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Evaluation of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran in relation to tax 

crimes 

 

 

Abstracts 

 

Tax revenue plays a significant role in financing the country and allows the 

government to invest in prosperity, economic growth and prosperity. Tax penalties 

prevent economic growth and prosperity. These crimes in the amendment The law 

of direct taxes was criminalized in 1394 and according to Article 274 of the law 

amending the law of direct taxes, a number of actions and omissions have been 

specified as a tax crime. Committing tax offenses will occur in two areas. One area 

of taxation is annual performance and one area of VAT is tax. In the meantime, tax 

evasion, despite the high rate of delinquency in tax offenses, has become more 

common. The Iranian legislature, after repeated amendments to the tax laws, has 

also criminalized this economic phenomenon in the above article and has provided 

for imprisonment. The present study has analyzed Iran's criminal policy towards 

tax crimes by analytical-descriptive method and citing library sources, and seeks to 

answer the question of what effect criminal laws have on the prevention of tax 

crimes? Criminal law as a tool of repression and punishment in criminalization and 

confrontation with tax crimes are among the cases that, in addition to providing 

appropriate criminal regulations, also require non-criminal regulations. 
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 چکیده

کند تا د لت  های کشوور دررد   رین رماا  رر راره  میدرآمد مالیاتی، نقش قابل توجهی در تأمین هزینه

گذرری کند. جاری  مالیاتی مانع رکود   کواورایی   ر نق در ررسواای کواورایی، رکود   ر نق رقایوادی، سوامایه

رنگاری گادیده  طبق  جام1394رقایوادی می کوود رین جاری  در رحوه یه قانو  مالیاا های میواقی  در سوا   

ها به عنور  جام مالیاتی تیوای  سوای رراا    تا  رالهای میواقی  ی حوه  قانو  مالیااقانو  ر274ماده  

گادیوده رسوووت. ررتاوای جاری  موالیواتی در د   ویه قواب یوت  قوا تورهود درکوووت. یو   ویه موالیواا ع  ااد  

ب باالی بزهااری  سوالیانه   ی   ویه مالیاا با رری  ررز ده می باکود. در رین بین رارر مالیاتی با  جود یوای

در جاری  مالیاتی، رار رنی بیشوواای رر به تود رتایوواد درده رسووت. قانونگذرر ریار  اص ری رحووه اا ماار 

قورنین موالیواتی، در مواده روی رین اودیوده رقایوووادی رر نیز مورد جام رنگواری قارر درده   کیاا  بص باری آ   

توحویای   با رسواناد به منابع کاابنانه به بارسوی   -  بینی ن وده رسوت. او هش ایش ر ی با ر   تل ی یایش

باکود که سویاسوت کیاای ریار  در قبا  جاری  مالیاا اادرتاه رسوت   در حودد ااسونگویی به رین سویور  می

گا   قورنین کیاای چوه تواریای در ایشوووگیای ری جاری  موالیواتی دررنودی  قوی کیاای بوه عنور  ربزرر سووواکوی

بینی مقاررا کیاای ی    مقاب ه با جارئ  مالیاتی ری ج  ه مورردی رسوووت که در کنار ایشتنبیهی در جام رنگار

 باکد.مناسب میا زم مقاررا غیاکیاای  نیز می
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 مقدمه -1

های کیاای  ری دیابای در جورمع بشووای به للات تنوا جاری    ممامین ک    بیش به گوناگونی  رکنش

گارتا باکود، به طور تا    رقعی ریمابی، ها رندریه ی  سویاسوت جزریی ماااملتوجه کوده رسوت در ی  ررب ه

هایی نظیا مورا   کارآمد کود   ه چنین مه  های کیاای آ  تنوا   نوسوا  بیشواای دیده میگزینه ه زما  در

های کیاای ری جهت رنورا، مقادیا، کودا   یوا  بود    عادالنه  رنیوانی بود  موجب کوده رسوت که گزینه

 (.88، د 1394نلوه رجار   باالتاه ق ایت یا عدم ق ایت منا   ماغیا   منا   باکند ) یینی،  

ری کوه  ای در قوانو   گونوهه  بوا رین  جود در نظوام  قوقی ریار  جاری  موالیواتی مواهیای نواکووونواتاوه دررد بو 

(   بندی در مباریه با رین جاری ابی در تیوود جاری  مالیاتی رتایواد نیاراه )چه رسود به ر لویت یممایرا

که جاری  مالیاتی که آ   قورنین   مقاررا ناظا با نظام مالیاتی قابل بارسووی رسووت، م وواراً  در رین مقوله حوواراً

گیای دررد   ری رینا  قورنین کشوورما   های قبل تاا ا چشو با جاری  مالیاتی دهه  رسواسواً ،ررادرما یه رتاای می

،  ا ری ق ن اید ع ى  بنگ   من وسوا  ه اهنبه هیچ  جه ناورنیواه تود رر با رین ر ند ر  به رکود   در  ا  

،  باری کوتاه مدا   درریمدا های دقیق   ع  ی  ریزیباری حوویانت     ایت ری نظام مالیاتی  باییووای بانامه

ع   یوا    ه  ری جهوت موالیواتی   ه  ری للوات  قوقی حوووورا گیاد. بوه نظا نگوارنوده ر لین  وامی نظوام موالیواتی

تور  جاری  رر ری ورند باکود. در ررسواای رع ا  چنین سویاسوای میترقایواد   آتاین  امی آ   قوی جزر می

هیواند که یوا را    یوی  ن ود دسواه ر   جاری  مالیاتیللات طو  د ره الیم باری ایشوگیای به د  دسواه تق

تورند مورا باکود. باری رین تنها  ابه سوایع   تند  قوی جزر می  باییوای در کوتاه مدا مهار گادند که میو  اً

رکواره ن ود.  ،یندآتور  به جاری  که    نوین مالیاتی که رغ ب به حوورا باندی ررتاای میری جاری  میدسواه 

دسواه د م جاری ی هیواند که کارر بود  ممایرا در کوتاه مدا باری آنها بیویار مبه    ه اره کو    تادید 

