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چكیده
درآمدهای مالياتی بهترین منبع درآمدی دولت و یکی از مهم ترین ابزارهای پيش بينی شده در سند چشم انداز، 
برنامه های توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است. در همين راستا و در جهت جایگزین كردن این منبع 
درآمدی و رهایی از وابستگی به درآمد نفتی، قوانين مالياتی كشور نيز به صورت جدی مورد بازنگری و 
اصالح قرار گرفته است. اما آنچه در بازنگری این قوانين مورد غفلت واقع شده است، مباحث جرایم مالياتی 
و تطبيق آن با شریعت اسالمی و احيانًا كارآمدی آن است. از آنجایی كه بحث مشروعيت جرایم به عنوان 
یکی از مهم ترین مباحث پيِش روی هر قانونی است، لذا در این تحقيق سعی شده است تا اواًل اصل قانونی 
بودن جرایم با استفاده از مبانی فقهی مورد بررسی قرار گيرد. ثانيًا جهت گيری صحيح جرایم با استفاده از 
منابع دینی بيان گردد. بررسی ها نشان می دهد كه ماليات ها از سنخ دیون )و نه الزام( می باشند و لذا گرفتن 
جریمه تاخير )از نوع مالی( در ماليات، با مشکل فقهی شبهه ربا مواجه است. هم چنين مجازات های موجود 
در نظام مالياتی اسالم، عمومًا جنبه توبيخ و سرزنش داشته است تا این كه بخواهد از سنخ جریمه های مالی 
باشد. در ادامه نيز بيان شده است كه شناخت جامعه هدف در نظام مالياتی و در نظر گرفتن جرایم از اهميت 
ویژه ای برخوردار است و اجرای مجازات های مالی برای ممتنعين از ماليات عالوه بر نداشتن كارایی الزم، از 
سازگاری كافی نيز برخوردار نبوده است. در نهایت، تمركز بر جرایم غيرمالی عالوه بر سازگاری با شریعت 

اسالمی، از كارایی مناسب در نيل به اهداف وضع جرایم برخوردارند.
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1- مقدمه
ماليات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، همواره در سند چشم انداز، برنامه های ميان مدت 
توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و بودجه ساالنه كشور از اهميت ویژه ای برخوردار بوده است. بررسی سير تحول 
نظام مالياتی ایران نشان می دهد كه نخستين قانون مدّون مالياتی، در اسفند 1345 تصویب و در اوایل 
1346 به اجرا در آمد. از این تاریخ به بعد نظام مالياتی كشور به فراخور زمان و تحوالت اقتصادی و سياسی 
كشور و از همه مهمتر نوسان های قيمت نفت كه خود جرقه ای بر ضرورت توجه به درآمدهای مالياتی به 

عنوان منبع درآمدی پایدار است، شاهد تغييراتی در ساختار قوانين و تشکيالت آن بوده است. 
تهيه و در سال  ماليات های مستقيم در سال 1366  قوانين  انقالب اسالمی، مجموعه  پيروزی  از  پس 
1368 به اجرا درآمد. با مطرح شدن سند چشم انداز 20 ساله و آغاز برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، تغيير 
عمده ای در قانون ماليات ها رخ نداده است. اما در برنامه سوم توسعه، برای اولين بار به نظام مالياتی توجه 
جدی شده است و عالوه بر اصالح قانون ماليات مستقيم، الیحه ماليات بر ارزش افزوده نيز تهيه شد. در 
افزایش یافته  برنامۀ چهارم توسعه، به ماليات ها توجه بيشتری شده و سهم آن در توليد ناخالص داخلی 
است. همچنين در سال 1387 و در اثنای برنامه چهارم توسعه نيز الیحۀ ماليات بر ارزش افزوده به صورت 
اجرای آزمایشی 5 ساله به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد كه هدف از آن ارتقای جایگاه ماليات ها 
در تأمين مالی دولت و كاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از صادرات نفت بود. اما در این دوره )برنامه 

چهارم توسعه( به دليل افزایش درآمد های نفتی دولت، عماًل هدِف ارتقای جایگاه ماليات تحقق نيافت. 
در سياست های مالياتی برنامۀ پنجم توسعه، دوباره كاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و 
تأمين هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالياتی در دستور كار قرار گرفت. تقریبًا با شروع این 
برنامه عماًل درآمدهای نفتی دولت به شدت كاهش یافت و داشتن یک قانون مالياتی كارآمد برای بهبود 
با  مرتبط  اخير سازمان های  در سال های  و  راستا  در همين  احساس شد.  پيش  از  بيش  درآمدهای دولت 
ماليات، به صورت جدی قوانين مالياتی را مورد بازنگری و اصالح قرار داده اند؛ از جمله كارهایی كه انجام 
شده است تهيه پيش نویس طرح دائمی ماليات بر ارزش افزوده و همچنين الیحه قانون دائمی ماليات بر 
ارزش افزوده بوده است كه در مرحله بازنگری و جمع بندی است. یکی از مهم ترین مواردی كه در این 
بازنگری مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد فصلی با عنوان جرایم مالياتی است. این فصل اگر چه نوع 
جرمهای مالياتی و ميزان آن ها را بيان می نماید اما از جمله مواردی كه در این قانون مورد غفلت واقع شده 
است یا بهتر بود دقيق تر بررسی شود، نوع نگاه به جرایم مالياتی و تطبيق آن با شریعت اسالمی است. از 
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آنجایی كه كليه قوانين كشور بر مبنای شرع و فقه بنا شده است بهتر است شبهاتی كه ممکن است در این 
گونه قوانين مطرح شود مورد بررسی قرار گيرد. لذا در این تحقيق سعی شده است تا اواًل اصل شرعی بودن 
جرایم با استفاده از مبانی فقهی مورد واكاوی قرار گيرد و در صورت عدم مشروعيت این جرایم مالياتی، 
راهکارهای فقهی و قانونی متناسب با آن پيشنهاد گردد. ثانيًا در صورت تایيد شرعی آن، جهت گيری صحيح 

جرایم با استفاده از منابع دینی بيان گردد. 
2- مبانی نظری

به طور كلی جریمه تاخير و یا دیركرد از جمله مباحثی است كه در مورد حکم فقهی آن مطالب فراوانی 
مطرح شده و همچنان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی نظام پولی و مالی كشورهای اسالمی مطرح و 
تحقيقات گسترده ای در حال انجام است. از نظام هایی كه در آن جریمه به عنوان دغدغه ای اسالمی مطرح 
شده، نظام مالياتی است. در این نظام، جریمه هایی به صورت مالی و غيرمالی از متخلفين این قانون دریافت 
می گردد. برای بررسی شرعی بودن جرایم مالياتی، مطالعه گسترده ای در این نظام خاص صورت نگرفته 
است و با توجه به هم پوشانی این بحث با جریمه تاخير در سایر نظامهای پولی و مالی كشور، صاحب نظران 
به صورت تخصصی به این مسئله نگاه نکرده اند و یا نوشته های منسجمی ندارند. تنها یک مورد از مطالعات 

در داخل كشور در این زمينه وجود دارد كه به مبانی فقهی جریمه ماليات ها پرداخته است:
از منظر  ماليات  پرداخت  تأخير  با عنوان »حکم فقهي جریمه  مقاله خود  در  احمدی )1390(  و  قائينی 
شرع مقدس اسالم« ضمن بيان انواع ربای محرم، فقط به بررسی جرایم مالی در نظام مالياتی پرداختند و 
بيان داشتند كه ماليات های حکومتی از سنخ الزام و تکليف است و بر همين اساس جرایمی هم كه حاكم 
اسالمی در نظر می گيرد هيچ ممنوعيت شرعی ندارد. در ادامه هم روش های بهتری به عنوان جایگزین 

برای دریافت جرایم مالياتی پيشنهاد داده اند.
اما آنچه اهميت این موضوع را مشخص می نماید این است كه اواًل جریمه تاخير یا دیركرد كه صاحبنظران 
زیادی در مورد آن بحث كرده اند فقط مربوط به جریمه های مالی است؛ در حالی كه در نظام مالياتی دو نوع 
جریمه مالی و غيرمالی وجود دارد و هر دو مهم به نظر می رسد. ثانيًا در نظام مالياتی برخی مبانی فقهی 
مطرح می شود كه ممکن است نوع جریمه های آن با جریمه تاخير در نظام پولی و مالی متفاوت باشد. لذا 
در این تحقيق با استفاده از روش كتابخانه ای و بر مبنای سيره معصومين )ع( و نظرات فقها، به بررسی 
مشروعيت جریمه تاخير ماليات می پردازیم و در ادامه با بررسی دستورات معصومين )ع( جهت گيری جرایم 

در نظام مالياتی را مورد واكاوی قرار می دهيم. 
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وضعیت نظام مالیاتی به لحاظ جرایم در ایران
كشورهای توسعه یافته، عمده بودجه خود را از طریق ماليات تأمين می كنند و به همين جهت در اجرای 
سياست های پولی و مالی خود موفق هستند. به عنوان مثال سهم ماليات به كل دریافت های دولت در 
كشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، استراليا، روسيه،كره جنوبی، مالزی بيش از 80 درصد 
است1؛ اما در ایران به دليل وجود ذخایر زیرزمينی مثل نفت، گاز، مس توجه خاصی به این مهم نشده و 
سهم آن در كل دریافتی دولت به كمتر از 25 درصد رسيده است )دفتر مطالعات اقتصادی، 1385 :13-

