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چكیده
فرار مالياتی از جمله جرایمی است كه با وجود ضریب باالی بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بيشتری را به 
خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران پس از اصالحات مکرر قوانين مالياتی، در ماده 201 قانون ماليات های 
مستقيم مصوب 1380 و در ماده 274 اصالحيه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرم انگاری 
و كيفر حبس برای آن پيش بينی نموده است. ليکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسياری 
در ماده مزبور وجود دارد. فرار مالياتی، جرمی  عمدی است كه رفتار فيزیکی آن می تواند از نوع فعل مثبت یا 
منفی باشد. از حيث اوضاع  و احوال برای تحقق فرار مالياتی، لزومی  به مباشرت مرتکب در تنظيم مدارِك خالف 
واقع نيست بلکه صرف استناد به مدارك تنظيمی  توسط ثالث در تحقق جرم كفایت می كند. از طرف دیگر در 
مصداق ترك فعل باید مدت  زمان سه سال متوالی سپری شود. از جهت عنصر نتيجه نيز نسبت به مطلق یا مقيد 
بودن این جرم احتمال متعددی مطرح می شود كه به نظر می رسد مقيد دانستن آن با اصول حقوقی و تفسير 
به نفع متهم انطباق بيشتری دارد. بر این اساس پژوهش حاضر در تحليل رویکرد نظام كيفری ایران به اركان 

تشکيل دهنده جرم فرار مالياتی می پردازد. 
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1- مقدمه
یکي از مهم ترین مسائل مربوط به وضع و اجراي كارآمد نظام مالياتي، شناسایي راه هاي فرار از پرداخت 
ماليات و راهکارهای جلوگيري از آنهاست. زیرا پدیده فرار از پرداخت ماليات در نظام مالياتی، همانند سایر 
جرایم در این حوزه، متأثر از عوامل گوناگونی است. از جمله عوامل اقتصادي، بسترهاي اجتماعي )نظير 
ارتقای هنجار تمکين(؛ توان اجرایي و مدیریتي سازمان مالياتي است  كمبود نهادهای اجتماعی مؤثر در 
كه با تبعات اجتماعي، اقتصادي و اثرات متقابل همراه است )آلم و مارتينز، 2001: 1 ؛ آلينگهام و ساندمو، 

1972، جلد یک: 338-323(. 
فرار مالياتي موجب كاهش درآمد مالياتي دولت؛ اختالل در بودجه ساالنه و تغيير توان رقابتي عوامل 
اقتصادي به نفع مرتکبين می شود. این عامل شکاف بين گروه هاي مختلف درآمدي را بيشتر خواهد كرد. 
چنانچه براي پيشگيري از فرار مالياتي چاره اندیشی نشود، ممکن است افراد دیگر نيز به منظور افزایش توان 
مالي خود به این كار ترغيب شوند. به دليل تأثير رفتار اجتماعي افراد بر یکدیگر، فرار مالياتي، به رغم پرهيز 
برخي افراد، به تدریج مقبوليت عمومي پيدا می كند. قانون گذار برای مقابله با این پدیده به جرم انگاری و 

پيش بينی كيفر برای آن به عنوان آخرین راه متوسل می شود.
قانون گذار كشور ما نيز نخستين بار در ماده 19 قانون اصالح قانون ماليات بر درآمد مصوب 1337/4/1، 
فرار مالياتی را جرم و برای اولين بار مجازات حبس را برای آن در قوانين مالياتی مقرر داشت. با تصویب 
قانون ماليات های مستقيم در سال 1345؛ فرار مالياتی بدین مضمون در ماده 145 جرم انگاری شد. »هر 
از پرداخت ماليات، به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخيص ماليات مالك عمل  كس به قصد فرار 
می باشد و برخالف حقيقت تهيه یا تنظيم  شده استناد نماید، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم 

