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Abstract 
One of the most important aspects of taxation is 

the issue of tax crime, which is one of the most 

important concerns of tax systems today and 

harms the economy of society. This crime 

occurs when some people fail to disclose 

employment or income or both to tax authorities, 

so they do not report certain economic activities 

to legal offices numerically and statistically. 

Corruption in tax collection reduces tax 

revenues, discrimination, injustice and 

ultimately dissatisfaction among taxpayers, the 

effects and consequences of which are visible in 

the economies of countries and can even have 

serious effects on other social and political 

pillars of governments and political systems. 

Also threaten governments. The new law on 

direct taxes is a new development in dealing 

with tax offenses and aims to improve the 

performance of the tax organization. Avoiding 

tax evasion has been a major concern for the 

executive branch in recent years. Accordingly, 

the provision of criminal enforcement 

guarantees and their innovations in the 

amendment adopted in 1394 of the Direct Tax 

Law is considered an important step in this 

direction. Accordingly, it is necessary to 

carefully consider the factors that cause 

corruption or crimes in the tax system and then 

to examine the ways to prevent these crimes in 

Iranian criminal law so that appropriate solutions 

can be provided in this regard Appeared. 

Keywords: Tax offenses, Tax, Economy, 

Income, Tax Proceedings.  

  چکیده

 از یکی امروزه هک است یاتیمال جرم بحث، اتیمال مهم جوانب از یکی

 اقتصاد رود و به می شمار به یاتیمال يها ستمیس يها غهدغدین تر مهم

 یبعض هک دهد یم رخ یهنگام این جرم. آورد می وارد لطمه جامعه

 مؤسسات بهها  آن يهر دو ای درآمد ای اشتغال ار نمودنکآش در افراد

 در را ياقتصاد يها تیفعال یبعض جهینت در، ورزند یم قصور یاتیمال

 در فساد. دهندینم گزارش يآمار و يعدد صورت به یقانون دفاتر

 یعدالتیب، ضیتبع، یاتیمال يدرآمدها اهشک باعث اتیمال يآورجمع

 سوء تبعات و آثار هک گرددیم یاتیمال انیمؤد نیب در یتینارضا تاًینها و

ان کار گرید بر يجد اتتأثیر یحت و بوده انینما شورهاکاقتصاد  در آن

 یاسیس نظام تواندیم و گذاشته يجا هب هادولت یاسیس و یاجتماع

هاي مستقیم به عنوان  قانون جدید مالیات. دینما دیتهد زین را هادولت

باشد و هدف آن بهبود  تحولی جدید در برخورد با جرایم مالیاتی می

 به مالیات پرداخت عدم جلوگیري از. عملکرد سازمان مالیاتی است

 ذیصالح اجرایی هايدستگاه رايب اخیر سالیان در مهم ايدغدغه عنوان

 و کیفري هاياجرا ضمانت بینی پیش اساس همین بر. است بوده

 مستقیمهاي  مالیات قانون 1394مصوب  اصالحیه در آن هاينوآوري

است  الزم اساس نیهم بر. گرددمی تلقی راستا این در مهمی گام

به  رددگیم یاتیمال نظام در جرائم ای و فساد بروز موجب هک یعوامل

 در جرائم نیا از يریشگیپ يهاراه و سپس گرفته قرار توجه مورد دقت

 بتوان به آن استناد با تا ردیگ قرار یمورد بررس رانیا يفرکی حقوق

پژوهش حاضر از لحاظ . نمود ارائه نهیزم نیا در یمناسب يارهاکراه

باشد و  به صورت نظري می، از لحاظ روش تحقیق، کاربردي، هدف

اي بوده و روش تجزیه و تحلیل و  دآوري اطالعات کتابخانهروش گر

  .بندي به صورت توصیفی خواهد بود جمع

دادرسی ، درآمد، اقتصاد، مؤدي، جرایم مالیاتی: واژگان کلیدي
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  مقدمه

 در یتوجه قابل تأثیر هک شورهاستک یمال و یپول يهااستیس ياجرا يبرا مهم اریبس ابزار یک اتیمال

وجود  مقتدر هاي دولت تشکیل زمان از و دور سالیان از که است موضوعاتی از دارد و یکی اقتصاد نهیزم

 يفرکی حقوق عیشا تخلفات از یکی یاتیمال جرم. است بوده ها دولت ارتزاق راه ترین اصلی رههموا و داشته

 بهها  آن يهر دو ای و درآمد ای اشتغال ردنکار کآش در افراد از یبعض هک دهد یم رخ یهنگام و است یمال

 جرایم جمله از لیاتیما جرم. ندینما یعمل نم خود یقانون فیوظا به ای و ورزند می قصور یاتیمال مؤسسات

 مردم که است مالیاتی بر کشورها از بسیاري در کشور امور اداره اساس که چرا، شود می محسوب اقتصادي

 رو این از. شود اقتصاد تمام شدن متزلزل قیمت به تواند می آن پرداخت در ناهنجاري و پردازند می دولت به

  ).27، 1399، و آل محمد تاجمیر ریاحی( شوند میمحسوب  دولت ضد بر جرایم از جرایم این

شود درآمدهاي مورد نیاز دولت  به طوري که باعث می، فرار مالیاتی آثار سوئی بر اقتصاد کشور دارد

در ، را فراهم سازدها  آن باید نشود و در نتیجه خدمات اجتماعی که دولت می تأمینهاي اجتماعی  براي هزینه

گذاري دولتی شود که این امر اثر منفی بر  شود و نیز موجب کاهش سرمایهحد مورد نیاز و با کیفیت ارائه ن

 دارد باري وخامت آثار کشورها اقتصادي جریان که بر جهت آن از پدیده این. رشد اقتصادي کشور دارد

اقتصادي  موقعیت تقویت براي ها دولت که را و بازرگانی اقتصادي هاي سیاست بسا چه و باشد می ناپسند

 ساز نهیزم تواند یمالیاتی م نظام در موجود يها ضعف. اثر نماید بی یا اثر کم نمایند می اعمال نکشورشا

 جرایم. روند یم شمار فساد به یاصل قیمصاد از دو هر هک باشد یاتیمال فرار و ینیرزمیز اقتصاد گسترش

 گروه دست در سرمایه تانباش و توزیع نشده مناسب نحو به جامعه سطح در درآمدها شود می سبب مالیاتی
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 افزایش موجب طبقاتی شکاف بلکه، آورد می را فراهم گروه این قدرت تقویت زمینه فقط نه، خاص

 گسترش براي نیاز مورد اقتصادي امنیت نهایت در و شود می در جامعه اجتماعی و سیاسی هاي تنش

 درازمدت و میان مدت در اي یدهپد چنین. کند می اختالل دچار را گذاري سرمایه اقتصادي و هاي فعالیت

  ).28، 1398، حیدري( گردد مشکل دچار اقتصادي رشد تا شود سبب می

تصویب  با 1394 سال در این که تا اند کرده تجربه را زیادي هاي نشیب و فراز مالیاتی قوانین ایران در

 در کنار خاصاي  مقرره در که است رسیده نتیجه این به مقنن، مستقیم هاي مالیات قانون اخیر اصالحیه

خالف  رفتارهاي از بعضی انگاري جرم و کیفري ياجرا ضمانت به اداري و حقوقی هاياجرا ضمانت

 امروزه. کند جلوگیري کشور در مالیاتی فرار رفتار وقوع از بتواند روش این با شاید تا بپردازد قانون

 احساسترین  کوچک بدون و باال سنف به اعتماد با، روانی- روحی کامل سالمت در مالیاتی مجرمان

 و ها و چالش دهند می ادامه مالیاتی عرصه در را خود مجرمانه شغل، زیرکانه و ماهرانه انجام با، گناهی

 فیط است نکمم یاتیمال جرم. اند داده قرار کیفري عدالتهاي  نظام روي پیش را فراوانی هاي بحران

 پرداخت عدم ای ، تأخیرم اظهارنامهیتسل در تأخیر رینظ، دریگ بر در را میجرا و تخلفات از اي گسترده

 با اتیمال اعالم واقع در اظهار خالف و اتیمشمول مال معامالت ای درآمد اعالم در قصور، اتیمال

  ...و یاتیمال ترفند، یاتیمال تقلب قصد به یا تبانی ذبک یگواه، تقلب قصد به یمباالت بی

 انکتواند ام یمها  آن عیجم به توجه هک است متعدد یتایمال نظام در جرم ابکارت عوامل

، یاجتماع، يمسائل اقتصاد رینظ یعوامل. دینما فراهم آن با نه برخوردیزم در را بهتر يریگ میتصم