12(. همچنين بر اساس اعالم صندوق بين المللی پول، نسبت درآمد مالياتی ایران به توليد ناخالص داخلی 
تنها 5 درصد است، این در حالی است كه بر اساس آمارها، این نسبت در اكثر كشورهای پيشرفته، به 60 
درصد می رسد. از طرف دیگر اغلب سرمایه داران و مؤدیان مالياتی، در فکر راه های فرار از پرداخت ماليات 
هستند. این پدیده در كشورهای مسلمان كه نگرش اسالمی به پرداخت ماليات دارند و احيانًا آن را مشروع 
نمی دانند، با شدت بيشتری جریان دارد و در واقع ميزان فرار و اجتناب مالياتی بسيار باالست. برآوردها 
ازكشورهای مسلمان نشان می-دهد كه ميزان فرار مالياتی بيش از سه برابر مقدار ماليات جمع آوری شده، 

بوده است ) اقبال و خان، 1388: 126 - 124(.
البته فرار مالياتی دالیل مختلفی می تواند داشته باشد، اما یکی از شقوق اصلی فرار مالياتی، تاخير در 
تاخير در  ایران نشان می دهد كه متوسط زمان  بررسی های ميدانی كشور  پرداخت آن است. مطالعات و 
پرداخت ماليات در بخش مشاغل بين 27 تا 34.5 ماه و در بخش شركت ها 31 ماه می باشد. همچنين در 
مطالعه ای اثبات شده است كه دستگاه مالياتی ایران در گروه كشورهایی با ماليات معوق )پرداخت نشده( 
بيش از 40 درصد قرار دارد و به عبارتی بيش از 40 درصد ماليات بالقوه در این كشور وصول نمی شود 
)مالئی پور، 90-89( كه از مهم ترین انگيزه تاخير در پرداخت می توان به » تالش مؤدیان مالياتی برای 
گریز مالياتی« و »سوء استفاده مؤدیان از منافع حاصل از تعویق ماليات در شرایط تورمی« اشاره نمود )خان 

جان، 1383: 40( 
اكثر كشورها )چه كشورهای اسالمی و چه غير اسالمی( جرایمی را در  این معوقات  از  جهت جلوگيری 
نظام مالياتی خود در نظر می گيرند. بر همين اساس سازمان های مرتبط در كشور اسالمی ایران نيز جهت 
جلوگيری از این پدیده، جرایمی را در نظام و قوانين مالياتی پيش بينی و اعمال كردند كه این جرایم در 

قانون های مختلف مالياتی متفاوت است. در ادامه جرایمی كه در این قوانين آمده است ذكر می شود: 

1. آمار ساالنه صندوق بين المللی پول مربوط به وزارت دارایی كشورها
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الف( قانون مالیات مستقیم 
در این قانون عالوه بر بيان ُجرم در ماده های مختلف، به صورت كلی در فصل هفتم این قانون به تشویقات 
و جرایم مالياتی پرداخته و متناسب با مدت تاخير در پرداخت ماليات، جرایم مالی و غير مالی در نظر گرفته 

است كه خالصه آن در جدول زیر آمده است:

جدول )1(- مواد قانونی مالیات مستقیم مرتبط با تخلفات و جرایم 

نوع جریمهنوع و عنوان تخلف مالیاتیمستند قانونی

ماده 43 
تخلف بانکها و دیگر اشخاص در عدم ارائه صورت 
اموال متوفي به اداره امور مالياتی یا تسليم اموال به 

وراث قبل از صدور گواهينامه 

جریمه مالی + مسئوليت 
تضامني

جریمه مالیتخلف از اخذ حق تمبر )چک، سفته و ...( ماده 51 

تبصره 1 ماده 138 
توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی؛ عدم بهره 

برداری؛ تعطيل یا منحل كردن طرح 
جریمه مالی

ماده 169 
عدم كاربرد وسایل، صورت حساب ها و فرم ها برای 

نگهداری حساب ها
بي اعتباري دفاتر قانونی 

+ جریمه مالی 

عدم اعالم كتبی تاریخ شروع فعاليت ماده 177 
جریمه مالی+ محروميت 

از كليه تسهيالت 
جریمه مالی تاخير پرداخت ماليات پس از سررسيدهای مقرر در قانون ماده 190 

ماده 192 
عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از سوی مؤدیان 
و اشخاص حقوقی؛ كتمان درآمد یا ابراز هزینه های 

غيرواقعی و غير قابل قبول 

محروميت از معافيت+ 
جریمه مالی + غير قابل 

بخشش بودن جریمه

 عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زیان ماده 193 
جریمه ای مالی+ عدم 

استفاده از معافيت 

اختالف بيش از 15% در درآمد اظهار شده مودی ماده 194 
لغو بخشودگي + دریافت 

جرایم مالی
جریمه مالیجریمه تخلف مدیرانماده 195 و 196
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نوع جریمهنوع و عنوان تخلف مالیاتیمستند قانونی

عدم كسر و ایصال ماليات هاي تکليفي مؤدیانماده 199 
جریمه مالی+ مسئوليت 
تضامنی؛ حبس تادیبی

ماده 200 
عدم انجام تکاليف یا وظایف مالياتی قانونی از سوی 

دفاتر اسناد

مسئوليت تضامنی + 
جریمه مالی و حبس 

تادیبی

ماده 201 
تهيه خالف واقع ترازنامه و حساب سود و زیان یا 

خودداري از تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و 
زیان برای سه سال

حبس + محروميت 
از كليه معافيت ها و 

بخشودگي ها

ماده 211 
عدم پرداخت یا ترتيب ندادن پرداخت بدهي پس از 

ابالغ برگ 

توقيف اموال منقول یا 
غير منقول + جرایم 

تاخير

ب( قانون ماليات بر ارزش افزوده
در  اما  نشده  گرفته  نظر  در  جداگانه ای  فصل  ماليات  پرداخت  تاخير  جریمه  برای  چه  اگر  قانون  این  در 

ماده های 22 و 23 به این جرایم اشاره كرده است :
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جدول )2(- مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با تخلفات و جرایم

نوع جریمهنوع و عنوان تخلف مالیاتیمستند قانونی

ماده 22
عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر؛ عدم صدور 

صورتحساب؛ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب؛ 
عدم تسليم اظهارنامه؛ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك

جریمه مالی

جریمه تاخير تأخير در پرداخت ماليات ها در مواعد مقررماده 23

ماده 60

عدم ثبت نام در مهلت مقرر؛ عدم تسليم اظهارنامه؛ 
عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك؛ عدم صدور 

صورتحساب، عدم درج شماره اقتصادی؛ كتمان تمام 
یا بخشی از عرضه كاال و ارائه خدمات در اظهارنامه 

تسليمی؛ صدور و یا استناد به صورتحساب معامله غير 
واقعی؛ استرداد یا تهاتر )انتقال اعتبار مالياتی به دوره 

بعد( خالف واقع

جریمه مالی

ماده 61
تأخير در پرداخت ماليات های موضوع این قانون در 

مواعد مقرر
جریمه تاخير

به زعم تالش كارشناسان و تجربه كشورهای پيشرفته، اجرای جریمه های سنگين برای متخلفين می تواند 
به عنوان یک عامل موفق و كارا عمل كند. ولی باید توجه داشت كه اعمال این نوع جریمه ها به همراه 
برخی اقدام های بازدارنده اگر چه موجب كاهش تعداد متخلفان مالياتی در سال های آینده می شود )شيبانی 
فر و صالحی آسفيجی، 1394( و ميزان مطالبات از مؤدیان مالياتی تا حدی بهبود می بخشد؛ اما قبل از آنکه 
بخواهيم اِعمال این نوع جرایم با تاسی از كشورهای غربی را بهترین راهکار برای كاهش تخلفات مالياتی 
بدانيم اواًل مناسب است مشروعيت اصل این نوع جرایم مالياتی را -كه یکی از مهم ترین چالش های فقهی 
نظام مالياتی كشور مسلمان ایران است- مورد بررسی قرار داده و با تحقيق ميدانی در سيره معصومين عليه 
السالم، مجوزهای شرعی آن را بيان نمایيم؛ ثانيًا باید به دنبال این باشيم كه آیا جهت گيری جرایم مالياتی 
در قوانين فعلی ما با سيره معصومين و همچنين با اهداف ماليات ستانی اسالمی هم راستا است؟ بدین 
معنی كه اگر مشروعيت جریمه ها مورد تایيد قرار گرفت بهترین نوع مجازاتها، جرایم مالی هستند یا جرایم 
غيرمالی هم به اندازه جریمه های مالی اهميت دارد؟ قبل از ورود به بخش اصلی مقاله الزم است مفهوم 



پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و هشتم )مسلسل 76(، زمستان 1241394

جریمه و مشتقات آن مورد بررسی قرار گيرد. 
مفهوم جرایم

مجرم  از  كه  پولی  یا  نقدی  مجازات های  یا  و  گناهان  معنی  به  فارسی  كلمات  در  و  جریمه  جرایم جمع 
گرفته می شود، آمده است )معين، 1363، ذیل واژه جرایم(. اصل كلمه جریمه عربی بوده و در كتب لغوی 
)فراهيدی،1410 ه ق، ج  6: 118؛ ابن فارس،1404 ه ق، ج  1 :445( و همچنين متون و منابع دینی هم 
نيستند.  این دو كلمه یکی  اما در اصطالح   .)538  : )رافعی  قزوینی ، ج  6  رفته است  به كار  با ُجرم  معنی 
»جرایم« جمع جریمه بوده و عبارت است از مبلغی كه از سوی قانون گذار به دليل ُجرم برای مؤدیان متخلف 

