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چکیده
دستگاه مالیاتي يکي از دستگاه قضاوتي از نوع مالي است ،دستگاه قضاوتي به دلیل حساس
بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود مي توانند زمینه های ايجاد فساد را در خود
پرورش دهد و بجاست که در سیستم حکومتي و اداره جامعه ،روشي را برای کاهش آن
بطورسیستماتیک بوجود آورد . .فساد در بخش دولتي يا سوءاستفاده از جايگاه دولتي برای
کسب منافع شخصي ،ضمن نابودکردن چشمانداز اقتصادی يک کشور ،انحطاط سازمانهای
دولتي و عمومي و بياعتمادی مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتي را درپي دارد .بنابراين
مقابله با آن در تخصیص مطلوب منابع ،افزايش سرمايهگذاری ،اشتغال و رفاه عمومي نقش به
سزايي دارد و تبعاً موجب استحکام پايههای حکومت و افزايش اعتماد مردم و دولتمردان
زمینههای ايجاد فساد و بررسي علل و ريشههای آن است .با توجه به اهمیت وجود نظام
مالیاتي و موانع حقوقي مقابله با آن پرداخته است .يکي از راهکارهای اصلي افزايش کارايي
 ۹گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف آباد ،ایران.
 2دانشيار ،گروه حقوق عمومي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران) .نویسنده مسئول)
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 3استادیار،حقوق عمومي ،گروه حقوق ،دانشکده حقوق ،الهيات و معارف اسالمي ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف
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ميشود .بر اين اساس ،مبارزه علیه فساد در سیستم مالیاتي کشور نیازمند شناخت دقیق
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نظام مالیاتي به موازات فرهنگسازی و بهرهگیری از سازوکارهای غیرکیفری ،بازبیني و اصالح
نظام حمايت کیفری از اين حوزه ميباشد لیکن برای اين امر ضروری است نظام حقوق کیفری
کشورمان در خصوص نظام مالیاتي در فرايند تقويت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبیني و
اصالح قرار گیرد.

کلید واژهها

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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مالیات ،نظام مالیاتي ،موانع حقوقي ،فساد مالیاتي.
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 -1مقدمه
براي همگان روشن است که امروزه موضوع ماليات و نقش نظام مالياتي در کشورهاي
مختلف ،از جایگاه ویژه اي برخوردار است؛ و نقش فزاینده ،تأثيرگذار و بسزایي در ابعاد مختلف
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي و  ...دارد .از آنجایي که مهم ترین هدف وضع ماليات در
جامعه ،توزیع م ناسب درآمد و تحقق عدالت اجتماعي ،مبارزه با فساد ،مهار تورم و ایجاد نشاط
و رونق و رشد اقتصادي پيوسته ميباشد ،لذا الزم است مسئولين و مدیران مربوطه با توجه به
اهميت موضوع تمامي اهتمام و سعي خود را براي تحقق این امر بکار بندند .تعریف لغوي فساد
در فرهنگ معين تباه شدن ،متالشي شدن ،از بين رفتن ،تباهي ،خرابي ،نابودي ،فتنه ،آشوب،
لهو و لعب ،کينه ،دشمني (معين .)3۹2 ،۹334:فساد خارج شدن از حد اعتدال است ،چه زیاد
باشد یا کم و ضدش صالح است .مورد استعمالش در جان ،بدن و اشيائي است که از حد اعتدال
و مستقيم خارجشدهاند؛و در هر عمل تخریبي استعمال ميشود .بنابراین به هر کاري که در او
نقص باشد و هر افراط و تفریط در مسائل فردي و اجتماعي فساد ميگویند و مصداق فساد
هستند (اصفهاني.)32 ،۹337 ،
در کشور ایران ،اگر چه در طي سالهاي اخير براي قطع اتکا بودجه به نفت و تامين آن از
محل در آمدهاي مالياتي تغييرات چشمگيري در نظام مالياتي صورت گرفته؛ اما تا نيل به
اهداف باالتر و متعالي راهي طوالني در پيش روي سازمان امور مالياتي قرار دارد.
متوليان اقتصاد به این مهم دست یافتند که مقوله ماليات در تأمين بودجه ساالنه کشور
سهم بسزایي دارد؛ بدین منظور براي ترغيب و تشویق مردم در مشارکت و سازندگي کشور
سعي نموده اند که با اصالح قوانين و مقررات مالياتي و تغييرات سيستمهاي مالياتي (طرح
جامع مالياتي) و سيستم پولي و پولشویي ،زمينه را براي این مشارکت مهيا کنند و امروز
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ميبينيم که به کمک اصحاب رسانه و جراید ،مردم با فرهنگ و رفتار مالياتي آشنایي الزم پيدا
نموده و جهت مشارکت در پویایي اقتصاد کشور در پرداخت ماليات رغبت نشان ميدهند.
اما این ها همه ،انتظاراتي را از سوي مردم در پي خواهد داشت .شفافسازي قوانين مالياتي،
ارائه خدمات عمومي ،پاسخگویي سطح توقع عمومي جامعه ،رفع موانع حقوقي مقابله با فساد
مالياتي ،مهمتر از همه،اطمينان بخشي مودیان به سازمان امور مالياتي ،از ميان برداشتن
زمينههاي فساد و رانت و مقابله جدي با فساد مالياتي در عرصههاي مختلف سيستمهاي
مالياتي ،درصد مشارکت را بالطبع باال خواهد برد و همه اینها ک مک شایاني به رونق بخشي و
بالندگي و شادابي بخش اقتصاد و فرهنگ جامعه خواهد نمود.
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 -2موانع حقوقی عام و کلی مقابله با فساد مالیاتی
پدیده فساد در اکثر کشورها در سراسر جهان بخصوص در کشورهاي توسعه یافته و یا در
حال توسعه در بخش عمومي مورد توجه قرار گرفته است .اما در بخش خصوصي نيز به عنوان
یک مشکل بالقوه وجود دارد .اصوال اداره ماليات یک بخش بسيار جذاب براي ایجاد فساد است.
زیرا انگيزه هاي درگير شدن در آن بسيار واضح است .مشکل مالياتي مشکلي است که عمدتا
بين اداره ماليات و کسب و کار روي ميدهد .این تعامل معموال منجر به سود هر دو بازرسان
(ماموران مالياتي) و عوامل کسب و کار و در نتيجه از دست رفتن درآمدهاي مالياتي ميگردد.
این فساد سازشکارانه در قلب مشکالت مربوط به سوء عملکرد اداره مالياتي قرار دارد .اداره
مالياتي کارآمد نه تنها براي تامين درآمد هاي دولت ضروري است بلکه براي کارآفریني نيز
امري ضروري است.
نکته قابل اهميت این است که تنها شناخت علتها و معلولها براي نيل به اهدافي که به
عنوان سالمت اداري مالي -مالياتي مطرح ميباشد ،کافي نيست لزوماً مي بایست موانع و
مشکالت و پيچيدگي هاي بوروکراسي اداري و همين طور نقاط ضعف موارد قانوني را نيز از
ميان برداشت ،بنابراین صرف شناخت علت ،ابزار کارسازي نيست ،آنچه که در این بخش مورد
بررسي قرار ميگيرد .موانع حقوقي مقابله با فساد مالياتي است که شامل متغيرهایي از قبيل
عدم شفافيت ،معافيتهاي وسيع و متنوع ،عدم رسيدگي بهموقع به اظهارنامههاي مالياتي ،سهم
باالي بخشهاي معاف از ماليات (محدود بودن پایههاي مالياتي) ،ظرفيتها و موانع موجود
قانوني نظام مالياتي (قوانين و مقررات مالياتي) ،ظرفيتها و موانع موجود در سازمان امور
مالياتي ،دور زدن قوانين و روابط ماليات و سيستم قضایي ميباشد.
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 -1-2عدم شفافیت