 هک ن جرائمیا از يریشگیپ يها آن شناخت راه با متناسب هک یانسان، یطیمح، يساختار، یاسیس، یفرهنگ

 نیقوان به استناد با توان یموارد م یدر بعض هک چرا؛ دارد يا ژهیت ویاهم زین است ورکمذ عوامل بر یمبتن

 يران برایا يفرکی حقوق هک ردک را جستجو يموارد یاسالم مجازات قانون ای یاتیاز مال اعم مقررات و

 يها راه به توسل با ستیبا یم موارد ریدر سا نموده و ینیب شیپ را ییها راه جرائم نیا از يریشگیپ

 به و اتخاذ یاتیمال نظام در جرم از يریشگیپ به منظور الزم ریتداب یا وضعی یاجتماع از اعم يفرکیریغ

  .شود اجرا گذاشته موقع

  مفهوم جرایم مالیاتی - 1

 مورد، آن از مصادیق بودن برخی کیفري و اقتصادي علیرغم که است جرائمی محدود از مالیاتی جرایم

 در مالیاتی جرائم از مشخصی هیچ تعریف تاکنون لیکن، گرفته قرار اخیر هاي دهه در حقوقدانان توجه
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 از آن خصوص در انگاري جرم و این مفاسد شناسایی. است نگردیده ارائه کشورمان در کیفري حوزه

هاي  اتیمال قانون در آن یاصطالح يدر معنا یاتیمال میجرا. اجرائیه کشورها است قوه هاي دغدغه

 عدم علت به و ننموده عمل خود یقانون فیالکت به یاتیمال انیمؤد هکاست  يموارد ملشاعمدتاً م یمستق

 عنوان تحت مشخص يبا درصد اتیمال بر اصل مازاد یمبالغ آن در پرداخت تأخیر ای اتیمال پرداخت

  .گردد یم آنان اخذ از یاتیمال مهیجر

 يفرارها از گرفته نشأت ای داشته يرفکی جنبه هک افتد یم اتفاق زین يگرید جرائم یاتیمال نظام در

 در متفاوت لیدال و مختلف الکاش به هک است یمجازات اسالم قانون در مندرج میجرا ای است یاتیمال

 به مکلف که هر شخصی قانون مطابق. یمال ر جرائمیو سا جعل، ارتشاء مانند افتد یم اتفاق یاتینظام مال

 مربوط اي هزینه و اطالعات درآمدي حاوي مالیاتی اظهارنامه یمتسل از و بوده مالیاتی اظهارنامه تسلیم

 و کسر وصول به مکلف ارزش افزوده بر مالیات قانون یا قانون این مقررات موجب به یا کند خودداري

 کشور مالیاتی امور سازمان قانونی به مواعد در را مزبور مالیات و شده دیگر مؤدیان مالیات دریافت

 نشده محدود فوق موارد به مالیاتی تنها جرم که گرفت نظر در باید البته. بود خواهد مجرم نکند پرداخت

 خود نام به دیگر مؤدیان و قراردادهاي معامالت یا، دیگران نام به خود قراردادهاي و معامالت تنظیم و

 ارفر مالیات پرداخت از شخصی که صورتی در حال. شود می محسوب مالیاتی جرم نیز واقع برخالف

 است ممکن قانونی مجازات این صورت در. کند می او برخورد با قانون شود فوق جرایم مرتکب و کند

 جریمه ما کشور قوانین در. است حبس یا جریمه شاملمعموالً که  گیرد صورت مختلفی هاي شیوه به

 مؤدیان ترغیب منظور به ابزار و نوعی شود می تعیین متعلق از مبلغ مالیات درصدي صورت به مالیاتی

  .است مالیات پرداخت براي مالیاتی

هفت ، مستقیم هاي مالیات قانون اصالحیه در که گفت توان می مالیاتی جرایم مفهوم خصوص در

، دهد انجام را کار هفت این فردي هر آن اساس بر که است احصاء شده مالیاتی جرم براي مصداق

 و واقع خالف مدارك و اسناد، دفاتر تنظیم - یک: دشو می مجازات قانون طبق محسوب و مالیاتی مجرم

دسترسی  از ممانعت - سه؛ آن از حاصل درآمد کتمان و اقتصادي فعالیت اختفاي - دو؛ آن به استناد

 قانون 181ماده  اجراي ثالث در اشخاص یا خود اقتصادي و مالیاتی اطالعات به مالیاتی مأموران

و  169 مواد موضوع، اطالعات مالی ارسال بر مبنی قانونی تکالیف انجام از امتناع و مستقیم هاي مالیات

 انجام عدم - چهار؛ اقدام با این دولت به زیان کردن واردن و کشور مالیاتی امور سازمان به مکرر 169
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 مالیات کسر یا وصول رابطه با در افزوده ارزش بر مالیات و مستقیم هاي مالیات به مربوط قانونی تکالیف

 و معامالت تنظیم -پنج. شده تعیین قانونی مواد در مالیاتی امور سازمان به آن ایصال و یگرد مؤدیان

 - شش. واقع برخالف خود به نام دیگر مؤدیان قراردادهاي و معامالت یا دیگران نام خود به قراردادهاي

 درآمدي العاتحاوي اط مالیاتی اظهارنامه تسلیم و تنظیم خصوص در قانونی تکالیف انجام از خودداري

 مالیاتی فرار منظور به اشخاص دیگر بازرگانی کارت از استفاده - هفت. متوالی سال سه در اي هزینه و

  )89، 1389، دهقانی و یمقدم زنجان(

  یاتیمال میجرا يباال آمار - 2

 از شتریار بیها بس یآب قهی میجرا و قتل، سرقت نرخ هک است تیواقع نیا نشانگر ییجنا آمار به ینگاه

 از میجرا اب درکارت نییپا نرخ بر لیدل نیا اما، است ياقتصاد میجرا ریسا ای و ارتشاء، یاتیمال فرار نرخ

 دست میجرا نیزان ایم هک دید میخواه مینک یبررس را ییجنا آمار يماورا اگر هکبل، ستین دست نیا

 دیده بزه و ندارند یقیحق دیده بزه نوعاً میجرا نیا هک ن استیا آن علت و ندارند یعموم میجرا از یمک

 موارد و نداشته کیشا مین جرایا لذا. باشند می مقصر دو هر نوعاً و هستند مردم و جامعه واقع درها  آن

 را آن نندک یم یسع و هستند جرمم، يفرکی معادله طرف دو هر و است كاند زین دادگاه به آن اعالم

 به را یاتیمال انیفرار آمار تا نندک یم یسع یاتیمال لک رانیمد، مواقع یلیخ در، به عنوان مثال. نندک یمخف

 دهند نشان شتریب مافوق مقامات نزد را خود ییاراک زانیبتوانند م تا دهند نشان یمک ارقام و صورت اعداد

 يارکاه بزهیس رقم لذا. نندک ینم ارک نیا به اقرار وقت چیه اتیمال از انیو فرار متقلبان گرید طرف و از

  .باالست اریبس میجرا نیا رد

 واقعیت یک از نشان جرایم این وجود: گفت این جرایم باید روزافزون آمار اصلی در رابطه با علت

. گیرد می ریشه فرار مالیاتی از پیشگیري براي دقیق سازوکارهاي نبود شک از بدون که دارد تلخ

 و درآید ارزش یک صورت به اخت مالیاتپرد که باشد اي گونه به مربوطه باید هاي دستگاه هاي اقدام

 صحیح فرهنگ با شهروندان که طوري به. شود داده آموزش شهروندان دقیق به صورت به قرمزها خط

 وجود ثالث جانب شخص از میجرا نیا آثار كدر انکام گرید طرف از. شوند آشنا مالیات پرداخت

 عابر ای و هیهمسا اگر منزل از سرقت در. ودش ینم گزارش مسئول مقامات مراجع و به جهینت در و ندارد

 از یاتیتقلبات مال و تخلفات به ابکارت در اما، دهد اطالع سیپل به دیبا هک داند یم ببرد به موضوع یپ

 ییجنا استیس در یعنوان معضل به تواند یم نیاساساً ا... و يسندساز رینظ ها روش اقسام و انواع قیطر
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  .دیشیاند جامعه یعموم اطالعات سطح باال بردن يبرا يا چاره راه دیبا و گردد یتلق یتکمشار

 و یاتیمال فرار يها زهیانگ یاتیمال يباال يها نرخ وجود هک دهد یم نشان شده انجام يها قیتحق