وضع شده است. 
تعاریف متفاوتی دارد. در اصطالح فقهی و متون دینی   هر نوع كار ممنوع  اما ُجرم  در منابع مختلف   
شرعی اعم از نهی انجام فعلی در دین و یا نهی از ترك انجام فعل ُجرم محسوب می شود )فيض ، 1368، 
ج  1: 70ـ 69(. برخی  فقها هم جرم  را فقط  در ممنوعات  شرعی ، كه  كيفر دنيوی  دارند، به  كار برده  و بقيه 
كارهای  ممنوع  را مصداق معصيت، خطيئه، یا اثم دانسته اند )فيض، همان : 71(. در كلمات حقوقی، »ًجرم«، 
با اوامر و نواهی  كتاب و سنت یا ارتکاب  عملی  كه  به  تباهی فرد یا جامعه بينجامد«، تعریف   »مخالفت  
شده است ) خاوری و همکاران، 1384 : 138(. بنابر این در هر دو اصالح ُجرم خود تخلف شرعی و قانونی 
بوده اما جریمه در واقع اثر انجام آن ُجرم است كه شارع مقدس یا قانون گذار برای  آن  مجازاتهای مادی و 
معنوی به صورت مالی و یا غير مالی درنظر گرفته است.) فيض ، 1368، ج  1:  70ـ69 ؛   اردبيلی ، 1382، ج  1: 
120ـ119(. لذا ُجرم در بحث مالياتی مواردی مانند »تاخير در تسليم یا عدم تسليم اظهارنامه یا ترازنامه و 
حساب سود و زیان، تاخير در پرداخت ماليات یا عدم پرداخت بدهی مالياتی و .. را شامل می شود؛ اما جرایم 
همان مجازات های نقدی است كه می تواند به صورت درصدی از مبلغ ماليات متعلق و یا غيره تعيين شود 
و هم مجازاتهای غير نقدی است كه می تواند به صورتهای مختلف مانند »عدم ارائه خدمات، محروم كردن 
اشخاص از امتيازاتی مانند )امتياز تقسيط ماليات، امتياز بخشودگی مالياتی(؛ ممنوعيت سفرهای خارجی؛ 

حبس تادیبی، توقيف اموال منقول و غير منقول و... باشد.
3- مشروعیت جرایم مالیاتی

الف( جرایم مالی: از آنجایی كه بحث ما در مورد ماليات است، الزم است قبل از بررسی حکم فقهی جرایم 
مالياتی، مشروعيت اصل ماليات هم مورد بحث قرار گيرد؛ اما با توجه به اتفاق نظر همه فقها و صاحب نظران 
در مشروعيت ماليات حکومتی با استفاده از حکم ثانوی، وجود اضطرار، اختيارات حاكم اسالمی )رضایی 



125بررسی راهکارهای فقهی- قانونی جرایم در نظام مالیاتی 
دوانی، 1389 : 157- 150؛ مركز تحقيقات اسالمی، 1391: 3( و یا از باب تزاحم، )لشکری، 1380: 214(، 
این اصل به عنوان پيش فرض درنظر گرفته می شود. جهت اثبات شرعی بودن جرایم مالياتی، این موضوع 
كمی متفاوت شده و به خاطر وجود شبهه ربای محرم در آن، الزم است مشروعيت این نوع مجازاتها به 
لحاظ مبانی فقهی مورد واكاوی جدی تر و دقيق تر قرار گيرد. اگر اثبات شود كه این گونه جریمه ها مصداقي 
از ربای محرم است، در این صورت هيچ مجوز شرعی برای دریافت جریمه  وجود ندارد و هيچ فردی حتی 
حاكم شرع نيز نمی تواند گرفتن این نوع جریمه ها را قانونی اعالم نماید. اما اگر اثبات شود و یا مصادیقی 
یافت شود كه اثبات كند این گونه جرایم تفاوت ماهوی با ربای محرم دارند، در این صورت می توان حکم 

به شرعی بودن جریمه داد و از این نوع جرایم در نظام مالياتی استفاده نمود. 
برای بيان تفاوت ماهوی این نوع جرایم با ربای محرم، برخی از صاحب نظران بحث ِدین بودن و یا صرفًا 
الزام بودن پرداخت های واجب مالی را مطرح كرده اند و نتایج متفاوتی گرفته اند. از آنجایی كه این بحث 
یکی از مهم ترین و كليدی ترین مباحث در زمينه شرعی بودن جرایم مالياتی است؛ لذا در ادامه تفاوتهای 

این دو دیدگاه در زمينه پرداخت های واجب مالی بيان می گردد: 
1. اگر وجوب پرداخت مالی بر مودی مالياتی به عنوان »الزام همراه با ِدین« باشد، در این صورت شخص 
تنها موظف به پرداخت بدهی خود بوده و در صورت تاخير، به دليل شبهه ربا، نمی توان از او جریمه دریافت 
كرد؛ حتی حاكم شرع نيز نمی تواند وی را ملزم به پرداخت جریمه نماید. حاكم یا قانون گذار تنها می تواند 
وی را ملزم به پرداخت بدهی نماید و حق دریافت جریمه را ندارد و یا اگر بخواهد شبهه ربا برطرف شود 

باید جریمه ها را با استفاده از مجوزهای شرعی دیگری دریافت نماید كه مصداقی از ربا نباشد.
2. اما اگر وجوب پرداخت ماليات به دولت یا حاكم اسالمی به عنوان »الزام و تکليف بدون ِدین و ذمه« 
باشد در این صورت اصاًل شبهه ربا به وجود نمی آید. در این صورت حاكم شرع همانطور كه می تواند فرد 
را ملزم به پرداخت ماليات كند، در مواقع لزوم و همچنين امتناع شخص از پرداخت ماليات هم می تواند 
جریمه هایی از جمله جریمه مالی در نظر بگيرد. الزام و تکليف در اینجا بدین معنی است كه شخص فقط در 
طول زندگی خود مکلف به پرداخت ماليات است و اگر این وظيفه را انجام نداد فقط گناه كرده و هيچ كس 
حتی حاكم شرع نمی تواند از تركه وی مطالبه ماليات نماید یا مـانع انتقـال تركه و یا بخشي از آن به ملک 
وارث شود. برخی ها برای این مورد از پرداخت ها، وجوب بذل نفقه ارحام )فرزنـد( را مثال زده اند كه صـرفًا 
جنبه تکليفي داشته و چنانچه پدر از عهده تکليف برنيامده و آن را انجام ندهد فقط گناه كرده ولي بـدهکار 
فرزنـد نخواهد بود تا پس از مرگ از تركه مانند دیگر دیون و قبل از ارث و وصيت استثناء شود. همچنين 
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مانند این مورد قسم )سوگند است مثل این كه شخصی سوگند خورده مالی را به شخصی بپردازد و این مال 
دین حساب نمی شود و از تركه استثناء نمی شود )قائينی و احمدی، 1390 : 84(

مطلب اصلی اینکه اگر اثبات شود كه واجب مالی بر عهده افراد )ماليات حکومتی(، از نوع اول )دین( است 
قطعًا باید به دنبال راهکار شرعی باشيم كه جریمه مالی مصداق ربا نشود و اگر اثبات شود كه ماليات های 
حکومتی از نوع دوم )الزام حاكم( هستند در این صورت جرایم مالياتی هيچ مشکلی نخواهد داشت و هيچ 
محدودیتی برای جرایم وجود ندارد و حاكم اسالمی و یا قانون گذار بنا به مصلحت جامعه می تواند انواع 
جریمه ها را در نظر بگيرد. حال نکته قابل توجه این است كه این ماليات ها )واجبات مالی( از كدام نوع است؟ 

از نوع الزام با ِدین است یا الزام بدون ِدین و ذمه؟
برخی از صاحب نظران مانند قائينی و احمدی در مقاله خود با عنوان »حکم فقهي جریمه تأخير پرداخت 
ماليات از منظر شرع مقدس اسالم« بيان می دارند كه ماليات )پرداخت واجب مالی( از نوع الزام و تکليف 
است نه این كه بخواهد ِدین باشد؛ ایشان علت را چنين بيان داشتند كه: »آنچه قدریقين است اینکه حاكم 
والیت أمر و نهي داشته و مي تواند اداي مالي را بر مکلّف واجب كند و اما ایـنکـه دینـي را بـر عهـده 
اشخاص قرار دهد، نيازمند دليل بوده و صرف وجوب اطاعـت از حّکـام و والت امـر، چنـين مطلبـي را 
اثبات نمي كند... عالوه بر اینکه بعد از مرگ از تركه به عنوان دین قابل استثناء نخواهد بود و چنانچه دولت 
مبلـغ آن را دریافت نماید در مقدار ثلث كه شخص بر آن والیت دارد تأثيري نخواهد داشت؛ مگر دریافت 
ماليات به صورت نامشروع باشد و وصيت به ثلث مشاع تعلّق گرفته باشد.... بر این اساس، قرار دادن ماليات 
بر عهده اشخاص، به عنوان دین و نه صرف تکليـف، خـارج از حـدود والیت حاكم است. در نتيجه تأخير 
در پرداخت ماليات، مصداق تـأخير در أداء دیـن نبـوده، لـذا جریمـه تأخير پرداخت ماليات، مصداق رباي 