عليرغم اقدامات متعددي که در دو دهه اخير در جهت اصالح نظام مالياتي کشورمان انجام
شده ،توجه کمتري به سادهسازي سيستم مالياتي شده است .از سال  ۹363تا سال  ۹330بالغ
بر  ۱44بخشنامه در جهت شفافسازي قانون مالياتي که از سال  ۹306تغييرات چنداني
نداشته ،صادرشده است .بدون شک عدم شفافيت مقررات و رویههاي قانون مالياتهاي مستقيم
موجب بروز فساد در جامعه مي گردد از این رو شفاف سازي و اطالع رساني برخي مفاد پيچيده
قانون امري مهم و ضروري است در واقع یکي از پيامدهاي عدم شفافيت قانون ،پنهان کاري
است که این خود ریشه در بياعتمادي دولت و ملت دارد ،وقتي شفافيت نباشد در پي
بي اعتمادي ،پنهان کاري در آمد و فعاليت هاي اقتصادي ایجاد مي شود که این پدیده سرانجام
به فساد مالياتي منجر خواهد شد بنابراین تمرکز بر قوانين و اصالح و تنقيح قوانين مالياتي
بستر اعتماد در جامعه فساد را فراهم مي آورد و گامي بسيار مهم براي سالمت اداري مالي و
مالياتي برداشته خواهد شد و نهایتاً منافع اقتصادي اجتماعي و سياسي براي دولت در پي
خواهد داشت (کرمي.)36 ،۹333 ،
البته در اصالحيه جدید قانون ماليات مستقيم و در راستاي اصالح ساختار مشوقها و
معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاههاي اقتصادي ،ساده زیستي و
شفافيت قانون و فرآیندهاي اجراي آن مورد تاکيد قرار گرفته است .چرا که شفافيت و صریح
بودن قوانين باعث به حداقل رساندن اعمال سليقه ميشود.
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 -2-2پیچیدگی قوانین مالیاتی
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یکي دیگر از موانع حقوقي فساد پيچيدگي قوانين مالياتي و اداري سازمان امور مالياتي
است .نظام مالياتي وظيفه حاکميتي وصول ماليات را بر عهده دارد ،اما منابع انساني ،بودجه و
منابع مالي ،ساختار و تشکيالت اجرایي ،فضاي فيزیکي و تجهيزات ،فرایندهاي اجرایي،
دسترسي به بانک اطالعات اقتصادي مؤدیان و به عبارتي تمام عواملي که در کارایي سازمان
وصولکننده ماليات اثر گذارند از عواملي اصلي تشکيلدهنده رکن سازمان وصول ماليات
محسوب ميشوند .وضعيت این رکن در حقيقت حداکثر ميزان ماليات قابل وصول در چارچوب
قوانين و مقررات فعلي و نيز ترکيب کنوني توليد ناخالص داخلي را نشان ميدهد .در
آسيبشناسي صورت پذیرفته دستگاه وصول ماليات با موانع زیر بهعنوان عوامل بازدارنده تحقق
اهداف نظام مالياتي روبرو است :کمبود نيروي انساني ماهر ،کمبود منابع مالي و بودجه ،عدم
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دسترسي به پایگاه اطالعات اقتصادي و مالي ،فرایندهاي ناکارآمد مالياتي ،عدم وجود نگاه
یکپارچه به مؤدي مالياتي ،ناکار آمدي ساختار فعلي نظام تشخيص ماليات (رویکرد مبتني بر
حسابرسي کل پروندهها) (سازمان امور مالياتي.)2 ،۹3۱4 ،
دولت با قوانين پيچيدهاي که تدوین ميکند قصد دارد این نوع سوء استفادهها را محدود
نماید و ماليات دهندگان در عوض با پيچيده کردن فرآیند معامالت و مناسبات اقتصادي خود
سعي ميکنند قوانين جدید را دور بزنند .این اقدام یک دور باطل ایجاد ميکند که منجر به هر
چه پيچيدهتر شدن قوانين مالياتي و به تبع آن پيچيدهتر شدن راهبردهاي امتناع مالياتي
ميشود .بنابراین سطح مشخصي از پيچيدگي در قالب اقدامات ضد امتناع مالياتي ضروري و
براي به حداقل رساندن کاهش درآمد از طریق امتناع و فرار مالياتي معقول است چراکه
همان طور که قبالً اشاره شد پيچيدگي قوانين و مقررات یکي از عوامل مؤثر در ایجاد فساد
مالياتي ميباشد و براي رفع این مشکل شاید سادهترین راهحل شفافيت قوانين مالياتي ميباشد
محسوب ميشود (.)3773 ،2442 ،AICPA
 -1-2-2آثار پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین مالیاتی
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اگرچه مالياتها کل اقتصاد یک کشور را به اشکال مختلف تحت تأثير قرار ميدهند ،با
اینحال مالياتدهندگان ،وکال و ادارات مالياتي به طور مستقيم تحت تأثير پيچيدگي سيستم
مالياتي قرار دارند .این سه گروه ممکن است در عرض هم قرار نگيرند ،اما با اینحال شاهد
کارکرد یکدیگرند ،و رفتارها و استراتژيهاي خود را مطابق با ارزیابيهایي که از رفتار یکدیگر
ميکنند ،تعدیل ميکنند .چنانچه سيستم مالياتي از پيچيدگي زیادي برخوردار باشد؛ تأثيرات
بالقوه زیادي ميتواند داشته باشد:
 -۹شکلگيري روشهاي متعدد براي مخفي نگاه داشتن درآمد از اصابت مالياتي
 -2سطح پایين تمکين داوطلبانه
 -3افزایش احتمال اشتباهات سهوي مؤدیان در محاسبه ميزان ماليات پرداختي
 -0پرداختهاي بيشازحد و یا کمتر از حد بهطور غيرعمدي
 -3افزایش تصور عموم مبني بر ناعادالنه بودن سيستم مالياتي
 -6هزینههاي باالي اداري و تمکين مالياتي
 -7کيفيت پایين اداره مالياتي و خدمات مالياتي
 -3کاهش اثربخشي ابزارهاي در دسترس سيستم مالياتي نظير جرائم مالياتي
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 -۱تصميمات ناکارآمد اقتصادي ناشي از مالحظات مالياتي
 -۹4دامهاي ناخواسته مالياتي براي برخي از مالياتدهندگان خاص
عالوه بر این پيچيدگي سيستم مالياتي به طور ذاتي مانعي براي دستيابي به سایر اهداف
یک سيستم مالياتي مطلوب و کارا محسوب ميشود (کریس.)232 :2443 ،
 -2-2-2اندازهگیری پايه مالیاتی در پیچیدگی مالیاتی
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یکي از مؤلفههاي کليدي در مورد پيچيدگي سيستم مالياتي انتخاب پایه مالياتي است.
سهپایه عمده مالياتي درآمد ،ثروت و مصرف هرکدام مجموعهاي از مسائل و مشکالت خاص
اندازهگيري و محاسبه خود را دارند و هرکدام معيار متفاوتي از «توانایي پرداخت» را نشان
ميدهند .در ميان سهپایه مهم مالياتي درآمد ،ثروت و مصرف ،پایه درآمد با فرض ثابت بودن
سایر ویژگيهاي سيستم مالياتي از پيچيدهترین پایههاي مالياتي محسوب ميشود .نرخهاي
مالياتي تصاعدي (نظير ماده  ۹3۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  )۹334یا ثابت (نظير نرخ
 23درصد ماليات بر شرکتها) (ماده  ۹43ق .م .م )۹3۱0 .هستند .استداللي که وجود دارد
این است که نرخهاي ثابت و مقطوع مالياتي هزینههاي تمکين کمتري نسبت به نرخهاي
تصاعدي دارد .وجود نرخهاي تصاعدي به مؤدیان این انگيزه را ميدهد تا از طریق انتقال
درآمدهاي خود به دورههاي زماني بعد و یا به مردم از ماليات فرار نمایند .نرخهاي ثابت و
مقطوع از سازوکار اداري و ساختارهاي عملياتي کارآمدي برخوردار است .از آنجائي که در
ماليات با نرخ ثابت ،نرخ مالياتي بين مؤدیان تغيير نميیابد ،مالياتهاي وضعشده با این نرخ را
بهراحتي ميتوان در منبع وقوع ماليات جمعآوري کرد.
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 -3-2معافیتهای وسیع و متنوع