 های ردرری دردریی با رجاری ممایرایسواااده ری نهادهای  قوقی ملل ق وارار ر  رسوت   بالااص رره  ل آنها ر

سوزر رر  ای ریار  نیوبت به جاری  مالیاتی منظور دسوایابی به سویاسوت کیاه ، بباکود. بدین تاتیب طوالنی مدا می

سووی کشو  مقیوود  اکت ن ایی    با بارسوی ه رسوت با تااا    اکت ری سووی مبادی   مقدماا ما وم ب

های  گذرر در تیوود جاری  مزبور رهن و  کووی ، رسوادال ت قی قانو قورنین   مقاررا در رسوید  به طای 

رلذکا موجب کود تا مویووا سویاسوت کیاای ریار  نیوبت به جاری  مالیاتی رر به عنور  ی  مویووا منلیوا روی

نامه تود باگزین . کوایا  ککا رسوت که در رره تاامل رین مم وعه مشواها مااددی رر به راد   نو باری اایا 

ا ط بود  مویووووا ری مبا ا مالیاتی، کیاای   رم که مه ااین آنها عبارا بودند ری ماکب   منل ل کووودهما

ی   نوکوااری در رین یمینه در او هشو ، ک بود   گاه رقدر  م  ق منابع   ماتذ، عدم  جود سوابقه  کوناسویجام

 . قوی درت ی

، رقدر  قورنین   مقاررا  ایوواع به جاری  مالیاتی، در  ا  ننیوواین مشووال موجود در بلا ررج 

مااسوود مالیاتی  که در   مااسوود مالیاتی رسووت. ری طاو دیگا، عنور جزریی کووااو   ماناسووب باری مقاب ه با  

، با  گذررناظا به  د د ری طاو قانو  های رتیا در جاماه ما به تبایت ری ر اام  قوی کیاای رسوووهمیسوووا 

  سووم کاای د م قانو  ممایرا رسوهمی، باری مااری میوادیق    رسواااده ری لا  رریواد مندرد در ریوو  د م

، چو  رحو ه  مایوده مالیاتی نیز به ع ت رقدر  تاای  در قانو  ممایرا کوودی  مالیاتی به کار گاراه میجار

کوود رین رما به نوبه تود  نظار  میها   ماانی گوناگونی در رین مورد ری طاو حوا ب رسوهمی موجب بادرکوت 

کند   چاره آ  میوووا زم توجه   عنایت قوه  یگای رسوووت که در بلا جاری  مالیاتی تودن ایی میمشوووال د
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تی  آاو هش ق وائیه به  یوه کوورری عالی توسواه ق وایی به رین رما مه  رسوت که باییوای به عنور  ی  اا ژه  

های قوه ق وائیه   ته ،   عه ه با مشواها د گانه رویگیای قارر گیاد. یو ناًمورد بلا   بارسوی   نایمه

های ق وایی  یوه به رما رسویدگی به مااسود مالیاتی  که در رجاری دسواور آیت راالیت مارجع کیاای   مما ع

، ق وائیه   ممایه باری مقاب ه ایگیای   ریی ماشوال ری ر سوای سوه قوه مقننهری مناهی به تشوایل کووررهلل تامنه

سووواادی بدین منظور در  یررا بایرگانی مناهی کوووده   نیز سوووایا   میوووارنه با مااسووود مالیاتی که به با اایه

ر اوام مبنی با ملاومیوت بوه مموایرا باتی ری ماه ین رین جاری    هوای دیگای کوه در جهوت حووود رراوالیوت 

ره یت   یوا را رنانای رین او هش بارسوی قورنین مویووعه در تیوود جاری    .حوورا گاراه رسوت 

اریش کیاای   نورقص قورنین جزریی   رررئوه ررهاوارهوای ماتاع سووواتان رین هوای گ موالیواتی   تبیین نوارسوووایی

باکوود تا با تمزیه   تل یل مورد قانونی موجود ررجع به جاری  مالیاتی، به  و  قوه رلهی باورند تا ها مییووا 

ر   های مقاررا   قورنین  ایوا رر با  یوب مورد موکوااری   نقاع یوا  آنها رر آکواا د رماا  نارسوایی

رندرکارر    د لا ادر  رر بیش ری ایش به چاره جویی باری  ممیو  ن اید تا بدین  سوی ه توجه میونلین   دسوت 

مقاب ه با رین ما وول رجا اعی، مالیاتی  ج ب ن اید   یمینه رجاری عدرلت کیاای رر در جاماه رسووهمی راره  

الیاتی   بارسوی ررگا  مادی   مانوی   نیز سوایا  ن اید. تلقق رین رما رر با رررئه میوادیق ع ده   مه  جاری  م

گیای رین ررکا  منرا رسوت   ه چنین چگونگی سویاسوت کیاای رتناک کوده در تیوود  عناحوای که در کوال

جارئ  مالیاتی ای تورهی  گارت. میوو   رسووت با توجه به گیوواادگی   کلاا جارئ  مالیاتی در رین او هش 

 اادریی .هی  کد، لذر رقط به طا  جارئ  مه  مالیاتی میمورق به بارسی ه ه رین جارئ  ننور

 

 های جرایم مالیاتیشاخصه -2

 :های رین جام عبارا رست ریبا مدرقه در قانو  مزبور باتی ری کاتیه

آ رد، باری ریناه رراگذرری سویاسوت اولی ا رریی کشوور رته   ررد مییرین جارئ  در نظام اولی  .رل 

تادیل کووود، ربادر الیم رسووت رین نااه مورد تأکید قارر گیاد که سوویاسووت اولی نظام اولی در در رین کوواریط  

کوووود، بنابارین ها رتهلی که در  قیقت به طور رنبیووواع   رنقبام ع ده رجزری درت ی اایه اولی تاای  می

  .(1373ک یمانی، )  گذررد  با رقایاد جاماه تأریا میا رریی کشور  ررد آید، نایمه ر لیه آینظام اولی 

ری که نایمه ر لیه    رنمام رین جارئ  چه بیوا به نظام تولیدی کشوور آسویب   حودمه بزند، به گونه .ی

  ن اید.مه  آ ، آسیب به تولیدرا درت ی کشور بوده   بالابع رقایاد تولیدی ریار  رر منال می

  ایت ری تولیدرا درت ی عنور  کوده رسوت  های رتیا  قابل توجه آناه سویاسوت مالیاتی  ریار  در سوا  

 .  که در رین ررساا رساارتوی کیل بیا  کده رست 

هوای گ اکی باری مودا تواد، عودم حووود ر  ر د باری  هوای موالیواتی   تااروهع وا  تنیووویصرپ.  

