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(مطالعه  کاهش جرایم مالیاتیزمینه در  سیاست کیفري ایران

  موردي شهر اهواز)

  ایرج گلدوزیان

  للی قشمالم بین آزاد واحد گروه حقوق  دانشگاه استاد 

  حبیبی حفیظ اهللا 

کارشناس ارشد مالیاتی اداره امور مالیاتی ، ارشد حقوق جزا و جرم شناسیدانشجوي کارشناسی

  hafiz.habibi@gmail.com خوزستان

  

  چکیده

در کاهش جرایم مالیاتی است. این پژوهش از  ها مجازات تأثیرحاضر بررسی  هدف پژوهش

همبستگی استفاده شد است. به منظور  - نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصیفی

 باور -2 تناسب جریمه با جرم؛ -1 (داراي ابعاد ساخته نامه محققها از پرسشگردآوري داده

 )در مالیاتها  و مشوق ها مجازات تأثیر -4آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی؛  -3مالیاتی؛ 

کلیه کارکنان اداره مالیات شهرستان اهواز  حاضر پژوهش در آماري استفاده شده است. جامعه

گیري تصادفی گیري در این پزوهش از روش نمونهونهباشد و براي نم می 1393 -1394در سال 

  tها در سطح آمار استنباطی از آزمون ساده استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده

استفاده و نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهاي  تناسب جریمه با  3مستقل با میانگین فرضی 

در مالیات ها  و مشوق ها مجازات تأثیرلیاتی؛ مالیاتی؛ آشنایی با قوانین و مقررات ما باور جرم؛

هاي  مؤلفهم از ااست و با بهبود هر کدتأثیرگذار از حد متوسط بر کاهش جرایم مالیاتی  تر بیش

  امید داشت که میزان فرار مالیاتی و جرائم مالیاتی کاهش یابد. توان می فوق

  اتیجرایم مالی، فرار مالیاتی، مالیاات، مجازات :ها هواژکلید 
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  مقدمه - 1

. است بوده منطبق بشري جوامع اولین پیدایش تاریخ بر مالیات پیدایش تاریخ

 را بشر، ها انسان فردي ناتوانی، طبیعی حوادث گریز از، بهتر و تر بیش معاش تامین

 در همگانی همکاري شکل اولین آورد رو اجتماعی و جمعی دسته زندگی به که واداشت

 اصطالحاً که شد آغاز ها انسان کار و بدنی نیروي گذاشتن راختیا در صورت به جوامع

 و کرد قلمداد غیرنقدي مالیات نوعی به را آن توان می که شد می نامیده بیگاري یا بیگار

 و نقدي مالیات، غیرنقدي مالیات بر عالوه آن نیازهاي و جوامع گسترش به توجه با

 مالیاتی مقررات ترین قدیمی هشد انجام يها کاووش مطابق. شد متداول نیز جنسی

 از پیش سوم قرن اواسط در که بود) نمو اورـ( نام به سومر پادشاهان از یکی به مربوط

 بوده باستان ایران بزرگ امپراطوري در مالیات اخذ پایه که است شده تدوین میالد

 طبقه و غالمان و بردگان، آزاد مردان دسته سه به جامعه افراد بندي تقسیم با آنان. است