 از شتریه بک نندک یم احساس انیمؤد هکن یا یعنی) 23، 1373، عالء( دهد یم شیافزا ات رایمال از اجتناب

 تا شود می باعث يبند نرخ يها وهیش و موجودهاي  نرخ و پردازندیم اتیمال، بدهند اتیمال دیبا هک آنچه

 پندارند یم عادالنه خودشان هک یزانیم به و ردهک فرار آن یواقع مقدار به اتیمال پرداخت از انیمؤد

 با دولت هم هک شود میتنظ يا گونه به ها اتیمال زانیاست م الزم مسئله نیا به توجه با. پردازند یم اتیمال

 خود سود از یبخش بتوانند انیمؤد هم و داشته باشد را خود يها نهیهز پرداخت ییتوانا اتیمال زانیم نیا

 داوطلبانه خود را اتیمال انیمؤد، عادالنه باشد اتیمال زانیم هک یزمان. نندک پرداخت اتیمال عنوان به را

 را یاتیمال فرار و دیافزا یم یاتیمال نظام یدگیچیپ بر یاتیلما يها نرخ ادیز تعداد. ردک خواهند پرداخت

 و گسترده یاتیمال موجب فرار هک شود نییتع یسطح در اتیمال یینها زانیم دیبا نیبنابرا. دهد می شیافزا

 نیهمچن)، 15، 1384، اي و حمزه یمیصم يجعفر( نشود ياقتصاد تیفعال در اهشک ایسازي  حساب

 اتیمال از فرار انکام هک دهد سوق مشاغل از دسته آن سمت به را افراد تواندیم یتایمال يباال يها نرخ

  ).18، 1383، ونکی( باشد شتریبها  آن در

، دهد گسترش و زده دامن را یاتیمال فرار دهیپد ما یاتینظام مال در تواند یم هک يموارد از گرید یکی

 در و عام طور به نیقوان میتنظ در مهم اریبس مباحث یکی از. استها  آن یدگیچیپ و یاتین مالیقوان تعدد

 ازهایی  شاخص يدارا قانون بودن فهم قابل. است یاتیمال قانون بودن فهم قابل، طور خاص به یاتین مالیقوان

 ساده)، ابدیدر را قانونگذار مقصود یآسان به آن خواننده هک آن گونه( تیشفاف، جمالت بودن وتاهک جمله

 قانون یراحت به بتواند يمود هک شود می باعث یاتیمال قانون بودن وتاهک. است قانون منظم رساختا و یسینو

 در موضوع این. دینما لیتسه انیمؤد يسو از را یاتیمال فیالکت تواند انجام یم امر این. بفهمد و بخواند را

 وجود و یدگیچیو پ یاتیمال نیقوان یندگکپرا و است قرار نگرفته توجه مورد چندان کشور ما یاتینظام مال

 یپ در یپ و متعدد اصالحات همچنین. دیآ یم شمار به یاتیمال نیقوان بیمعا از رفهمید و لیثق عبارات

 شود یم باعث نیقوان یدگیچیپ. است شده نین قوانیا در ابهام و یآشفتگ يا گونه باعث رانیا یاتیمال نیقوان

 و دهینگرد انیب و واضح روشن لکش به اتیمال پرداخت به مربوط نیقوان هک ییجا در یاتیمال انیمؤد

 از اي دوگانه يهابرداشت و نموده سوءاستفاده نیقوان از، نگرفته صورت مورد نیا در یاملکرسانی  اطالع

  .روند طفره اتیمال پرداخت از آن دنبال به و آورند عمل بهها  آن
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  جرایم مالیاتی يماد و روانی عنصر - 3

 لذا. هستند یفن و یتخصص نوعاً یمیجرا، عام طور به ياقتصاد میجرا و خاص طور به یاتیمال میجرا

 و يا حرفه يافراد، انیمؤد ریسا و بازرگانان و تجار، ها ارخانهک، ها تکشر صاحبان هک است نیا بر فرض

 عدم ای یمباالت بی و یاطیاحت بی، غفلت اثر در هک هم یافعال و اعمال آثار به نسبت و بوده متخصص

 میجرا در علت نیهم به. دارند یآگاه، شوند یم بکمرت خود تیفعال رشته با مرتبط نظامات تیرعا

 و يا حرفه رایز. دارند صرف يجنبه ماد شتریب میجرا نیا و است روانی مفروض عنصر نوعاً ياقتصاد

 نیا يماد عنصر اما. دارد مالزمه آثار اعمال شان ازها  آن بودن آگاه با مشاغل صاحبان متخصص بودن

در  زین یالملل بین اسناد و یقانونگذار داخل شیگرا و ابدی یم ابکارت فعل كتر صورت بهعمدتاً  میجرا

، خرید( معامالت اقالم یواقع عدم ثبت: مانند. باشد یم میجرا نیا در فعل كتر انگاري جرم جهت

 عدم، ها فروش، درآمدها دادن نشان مکو  ها نهیهز اقالم دادن نشان باال، يحسابدار دفاتر در...) فروش و

  ...و ا اشخاص ثالثی یاتیمال انیمؤد توسط یقانون فیالکت انجام

 در اما، افتد یم اتفاق دهیچیپ اریبس يها قلمرو در و بوده يا حرفه و یفن بعد يدارا یاتیمال جرائم اساساً

 شیپ اموال و مصادره ضبط، یمال هاي تمجازا و ينقد مهیجر صورت به شتریبها  مجازات، ياقتصاد میجرا

 عمل جهینت در است نکه ممک است یخسارت زانیم و جرم شدت از یتابع عموماً ينقد فرکی و شود یم ینیب

 جرم رارکت موارد درها  زان مجازاتیم لذا. است ردهک لیتحص هک ینامشروع سود زانیم ای، شود وارد بکمرت

  .ندارد یتوجه یاسالم مجازات قانون م برکحا یعموم ولاص به و ندک یم تیتبع یخاص اصول از

  آثار جرایم مالیاتی - 4

 خدمات ارائه عدم جهینت و در دولت ازین مورد يدرآمدها نشدن تأمین در یاتیمال جرم و فرار سوء آثار

 سطح درآمدها در شود یم سبب یاتیفرار مال نیهمچن. ندک یم دایپ بروز و ظهور تیفکی با و مطلوب یاجتماع

 قدرت تیتقو نهیزم فقط نه، خاص يها گروه دست در انباشت ثروت و نشده عیتوز متناسب نحو به جامعه

 و یاسیس تنش شیافزا موجب امر نیا از یناش یطبقات شکاف بلکه آورد فراهم را ها گروه یبرخ یاسیس

  ).23، 1400، کشاورز( داشت خواهد دنبال به را یاتیمال میجرا جتاًیو نت شود یم جامعه در یاجتماع

 پس، درآمد عیتوز، ياقتصاد رشد بر آن تأثیر به توان یم هک گذارد یم اقتصاد بر یسوئ آثار یاتیمال جرم

 ياقتصاد رشد بر یمبهم اثرات یاتیفرار مال. ردک اشاره... و یدولت بخشگذاري  هیسرما، یخصوص بخش انداز
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 مبودک با، الزمهاي  يگذار هیسرما صیتخص دولت در ،جهینت در. دهد یم اهشک را دولت درآمد دارد که

 نکمم یاتیمال فرار، مقابل در. داشت اقتصاد خواهد بر یمنف اثر یاتیمال فرار، یحالت نیچن در. شد خواهد مواجه

 در جرایم مالیاتی. دهد شیافزا را یخصوص يها يگذار هیسرما خود نوبه به و یشخص ياندازها پس است

، اي و شغلی فرد هاي حرفه دهند و فعالیت جامعه رخ می اقتصادي حیات متن و بستر در که دهستن جرائمی زمره

تالش عمدي براي فرار از  - الف: شود و دو نوع جرم مالیاتی قابل تصور است بستر ارتکاب جرم تلقی می

  ).19، 1400، تیموري( مالیاتتالش ارادي براي فرار از پرداخت  - ب. ارزیابی دقیق مالیات

 شیافزا به منجر، دیتول سطح شیافزا وگذاري  هیسرما شیافزا قیطر از تواند یم یاتیمال فرار شیافزا

 فرار هک دارد وجود انکام نیا نیهمچن. شود درآمد عیتوز تیوضع در بهبود نیبنابرا و یعموم درآمد

 جهینت در و شده اصخ يها گروه يبرا ثروت انباشت درآمد و عادالنه عیدر توز یینارسا باعث، یاتیمال

