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 ليلي تقربي*
در ش�رايطي كه متخلفان ه�ر روز به  دنبال 
راه�كار جدي�دي ب�راي دور زدن قانون يا 
انجام جرم دور از چشم ناظران هستند، اين 
وظيفه قانونگذار است به  دنبال فكري براي 
به روز ماندن قوانين و مخصوصاً مجازات هاي 
خود باش�د، زيرا واضح به نظر مي رس�د هر 
خأل قانوني مي تواند تبديل به حياط خلوتي 
دوست داش�تني براي مجرمان ش�ود و در 
اين مي�ان قانون هاي مالياتي ني�ز با همين 
ضرورت روبه رو هستند و البته براي برخي 
از آنها جرم انگاري نيز انجام ش�ده اس�ت. 
قانون مي گويد اگر شخصي كه مكلف به تسليم 
اظهارنامه مالياتي است، طي سه سال متوالي 
از تسليم اظهارنامه خودداري كند، مجرم فرار 
مالياتي ش��ناخته مي ش��ود يا در م��ورد ديگر 
افرادي كه به قصد ف��رار از ماليات معامالت و 
قراردادهاي خود را برخالف واقع با نام ديگران 
يا معامالت و قراردادهاي ديگران را به نام خود 

تنظيم كنند نيز مجرم شناخته مي شوند. 
از ديگر مجرمان مالياتي افرادي هس��تند كه 
مانع از دسترسي مأموران مالياتي به اطالعات 
خود يا ش��خص ديگري مي ش��وند يا از ارسال 
اطالعات مالي به س��ازمان امور مالياتي كشور 
خودداري مي كنند و معموالً با اين شيوه ها به 
دنبال كاهش تعهدات مالياتي با دور زدن قانون 
يا استفاده كامل از ظرايف قانوني هستند، البته 
در موضوع تقلب يا ف��رار مالياتي از روش هايي 
مانند گ��زارش غيرواقعي درآمده��ا يا تنظيم 

اظهارنامه ها نيز استفاده مي شود. 
 تفاوت فرار مالياتي با اجتناب مالياتي

در اين ميان بايد توجه داش��ت هر كسي كه به 
دنبال پرداخت نكردن يا كم كردن ماليات خود 
اس��ت، مجرم نيست و اينجاس��ت كه موضوع 
اجتناب مالياتي پديدار مي شود. تمايز مفهومي 
بين فرار از ماليات و اجتناب از پرداخت ماليات 
به قانوني ي��ا غيرقانوني بودن رفت��ار مؤديان 
مربوط مي ش��ود. فرارمالياتي يك نوع تخلف 
از قانون اس��ت. وقتي كه يك مؤدي مالياتي از 
ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل 
از كار يا س��رمايه خود كه مش��مول پرداخت 
ماليات مي شود، امتناع مي كند، يك نوع عمل 
غيررس��مي انج��ام مي دهد كه او را از چش��م 
مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي دارد 
اما در اجتناب از پرداخ��ت ماليات، فرد نگران 
نيست كه عمل او افشا شود. اجتناب از ماليات، 
از خألهاي قانوني در قانون ماليات ها نش��ئت 
مي گيرد، در اينجا، فرد با هدف كاهش قابليت 
پرداخت ماليات، خ��ود دنب��ال راه هاي گريز 

مي گردد. 
 راهكار قانوني مقابله با فرار مالياتي

قان��ون ماليات هاي مس��تقيم، مهم ترين ابزار 
مقابله با فرار مالياتي اس��ت كه براي اولين بار 
در س��ال۱۳۴۵ تصويب و در طول س��ال هاي 
مختلف، بارها و بارها مورد بازنگري قرار گرفته 
است، با اين حال هنوز هم فرار از ماليات چه در 
ايران و چه در ساير كشورهاي دنيا، موضوعي 
است كه با خألهاي جدي قانون روبه رو است. 