حجم باال و همچنين موارد متعدد معافيت مالياتي در اقتصاد کشور از یکسو و مدیریت
ناکاراي معافيتهاي مذکور از سوي دیگر سبب به وجود آمدن برخي چالشها در اقتصاد شده
است که از آن جمله ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 کاهش درآمدهاي مالياتي دولت افزایش تبعيﺾ مالياتي و تحميل فشار بيشتر بر فعاليتهاي غير معاف -کاهش فضاي رقابتي

عزيز اله نوروزی و همکاران

 عدم دسترسي مناسب به اطالعات مالي و اقتصادي فعاليتهاي معاف افزایش زمينههاي اجتناب و فرار مالياتي و فساد مالياتي پراکندگي معافيتهاي مالياتي در قوانين مختلف افزایش درخواستهاي مکرر در خصوص استفاده از معافيت مالياتي -4-2فرآيند وصول مالیات

سازمان امور مالياتي با توجيه نداشتن نيروي کافي رسيدگيکننده به اظهارنامههاي ارسالي
به استناد ماده  ۹37ق.م.م .در صورت عدم ارائه اظهارنامه با تاخير چندساله انجام ميشود و
بالطبع هزینه رسيدگي دیرهنگام  -تا پنج سال -به عهده مودي ميباشد که در صورت اشتباه
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 -5-2عدم رسیدگی بموقع به اظهارنامههای مالیاتی

