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 1کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (نویسنده مسئول)

چکیده
تامین بودجه جهت صرف هزینههای خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت ،بهداشت و درمان ،آموزش و رفاه اجتماعی
نیازمند درآمدی مستمر و مناسب برای دولتها میباشد ،که مهمترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزِی مالیات
میباشد .مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) (OECDپرداختی است الزامی و بالعوض که ممکن است
به شخص ،مؤسسه ،دارایی و غیره تعلق گیرد .سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان
آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد ،زیرا مالیات مهمترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی میباشد که در
صورت استفاده بهینه از آن ،به عنوان مهمترین ابزار برای اجرای سیاستهای پولی و مالی هر کشور واقع میگردد .بر همین
اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راههای پیشگیری از آن ،از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و برخورد جدی با
اشخاصی که بهانحاءمختلف با انجام جرائم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی میشوند تا از این طریق به ثروتاندوزی
خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت که درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص
میباشد.
واژههای كلیدی :مالیات ،راههای پیشگیری ،جرم مالیاتی،عوامل ارتکاب ،نظام کیفری ایران
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 .1مقدمه
مالیات از گذشته از منابع درآمد دولتها بوده و دریافت آنیکی از مشکالت عمده و چالشبرانگیز بین دولتها و مرردم بروده
است؛ مالیات مسئلهای است که از یکسو ریشه در مسائل اقتصادی و از سویی دیگر ریشه در مسائل سیاسی و حکرومتی و از
جهت دیگری ریشه در مسائل اجتماعی دارد؛ ازاینرو تحوالت مثبت آن میتوانرد تعرادل عرصرههای فروق را برقررار نمروده و
تحوالت نامتناسب میتواند نظم عرصههای مذکور را به هم بریزد؛ به همین جهت تحوالت مالیاتی از اهمیت ویژهای برخروردار
است.
مالیات ابزار اجرای عدالت اجتماعی و یکی از مهمترین دغدغههای هر دولتی است که استفاده درست از آن نقش گستردهای در
سرمایهگذاری دولت و رشد اقتصادی کشور دارد .درآمد مالیاتی یکی از مهمترین راههای تأمین منابع دولت است .امرا تحقرق
این درآمد باوجود جرائم مالیاتی دچار اختالل میشود و از پیامدهای جرائم مالیاتی ،کاهش درآمد مالیاتی و درنتیجه کسرری
بودجه دولت است .جرائم مالیاتی به عنوان یکی از ابزارها ،از سوی قانونگذار برای برخورد با متخلفان مالیاتی وضعشده است .
با قانونگذاری جدید در قانون مالیاتهای مستقیم و جرم انگاری جرائم مالیاتی در ماده  171این قانون در هفتبند مصادیق
جرم مالیاتی تبیین گردیده است .جرائم مالیاتی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد دارد .این جرائم باعث ترأمین نشردن درآمردهای
موردنیاز دولت برای هز ینههای اجتماعی میشود (امامی .) 1837 ،درنتیجه خدمات اجتماعی در حد مطلوب و باکیفیت از سوی
دولت ارائه نمیشود .همچنین جرائم مالیاتی سبب میشود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسرب توزیرع نشرده و انباشرت
سرمایه در دست گروه خاص ،نهفقط زمینه تقویت قدرت این گروه را فرراهم مریآورد بلکره شرکاف طبقراتی موجرب افرزایش
تنشهای سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود و درنهایت امنیت اقتصادی موردنیاز بررای گسرترش فعالیتهرای اقتصرادی و
سرمایهگذاری را دچار اختالل میکند .چنین پدیدهای در میانمدت و درازمدت سبب میشود تا رشد اقتصادی دچار مشرکل
شود(انبار لویی.) 1831 ،
بر همین اساس الزم است عواملی که موجب بروز فساد و یا جرائم در نظام مالیاتی میگرردد برهدقت موردتوجره قرارگرفتره و
سپس راههای پیشگیری از این جرائم در حقوق کیفری ایران موردبررسی قرار گیرد تا با استناد به آن بتوان راهکارهای مناسبی
در این زمینه ارائه نمود .باید توجه داشت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی متعدد است که توجه به جمیع آنها مریتوانرد
امکان تصمیمگیری بهتر را در زمینه برخورد با آن فراهم نماید  .عواملی نظیر مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگری ،سیاسری،
ساختاری ،محیطی ،انسانی و ...که مناسب با آن شناخت راههای پیشگیری از این جرائم که مبتنی بر عوامل مذکور است نیرز
اهمیت ویژهای دارد؛چراکه در بعضی موارد میتوان با استناد به قوانین و مقررات اعرم از مالیراتی یرا قرانون مجرازات اسرالمی
مواردی را جستجو کرد که در حقوق کیفری ایران برای پیشگیری از این جرائم راههایی را پیشبینی نمروده و در سرایر مروارد
میبایستی با توسل به راههای غیر کیفری اعم از اجتماعی یا وضعی تدابیر الزم بهمنظور پیشگیری از جررم در نظرام مالیراتی
اتخاذ و بهموقع اجرا گذاشته شود.
 .2مفاهیم
مالیات در لغت به معنای ما ل مخواسته میباشد و صفتی نسبی برای پول  ،ثروت و دارائی محسوب میگردد در اصل یک کلمه
عربی است از ریشه میل و معادل آن در زبان انگلیسی اکس و معادل فارسی آن دارائیجات است .ولی تاکنون تعریف رسمی و
قانونی از مالیات ارائه نشده است  .علمای بزرگ نظرات متفاوتی را پیرامون تعریف مالیات ارائه نموده اند .دکتر علیاکبر عررب
مازار رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور مالیات را چنین تعریف میکند :مالیرات عبرارت اسرت از مبلغری کره دولرت از
اشخاص ،شرکتها و مؤسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت میدارد .برهطورکلی
میتوان گفت:مالیات عبارت است از قسمتی از دارائی یا درآمد اشخاص که بهمنظور پرداخت هزینههای عمومی و حفظ منافع
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اجرای سیاست مالی بهموجب قانون بهوسیله دولت وصول میشود (اعالء.) 1811 ،
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 .3انواع مالیات در ایران
درآمدهای مالیاتی ازنظر پایه مالیات برپایه های درآمد ،ثروت(دارائی) و مصرف و ازنظر نحوه وصول به دو روش اصلی مستقیم
و غیرمستقیم تقسیم میشود.
مالیاتهای مستقیم
مالیاتهای مستقیم مالیات هائی هستند که بهطور مستقیم بر افراد  ،خانوارها و بنگاهها وضع مریشرود .در مجموعره قروانین
مالیات ،مالیاتهای مستقیم به سه نوع مالیات بر شرکتها  ،مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث تقسیم میشود .که عمدتاً از پایه
درآمد و ثروت اخذ میگردد.
مالیاتهای مستقیم مالیات هائی است که مستقیماً و متناسب با درآمد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وصول میشود.
مالیاتهای غیرمستقیم
مالیاتهای غیرمستقیم مالیاتهایی هستند که بهطور غیرمستقیم بر کاالها و خدمات وضع میشوند .این دسته از مالیاتها به