تولیدرا مشوابه باری مدا یما  تاد، ت و ین تاید ملیووالا تولید کوده، ریماد ر وای رقابای درت ی   

بدین تاتیب رقدرمی که به نظام تولیدی کشووور آسوویب   حوودمه بزند،   د لایهای غیا رگذرری   تقویت بنش

 .1مهکی باری تشنیص جارئ  مالیاتی  رست 

های م ی ری کشوور نیز مهکی باری جام کوناتان جارئ  مالیاتی در  قوی ریار   تارد کاد  را ا .ا

 .باکدکشور می نظام مالیاتی رته  در  بوده رست که نایمه چنین مه ی

 
 . گار  در نظام رقایادیبنده  ماده ی  قانو  ممایرا رته  1
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های ع ومی نیز مه  دیگای باری کووناتت جارئ  مالیاتی  رته  در رما توییع رریری با نیایمندی .ث 

رسووت   بدین سووا  چنین ر یاادی نشووا  دهنده آ  رسووت که در رین گونه جارئ  گا ه جاماه مورد توجه  

 .رین جارئ  باکد  تورند مهکی باریهای مالی رادی ن یباکد   آسیب می

ری که موجب  ی     در  رقع مه  دیگا عبارا رسوت ری:  حوو   جوه که  به ها نلو به گونه .د 

رر تیووای  ن وده   ها چند موررد دیگا   کووا ع ککا  ،1میل رمور  مادم   با حوودمه   رته  در نظام مالیاتی

 .گیادمد نظا درکاه با رین  ا  مورد تأکید حای     ری  قارر می  کده قب ی رین مه  رر ت ویلاً

های تایین جارئ  تشووایها باند به منظور رتاه  در نظام حووادررتی کشووور یای دیگا ری مه   . 

کوود. ره یت مویووا در رین نااه نهااه وجب رکود   بلار  مالیاتی میمالیاتی رسوت، لذر نایمه چنین مه ی م

های  باید سویاسوت  یابد، سوایااًرسوت که چنانچه مشونص کوود رقایواد به سووی بلار    تا ق رکود سووی می

مناسوووب مالیاتی در جهت مقاب ه با آ  رتناک گادد، چار که تا ل در رین رما یووواباا جبار  نااذیای با ایااه 

آناه جام مالیاتی دررری مانی  ،ن ایدهای روی آنچه میوو   میبا بیا  کوواتیووه تی  ررد تورهد سوواتت.مالیا

جام   رتی ک یه جارئ  ع یه رمور  میووودریرتص   دررری  یوگی تاد مناص به رین جارئ  رسوووت   به عبا

تاد جامی رسوت که به مانای مورد نظا     رقایوادیمالیاتی به مانای رتص نییواند، با رین تویوی  که جام 

به نلوی موجب رته  در نظام مالیاتی کووود   به عبارتی با تدقیق در میووادیق عنور  کووده در قانو  مزبور  

تورنی  تاای    مه  تاحی رر باری تشنیص   کناتت جارئ  مالیاتی به دست آ ری    بدینیا  با رماا  می

باکود که منظور   مه  ری ور رین مه  قابل رسوانباع میکشو   ایرا رته  گار  در نظام مالیاتینظا در قانو  مم

 دجارئ  مالیاتی آ  جارئ ی رست که به نلوی ری رنلاء به ررکا  نظام مالیاتی ل  ه  ررد آ رد   ری رین ر  ر یاا

 باکد.    طای ت قی ری رین جارئ  مبانی با مه  عینی می

 

  مقابله با مفاسد مالیاتی   تدبیر اساسی جمهوری اسالمی ایران در  -3

رسود ننیواین تدبیا جدی   رسواسوی ج هوری رسوهمی ریار  در مقاب ه با مااسود مالیاتی  در به نظا می

یابد؛ چنانچه  رق قانو  مزبور  عینیت می 13۶9کشووور میوووی   رقایووادیگار  در نظام  قانو  ممایرا رته 

 عبارتند ری:   ،گاددکشور می  رقایادی -مالیاتیره  جارئ  مالیاتی که موجب رته  در نظام 

رریی کشوور ری طایق قاچای ع ده رری با یوای سواه، ق ب با جال رسوانا    آیارته  در نظام اولی  -

 رع  ری درت ی   تارجی   رملا  آ . ،یا  ررد کاد  با توییع ن ود  ع ده آنها

های ع ومی  ا سوایا نیایمندییکوی که  رریری را رته  در رما توییع مایلااد ع ومی ری طایق گار  -

های مزبور   ایش تاید رار ر  تولیدرا کشووا ریی   سووایا تولیدرا مورد   ر ااار ع ده رییری با نیایمندی

  .نیای عامه   رملا  آنها به منظور ریماد رنلیار   ک بود در عایه آنها

رته  در نظام تولیدی کشوور ری طایق سووء رسواااده ع ده ری را   غیاممای تمهیزرا رنی   مورد   - 

رتذ ممویهای   یا  ررتشاء ع ده در رما تولید      در لیه در بایرر آیرد با تن   ری تاهدرا مابوع به آ    یا رکوا

 .ملا  آ های تولید کشور کود   رتولیدی در مورردی که موجب رتاه  در سیاست 

 
، تادرد  2۵رندرر راد چگونه رست، نشایه مم ص   اوهش، ک اره  چش   137۶های رقایادی   با آغای رکود رقایادی  دراا بارسی  1

 . 1۰8 د، 1387
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های م ی رگا چه به تارد کاد  آ  ها گونه رقدرمی که به قیود تارد کاد  میارث راهنگی با را ا -

