه و یا عدم انجام تکالیف ستانی از آنشود. این موضوع در نظام مالیات

اجتماعی، اقتصادی و های جسمی، روانی، قانونی از سوی مؤدیان مؤثر است. در واقع اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی

بینی شده و از سوی قوای قضائیه و مجریه به پیش    کار که به اعتبار ماهیت فعل ارتکابی یا ترك آن فعل از طرف مقنن سیاسی فرد بزه

 (19 :1929 فرد، توحیدی )منصه ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و ... مجازات شود.

بایست دقت الزم صورت ها و نیز مرحله قضایی، میمراتب فوق و بر اساس اصل تناسب بزه و مجازات، در مرحله تقنینی مالیات بنا بر

اند. ما در بخش های مالی و غیر مالی که برای مؤدیان منظور شده است متناسب با بزه و تخلفی باشد که مرتکب شدهگیرد تا تمامی مجازات

 رد کدام یک از جرایم مالی و غیر مالی با اصل تناسب سازگاری ندارند.بعد بررسی خواهیم ک
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 عدم تسليم اظهارنامه و کتمان درآمد
های شغلی اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتمکلف( قانون، 122به موجب ماده ) مالیات بر درآمد مشاغل،موضوع فصل مؤدیان 

خواهد ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهخود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد 

( این قانون 191شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده )

 پرداخت نمایند.

بت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم نس( قانون، 199مطابق ماده )

 ( مالیات برای هر یک از موارد مذکور%22ای معادل بیست درصد )تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه

این ماده اشاره به مواردی دارد که  .قرار خواهند گرفت( مالیات %12ای معادل ده درصد )مشمول جریمه نیز، و در مورد رد دفترخواهند بود 

( ماده 7اگرچه اظهارنامه از سوی مؤدی تسلیم شده است لیکن اقالم ترازنامه یا حساب سود و زیان در آن درج نشده است. چرا که تبصره )

 قانون )داند.و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خالصه وضعیت درآمد و هزینه می( قانون، اظهارنامه را حاوی ترازنامه و حساب سود 122)

 ( 199 ماده،مستقیم  مالیات های

کند که چنانچه مؤدی نسبت به تسلیم بر اساس این ماده، عدم پرداخت مالیات به صورت کلی مدنظر است و این ماده بیان می

درصد مالیات متعلق قرار خواهد گرفت. البته الزم به ذکر است  22ای معادل جازات و جریمهاظهارنامه در هیچ موعدی اقدام نکند، مشمول م

الرأس تشخیص داده خواهد شد. لیکن بخشی از ( قانون، به صورت علی92که عالوه بر اعمال این جریمه، مالیات این شخص به موجب ماده )

عدم تسلیم اظهارنامه ارنامه اشاره دارد به نحوی که طبق این ماده، مؤدیان بواسطه ( قانون و تبصره آن به عدم تسلیم به موقع اظه192ماده )

اند. درصد مالیات متعلق قرار گرفته (%12)ای به میزان ، مشمول پرداخت جریمهکه ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند یعد مقررادر مو

ای را منظور داشته است به قدری که میزان جریمه و اظهارنامه حساسیت ویژهگذار نسبت به تسلیم چنانچه از این ماده قابل فهم است قانون

 (192 ماده،مستقیم مالیات های قانون )مجازات این تخلف را چندین برابر عدم تسلیم مالیات در سررسیدهای مقرر تعیین نموده است.

، عدم تسلیم توسط اشخاص حقوقیمطابق تبصره ماده مزبور نوع دیگری از تخلف وجود دارد که شامل عدم تسلیم اظهارنامه 

، و نیز مؤدیانی که در اظهارنامه تنظیمی با عدم درج تمام یا بخشی از ( این قانون91)( ماده ( و )بمشموالن بند )الف اظهارنامه توسط

( مالیات %72ای معادل چهل درصد )موجب تعلق جریمه باشد کهاند، میهای غیر واقعی را درج نمودههزینه   و یا را کتمان درآمد خود آن

 (112 ماده،مستقیم های مالیات قانون ).گیردنیز قرار نمی مشمول بخشودگی که گرددمتعلق می

درصد مالیات متعلقه و در صورت عدم تسلیم آن،  12معادل ای شود، تسلیم دیرهنگام اظهارنامه، مشمول جریمهچنانچه مالحظه می

آید چرا که عالوه بر جنبه بازدارندگی، یابد که به نظر میزان مناسبی به حساب میدرصد مالیات متعلقه افزایش می 72این جریمه تا میزان 

 ب منطقی قرار دارند.دهد و به جهت نوع تخلفات صورت گرفته در تناسخسارت ایجاد شده را به خوبی پوشش می

ای که در باب عدالت کیفری مالیاتی حائز اهمیت است توجه به این مطلب است که به نظر یکسان با عنایت به تبصره ماده مزبور، نکته

هزینه،  درصدی مالیات متعلق، برای اشخاصی که با وجود تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و 72قرار دادن مجازات و جریمه 

اند، مناسب و عادالنه نباشد. چرا که در مورد دوم، یقیناً اند، و اشخاصی که اقدام به کتمان درآمد نمودهنسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکرده

راه بوده عنصر مادی و معنوی جرم وجود دارد لیکن در مورد اول احتمال آن نیز هست که انجام این فعل بدون قصد و اراده و سوء نیت هم

 باشد. بر این اساس الزم است حاالت مختلف وقوع این تخلف تفکیک شود و پس از آن مجازات متناسب وضع شود.