سه گروه عمده ،مالیات بر واردات( ،عوارض گمرکی ) ،مالیات بر انواع کاالها و خدمات داخلی (مثل مالیات بر فرآوردههای نفتی
و سیگار ) و مالیات بر ارزشافزوده تقسیم میشوند که پایه اخذ آنها مصرف داخلی کشور هست .مالیاتهای غیرمستقیم بره
ارزش بعضی از کاالها و خدمات اضافه میشود و پرداخت آن به مصرفکننده تحمیل میگردد.
مالیات بر ارزشافزوده
مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات /تولیرد /توزیرع و مصررف بهتردریج
توسط بنگاههای اقتصادی که در مراحل مختلف زنجیرههای مذکور قرار میگیرند ،به میزان درصدی از ارزشافزوده حاصله در
هر مرحله از زنجیره انباشته و از هر بنگاه به بنگاه بعدی منتقل میگردد تا نهایتاً به مصرفکنندگان نهائی منتقلشده و توسط
ایشان پرداخت میشود ( سازمان مالیاتی کشور.) 1837 ،
 .4مبانی
گفتار اول :تقلب جرائم مالیاتی در سایه تخصص انجام میپذیرد.
در جرائم عمومی  ،نیازی به تخصص و فن وجود ندارد اما تقلبات و جرائم مالیاتی در سایه تخصص انجام مریپرذیرد  .دسرت
بردن در دفاتر مالی و حسابداری  ،تغییر در صورتحسابها و ترازنامههای مالی واحد تجاری  ،استفاده از حسابداران رس می با
سوابق تخلف و تقلب  ،ارائه اظهارنامه مالیاتی خالف واقع ،فاکتور سازی و ...و انواع فعالیتهایی که یک فرد عامی و بیسواد و
بدون تخصصهای الزم نمیتواند آنها را به انجام برساند.
این جرائم در بستر و متن حیات اقتصادی جامع رخ میدهد و بدون توسل بهزور و قدرت و با بهرهگیری از روشهای متقلبانه و
سوءاستفاده از فنون و دانشهای روز (حسابداری و حسابرسی نرمافزارهای مالی و ) ...صورت میپذیرد این جرائم (مالیاتی) برر
سوءاستفاده از اعتماد مبتنی است ،زیرا امنیت و اعتماد متقابل میان مودیان را مخدوش میسازد  .مرتکبان این جرائم در پری
هدف نهایی خود یعنی کسب ثروت و سود باال و کسب موقعیت ممتاز هستند و خسارت فراوانی را به وجود میآورند که آثرار
آن مدتها بعد لمس میشود (نیکالکلوز) 1831 ،
در ارتکاب به جرائم مالیاتی ،فعالیتهای حرفهای و شغلی فرد ،بستر ارتکاب جرم تلقی میشود و در واقع موقعیت اجتمراعی و
شغلی فرد مهم است.در حالی که در جرائم عمومی  ،موقعیت شغلی افراد موضوعیت ندارد و جرم ممکن است توسط یک فررد
بیکار ارتکاب یابد ،بزهکاران این جرائم چون اشراف کافی به اطالعات و قوانین و مقررات مالی و مالیاتی دارند به عنروان یرک
کارشناس زبده عمل کرده و بهتر میتوانند جرمشان را مخفی نمایند و به این جرائم نوعی پیچیدگی بخشیده کره تعقیرب و
ردیابی آن را توسط مقامات مسئول دشوار میسازد (خالقی.) 1831 ،
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 .5گفتار دوم :آمار باالی جرائم مالیاتی
نگاهی به آمار جنایی نشانگر این واقعیت است که نرخ سرقت ،قتل و جرائم یقه آبیها بسیار بیشتر از نرخ فرار مالیاتی ،ارتشاء و
یا سایر جرائم اقتصادی است اما این دلیل بر نرخ پایین ارتکاب در جرائم از این دست نیست بلکه اگر ماورای آمرار جنرایی را
بررسی کنیم خواهیم دید که میزان این جرائم دستکمی از جرائم عمومی ندارند و علت آن این است که این جرائم نوعا برزه
دیده حقیقی ندارند و بزه دیده آنها در واقع جامعه و مردم هستند و نوعاً هر دو مقصر میباشند لذا این جرائم شاکی نداشته و
موارد اعالم آن به دادگاه نیز اندك است و لذا هر دو طرف معادله کیفرری  ،مجررم هسرتند و سرعی مریکننرد آن را مخفری
کنند(افتخاری.) 1831،
مثالً در خیلی مواقع ،مدیران کل مالیاتی سعی میکنند تا آمار فرار یان مالیاتی را به ص ورت اعداد و ارقام کمی نشان دهند تا
بتوانند میزان کارایی خود را نزد مقامات مافوق بیشتر نشان دهند و از طرف دیگر متقلبان و فراریان از مالیات هیچ وقت اقررار
به این کار ن میکنند لذا رقم سیاه بزهکاری در این جرائم بسیار باالست  .از طرف دیگر امکان درك آثار این جرای م از جانب
شخص ثالث وجود ندارد و در نتیجه به مراجع و مقامات مسئول گزارش نمیشود.
در سرقت از منزل اگر همسایه و یا عابر پی به موضوع ببرد میداند که باید به پلیس اطالع دهد اما در ارتکاب بره تخلفرات و
تقلبات مالیاتی از طریق انواع و اقسام روش ها نظیر سن دسازی و ...اساساً این می تواند به عنوان معضلی در سیاست جنرایی
مشارکتی تلقی گردد و باید راه چاره ای برای باال بردن سطح اطالعات عمومی جامعه اندیشید.
 .6گفتار سوم :عنصر معنوی و مادی این جرائم و مجازاتهای متناسب آن
جرائم مالیاتی به طور خاص و جرائم اقتصادی به طور عام ،جرایمی نوعاً تخصصی و فنی هستند لذا فرض برر ایرن اسرت کره
صاحبان شرکت ها ،کارخانهها ،تجار و بازرگانان و سایر مودیان ،افرادی حرفهای و متخصص بوده و نسبت به آثار اعمال و افعالی
هم که در اثر غفلت  ،بیاحتیاطی و بیمباالتی یا عدم رعایت نظامهای مرتبط با رشته فعالیت خود مرتکب میشروند ،آگراهی
دارند .به همین علت در جرائم اقتصادی نوعاً عنصر معنوی مفروض است و این جرائم بیشتر جنبه مرادی صررف دارنرد زیررا
حرفهای و متخصص بودن صاحبان مشاغل با آگاه بودن انها از آثار اعمالشان مالزمه دارد ( .نجفی) 1831 ،
اما عنصر مادی این جرائم عمدتاً به صورت ترك فعل ارتکاب مییابد و گرایش قانونگذار داخلی و اسناد بینالمللی نیز درجهت
جرم انگاری ترك فعل در این جرائم میباشد  .مانند  :عدم ثبت واقعی اقالم معامالت (فروش ،خرید و )...در دفاتر حسابداری،
باال نشان دادن اقالم هز ینهها و کم نشان دادن درآمدها و فروش ها و  ....عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیران مالیراتی یرا
اشخاص ثالث و... .
اساساً جرائم مالیاتی دارای بعد فنی و حرفهای بوده و در قلمروهای بسریار پیچیرده اتفراق مریافترد امرا در جررائم اقتصرادی،
مجازاتها بیشتر به صورت جریمه نقدی و مجازاتهای مالی  ،ضبط و مصادره اموال پیشبینی میشود و کیفر نقردی عمومراً
تابعی از شدت جرم و میزان خسارتی است که ممکن است در نتیجه عمل مرتکب وارد شود ،یرا میرزان سرود نامشرروعی کره
تحصیلکرده است  .و لذا میزان مجازاتها در موارد تکرار جرم از اصول خاصی تبعیت میکند و به اصرول عمرومی حراکم برر
قانون مجازات اسالمی توجهی ندارد( هر چند در مجموعه قوانین مالیاتی کمتر مشاهده میشود (طاهری.) 1831 ،
علت مالی بودن مجازاتها این است که معموالً مرتکبان این جرائم به دنبال سود و درآمد اقتصرادی و امتیرازات اجتمراعی و
اقتصادی هستند لذا قانونگذار به این موضوع توجه نموده تا بهتر بتواند آنها را مرعوب نماید.
 .7گفتار چهارم  :معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه و وسایل ارتکاب جرم
منظور از معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه ،برداشتی است که مرتکب از عمل خود دارد بدین معنی که آیا خرود را مجررم
میپندارد یا خیر؟ و طرز تلقی سایر افراد جامعه از عمل ارتکابی وی چیست؟