نینمامد قاچای ملیووی   ک یه رمورلی که باری تارد کاد  ری کشوور در نظا گاراه کوده ما  مویووا قاچای  

 گادد.  ت قی   به سود د لت یبط می

اده رکوناد  قیقی یا  قوقی تلت عنور  م واریه   نظایا  حوو   جوه که  به حوورا قبو  سو  -

 .آ  که موجب  ی    میل رمور  مادم با رته  در نظام مالیاتی کود

رقدرم باندی   تشووایهتی جهت رته  در نظام حووادررتی کشووور به ها حووورا ری قبیل تق ب در  -

ررتی   بدین تاتیب با بارسووی جارئ  گذرری کاالهای حووادسوو اد  ای ا  رریی یا تأدیه آ    تق ب در قی ت 

ری که آ رد. رسوانباع ن ود؛ به گونهتور  چهار چوی تاحوی رر که ل  ه به ررکا  نظام مالیاتی  ررد میمزبور می

قانونگوذرر با توجه به ت ارا رار ر  رین جارئ    تهدیدهایی نیوووبت به رباا مالیاتی   رجا اعی ری نا یه رین 

ها رر گاهی تا  د رعدرم ماتابا  نیز ایش د آنها رر جام درنیواه   کودیدتاین ممایراکو ها ر یوا  میراالیت 

 .(3۵8، د 138۰ناتای،  ک ص)  ر د، ایش بینی ن وده رست...می

هایی به منظور تاای  جارئ  ها   مولاهها، یاراهع ى هذر با تأمل در جارئ  یاد کووده در رین قانو  درده

سواید   به عبارتی با مدرقه در قانو  مزبور ع ى  که میوادیقی ری رین جارئ  رر ن ایا  می  آیدسوت مید به  مالیاتی

ه هوایی بوه منظور تاای  جارن  موالیواتی  بو هوا   مولاوههوا، یواراوههوذر بوا توأمول در جارئ  یواد کوووده در رین قوانو  درده

 ساید.دهد که میادیقی ری رین جارئ  رر ن ایا  میدست می

 

 مالیاتیمالی و جرایم  جرایم  تفاوت بین -3-1

یای مشوهود  گ های عدرلت کیاای بین جارئ  مالی   جارئ  مالیاتی تاا ا چشو ری نظا ربزررها    رکنش 

گوذرر بوا توجوه بوه ت ارا رار ر  رین جارئ    تهودیودهوایی کوه نیوووبوت بوه ربواا  قوانو   رسوووت. در جارئ  موالیواتی

ها رر کد، آنها رر جام کدید درنیاه   کدیدتاین ممایراها ر یا  میرین راالیت مالیاتی   رجا اعی ری نا یه  

 .1بینی ن وده رست ایش ،ر دگاهی تا  د رعدرم ماتابا  نیز ایش می

نااوه قوابول توجوه آناوه در تیوووود جارئ  موالی )سووواقوت، چو  به ملول، تیوانوت در رموانوت   ...( ری  

  نیز آرار آ  در مقاییوه با جارئ  مالیاتی    2ررارد به حوورا که  م ا  نییوت آنمایی که نقض  قوی مالاانه 

باکود   لذر کودا باتورد دسواگاه عدرلت کیاای تا رین  د  جود ندررد   دردگاه حوال   چندر  ملیوو  ن ی

 .(138۵نمای رباندآبادی، )  در رسیدگی به رین جارئ  دردگاه ع ومی نییت 

 

 مبارزه با جرائم مالیاتی تدابیر خاص در  -3-2

بدر  اادرتاه تورهد کووود. تدربیا تاد کیاای )سووواعت در ملاک ه، عدم   مقالهطور که در رین ه ا 

گذرر در باتورد  رعایت تشایااا دردرسی، ق ایت، رجاری سایع، رسیدگی نهادهای تاد   ... ری سوی قانو 

های منا   تدبیا کووده رسووت   نیز تدربیا تاد ایشووگیارنه   غیاکیاای ری سوووی  به گونه با جارئ  مالیاتی

با بلار   سوایما  تازیارا  اومای، سوااد مباریه ،کوودگذرری   مدیایت میاسوت سویی رسو ی جاماه نهادها

 
1 www.mirtajani.twoQorigdan.com 

ری  گذرر ما وو به آرار جارئ  رقایادی بزرگ   که  بوده رست به گونه قابل توجه آناه ری ه ا  آغای رنقهی رسهمی، تامل قانو   2

ها   دردسارهای جنایاا بزرگ رقایادی رر در حه یت دردگاه  13۵8دردسارهای رنقهی میوی    ها  نامه دردگاهآیین  1ماده    2به  

 . رنقهی  رگذرر کاده رست
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، سوااد مباریه با قاچای کاال   رری، سوااد ایشوگیای در رما جال که ج  گی رتایواد به جارئ  مالیاتی با  مالیاتی

 یوه  ه  بو   ،ن وایود  قوابول توجیوه می  هوای تواد دررد   لوذر رین تاایو  جارئ  موالیواتی ری جارئ  موالی الیمچوارچوی

گیاد   ع ى  ری   با سوووء رسوواااده ری قدرا رنمام میبه حووورا باندی، کووباه  تیا غالباًرکه جارئ  نوا  رین

 مانند ت هیا او ، جارئ  قاچای کاال   رری  ....  ،کودرلنیود ری جارئ  یقه سایدها ت قی می

رالجار رسوووت تلوالا   تغییارا جدی در الیم 139۵با ربهغ قانو  جدید مالیاتی که ری ربادری سوووا  

رنگاری در ها توسواه   مدر  ن ود  نظام جام آتاین نظام مالیاتی کشوور حوورا گاراه رسوت که یای ری مه 

با    1394/ 4/ 31های میوواقی  میوووی  رسووت. قانو  رحووه  قانو  مالیاا تیمالیا تن اااجارئ   ویه رمور  

تلو  مه  رحوه یه .(138۵نمای رباندآبادی، )  رجاریی گادیده رسوت  139۵تلوالا گیوااده ری ربادری سوا  