خواهد شد«. 
و  تغيير  اجتماعي كشور،  و  سياسي  ساختارهاي  با  متناسب  مستقيم  ماليات هاي  قانون  انقالب،  از  پس 
بازنگری قرار گرفت. الیحه  تحوالت بسياري داشت و به ویژه اصالحات سال 1366 در ماده 201 مورد 
اصالحيه این قانون در سال 1376 به مجلس ارائه شد و در تاریخ 1380/11/27 به تصویب رسيد. متن زیر 
با الحاق یک تبصره به آن جایگزین ماده 201 گردید. »هرگاه مؤدی به قصد فرار از ماليات از روی علم و 
عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخيص ماليات مالك عمل 
می باشد و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم  شده است استناد نماید، یا برای سه سال متوالی از تسليم اظهارنامه 
مالياتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری كند عالوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون 
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از كليه معافيت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذكور محروم خواهد شد«.

قانون گذار در اصالحيه قانون ماليات های مستقيم مصوب 1394 در ماده 274 مجدداً افعال و رفتارهای 
صراحتًا  هستند،  مالياتی  فرار  جرم  مادی  عنصر  تشکيل دهنده  كه  را  سابق  قانون   201 ماده  در  مصرح 
جرم انگاری و مجازت حبس تعزیری درجه 6 برای آن پيش بينی نمود. در این ماده آمده است: »موارد زیر 
جرم مالياتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه 6 محکوم می گردند:

1- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعاليت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسی مأموران مالياتی به اطالعات مالياتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای 
ماده )181( این قانون و امتناع از انجام تکاليف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد )169( 

و )169 مکرر( به سازمان امور مالياتی كشور و واردكردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکاليف قانونی مربوط به ماليات های مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا 

كسر ماليات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالياتی در مواعد قانونی تعيين  شده
5 - تنظيم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود 

برخالف واقع
اطالعات  حاوی  مالياتی  اظهارنامه  تسليم  و  تنظيم  در خصوص  قانونی  تکاليف  انجام  از  خودداری   -  6

درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7- استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالياتی«.

همان طور كه مالحظه می گردد مقنن در ماده فوق، به  تصریح رفتارهای نظير استناد به مدارك خالف 
واقع، اختفای فعاليت های اقتصادی، انجام معامالت خود به نام دیگری و انعقاد قراردادهای دیگران به نام 
خود )انجام معامالت صوری(، استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به  قصد فرار از ماليات، خودداری 
از وصول ماليات مؤدیان و ایصال آن به سازمان و ترك وظيفه تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتی حاوی 
اطالعات درآمدی و هزینه ای« كه همگی رفتار فيزیکی عنصر مادی جرم فرار مالياتی را تشکيل می دهند، 

را جرم شناخته و با حبس تعزیری درجه 6 پاسخ داده است.
بنابراین با اصالح قانون، تردیدی در جرم بودن فرار مالياتی وجود ندارد و از آن زمان مواد 274 و 201 
ق.م.م عنصر قانونی جرم فرار مالياتی را در نظام حقوقی تشکيل می دهند. با این توضيح كه ماده 274 عالوه 

بر فرار مالياتی، اعمال دیگری را نيز وصف جزایی داده است.
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نحوه جرم انگاری فرار مالياتی در قانون ماليات های مستقيم مشابه جرم انگاری جعل در ماده 523 قانون 
مجازات اسالمی است یعنی مقنن اركان و عناصر جرم فرار مالياتی را در ماده 201 بيان نموده و اما برای 
تعيين مجازات آن باید به مواد دیگر مراجعه نمود. شيوه ای كه با اصول جرم انگاری و قانون نویسی منافات 

دارد.
 مستند قانونی دیگری كه در بحث بزه بودن فرار مالياتی به آن تمسک می جویند، مادۀ 24 قانون خاص 
ارتقای سالمت اداری مصوب 1390 است: در این مقرره مقنن در قالب عدم پرداخت حقوق عمومی، فرار 
مالياتی را بزه شناخته است، منتهی عناصر مادی و معنوی فرار مالياتی در آن محدود به مصادیق و موارد 