1

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال دوم ،شماره  ،14شهریور 1311

در جرائم اقتصادی به طور عام ،یک ارزش قابل حمایت کیفری نقض شده است اما مرتکبین احساس مجرمیت ندارند و عمرل
ارتکا بی را حاکی از زرنگی و مهارت خود میدانند  .عدم پرداخت مالیات ،ارائه اظهارنامره خرالف واقرع  ،اسرتناد بره مردارك
ساختگی و صوری و ...که نیازمند تخصص و دانش فنی و مهارت عملی باالست در این گروه جای میگیرند .مرتکب این جرائم
بهنوعی ارتکاب این اعمال را توفیق تلقی کرده و عمل ایشان به دلیل فنی بودن و عدم آگاهی عموم از دانش فنی مربرو بره
ارتکاب جرم ،تقبیح اجتماعی چندانی را برنمیانگیزد .بسیاری از افراد در کشورمان خمس و زکات میپردازند و بدان پایبندند
اما مالیات نمی پردازند و اظهارنامههای خالف واقع ارائه میدهند شاید این امر به دلیل بیاعتمادی به دولرت و یرا هرر دلیرل
دیگری باشد اما بههرحال عملی مجرمانه است .مجرمین اقتصادی خود را مجرم نمیشناسند و بهتبع آن جامعره نیرز آنهرا را
مجرم تلقی نمیکند لذا محکوم کردن مجرمین اقتصادی چندان کارساز نیست زیرا آنها از آثرار سروء محکومیرت خرود رنرج
نخواهند برد .در حالی که مجرمین متعارف به محض ارتکاب جرائم عمومی برچسرب مجرمانره مریخورنرد و از آنهرا مجررم
حرفهای ساخته که بازگشت او به جامعه و جامعهپذیری وی را دشوار میسازد (سیدنورانی.) 1837 ،
اما جرائم اقتصادی از حیث وسیله ارتکاب جرم ،جزء جرائم حیله آمیز و متقلبانه جای میگیرند بر خالف جرائم عمومی که در
دسته جرائم توام با خشونت جای دارند  ،جرائم حیله آمیز بیشتر مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ ،تواناییهای فکری و اسرتعداد
است و وسیله ارتکاب این جرائم نیز غالباً مبهم و پیچیده و نامحسوس است و یا میرزان ترأثیر ایرن وسرایل در ارتکراب جررم
مشخص نیست.
جرایمی چون تقلب مالیاتی  ،خیانتدرامانت و  ...مبتنی بر اشراف و درایت مرتکب است و با میزان حرفهای و کارشناس بودن
مرتکب مالزمه دارد .و اما باوجود پیچیدگیها یی که جررائم مالیراتی دارد  ،شرناخت عوامرل ارتکراب آن و همچنرین راههرای
پیشگیری از این جرائم به دلیل حفظ منافع عمو می از اهمیت ویژه ای برخوردار است .چراکه عوامل متعرددی در برروز ایرن
جرائم دخیلاند و در بسیاری از موارد این عوامل با علل ارتکاب سایر جرائم عمومی نیز متفاوت است وتبعاً راههای پیشگیری از
این جرائم نیز ویژگیهای خاص خود را دارد(نجفی.) 1831 ،
 .8عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی
عوامل اقتصادی
یکی از عوامل بسیار مهم بیرون ساز مانی در ارتکاب جرائم مربو بهنظام مالیاتی عوامل اقتصادی میباشد که البته این عوامل
بهنوبه خود نیز از تنوع زیادی برخوردارند  .عواملی همچون فقر،بی عدالتی،تبعیض،زیادهخواهی ،حرص،طمع و حتی ثروت زیاد و
تمکن مالی خوب  .آنچه مسلم است هدف نظام مالیاتی کشور جمعآوری مالیاتها خصوصاً از کسرانی مریباشرد کره درآمرد
بیشتری دارند ،لیکن متأسفانه غالباً آنان که درآمد بیشتری دارند به دنبال راههایی میباشند که مالیات کمتری پرداختنموده
و هرروز بر ثروت و دارائی خود بیفزایند .شاید در زمانهای نهچندان دور تصور خیلیها بر این بود که جرم را در جامعه فقرط
دون پایگان و افراد فقیر و بیبضاعت انجام میدهند و حتماً طبقه مرفه از آنچنان شأن و جایگاهی برخوردارند که دسرت بره
ارتکاب جرم نمیزنند .ولی بهمرور زمان تغییرات جدی در این نگرش به وجود آمد تاجانی که کانون توجهات به سمت جرائم
ارتکابی از ناحیه ثروتمندان و پولداران سوق داده شد(نقیبی و همکاران.) 1831 ،
صرفنظر از اینکه تا چه اندازه توفیقی برای تعقیب و اعمال مجازات این دسته از مجرمین بهدستآمده است با توجه به اهمیت
جرائم ارتکابی از ناحیه این دسته از بزهکاران و اینکه جرائم عمده در نظام مالیاتی به لحاظ کیفیت آن میتواند به وسیله این
گروه از مجرمین واقع شود به تبیین بیشتر اینگونه جرائم میپرداز یم.
ازآنجاییکه جرمشناسی یکی از جلوههای باشکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده همهجانبره دانشرمندان و متخصصران
بشردوست درباره انسان است جرمشناسی در این کنجکاوی  ،همه دانشهای تجربی و انسانی از روانشناسی  ،ز یستشناسری ،
جامعهشناسی  ،علوم پرورشی  ،تاریخ ،فرهنگ ملی ،اقتصاد ،آمار ،بومشناسی و رشتههای دیگر از علوم را برای سعادت انسان و
جامعه به خدمت خود درآورده است.
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شناخت عوامل جرمزا ،پیشگیری از وقوع جرائم ،تشخیص حالت خطرناك ،بازپروری بزهکاران ،اصالح قوانین و مقررات ازجملره