يكي از مهم تري��ن بخش هاي اي��ن قانون در 
جرم انگاري ف��رار مالياتي تأكي��د مي كند هر 
شخصي كه مكلف به محاسبه ماليات ديگران 
اس��ت، اگر تخلفي داش��ته باش��د ع��الوه بر 
مس��ئوليت كه به همراه آن مؤدي در پرداخت 
مالي��ات دارد، مش��مول جريم��ه اي مع��ادل 
۲۰درصد ماليات پرداخت نش��ده هم مي شود 
و حت��ي براي متخلف��ان دولتي ني��ز مجازات 
پيش بيني ش��ده و آمده اس��ت در مواردي كه 
محاسبه كنندگان ماليات، وزارتخانه، شركت 
يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد، مسئوالن 
آنها مش��مول مجازات قانون تخلف��ات اداري 

مي شوند. 
 پيش�نهاداتي براي جلوگي�ري از فرار 

مالياتي
يكي از راهكارهايي كه مي تواند هوش��مندانه 
جلوي فراره��اي مالياتي هوش��مند را بگيرد، 
اجرايي ش��دن واقعي دولت الكترونيك است 
و همچنين با دريافت هوش��مندانه اطالعات 
كارب��ران و تراكنش هاي بانكي پزش��كاني كه 
تاكنون پرونده مالياتي تشكيل نداده اند، بررسي 

تراكنش هاي بانكي صندوق هاي قرض الحسنه 
كه گ��ردش مالي ب��االي هزارميلي��ارد تومان 
در س��ال دارند، بررس��ي تراكنش هاي بانكي 
دستگاه هاي pos ثبت شده به نام شركت هاي 
فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و بررسي 
نحوه توزي��ع و كاربري دس��تگاه هاي مذكور، 
بررسي وضعيت پرونده هاي مالياتي آژانس هاي 
هواپيمايي كش��ور ب��ا احتمال ف��رار مالياتي 
گسترده در فروش بليت  هاي چارتري از بخش 

مهمي از فرارهاي مالياتي پيشگيري كرد. 
از س��وي ديگر شناس��ايي مؤدي��ان واقعي و 
صاحبان اصلي درآمد ناش��ي از واردات كه به 
وس��يله كارت هاي بازرگاني اج��اره اي انجام 
مي شود، تكميل اطالعات و پيگيري وضعيت 
پرونده هاي مالياتي فع��االن فضاي مجازي با 
هدف تش��كيل يا تكميل پرونده هاي مالياتي، 
بررس��ي وضعيت پرونده ه��اي مالياتي وكال و 
بررسي هوشمند اطالعات تراكنش هاي بانكي 
وكالي پايه يك تهران و كالنشهرهاي كشور، 
شناسايي فرارهاي مالياتي از طريق سوءاستفاده 
از معافيت هاي صادرات��ي و مناطق ويژه و آزاد 
تجاري و صنعتي به وسيله شناسايي خريداران 
واقعي مواد اوليه محصوالت پتروشيمي، فوالد، 
قير، سيمان، شيشه سازي و غيره در معامالت 
بورس كاالي ايران از راهكارهاي ديگري است 
كه براي جلوگي��ري از ف��رار مالياتي مي توان 

به كار برد. 
 راهكار دولت فرانسه 

براي مقابله با فرار مالياتي
راه هاي فرارمالياتي شايد بسيار جلوتر از كشور 
ما در كش��ورهاي صنعتي نيز اتف��اق افتاده و 
البته اين كش��ورها نيز به شكل مداوم در حال 
انديش��يدن روش هاي مختلف براي مقابله با 
آنها هستند، از جمله اين موارد مي توان به طرح 
دولت فرانسه اشاره كرد كه در حال جمع آوري 
گسترده  داده هاي ش��هروندان در شبكه هاي 
اجتماعي به منظور تش��خيص و جلوگيري از 