 و نقدي مالیات پرداخت به مجبور آزادگان کردند می اقدام مالیات اخذ به نسبت متوسط

 دولت مالیاتی منابع. شد می دریافت مالیات نیز منقولغیر اموال صاحبان از بودند بیگار

 بیگاري، مزروعی اراضی جنسی مالیات، مغلوب ملل پرداختی مالیات، جنگی غنایم اغلب

 بود ماهیگیري و احشام و رمه، ها قایق، ها هخان و ها باغ مالیات، جنگ عوارض، دربار

 که است افراد دارایی یادرآمد  از قسمتی، مالیات نیز معاصر دوره در). 1386، بهمنش(

 و اقتصادي منابع حفظ راستاي در مالیهاي  سیاست اجراي و مخارج پرداخت براي

. شود می وصول دولت اجرایی و اداريهاي  اهرام با قوانین اساس بر، کشور سیاسی

 طبق بر، اتمؤسس و ها شرکت، اشخاص از دولت که دانند می مبلغی را مالیاتاي  هعد

  .)1386، فرهنگ(نماید اخذ عمومی مخارج تأمین و حکومت تقویت براي، قانون

 اهدافی تحقق براي تالش و اجتماعی، اقتصادي عرصه در دولت تعهدهاي گسترش

، درآمد عادالنه توزیع و اشتغال افزایش، ها قیمت ثبات، قتصاديا رشد چون هم

 ییها ههزین چنین مالی تأمین. نماید می مواجه صعودي روند با را دولتهاي  هزینه

 دو به را دولت درآمدهاي توان می کلی صورت به. است کافی درآمدي منابع نیازمند

  .ودنم تقسیم غیرمالیاتی و مالیاتی درآمدهاي عمده گروه

. است اقتصادي نظر از مالیات نوعترین  مناسب وترین  قبول قابل مالیاتی درآمدهاي

 مهم منابع سایر با مقایسه در مالیاتی درآمدهاي کشورها از بسیاري در کهاي  هگون به

 اجراي جهت در مالیات چنین هم. است برخوردار يتر بیش اهمیت از درآمدي

 کالن اهداف مسیر در اقتصاد هدایت حتی و مالی، توزیعی از اعم اقتصاديهاي  سیاست
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 اجتماعی رفاه بهبود و اقتصادي رشد، اشتغال ایجاد، اقتصادي تثبیت مانند اقتصادي

 ذکرهاي  مزیت تمامی با وجود). 1387، احمدیا و مجتهد( آید می شمار به کارآمد ابزاري

 بوده رو روبه مشکالتی با همواره درآمدها گونه این وصول مالیاتی درآمدهاي براي شده

 وجود، آن واقعی سطح از مالیات یافته تحقق سطح داشتن فاصله دالیل از یکی. است

 تکالیف از عدول به منجر که تمکین عدم از وضعیتی هر. است مالیاتی فرار پدیده

، جمله از. آید می حساب به مالیاتی فرار. گردد حقوقی و حقیقی اشخاص قانونی، مالیاتی

 یا سوددرآمد  واقع از تر کم گزارش، قانونی مقرر موعد در مالیاتی نامه اظهار سلیمت عدم

 موقع به پرداخت در تأخیر، مخدوش اطالعات ارائه، کسورات واقع از بیش گزارش، ثروت

 براي قانونیغیر تالش گونه هر کلی طور به و  تورمی شرایط از استفاده سوء براي مالیات

ترین  شایع). 1383، طهماسبی و ضیایی( شود می نامیده مالیاتی رفرا، مالیات نپرداختن

 عدم - 1: نمود معرفی گونه این توان می را مالیاتی فرار پیدایش در مؤثرهاي  زمینه

 و نظارت سیستم نبودن و اطالعات کامل مبادله عدم -2مالیاتی فرهنگ گسترش

 -4 آن؛ اجراي در ضعف وجود و الرأس علی تشخیص -3 مالیات؛ اخذ در پیگیري

 - 6 مالیات؛ موقع به وصول در تأخیر - 5 مالیاتی؛ قوانین اجرائی ضمانت بودن ضعیف

 مقررات و قوانین در بهام و پیچیدگی -7 متنوع؛ و وسیع مالیاتیهاي  معافیت وجود

 - 10 آمد؛ کار انسانی منابع جذب به توجه عدم -9، مالیهاي  سیاست ضعف - 8، مالیاتی

 از مالیاتیمؤدیان  اطالع عدم - 11 مودیان؛ عملکرد با متناسب تنبیه و شپادا وجود عدم

 از توجهی قابل تعداد، گوناگون دالیل به، فراوانهاي  کوشش رغم به. خود حقوق

 اعتمادي بی ،پدیده این عمده دالیل. ندارند مالیات پرداخت براي رغبتی، مودیان

ها  آن مصرف محل و مالیاتی آمدهايدر میان مناسب ارتباطی و شفافیت نبود، تاریخی

 پایدار درآمدزایی بخش در که است واقعیتی، حال هر به، ولی. باشد می کشور در

  ).1386، محمدي( است مطرح جدي مانع عنوان به

 تالش دهندگان مالیات آن موجب به که است نادرستی اقدام مالیاتی فرار بنابراین

 گفته به. دهند کاهش را خود مالیاتی بدهی، رقانونیغی ابزارهاي از استفاده با تا کنند می

 و اعداد کردن پنهان یا عمدي تحریف، گري حیله، تقلب مالیاتی فرار، )1987(  فارایوال

 خود این که. است پرداختی مالیات میزان کاهش یا و پرداخت از اجتناب هدف با ارقام

  انداز پس، درآمد توزیع، اقتصاد بر آن تأثیر به توان می که دگذار می اقتصاد بر سویی آثار

 کاهش صدد درهایی  مجازات اعمال با دولت بنابراین. نمود اشاره.. . و  خصوصی بخش

 1345 سال مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون، انقالب از پس. است شده جرم این میزان
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 و داشت بسیاري تحوالت و تغییر، کشور اجتماعی و سیاسی ساختارهاي با متناسب