در ه ین چهوارچوی    ،رنگواری عودم رنموام باتی تاوالی  موالیواتی بوه منظور رارر موالیواتی رسوووت قوانو  جودیود جام

ری در سوه سوا  ماورلی ری ج  ه  وددرری ری تنظی   تیو ی  رظهارنامه مالیاتی  ا ی رطهعاتی درآمدی   هزینهت

 (.274ماده  ۶باکد )بند  میادیق ررتاای جام مالیاتی در رین قانو  می

سووایی  مد   های میوواقی  ریماد  تاین تلو  رخ درده در قانو  مالیاارقع ری منظا  قوقی بزرگ  در

لیاتی ما ری ربادر تا ه ین رنگاری مالیاتی رسوووت. رارر مالیاتی هیچگاه در  قوی مایووو انت رجاری کیاای جام

در مورد رظهارنامه تهو 1322رحو ه  فرارر ری اادرتت مالیاا  ری سوا    ،جدید تاای  نشوده رسوت   قانو 

یو انت رجاری  قوقی درکوت که   حواراً  رقع با قانو  مالیاا با درآمد  ررد قورنین مالیاتی ما کود در آ  یما 

تا ق جاری  نقودی، یووو وانوت رجارهوای  قوقی در مورردی ه  ه چنوا  در قوانو  را ی  جود    :عبوارا بود ری

م به نقل   رناقا  رمور  تود به ه یووا یا  ردبه قیوود رارر ری اادرتت مالیاا رقدررد. به عنور  ملا  رگا کیووی  

تورند نیوبت به رب ا  رسوناد مذکور ری طایق مارجع ق وایی اتی کشوور میسوایما  رمور مالی  ،رایندر  تود کند

 ررد قورنین ما کود  1337رنگاری فرارر ری اادرتت مالیاا  با یو انت رجاری کیاای ری سوا  رقدرم کند، رما جام

د  سوا  نیز  جود درکوت؛ ممایرا آ  ه  با رندکی تغییارا عبارا بود ری  بص تا  138۰  با تغییارتی تا سوا  

باری تنظی  تهو  رقع تارینامه   دراتا بایرگانی   رسوواناد به آنها. رلباه در قانو  ررتقای سووهمت نظام ردرری 

های مالی   مالیاتی  های مالی، رظهارنامههایی باری رکوناد که ماق بانه رسوناد، حووراملا میت  139۰میووی 

 .(11۵، د 1394)اورمهدی،    اه کده رست کنند در نظا گاره میئربط ررررر به مارجع رس ی کی

های ریوواد در رقایوواد   میووائل مالیاتی عدم  جود قورنین   مقاررتی رسووت که تن      یای ری یمینه

باکود. ری حوورا کوااو   مشونص تایین   تبیین نااده   ری یو انت رجاریی الیم باتوردرر ن یجارئ  رر به

  رحوه  قورنین   مقاررا مابوع   1394  های میواقی  در تیا ماه سوا مالیاار  با توجه به رحوه یه قانو   رین

به   تاین ررهاارهای ایشوگیای ری  قوا جام در  ویه مالیاتی ملقق گادیده رسوت.به رین  ویه یای ری رسواسوی

کووش   های مالیاتی با رحووه  رین قانو  تغییا کاده   ممایرا درجهرین تاتیب تادرد جاری    میزر  ممایرا

، 279تا  274های میواقی  در موررد  در قانو  جدید مالیاا باری ررتاای باتی جارئ  مالیاتی به آ  ریواره کود.

های درجه کوش ملاوم جاری  مالیاتی به طور مشونص تایین   ماتاب یا ماتابا   یوب مورد، به ممایرا

کوش ماه تا د  سوا ، جزری نقدی  با رسوا  تاای  قانو ، ممایرا درجه کوش، کوامل  بص بیش ری  گادند.می

یووابه، ملا میت ری  قوی رجا اعی بیش ری کووش ماه تا ان   74تا  31می یو  توما ، کووهی ری  8بین د  تا 

م نوعیت ری ی  یا چند راالیت کغ ی یا رجا اعی باری رکناد  قوقی   ها،سوا ، رناشوار  ا  ق ای در رسانه

ع ومی باری ررزریش سوامایه باری رکوناد  قوقی  درکلا تا    درکلا تا مدا ان  سوا ، م نوعیت ری دعوا
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مدا ان  سوا    م نوعیت ری حود ر باتی ری رسوناد تماری توسوط رکوناد  قوقی  درکلا تا مدا ان  سوا  

، ت ام رراردی که در تنظی  دراتا، رسوناد   مدرر  تهو  رقع   به آ  رسواناد کنند   274با رسوا  ماده   کوود.می

رقایوادی تود رر منای ن ایند   درآمد  رقای تود رر کا ا    مانع دسوااسوی مامورر  مالیاتی به ملل راالیت  

رطهعاا مالیاتی   رقایوادی تود یا رکوناد رالا کووند   ه چنین ت ام رراردی که تاالی  قانونی مابوع به 

مودیا  دیگا   رییووا  آ  به ررز ده در ررب ه با  حووو  یا کیووا مالیاا های میوواقی    مالیاا با رری مالیاا

کوده رر رنمام ندهند، ماامها   قارردردهای تود رر به نام دیگار ، سوایما  رمور مالیاتی در مورعد قانونی تایین

یوا ماوامها   قارردردهوای مودیوا  دیگا رر بوه نوام تود باتهو  رقع ربوت کننود، ری رنموام تاوالی  قوانونی در 

ری در سوه سوا  ماورلی توددرری  ه مالیاتی  ا ی رطهعاا درآمدی   هزینهتیوود تنظی    تیو ی  رظهارنام

نیز ری دیگا موررد جارئ  مالیاتی   ،منظور رارر مالیاتی رسواااده کنندکنند   یا ری کارا بایرگانی رکوناد دیگا به

اده  مبا رسوا    های درجه کوش ملاوم می کووند.رسوت   ماتابا  با رسوا  کودا   میزر  جام به ممایرا

هایی که در نظا گاراه کوووده، م نوعیت ری ی  یا چند راالیت کوووغ ی   م نوعیت ری ، ری ج  ه ممایرا 27۵