فرار مالياتي است. 
در شرايطي كه اين طرح با توجه به دسترسي به 
اطالعات شهروندان در شبكه هاي اجتماعي با 
مسئله مهم حريم خصوصي مواجه بود، دادگاه 
قانون اساسي فرانسه با در نظر گرفتن شروطي 
در خصوص داده هاي مج��از براي جمع آوري، 
اجازه اج��راي آن را به نهاده��اي مالياتي اين 
كش��ور داد و بر اين اس��اس نهادهاي مالياتي 
فرانس��ه تنها حق دارند به اطالعاتي اس��تناد 
كنند كه از سوي شهروندان به طور عمومي در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود و در اين 
زمينه مجوز جمع آوري اطالعات ش��خصي و 
غيرعمومي از مردم و استناد به آنها براي مقابله 

با فرارمالياتي را ندارند. 
به بي��ان ديگر با وجود مطرح ش��دن ش��بهه 
تجاوز نهاده��اي دولتي به حري��م خصوصي 
شهروندان، در نهايت طرح جمع آوري اطالعات 
از حساب هاي مردم در شبكه هاي اجتماعي با 
هدف مقابله با فرار مالياتي به تصويب رس��يد 
و اكن��ون نهادهاي مالياتي فرانس��ه مي توانند 
به بخش عمده اطالعات مردم اين كش��ور در 
شبكه هاي اجتماعي دسترسي داشته باشند و 
از اين اطالعات براي تشخيص و جلوگيري از 

فرار مالياتي استفاده كنند.
بر اساس اعالم دولت فرانسه نهادهاي مالياتي 
اين كش��ور مجازند ب��ه اطالعات��ي همچون 
پروفاي��ل، پس��ت ها و عكس ه��اي م��ردم در 
ش��بكه هاي اجتماعي نظارت كنن��د و از اين 
اطالعات براي يافتن درآمدهاي اظهار نش��ده 
يا هرگونه ناس��ازگاري در اظه��ارات مالياتي 
ش��هروندان بهره ببرند. عالوه بر اين نظارت بر 
اطالعات مربوط ب��ه خريد يا ف��روش كاال در 
بس��ترهايي همچون eBay، از جمله مواردي 
اس��ت كه در زمينه مقابله با فرار مالياتي مورد 
تأكيد دولت فرانس��ه قرار دارد و همه اينها در 
حالي است كه اكنون در فرانس��ه مانند ديگر 
كش��ورهاي جهان، حس��اب هاي بانكي مردم 
تحت نظارت شديد نهادهاي مالياتي دولت قرار 
دارد و در عمل مهم ترين برنامه دولت ها براي 
مقابله با فرار مالياتي و تحقق عدالت مالياتي، 

نظارت بر همين حساب هاي بانكي است. 
* حقوقدان

ديده بان

ماليات يكي از مهم ترين منابع تأمين بودجه 
در كشورهاي توسعه يافته است كه به عنوان 
ابزاري كارآمد براي مديريت بازارهاي مالي، 
پولي و همچنين مبارزه با بس�ياري از جرائم 
محسوب مي شود. همين مسئله هم موجب 
ش�ده اس�ت اين كش�ورها قوانين متعدد و 
سفت و سختي را در خصوص موضوع ماليات 
وضع كنند. در كشور ما نيز مدتي است اهميت 
ماليات مورد توجه قواي مجريه و مقننه قرار 
گرفته و با فرازونش�يب هاي مختلف در حال 
وضع و اجراي قوانين در اين خصوص هستند 
كه در راستاي آن برنامه هاي گسترده اي براي 
افزايش پايه هاي مالياتي و جلوگيري از فرار از 
آن به اجرا گذاشته شده است، البته از سوي 
ديگر راهكارهاي قانوني و غيرقانوني نيز جهت 
فرار مالياتي يا اصطالحاً دور زدن ماليات وجود 
دارد. در قوانين مالياتي از يك طرف مواردي 
براي كاه�ش ماليات و تخفيف ه�اي مالياتي 
پيش بيني ش�ده و از ط�رف ديگ�ر جرائم و 
مجازات هايي نيز براي فرار مالياتي وجود دارد. 