 گرفت قرار اصالح مورد 201 ماده و. است 1366 سال به مربوط آن اصالحاتین تر بیش

 و نامه تراز به عمد و علم روي از مالیات پرداخت از فرار قصد به کس هر« شرح بدین

 عمل مالك مالیات تشخیص براي که مدارکی و اسناد و دفاتر به یا زیان و سود حساب

 دو تا ماه سه از حبس به نماید استناد شده تنظیم ای  هتهی حقیقت برخالف و باشد می

 خودداري علت به که حقوقی اشخاص مسوول مدیران یا مدیر. شد خواهد محکوم سال

 دفاتر و زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم به راجع مقرره تکالیف انجام از

 و گردند واقعی میزان از تر کم به مذکور اشخاصدرآمد  تشیخص باعث مدارك و اسناد و

 خواهند ماده دراین مقرر مجازات مشمول شود محرز دالیل و اسناد موجب به امر این

 80 سال اواخر در و شد ارائه مجلس به 1376 سال در قانون این اصالحیه الیحه بود

 به تبصره یک و شود می 201 ماده جایگزین زیر متن. رسید تصویب به) 27/11/1380(

 و ترازنامه به عمد و علم روي از مالیات از فرار قصد به مؤدي هرگاه. گردد می الحاق آن

 عمل مالك مالیات تشخیص براي که مدارکی و اسناد و دفاتر به یا زیان و سود حساب

 سال سه براي یا نماید استناد است شده تنظیم و تهیه حقیقت برخالف و باشد می

 عالوه کند خودداري زیان و سود حساب و ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه تسلیم از متوالی

 قانونیهاي  بخشودگی وها  معافیت کلیه از قانون این در مقرري ها مجازات وها  جریمه بر

 نزد مرتکبین علیه دعوي اقامه و تعقیب – تبصره( .شد خواهد محروم مذکور مدت در

  ).آمد هدخوا عمل به کشور مالیاتی سازمان رئیس طرف از قضایی مراجع

 که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش در) 1384(اي  هحمز و صمیمی جعفري

 عوامل، ترتیب به ساختاري و قانونی، سازمانی، مالیاتی فرار عوامل گروه سه میان از

 میان از و شد شناسایی، مالیاتی فرار عوامل عنوان به سازمانی و قانونی، ساختاري

 پیچیدگی و مالیاتی اطالعات نظام ضعف، کشور پولی گردش ضعف تحقیق متغیرهاي

 مازندران طالفروشان مالیاتی فرار ایجاد در را تأثیرین تر بیش ترتیب به مالیاتی قوانین

   اند. هداشت

، که حاصل شد این نتایج) 1391( دلوي و اصفهانی نصر؛ اصفهانی نصر پژوهش در

 محیطی عامل و تأثیرین تر بیش دياقتصا و سیاسی عوامل، مشاغل مؤدیان نظر نقطه از

 اقتصادي، سیاسی عوامل، تشخیص کادر کارشناسان نظر از. است داشته را تأثیر ینتر کم

  اند. هداشت را تأثیر ینتر کم محیطی عامل و تأثیرین تر بیش قانونی و
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 فرار بر مؤثر عوامل شناسایی عنوان با خود پژوهش در) 1392( تحویلی و هادیان

 و قوانین پیچیدگی، مالیات نرخ متغیر چهار که دارد می بیان، ایران اقتصاد در مالیاتی

 دارا نیز را اثرگذاري ینتر بیش حوزه این در، تورم و اجتماعی سرمایه نبود، مقررات

 در مالیاتی فرار و فرهنگ میان رابطه بررسی به) 2010( همکاران و یودیال. هستند

 اعتقادات دولت به اعتماد، قانون اجرا متغیر سه گرفتن نظر در با آنها. پرداختند نیجریه

 یک مالیاتی فرار و قانون اجراي بین که دریافتند، فرهنگی متغیرهاي عنوان به دینی

 فرار و دولت به اعتماد میزان میان چنین هم. دارد وجود دار معنی و قوي مثبت رابط

 این در يدار معنی میزان که است داشته وجود دار معنی و مثبت رابطه یک نیز مالیاتی

 دین بین، مقابل در ولی، )درصد 10 مقابل در 5( است بوده قبل مورد از تر بیش حالت

 ریچاردسون .است نداشته وجود يدار معنی رابطه گونه هیچ مالیاتی فرار و داري

 نتیجه این به و. پرداخت کشور 45 براي مالیاتی فرار بر مؤثر عوامل بررسی به )2006(

، مالیاتی فرار بر مؤثر عوامل تمامی میان از و غیراقتصادي عوامل که است سیدهر

 عوامل میان در اند. هداشت مالیاتی فرار بر را تأثیر ینتر بیش مقررات و قوانین پیچیدگی