 باکد.رحدرر باتی ری رسناد تماری می

 

 تدابیر غیرکیفری پیشگیری از جرم مالیاتی در ایران -3-3

توجه چندرنی به مبانی   رحووو  ع وم جنایی نوین در ررسوواای    در ق  ا   قوی کیاای ریار  رسوواسوواً

رنگاری   کیاادهی جاری  مالیاتی   نیز تقنین موریین   رلگوهای ایشووگیای هدر ند   ب ندمدا ری آنها، به جام

در  ع هً ،طور ک ی،  قوی کیاای ریار  به ع ت تایه بیش ری  د با سوویاسووت کیاایه  ع ل نیامده رسووت. ب

ری مورجه رسووت. در ریار  مقنن در مباریه با  های آیرر دهندهب ه با جاری  مالیاتی با رییوواایی   یووا  ویه مقا

گونوه بهاه منیوووم ی ری دیگا رلگوهوای  هوا رراوه رسوووت   بود   هیچبوه سوووارغ نظوام مموایرا  رین جاری  کوامهً

ت. به ه ین تاطا در قورنین  ایشوگیای ت ام توجه تود با رر ایشوگیای کیاای ری رین جاری  ما وو ن وده رسو 

هوای  ه وا  مموایرا  هوای منا ای رر در قبوا  رین جاری  مورد تقنین قارر درده رسوووت کوه ع ودتواًموجود مموایرا

 .(71، د 1393)راجی،    باکندتازیای درجه کش می

رلنیوود ایشوگیای  یوای ری رین جاری ، ع ق رین در مورد میوأله ایشوگای ری جام مالیاتی   ع ى

مالیاتی،   -کند، یانی ع ی رغ  ت امی  یواسویت   ره یت  ویه   ایت ری نظام مالی ها بیشواا ج وه میکاسوای

های ع  ی   کارآمدی رر در ررهبادها   کوویوه  کنی  که مقنن  رقااًرقایووادی   مدیایای کشووور، مشوواهده می

رما با رین  جود در مان   ؛اک نن وده رسوت های سووءرسواااده ری نظام مالی کشوور رتنررسواای مهار ایشوگیارنه یمینه

های ایشوگیای ری جام رر هایی ری ماهوم   سویاسوت تور  به نلو بیویار ک  رنگی رگه درقل قورنین موجود می

 مشاهده ن ود.

 

 در جرائم مالیاتی کیفری سیاست  -3-4

رنگاری رارر مالیاتی    ، در  رقع جام1394های میوواقی  میوووی مه ااین نوآ ری قانو  جدید مالیاا

 24  ت قی آ  به عنور  جام ع ومی رسوت که یو انت رجاریی کودید   قابل توجه رسوت. رلباه قانونگذرر در ماده

، به طور ک ی هاگونه رظهار تهو  رقع   نیز رررئه رسووناد   مدرر  غیا رقای به 1قانو  ررتقاء سووهمت ردرری

 
 .139۰ ،اب ه با ریاد، مم ص کورری رسهمیقانو  ررتقاء سهمت ردرری   مق 1
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یع  قوی قانونی د لت یا کوونص رالا   یا رارر ری اادرتت  های مشوو و  رین قانو  که موجب ت وویدسوواگاه

های  ها   سیاست نامهدر  رقع، در میا  قورنین، آیین  ،رنگاری ن وده رست ار ر گادد، جامعوررم یا کیب رمایای ن

ج هوری رسووهمی ریار ، توجه کووایانی به بلا ااسوودرکووت سووهمت ردرری گادیده رسووت به موجب ماده  

های مشو و  رین قانو   نه رظهار تهو  رقع   نیز رررئه رسوناد   مدرر  غیا رقای به دسواگاههاگو ف  رلذکا؛روی

که موجب ت ووییع  قوی قانونی د لت یا کوونص رالا   یا رارر ری اادرتت عوررم یا کیووب رمایای نار ر 

به ه ا    ،اکودچه باری ع ل ررتاابی در سوایا قورنین ممایرتی تایین کوده بکوود. چنا گادد، جام ملیووی می

 کوود. در غیا رین حوورا عه ه با لغو رمایای، ماتاب به جزری نقدی مااد   قوی ت ویعممایرا ملاوم می

ها که  یب  ظیاه با  گادد. ها ی  ری کارکنا  دساگاهناع ملاوم میکده   نیز جبار  ییا   ررده با م البه کی

گزرر   حوورتی که  مقام باالتا گزرر  ن ایند، مقام میویو  درموررد مذکور مورجه کووند، ما اند مویووا رر به  

ن اید. مان این ری رین تا ی ، به مارتب رر به ماجع ق وووائی رعهم می  ،رر مقا   به حووولت تشووونیص دهد

، با رللای 1394در سوا    . کووندممایرا ی  تا سوه سوا  رنایوا  موقت ری تدماا د لای   ع ومی ملاوم می

 .های میاقی  به طور تاد به ادیده رارر مالیاتی اادرتاه کده رست مالیاا  به قانو  274ماده  

رگا هدو نظام عدرلت کیاای بارسوووا  مد  کناا  جام، سووواکوی رراار ممامانه با ر لویت درد  به 

ررتقای ک ی   کیای رمنیت رکوناد   رمور    مباریه سوایع   قاطع ع یه مماما  در نظا گاراه کوود، در  رقع  

گیارنه کوود  سوویاسووت کیاای ماأرا ری مبانی ماادد  سوونت  ا رتناکی سووناگیارنه ت قی تورهند کوود.تدربی

اادریر    گاه تابای ری های نظایهکووناتای، سوویاسووی، رقایووادی   رجا اعی گاه در قامت رلاااا به دیدگاهجام

درکوواه رسووت. بنابارین،   های منا   با ی یاراه   رراهایی به دنبا ها در جورمع   یما ر یوواسوواا   هیما 

 (.12۵، د 1393هایی دررند )طاهای، های مزبور ری نظا مبانی، رهدرو   ربزررها با یادیگا تاا اگیایمویع
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 گیرینتیجه -4

سویاسوت کیاای ریار  نیوبت به جارئ  مالیاتی رر مورد بارسوی دقیق قارر دردی    به ناای    مقاله،در رین 

 ییا دست یارای .