 فرار قانوني از ماليات
برخي از موارد قانوني كه به شكل كاماًل رسمي 
مي تواند شما را تحت پوشش معافيت هاي مالياتي 

قرار بدهد در ذيل بيان می شود.
 پرداخت به موقع ماليات

وقتي كه فردي ب��ه وظايف قانون��ي خود عمل 
كند و از مؤديان مالياتي خوش حساب باشد، از 

معافيت هاي مالياتي بهره مند مي شود، در واقع 
اگر حداقل به مدت سه سال پشت سر هم در زمان 
مقرر، اظهارنامه مالياتي و اظهارنامه ارزش افزوده 
خود را تسليم و ماليات تعيين ش��ده را در زمان 
تعيين شده پرداخت كنيد، اين مزيت شامل حال 
شما خواهد شد كه تا ۵ درصد كل ماليات اين سه 
سال را در قالب تخفيف مالياتي دريافت كنيد يا 
اينكه ۴درصد از كل ماليات پرداخت شده در اين 

سه سال از بدهي مالياتي شما كسر شود. 
 محاسبه و اظهار دقيق اسناد

دقت در ارائه مدارك حسابرسي مستدل و دقيق 
به سازمان امورمالياتي در جلب اعتماد سازمان و 
كاهش ماليات تان اثرگذار است و به شكل خودكار 
نوعي از جديدترين راه هاي فرار مالياتي قانوني 

شناخته مي شود. 
 حسابداري وضعيت اموال

 قابل استهالك
هر كسب و كاري از يكس��ري ابزار و وسايل براي 
درآمدزايي خود بهره مي برد ك��ه در گذر زمان 
دچار فرسودگي و كاهش قيمت مي شوند و ارزش 
مادي آنها كاهش جدي پيدا مي كند كه اين خود 
يك نوع ضرر براي كسب و كار مربوط است، حال 
در صورت ارائه مدارك دقيق محاس��به ارزش و 
اسناد كامل در خصوص استهالك، شما مي توانيد 

از تخفيفات مالياتي استفاده كنيد. 
 پيگيري قوانين معافيت هاي مالياتي 

امكان اينكه هر ساله نرخ ماليات تغيير كند، كم 
يا زياد شود يا اينكه برخي از مشاغل و خدمات از 

پرداخت قسمتي يا كل ماليات تعلق گرفته معاف 
ش��وند، وجود دارد، به همين منظور بهتر است 
قوانين، تبصره ه��ا و ابالغيه هاي مالياتي را مدام 
رصد كنيد تا اگر تخفيف يا معافيتي وجود دارد 

بتوان از آن بهره برد. 
 محاسبه فاكتور هزينه ها

هزينه ها در تعيين مقدار ماليات مؤثرند، به همين 
دليل هيچ گاه نبايد از نگهداري و ثبت همه اسناد 

و فاكتورهاي هزينه ها غافل شويد. 
 كمك به خيريه

از آنجا ك��ه كمك به مراكز خيريه و مؤسس��ات 
عام المنفعه موجب تخفيف مالياتي مي ش��ود، 
در صورت كمك به اين مراك��ز بايد فاكتورها و 
اس��ناد مربوط به كمك خود را حفظ و در موقع 

لزوم ارائه كنيد. 