تأخير و به اصطالح دیركرد نخواهد بود« )قائينی و احمدی، همان: 84-88(.
این استدالل اگر با استفاده از منابع فقهی و نظر فقها قابل اثبات باشد، برای جرایم مالياتی و دیگر جرایم 
بسيار راهگشا خواهد بود. بر همين اساس برای صحت این مطلب و روشن شدن بهتر این موضوع، نظرات 
به  این مسئله  البته فقها در مورد  را در مورد وجوب پرداخت های مالی مورد بررسی قرار می دهيم.  فقها 
استقالل بحث نکرده اند و بيشتر، مباحث را در ضمن مباحث وصيت و نذر و... آورده اند كه می توان از آن 

نظر فقها را در مورد واجبات مالی نيز به دست آورد:
قبل از بيان نظر فقها، باید متذكر شد كه از فروعاتی كه قرآن كریم به صورت مبسوط و جزئی به آن 
پرداخته است موضوع »ارث« است و در موارد متعددی پس از بيان فرائض می فرماید: »...ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّۀ 
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ُیوصي  بِها أَْو َدْیٍن « یا ..»ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّۀ ُیوصيَن بِها أَْو َدْیٍن ...« ) نساء، آِیه 12- 11( یعنی پس از اخراج 
وصایای ميت )تا سقف ثلث ماترك( و ادای دیون ميت بدون تعيين سقف، تقسيم ماترك در بين وّراث بر 

اساس سهام تعيين شده، صورت می پذیرد.
فقهای عظام در واجبات مالی نيز با صراحت بيان می دارند كه از اصل مال باید پرداخت شود و از آن 
جهت كه واجبات مالی از وصایا نيستند، باید در زمره دیون قرار گيرند. به همين دليل كالم فقها را در مورد 

واجبات مالی از همين منظر مورد بررسی قرار می دهيم:
1. شیخ انصاری: » ...و الضابط: أّن الوجوب إذا تعلّق ببذل المال، كان المال الواجب بذله دینًا، فيخرج 
من أصل التركۀ و یبذل، ...« ) شيخ انصاری، 1415 ه .ق: 166(. شيخ اعظم با صراحت بيان می دارند كه 
اگر تکليف وجوبی به اعطای مال تعلق بگيرد، بی-تردید مالی كه اعطای آن واجب شده، َدین است و باید 
از اصل ماترك ميت جدا و پرداخت شود. جالب آن است كه این فقيه عظيم الشأن واجبات مالی را دین 

می دانند نه به منزله دین. 
2. صاحب جواهر: »... بأنه واجب مالي ثابت في الذمۀ فيجب قضاؤه من أصل المال...«)نجفی، 1404 
ق، ج  17: 340(. مرحوم صاحب الجواهر )فقيه عاليقدر هم عصر شيخ انصاری( نيز واجب مالی را به عنوان 
دین در ذمه مکلف، در نظر می گيرد و در نتيجه جبران آن از اصل مال را واجب می داند. در واقع از نگاه 

مرحوم صاحب جواهر نيز واجبات مالی از دیون هستند نه حتی به منزله دین.
3. حائری طباطبایی: ایشان در كتاب ریاض المسائل در بحث وصيت مطالبی را درباره واجبات مالی 
مطرح كرده و چنين بيان داشتند كه: » .... و التعليل... ظاهر في العموم لکل ما هو بمنزلۀ الدین، فيشمل 
جميع الواجبات الماليۀ المحضۀ، كالدین و الزكاۀ و الکفارات و نذر المال، و المشوبۀ بالبدن كالحّج...«. )حائری 
طباطيایی، 1418 ق، ج 10، ص 359(. مرحوم حائری طباطبایی بعد از بيان دليل برای اخراج دین از اصل 
ماترك ميت می فرمایند: این دليل برای همه واجبات محض مالی مانند زكات و كفارات و حتی واجبات 

مالی و غيرمالی مانند حج نيز جاری و ساری است.
4. كاشف الغطاء: »...الفائدۀ الستون )ما یخرج من أصل التركۀ(: الظاهر عدم الخالف في خروج الواجبات 
الماليۀ من األصل و أن أوصی الميت بها،....) كاشف الغطاء، بی تا: 138(. مرحوم كاشف الغطاء در كتاب 
معروف كشف الغطاء با صراحت ادعای اجماع )عدم خالف( نسبت به ضرورت اخراج واجبات مالی از اصل 
مال می نماید. در واقع واجبات مالی را دین یا الاقل به منزله دین می دانند و حتی اگر ميت نسبت به آن 

وصيت كرده باشد باز هم از اصل مال خارج می شود نه از ثلث آن.
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5. حسینی عاملی صاحب كتاب مفتاح الكرامه: ایشان در كتاب خود نيز بعد از بيان مطالبی در باب 
دین بودن وصيت، به كالم جمع كثيری از فقها اشاره كرده كه چنين بيان داشتند:» ...و التعليل ظاهر في 
العموم لکّل ما هو بمنزلۀ الدین، فيشمل جميع الواجبات المالّيۀ من محضۀ و مشوبۀ...«. )حسينی عاملی، 
1419 ق، ج 23 : 324(. صاحب مفتاح الکرامه از نگاه بسياری از فقها بيان می دارند كه اینها واجبات مالی و 
حتی واجبات مركب مالی و غير مالی را نيز به منزله َدین می دانند كه باید از اصل تركه ميت اخراج گردند.

6. موسوی خویی: »... و منها: اإلجماع علی أن الواجب المالي یخرج من األصل ....) موسوی خویی، 
1418 ق، ج 26: 243(. فقيه عالی مقام مرحوم خویی اجماع را از دالئل دین بودن واجب مالی می دانند چون 

از اصل تركه ميت باید اخراج گردد.
7. مرحوم سید كاظم یزدی: این عالم هم در كتاب خود بيان می كند كه همه واجبات مالی بر عهده 
اشخاص در حال حيات جزء دیون هستند و از تركه قبل از تقسيم ارث استثناء می شود و بر این مطلب 
ادعای اجماع كرده است: »...و إجماعهم قائم علی أن الواجبات الماليۀ تخرج من األصل...«) سيد یزدي، 

بی تا، ج 2: 488( .
بی تردید از مجموع كالم فقهاء عظام قابل استنباط است كه: »كليه واجبات مالی به منزله دیون هستند 
و پرداخت آنها از باب دین واجب می شود و پرداخت آن مقدم بر تقسيم سهم وّراث است و از این رو در 
صورت فوت باید از اصل مال ميت پرداخت شود نه از ثلث«. در واقع درست است كه عموم فقها به طور 
صریح این مطلب را بيان نکرده اند، ولی از نوع بحث آن در مورد واجبات مالی مشخص می شود كه دیون 
بودن واجبات مالی جزء مسلمات است. حتی برخی از فقها در تعریف واجب مالی به دین بودن آن تصریح 
كرده اند. مرحوم بحرالعلوم در این رابطه می فرماید: »...هذا و نزیدك توضيحا للفرق بين الواجب المالي و 
البدني، و هو: ان الواجب المالي عبارۀ عن ثبوت حق في ذمۀ إنسان متعلق بماله الخاص كالزكاۀ- مثال- أو 

المطلق الذي كان الموجود منه مصداقا لما اشتغلت به ذمته،...«) بحر العلوم، 1403 ق، ج 4: 98  (
 همچنين از مطالعه كالم فقهای دیگر )عالمه حلی، 1414ق، ج 1: 308؛ موسوی عاملی، 1411ق، ج 7: 
152( نيز این نکته قابل اثبات است كه بی شک همه واجبات مالی جزء دیون هستند و فقط در اینکه دیون 

از اصل مال یا از ثلث مال پرداخت شود اختالف شده است. صاحب ریاض بيان می دارد: 
»و لو أوصی بواجب و غيره أخرج الواجب من األصل إذا كان ماليا كالدین و الحج و الباقي من الثلث بال 

خالف أجده و به صرح جماعۀ بل عليه اإلجماع في الغنيۀ و ...« )طباطبایی، 1418ق، ج  2: 61(
 اگر هم اشکال شود كه برخی موارد مانند نفقه ارحام یا وجوب اطعام به فرد گرسنه در سال قحطی الزام 
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و تکليف است و نه دین و بر همين اساس ماليات حکومتی هم ممکن است از همين قبيل باشد؟ جواب 
داده می شود كه این موارد )نفقه ارحام و وجوب اطعام فرد گرسنه( هم جزء دیون هستند منتها بقاء بر َدین 
فقط محدود به زمان خاصی است كه با گذشتن از آن زمان، دیگر ذمه ایی به عهده طرف نيست. مرحوم 

صاحب عروه چنين بيان می دارد:
» نعم إذا كان الوجوب علی وجه ال یقبل بقاء شغل الذمۀ به بعد فوته ال یجب قضاؤه ال بالنسبۀ إلی نفس 
من وجب عليه و ال بعد موته سواء كان ماال أو عمال مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام 
المجاعۀ فإنه لو لم یعطه حتی مات ال یجب عليه و ال علی وارثه القضاء ألن الواجب إنما هو حفظ النفس 
المحترمۀ و هذا ال یقبل البقاء بعد فوته و كما في نفقۀ األرحام فإنه لو ترك اإلنفاق عليهم مع تمکنه ال 
یصير دینا عليه ألن الواجب سد الخلۀ و إذا فات ال یتدارك فتحصل أن مقتضی القاعدۀ في الحج النذري إذا 
تمکنه و ترك حتی مات وجوب قضائه من األصل ألنه دین إلهي إال أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه 