اهداف مهم این علم است .تاریخ پیدایش این علم را اگرچه به دو نوع غیرعلمی و علمی تقسیم میکننرد  ،امرا هردف هرر دو
نگرش  ،ریشهیابی جرم و انحرافات بوده است.
در بررسیهای اولیه از جرم و انحرافات ،اغلب جرم شناسان ،علت وقوع جرم را فقر یا محرومیت اجتماعی و بالطبع معلول جرم
را طبقات فرودست و محروم جامعه میدانستند .و اغلب تحقیقهای آماری و میدانی بر این معیار استوار بوده است ،اگرچره در
این تحقیقها از تالش محققان  ،نتایج ارزندهای بهدستآمده است.
اما این معیار که (مجرمان امروزه ،همان کودکان محروم گذشته اند) با وارد شدن دیدگاهی نو و بدیع بره حروزه جرمشناسری
تحتالشعاع قرار گرفت .این دیدگاه درواقع نوعی اعتراض به تمرکز تکبعدی جرم شناسان به ریشه یابی جرم بوده اسرت کره
دلیلی وجود ندارد تنها ریشه جرم را در طبقات فرودست و علت اصلی جرم را فقر و محرومیت بدانیم  ،بلکه کل افراد جامعه بر
اساس شرایطی میتوانند مرتکب جرم شوند(شهرام و حامد.) 1831 ،
عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم مالیاتی
الف -آسیبشناسی اجتماعی انحرافات مالیاتی
اگر در وضع و تقنین مالیات برخی از اصول نظیر :اصل عدالت و اصل عدم تبعیض میان مؤدیان مالیاتی موردتوجه قرار نگیرد و
نیز سیاستها و اقدامات جنایی دولت در تحقق بخشیدن اهداف این اصول ،کره همرواره برا واکنشهرای اداری و انضرباطی و
کیفری و مدنی همراه است  ،ناکافی و نامتناسب باشد جامعهای ترسیم خواهد شد که هرروز بر افراد طبقه فقیر و تهیدست آن
افزوده میگردد.
تأثیر فقر در سالمت جسمانی شهروندان و سالمت روانی جامعه و رسیدن به مدنیت امری غیرقابل تردید است .و باالتر از همه،
فقر از میزان مشارکتهای اجتماعی نظیر :مشارکتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میکاهرد .فقردان عر دالت اجتمراعی و
تبعیض در وضع و اجرای قوانین علیه طبقات کمدرآمد و متوسط جامعه آنها را به قانونشکنی میکشاند  ،لذا سیاست جنایی
دولتها علیه جرائم و تقلبات مالیاتی میتوانرد در راسرتای سیاسرت جنرایی عمرومی نقشآفررین باشرد .چراکره اقردامات و
سیاستهای موضوعه در آن میتواند جنبه پیشگیرانه در ارتکاب به انواع و اقسام بزه در جامعه را در پی داشته باشد.
البته نباید فراموش کرد که جرائم مالیاتی مهم را بیشتر طبقه مرفه جامعه و یا همان یقهسفیدها مرتکب میشوند ترا طبقرات
پائین و متوسط جامعه ،اما چون با بزهکاران متعلق به آن طبقه به طریق غیررسمی رفتار میگردد و کمتر مورد پیگررد قررار
میگیرند بالتبع ،اعمالشان نیز کمتر آشکار و گزارش میشود.
توزیع ناعادالنه ثروت در کشورمان سبب شده است که درصد باالیی از ثروت در دست درصد پائینی از جمعیرت کشرور قررار
گیرد .بر اساس آخرین بررسیهای مرکز آمار ایران  11 ،درصد غنیترین افراد جامعه حدود 27 /8برابر فقیرتر ین افراد جامعه
درآمد داشتهاند در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته این نسبت کمتر از  11برابر است  .عدهای از صاحبنظران عوامل
اقتصادی را در میزان ارتکاب به جرائم اقتصادی (از جمله جرائم مالیاتی ) دخیل میدانند و معتقدند کره فقردان چشرماندازی
روشن در آینده اقتصادی کشور کاهش ارزش پول  ،عدم تأمین اجتماعی متناسب در سنین کهنسالی و دوران بازنشسرتگی و
ارائه نامناسب خدمات عمومی  ،ارتکاب به جرائم اقتصادی در کشور را دامن میزند اما نبایرد عوامرل غیراقتصرادی را در ایرن
انحراف اجتماعی دستکم گرفت .اغنیاء و متمولین نیز به دلیل رفاه بیشازحد اقتصرادی و فقرر فکرری و معنروی تمایرل بره
کجروی دارند و مرتکب انواع و اقسام جرائم اقتصادی نظیر فرار مالیاتی میگردند .همانطور که میدانیم فساد مالیاتی ازجملره
اقسام فساد  ،در روابط شهروندان با دولت است .وقوع این فساد منو به دو عامرل انگیرزه و فرصرت اسرت .انگیرزه یرا درون
شخص سرچشمه میگیرد یا عوامل بیرونی و محیطی چنین انگیزشی را در فرد ایجاد مینماید  .عامل مهم دیگر فرصت است ،
که برای ارتکاب عمل متقلبانه و فرار از پرداخت مالیات میبایست موقعیت برای مرتکب مهیا باشد .این فرصرت مریتوانرد در
ضمن یک سال مالی برای مرتکب ایجاد گردد و یا اینکه در مدتزمان قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی از آن در ارتکاب به عمل
متقلبانه استفاده نماید.
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عوامل ساختاری
یکی دیگر از عواملی که زمینهساز جرم و فساد در نظام مالیاتی است ساختار سازمانی و تشکیالتی این سیستم است.
≠