 فرار مالياتي غيرقانوني
در كنار راه هاي قانوني براي كم كردن يا معافيت 
ماليات برخي نيز اصطالحاً به  دنبال فرار مالياتي 
هستند. فرار مالياتي پديده اي بسيار گسترده 
است و در كشاكش با قانون، متخلفان راه هاي 
زيادي ب��راي آن به وج��ود آورده اند؛ موضوعي 
كه البته مجازات ها و عواقب خود را نيز به همراه 
دارد. جرائم مالياتي تنها به فرار مالي اشخاص و 
شركت ها ختم نمي شود و گاهي مواقع بانك ها 
هم از پرداخت ماليات خودداري مي كنند. مطابق 
قانون، اگر بانك ها بيشتر از نرخ مقرر بهره بانكي، 
سودي به سپرده گذاران پرداخت كنند تا با اين 
كار بتوانند مشتريان و سپرده گذاران بيشتري 
را جذب كنند، بايد ماليات پرداخت كنند و در 
غير اين صورت مجرم شناخته مي شوند، حال 
چند نمونه كلي از ش��يوه هايی كه مجرمان به 
ش��كل غيرقانوني فرار مالياتي انجام مي دهند، 
ارائه مي ش��ود.  تنظيم دفاتر، اس��ناد و مدارك 
خالف واقع و اس��تناد به آن، جلوگي��ري از در 
دسترس قراردادن اطالعات مالي يا جلوگيري 
از اينكه مأمور مالياتي به درس��تي كار خود را 
انجام دهد، مخفي كردن فعاليت هاي اقتصادي 
و كتمان درآمد حاصل از آن، استفاده از كارت 
بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي، 
نمايش فعاليت ها به گونه اي كه گويا فرد مشمول 
معافيت مالياتي ش��ده، ممانعت از دسترس��ي 
مأموران مالياتي به اطالعات مالياتي و اقتصادي 
خود يا اش��خاص ثالث، عدم تحويل اظهارنامه 

مالياتي و ترازنامه به سازمان اداره امور مالياتي 
براي سه س��ال متوالي، امتناع از انجام تكاليف 
قانوني، تنظي��م معامالت با نام ديگ��ران براي 
اينكه پرداخت ماليات به گردن شخص ديگري 
بيفتد، خ��ودداري از انجام تكالي��ف قانوني در 
خصوص تنظي��م و تس��ليم اظهارنامه مالياتي 
حاوي اطالعات درآمدي و هزينه در س��ه سال 
متوالي و عدم تنظيم صحيح ترازنامه و اس��ناد 
سود و زيان از جمله ديگر راه هاي فرار مالياتي 
غيرقانوني است كه در كنار  صدور فاكتورهاي 
صوري و دو دفتره بودن، حساب هاي اجاره اي، 
دستگا ه هاي پوز بي هويت،  قاچاق كاال، عدم اعالم 
سود واقعي،  فعاليت هاي پنهان اقتصادي، دور 
زدن قانون، كتمان و عدم ارائه اطالعات شغلي 
با توجه ب��ه مميزمحور بودن س��ازمان ماليات 
اتفاق مي افتد.  در اين شرايط و براي جلوگيري 
از اين فرارهاي مالياتي برخي قدم ها برداش��ته 
ش��ده اس��ت كه از جمله آنها مي توان به الزام 
براي اخذ تمامي ريزداده هاي مربوط به ثروت، 
درآمد و مصرف مؤديان از دستگاه هاي ذي ربط 
و ذخيره در بانك اطالعاتي سازمان امور مالياتي 
اشاره كرد. همچنين عملياتي س��ازي سامانه 
پايانه هاي فروشگاهي كش��ور نيز بخش مهم 
ديگر مدرن س��ازي نظام مالياتي است كه يكي 
از مصداق هاي آن اس��تفاده از كارتخوان هاي 
هوشمند اس��ت. اكنون تمامی صاحبان حرف 
و مشاغل پزشكي، پيراپزش��كي، داروسازي و 
دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان 
نظام پزشكي ايران يا سازمان نظام دامپزشكي و 
سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند 
نسبت به نصب، راه اندازي و اس��تفاده از پايانه 