آنچه  ریو  رسوت قانونگذرر ریار  در تیوود جارئ  مالیاتی سویاسوای منیوم    در چهارچوی   -

به نام چارئ  مالیاتی  قورنین میوا    مد   رتناک ن وده   با رین رسوا  در  قوی کیاای ریار  عنور  میواق ی 

  ، رنگاری جارئ  مذکور مشنص نییت گذرر در جامکه سیاست قانو مشهود نییت، به عبارا دیگا عه ه با آ 

های ع ومی   رنقهی   سوایا مارجع ردرری ایش بینی کوده در قانو  ر کون نبوده   تشونیص حوه یت دردگاه

با وی ری جارئ  ع یه رمنیت مالیاتی کشوور )اولشووئی      ای در مورردی به للات رقدر  عنیوا قانونی چه بیوا

 ...( ع یاغ  تبااا سوء منما به عدم تاقیب ممامین آ  کده رست.

ر یوا ن وده رسوت. مورردی چو  تنظی  ماامها   قارردردهای   مقنن میوادیق جام مالیاتی رر رسو اً -

ام تود با تهو  رقع، توددرری ری رنموام تود بوه نوام دیگار  یوا ماوامها   قارردردهوای مندیوا  دیگا بوه نو 

ری در سوه سوا  تاالی  قانونی در تیوود تنظی    تیو ی  رظهارنامه مالیاتی  ا ی رطهعاا درآمدی   هزینه

جام  قانو  مالیاا میووواقی ماورلی   رسووواااده ری کارا بایرگانی رکوووناد دیگا به منظور رارر مالیاتی، طبق 

های درجه کوش باری ایشوگیای ری جاری  طور ک ی رقط ری نظام ممایراه ریارنی بکووند. مقنن  مالیاتی ت قی می

دهی به آنها بهاه گاراه رسوت   رسواسوا توجهی به یوا را رسواااده ری تدربیا غیاکیاا   جام مالیاتی   ااسو 

 ای قانو  جدید ه    ،کوناتای در رین  ویه نن وده رسوت. رین میوأله باعا کوده رسوت که مناقدر  مدعی باکوند

 ری کارریی الیم باری ایشگیای ری جاری  مالیاتی باتوردرر نییت.

های رحوو ی   تاریاگذرر در رقایوواد ها ، یای ری مشوونیووهمالیاا   کووناسووایی منابع مالیاتی  حووو  -

  ، رما یه با توجه به کاهش قی ت نات    ربیووواگی د لت به درآمدهایری بوده   ره یت رین مویوووواجاماه

های میواقی ، رسوانااو  قانو  مالیاا 1394مالیاتی رز نی یاراه رسوت. در رین ررسواا، با طبق رحوه یه میووی  

حووواو مماموانوه باتی ری رین باتی ری مودیوا  موالیواتی ری رنموام تاوالی  قوانونی   ری سووووی دیگا، دررر بود  ر 

 ، جارئ  مالیاتی ملقق گادیده رست.رقدرماا

، بیشواا  های میواقی قانو  مالیاا 1394ن مالیاتی ریار  ایش ری رحوه یه میووی   ت اکز قورنی  تاکید -

تورند با یو انت رجارهای  قوقی بوده رسوت، لان رع ا  یو انت رجارهای کیاای مقار در رین رحوه یه می

 میزر  جارئ  مالیاتی ع ی رلنیود جام رارر مالیاتی رر به نلو چش گیای کاهش دهد.

های میواقی   جود دررد. رما د  مورد ری  قوقی، به رکواا  منا ای در قانو  مالیاایو انت رجارهای   -

یانی یو انت رجاری جبار  تیوارا   میویولیت ت وامنی در اادرتت مالیاا در قانو     رین یو انت رجارها،

 .  بیشاا مورد توجه قارر گاراه رست های میاقیمالیاا

های میواقی  در باتی موررد،  ر ییانبار، قانو  مالیاادر ررسواای رحول جبار  تیوارا ناکوی ری رراا -

جهت رجاری کامل   دقیق قورنین   مقاررا مالیاتی، میویولیت مدنی   جبار  تیوارا رر ماوجه کیوانی که به 

نلوی در نایمه رراا    رع ا  آنا    یا عدم رنمام تاالی  تورساه کده، موجب یار   ییانی به د لت کوند، 

 های میاقی  رکاره کاد.قانو  مالیاا 9۵ری ج  ه می تور  به ماده  ن وده رست که 

آمده رسوت.   1۶2های میواقی ، میویولیت ت وامنی به عنور  ی  قاعده ک ی در ماده  در قانو  مالیاا -

کووند،  ردرررا رمور مالیاتی  در مورردی که رکوناد ماادد، میویو  اادرتت مالیاا کوناتاه میفطبق رین ماده: 
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آنها   ق دررند به ه ه آنها مما ااً یا به ها ی  جدرگانه باری  حوو  مالیاا مارجاه کنند   مارجاه به یای ری

  .مانع مارجاه به دیگار  ننورهد بود

بینی  های کیاای مقار در قورنین جزریی رست که در موررد ایشی انت رجاری کیاای، ه ا  ممایرا -

های میاقی  با کاایت سایما  مالیاتی توسط مارجع ق ایی، مورد رسیدگی، حد ر  ا  در قانو  مالیاا کده

ری رحوووه ، جوایگواه    هوای میووواقی  ایشگیانود. یووو وانوت رجاری  بص کوه در قوانو  موالیواا  رجار قارر می

ورد رسواااده قارر گاراه  های میواقی  به طای قابل توجهی مدر رحوه یه جدید قانو  مالیاا  ،گیای ندرکوت چشو 

 رست.