عادالنه  عیتوز و یاتیمال فرار نیب ارتباط نییتع نیبنابرا. شود یاجتماع و یاسیس يها تنش شیافزا به منجر

 يدرآمدها اهشکموجب  یاتیمال فرار هک گفت توان یم یلک طور به. است یتجرب مسئله کی زین درآمد

، مسئله نیا. است دولت اهداف به یابیدست يبرا یمانع شده و يبند بودجه در اخالل و دولت یاتیمال

 تینها در و ردهک مواجه یمال تأمین لکبا مش را شورک... و ياقتصاد، یاجتماع يها برنامه تیریمد

 نفع به را ياقتصاد رقابت عوامل تواند یم یاتیمال فرار. داشت خواهد یپ در را یعموم رفاه اهشک

 شتریب را يمختلف درآمد يها گروه نیب افکش بابت نیا از و دهدا رییاند تغ نپرداخته اتیمال هک ییها آن

 در اختالل؛ دولت یاتیمال اهش درآمدک موجب یاتیمال فرار. ندک بدتر را درآمد عیتوز تیو وضع ردهک

 نیب افکش، عامل این. شود می مرتکبین نفع به يعوامل اقتصاد یرقابت توان تغییر و ساالنه بودجه

 اندیشی چاره یاتیمال فرار از يریشگیپ يبرا چنانچه. ردک بیشتر خواهد را يددرآم مختلف يها گروه

 تأثیر لیدل به. شوند بیترغ ارک نیا به خود یتوان مال شیافزا منظور به زین گرید افراد است نکمم، نشود

 پیدا یمومع تیبه تدریج مقبول، افراد یز برخیپره رغم به، یاتیمال فرار، گریکدی بر افراد یاجتماع رفتار

 راه آخرین عنوان به آن براي کیفر بینی و پیش انگاري جرم به پدیده این با مقابله براي قانونگذار. کند می

  ).182، 1394، و خالقی یتاق سیفی قره( شود می متوسل

  عمومیات جرایم مالیاتی - 5

باشد را مورد  یاتی میدر این مبحث برخی از عمومیات ارتکاب جرایم که قابل اعمال بر روي مجرمان مال

 و تعدد در مورد خاصی حکم مستقیم هاي مالیات قانون اصالح قانون این که به نظر. دهیم بررسی قرار می
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 به توجه با 1392 اسالمی مصوب مجازات قانون 139 لغایت 131 مواد بنابراین، نکرده وضع جرم تکرار

 در، جرایم این گونه مرتکبین مجازات براي عیینت در و بوده حاکم مالیاتی نیز جرایم در، آن بودن آمره

  ).74، 1397، االسالمی بهفر و شیخ( بود خواهد الرعایه الزم ارتکابی هاي بزه تعدد صورت

  تکرار جرم - 1- 5

 يریاهش مجازات حبس تعزکقانون  13ماده ( 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  137با دقت در ماده 

) 1399مصوب 
1
با توجه به این . باشند که مؤدیان مالیاتی در معرض مواجهه با تکرار جرم میتوان دریافت  می 

2که جرم فرار مالیاتی جرمی درجه شش
بنابراین در صورتی که مؤدي مالیاتی پس از قطعیت ، بوده 

، محکومیت و تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان اجراي مجازات مجدداً مرتکب جرم فرار مالیاتی گردد

این است که موارد مصرح ، کند آنچه بحث تکرار جرم را متصور می. قررات تکرار جرم خواهد بودمشمول م

. هاي مستقیم مواردي است که مؤدیان مالیاتی در هر سال موظف به انجام آن هستند قانون مالیات 274در ماده 

  .باشد رار جرم بسیار باال میاحتمال تک، بنابراین با توجه به این که این تکالیف همیشه بر عهده مؤدي بوده

  تعدد جرم - 2- 5

هاي مستقیم مصادیقی را براي تحقق جرم فرار  قانون مالیات 274با توجه به این که قانونگذار در ماده 

مصادیق جرم مالیاتی را به دنبال دارند و این ، مالیاتی بیان کرده است و بعضی از این مصادیق به همراه خود

هاي مستقیم در  لذا در این خصوص با توجه به سکوت قانون مالیات، رم باشدتواند تعدد ج عمل می

مقررات آن قابلیت اجرا را خواهد داشت که با این وصف مؤدیان مالیاتی با ، خصوص تعدد جرم

در  274هر یک از بندها و موارد مذکور در ماده . هاي حداکثري و شدیدتري مواجه خواهند بود مجازات

موارد دیگر را نیز با خود به ، هر یک از این مواردمعموالً باشند و  جرم مالیاتی می صورت ارتکاب یک

اسناد و مدارك ، عدم ارائه دفاترمعموالً عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی ، به عنوان مثال. آورد همراه می

                                                      
 هـر کـس بـه    -137مـاده  : به شرح زیر اص�ح می شـود  1392) قانون مجازات اس�می مصوب 137: ماده (13ماده  -1

علت ارتکاب جرم عمدي به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات هاي تعزیري از درجه یک تا درجـه پـنج محکـوم    

شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شـمول مـرور زمـان اجـراي مجـازات، مرتکـب جـرم عمـدي         

و حداکثر مجازات قـانونی آن جـرم    تعزیري درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل

 .  است و دادگاه می تواند وي را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند

  حبس بیش از شش ماه تا دو سال.  -2
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شاره شده در در آراي وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به این موضوع ا. حسابداري را به دنبال دارد

با توجه به آمره بودن قانون مجازات ، صورتی که حکم تعدد یا تکرار جرم یا سایر موارد بیان نشده باشد

) 1399مصوب  يریاهش مجازات حبس تعزکقانون  12ماده ( اسالمی
3

حکم این موارد قابل اعمال  

) 30/10/1393مورخ  738رأي وحدت رویه شماره ( باشد می
4
.  

  مالیاتی توسط اشخاص حقوقی تحقق جرم - 3- 5

چنانچه مرتکب هر یک از «: دارد مقرر می 1394هاي مستقیم مصوب  اصالحیه قانون مالیات 275ماده 

هاي زیر محکوم  براي مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات، جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد

  ». عیت از اصدار برخی از اسناد تجاريممنودوـ . ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ـیک : شود می

  مسئولیت اشخاص حقیقی در تحقق جرم مالیاتی - 4- 5

، چنانچه هر یک از حسابداران«: دارد مقرر می 1394هاي مستقیم مصوب  اصالحیه قانون مالیات 276ماده 

و اعتباري ها و مؤسسات مالی  مأموران مالیاتی و کارکنان بانک، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی

در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات 

  ». شود مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین می. شوند مباشر جرم محکوم می

  جبران ضرر و زیان در صورت ارتکاب جرایم مالیاتی - 5- 5

مرتکب یا مرتکبان جرائم «: دارد مقرر می 1394هاي مستقیم مصوب  یه قانون مالیاتاصالح 277ماده 

مسئول پرداخت اصل مالیات و ، این قانون) 276( تا) 274( هاي مقرر در مواد مالیاتی عالوه بر مجازات

ضرر و  این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین) 157( هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده جریمه

در نتیجه اقدامات مجرمانه از جمله اختفاي » .باشند زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می

مشمول ، فعالیت اقتصادي یا کتمان درآمد یا سایر جرایم مالیاتی ممکن است رسیدگی و تشخیص مالیات

                                                      
به شرح زیر اص�ح و چهار تبصره ذیـل آن حـذف مـی     1392) قانون مجازات اس�می مصوب 134: ماده (12ماده  -3

  ر تعدد جرائم تعزیري، تعیین و اجراي مجازات به شرح زیر است: ... د -134ماده : شود

حکـم خاصـی در مـورد     1389و اص�حیه آن مصوب  1376نظر به این که قانون اص�ح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -4

آن، در جرایم مـواد مخـدر    با توجه به آمره بودن 1392قانون مجازات اس�می مصوب  134تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 

  الرعایه است.   هاي ارتکابی �زم نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات براي مرتکبین این گونه جرایم، در صورت تعدد بزه
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یري و اگرچه مهلت مقرر در در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگ. مرور زمان مالیاتی گردد

  .هاي مستقیم منقضی شده باشد ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد قانون مالیات 157ماده 

  مالیاتی جرایم از پیشگیري براي سازوکارهایی - 6

پیشگیري  و شفافیت اقتصادي جزء اصول و شود می مالیاتی جرائم از پیشگیري باعث که مسائلی از یکی