 اشاره مالیاتی اخالق و عدالت، درآمد میزان، تحصیالت سطح به توان می نیز اقتصادي

 افزایش، مالیاتی مقررات و قوانین پیچیدگی کاهش با که مایدن می يگیر نتیجه وي. کرد

 کاهش کشورها در مالیاتی فرار میزان، درآمدي منابع بهبود و افراد تحصیالت سطح

  .یافت خواهد

از دریافت ها  درصد از منابع مالی دولت 90کشورهاي دنیا تا  تر بیشبه طوز کلی در 

، دده می خالص داخلی را مالیات تشکیلاندرصد تولید  25آید و  دست می بهمالیات 

نظام ، درآمدهاي دولت تأمیند که براي ده می بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور نشان

 30مالیاتی کارایی چندانی ندشته است و نسبت مالیات به مخارج کل کشور حدودا 

، مالیات جمع آوري کارگزاران عدم کارایی، درصد است. از دالیل پایین بودن این نسبت

درآمد  صحیح نبودن میزان، فرار مالیاتی، فرهنگی و اجتماعی روابط، اقتصادي ساختار

.. عنوان شده است. به دلیل این که مالیات . مشخص نبودن میزان درآمدها و، افراد

صاحبان مشاغل تمایل به کاهش آن و در نتیجه ، شود می تلقی» بار«به صورت  تر بیش

 مالیات پرداخت از فرار ). آثار1384 اي، هعفري صمیمی و حمزج( فرار مالیاتی دارند

 آوري جمع که درآمدي و شود وصول باید قانوناً که درآمدي که بین باشدگونه  د آنتوان می

 و دینی، انسانی وظیفه مالیات یک پرداخت که شود. ازآنجا برقرار اندکی رابطه، شود می

، اقتصادي جانبه همه توسعه و رشد و رکشو در اقتصاد مهمی بسیار نقش، است شرعی
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 توسعه در مالیات اهمیت و شده بیان مطالب به توجه با .دارد جامعه و فرهنگی اجتماعی

 انجام مالیاتی جرایم کاهش در ها مجازات تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش کشور

  .گرفت خواهد

  

  هاي پژوهش سوال -2

  شوند؟ می کاهش جرایم مالیاتیتا چه میزان باعث  ها مجازات: سوال اصلی

  

  سوال فرعی

  مالیاتی شده است؟ باعث فرار جامعه مردم آحاد بین در مالیاتی باور فقدان -1

عدم پرداخت مالیات ي ها مجازاتمقررات مالیاتی  و آشنایی با  و قوانین آموزش -2

  گردد؟ می باعث کاهش تخلفات مالیاتی

مودیان باعث کاهش فرار  مالیاتی هنگفر مسئولیت و ارتقاي احساس و صداقت -3

  ؟شود می مالیاتی

  

  روش پژوهش - 3

همبستگی  - این پژوهش از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصیفی

 آن بر سعی که شود می خوانده همبستگی روي آن از پژوهش استفاده شد است. این

 در دهد قرار بررسی مورد را یاتیمال جرایم کاهش در ها مجازات تأثیر بین ارتباط تا دارد

به منظور . است شده استفاده کمی روش ازها  داده آوري جمع براي، پژوهش این

 نامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مذکورها از پرسشگردآوري داده

 6 داراي، )جرم با جریمه تناسب( اولي  همؤلف. است سؤال 23 مجموعا و مؤلفه 4 داراي

 و قوانین با آشنایی( سومي  همؤلف، سؤال 6داراي، )مالیاتی باور( دومي  همؤلف ،سؤال

، )مالیات درها  مشوق و ها مجازات تأثیر( چهارمي  همؤلف، سؤال 5 داراي، )مالیاتی مقررات

کلیه کارکنان اداره مالیات  حاضر پژوهش در آماري جامعه. است سؤال 6 داراي

گیري در این پزوهش از باشد و براي نمونه می 1393 - 1394شهرستان اهواز در سال 

ها در سطح گیري تصادفی ساده استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل دادهروش نمونه

 از کار این استفاده شده است و 3مستقل با میانگین فرضی   tآمار استنباطی از آزمون 

  .پذیرفت انجام SPSS  افزار نرم طریق
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  پژوهش يها هیافت -4

  شوند؟ می تا چه میزان باعث کاهش جرایم مالیاتی ها مجازاتوال اصلی: س

  

  3با میانگین فرضی  ها مجازاتمقایسه میانگین نمره  - 1جدول 

 T معیار خطاي معیار انحراف میانگین  مؤلفه

 257/17  030/0 335/0 52/3  ها مجازات

  

ول در سطح مشاهده شده از مقدار بحرانی جد T، )1( بر اساس اطالعات جدول

در کاهش جرایم مالیاتی  ها مجازات تأثیرباشدبنابراین میزان می تر بزرگ 05/0خطاي 

از حد متوسط است. این نتایج بیانگر آن است که کارکنان سازمان مالیاتی  تر بیش

از افزایش جرایم مالیاتی  توان می ها مجازاتشهرستان خوزستان معتقدند که با افزایش 

  ه تبع آن باعث کاهش جرایم مالیاتی شد.جلوگیري کرد و ب

  