مقرر در ماده مزبور است. 
دستگاه های  به  غيرواقعي  مدارك  و  اسناد  ارائه  نيز  و  واقع  خالف  اظهار  »هرگونه   24 ماده  به موجب 
مشـمول این قانون كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا 
كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي شود. چنانچه براي عمل ارتکابي در سایر قوانين مجازاتي تعيين 
 شده باشد به همان مجازات محکوم مي شود. در غير این صورت عالوه بر لغو امتياز، مرتکب به جزاي نقدي 

معادل حقوق تضييع  شده و نيز جبران زیان وارده با مطالبه ذي نفع محکوم مي گردد«.
از لحاظ عملی برای جمع مواد مزبور مرجع رسيدگی نخست عمل مرتکب را با ماده 24 قانون سالمت 
اداری تطبيق می دهد و چنانچه عمل مرتکب مشمول آن نشود، نوبت به اجرای ماده 201 و 274 ق.م.م. 

می رسد.
مطالب پيش گفته به وضوح بيانگر وجود ابهام و اجمال بسيار در اركان و عناصر تشکيل دهنده جرم فرار 
مالياتی است كه پرداختن به آن را ضروری می سازد. بر این اساس نگاشته حاضر تالش می كند به بررسی 

عناصر مادی و معنوی فرار مالياتی بپردازد.
2- مفاهیم »فرار مالیاتی1« و »اجتناب از پرداخت مالیات2«

هرگونه تالش غيرقانونی به منظور عدم پرداخت ماليات مانند ندادن اطالعات الزم درمورد عواید، منافع 
به روش های  مالياتی ممکن است  فرار  مالياتی خوانده می شود.  فرار  به مقامات مسئول،  ماليات  مشمول 
مختلف صورت  گيرد ولی هدف اصلی در به كارگيری این روش ها، عدم پرداخت كامل یا ناقص ماليات است. 
تعریف فرار مالياتی برای انواع ماليات ها یکسان است. هدف اصلی در عدم تمایل به پرداخت ماليات ارتکاب 
به فعاليت غيرقانونی فرار از ماليات است )موسوی و دیگران، 1388: 29؛ عزیز خانی و افشاری،1384 :395(. 

1. Tax Evasion
2. Tax Avoidance
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در فرهنگ حقوقی خارجی در تعریف فرار مالياتی آمده است: »پرداخت ناقص ماليات از طریق فعاليت های 
به طور عمدی« )هنری كمبل،  مالياتی  اشتباه پركردن مدارك  یا  ماليات  تقلب در پرداخت  یا  غيرقانونی 

 .)341 :2005
قانون گذار نيز سعی نموده است تعریفی از فرار مالياتی در قانون ماليات های مستقيم ارائه نماید: در ماده 
201 همين قانون مقرر داشته: »هرگاه مؤدی به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب 
سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخيص ماليات مالك عمل می باشد و برخالف حقيقت 
تهيه و تنظيم شده است، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسليم اظهارنامه مالياتی و ترازنامه و حساب 

سود و زیان خودداری كند...«.
تعریف مذكور تعریف جامعی از جرم فرار مالياتی نيست و برخی از افعال منجر به عدم پرداخت ماليات را 
پوشش نمی دهد. مثاًل هرگاه مؤدیان با جعل اسناد و مداركی كه مالك تشخيص ماليات نيست، فعاليت های 
شغلی خود را از موارد معافيت مالياتی قلمداد نماید؛ مشمول ماده 201 نخواهد بود. در تعریف فرار مالياتی 
مناسب آن است كه بيان شود: »ارتکاب هر فعل و یا ترك فعل مؤدی كه به قصد فرار مالياتی صورت گيرد 