 1الزم است در خصوص عدم تسلیم به موقع اظهارنامه به این نکته توجه شود که تأخیر در ارائه و تسلیم اظهارنامه از یک روز تا    

مناسب است جریمه مزبور نیز دارای ضرایب متغیری باشد تا از آن طریق اشخاصی که بر حسب میزان سال متغیر خواهد بود، بنابراین 

ها نیز اند به صورت نابرابر نیز مشمول مجازات و جریمه قرار گیرند و با افزایش مدت تأخیر، مجازاتتأخیر، وضعیت غیر یکسانی را پیدا کرده

ن موضوع منطبق با مفهوم عدالت است که تصریح دارد که با افرادی که در وضعیت نامساوی قرار ای و تصاعدی افزایش یابد، ایبه صورت پله

دیانی که ملزم به نگهداری ؤمنیز عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و دارند، به صورت نابرابر نیز رفتار شود. این نکته در خصوص 

 جاری است و باید مدنظر قرار گیرد.، نیز دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند

باشد، چنانچه گفته شد هر اند،که این مطلب صحیح نمی( قانون را، از نوع مجازات اداری دانسته192برخی جریمه مندرج در ماده )

جرمانه خواهد یافت و نوع فعل یا ترك فعل مالیاتی که با نیت انتفاع و کسب سود همراه باشد و مورد تأکید قانون نیز بوده باشد، عنوان م

مجازات آن از نوع مجازات کیفری خواهد بود. بنابراین مجازات تعیین شده برای عدم تسلیم اظهارنامه از نوع کیفری بوده که در اصل 

 (199 :1991 راهپیما، )جایگزین مجازات سالب حق و آزادی قرار گرفته است.

توسط مؤدیان، از جمله اقداماتی است که مقدمه فرار یا گریز مالیاتی  غیر قابل قبولهای غیر واقعی و یا ابراز هزینهکتمان درآمد یا 

های مستقیم که مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در حال پیگیری باشد. نظر به اصالحیه اخیر قانون مالیاتمی
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اند. این جعل فاکتور و اسناد مالی، به عنوان جرم مالیاتی شناسایی شدهو  استفاده از کارت بازرگانی اشخاص غیراست، اقداماتی همچون 

باشد. بر این اساس الزم است تا قبیل اقدامات نشانگر وجود قصد و اراده مؤدی در کسب منفعت مادی از بابت عدم پرداخت مالیات می

د را که در قانون فعلی از نوع مجازات مالی درنظر گرفته شده است سازمجازات اقداماتی که مقدمه فرار بوده یا مسیر فرار و گریز را هموار می

-های سالب حق و آزادی برای این بزه تعیین میبه عنوان مجازات کیفری بدانیم و شایسته بود انواع دیگر مجازات کیفری از قبیل مجازات

 شد.

 

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

 ارتقای و عمومی رفاه و امنیت افزایش زندگی، شرایط بهبود منظور به آنان، از نمایندگی به تا کند می دریافت مردم از را مالیات دولت. است

یکی از بزرگترین اهرم های بازدارنده .دهد کاهش را طبقاتی شکاف و برپا را اقتصادی و اجتماعی عدالت و نموده هزینه جامعه بهداشت سطح

 از ستانی مالیات نظام گوناگون مراحل در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت اقتصادی جایگاه قوانین و مقررات می باشد از آنجائیکه

 بازشناسی. باشد عدالت اصول بر مبتنی بایست می مالیاتی اختالفات فصل و حل حتی و مالیات وصول تا تقنین و گذاری سیاست مرحله

 عدالت بحث در مهم نکات از مورد نظر است یکی مستقیم های مالیات قانون در آن سنجش و مراحل این از یک هر در مالیاتی عدالت اصول

 کیفری عدالت بحث در. دارد نظر در مجازات وضع از قانون گذار که است اهدافی به توجه مجازات، و جرم تناسب بحث در بویژه کیفری

 منظور به که است متقلبانه ای اعمال ارتکاب از بازدارندگی و پیشگیری که مؤدی از سرزنش و انتقام نه قانون گذار هدف مهمترین مالیاتی

 با و موضوع حسب تا شود تعیین ثابتی غیر مالیاتی مجازات های  تا دارد اقتضاء کیفری عدالت صورت این در. می دهد روی مالیاتی فرار

 با شخص هر اطاعت  پذیری و تمکین میزان که می شود ناشی جا آن از موضوع این. شود اعمال کار-بزه مالیاتی مؤدی شرایط به توجه

 در بنابراین. باشد متفاوت نیز می دارد وا مالیاتی تمکین به را آنان که جرایمی میزان تا است الزم اساس این بر و است متفاوت دیگر شخص

 آن، تعدد بزه، مالحظه با قضایی مقام در تا نمود تعیین را متعددی سطوح مجازات، نوع هر برای باید مالیاتی کیفری سیاست تعیین مقام

 .نماید اعمال را کند-می محقق را قانون گذار هدف که مجازات سطح مناسب ترین بزه کار، مؤدی شخصیت و بزه وقوع شرایط
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