، بازارها بهترین، حیث این از است و دسترسی قابلیت و شفافیت وجود، شود می مالیاتی ئمجرا از

 در پیشگیري). 62، 1399، تاجی و بوالغ( برخوردارند باالتري اقتصادي شفافیت از که هستند بازارهایی

 اصالح. گیرد صورت می مالیاتی جرم با برخورد یا جلوگیري براي که است هایی اقدام مجموعه واقع

 يریگ بهره، یاتیمال نظام يساختار ادار اصالح، یانسان يرویبر ن حیصح نظارت، یاتیمال و مقررات نیقوان

 سازمان با انیمؤد نیب يو اعتمادساز یاتیمال انیمؤد امور انجام در عیتسر، یکیترونکال يها روش از

و  يریشگیپ يها راه عنوان به را يفرکی يهااجرا ضمانت مانند يتر يقو يهااجرا ضمانتجاد یو ا یاتیمال

 کیفري پیشگیري شامل توانند می ها اقدام این حقیقت در. دارد یم انیب یاتیمال با نظام مرتبط اهش جرائمک

کننده  پرداخت مستقیم طور به که بوده ارعابی هاي مجازات کیفري شامل هاي اقدام. شوند غیرکیفري یا

 طریق از که است سازوکارهایی نیز غیرکیفري پیشگیري دیگر طرف از. سازد می مواجه قانون شالق با را

  .شود انجام می آموزشی هاي اقدام

  کیفري پیشگیري - 1- 6

 با تا شود سعی می شیوه این در. گیرد می صورت قانونگذار جدي برخورد طریق از کیفري پیشگیري

 پیشگیري جرم وقوع از د مجرمبه افرا نسبت کیفر اعمال و آن مجازات بیان و مجرمانه اعمال تصریح

 دو شیوه این در جامعه افراد ارعاب. شیوه است این ابزار جمله از آموزي عبرت و تنبیه، ارعاب. کرد

 شده بیان مجازات اجراي دوم مرحله و طبق قانون آن کیفر و بیان انگاري جرم مرحله نخست: دارد مرحله

 جنبه، گیرد می قرار مدنظر کیفري پیشگیريدر  که دیگري مورد. خاطی فرد به نسبت قانون در

 سبب بدین و شده جامعه افراد سایر خاطی و فرد عبرت موجب مجازات. است آن آموزي عبرت

 افراد دیگر آموزي عبرت موجب آن از عقوبت اطالع و مجازات اجراي مشاهده. بود خواهد بازدارنده

 حقیقت در. برود بین از آنان در بزهکاراز  تقلید و مجرمانه رفتارهاي وسوسه تا شود می جامعه

 یا مالیاتی هاي اظهارنامه نکردن تکمیل مالیات و مورد نپرداختن در مالیاتی قوانین در که سازوکارهایی
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 دفاتر ندادن ارائه و زیان و سود ترازنامه تسلیم نکردن یا باشد مؤدي شخص به مربوط که هایی قسمت

  .شود می برخورد قانونگذار مشمول یاتیمال ممیز به کل و روزنامه، قانونی

به  که هایی و مالیات حقوقی اشخاص بر درآمد مالیات پرداخت به نسبت حقوقی اشخاص مدیران

 دوران به مربوط و آن بوده و پرداخت دریافت، کسر به مکلف مستقیم هاي مالیات قوانین و مقررات واسطه

 مسئولیت بر عالوه این قانون از تخلف همچنین. تداش خواهند تضامنی مسئولیت، باشدها  آن مدیریت

 که مالیاتی بدهکاران، مطابق قانون البته. شد خواهد نشده پرداخت مالیات درصد بیست مشمول تضامنی

 مؤدیان که در صورتی و همچنین باشد شده قطعیها  آن بدهی که مواردي در باشند شده الخروج ممنوع

 و اقتصاد امور وزارت، نمایند منتقل یا فرزندان همسر به خودرا اموال الیاتم پرداخت از فرار قصد به مالیاتی

  ).156، 1386، وایت و هینز( کند باطل مراجع قضایی طریق از را شده منتقل اسناد تواند می دارایی

  پیشگیري غیرکیفري - 2- 6

 این نوع در. دشو می انجام غیرترساننده شکل به که است هایی اقدام مجموعه، غیرکیفري پیشگیري

 خطر بزهکاري و کرده آرام ایجاد محیطی تا برده به کار را خود تالش تمام حکومت یا جامعه پیشگیري

  .کند دور افراد از را

  مداري و قانون قوانین صحیح اجراي - 2- 6- 1

 تالزم اس کنند جلوگیري مالیاتی جرم وقوع از و باشند اثرگذار بتوانند مالیاتی قوانین این که براي

 ترین روش اصولی با مالیات مرتبط قوانین صحیح اجراي حقیقت در. شوند اجرا صحیح شیوه به قوانین

 از وقوع بسیاري از قانون حاکمیت اصل رعایت و قوانین صحیح اجراي با. است مالیاتی با جرایم مبارزه

 که هایی البته مؤلفه. ودب خواهند قانون از تبعیت به مکلف نیز شهروندان و شده جلوگیري مالیاتی جرایم

ین تر . مهمرعایت شود ماهوي هم و شکلی نظر از هم باید دارد وجود قوانین صحیح اجراي راستاي در

 صحیح نویسی دیگر قانون سوي از و قانونگذاري با مرتبط نهادهاي طریق از قانون تصویب شکلی مؤلفه

  .است مردم عمومی به جهت خدمت نصفانه درم و عادالنه قوانین وجود نیز ماهوي مؤلفهین تر . مهماست

  جمعی هاي رسانه در آموزش - 2- 6- 2

 امروزه. دارند مالیات صحیح پرداخت در اي ویژه نقش دموکراسی چهارم رکن عنوان به اکنون ها رسانه

 شده مطالب منعکس مبناي بر را آموزش خود و پذیرفته گذارتأثیر نهاد یک عنوان به را رسانه شهروندان
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وب ، مجله و روزنامه، تلویزیون و رادیو شامل ها رسانه. اند خو گرفته رسانه با عبارتی به و داده قرار آن از

 آموزش به آن از طریق مجري نهادهاي و ها دولت که است اجتماعی ابزار هر و اینترنتیهاي  سایت

 از فرهنگ مالیاتی به آموزش ماقدا مالیاتی امور سازمان به تازگی. کنند می اقدام مالیات با مطالب مرتبط

 بوده گذارتأثیر بسیار در این زمینه که کرده) تلویزیون و رادیو( ملی رسانه و تبلیغاتی بیلبوردهاي طریق

 و بوده مؤثر بسیار شهروندان در آموزش بحث مالیات با مرتبط سمینارهاي و ها همایش برگزاري. است

 هنوز شده انجام سازوکارهاي وجود با نماند که ناگفته. دده می سوق گرایی قانون سمت به را شهروندان

 نهادهاي رسد می نظر به خصوص این که در است مطرح کشور در شدت فراوانی با مالیاتی فرار هم

  .اند نداده انجام قابل توجهی هاي اقدام اندرکار دست

  مالیاتی فرار با مقابله راهکار - 7

 قانون. است مستقیم هاي مالیات قانون، دارد وجود مالیاتی جرایم با برخورد براي که قوانینیین تر مهم

 اجتماعی و ساختارهاي سیاسی با متناسب، از انقالب پس که باشد می 1345 مصوب مستقیم هاي مالیات

 در. است بوده 1366 سال به مربوط آن اصالحات بیشترین که داشته بسیاري تحوالت و تغییر، کشور

 تعریف جرم به توجه موضوع همواره گرفت قرار بازنگري مورد قانون این که مختلف هاي سال طول

 خألهاي، اصالحات این همه علیرغم اما؛ است بوده مقنن توجه مورد آن بر ناظر کیفري و قوانین مالیاتی

 در خأل نقص و این است کرده سعی مقنن که جایی تا داشته وجود مالیاتی جرایم با مقابله در جدي

 که قوانین جدید التصویب جمله از. کند برطرف حدي تا دیگر قوانین در را مالیاتی جرایم با برخورد

 مجازات قانون توان به می است گرفته قرار توجه مورد جرم عنوان بهها  آن در مالیاتی جرایم موضوع

  .ردک اشاره 1387قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  و 1392 اسالمی مصوب

قانون  6»200« و 5»199« مواد به مربوط مالیاتی جرایم انگاري جرم در قانونی موادین تر مهم از یکی

                                                      
: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسـر و ایصـال مالیـات مؤدیـان     199ماده  -5