و منجر به پرداخت ناقص یا نپرداختن ماليات شود«.
از  به منظور كاستن  نرخ های گوناگون  ماليات  مانند محاسبه  قانونی  راه های مختلف  از  استفاده مؤدی 
از ماليات می گویند )پژویان،1390:123؛ زنجانی، 1389: 132(. این اصطالح به  ميزان ماليات را اجتناب 
فعاليت هایی نيز نسبت داده می شود كه شخص بخواهد از اشتغال به یک كار یا استفاده از امتياز كه مشمول 
ماليات است صرف نظر كند تا ماليات ندهد مانند جلوگيری از واردكردن یک شغل، برای فرار از عوارض 
ماليات  ادای  از  به منظور گریز  ماليات هر دو  از پرداخت  اجتناب  مالياتی و  )فرهنگ، 1371: 2193(. فرار 
صورت می گيرد، اما تفاوت اساسی این دو آن است كه اجتناب از پرداخت ماليات رفتاری قانونی است، در 

حالی كه فرار مالياتی رفتاری غيرقانونی است،
در واقع عامالن اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون ماليات و بازبينی تصميمات اقتصادی خود تالش 
می كنند تا بدهی مالياتی خود را كاهش دهند. ازآنجاكه اجتناب از ماليات فعاليتی قانونی است لذا بيشتر از 

فرار مالياتی در معرض دید است.
مصادیق متعددی برای اجتناب از ماليات قابل ذكر است. سرمایه گذاران خارجی معمواًل سرمایه های خود را 
از كشوری با نرخ ماليات باالتر خارج و به كشور دارای نرخ پایين تر ماليات وارد می كنند. با این اقدام آن ها 
از پرداخت باالتر از كشور اول اجتناب می كنند. اگر نرخ ماليات مربوط به یک كاالی وارداتی در مقایسه با 
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كاالی مشابه داخلی باالتر باشد؛ چنانچه مصرف كنندگان داخلی كاالی خود را به دليل ارزان تر بودن ترجيح 
دهند به نوعی رفتار اجتناب از ماليات را در پيش گرفته اند زیرا با این رفتار ماليات كمتری می پردازند.

3- عنصر تشكیل دهنده جرم فرار مالیاتی
»تظاهر خارجی عملی ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی كه توسط فاعل جرم می باشد و جرم به وسيله 
آن آشکار می گردد؛ ركن مادی جرم است« )نوربها، 1388: 173(. به عبارت  دیگر »مقصود از عنصر مادی 
جرم آن است كه افکار و مقاصد مجرمانۀ مرتکب از حالت فکر و تهيه نقشه خارج گردیده و به مرتبه عمل در 
آید« )محسنی، 1376، ج 1: 130(. یعنی همان طور كه تحقق جرم نيازمند نص قانونی است به همان ترتيب 
نيز محتاج به شکل خارجی و مادی خاص می باشد كه آن را پيکره خارجی جرم نامند )پيناتل، نقل از همان(. 

3-1- نوع رفتار و مصادیق فرار مالیاتی
عنصر مادی جرم فرار مالياتی هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به صورت ترك فعل تحقق می یابد. این 
امر از منطوق ماده 201 و 274 قانون ماليات های مستقيم قابل استنباط است. »هرگاه مؤدی به ترازنامه و 
حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخيص ماليات مالك عمل می باشد و خالف 
حقيقت، تهيه و تنظيم شده است، استناد نماید یا ... از تسليم اظهارنامه مالياتی و ترازنامه و حساب سود 
و زیان خودداری كند...« در این ماده استناد به اسناد یاد شده فعل مثبت مادی و عدم تسليم اظهارنامه و 
ترازنامه و حساب سود و زیان، برای فرار از پرداخت ماليات ترك فعلی است كه بر تحقق جرم فرار مالياتی 
از سوی هر دو رفتار تأكيد دارد. اصواًل فرار ماليات مستلزم خودداری از انجام یک وظيفه عمومی  چون 
پرداخت ماليات است كه عمل سلبی به حساب می آید و ممکن است مرتکب در رسيدن به این هدف به 