الواجبات و هو محل منع بل دین اهلل أحق أن یقضی..« )سيد یزدی، بی تا، ج  2: 489(
به عبارت دیگر این پرداخت ها از همان ابتدا به صورت مقيد بر ذمه فرد آمده است و اتيان آن هم محدود 
به زمان خاصی شده است. اما اگر فردی این عمل را در وقت خودش انجام نداده است برای ثبوت این 
تکليف بعد از وقت نيازمند دليل دیگری است كه در اینجا مفقود است )فياض كابلی، بی تا، ج 8: 279-

276(. اما در مورد دیگر پرداخت های واجب مالی مانند ماليات هایی كه در اسالم وارد شده است بدیل هایی 
برای كسانی كه آن را در وقت خود پرداخت نکرده اند وارد شده است و لذا در خارج وقت هم ذمه وی مشغول 
است. همچنين دیون زمان دار )موقته( در صورتی مطلوب شارع است كه در وقت خودش انجام شود نه این 
كه به صورت مطلق انجام گيرد و پایان یافتن زمان، مصلحت آن نيز تمام می شود و اگر بخواهد این دین 

ادامه داشته باشد نيازمند مصلحت مطلوب شارع است كه در این موارد مفقود است. 
 ممکن است كسی بگوید آیا واجبات مالی كه در كالم فقها آمده غير از ماليات های حکومتی است كه 
ما بحث می كنيم؟ این مطلب نيز قابل دفاع نيست؛ چون همانطور كه مشروعيت ماليات های منصوص از 
طریق كتاب و سنت و اجماع قابل اثبات است و جزء پرداخت های واجب مالی است، ماليات حکومتی هم 
جزء پرداخت های واجب مالی است كه دیون بودن آن نيز ثابت است. لذا از این جهت فرقی بين ماليات های 
ثابت و حکومتی نيست. در روایت صحيحی از علی بن مهزیار نقل شده كه نوعی ماليات ویژه را ذكر كرده 

كه امام جواد عليه السالم وضع آن ماليات را به خودشان نسبت داده اند: 
ٍد َجِميعًا َعْن َعلِيِّ بِْن َمْهِزَیاَر  ِ بِْن ُمَحمَّ ٍد َو َعْبِد اهللَّ اِر َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ فَّ ِد بِْن الَْحَسِن الصَّ »َو بِإِْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ
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َۀ َقاَل: إِنَّ الَِّذي أَْوَجْبُت ِفي َسَنتِي َهِذِه َو َهِذِه  َقاَل َكَتَب إِلَْيِه أَبُو َجْعَفٍر ع َو َقَرأُْت أَنَا ِكَتابَُه إِلَْيِه ِفي َطِریِق َمکَّ
ُر لََک بَْعَضهُ   َسَنُۀ ِعْشِریَن َو ِمائََتْيِن َفَقْط لَِمْعًنی ِمَن الَْمَعانِي أَْكَرُه تَْفِسيَر الَْمْعَنی ُكلَُّه َخْوفًا ِمَن ااِلنْتَِشاِر َو َسُأَفسِّ
أَْن  َفَأْحَبْبُت  َذلَِک  َفَعلِْمُت  َعلَْيِهْم  َیِجُب  ِفيَما  ُروا  َقصَّ بَْعَضُهْم  أَْو  َ َصاَلَحُهْم  اهللَّ أَْسَأُل  َمَوالِيَّ  إِنَّ   ُ اهللَّ َشاَء  إِْن 
َيُهْم بَِما َفَعلُْت )ِفي َعاِمي َهَذا( ....- َو لَْم ُأوِجْب َذلَِک َعلَْيِهْم ِفي ُكلِّ َعاٍم َو اَل ُأوِجُب َعلَْيِهْم إاِلَّ  َرُهْم َو ُأَزكِّ ُأَطهِّ
ِۀ الَّتِي َقْد َحاَل  َهِب َو الِْفضَّ ُ َعلَْيِهْم َو إِنََّما أَْوَجْبُت َعلَْيِهُم الُْخُمَس ِفي َسَنتِي َهِذِه ِفي الذَّ َكاَۀ الَّتِي َفَرَضَها اهللَّ الزَّ
َعلَْيِهَما الَْحْوُل َو لَْم ُأوِجْب َذلَِک َعلَْيِهْم ِفي َمَتاٍع َو ..... َفَقْد َعلِْمُت أَنَّ أَْمَوااًل ِعَظامًا َصاَرْت إِلَی َقْوٍم ِمْن َمَوالِيَّ 
ْد إِلِیَصالِِه َو لَْو بَْعَد ِحيٍن  ِۀ َفلَْيَتَعمَّ قَّ َفَمْن َكاَن ِعْنَدُه َشيْ ٌء ِمْن َذلَِک َفلُْيوِصلْ  إِلَی َوِكيلِي َو َمْن َكاَن نَائِيًا بَِعيَد الشُّ
ْن  ُدِس ِممَّ ِت ِفي ُكلِّ َعاٍم َفُهَو نِْصُف السُّ َياِع َو الَْغالَّ ا الَِّذي ُأوِجُب ِمَن الضِّ َفإِنَّ نِيََّۀ الُْمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعَملِِه َفَأمَّ
َكانَْت َضْيَعُتُه تَُقوُم بَِمُئونَتِِه َو َمْن َكانَْت َضْيَعُتهُ  اَل تَُقوُم بَِمُئونَتِِه َفلَْيَس َعلَْيِه نِْصُف ُسُدٍس َو اَل َغْيُر َذلَِک«.) حر 

عاملی، 1409 ق، ج 9: 502. طوسی، 1407 ق، ج 4: 141، ح 398، طوسی، 1390 ق، ج 2: 60، ح 198(.
» ...آنچه را فقط برای امسال كه سال 220 است واجب كردم بنا به جهاتی است.... این خمس را برای همه 
سال ها واجب نکردم و به جز زكاتی كه خداوند بر آنان مقرر فرموده است واجب نکردم و تنها خمس در 
طال و ظروف و چهارپایان و... واجب ننمودم ... اما خمس غنائم و فوائد در هر سال بر آنان واجب است. ..... 
اما از امالك – زمين و درآمدش در هر سال نصف یک ششم )1/12( آن را بر كسی كه ملکش جوابگوی 
مؤنه اش باشد واجب گردانيدم و كسی كه ملکش تکافوی مؤنه-اش را نکند نه نصف یک ششم بر او واجب 

است و نه غير آن«.
از ظاهر این روایت فهميده می شود كه معصوم عليه السالم عالوه بر مالياتی كه خداوند متعال مقرر فرموده 
است می تواند ماليات جدیدی وضع و واجب نماید. در این روایت بين ُخمسی كه خداوند مقرر فرموده با 
ُخمسی كه امام جواد )ع( مقرر فرموده تفاوت گذاشته شده است )لشکری، 1380 : 211( ُخمس اول در تمام 

سال ها واجب است در حالی كه ُخمس مجعول توسط امام جواد )ع( دو قسم دارد: 
1. طال و نقره ای كه یک سال در ملک شخص بماند، مالياتی به ميزان 20 درصد به آن تعلق می گيرد.

2. ملکی كه كفاف مخارج فرد و خانواده اش را بکند، مشمول مالياتی به ميزان )1/12(یا 3/8 درصد به طور 
ساالنه می باشد. 

نکاتی كه از این روایت استفاده می شود عبارتند است :
اواًل معصومين عليهم السالم بنا به مصالح جامعه می توانند اقدام به وضع ماليات های جدید كنند. مقدار 	 

و ميزان آن را نيز با توجه به شرایط جامعه خود تعيين می كنند. 
ثانيًا در روایت كلمه »أَوَجبُت ... َفَأْحَبْبُت « آمده است كه نشان می دهد ماليات هایی كه حاكم اسالمی 	 
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)معصومين عليه السالم( وضع كرده اند همانند دیگر ماليات ها و پرداخت های مالی واجب است.

ثالثًا اگر چه امام عليه السالم این ماليات را برای یک سال خاص معين كرده است، اما تا موقعی كه این 	 
ماليات پرداخت نگردد از ذمه مکلفين ساقط نمی شود. حتی اگر این ماليات برای یک سال خاص وضع 
گردد. چون این موارد مانند دیگر پرداخت های مالی بر ذمه مؤدیان مالياتی مستقر می گردد و سقوط آن 

از عهده مکلفين نيازمند دليل است كه در اینجا مفقود است. 
توسط معصومين عليهم  ماليات های حکومتی كه  این مطالب می توان گفت كه  از مجموع  استفاده  با 
السالم وضع می شود همانند دیگر ماليات ها و پرداخت های مالی اسالمی واجب است و در صورت پرداخت 
نشدن، جزء دیون محسوب می شود. هم چنين دیگر الزامات و تکاليف مانند نفقه ارحام و ... از جمله دیون 
مقيد هستند كه فقط در زمان خاصی وجوب داشته و با گذشت زمان تعيين شده، َدینی بر عهده مکلف 
نخواهد بود. حال با توجه به این مطالب مشخص می شود كه ماليات های حکومتی از همان ابتدا از سنخ 
پرداخت های واجب مالی است و با ملزم شدن فرد به پرداخت آن ذّمه او مشغول می شود و لذا برای دیون 

بودن این ماليات ها نيازمند دليل خارجی نيستيم تا با استفاده از آن َدین بودن آن را اثبات كنيم.
َدین محسوب  منزله  به  یا الاقل  و  َدین  موضوعه،  ماليات های  آن  تبع  به  و  مالی  واجبات  نتيجه،  در   
می گردند و الزام بودن آن محلی از اعراب نخواهد داشت. در این صورت اگر مؤدیان مالياتی از پرداخت 
وظایف مالی خود امتناع نمایند حاكم اسالمی و یا قانون گذار حق ندارد »جرایم مالی« را در قالب تاخير در 