نجام وظایف مقرره ع�وه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات خواهد دیگر است در صورت تخلف از ا

اي معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیـات بـه ازاي هـر     داشت، مشمول جریمه

ده وجوه پرداخت شـود، در  کنن ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت

این صورت جریمه دوونیم درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدي مزبور از مکلفـین بـه کسـر و    

  ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. 
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 مالیات پرداخت بر نظارت به مکلف را سردفتران 200 در ماده. است 1394مستقیم اصالحی  هاي مالیات

 و کالن جرائم مالیاتی اب مبارزه اخیر هاي سال در این که به توجه با. است معامالت نموده خصوص در

 کشورمان راهبردهاي اصلی از به یکی اقتصادي جرائم مهم مصادیق و مظاهر از یکی عنوان به گسترده

 و کارآمد نظام کیفري یک از مندي بهره بدون تردید است گشته مبدل عدالت و پیشرفت مسیر در

 چنانچه. کند توجهی می قابل کمک یمالیات نظام عملکرد بهبود به مالیاتی جرائم با مقابله در منسجم

. است گرفته توجه قرار مورد مستقیمهاي  مالیات قانون اصالح در اصالحات این از بخشی گردید اشاره

 این هاي نارسایی خألها و نمودن برطرف و مالیاتی رفتارهاي بر حاکم کیفري نظام تقویت قطع طور به

 به اقتصادي کالن هاي و سیاست انداز چشم سند در شده تعیین اهداف به دستیابی در را ما کشور حوزه

  .کند می یاري مقاومتی اقتصاد ابالغی هاي سیاست تحقق در ویژه

 تولید - اول: گردد می ذیل پیشنهاد هاي شیوه مناسبسازي  و فرهنگ مالیاتی جرایم ار جلوگیري براي

 فلسفه خصوص سینمایی در و ستندم هاي ساخت فیلم همچنین، ملی رسانه در مختلف هاي برنامه پخش و

 - دوم. مداوم و مستمر سازيفرهنگ و مدنی جامعه از براي برخورداري سازي زمینه و مالیات پرداخت

 بر روزافزون تأکید و گروهیهاي  رسانه و مطبوعات در مالیات پرداخت با آباد سرزمینی اندیشه ترویج

 - سوم. کاالهاي عمومی از جامعه پایین اقشار و انشهروند سهم افزایش و مالیات پرداخت از منافع عام

 از مختلف تحصیلی هاي درسی سطوح برنامه در مالیات با آشنایی عنوان به درسی واحد چند گنجاندن

 مالیات قانون دقیق اجراي براي دولت اهتمام جدي -چهارم. دانشگاهی تحصیالت یا دبیرستان اول جمله

 نمایند برخورد مالیات مسئله با جدیت با شهروندان که اي تبط به گونهمر مقررات سایر و افزوده ارزش بر

 مالیاتی درآمدهاي کرد هزینه نحوهسازي  شفاف - پنجم. نمایند خود تلقی را وظیفه مالیات پرداخت و

حذف  - ششم. دیداري و شنیداري هاي رسانه و در مطبوعات آن اخبار انعکاس و دولت توسط

 نمودن همچنین هدفمند، ورزشی و هنري، فرهنگی هاي بخش معافیت مثل غیرضروري هاي معافیت

 که طوري به فراگیر و اطالعاتی جامع بانک تشکیل - هفتم. مسکونی و تولیدي واحدهايهاي  معافیت

                                                                                                                                   
مقـرر گردیـده   اي براي دفاتر اسناد رسمی  : در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه200ماده  -6

هـاي متعلـق مربـوط،     است در صورت تخلف ع�وه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدي در پرداخت مالیات یا مالیات

اي معادل، بیست درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیري درجه شش نیز بـا   مشمول جریمه

  رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. 
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 تمامی اطالعات و گیرد صورت مرکز این در ثبت و مراجعه از طریق مؤدیان اقتصادي هاي فعالیت تمامی

 سطح ارتقاء - هشتم. گیرد قرار کشور سراسر مالیاتی واحدهاي در اختیار آنالین صورت به و ذخیره نیز

 مختلف هاي دوره و برگزاري الزم هاي آموزش طریق از مالیاتی اندرکاران دست مأموران و دانش کیفی

. مناسب رشد و توسعه سیاست اتخاذ - نهم. شغلی زمینه در نیاز مورد تخصص و دانش از و برخورداري

 ایجاد منظور به مالی نظارت یکپارچه سامانه طراحی - یازدهم. خصوصی بخش حمایت از سترشگ - دهم

. قوانینسازي  بهینه - سیزدهم. اقتصاد کردن رقابتی - دوازدهم. نظارت دقیق وسازي  شفاف و مالی انضباط

دولتی  عوامل با قاطع برخورد وسازي  شفاف منظور به ها ارگان و نهادها دخالت ممنوعیت - چهاردهم

  .مالیاتی مقررات و قوانین در دخیل

 شده انجام اصالحات هک است نیا يایگو 1394 مصوب میمستق يها اتیمال قانون اصالح مواد یبررس

 و یاتیمال فرار انگاري جرم وجود نیبا ا. است نموده تأکید آن بر و داشته یپ در را هااجرا ضمانتش یافزا

 یاجتماع قبح جادیا با تواند یم هک است یمثبت گام سابق قانون به سبتنتر  رانهیسختگ ییاست جنایس اعمال

 یاتیمال فرار زانیم اهشک به دوم مرحله در مجرمان مجازات و نخست مرحله در یاتیفرار مال دهیپد يبرا

 اعمال نیبنابرا. دینما مکک جامعه در یاجتماع عدالت جادیا به نسبت همان به د وینما یر میچشمگ مکک

 یاتیمال ستمیس بهبود ریمس در مؤثر گام کی خود يخود به آن به دادن یقانون و وجه ییجنا استیس نیا

 شیپ و یاتیمال جرم حیصر انگاري جرم با میمستق يها اتیقانون مال هیاصالح در. شود یم محسوب شورک

  .است شده اتخاذ يتر رانهیسختگ يفرکیاست یس آن نیبکمرت يبرا حبس مجازات ینیب

  مالیاتی جرم ویژه دادرسی ینئآ - 8

گیرد که از  اي را در بر می مبانی و منابع حقوقی و قانونی گسترده، ادرسی مالیاتی مفهوم و گسترهدآئین 

، رسیدگی و حل و فصل اختالفات، مطالبه وصول، تعیین، مرحله وضع قوانین مالیاتی تا مراحل تشخیص

صدور و اجراي آراء ، قی و چگونگی اتخاذ تصمیمهاي حقو طرح و اقامه شکایت کیفري و دادخواست

دهد تا بتواند  را در خود جاي میسازي  انتظامی و قضایی اعم از درون سازمانی و برون، کلیه مراجع اداري

عدالت ، عدالت حقوقی، اي عدالت رویه، تحقق عدالت توزیعی و اجتماعی، در کنار عدالت مالیاتی

. ري مالیاتی و حتی عدالت ترمیمی را نیز با خود به همراه داشته باشدعدالت جنایی و عدالت ادا، کیفري

؛ بنابراین هر نظام حقوقی براي تحقق دادرسی مالیاتی عادالنه ملزم به رعایت اصول دادرسی مالیاتی نظیر

اصل آمره بودن قواعد آئین ، اصل علنی بودن دادرسی مالیاتی، اصل محرمانه اطالعات مؤدیان مالیاتی
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اصل پژوهش خواهی آراء محاکم دادرسی مالیاتی و اصل ترافعی بودن در دادرسی ، سی مالیاتیدادر

  ).223، 1399، طجرلو و مرادي( استمالیاتی 

 بر همین گردند می مشخص مقنن سوي از مالیاتی دادرسی آئین با مرتبط مقررات که آن جایی از

عنوان  به مالیاتی قوانین، جمله از قانون که چرا؛ آیند می شمار آمره به دیگري قانون هر اساس مثل

اقتدار و ، قدرت، بنیادین و استوار هنجار یک واقع به باشد که می نمادي از اراده همگانی جامعه

 مشخص را مالیاتی مؤدیان هاي آزادي و همچنین حقوق؛ کند می نمایان تمامیت مالیاتی حاکمیت را

نظم عمومی «، مالیات با مرتبط قواعد بودن آمره تلقی و لیاتیاقتدار ما این حفظ با بنابراین. سازد می

 مالیاتی کیفري دارسی، جمله از و مالیاتی مقررات دادرسی این که مبناي بر و شود می برقرار» مالیاتی