فروشگاهي اقدام كنند. 
اما از سوي ديگر با نهايي ش��دن قانون دريافت 
ماليات از تراكنش  دستگاه هاي كارتخوان، برخي 
واحدهاي صنفي از جمله پزش��كان مشتريان 
را به انتقال وجه خري��د از طريق كارت به كارت 
مجبور مي كنند. آنها تالش مي كنند با اين ترفند، 
قانون پرداخت ماليات از تراكنش  دستگاه هاي 
كارتخوان را دور بزنند. در پاس��خ قانون هم آن 
دس��ته از فعاالن اقتص��ادي را كه از اين ش��يوه 
كارت به كارت به جاي كارتخوان استفاده كنند، 
عالوه بر پرداخت ماليات، محك��وم به پرداخت 
۳۰ درصد جريمه غيرقابل بخشش هم كرده است. 
همچنين براي اينكه جلوي اقدامات غيرقانوني 
پزشكان و ساير اصناف از جمله نداشتن دستگاه 
كارتخوان گرفته شود، مردم مي توانند موضوع را 
به ستاد خبري س��ازمان امور مالياتي به شماره 
۰۲۱۳۵۰۱۹ اعالم كنند و سازمان امور مالياتي 
وعده داده است عالوه بر جريمه غيرقابل بخشش، 
اين نوع عدم همكاري ها را فرار مالياتي محسوب 
و با آنها برخورد قانوني كند؛ موضوعي كه به نظر 
مي رسد هنوز نتوانسته است موجب جلوگيري از 

اين نوع تخلفات باشد. 
* پژوهشگر

ناكامي نظام مالياتي كش��ور در جلوگيري از 
فرارهاي مالياتي گسترده كه هر روز ارقام باور 
نكردني آن از سوي سازمان هاي نظارتي منتشر 
مي شود، در كنار پرداخت مداوم ماليات توسط 
كارمندان بخش دولت��ي و خصوصي، موجب 
تشديد بي عدالتي در درآمدهاي ايرانيان شده 
است. براي مقابله با اين ناكامي نظام مالياتي 
ابتدا بايد زمينه هاي ايجاد آن را بررسي كنيم. 
گاهي خود قوانين مالياتي و نحوه قانونگذاري 
موجب بروز فس��اد در نظام مالياتي مي شود، 
لذا ضروري است قوانين مالياتي مورد اصالح 
و بازبيني قرار گيرد تا موانع��ي را كه منجر به 
ارتكاب جرائم مالياتي شده اند، برطرف و اصالح 

كنيم. 
در اين ميان يكي از موانع حقوقي، پيچيدگي 
قوانين مالياتي است، دولت با قوانين پيچيده اي 
كه تدوين مي كند، قصد دارد سوء اس��تفاده ها 
را محدود كند و ماليات دهن��دگان در عوض 
با پيچيده كردن فرايند معامالت و مناسبات 
اقتصادي خود سعي مي كنند قوانين جديد را 
دور بزنند. اين اقدام يك دور باطل ايجاد مي كند 
كه منجر به پيچيده تر شدن قوانين مالياتي و 
به تبع آن پيچيده تر شدن راهبردهاي امتناع 
مالياتي مي ش��ود، براي رفع اين مشكل شايد 
س��اده ترين راه حل ش��فافيت قوانين مالياتي 

باشد. 
بدون شك عدم شفافيت مقررات موجب بروز 
فساد در جامعه مي شود، از اين رو شفاف سازي 
و اطالع رساني برخي مفاد پيچيده قانون، امري 
مهم و ضروري است. وقتي ش��فافيت نباشد، 
پنهان كاري درآمد و فعاليت ه��اي اقتصادي 
ايجاد مي شود كه اين پديده سرانجام به فساد 
مالياتي منجر خواهد ش��د، بنابراين تمركز بر 
اصالح قوانين مالياتي بستر اعتماد در جامعه را 

فراهم مي كند و گامي بسيار مهم براي سالمت 
اداري و مالياتي برداشته خواهد شد. 