َدین دریافت نماید. چون این دقيقًا همان ربای محرم در اسالم است. 
ب( جرایم غیر مالی:

اما از آن رو كه جرایم غير مالی از سنخ دیون نيست، شکل بحث متفاوت خواهد بود. جرایم غيرمالی همان 
الزام از طرف شارع است كه مکلف را وادار به انجام كار می كند و این غير از َدین است. َدین در اصطالح، 
مالی كلّی است كه بر ذّمه شخصی برای دیگری به سببی از اسباب، ثابت شده باشد )معجم الفاظ الفقه : 
192؛ موسوی خمينی، 1390ق، ج 1 : 647(. همه فقها نيز َدین را در امور مالی مطرح كرده اند؛ اما آنچه 
از دیون است. حال اگر كسی تکاليف مالی یا  به عنوان مجازات های غير مالی بحث می شود قطعًا غير 
ماليات های خود را پرداخت نکند با پرداخت نکردن مال، َدین به گردن او مستقر گشته است. در این صورت 
بدهی  از  مستنکف  برای  می تواند  اسالمی  حاكم  اما  گرفت،  نظر  در  او  برای  مالی  جریمه های  نمی توان 
مالياتی، مجازات هایی را در نظر بگيرد كما این كه در سيره معصومين عليه السالم همين روش متداول بوده 

است. در روایتی از امام جعفر صادق عليه السالم آمده است كه : 
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اٍر َعْن ُیونَُس َعِن ابِْن ُمْسَکاَن َیْرَفُعُه َعْن َرُجٍل َعْن أَبِي َجْعَفٍر  »َعلِيُّ بُْن إِبَْراِهيَم َعْن أَبِيِه َعْن إِْسَماِعيَل بِْن َمرَّ
ِ ص ِفي الَْمْسِجِد إِْذ َقاَل ُقْم َیا ُفاَلُن ُقْم َیا ُفاَلُن ُقْم َیا ُفاَلُن َحتَّی أَْخَرَج َخْمَسَۀ نََفٍر  ع َقاَل: بَْيَنا َرُسوُل اهللَّ
الزكاۀ؛  وَن«.) كلينی، 1407ق، ج 3 :503، باب منع  ُتَزكُّ أَنُْتْم اَل  َو  ِفيِه  ُتَصلُّوا  اْخُرُجوا ِمْن َمْسِجِدنَا اَل  َفَقاَل 

طوسی، 1407 ق. ج 4 :112 -111(
 »روزی پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله وارد مسجد شد و با جمله »قم یا فالن« پنج نفر را از مسجد 

اخراج كرد و فرمود: شما كه زكات نمی دهيد از مسجد بيرون بروید. 
 بر فرض قبول سند، در این روایت معصوم عليه السالم به تنبيه و مجازات های غير مالی مستنکفين از 
ماليات های منصوص پرداخت تا با تحت تاثير قرار دادن منزلت اجتماعی آنان، رفتارهای افراد را اصالح 

نماید.
یا در روایت دیگری آمده است: احمد بن محمد بن خالد، از پدرش نقل كرده است كه یکی از دوستان 
او این روایت را از امام صادق عليه الّسالم برای او باز گفته است: »هر كس قيراطی از زكات )مال خود را( 
نپردازد، نه )در شمار افراد( با ایمان است و نه مسلمان. و نيز فرمود: »هيچ مالی چه در خشکی و چه در 
دریا از بين نرفته است مگر به خاطر ندادن زكات«. و نيز فرمود: »هرگاه قائم )حضرت ولی عصر »حّجۀ 
بن الحسن العسکری« »عج«( قيام كند مانع  الّزكاۀ را گردن می زند« )ابن بابویه، 1381ش :597 ( و نيز 
در روایت دیگری با همين مضمون آمده است: » ابان بن تغلب گوید امام ششم )ع( فرمود: »در اسالم دو 
خون مباح است كه احدی به حکم خدای عز و جل در آنها قضاوت نکند تا خدا امام قائم»عج« را برانگيزد 
و به حکم خدای عز و جل در آن حکم كند و بينه نخواهد یکی زانی محصن است كه او را سنگسار كند و 

دیگری مانع  الزكاۀ است كه او را گردن زند« )ابن بابویه،1377 ش، ج  2 :388(.
 البته دستوراتی كه نشان دهندۀ جرایم و مجازاتهای غير مالی از طرف معصوم عليه السالم باشد كم است؛ 
اما روایات فراوانی وجود دارد كه نشان می دهد معصومين عليه السالم قبل از این كه بخواهند جریمه های 
و  پاداش ها  به  آنها  دادن  توجه  با  و  بودند  آنها  دینی  باورهای  در فکر اصالح  بيشتر  نمایند،  دنيوی وضع 
تنبيه های اخروی سعی در نهادینه كردن فرهنگ اسالمی می نمودند. برای نمونه در روایت های صحيح 

السند آمده است: 
قًا ِفي 	  ُ َعزَّ َو َجلَّ َذلَِک َیْوَم الِْقَياَمِۀ ُثْعَبانًا ِمْن نَاٍر ُمَطوَّ »... َما ِمْن أََحٍد َیْمَنُع ِمْن َزَكاِۀ َمالِِه َشْيئًا إاِلَّ َجَعَل اهللَّ

ُقوَن ما بَِخُلوا بِِه  - َسُيَطوَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ ُعُنِقِه َیْنَهُش ِمْن لَْحِمِه َحتَّی َیْفُرَغ ِمَن الِْحَساِب ُثمَّ َقاَل ُهَو َقْوُل اهللَّ
َكاِۀ )مجلسی،1404ق، ج16 :13( َیْوَم الِْقياَمِۀ َیْعنِي َما بَِخُلوا بِِه ِمَن الزَّ
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ِه إاِلَّ أَنَْفَق اثَْنْيِن ِفي 	  ِ »ع« َیُقولُ  َما ِمْن َعْبٍد َیْمَنُع ِدْرَهمًا ِفي َحقِّ َعْن ُعَبْيِد بِْن ُزَراَرَۀ َقاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِداهللَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ بِِه َحيًَّۀ ِمْن نَاٍر َیْوَم الِْقَياَمِۀ. َقُه اهللَّ ِه َو َما َرُجٌل َیْمَنُع َحّقًا ِمْن َمالِِه إاِلَّ َطوَّ َغْيِر َحقِّ
ی.	  ِ ص  َملُْعوٌن َملُْعوٌن َماٌل اَل ُیَزكَّ ِ »ع« َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَّ أَبِي بَِصيٍر َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ
َكاُۀ َمَنَعِت اأْلَْرُض بََرَكاتَِها. 	  ِ »ص « إَِذا ُمنَِعِت الزَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ِ َعزَّ َو َجلَّ أَنَْفَق ِفي بَاِطٍل ِمْثلَْيِه )همان(.	  ِ »ع« َقاَل: َمْن َمَنَع َحّقًا هلِلَّ َعْن أَبِي َعْبِداهللَّ

ابو بصير، روایت دیگری )هم در این رابطه( از امام صادق عليه الّسالم نقل كرده است كه فرمود: »كسی 
كه در مدت عمر خود زكات ندهد، پس از آنکه مرگش فرا می رسد )از خداوند( خواستار بازگشت )به دنيا( 
می شود«. و نيز فرمود: »هر كس قيراطی  از زكات )مال خود را( ندهد )گویی( خواسته است كه به دین یهود 
یا نصاری بميرد« ) ابن بابویه، 1381ش :597 ( همين توبيخ ها و سرزنشها در مورد دیگر واجبات مالی نيز 
وجود دارد )كلينی، 1407ق، ج 1 : 546؛ شيخ مفيد، 1413ق : 282؛ حر عاملی، 1410ق، ج9 : 537-543(

این روایات ها و نظير آن نشان می دهد كه هدف اصلی معصومين عليهم السالم، اصالح بينش و رفتار 
مردم بود و در مرحله بعد كه از اصالح آنها نااميد می گشتند، با استفاده از مجازات ها و جرایم غيرمالی و 
تحت تاثير قرار دادن منزلت اجتماعی، آنها را منزوی می كردند. در واقع، این مجازات های مورد نظر، جنبه 
تادیبی و بازدارنگی داشته است كه به مراتب اثر بخش بوده است. هم چنين در مورد كسانی كه ماليات 
خود را پرداخت نمی كردند، معصومين عليهم السالم اصاًل به دنبال وضع جرایم مالی نبودند چون عمومًا 
نوع ماليات ها ) ماليات بر عين كاالها( به گونه ای بوده است كه تأخير در پرداخت عماًل جرایم مالی را بر 

متخلف تحميل می كرد.
4- جهت گیری مالیات و جرایم مالیاتی در كشور

همانطور كه می دانيم قانون ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، دو قانون منسجم در نظام مالياتی 
كشور محسوب می شوند و با سپری شدن دورۀ آزمایشی، قرار است این قانون به شکل دائمی تصویب 
شود. از رویه مفاد این دو قانون خصوصًا قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز طرح دائمی ماليات بر ارزش 
افزوده استنباط می شود كه جرایم و مجازات های در نظر گرفته شده به سمت جریمه مالی سوق پيدا كرده 
و جریمه های غيرمالی به طور كلی مغفول مانده است. این در حالی است كه دستورات اسالم رویه ای غير 