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

تجلي فرآیندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در یک سيستم مالياتي ،زماني مفيد و
ممکن است که اطالعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد.از دیگر سوي
براساس قوانين حسابداري مالياتي ،سيستم مالياتي باید درآمدهاي مالياتي را بدون واسطه از
حساب مؤدي به حساب خزانه واریز کند .غالباً موانع قانوني و یا ضعف قانون باعث ميشود که
اطالعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود .این امر فرهنگ تمکين مالياتي را تضعيف
ميکند ،با این توضيح تنگناها و مشکالت فرآیندهاي مالياتي در سيستم مالياتي ایران به شرح
ذیل قابل دستهبندي است:
 بيشتر راهکارها کارایي الزم را ندارند ومنسجم نيستند همين طور کمترین معيار سنجشبراي انها وجود ندارد
 در حال حاضر ماليات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقریبا از یک شيوه مشترک ،تبعيتميکنند .اساساً منابع مالياتي داراي فرآیندهاي مستقل و فرمهاي جداگانهء اظهارنامه
مالياتي با دفعات تسليم اظهارنامهء متفاوت هستند
 تقریبا همهء فرآیندها به شيوه دستي انجام ميگيرد و توانمنديهاي ورود اطالعات وذخيرهسازي محدود است .فقدان تجزیه و تحليل کامپيوتري ،منجر به کندي روند
تشخيص و رسيدگي طوالني و دستي ماليات ميشود که مستعد خطا هستند.
 تقریباً هيچ معيار سنجش استانداردي (مانند مدت زمان مورد انتظار ،زمانبندي پروژهايبر مبناي درصد پيشرفت کار و  )...براي فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل
پيگيري و ردیابي باشد (رضایي.)23 ،۹333 ،
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در اظهارنامههاي ارسالي جرائم از روز ارائه اظهارنامه محاسبه و مؤدیان باید جریمه زیادتري
پرداخت نمایند.
همين طور درصورتيکه اظهارنامههاي مالياتي بهموقع مورد رسيدگي قرار نگيرند موجبات
تطویل در امر رسيدگي و وصول ماليات ميگردد و احتمال اشتباه و خطا بيشتر ميگردد و این
امر زمينه را براي فساد مالياتي فراهم ميکند .در واقع شاید بتوان باجرئت گفت در صورت
وجود نيروي انساني کافي و ماهر این امر سبب رسيدگي سریعتر به حسابهاي مالياتي گردد و
موجبات رويهم انباشته شدن پروندهي مالياتي نميگردد و از سویي هرساله بر ميزان
پروندههاي مالياتي افزوده مي گردد و با توجه به این موضوع زمينه براي سوءاستفاده مالياتي
فراهم مي شود و در پي آن زمينه فساد مالياتي به وجود ميآید و در صورت اشتباه
اظهارنامههاي ارسالي ،مودیان ملزم به پرداخت جریمه ميشوند که این عامل موجبات نارضایتي
آنان نيز مي گردد .در این حالت به دنبال راهکارهاي غير قانوني براي کاهش ماليات و جریمه
هستند و این معضل معضل ،خود  ،شرایط را براي فساد مالياتي فراهم ميکند.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -6-2ضعف قوانین مالیاتی
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ضعف قوانين و مقررات مربوط قانون مالياتها از موانع مهم مبارزه با فساد مالياتي است
براساس قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  ۹366و اصالحيه  ،۹3۱0دولت براي وصول
درآمدهاي مالياتي ،عمدتاً بر اظهارنامههاي مالياتي که توسط مؤدیان تنظيم و تسليم ميشود،
تکيه ميکند .بهاینترتيب ،جلب اعتماد و همکاري مؤدیان مالياتي یکي از مؤثرترین راهحلها
براي توفيق سازمان امور مالياتي کشور در امر تشخيص و وصول ماليات بشمار ميرود ،ليکن
نيل به درجات مطلوبي از تمکين مؤدیان مالياتي به پرداخت ماليات متعلقه ،مستلزم برخورداري
از قوانين و مقررات و ضوابط قانوني کافي و شفاف و پایبندي به آنها ميباشد (عليمي،33 ،
.)37
ضعف قوانين و مقررات ،منجر به اعمال سليقههاي شخصي در عرصه تشخيص و وصول
ماليات گردیده و موجبات تضييع حقوق مردم و دولت را فراهم مينماید.
اگر چه در اصالحيه قانون جدید در بخش مصادیق جرم مالياتي ،جرایمي پيشبيني شده
است ،به عنوان مثال ،وصول ( )%۹از جریمۀ پرونده هایي که در هيات حل اختالف مالياتي قابل
تعدیل نبوده از سوي گروه مالياتي عمالً اجرا نمي گردد و همينطور مفاد ماده ( )23۱به طور
کامل از سوي حوزههاي مالياتي اجرا نمي گردد؛ و یا برخي دیگر مواد قانوني که عمالً اجرا

عزيز اله نوروزی و همکاران

نميگردد .همانگونه که اشاره شد عليرغم این که در قانون ماليات ها طبق اصالحيه جدید
اقداماتي در بخش ضمانت اجرایي پيش بيني شد؛ با این حال در وضعيت حقوقي و مدني و
کيفري نارسایي هایي وجود دارد که به مواردي چند به شرح ذیل اشاره مي شود:
-۹