 فرضیه فرعی

  است؟ شده مالیاتی فرار باعث جامعه مردم آحاد بین در مالیاتی باور فقدان -1

  

  3مقایسه میانگین نمره فقدان باور مالیاتی با میانگین فرضی  - 2جدول 

 T معیار خطاي معیار انحراف میانگین  مؤلفه

 778/6  051/0 570/0 35/3  مالیاتی باور فقدان

  

مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح  T، )2( بر اساس اطالعات جدول

در افزایش جرایم  مالیاتی فقدان باور تأثیرباشد بنابراین میزان می تر بزرگ 05/0خطاي 

باشد. بنابر این با توجه به این نتایج کارکنان اداره  می ازحد متوسط تر بیشمالیاتی 

مالیاتی باور به پرداخت مالیات وجود نداشته باشد و مؤدیان دند اگر در بین مالیات معتق

پرداخت مالیات در آنها درونی نشده باشد میلی به پرداخت مالیات ندارند و این امر باعث 

  گردد. مؤدیان میکاهش و یا فرار مالیاتی در 

پرداخت مالیات عدم ي ها مجازاتمقررات مالیاتی  و آشنایی با  و قوانین آموزش -2

  گردد؟ می باعث کاهش تخلفات مالیاتی
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ي ها مجازاتمقررات مالیاتی  و آشنایی با  و قوانین مقایسه میانگین نمره آموزش - 3جدول 

  3عدم پرداخت مالیات با میانگین فرضی 

 T معیار خطاي معیار انحراف میانگین  مؤلفه

 با ییآشنا و  مالیاتی مقررات و قوانین آموزش

  اتیمال پرداخت عدم يها تمجازا

15/3 411/0 037/0  248/4 

  

مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح  T، )3( بر اساس اطالعات جدول

مقررات مالیاتی  و آشنایی با  و قوانین باشد. بنابراین آموزشمی تر بزرگ 05/0خطاي 

 تأثیرمالیاتی ازحد متوسط در کاهش جرایم  تر بیشعدم پرداخت مالیات ي ها مجازات

 گذارمی باشد. بنابر این با توجه به این نتایج کارکنان اداره مالیات معتقدند آموزش

گردد  میسبب عدم پرداخت مالیات ي ها مجازاتمقررات مالیاتی و آشنایی با  و قوانین

شنا شده و این آها  پرداخت و عدم پرداخت مالیتي ها مجازاتو ها  که افراد از تشویق

به پرداخت به موقع مؤدیان گردد تا فرر مالیاتی کاهش پیدا کرده و  می موجبخود 

  مالیات تشویق گردند.

مودیان باعث کاهش فرار  مالیاتی فرهنگ مسئولیت و ارتقاي احساس و صداقت -3

  ؟شود می مالیاتی

  

 مالیاتی فرهنگ مسئولیت و ارتقاي احساس و مقایسه میانگین نمره صداقت -4جدول 

  3میانگین فرضی مودیان با 

 T معیار خطاي معیار انحراف میانگین  مؤلفه

 ارتقاي و مسئولیت احساس و صداقت

  مالیاتی فرهنگ

15/3 408/0 034/0  328/4 

  

مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح  T، )4( بر اساس اطالعات جدول

 فرهنگ قايمسئولیت و ارت احساس و باشد. بنابراین صداقتمی تر بزرگ 05/0خطاي 

باشد. میتأثیرگذار ازحد متوسط در کاهش جرایم مالیاتی  تر بیشمودیان  مالیاتی

 احساس و بنابراین با توجه به این نتایج کارکنان اداره مالیات معتقدند که صداقت

گردد که آنها نسبت به پرداخت  می سببمودیان  مالیاتی فرهنگ مسئولیت و ارتقاي

ده و نسبت به پرداخت به موقع مالیات اقدامات الزم را به مالیات احساس مسئولیت کر

  .شود می عمل آورند و این امر خود باعث کاهش فرار مالیاتی
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  گیري نتیجه - 5

 ها دولت، در جهان امروز ها سازمانقابل انکارترین غیر ین وتر بزرگ، ینتر مهمیکی از 

دادرسی را بر عهده  بهداشت و، آموزش، وظایف مهمی چون امنیت ها دولتهستند. 