از این را ترسيم كرده است. 
در مورد علت این رویکرد در كشور دالیل مختلفی مطرح است. اما شاید دو دليل عمده در این رویکرد 
وجود دارد: اول این كه این جرایم جنبه بازدارندگی داشته باشد و مردم ملزم به پرداخت معوقات خود شوند؛ 
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دوم این كه در شرایط تورمی كشور و بدليل كاهش ارزش پولی، در نظرگرفتن جریمه مالی هم باعث جبران 
كاهش ارزش پول می شود و هم درآمدهایی هم برای دولت ایجاد می كند و هم جنبه تادیبی دارد. اما این 

موضوع از چند جهت قابل بررسی است: 
الف( رویكرد روایات به مجازت های نپرداختن مالیات

با دقت در روایات وارده در مورد ماليات ها )خصوصًا ماليات های منصوص مانند خمس و زكات( می توان به 
خوبی دریافت كه نوع جرایمی كه ائمه معصومين )ع( در نظر می گرفتند بيشتر جنبه بازدارندگی داشته است 
تا این كه بخواهد با استفاده از مجازاتهای مالی سعی در جبران خسارت های وارده داشته باشد. به عبارت 

دیگر معصومين )ع( سعی داشتند كه با اصالح باورهای مردم به اصالح رفتار های اجتماعی آنها بپردازند.
به عالوه هيچ روایتی نداریم كه معصومين عليهم السالم، ممتنعين از ماليات را به جریمه های نقدی مجازات 

كنند جز در دو روایت زیر كه مناسب است بررسی دقيق تری صورت گيرد: 
1-1( روایت علی بن مهزیار از امام جواد )ع(: كه اصل روایت در مباحث قبلی آمده است. اما 

آنچه به این بحث مربوط می شود: 
َرُهْم 	  ُروا ِفيَما َیِجُب َعلَْيِهْم َفَعلِْمُت َذلَِک َفَأْحَبْبُت أَْن ُأَطهِّ َ َصاَلَحُهْم أَْو بَْعَضُهْم َقصَّ »...إِنَّ َمَوالِيَّ أَْسَأُل اهللَّ

َيُهْم بَِما َفَعلُْت )ِفي َعاِمي َهَذا( ِمْن أَْمِر الُْخُمِس ِفي َعاِمي َهَذا...«  َو ُأَزكِّ
در این روایت آمده است كه بعضی از واليان، وظایف خود را به درستی انجام نداده اند و به جمع آوری اموال 
برای خود پرداختند و بعد به اشتباه خود آگاه گشته و از امام خواستند كه آنها را مواخذه و مجازات نماید. 
امام هم برای مواخذه آنها نوعی ماليات جدید غير از ماليات های منصوص وضع و واجب نمود. آنچه از 
روایت می توان استنباط نمود این است كه حاكم اسالمی بنا به مصلحت و اقتضائات جامعه می تواند نوع 
جدیدی از ماليات را با نصاب مشخص و برای دوره زمانی معين كند و این غير از جریمه مالی است. اگر 
َيُهْم بَِما َفَعلُْت « معنی پيدا نمی كند. تزكيه  َرُهْم َو ُأَزكِّ این دریافت با عنوان جریمه بوده باشد دیگر »أَْن ُأَطهِّ
به واجب های مالی )ماليات های منصوص( بيشتر شبيه تر و نزدیک تر است تا این كه بخواهد جریمه مالی 
نپرداختن ماليات باشد. اگر چه این روایت تصریح در مطلب ندارد اما از نوع سوال و جواب امام معصوم علی 

السالم می توان به این نكته پی برد.
1-2( نامه  حضرت علی علیه السالم به مأموران مالیات: 

نَّ َماَل أََحٍد ِمَن النَّاِس ُمَصلٍّ َو اَل 	  ِ َعلِيٍّ أَِميِر الُْمْؤِمنِيَن إِلَی أَْصَحاِب الَْخَراِج .....  َو اَل تََمسُّ »ِمْن َعْبِد اهللَّ
ُمَعاَهٍد إاِلَّ أَْن تَِجُدوا َفَرسًا أَْو ِساَلحًا ُیْعَدی بِِه َعلَی أَْهِل اإْلِْساَلِم َفإِنَُّه اَل َیْنَبِغي لِلُْمْسلِِم أَْن َیَدَع َذلَِک ِفي 
ِعيََّۀ  ِخُروا أَنُْفَسُکْم نَِصيَحًۀ َو اَل الُْجْنَد ُحْسَن ِسيَرٍۀ َو اَل الرَّ أَْیِدي أَْعَداِء اإْلِْساَلِم َفَيُکوَن َشْوَكًۀ َعلَْيِه َو اَل تَدَّ
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ِ .... «)شریف الرضي، 1388ش : 425-426( َمُعونًَۀ َو اَل ِدیَن اهللَّ

».... احدی را به خاطر نيازش نرنجانيد و او را از خواسته اش منع ننمایيد. اثاث ضروری زندگی ماليات  	 
دهنده از قبيل لباس زمستانی و تابستانی و چارپای در دست كار و غالمش را نفروشيد، برای گرفتن 
درهمی كسی را تازیانه نزنيد، به مال احدی از مردم چه مسلمان نمازگزار و چه غير مسلمانی كه در 
پناه اسالم است دست درازی نکنيد، مگر اسب و سالحی كه عليه اسالم به كار گرفته شود، كه وسيله 
تجاوز به اهل اسالم گردد كه برای مسلمان نشاید كه نيروی جنگی را در دست دشمنان اسالم وانهد 

و وسيله شوكت آنها در برابر مسلمانان گردد....«.
در این نامه حضرت بيان داشتند كه از ممتنعين ماليات )خراج( اسب و سالح دریافت گردد. اما این نوع 
جریمه نه به این خاطر كه ماليات نپرداختند، بلکه این گروه از افراد عالوه بر این كه ماليات نمی دادند تمام 
هدفشان مخالفت با اسالم و ضربه زدن به آن بوده است؛ لذا حضرت دستور داده است اسب ها و سالحی 
كه بر عليه اسالم به كار می برند به عنوان ماليات دریافت كنند. این مجازات نه از باب جریمه مالی بلکه از 

باب بصيرت دفاعی در مقابل دشمن بوده است.
ب( هدف از جرایم مالیاتی

بازخوانی بحث از منظری جدید می تواند در انتخاب راهکار مناسب كمک شایانی نماید. پرسش اساسی آن 
است كه هدف از جعل جرایم مخصوصًا جرایم مالياتی چيست؟ بی تردید افزایش كارایی مالياتی مهم ترین 
هدف جعل جرایم است. بر اساس مطالعات انجام شده معيارهای مختلفی در افزایش كارایی مالياتی مؤثرند 
كه مهم ترین آنها كاهش فرار مالياتی است. اینک باید بررسی شود كه آیا جرایم مالی در نيل به این هدف 
مؤثر بوده است؟ به عبارت دیگر آیا با درنظر گرفتن جرایم مالی، توانسته ایم به كارایی الزم كه همان اجتناب 

و جلوگيری از معوقات مالی است، برسيم؟ 
واقعيت این است كه برای پاسخ صحيح به این پرسش، توجه به جامعه هدف در ماليات و جرایم مالياتی 
از اهميت ویژه ای برخوردار است. در برخی مباحث مانند تسهيالت بانکی، جامعه هدف شامل مجموعه ای 
از افراد با درآمدهای متفاوت و دهک های مختلف است كه ممکن است بدهی تسهيالت خود را پرداخت 
ننمایند. در چنين مواردی فارغ از مشروعيت فقهی یا عدم آن، ممکن است جرایم مالی اثرگذاری بيشتری 
نسبت به جرایم غيرمالی )مانند ممنوع الخروج، حبس، حذف معافيت ها و ...( داشته باشد. البته تاثير این نوع 
جریمه ها در تسهيالت خرد و كالن متفاوت است؛ در تسهيالت كالن كه اعتبار بازاری بسيار مهم و هزینۀ 

فرصت ها، بسيار باالست، جرایم غيرمالی می تواند مؤثرتر باشد.
اما جامعه هدف در جرایم مالياتی، غالبًا بنگاه ها و صاحبان مشاغل و عمومًا دهک های باالی درآمدی 
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كسر  ماليات  آن ها  حقوق  از  و  بوده  دسترس  در  كوچک  مشاغل  صاحبان  و  كاركنان  كه  چرا  می باشند. 
می گردد و بالطبع فرار و اجتناب مالياتی در آن به حداقل می-رسد. اما در بنگاه ها و صاحبان مشاغل، انگيزه 

فرار مالياتی باالست و از این رو غالبًا جرایم مالياتی برای این گروه، هدف گذاری می شود.
با توجه به این امر، نویسندگان مقاله معتقدند جرایم غيرمالی به مراتب اثرگذاری بيشتری نسبت به جرایم 
مالی دارند و نظام مالياتی را در نيل به هدف اجتناب و كاهش فرار و همچنين افزایش درآمد مالياتی كمک 
بيشتری خواهد نمود. به بيان دیگر جرایم مالی برای صاحبان مشاغل و بنگاه های پردرآمد، نه تنها نمی تواند 
انگيزه های فرار و اجتناب را كاهش دهد، بلکه با توجه به قضيه احتماالت ممکن است با هزینه- فایده 
نمودن و استخدام كارشناسان خبره، راه های فرار جدیدی را ابداع نمایند. اما جرایم غيرمالی )مانند حبس، 
ممنوع الخروج شدن، لغو امتيازات، قرار گرفتن در ليست سياه و ...( می تواند به عنوان اهرم بازدارنده بسيار 
مهمی عمل كند. چون هزینه فرصت و اعتبار بازاری این گروه بسيار باال و تاثيرگذار است كه بسياری از 
افراد این گروه حاضر نيستند آن را با هيچ مبلغی معاوضه كنند. همين بيان كافی است كه نشان دهد تبدیل 