-2
-3
-0
-3

-6

عدم پيش بيني قانوني موارد رد اعضاي هيات هاي حل اختالف مالياتي ،شوراي عالي مالياتي،
هيات مادهي ( ) 23۹مکرر و هيات عالي انتظامي مالياتي (ناگفته نماند ،این کاستي در گسترهي
هيات ها در دستور العمل دادرسي مالياتي تا اندازه اي بر طرف شده است .اما ضرورت دارد این
کاستي تصریحاً در متن مواد قوانين مالياتي بر طرف شود).
عدم پيش بيني قانوني امکان صدور ،چگونگي صدور ،شرایط صدور و چگونگي انجام قرار
کارشناسي و تحقيق و بررسي از سوي هيات هاي حل اختالف مالياتي.
عدم پيش بيني قانوني نسبت به امکان تعيين هزینه ي رسيدگي و زیان دیر کرد در پرداخت
ماليات در آراي هيات هاي حل اختالف مالياتي.
عدم پيش بيني قانوني امکان صدور راي بال ارجاع از سوي شوراي عالي مالياتي.
عدم پيش بيني قانوني نسبت به مسئوليت پذیري اعضاي هيات هاي حل اختالف مالياتي ،شورا
عالي مالياتي ،هيات موضوع ماده ( ) 23۹مکرر ق.م.م در برابر وزیر امور اقتصادي و دارایي و نظارت
عالي تعقيبي و ارشادي وزیر امور اقتصادي و دارایي.
عدم پيش بيني قانوني شفاف و کافي نسبت به چگونگي ترفيع و ارتقاي مشاغل مالياتي ( تاري-
.)24۱ ،۹3۱0

یکي دیگر از موانع دیگر مقابله و مبارزه با فساد مالياتي ،در حقيقت ضعف و نارسایي در
اجراي صحيح مقررات مربوط به ضمانت اجرایي است ،قبل از بررسي این نوشتار ،ابتدا الزم
است معني و مفهوم ضمانت اجرا را بدانيم.
ضمانت اجرا چيست؛ ضمانت اجرا قدرتي است که براي به کار بستن قانون با حکم دادگاه از
آن استفاده ميشود در واقع قانونگذار اجراي قوانين مصوبه و احکام صادره از دادگاههاي را به
وسيله نيروي تضميني مي کند که به آن ضمانت اجرا گفته ميشود( .محمدي)0 ،۹3۱0 ،
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 -7-2نارسايی در اجرای صحیح ضمانت اجرايی کیفری
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در هر صورت با توجه به اینکه در سالهاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي کالن و گسترده به
عنوان یکي از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادي به یکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در
مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است .بدون تردید بهرهمندي از یک نظام کيفري کارآمد و
منسجم در مقابله با جرایم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مينماید.
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به عباراتي دیگر ضمانت اجرا عبارتست از وسيله مستقيم و غير مستقيم براي انجام دادن
الزامات قانوني و یا جبران زمان زیان دیده و یا ابزاري است که اجراي موثر قواعد حقوقي
راتضمين ميکند و از طرفي قواي عمومي در جامعه بکار گرفته ميشود.
 -3پیامدهای موانع مقابله حقوقی با فساد مالیاتی
همانگونه که قبالً اشارت رفت و در همين فصل در خصوص موانع مقابله با فساد مالياتي
مطالبي چند ارائه گردید ،و در مورد عدم شفافيت و پيچيدگيهاي قانون مالياتها نيز مطالبي
مواجه گردید و یاد آوري شد که عدم شفافيت قانون موجب فرار مالياتي ميگردد و نوشتار ذیل
در مورد آثار و پيامدهاي عدم مقابله با فساد مالياتي که موجب فرار مالياتي و به تبع آن افزایش
فرار مالياتي و آثار سوء آن ميباشد اشاره ميگردد.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -1-3افﺰايﺶ فرار و فساد مالیاتی
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در سالهاي اخير ،در بعضي از کشورها ،دولتها و محققان سعي در اندازهگيري ميزان فرار
مالياتي ،براي مالياتهاي خاص و نيز براي کل سيستم مالياتي داشتهاند .ليکن اندازهگيري
ميزان دقيق فرار و فساد مالياتي در کشور ایران ،با مشکالتي روبهرو بوده است که از اهم موانع
درراه تخمين فرار مالياتي ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ناتواني در استفاده از روشهاي مستقيم اندازهگيري ( چراکه مردم مقادیر فرار مالياتشانرا ابراز نميکنند)
 انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر یک از شاخههاي مشمولماليات در ایران.
 تفاوت تعاریف بينالمللي ماليات با تعاریف ماليات در ایران  ،بهنحويکه برخي ازدرآمدهایي که در ایران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نميگردد ،در سایر کشورها سهم
عمدهاي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است.
 عدم تطبيق آمارهاي مراکز مختلف محرمانه بودن اطالعات مربوط -2-3هرج و مرج رسیدگی و افﺰايﺶ وظايف مؤديان

یکي از معایب حذف ماده  ۹40ق.م.م را باید در پيچيدگي فرآیند رسيدگي به پروندههاي
مالياتي دانست .با توجه به اینکه بخشي از فرآیند ماليات ستاني و محاسبه ماليات در ماده ۹40

عزيز اله نوروزی و همکاران

بر عهده کارفرمایان معموالً بزرﮒ ،دولتي و عمومي بوده است ،حذف این ماده موجب ایجاد بار
سنگين محاسبه و … بر روي دوش مؤدیان کوچک و تا حدودي کم اطالع از قوانين مالياتي
خواهد شد.
نظام مالياتي که با اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده ،بار سنگيني بر دوش مؤدیان قرار
داده است تا ماليات را از مصرفکنندگان دریافت و به سازمان امور مالياتي پرداخت نمایند و در
این راه هزینههاي بسياري بر مؤدیان واردشده ،با حذف ماده  ۹40قمم نيز بخش دیگري از
وظایف سازمان امور مالياتي و نهادهاي دولتي و عمومي را به مؤدیان دیگر منتقل نموده است.
 -3-3موانع حقوقی اداری مقابله با فساد مالیاتی
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همانگونه که ميدانيم ابهامات موجود در قانون و مقررات و کليگویي در برخي مواد قانوني،
فهم آن را براي اکثر مردم جامعه دشوار ميکند بنابراین سازمانها بخشنامهها ،دستور العملها
و آیين نامه هایي را صادر مي کنند که بعضاً این امر موجب سردرگمي و روند طوالني انجام
بعضي از کارهاي اداري ،مالياتي و  ...مي شود و حتي مطلوبيت انجام کار نيز از بين مي رود،
بنابراین صدور بخشنامه هاي پي در پي و به موازات مفاد قانوني ،نوعي ناکار آمدي مفاد قانوني
محسوب مي شود و این امر موجب انواع عوارض و سواستفاده هایي از سوي افراد سودجو نيز
ميگردد.
نتيجه اینکه پيچيدگيها و نارسایيهاي مواد قانوني ،مانعي بسيار بزرﮒ در راه مبارزه با
فس اد است چراکه اساساً شفافيت قانون را به چالش مي کشد .در نوشتار زیر به برخي از آنان
اشاره مي گردد.
 اطالعات هویتي :اطالعات هویتي و مکاني اشخاص حقيقي و حقوقي مجوزهاي فعاليتاقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معامالت تجاري و عقد قراردادها
 اطالعات معامالتي اشخاص اطالعات مالي ،پولي و اعتباري و سرمایهاي اشخاص اسنادي و تنزیل اعتبار اسنادي ،ضمانتها و نظایر آن اطالعات دارایيها ،اموال و امالک و همچنين نقلوانتقال آنها سایر اطالعات فعاليتهاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایي وتصویب هيئتوزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد(آقائي.)2۹6 ،۹334،
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 -1-3-3پیشگیری نسبی قانون برای برخورد با متخلفان مالیاتی