همچنين از آنجا كه قان��ون ماليات ها از موانع 
مهم مبارزه با فساد مالياتي است، ضعف قوانين 
و مق��ررات آن، منج��ر به اعمال س��ليقه هاي 
شخصي در تشخيص و وصول ماليات و موجب 

تضييع حقوق مردم و دولت مي شود. 
از ديگر موان��ع حقوقي كه موجب فس��اد در 
نظام مالياتي مي ش��ود، معافيت هاي وسيع و 
متنوع است. حجم باال و همچنين موارد متعدد 
معافيت مالياتي در اقتصاد كش��ور از يكس��و 
و مديري��ت غيركارآمد معافيت ه��اي مذكور 
از س��وي ديگر منجر به آثار س��وئي از جمله 
كاهش درآمده��اي ماليات��ي، كاهش فضاي 
رقابت��ي، افزايش تبعيض ماليات��ي و تحميل 
فشار بيشتر بر فعاليت هاي غيرمعاف و افزايش 
درخواس��ت هاي مكرر در خصوص استفاده از 

معافيت مالياتي شده است. 
با وجود همه اين ضعف هايي كه برش��مرديم، 
مي توان يكي از مهم تري��ن موانع حقوقي اين 
ناكارآم��دي را ضعف نظام اطالع��ات مالياتي 
دانس��ت. در س��اختار ماليات��ي كش��ورهاي 
پي�ش��رفته اطالعات مالياتي به عنوان هسته 
مركزي نظ��ام مالياتي عمل مي كن��د و عماًل 
مهم ترين عامل موفقيت سيستم تلقي مي شود، 
به شكلي كه اعتقاد بر اين است طراحي نظام 
مطلوب اطالعات ماليات��ي عامل مؤثري براي 
موفقيت نظ��ام مالياتي در پيش��گيري از فرار 
ماليات��ي، جلوگيري از ات��الف منابع، كاهش 
تبعيض و رعايت عدالت مالياتي و كاهش فساد 
اداري است. شايان ذكراس��ت افزايش تنوع و 
پيچيدگ��ي در روابط فعاليت ه��اي اقتصادي 
و نيز تع��داد فعاالن اقتصادي ب��ه نوبه خود بر 
مشكالت نظام هاي مالياتي در شناسايي دقيق 

صاحبان منابع و نوع و مي���زان آن مي افزايد. 
اين در شرايطي است كه نظام مالياتي كشور 
ما به دليل عدم س��رمايه گذاري الزم و فقدان 
برنامه ريزي مناسب طي سال هاي گذشته فاقد 

سيستم اطالعات مالياتي مطلوب بوده است و 
اطالعات به شكل پراكنده، ناقص و غيرمستند 

در اختيار نظام مالياتي قرار مي گيرد. 
از سوي ديگر بايد توجه داشت قانونگذار همواره 
براي باالبردن درصد بازدارندگي فرار از اجراي 
قانون، ضمانت اجرايي متناسب را وضع مي كند، 
در واقع قانونگذار اجراي قوانين مصوب و احكام 
صادره از دادگاه ها را به وسيله نيرويي تضمين 
مي كند كه به آن ضمانت اجرا گفته مي ش��ود 
اما با وجود اين راهكار حقوقي متأسفانه درباره 
قوانين مالياتي تناس��بي بين ميزان تخلف و 
ضمانت اجرا وجود ن��دارد و اين ضمانت هاي 
اجرا اكثراً جنبه ه��اي مالي مانند جريمه هاي 
نقدي دارد كه نتوانسته است بازدارندگي كافي 
را ايجاد كند، لذا به نظر مي رسد ضروري است 
با تعيين جرائم مناسب عالوه بر مجازات هاي 
مالي از مجازات زن��دان يا محروميت از حقوق 
اجتماعي و غيره به عنوان ضمانت هاي اجرايي 
مالي و كيفري توأمان استفاده شود، با اين همه 