گذرر  رسد که قانو گونه به نظا میهای میاقی ، رینبا  یع ی انت رجارهای کیاای در قانو  مالیاا -

کیاا ماند  آنا  در  رقع ت وییع به رین مویووا ای باده رسوت که رارر مالیاتی رکوناد  قیقی    قوقی   بی

 آید. قوی ع ومی به ک ار می

، بوایود گاوت، یووو وانوت رجاری کیاای، بوه عنور   میزر  بوایدررنودگی یووو وانوت رجارهواد  تیوووو   در  -

کودیدتاین درجه رجبار   رلزرم ری  یا نوا، یوا را   چگونگی رع ا ، ه ورره در ماام نقد رندیشو ندر  

عه ه با رین در بیووویواری موررد، مودرت وه دسووواگواه کیاای بوا ملاومیوت   رجاری  ا  ت وام  رنود.قارر درکووواوه

کوود. دردسواهای ناکوی ری ملاومیت کیاای در ت امی مدا  یاا راد م ان رسوت ردرمه درکواه باکود    ین

هایی در جاماه نیبت  چه بیا باری باتی ری ملاومین، آیردی ری یندر    اایا  تل ل ممایرا، ساآغای  رکنش

 ها باکد.به آ 

ر د   با قدرتی که قانو  در به کو ار میهای باری  اک یت د لت رع ا  قدرا مالیاتی یای ری نشوانه -

دهد، در طی مار ل تشونیص    حوو ، دررری رتایاررا گیوااده   منلیوا به رتایار دسواگاه مالیاتی قارر می

رادی رسوت که با توسل به رین  سایل   ربزرر قانونی باورنند به موقع   به سهولت مالیاا رر  حو  ن ایند   در 

 الیاتی رر نیز رعایت کنند. عین  ا ،  قوی مودیا  م

سوایی   تشونیص درآمد  ، کونامالیاتی کشوور   مامورر  مالیاتی  ری  ظای  بنیادی   کرتی سوایما  رمور -

، حووه یت تا یای یا  باکوود. رین  ظیاهنیووود قانونی می  ، م البه    حووو  مالیاا باربامشوو و  مالیاا

 باکد.مامورر  مالیاتی میرنلیاری سایما  رمور مالیاتی کشور   

، ی  حه یت  مالیاتی در تشنیص   تایین مالیااحه یت دساگاه مالیاا ساانی د لت   مامورر    -

ری که گذرر به رعابار کونیویت  قوقی میواقل   تنیویوی   جایگاه  یوهمانا که قانو رنلیواری رسوت، بدین

، تشونیص   تایین مالیاا رر ری دیگا سوایی کاده رسوت   مالیاتی کوناباری سوایما  رمور مالیاتی کشوور   مامورر

گذرر  مارجع ع ومی   نهادهای د لای سو ب کاده رسوت مگا در موررد رسوالنایی که آ  ه  به نص حوای  قانو 

 نیای دررد.

ری ری نقض  ، در  رقع گونوههوای میووواقی قوانو  موالیواا  27۰اده  مو   1تن   موامورر  موالیواتی باربا بنود    -

های  قوی مالی در قایب  آید. مالیاتی به عنور  یای ری جنبهکو ار میه ا یای مامورر  مالیاتی بهای تحوه یت 

 ری باتوردرر گشاه رست.به رتاای جورمع مدنی رما یی ری جایگاه  یوه

های مالیاتی جزدر  های میووواقی ، ماجع رسووویدگی به ک یه رتاهوقانو  مالیاا  244باربا ماده ماده  -

بینی کوده، هیاا  ل رتاهو مالیاتی رسوت. هیاا  ل  ن مقاررا رین قانو  ماجع دیگای ایشمورردی که یو 
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هیواا  ول    گادد. حوووه یوت رتاهو موالیواتی بوه د  نوا هیواا  ول رتاهو بود ی   تمودیودنظا تقیوووی  می

 ، ه  جنبه کا ی   ه  جنبه ماهوی دررد. رتاهو بد ی   تمدیدنظا

تور  باکو اد  د سویاسوت کیاای ریار  نیوبت به جارئ  مالیاتی میهایی که در تیوو ری دیگا  یوگی -

ریناه مقنن در رتناک سویاسوت کیاای جهت مقاب ه با  قوا   تاارر جارئ  مذکور ربزررهای غیا کیاای رر مدنظا  

هوای ماتابین رته  در رما توییع موایلاواد ع ومی )ر ااوار(  درکووواوه رسوووت بوه عنور  ملوا  در ردی  مموایرا

گذرری،  ، قی ت هایی ملل لغو اا رنه کیوووب ر ممایراه قانونگذرر در تیوووود رع ا  کیاا در ر ااادیدی  ک 

، جزری نقدی   . ن وده  هایی سونای کوهی،  ب گزین ممایراعایوه کاالی ر اااری توسوط د لت   ... رر جای

 باکد.ن یگونه جارئ  کار آمد نبوده   ها در ااس  به ماتابین رینرست که رین گونه  رکنش
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 رل  ل، رساله دکااری  قوی جزر   جام کناسی، درنشگاه تابیت مدر .بین

  مباریه با ریواد،   . ر یااد ایشوگیارنه قانو  ررتقای سوهمت نظام ردرری1394یرری، ع ی؛ ربارهی ی، نیویبه.  طالع .24
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 ررکد، درنشگاه کهید بهشای.

های اولی مناسوب باری رقایواد ری با رلگوهای او هش یاراه ایارمو  سویاسوت . ما 1373رکبا.  ک یمانی، ع ى .26

 .۵9-9۵، حص 9ریار ، نشایه مم یی   او هشی، سا  د م، ک اره 

نامه کارکناسی ررکد جزر   جام کناسی، درنشگاه  .   ایت کیاای ری نظام رقایادی، اایا 138۶هاک ی،  ین.  .27
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. رارر مالیاتی در نظام مالیاا با رری  1388رجی، راهاد، تاکی، ناگص. موسووی جهامی، یگانه، طه اسوبی ب د .28

 .27-38، حص ۵، ک اره  17 ررز ده: ی  مد  نظای، او هشنامه مالیاا ، د ره

نامه کارکوناسوی ررکود . سویاسوت جنایی ریار  در قبا  جارئ  رقایوادی، اایا 1389نورد، مل دریوا. نظاییزدی .29

 درنشگاه کهید بهشای.
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