براساس مفاد  270و  277و همينطور ماده  274تکليف مرتکبين و متخلفين مالياتي را
مشخص نموده است.
ماده  274قانون مالياتهاي مستقيم درباره مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمایندگان
سازمان امور مالياتي کشور در هيأت حل اختالف عبارت است:
 هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأمورانمالياتي و نمایندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت حل اختالف مالياتي از روي
تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدي و بدون تحقيقات کافي درآمد
مؤدي را کمتر یا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند عالوه بر جبران خسارت ،وارده
به ميزاني که شوراي عالي مالياتي تعيين مي نماید متخلف به مجازات اداري حداقل سه
ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.
 در مواردي که ماليات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمانیا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایي که در اجراي ماده هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري از خدمات مالياتي برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون
رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.
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اگرچه ماليات ستاني در ایران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طریق نظام شبه
سيستمي در حدود یک قرن در ایران ميگذرد ،اما همچنان نميتوان ادعا کرد که نظام ماليات
گيري در ایران حتي شبيه کشورهاي تقریباً در حال توسعه است .در هر صورت پایبندي به
اصول و روشهاي نوین در اجراي سياستهاي توسعه ،باید سرلوحه کار مسووالن مربوطه قرار
گيرد تا به هدفهاي مورد نظر در وصول حداکثر ماليات دست پيدا کنند .به نظر ميرسد با
توجه به تغيير و تحوالت در نظام مالياتي ایران از حدود یک سال پيش به این طرف ،بتوان
اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.
 -4-3موانع حقوقی نظارت و ضمانت اجرائی

در این بخش از پژوهش به بررسي مفاهيم مرتبط با موانع حقوقي نظارت و ضمانت اجرایي
ميپردازیم که عبارتند از :نظارت مالياتي و نقص نظام اطالعات مالياتي.

عزيز اله نوروزی و همکاران

 -1-4-3نظارت مالیاتی

سيستم مالياتي ،یک نهاد مهم و عنصر اصلي در سياست درآمدي و سيستمهاي نظارتي
یک کشور است .ماليات دهندگان به سيستم شامل افراد و نهادها (از قبيل شرکتها و
سازمانها) هستند .سيستم مالياتي به تشکيل شدن عناصر کليدي نظام مالي کمک ميکند:
مبني بر اینکه چگونه مالياتها و درآمدها ،افزایش یافته و مصرف ميشوند ،چگونه سياستها
طراحي ميشوند و چگونه سيستم اداره ميشود .جدا از تامين مالي خدمات عمومي ،ماليات
بيش از پيش به عنوان ابزاري براي تقویت حکومت و ایجاد سيستمي در جهت پاسخگو بودن
به شهروندان عمل ميکند .در دموکراسيهاي نوپا و تعدادي از کشورهاي در حال توسعه،
پاسخگو بودن سيستمهاي مالياتي در خصوص اینکه منابع عمومي چگونه هزینه ميشود ،زمينه
قوي براي شهروندان براي پرداخت ماليات به سيستم را فراهم ميکند.
 -2-4-3نقص نظام اطالعات مالیاتی

ضعف نظام مالياتي در تشخيص کامل و دقيق منابع مشمول ماليات و وصول کليه
مالياتهاي حقه دولت که از طریق فرار یا اجتناب مالياتي یا عدم اطالع از صاحبان درآمد که
نسبت به انجام تکاليف قانوني مربوطه مبادرت نميکنند ،منجر به کاهش عملکرد درآمدهاي
مالياتي ميشود .ازآنجاکه برخي مودیان مالياتي از منابع درآمدي دیگران اطالعاتي دارند ،عدم
تشخيص این درآمدها توسط نظام مالياتي و عدم وصول ماليات حقه آنها عمالً منجر به تصور
بروز پدیده تبعيﺾ در مودیان و کاهش انگيزه سایر مودیان به انجام تعهدات مالياتي خود
ميشود.