اين  راهكارها نيز تمام مشكالت ناكارآمدي نظام 
مالياتي را حل نمي كند و براي حل اين مشكل 
الزم اس��ت برخي توصيه هاي سياستي مانند 
لزوم تعيين نرخ مناسب ماليات، ساده كردن 
نظام مميزي، از بين بردن اقتصاد زيرزميني، 
ايجاد ثبات در قوانين ماليات��ي، دنبال كردن 
فراريان مالياتي ب��زرگ، منصفانه بودن نظام 
مالياتي، توليد و پخش برنامه هاي مختلف در 
رسانه ملي همچنين ساخت فيلم هاي مستند 
و سينمايي در خصوص فلسفه پرداخت ماليات، 
ترويج انديشه سرزميني آباد با پرداخت ماليات 
در مطبوعات و رس��انه هاي گروه��ي و تأكيد 
روزافزون ب��ر منافع عام از پرداخ��ت ماليات، 
گنجاندن چند واحد درسي به عنوان آشنايي 
با ماليات در برنامه هاي درسي سطوح مختلف 
تحصيلي، اهتمام جدي دولت براي اجراي دقيق 
قانون ماليات بر ارزش افزوده و س��اير مقررات 
مرتبط به گون��ه اي كه ش��هروندان پرداخت 
ماليات را وظيفه خود تلقي كنند، شفاف سازي 
نح��وه هزينه كرد درآمدهاي مالياتي توس��ط 
دولت و انعكاس اخبار آن، حذف معافيت هاي 
غيرضروري مثل معافيت بخش هاي فرهنگي، 
هنري و ورزش��ي و همچنين هدفمند كردن 
معافيت هاي واحدهاي توليدي و مس��كوني، 
تش��كيل بانك اطالعاتي جام��ع و فراگير، به 
طوري كه تمامي فعاليت هاي اقتصادي مؤديان 
ثبت و به ش��كل آنالين در اختي��ار واحدهاي 
مالياتي سراسر كشور قرار گيرد، ارتقاي سطح 
كيفي دانش مأموران و دست اندركاران مالياتي 
از طري��ق آموزش ه��اي الزام��ي و همچنين 
شناسايي كس��به فاقد پروانه كسب به منظور 
جلوگيري از فرار مؤديان مالياتي و سوق دادن 

آنها به زير چتر اتحاديه ها انجام شود. 
*وكيل دادگستری

راه هاي دور زدن ماليات!
قانون به مواردي از پرداخت نكردن ماليات رسميت داده است

ناكامي نظام مالياتي و موانع قانوني
يكي از عوامل تشديد بي عدالتي در درآمدهاي ايرانيان، تبعيض در پرداخت ماليات است

دقت در ارائه مدارك حسابرسي 
مس�تدل و دقي�ق به س�ازمان 
امورماليات�ي در جل�ب اعتم�اد 
س�ازمان و كاه�ش ماليات ت�ان 
اثرگذار است و به شكل خودكار 
نوعي از جديدترين راه هاي فرار 
مالياتي قانوني شناخته مي شود

عدم شفافيت مقررات موجب بروز 
فساد در جامعه مي شود، از اين رو 
شفاف سازي و اطالع رساني برخي 
مفاد پيچيده قان�ون، امري مهم 
و ضروري اس�ت. وقتي شفافيت 
نباش�د، پنه�ان كاري درآم�د و 
فعاليت ه�اي اقتص�ادي ايج�اد 
مي ش�ود كه اين پديده سرانجام 
به فساد مالياتي منجر خواهد شد

معصومهكرمعلينيا*
گزارش2

جرائم مالياتي چيست؟
قانونگذار برخي از فرارهاي مالياتي را جرم انگاري كرده است

انيساسدي*
گزارشیک