یک سیستم مالیاتی پیچیده میتواند بروزفساد را تسرهیل کنرد  .مرأموران مالیراتی مریتواننرد از مالیاتدهنردگان
بهواسطهی پیچیده بودن قوانین و یا با استفاده از آزادی عمل بیش از حدی که قوانین ،مقررات ،و رو یههای مبهم به
آنها میدهد ،رشوه دریافت کنند .مالیاتدهندهای که بتواند از پرداخت مالی ات فرار کند  ،ممکن اسرت بره جرای
گزارش نمودن درخواست رشوه از سوی حسابرس ،تصمیم به پرداخت آن بگیرد.

≠

نرخهای باالی مالیاتی میتوانند خود به واسطه افزایش انگیزه مالیاتدهندگان برای فرار از پرداخت مالیات ،منجر به
بروز بیشتر فساد گردند.

≠

فقدان مجازات ،عامل مهم دیگری برای بروز فساد است .اگر مجازاتها به حد کافی شدید نباشند و یا به ندرت اعمال
شوند ،احتمال بروز فساد ،افزایش مییابد .زمانی که اعتراض ،زمانبر یا پرهزینه باش د ،ممکن است مالیات دهنرده
انجام اقدامات فساد آمیز به منظور حلوفصل امور را ترجیح دهد.

≠

زمانی که انجام امور در ادارات امور مالیاتی با کندی انجام شود ویا با بروکراسی بیشازحد اداری همراه باشرد مرودی
مالیاتی به سمت راههای فساد آمیز روی می آورد.