ها  این هزینه تأمینهاي کالن دارد؛  دارند که اجراي تمامی این وظایف احتیاج به بودجه

مثال در کشورهاي  عنوان به  )1387، دامغانی (تقويپذیرد از طریق مالیات صورت می

درصد در سوئد در نوسان بوده  6/56درصد در ژاپن تا  5/28از  1996پیشرفته در سال 

درصد نسبت به تولید  5/28معادل ، یعنی مثال در ژاپن مالیات دریافتی دولتاست. 

درصد  5معادل ، مالیات 1380بوده است. در صورتی که در ایران در سال ، ناخالص ملی

کمبود سهم مالیات در  )1382، توکلی(نسبت به تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است

د تا توان می فت بوده است در صورتی که این سهمناشی از وجود کاالي ن، اداره کشور ما

تحصیصی و توزیعی ، تثبیتی، عموماً از اهداف درآمدي ها مالیات .درصد افزایش یابد 45

 باشد مفید دتوان می صورتی در مالیات که است ذکر به . الزم)1386، دادگربرخوردارند. (

 تنها نه گرنه و کند عیتتب بودن عادالنه و بودن اقتصادي، کارآمدي اصل سه از که

بگذارد.  اقتصاد بر نیز معکوس اتتأثیر دتوان می بلکه برسد؛ خود اهداف به تواند نمی

. است دولتیهاي  هزینه مالی تأمین، مالیات آوري جمع و وضع از هدف اولین بنابراین

 رب بالغ گاهی مالیاتی درآمدهاي، هستند کارآمدي مالیاتی نظام داراي که کشورهایی در

 از يتر بیش میزان چه هر. شود می نیز داخلی ناخالص تولید درصد 50 نزدیک

 يتر بیش قدرت و انسجام از مالیاتی نظام، شود تأمین مالیات توسط دولتهاي  هزینه

 از) استقراض و ملی منابع فروش( هزینه تأمین دیگرهاي  راه زیرا، بود خواهد برخوردار

 اعمال مالیات که صورتی در، زیادي موارد در اصوالً .ندارند کافی توجیه اقتصادي نظر

 مختلف اقشار بین دتوان می شدید درآمدي اختالف، شود برقرار نامناسب طور به یا و نشود

در کاهش جرایم مالیاتی  ها مجازات تأثیراین تحقیق در پی بررسی . شود حاکم مردم

  است.

  شوند؟ می مالیاتی جرایم شکاه سبب میزان چه تا ها مجازات: پژوهش اول نتیجه

 سطح در جدول بحرانی مقدار از شده مشاهده  T،)1( جدول اطالعات اساس بر

 مالیاتی جرایم کاهش در ها	مجازات تأثیر میزان بنابراین باشد	می تر بزرگ 05/0 خطاي

 مالیاتی سازمان کارکنان که است آن بیانگر نتایج این. است متوسط حد از تر بیش

 مالیاتی جرایم افزایش از توان می ها مجازات افزایش با که معتقدند ستانخوز شهرستان

 مودیان آگاهی عدم بنابراین. شد مالیاتی جرایم کاهش باعث آن تبع به و کرد جلوگیري
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 مراحل و شده مالیاتی مودیان نارضایتی سبب، خود قانونی وظایف به نسبت مالیاتی

 از یکی) 1387 140، مالیات تخصصی فصلنامه. (اندازد می تأخیر به را مالیات وصول

) 1385، پور مالیی. (است مالیاتی مودیان جریمه، تمکین عدم رفتار کاهش ابزارهاي

 آن انجام به را مؤدي، شود لحاظ درست اگر، قانونی تکلیف یک انجام در قصور  جریمه

 مالیاتی ارفر کاهش در، مناسب جریمه نظام و مالیاتی جرایم. نماید می تشویق، عمل

 ممکن که کنند نمی تمکین دلیل این به گاهی مردم. است مؤثر) آنان تر بیش تمکین(

 پرهزینه و دردسر پر و زحمت با را آن اینکه یا و ندانند را قانون از تمکین روش است

  .ببینند

 در جامعه مردم آحاد بین در مالیاتی باور فقدان تأثیر بررسی: پژوهش دوم نتیجه

  .اتیمالی فرار

 سطح در جدول بحرانی مقدار از شده مشاهده T، )2( جدول اطالعات اساس بر

 جرایم افزایش در مالیاتی باور فقدان تأثیر میزان بنابراین باشد	می تر بزرگ 05/0 خطاي

 اداره کارکنان نتایج این به توجه با این بنابر. باشد می متوسط ازحد تر بیش مالیاتی

 و باشد نداشته وجود مالیات پرداخت به باور مالیاتیمؤدیان  بین در اگر معتقدند مالیات

 باعث امر این و ندارند مالیات پرداخت به میلی باشد نشده درونی آنها در مالیات پرداخت

 جعفري پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج. گردد میمؤدیان  در مالیاتی فرار یا و کاهش