 رو این از؛ گردند می عمومی زوال نظم باعث چون، کرد تخطیها  آن از توان نمی، دارند آمره جنبه

 دانند می به عدالت رسیدن براي دستاویزي و وسیله را نظم زمینه این در، حقوق دکترین برخی

  ).27، 1393، مدنیان( و) 20، 2ج، 1390، کاتوزیان(

 آئین دادرسی و شکلی قوانین عرصه در دگرگونی، مالیاتی جرایم عرصه در تحوالت دیگر از

 اجازه قضائیه قوه رئیس به نونگذارقا امر این بودن تخصصی و مالیاتی جرم تقنین به با توجه؛ باشد می

 تغییراتی با خصوص این در دعوي اقامه و تعقیب دیگر طرف از و داده را تخصصی الزم مراجع تشکیل

 دسته دو) مالیاتی جرایم به رسیدگی از جداي( مالیاتی عرصه تخلفات در به طور کلی؛ است شده مواجه

 شبهمرجع . نظارتی مرجع و اداري قضایی شبه مرجع. بود بینی شده پیش آئین دادرسی مالیاتی در مرجع

 حل مراجع مثل، پردازد مالیاتی می امور سازمان و مالیاتی بین مؤدیان اختالفات حل به اداري قضایی

 و(؛  مستقیم هاي مالیات قانون 260 الی 422مواد ) مالیاتی عالی شوراي و تجدیدنظر و بدوي اختالف

 و کشف و کارکنان رفتار بر نظارت و به گیرد می صورت سازمان درون از کنترل به نوعی نظارتی مرجع

 انتظامی دادستانی مالیاتی و انتظامی عالی هیأت مثل پردازد می کارکنان اداري تخلفات به رسیدگی

  (. مستقیم هاي مالیات قانون 473 الی 416 مواد( مالیاتی

 به توجه با طلبد می را دادگاه در سیدگیر و شوند می جرم تلقی که مالیاتی جرایم خصوص در اما

 در که پیش بینی شده مالیاتی جرایم دادگاه ویژه 1394 اصالحی هاي مستقیم مالیات قانون اصالحات

اصالحات  این از دستاوردهاي) مالیاتی اطالعات به دستیابی براي) مالیاتی جامع سازمان طرح کنار
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 اجازه قضاییه قوه رئیس به 1394هاي مستقیم اصالحی  مالیاتقانون  7»278«در ماده  قانونگذار. باشد می

 جدید به توجه با که امري؛ است داده را مالیاتی جرایم رسیدگی به ویژه هاي دادگاه و دادسراها تأسیس

 خصوص این در قضایی رویه شکل نگرفتن و آن نسبی ابهام و مالیاتی جرم حقوقی تأسیس بودن

  .مؤثر باشد مالیاتی انگاري جرم از قانونگذار اهداف پیشبرد راستاي در تواند می

، موارد از اي پاره در اما، نماید می تبعیت کیفري کلی دادرسی اصول از مالیاتی جرایم در دادرسی

 حکم انتشار به الزام، مالیاتی جرایم ویژه دادسراي وجودها  آن جمله که از شده وضع اي مقررات ویژه

 نهادها را از بسیاري قانونگذار و است قانونی شرایط رعایت با... و نوبت از رسیدگی خارج، محکومیت

 دو کیفري دادگاه صالحیت در مالیاتی جرایم غالب. است دانسته از جرایم دسته این در تطبیق قابل

 دادگاه در مستقیم صورت به خاص مواردي در اما، است کیفرخواست همراه به آن طرح که باشد می

 اثبات به هستند قاضی علم مستند که نوپا و جدید ادله با بیشتر مالیاتی جرایم. شود می مطرح دو کیفري

 به مربوط دالیل به توان می ادله این جمله از. ندارد چندانی کاربرد در آن سنتی ادله و رسند می

  .کرد اشاره... مالیاتی و تأمین قرار، کارشناسی، حسابرسی

 اقامه و اعالم جرم صالحیت که افرادي دامنه ده گسترشرخ دا عرصه این در که دیگري تحول

 در. باشد می دراین خصوص 1366 هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 8»201« ماده: باشد دارند می را دعوي

9دوم تبصره
 و اقتصادي امور وزیر ناحیه از دعوي اقامه و هاي مستقیم اعالم جرم قانون مالیات 274 ماده 

 که امري؛ است داده شده قانونی قرار مراجع سایر و انتظامی مالیاتی دادستانی دهعه بر و حذف دارایی

سایر مراجع «عبارت  ذکر به توجه با دیگر از طرف و دعوي اقامه در سهولت موجب طرفی از تواند می

  .خصوص شود این در صالح و مراجع اشخاص دامنه گسترش» قانونی

 امور و گردد می بر جزائی به دادرسی مالیاتی دادرسی از بخشی این که به عنایت الزم به ذکر است با

 توان می نیز را مالیاتی دادرسی کیفري لذا، گردد می تلقی عمومی نظم با مرتبط سوي قانونگذار از کیفري

                                                      
ها و منـاطقی کـه    : رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان278 ماده -7

دهد. در این صورت سازمان امور مالیـاتی کشـور موظـف اسـت      مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می

  ین نماید. ها تأم لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را براي آن

  : ... تعقیب و اقامه دعوي علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی به عمل خواهد آمد.201ماده  -8

: اع�م جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی 2تبصره  -9

  پذیرد.   نی صورت میو سایر مراجع قانو
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 داراي، شوند شناخته می امري مالیاتی دادرسی آئین قوانین این که. دانست امري قوانین زمره در

 اختالفات به رسیدگی جهت توان نمی که این اول؛ گردد اشاره میها  آن اهم به که شدبا می پیامدهایی

 و ساختار به پیامدها از مورد دومین. برد زیر سؤال می را عمومی نظم زیرا، نمود توافق قانون برخالف

 شمار هب آمره قوانین زمره در که گردد بر می قضایی و از اداري اعم مالیاتی دادرسی مراجع تشکیالت

کیفري  یا مدنی، انتظامی، اداري ذیصالح مراجع در ذاتی صالحیت با مرتبط مورد قواعد سومین. آیند می

 به مربوط به مقررات توان پیامد می چهارمین عنوان به، آن بر افزون. گردند می محسوب آمره که است

، قطعی آراي از شکایت، لیاتیما تقسیط بدهی، مالیات پرداخت سررسید، مالیاتی اظهارنامه تسلیم مهلت

 زمره در اتفاقاً کرد که اشاره... مالی و سال، مدارك و تقدیم اسناد، شکایت، اعتراض براي قانونی مواعد

  .آیند شمار می به امري قوانین

ترافعی  دادرسی مالیاتی صالحیت مراجع به، مالیاتی دادرسی آئین به مربوط قوانین وجود سبب به

 عمومی هاي دادگاه در مزبور که مراجع ندارد وجود تفاوتی این خصوص رد و است شده داده

 امور وزارت) مجریه قوه زیرمجموعه عنوان به یا و باشند گرفته قرار اداري عدالت یا دیوان و دادگستري

 رابطه در مزبور مراجع از یک هر چرا که. نمایند فعالیت) کشور مالیاتی امور و سازمان دارایی و اقتصادي

 امور کیفري در. دارند بر عهده مالیاتی دعواي در خصومت رفع با رابطه اي در وظیفه مالیاتی دادرسی با

 صورت مالیاتی مؤدي بر علیه عندالزوم و مالیاتی مقامات یا مامورین طرفیت به شکایت بایست مالیاتی می

وانایی و حدود صالحیت هر یک از میزان ت، در واقع اختیارات و الزامات، ترافعی صالحیت بنابراین. پذیرد

  .نماید مراجع قضایی را براي رفع اختالفات مالیاتی مشخص می

بستري  ایجاد در اساسی نقش مالیاتی حل اختالف هاي هیأت و اداري مراجع با همسو کیفري مراجع

 ایفا کشور مالیاتی امور سازمان و مالیاتی مؤدیان متقابل حقوق به بخشیدن ضمانت جهت مناسب

پرداخته  مطروحه دعاوي و شکایات با رابطه در حق احقاق به زمینه این در صالحیتدار و مراجع نمایند می

 محول خاص خود مرجع به گیري تصمیم، باشد می چه خواسته و شکایت این که موضوع به بسته و

 و مطالبه، تعیین و نحوه تشخیص به راجعصرفاً  مالیاتی اختالف اگر موضوع اساس بر همین. شود می

 یا و فعل یک وقوع به مربوط اختالف اگر اما. نماید می ورود ذیصالح اداري مرجع، باشد مالیات وصول