جرایم غيرمالی به مالی به لحاظ كارایی به هيچ عنوان صحيح نيست.
ج( بررسی مطالعات تجربی از هماهنگی جرایم با اهداف نظام مالیاتی

در ادامه مطالب گفته شده تحقيقات و بررسی های انجام شده نيز موید این مطلب است كه جرایم مالی 
نتوانسته است كارایی الزم را در جلوگيری از فرار مالياتی داشته باشد. برای بررسی بهتر این موضوع به 

پژوهش ها و تحقيقات صورت پذیرفته در این زمينه اشاره می-گردد:
1. آقای فدایی )1393( در پایان نامه خود با عنوان » بررسی ميزان كارایی جرایم مالياتی در جلوگيری از 
فرار مالياتی در نظام ماليات بر ارزش افزوده« از یک جامعه آماری 220 نفره استفاده كرده و پس از 
تجزیه و تحليل به این نتيجه رسيده است كه بين جرایم مربوط به تاخير در پرداخت ماليات و جلوگيری 

از فرار مالياتی رابطه ای وجود ندارد.
2. خانم محمدی )1392( در پایان نامه كارشناسی ارشد با عنوان »بررسي ميزان كارایي جرایم مالياتي در 
جلوگيري از فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده« و با استفاده از تکنيک Cog-MAP و دیمتل 
فازي و ANP به این نتيجه رسيده است كه »جرایم مالياتي نسبت به بسياري از عوامل در كاهش 

فرارمالياتي از كارایي پایين تري برخوردار است«
3. آقای خدانظركلتی )1392( هم در پایان نامه خود به »بررسی  ميزان  كارایی  جرایم  مالياتی  در جلوگيری  از 
فرار مالياتی  در نظام  ماليات  برارزش  افزوده « پرداخته و با نظر خواهی از 170 نفر از مؤدیان و كارمندان 
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سازمان مالياتی در حوزه ماليات بر ارزش افزوده به این نتيجه رسيده است كه »جرایم مالياتی به صورت 
مشروط می تواند كارا و اثربخش باشد كه از جمله شروط اصلی آن در نظر گرفتن حذف بخشودگی ها، 
ضمانت اجرایی قوی و ...« است. این شروط نشان می دهد كه در وضعيت فعلی جرایم مالی نظام ماليات 

بر ارزش افزوده كارایی الزم را نداشته و ندارد.
 نتایج این تحقيقات و پژوهش های مشابه برای استان های مختلف نشان می دهد كه جرایم مالی نتواسته 
است ما را به اهدافمان در نظام مالياتی نزدیک كند. البته باید دقت نمود منظور از جرایم در این پژوهش ها، 
جرایم مالی است؛ چون در قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها جرایم مالی در قانون دیده شده است. لذا 
می توان نتيجه گرفت كه این جرایم نتوانسته است رابطه معنی  داری بين ميزان جرایم با معوقات مالی 

ایجاد كند و این كاماًل منطقی است. 
اگر هم استناد شود كه اكثر كشورهای موفق در نظام مالياتی هم این گونه جرایم را دارند، جواب داده 
می شود درست است كه كشورهای پيشرفته جرایم مالی را در نظام مالی خود نهادینه كرده اند، اما مسئله 
اصلی این است كه تقریبًا تمامی كشورهای دنيا حداقل برای برخی جرمها، مجازاتهای غيرمالی و یا تركيبی 
از مجازت های مالی و غيرمالی را در نظر گرفته اند. در گزارشی كه وزارت امور اقتصاد و دارایی با عنوان 
»جرایم ماليات برارزش افزوده در برخي كشورهاي منتخب« تهيه كرده است )دفتر تحقيقات و سياستهای 
مالی، 1393( نشان داده شد كه تقریبًا در تمامی كشورهای مورد بررسی، عالوه بر جرایم اداری و قضایی، 
برخی راه ها مانند »ممنوع الخروج كردن بدهکاران، تعطيل كردن فعاليت، لغو مجوز آنها، تصرف اموال و 
دارایی ها و انتشار نام بدهکاران« را جهت اعمال فشار به مؤدیان مالياتی جهت اظهار ماليات و پرداخت آن 

به كار می برند. به عنوان نمونه جرایم ماليات بر ارزش افزوده چند كشور منتخب در ذیل آورده شده است:
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جدول )3(- مقایسه چند كشور در زمینه جرایم مالیاتی 

نام 
كشور

جریمه عدم تسلیم 
اظهارنامه

جریمه و بهره عدم پرداخت 
مالیات در موعد مقرر بر 

اساس بدهي مالیاتي
اظهار غیر واقعي

كانادا
عدم پر كردن اظهارنامه 
و عدم ثبت دفاتر جریمه 

مالی+ 12 ماه زندانی

جریمه مالی+ جریمه كيفري )تا 6 
ماه حبس( در صورت عمدی بودن 

جرایم مالی + 2 سال حبس

جریمه مالیجریمه مالیفرانسه
جریمه مالی+ زندانی+ لغو 
پروانه كسب و كار تا 3 سال

آلمان
جریمه قضایي ندادن 
اطالعات درست تا 5 

سال زندان است
جریمه مالی.

كالهبرداري مالياتي تا 5 
سال حبس

هلند
جریمه مالی و در برخی 

موارد حبس تا 4 سال
جریمه مالی

جریمه مالی و یا 6 سال 
حبس 

یا  و  مالی  و... جرایم غير  آفریقای جنوبی  و  دانمارك، سنگاپور  یونان،  تركيه،  مانند  هم چنين كشورهایی 
تركيبی از مجازات های مالی و غير مالی را برای جرایم در نظر گرفته اند و تقریبا تمامی كشورهای مورد 
بررسی در این گزارش برای دیگر جرایم مالياتی، مجازات های غيرمالی در كنار مجازات مالی را در نظر 
گرفته اند؛ این در حالی است كه كشور اسالمی ایران كاًل جرایم غيرمالی را كنار گذاشته و به جرایم مالی 

روی آورده است. 
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5- نتیجه گیری
نتایج بررسی منابع فقهی در این تحقيق نشان می دهد كه تکاليف مالی و به تبع آن، ماليات ها كاًل از سنخ 
دیون )و نه الزام( می باشند. لذا گرفتن جریمه مالی برای تاخير در پرداخت ماليات، مشکل فقهی و شبهه 
بود. در سيره معصومين  مالياتی  نظام  در  مالی  از جریمه  راهکاری غير  دنبال  به  باید  رو  این  از  دارد.  ربا 
مقام  در  داشته، صرفًا  وجود  مجازات هایی  اگر هم  و  ندارد  جایگاهی  اصاًل  مالی  جرایم  نيز  عليهم السالم 
بيان توبيخ و سرزنش و نهایتًا مجازات های غير مالی بوده است. توجه به جامعه هدف در نظام مالياتی از 
اهميت ویژه ای برخوردار است. در واقع، جامعه هدف در نظام مالياتی عمومًا شامل افراد و صاحبان مشاغل 
با درآمدهای بسيار باال می باشد و به لحاظ منطق اقتصادی، در نظر گرفتن جرایم مالی نمی تواند بازدارندگی 
الزم را در اجتناب و فرار مالياتی داشته باشد و در مقابل، جریمه های غيرمالی می تواند در كاهش فرار و 
اجتناب و در نتيجه افزایش درآمد مالياتی مؤثر باشد. بررسی پژوهش های انجام شده نيز بيان گر آن است 
كه جرایم مالياتی در عمل، كارایی الزم را در نيل به اهداف نظام مالياتی نداشته اند. به عبارت دیگر جرایم 
مالی بازدارندگی الزم را در نظام مالياتی جهت جلوگيری از اجتناب و فرار مالياتی و كاهش معوقات ندارد. 
در نتيجه، تدوین و تصویب قوانين متعدد با صبغه تشدید جرایم مالياتی، تالشی است كه ممکن است در 

نيل به اهداف مورد نظر، توفيق نيابد. بنابراین پيشنهاد می شود: 
1- مطابق سيره معصومين عليهم السالم در صورت نياز به اعمال جرایم، صرفًا جریمه های غيرمالی وضع 
شود. با این اقدام، در كنار ارتقاء فرهنگ مالياتی و اصالح باورهای مردم، نه تنها معوقات و فرار مالياتی 
كاهش می یابد، بلکه درآمد های مالياتی دولت نيز نسبت به وضع موجود افزایش می یابد. چون ممکن 
پرداخت درست و  بر  آن  احتمالی  مالياتی و كشف  اجتناب  و  فرار  آنان،  برای  باشند كه  افرادی  است 
به موقع ماليات، ترجيح داشته باشد. اما اعمال جریمه های غيرمالی برای این نوع افراد به دليل اهميت 

اعتبار بازاری و باال بودن هزینه فرصت به هيچ عنوان مقرون به صرفه نيست.
البته توضيح این  2- ساز و كاری تهيه گردد كه ماليات ها بر عين كاالهای مشمول ماليات تعلق گيرد. 
راهکار و رفع ابهامات و شبهات مربوط به آن، به تحقيقی گسترده و مستقل نيازمند می باشد. ولی به 
اجمال می توان گفت، با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها عملياتی كردن این روش امکان پذیر است. 
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