≠

زمانی که پرداخت مالیات ،پیچیده و گنگ باشد ،وسوسه برای فساد به عنوان ی کراه میانبر ،هم به منظور صرفهجویی
در زمان و هم کاهش عدم اطمینان از مبلغ قابل پرداخت به عنوان مالیات ،افزایش مییابد

≠

هنگام تصمیمگیری در خصوص درگیرشان یا نشدن در فساد ،افراد ریسک شناخته شدن و مجازات را مردنظر قررار
میدهند .اگر آنها این احساس را داشته باشند که سیستم ها ،ناکارآمد هستند ریسک کار پرایین اسرت )احتمرال
ورودشان به اقدامات فساد آمیز ،افزایش مییابد.

≠

اگر حقوق و مزایای پرسنل اداره ی مالیاتی پایین باشد ،فساد میتواند به عنوان شیوه ای قابل قبرول بررای تکمیرل

درآمد پایین ،مدنظر قرار گیرد.
درك این موضوع باید قدری راجع به نحوه تشخیص و تعیین مالیات مطالبی بیان نماییم تا ابعاد آن مشخص گرردد .مالیرات
اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی براساس قانون مالیات ها ی مستقیم به دو روش تعیین میشود.

اول – از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارك؛
دوم – از طریق علی الراس
راههای پیشگیری از جرم در نظام مالیاتی