شناخت همه جانبه این عوامل از پيشنيازهاي مبارزه جدي با فساد مالياتي است .به طور
معمول انتظار کلي بر این است که مالياتهاي مستقيم نسبت به مالياتهاي غيرمستقيم بيشتر
در معرض فساد باشند ،زیرا در این نوع مالياتها به دليل نبود شفافيت در نظام مالياتي و عدم
پيادهسازي کامل دولت الکترونيک ،ارتباط مستقيم بين مأموران مالياتي و مسئوالن دولتي با
فعاالن بنگاههاي اقتصادي و بخش خصوصي ميتواند قدرت زیادي براي کارکنان دولت فراهم
کند.
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بسترهاي حقوقي مقابله با فساد در نظام مالياتي کشور مرکب از بسترهاي نظام تقنيني،
اجرا و نظارت ميباشد .مي توان بيان داشت که در اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم جهت
ارتقاي ضمانتهاي اجرایي عالوه بر جرائم و مجازات مقرر در قانون ،کليه معافيتها و
بخشودگي هاي قانوني براي مؤدیان مالياتي در صورت عدم تمکين لغو شده است ،ليکن در
قانون ماليات ها باید انگيزه تمکين مورد تشویق قرار گرفته و عدم انگيزه آن یا فرارمالياتي و
فساد مالياتي ،با تعيين جرائم مناسب عالوه بر جرائم مالي مثل مجازات زندان ،محروميت از
حقوق اجتماعي و ...مورد تنبيه ،قرار گيرد.
یکي از زمينههاي بروز بسياري از فسادهاي مالياتي ،سياستهاي حمایتي مالياتي در قالب
گسترش معافيت هاست .این پدیده (فساد مالياتي) ،زماني گستردهتر ميشود که نظام اطالعاتي
جامعي براي کنترل و پایش معافيت ها در بخشهاي مختلف وجود نداشته باشد .لذا اگر اعطاي
معافيتها با دقت الزم صورت نگيرد ،دولت براي کسب درآمد مالياتي مورد نظر ،فشار سنگيني
را به گروههاي دیگر جامعه وارد ميکند همچنين استفاده از مشوقهاي مالياتي اگرچه به اميد
توسعه منطقهاي ،انتقال فناوري ،افزایش صادرات ،افزایش سرمایهگذاري و اشتغال در کشور
رواج دارد ،اما نتایج مطالعات بر لزوم بازنگري مشوقهاي غيرکارا به منظور افزایش پایههاي
مالياتي تأکيد دارد.
نظام مالياتي کشور مملو از معافيتهاي مختلف مالياتي و عمدتاً غيرضروري و کارا است و
در این زمينه ميتوان به مواد  ۹0۹،۹02،۹03 ،3۹،۹32،۹33و  ۹03مکرر قانون مالياتهاي
مستقيم اشاره نمود که دولت در آن بهمنظور افزایش سرمایهگذاري ،توليد و اشتغال در بخش
کشاورزي (موضوع ماده  3۹ق.م.م) افزایش سرمایهگذاري و اشتغال در مناطق محروم (موضوع
ماده  ۹32ق.م.م) ،سرمایهگذاري از محل سود (موضوع ماده  ۹33ق.م.م) ،افزایش صادرات
(موضوع ماده  ۹0۹ق.م.م) ،حمایت از بخش تعاوني (موضوع ماده  ۹02ق.م.م) تقویت بازار
سرمایه (موضوع ماده  ۹03و  ۹03مکرر ق.م.م) ،معافيتهاي مالياتي مختلفي اعطاء ميکند.
ميتوان بيان داشت هر تغييري که باعث شفافيت و اثرگذاري سيستمهاي مالياتي ملي و
جهاني ميشود ،بایستي همراه با تالشهایي در راستاي تقویت مقررات مالي و مبارزه با فساد
باشد .چنين رویکردي فساد و فرار مالياتي را که به واسطه مسيرهاي مشابه و اغلب با استفاده از
بازیگران این کار انجام ميشود ،تشخيص ميدهد .آنها عناصر کليدي مشترکي دارند که اگر
اصالح شوند بر هر دو حوزه اثر خواهد داشت .این اصالحات عبارتند از سياستهاي مدنظر در

عزيز اله نوروزی و همکاران

شفافيت مالکيت منافع ،جدیت الزم در مشتري مداري و بهتر شدن شيوههاي ضد پولشویي
توسط بانکها اصالحات مالياتي و جنبشهاي ضدفسادي به صورت متحد و با هم.
همچنين فرآیند دریافت ماليات را ميتوان از لحاظ ترتيب زماني به تدوین و تصویب قانون،
شناسایي مؤدیان ،تشخيص ماليات ،کنترل و بازبيني تشخيصها ،طرح اعتراض به ماليات
تشخيصي و نهایتاً وصول مالياتي تجزیه کرد .ضعف سياستهاي مالياتي (مدیریت مالياتي) در
هر یک از این مراحل ميتواند جلوي اهداف قانونگذار را به هر نحو بگيرد و تحليل فرآیندهاي
نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در یک سيستم مالياتي ،زماني مفيد و ممکن است که اطالعات
بهنگام باشد و بدرستي در مجاري صحيح قرار گيرد.
یکي از مهمترین عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياستهاي مالياتي ،پيچيدگي و
ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است .این مساله به تنهایي خود به کارآیي اجرایي
سياستهاي مالياتي صدمه وارد ميکند .به منظور تضمين اثر بخشي دستگاه مالياتي در قدم
اول باید قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعریف و تضمين شود.
ضمانت اجرایي یکي از ابزارهاي ارتقاي تمکين مالياتي است .این ضمانتها باید متناسب با
ميزان تخلف باشد .ضمانتهاي اجرایي عالوه بر عنصر بازدارندگي نوعي عنصر مالي مهم نيز
براي سازمان مالياتي محسوب ميشوند ،اما بدان علت که اعمال بيشازحد ضمانتهاي اجرایي
مالي ،خود موجب کاهش تمکين مالياتي ميشود ،بایستي از دو ابزار ضمانتهاي اجرایي مالي و
کيفري توأماً استفاده گردد.