 این جا در، باشد مالیاتی مأموران اقدام نتیجه در به مؤدي مالیاتی زیان ایراد یا و بزهکارانه فعل ترك

 این از نماید تا می دادرسی الیاتیم مؤدي یا دعواي اختالف به نسبت رسیدگی به صالح قضایی مرجع
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  .شود جلوگیري آینده در نیز تضییع آن از و شود بازگردانده شده اشاره تضمین مورد حق طریق

 حقوق برقراري براي مقنن که دهد می نشان نیز مالیاتی انتظامی دادستانی نهاد وجود دیگر سوي از

 یا نمود فراهم را زیان و ضرر بروز موجبات صیشخ چنانچه تا، است شده قائل اي ویژه اهمیت جامعه نیز

 عامه حقوق نقض گونه هر جلوي طریق این از و گردد محکوم مربوطه مجازات شد به فرار مالیاتی مرتکب

 و تأمین براي مناسب ییاجرا ضمانت توان می را مالیاتی دادرسی آئین به مقررات مربوط بنابراین. شود گرفته

  .دیگر دانست طرف از مالیاتی مؤدیان و طرف یک از حاکمیتی نهادهاي بلمتقا منافع تضمین حقوق و

 یاتیمال يت زودهنگام و وصول به موقع آن باید فرآیندهایات و قطعینه به امر مالیبه یدگیبه منظور رس

اهش کق و شفاف بوده و منجر به یبر اطالعات دق یها مبتن یدگیه رسکشوند  یبازطراح يا به گونه

از  يشتریه تعداد بکشود  یطراح يارکبه عبارت بهتر سازو. گردد یاتیمال ینظام دادرس يها يورود

ن یقوان يساز و سادهسازي  این امر در سایه شفاف. مؤدیان مورد قبول واقع شود یمیتسل يها اظهارنامه

قابل  يقو ياجرا ضمانت ینیب شیو پ یاتیه اطالعات جامع مالکشب یطراح، یاتیترویج فرهنگ مال، یاتیمال

  ).129، 1392، پیام منصوریان و چشم( بودتحقق خواهد 

   نتیجه

فراوانی ، جرایم مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجود ضریب باالي بزهکاري در جرایم اقتصادي

تواند از  جرمی عمدي است که رفتار فیزیکی آن می، فرار مالیاتی. بیشتري را به خود اختصاص داده است

 است ناپذیر کتمان واقعیتی ما کشور در آن به مربوط جرایم و مالیات پدیده. ثبت یا منفی باشدنوع فعل م

 کشور اقتصادي نظام بر را باري زیان و نامطلوب آثار سیاسی و اقتصادي، مختلف اجتماعی دالیل به که

 تأثیر تحت نیز را تیحکوم ابعاد سایر کشورریزي  برنامه در اخالل و ثباتی بی ایجاد و با نماید وارد می

، یفرهنگ، ياقتصاد از جمله عوامل یعوامل به توجه عدم از جمله يمتعدد موارد. دهدمی قرار خود

 نیبا مأمور ارتباط شور درک یاتیمال درون سازمان در چه... و یروان، يفرد، یآموزش، یاسیس، يساختار

 در یمهم تواند نقش یم قطعاً یاتیمال انیدمؤ با ارتباط و در ورکمذ از سازمان رونیدر ب و چه یاتیمال

 اهشک در يریگ نقش چشم تواند یم ها مجازات اعمال. باشد داشته یاتینظام مال در انواع جرم ابکارت

 يها يریشگیاز پ قیدق يها يزیر با برنامه باید موضوع نیا نارک در البته هکباشند  داشته م مالیاتییجرا

 بهره مناسب ارکراه عنوان به زین، باشد یو وضع یاجتماع يها يریشگیپ تواند یمعمدتاً  هک يفرکیریغ

 و باشد می باال بسیار درآمدهاي مشاغل با افراد و صاحبان شامل عموماً مالیاتی نظام در هدف جامعه. برد
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 و اجتناب در را الزم بازدارندگی تواند نمی جرایم مالی نظر گرفتن در، اقتصادي منطق لحاظ به

 در و اجتناب و فرار کاهش در تواند می غیرمالی هايجریمه، مقابل در و باشد داشته جرایم از جلوگیري

 در تر رانهیگ سخت ییجنا استیس اتخاذ تواند با قانونگذار می. باشد مؤثر مالیاتی درآمد افزایش نتیجه

 میجرا با مقابله يبرا یمناسب يبسترها يفرکی يهااجرا ضمانت نییتع و میمستق يها اتیمال قانون هیاصالح

  .آورد فراهم یاتیمال

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .بار مالی نگارش یافته استاعت تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

فصلنامه جستارهاي ، آثار تکرار و تعدد جرم در جرایم مالیاتی، 1397، عباس، االسالمی حمزه و شیخ، ـ بهفر

  .4شماره ، حقوق عمومی

واکاوي و نقد سیاست جنایی تقنینی جرایم مالیاتی ، 1399، سیده فاطمه، حسین و آل محمد، ـ تاجمیر ریاحی

  .46شماره ، پژوهشنامه مالیات، 1394هاي مستقیم اصالحی  مالیاتدر قانون 

، فصلنامه فقه، اتییاز جرایم مال يریشگیو پ يت اقتصادیرابطه شفاف، 1399، محمود، حسین و بوالغ، ـ تاجی

  .18شماره ، حقوق و علوم جزا

نویس الیحه تحول  بر پیش یدتأکپیشگیري از جرائم مالیاتی در نظام حقوقی ایران با ، 1400، جالل، ـ تیموري

  .2شماره ، شناختی پلیس هاي جرم فصلنامه پژوهش، نظام مالیاتی کشور

 يمطالعه مورد، یاتیبر فرار مال مؤثرعوامل  یبررس، 1384، علی اکبر، اي احمد و حمزه، یمیصم يـ جعفر

  .34شماره ، ياقتصاد يهااستیو س ها مجله پژوهش، صنف طالفروشان استان مازندران

دوفصلنامه گفتمان ، بررسی تطبیقی جرایم مالیاتی در حقوق ایران و افغانستان، 1398، سرور، ـ حیدري

  .15شماره ، حقوقی

پژوهشنامه ، رویکرد نظام کیفري ایران به جرم فرار مالیاتی، 1394، ابوالفتح، داوود و خالقی، یتاق ـ سیفی قره

  .28شماره ، مالیات

اصول دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با )، 1399( مینرا، رضا و مرادي، ـ طجرلو
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  .1شماره ، سال بیست و یکم، نامه حقوق اسالمی دو فصلنامه پژوهش، هاي فقهی نگاهی به آموزه

  .6شماره ، پژوهشنامه مالیات)، زیرزمینی( فرار مالیاتی و اقتصادي پنهان، 1373، اهللا عین، ـ عالء

  .سهامی انتشار شرکت، تهران، جلد دوم، حقوق فلسفه، 1390، اصرن، ـ کاتوزیان

 علوم و حقوق، فصلنامه فقه، رانیا يفریات و نقش آن در حقوق کیفرار از مال، 1400، مژده، ـ کشاورز

  .2شماره ، جزا

  .انتشارات میزان، تهران، ایران اساسی حقوق در عمومی نظم، 1393، غالمرضا، ـ مدنیان

تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی –تحلیل حقوقی)، 1392( بهرام، اصرعلی و چشم پیامن، ـ منصوریان

  .19شماره ، پژوهشنامه مالیات، ایران

  .انتشارات ترمه، تهران، دولت یمش خط و یعموم هیمال، 1389، علی، ولی و دهقانی، یزنجان ـ مقدم

، هاي جرم و کجروي ظریهشناسی متن درسی ن جرم و جرم، 1386، فیونا، هینز و راب، ـ وایت

  .انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشکده، تهران، چاپ اول، سلیمی علی ترجمه

  .25شماره ، ماهنامه مناطق ویژه اقتصادي، بررسی پدیده فرار مالیاتی در ایران، 1383، سعید، ـ ونکی

  قوانین

  1366هاي مستقیم مصوب  ـ قانون مالیات

  1394ی هاي مستقیم اصالح ـ قانون مالیات

  1380هاي مستقیم مصوب  مالیاتقانون ـ 

  1387ـ قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

  1392ـ به قانون مجازات اسالمی مصوب 

  1399مصوب  يریاهش مجازات حبس تعزکـ قانون 

  30/10/1393مورخ  738ـ رأي وحدت رویه شماره 

  



 

 