آنچه مسلم است یکی از اهداف مهم از مجازات مجرمین پیشگیری از جرم است  .بنابراین در مواقعی که بره موجرب قروانین و
مقررات مالیاتی تکالیفی به عهده افراد گذاشتهشده است واز انجام آن تکالیف خودداری نموده یا به موقع و در مهلتهایی کره
در قوانین معین گردیده انجام نمیدهند براساس حقوق کیفری ایران مشمول کیفر می شوند که در واقع این کیفر خود یکی از
راههای پیشگیری از جرم می باشد.
در این مبحث به بررسی راههای کیفری در مراحل تشخیص و وصول مالیات پرداخته و اکنش های کیفری را نیز برای تطبیرق
با آن تبیین مینماییم.
 .1طرق پیشگیری كیفری در مرحله تشخیص مالیات
تشخیص مالیات از مهم ترین مراحل اجرای قانون مالیات های مستقیم است زیرا در این مرحله است که میزان مالیات مرودی
مشخص ،قطعی و قابل مطالبه میگردد .در قانون مالیات ها ی مستقیم قاعده کلی این است که مؤدی عالم و آگاه بره قرانون
است و باید مطابق قانون ،مأخذ و درآمدهای مشمول مالیات خود را به دولرت اظهرار کررده و مالیرات آنهرا را محاسربه و بره
واحدهای مالیاتی مربوطه پرداخت نماید ،زیرا مؤدی بهتر از هرکسی از دارایی و درآمد خود اطالع دارد.
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قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجراهایی را در امر تشخیص مالیات در نظر گرفته است تا چنانچه زمرانی برر طبرق اصرل
اعتماد به مؤدی و اصل خود اظهاری و حسن اعتماد به او عمل نشود و ادارات امور مالیاتی در جهت رسیدن به اهداف و وظایف
خود ناتوان گردند این ضمانت اجراها بکار بندد دکتر پیرنیا در کتاب مالیه عمومی خود میگو ید در مرحله تشخیص ،دستگاه
مالیاتی دو وظیفه دارد:
اول :نظارت در مأخذ مالیات و مراقبت در اینکه مودی اظهارنامه صحیح و مطابق واقع تسلیم بنماید.
دوم :جریمه و تنبیه مؤدی در مواقعی که معلوم شود وی در اظهار مالیات صداقت و حسن نیت به خرج نداده و خواسته اسرت
از پرداخت مالیات فرار کند(پیرنیا .) 1813 ،موارد پیشبینیشده در قانون مالیات های مسرتقیم در ایرن براره بره شررح ذیرل
میباشد:
بند اول -مجازات جرم جعل برای فرار از مالیات
ماده  211ق .م .م میگوید هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزیان یا به دفاتر و
اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات مالك عمل میباشد وبر خالف حقیقت تهیه و تنظیمشده است استناد نماید یا برای
سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود وزیان خودداری کند عالوه بر جریمه هاو مجازاتهای مقرر
در این .قانون از کلیه معافیت هاو بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره ماده  211ق .م .م میگوید تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور
به عمل خواهد آمد میتوان گفت که مرتکبین مذکور در ماده فوق یعنی کسانی که برای فرار از پرداخت مالیات عامداً به اسناد
و مدارك خالف واقع و جعلی استناد کرده اند با تعقیب و اقامه دعوی از سوی سرازمان امرور مالیراتی در مراجرع قضرایی و در
صورت اثبات جرم مذکور به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد.
و این مجازات در ماده  181قانون مجازات اسالمی آمده است که بر طبق آن هر کس در اسناد و نوشتههای غیر رسمی جعل یا
تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه ترا دو
سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
این ماده بیانکننده حکم جعل در اسناد غیر رسمی است و فرقی نمیکند که مرتکب مأمور دولت باشد یا فرد عادی ،همچنین
استفاده از سند مجعولی که رسمی نباشد مشمول این ماده است .درباره داللت این حکم در قانون مالیات های مستقیم باید
گفت که جرم مذکور جرم جعل برای فرار از مالیات می باشد و سازمان مالیاتی به جرم جعل از او شکایت میکند .
بند دوم -تعقیب مقامات و مسئوالن دولتی به لحاظ عدم اجرای تکالیف قانونی
قانون مالیات های مستقیم برای مسئولین سازمانهای دولتی و عمو می که به تکالیف خود در زمینه ارائه اسرناد و مردارك و
اطالعات مرتبط به مودیان مالیاتی عمل ننمایند مجازات کیفری در نظر گرفته است.
در این رابطه قسمت اخیر ماده  281ق .م .م مقرر میدارد :مسئولین سازمان های دولتی و عمومی که بدون دلیرل رونوشرت
گواهیشده اسناد و مدارك مربو و هر گونه اطالعات الزم که کتباً توسط ادارات امور مالیاتی درخواست میشود را در اختیرار
آنان قرار ندهند به تخلف آنها با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد بره
مجازات مناسب محکوم خواهند شد.
مجازات پیشبینیشده در ماده  281ق .م .م که در فوق به آن اشاره شد مشمول ماده  171قانون مجازات اسالمی میگرردد
که عبارت است از  :چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها و سایر نهادهای عمومی
غیر دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتری
و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادرشده باشد جلوگیری نماید به انفصال
از خدمات دولتی از یکتا پنج سال محکوم خواهد شد.
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همانطور که از مفاد ماده فوق برمیآید چنانچه مقامات دولتی مانند رؤسای بانک ها و مؤسسات مالی و پولی که بره نحروی
اطالعات موردنیاز سازمان مالیاتی در اختیارشان قرار دارد از ارائه این اطالعات امتناع بورزند بره مجرازات انفصرال از خردمات
دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
نکته حائز اهمیت در اجرای حکم این ماده این است که اطالعات موجود از مودیان مالیاتی در سایر وزارتخانهها و مراجعی کره
نامبرده شده است می تواند هم در تشخیص مالیات وهم وصول آن کمک زیادی به سرازمان امرور مالیراتی کشرور نمروده و از
فرارهای مالیاتی جلوگیری نماید.
طرق پیشگیری کیفری در مرحله وصول مالیات
در این گفتار مجازاتهای پیشبینیشده در مرحله وصول مالیات رابیان نموده و به تحلیل و بررسی آن میپردازیم:
بند اول  -واکنش های مندرج در ماده  133قانون مالیات های مستقیم و تبصرههای آن مجازات بنا به تعریف عبارت است از
عکسالعمل اجتماعی به صورت رنج و تبعی که بر بزهکار اعمال میشود و آن را به چند دسرته تقسریم مریکننرد ،از جملره
مجازاتهای سالب آزادی (حبس و مجازاتهای مالی( جزای نقدی  ،ضبط و مصادره اموال  ،استرداد اموال  ،صورت میگیرد .
سازمان مالیاتی در مرحله اول ،مؤدی و اشخاص ثالثی را که مرتکب اعمال خالف قانون میشوند مکلف به پرداخت جریمه مالی
و به صورت نقدی مینمایند.
اما در صورت عدم تأثیر مطلوب و عدم پرداخت مالیات از طرف آنها ،عالوه بر اینکه جریمره  ،مجازاتهرای حقروقی ،اداری و
انتظامی در نظر میگیرد برابر قانون مالیات های مستقیم مجازاتهای جزایی و کیفری بر آنها اعمال میکند یعنی برای متخل
ف بازداشت و حبس هم در نظر گرفته می شود .و در واقع شدیدترین نوع ضمانت اجراء در جهت وصول مالیات ها مریباشرد (
رضایی و نعیمی .) 1831 ،قانون مالیات های مستقیم ،در مواردی مجازاتهای کیفری بهکاربرده و برای افراد متخلف حربس و
زندان در نظر گرفته است که البته زمانی میتواند مؤثر واقع شو د که سازمان مالیاتی با قاطعیت آنها را بکار ببرد و مؤدیران
مالیاتی اطمینان حاصل کنند که در صورت تخلف بر ایشان گرفتاری پیش خواهد آمد.
بند دوم  -ممنوعالخروج کردن مؤدیان متخلف مالیاتی
در مرحله وصول ضمانت اجرایی کیفری دیگری توسط قانونگذار پیشبینیشده است که میتروان از آن بره عنروان مجرازات