 -2-4پیشنهادها
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آنچه که در این تحقيق مورد بررسي قرار گرفته زمينهها و تبصرههاي حقوقي و غيرحقوقي،
مالياتي و نظارتهاي انتظامي ميباشد در این راستا مواردي چند در قالب پيشنهاد در مسير
بالندگي و شکوفایي بيشتر ارائه مي گردد.
 تسریع در طرح جامع مالياتي که که در صورت اجراي کامل این طرح و همين طور دولت
الکترونيک ،ارتباط مستقيم مودي کمرنگ شده و زمينه ایجاد فساد از بين مي رود.
 براساس ماده  ۹37قانون مالياتهاي مستقيم مهلت رسيدگي پروندههاي که فاقد اظهارنامه
عملکرد ميباشد پنج سال مقرر ميگردیده است ،در حالي که تقليل این زمان به یک سال
ضمن تسریع در امور وصول ماليات مانع از ایجاد ارتباط و همين طور فرار و فساد مالياتي
ميگردد.
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یکي از دغدغه هاي سازمان امور مالياتي تطویل در امر دادرسي مالياتي است از زمان ارسال
پرونده به هيات حل اختالف مالياتي تا قطعيت پرونده و یا اجراي قرار کارشناسي ،فرصت
طوالني صرف انجام این کار ميگردد ،لذا کوتاه کردن زمان فرآیند دادرسي راه دیگري
براي جلوگيري از فساد مالياتي است.
گسترش فرهنگ مالياتي و تکریم مودیان بهعنوان یک اصل در سرلوحه اهداف سازمان
سهم بسزائي در سالم سازي و جلوگيري از فساد مالياتي دارد.
استقرار نظام شایسته ساالري بجاي بایسته ساالري ،چراکه عملي شدن این مولفه وجدان
کاري و احساس مسئوليت بهعنوان یک فرهنگ در جامعه به مرحله بالفعل ميرسد و این
مهم نوید آینده سالم را به ارمغان خواهد آورد.
ایجاد انگيزه و دلبستگي در کارکنان و تشویق و تکریم آنان چراکه این امر مانع آلودگي
آنان به فساد اداري ،مالي و مالياتي ميگردد .در واقع سالمت کارکنان ضامن بقاي سازمان
است.
تامين رفاه نسبي براي آینده کارکنان بخصوص در دوره بازنشستگي این امر موجب
تشویق و دلگرمي از آنها در نهایت باالبردن سطح کيفي خدمات و از بين رفتن فساد
ميگردد.
صالبت بخشي و توانمندسازي جامعه براي نظارت عمومي بر نهاد قدرت سياسي و
اقتصادي
استقرار نظام ارزیابي عملکرد در دستگاههاي اجرایي خصوصا در سطح مدیران
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(پيرنيا ،حسين ،)۹300( ،ماليهي عمومي (مالياتها و بودجه) ،تهران :نشر کتابخانه ابن
سينا ،چاپ سوم.
رستمي ،ولي ،۹3۱3 ،ماليه عمومي ،تهران :چاپ نشر ميزان.
النيز ،سوزان ،)۹37۱( ،فرهنگ اصطالحات بينالمللي مالياتي ،ترجمه :محمد توکل ،تهران:
مجله تخصصي ماليات ،دانشکده امور اقتصادي ،چاپ اول.
آقایي ،اهلل محمد ،)۹334( ،تمکين مودیان و خدمات راسني نظام ماليات ،مجله اقتصادي،
شماره  0و .3
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 -3برون ،شهرام ،)۹3۱4( ،سيستمهاي پرداخت الکترونيکي مبتني بر فناوري ( )NFCمفاهيم
و راه حلها ،تازه هاي اقتصاد ،سال  ،۱شماره .۹30
 -6پروتابا ،لویي ،ماري کوترژان ،)۹337( ،حقوق مالياتي ،ترجمه :محمدعلي یزدان بخش،
چاپ اول ،تهران :شرکت چاپ و نشر و پخش قانون.
 -7دادگر ،حسين ،)۹336( ،اقتصاد ایران قبل و بعد از انقالب اسالمي ،تهران :انتشارات نوین
اندیشه جهان.
 -3رستمي ،ولي ،۹337 ،اختيارات و اقتدارات دستگاههاي مالياتي در حقوق مالياتي ایران،
فصلنامه حقوق مجله ،دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،دوره  ،33شماره .3
 -۱رضایي ،محمد قاسم ،) ۹333( ،اکارآمدي نظام مالياتي ایران علل و زمينه ها ،برگرفته از
روزنامه سرمایه ،شماره .203
 -۹4ژوليان ،باریير ،)۹363( ،اقتصاد ایران ( ،)۹27۱/۹30۱ترجمه :مرکز تحقيقات تخصصي
حسابداري و حسابرسي ،انتشارات سازمان صنایع ملي و سازمان برنامه.
 -۹۹سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ،)۹334( ،برنامه مبارزه با فساد و ارتقاي سالمت در
نظام اداري ،تهران :انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.
 -۹2شهري ،غالمرضا ،)۹374( ،حقوق ثبت اسناد و امالک ،تهران :موسسه انتشارات جهاد
دانشگاهي (ماجد) ،جلد دوم.
 -۹3کتابي رودي ،احمد ،)۹3۱۹( ،بررسي امتيازات قدرت عمومي در حقوق مالياتي ایران و
انگلستان ،پایان نامۀ کارشناسي ارشد رشتۀ حقوق عمومي.
 -۹0کریمي پتانالر ،سعيد ،گيلک حکيم آبادي و محمدتقي صابر نو چمني فاضل،)۹3۱0( ،
بررسي تاثير اثر بخشي دولت بر کاهش فرار مالياتي در کشورهاي منتخب ،پژوهشنامه
ماليات ،شماره بيست و هفتم ،مسلسل .73
 -۹3نجاتي ،غالمرضا ،)۹377( ،تاریخ سياسي بيست و پنج ساله ایران ،مؤسسه خدمات فرهنگي
رسا ،چاپ نوزدهم.
 -۹6مرداني ،بيوک ،)۹373( ،سببشناسي تخلفات مالي در دستگاههاي دولتي و روشهاي
جلوگيري از آن ،پایان نامه کارشناسي ارشد مدیریت دولتي ،مرکز آموزش مدیریت دولتي
واحد کرمانشاه.
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موانع حقوقي مقابله با فساد مالیاتي

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره ،37پایيز ۹3۱7

۹7- ALM. J., (2443(. TAX EVASION the encyclopedia of taxation &tax policy,
second edition, 04۹-040.
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