اعمال مادی مثبت نيز مبادرت ورزد.
هرچند مقنن در ماده 201 صرفًا، به مدارك خالف حقيقت یا عدم تسليم اظهارنامه یا ترازنامه و یا حساب 
سود و زیان به عنوان عنصر مادی جرم فرار مالياتی اشاره نموده است ولی نباید عنصر مادی جرم مزبور را 
منحصر به این موارد دانست. بلکه با لحاظ مواد 274 سایر اعمال مادی نيز با حصول شرایطی می توانند 
مطابق  كه  نماید  تسليم  را  اظهارنامه ای  مالياتی  مؤدی  هرگاه  مثال  برای  گردند.  مالياتی  فرار  مقوم جرم 
واقعيت تنظيم شده و مالك تشخيص ماليات قرار گيرد و اما از طریق سایر اسناد مانند اساسنامه و غيره، 
فعاليت خود را برخالف واقعيت از فعاليت هایی قلمداد نماید كه مشمول معافيت مالياتی می شود، مرتکب 
جرم فرار مالياتی شده است. حال آنکه مطابق ماده 201، نه به اسناد خالف واقع كه مالك تشخيص ماليات 
است استناد شده و نه از تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری كرده است. جرم فرار 
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مالياتی از لحاظ رفتار فيزیکی دارای مصادیق متعددی است. روش های زیر معمول ترین و رایج ترین اشکال 

این جرم در نظام مالياتی به حساب می آیند.
فعالیت در اقتصاد زیرزمینی

مؤدیان موظفند با رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای الزم به انجام فعاليت های اقتصادی بپردازند. از 
گردش مالی خود ارزیابی و برآوردی داشته باشند تا در صورت تحقق شرایط برای پرداخت ماليات، مبادرت 
به تسليم اظهارنامه و نام نویسی برای ماليات كنند. در مواردی كه اشخاص حقيقی و حقوقی به منظور گریز 
از پرداخت ماليات اقدام به فعاليت های پنهان )اقتصاد زیرزمينی( می نمایند كه در چرخه اقتصادی و نظام 
مالياتی ثبت نمی شود. بر این اساس مشمول ماليات نمی گردد و از این طریق با فرار از ماليات در وضعيت 

رقابتی بهتری نسبت به آنان كه در فعاليت های اقتصادی آشکار  مشغولند قرار می گيرند.
هریک  سایه ای،  اقتصاد  سياه،  اقتصاد  متشکل،  بخش  اقتصاد  غيررسمی ،  اقتصاد  چون  عنوان هایی 
به گونه ای ناظر به این پدیده است. اقتصاد زیرزمينی »مجموعه ای از فعاليت های مولد ارزش افزوده است 
انواع  با مفهوم گسترده خویش دربرگيرنده  اقتصاد زیرزمينی  اقتصاد رسمی جای نمی گيرند.  كه در حوزه 
ارتشاء، خرید و فروش اسلحه، مواد  نامشروع، خالف واقع، قاچاق و غيرقانونی مانند دزدی،  فعاليت های 
مخدر و روسپی گری است. البته همه این فعاليت ها در سرشت خود غيرقانونی نيستند بلکه برخی از آن ها 
به دالیل دیگری به صورت غير قانونی و پنهان انجام می شود مانند فعاليت هایی به منظور فرار از پرداخت 
ماليات یا دوری از كنترل قيمت رسمی )سرلک، 1384 :154؛ اسميت، 2005 :18(. مقنن در ماده 274 با 
عبارت »اختفای فعاليت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن«، صریحًا فعاليت اقتصادی پنهان را یکی از 

رفتارهای فيزیکی تشکيل دهنده جرم برشمرده است.
انجام معامالت صوری

فرار از ماليات گاهی ممکن است از طریق مبادرت به معامله صوری، تحقق یابد. بند 5 ماده 274 با عبارت 
»تنظيم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود 