محدودکننده آزادی یادکرد هر چند که اعمال آن از حیطه اختیارات دستگاه مالیاتی خارج است اما صدور دستور اعمال آن از
سوی مقامات ذیربط دستگاه مالیاتی درخور توجه است و این همان اختیرار ممنروعالخروج کرردن مؤدیران متخلرف مالیراتی
میباشد .این واکنش کیفری در زمره قرارهای تأمین و نظارت قضایی است که در مرحله تحقیقرات مقردماتی کیفرری توسرط
مقامات قضایی قابل صدور است و لذا واگذاری آن به سازمان مالیاتی بی سابقه است(رستمی)
در این راستا ماده  212ق .م .م مقرر میدارد وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشرور مریتوانرد از خرروج
بدهکارانی که میزان بدهی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید .حکم این مراده در مرورد مردیر یرا
مدیران مسئول اشخاص حقوقی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی یا مالیات هایی که شخص حقوقی به موجرب ایرن
قانون مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربو به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است  .مراجع ذیربط با اعالم وزارت
یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند
با دقت در این ماده می توان گفت که حکم این ماده رأساً توسط وزیر یا رئیس سازمان امور مالیاتی صادر میشرود و نیراز بره
دستور مرجع ثالث قضایی یا حتی شبه قضایی ندارد.
بنابراین ،احتیاجی به طی مراحل طوالنی اداری ندارد و در صورت اجرا میتواند یکی از مهرم تررین واکرنش هرای کیفرری در
مرحله وصول مالیات ها باشد .که به همین دلیل مؤدیان مالیاتی به لحاظ اینکه مشمول این ماده نگردند در جهت حل مشکل
خود و پرداخت مالیات متعلقه تالش می نمایند واین یکی از راههای پیشگیری از جرم است.
نکته دیگر راجع به دامنه شمول این اختیارات است که حداقل ده میلیون ریال و بیشتر میباشد لذا ضروری به نظر میرسد که
چنین قرار مهمی که محدودکننده آزادی است و شخص را در چارچوب مرزهای کشور محبوس مینماید هر چند سال یکبرار
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دامنه شمول آن تعدیل گردد چراکه با افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) حداقل مبلغ بدهی مالیاتی میبایست متناسب با
چنین قرار مهمی باشد .چراکه فعالیتهای اقتصادی اشخاص در طول زمان با توجه به کاهش ارزش پول و تورم رو به فزونری
است ولذا شایسته است جهت ممنوعالخروج کردن ،هر چند سال یکبار حداقل میزان بدهی افراد بهروز و تعدیل گردد .تا هرم
مشکالتی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد نکند و هم از واکنش های دیگر به درستی استفاده گردد.
بند سوم  -توقیف (بازداشت) اموال و فروش آن
اصل بر این است که مؤدی مالیاتی ،مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت نماید .در غیرر
این صورت اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ اجرایی میکند.
لذا طبق قانون مالیات های مستقیم چنانچه مؤدی پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کالً پرداخت
نکند و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد بهاندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه  %11بدهی
از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد
در ماده مذکور (ماده  211ق .م .م) مهلت پرداخت مالیات مورد مطالبه پس از ابالغ برگ استفاده کرده است اما ماده در موعد
مقرر اجرایی را بهصراحت نیاورده است و از اصطالح  211ق .م .م و نیز ماده  1آییننامه اجرایی وصول مالیات مدت آن را یک
ماه در نظر گرفته است.
عالوه بر این طبق ماده مذکور ،صدور دستور توقیف و دستور اجرایی آن بر عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی  2میباشد .مطابق
ماده  1آییننامه اجرایی وصول مالیات  ،توقیف اموال مودی توسط مأمور ین اجرا و حسب اقتضراء برا کمرک مرأمورین نیرروی
انتظامی با حضور نماینده اداره کل دادگستری و یا دادگاههای محل به عمل خواهد آمد .ونیز هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه
نقد یا اموال منقول متعلق به وی نزد شخص ثالث است ویا قسمت اجرائیات به نحوی از چنین امری مطلع شود  ،از آن اموال و
وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرائم متعلقه و  %11وجه اضافی و سایر هزین ههای اجرایی بازداشت میشود.
 .11نتیجهگیری
در اغلب کشورهای دنیا مالیات سهم زیادی از درآمدها را به خود اختصاص داده و بر همین اساس یکی از منرابع مهرم ترأمین
مخارج دولتها به شمار میرود که برنامهریزیهای کالن در کشور بر پایه همین مالیات ها صورت میگیرد بدیهی است فساد یا
بروز جرم در جمعآوری مالیات می تواند خطرات جدی را برای نظام اقتصادی و حتی سیاسی کشور ایجاد نماید .آنچه بیشتر از
هر چیز دیگر در خصوص موضوع جلب توجه میکند این است که علت اغلب جرائم در نظام مالیاتی فرار از پرداخت مالیات با
هدف ثروتاندوزی میباشد  .بنابراین در بیشتر موارد ثروتمندان قانونگریز که در بعضی از کشورها به یقره سرفیدها معرروف
هستند و معادل آن را در کشور ما مفسدین اقتصادی مینامند اشخاصی هستند که بیشتر از دیگران درصدد انجام جرم وتخلف
در نظام مالیاتی میباشند .اگرچه این بدان معنا نیست که جرائم مالیاتی الزاماً توسط همین اشخاص صورت میپذیرد چراکه به
دلیل تنوع عوامل ارتکاب جرم که فوقا به آن اشاره نمودیم اشخاص مشمول این جرائم هم متفاوت هسرتند  .علریهرذا مروارد
متعددی ازجمله عدم توجه به عواملی ازجمله عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،ساختاری ،سیاسی  ،آموزشی ،فردی ،روانی و ...چه در
درون سازمان مالیاتی کشور در ارتبا با مأمورین مالیاتی وجه در بیرون از مذکور و در ارتبا با مؤدیان مالیاتی قطعا میتوانرد
نقش مهمی در ارتکاب انواع جرم در نظام مالیاتی داشته باشد که البته عدم توجه کرافی در تردوین قروانین مالیراتی و ضرعف
ضمانت اجراهای الزم ازجمله ضمانت اجراهای کیفری وباالبردن هزینه ارتکاب جرم که در غالب کشورهای دنیا به عنوان یرک
سیاست پیشگیرانه مورد توجه میباشد نیز سلسله عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی را تکمیل مینماید.
بنابراین به منظور بهبود وضعیت موجود عالوه بر مواردی که در متن به آن اشاره شد پیشنهادات ذیل نیز ارائه میگردد:
شفافسازی و ابهامزدایی از قوانین
تسریع در انجام امور مودیان مالیاتی و حذف بروکراسی زاید
اعتمادسازی دوطرفه بین سازمان و مودیان مالیاتی
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بهرهگیری بیشتر از نظام الکترونیک و کاهش مراجعه مستقیم مودی به مأمورین مالیاتی
ایجاد رویههای واحد در کل کشور
پیشبینی ضمانت اجراهای الزم خصوصاً کیفری
استفاده از منابع اطالعاتی مختلف جهت رسیدن به درآمد واقعی مودی
کاهش رسیدگیهای مبتنی برروش علی الراس و محدود کردن اختیارات مأمور ین مالیاتی در این روش.
مودیان مالیاتی از طرق گوناگون ،رسانه های گروهی خصوصاً صداوسیما ،برگزاری کالسها
و کارگاههای آموزشی رایگان توسط سازمان امور مالیاتی کشور و...
اعالم هزینههای انجامشده از محل مالیات ها در بخشهای مختلف کشور خصوصاً عمران  ،بهداشت امنیت وسالمت
جامعه.
ارتقاء و انتصاب مأمورین مالیاتی به پست های باالتر براساس شایستهساالری نه ارتباطات و خویشاوندی.نظارتهای مستمر درونسازمانی و هماهنگ به وسیله افراد متخصص و متعهد
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