 نیز نها و دارد همخوانی) 1389( نلیمحمدخا و زهی) 1384(اي  هحمز و صمیمی

 داوطلبانه را آن و داده نشان رغبت مالیات پرداخت به نسبت زمانی مردم که معتقدند

 که برسند باور این به و کرده پیدا اعتماد مالیاتی دستگاه به نسبت که پرداخت خواهند

 هزینه آنان رفاه سطح افزایش و ملی منافع حفظ جهت در عیناً آنان پرداختی مالیات

 مقررخواهند مالیات پرداخت به راضی و مشتاق زمانی، کلی بیان یک در و شد خواهد

 رویکردهاي از اعتمادسازي و مالیاتی باور ایجاد لذا، باشند رسیده مالیاتی باور به که بود

 افزایش براي روش ینتر مهم و باشد می دولت آن رأس در و کشور مالیاتی دستگاه مهم

 این بر عالوه راستا این در. بود خواهد دولت بهینه عملکرد، مالیاتی باور جهدر و میزان

 پرداختی مالیات هزینه نحوه درباره جمعی يها هرسان طریق از واقعی رسانی اطالع که

 خود نیز مردم اجتماعی رفاه میزان، باشد می مردم اعتماد درجه ارتقاي باعث، مردم

 برتواند  می آن با داشتن کار و سر واسطه به رههموا فرد که است مهمی بسیار عامل

 شکل باورش، آن دادن قرار میزان و مقیاس با و داده انجام را اش نهایی قضاوت آن اساس

 به عمل نیز و مردم يها هخواست برآوردن در جدي اهتمام و سعی باید دولت لذا. یابد می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     203 ... سیاست کیفري ایران در زمینه کاهش جرایم مالیاتی

  

 

 راها  آن و دلسرد را مردم، کافی توجه عدم که است بدیهی و باشد داشته خود شعارهاي

  .نمود خواهد تشویق گریزي قانون به

 عدمي ها مجازات با آشنایی و  مالیاتی مقررات و قوانین آموزش: پژوهش سوم نتیجه

  .گردد می مالیاتی تخلفات کاهش باعث مالیات پرداخت

 سطح در جدول بحرانی مقدار از شده مشاهده T، )3( جدول اطالعات اساس بر 

 با آشنایی و  مالیاتی مقررات و قوانین آموزش بنابراین. باشد می تر بزرگ 05/0 خطاي

 تأثیر مالیاتی جرایم کاهش در متوسط ازحد تر بیش مالیات پرداخت عدمي ها مجازات

 آموزش معتقدند مالیات اداره کارکنان نتایج این به توجه با این بنابر. باشد گذارمی

 گردد می باعث مالیات پرداخت عدمي ها مجازات با شناییآ و  مالیاتی مقررات و قوانین

 این و شده شناآها  مالیت پرداخت عدم و پرداختي ها مجازات وها  تشویق از افراد که

 موقع به پرداخت بهمؤدیان  و کرده پیدا کاهش مالیاتی فرار تا گردد می باعث خود

 اهمیت از اینکه علت به تمالیا مودیان عموما دیگر عبارت به. گردند تشویق مالیات

 بین در مالیاتی فرهنگ است نشده داده آموزش آنان به و ندارند آگاهی مالیات پرداخت

 جامعه در را مالیات جایگاه و اهمیت مردم اینکه جهت به. است نکرده پیدا ارتقا آنها

 آشنائی جامعه در آن اقتصادي کارکردهاي و مالیات پرداخت ضرورت با و دانند نمی

 هرکس که معتقدند و دانند می خود سرمایه دادن دست از را مالیات پرداخت و داشتهن

 ثروتمند مردم مالیات میزان صورت این در دهد؛ مالیات خود توانائی برحسب باید

 صحیح يها روش و علمی راهکارهاي باتواند  می مالیاتی سازمان. بود خواهد تر بیش

 بین در اعتقاد و ارزش، باور، هنجار صورت به اتمالی پرداخت که نماید عمل اي هبگون

  .دارد بلندمدت آموزش یوریز هبرنام به نیاز امر این البته که، درآید مودیان

 باعث مودیان مالیاتی فرهنگ ارتقاي و مسئولیت احساس و صداقت: پژوهش چهارم نتیجه

  .شود می مالیاتی فرار کاهش

 سطح در جدول بحرانی مقدار از هشد مشاهده T، )4( جدول اطالعات اساس بر

 فرهنگ ارتقاي و مسئولیت احساس و صداقت بنابراین. باشد	می تر بزرگ 05/0 خطاي

. باشد	میتأثیرگذار  مالیاتی جرایم کاهش در متوسط ازحد تر بیش مودیان مالیاتی

 احساس و صداقت که معتقدند مالیات اداره کارکنان نتایج این به توجه با بنابراین

 پرداخت به نسبت آنها که گردد میسبب  مودیان مالیاتی فرهنگ ارتقاي و ولیتمسئ

 به را الزم اقدامات مالیات موقع به پرداخت به نسبت و کرده مسئولیت احساس مالیات

 نتایج با پژوهش این نتایج. شود می مالیاتی فرار کاهش باعث خود امر این و آورند عمل
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 همخوانی )2006( ریچاردسون  و )2010( مکارانه و یودیال؛ اصفهانی نصر پژوهش

 موجود کردارهاي و رفتارها مجموعه برگیرنده در مالیاتی فرهنگ معتقدند نیز آنها و درد

، راستا این در که میباشد مالیاتی دستگاه و مالیاتی مؤدیان بین ما مالیاتی نظام در

 نهادهاي از استفاده با ردمم عموم بین در مالیاتی فرهنگ ترویج و توسعه و سازي فرهنگ

 و اطمینان روحیه تقویت باعث، منطقی و کاربردي، علمی، مدون برنامه یک با فرهنگی

 همگام، دولت هاي سیاست تمامی با مردم و شده دولت عملکرد به نسبت مردم اعتماد

 وصول هزینه سبب بدین و نمایند می همکاري دولت مالی منابع تأمین به نسبت و گشته

 عملی، علمی مختلف طرق از گردد می پیشنهاد لذا. گشت خواهد نازل بسیار نیز اتمالی

 شود فراهم نیز اقدامات دیگر براي زمینه تا گردد مالیاتی سازي فرهنگ به اقدام روز به و

 این که این به توجه با آن أخذ دالیل و مالیات مفاهیم شناساندن جهت راستا این در و

 پیشنهاد دارد بلندمدت يریز هبرنام یک به نیاز و است فرهنگی مسئله یک موضوع

 شود گنجانده مختلف مقاطع در آن اثرات و قانونی مالیات مفاهیم درباره درسی شود می

 اقشار بین در مالیات ماهیت شناساندن جهت در گروهی يها هرسان از استفاده با و

  .شود برداشته گام جامعه مختلف

 اهواز شهرستان مالیات اداره شان داد که از نگاه کارکنانکلی نتایج پژوهش ن طور به

 تأثیرمالیاتی؛ آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی؛  باور متغیرهاي  تناسب جریمه با جرم؛

تأثیرگذار از حد متوسط بر کاهش جرایم مالیاتی  تر بیشدر مالیات ها  و مشوق ها مجازات

امید داشت که میزان فرار مالیاتی و  توان می وقفهاي  مؤلفهاست و با بهبود هر کدم از 

  : شود می جرائم مالیاتی کاهش یابد. با توجه به چهارچوب نظري این پژوهش پیشنهاد

 باال منظور به، مالیات پرداخت در مشارکت افزایش منظور به فرهنگیي ها فعالیت -1

 جاي به مالیات ذاخ در فرهنگیهاي  انگیزه کردن جایگزین - 2، مالیاتی بردن روحیه

 ارتقاي طریق از دولت کارآمدي افزایش - 3 ،آن با تحقیقات مرتبط و قانونیهاي  کنترل

 آگاهی و آموزش افزایش و انسانی متخصص نیروي از استفاده طریق از آن توانمندي

 تبلیغات - 4 ،مودیان مالیاتی شناسایی مفرهاي منظور به سازمانی برون و سازمانی درون

 از مخارج ناشی آثار معرفی براي اینترنتیهاي  آموزش یا ومؤدیان  براي سکال تشکیل و

 خدمات بخش توسعه - 5 ،مالیاتی روحیه افزایش جهت عموم بر مالیاتی درآمدهاي

، مالیات اداره با تر بیشارتباط  زمینه تامؤدیان  براي خدمات و تسهیالت ارائه ومؤدیان 

 مقررات اجراي و مالیاتیهاي  پایه گسترش با توام مالیاتیي ها نرخ کاهش -6 ،شود فراهم

 کاهش یا و حذف -7 ،یابد کاهش قانونیغیر بخش به انتقال براي که انگیزه، عمومی
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 از اجتناب - 8 ،مالیاتی انصاف افزایش جهت دولتی و خصوصی بخش بین تبعیض

  ،ي مالیاتیها محدودیت و مقررات و قوانین و مالیاتی بار در افزایش ناگهانی تغییرات

 و سازي ساده دیگر عبارت به مالیاتی سیستم شدن پیچیدههاي  زمینه به توجه -9

هاي  حرفه سازي جذاب و مالیاتی بار کاهش، مالیاتی ساختار سازي ساده، کاهش مقررات

 محسوب قانونیي ها فعالیت در حضور تشویق براي اقداماتی عنوان به دتوان می ،قانونی

  .شود
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