برخالف واقع« به معامالت صوری اشاره دارد.
در معامالت صوری قصد انشاء معامله كه عامل سازنده و خالق عقد است، وجود ندارد. صرفًا صورت 
ظاهری از عقد به منظور گمراه كردن اشخاص ثالث به نمایش گذارده می شود. بدیهی است كه چنين عقدی 
به دليل فقدان انشاء در عالم حقوق واقع نمی شود. به تعبير دیگر چنين معامله ای ظاهری و باطل است زیرا 
طرفين اراده انجام هيچ عمل حقوقی را نکرده اند)شهيدی، 1387 : 345( . ولی هرگاه منظور طرفين یا طرف 
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حقيقی، بستن پيمانی باشد كه مایلند موضوع آن زیر سرپوش عقد صوری پنهان بماند، این تظاهر مانع از 
نفوذ اراده حقيقی نمی شود؛ یعنی پيمان موردنظر اگر شرایط الزم را داشته باشد بين طرفين واقع می شود 

)كاتوزیان، 1389،ج1 : 224(
گریز از پرداخت ماليات در این نوع معامالت به هر دو شيوه صورت می گيرد، در حالت نخست مؤدیان با 
انجام یک عقد غيرواقعی بی آنکه قصد انجام هيچ معامله ای را داشته باشند، درآمد حاصله را ناشی از یک 
معامله قلمداد می نمایند تا با نرخ كمتری ماليات بپردازند. برای مثال به موجب ماده 17 قانون ماليات های 
مستقيم هرگاه در نتيجه فوت شخصی اموالی از متوفی باقی بماند پس از كسر هزینه ها و دیون متوفی، 
مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 20 خواهد بود كه نسبت به مازاد 50 ميليون ارزش ماترك برای طبقات 
اول تا سوم به ترتيب 35، 45 و 65 درصد نرخ مالياتی وضع  شده است. لذا وارث متوفی برای فرار از پرداخت 
ماليات با نرخ باالتر 65 درصد با انعقاد یک معامله صوری از قبيل عقد بيع، صلح، معاوضه یا غيره بين خود 
و متوفی؛ ماترك را به خود منتقل نماید و درآمد حاصله )ماترك( را ناشی از یک عقد معوض قلمداد كرده 
و به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ 5 درصد ماليات دهند. در این حالت مؤدیان مالياتی با انجام یک عقد 
با نرخ 5 درصد ارزش معامالتی  با نرخ حداقل 35 درصد ارزش ماترك،  صوری به جای پرداخت ماليات 

امالك ماليات می پردازند و بدین وسيله تعمداً از پرداخت 30 درصد ماليات مشخصه فرار می كنند.
در شيوه دوم مؤدیان مالياتی عقد هبه یا سایر معامالت محاباتی را كه به منظور واقعی است در قالب عقد 
بيع، صلح معوض، معاوضه یا مانند آن منعقد می نمایند تا از پرداخت ماليات با نرخ باالتر قانونی فرار كنند. 
به موجب ماده 119 قانون ماليات های مستقيم، درآمدهای نقدی و غيرنقدی كه شخص حقيقی یا حقوقی 
به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبيل 
تحصيل می نماید مشمول ماليات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. ماده 131 نيز نرخ 
ماليات بر درآمد را تا ميزان 30 ميليون ریال 15 درصد و تا ميزان 100 ميليون ریال نسبت به مازاد سی 
ميليون ریال 20 درصد و تا ميزان 250 ميليون ریال نسبت به مازاد 100 ميليون ریال، 25 درصد تا ميزان 
یک ميليارد ریال نسبت به مازاد 250 ميليون ریال 30 درصد و نسبت به مازاد یک ميليارد ریال درآمد 35 
درصد تعيين نموده است. در مقابل مطابق ماده 59 قانون ماليات های مستقيم نقل و انتقال قطعی امالك 
به ماخذ ارزش معامالتی و به نرخ 5 درصد را ماده 63 نيز نقل و انتقال امالكی كه در صورتی غير از عقد 
بيع انجام می شود به استثنای نقل  و انتقال بالعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است، مشمول 

ماليات نقل  و انتقال قطعی امالك برابر مقررات این فصل خواهد بود.
برای مثال هرگاه پدری، یک خانه صد ميليون تومانی را به فرزندش هدیه كند یا در قالب صلح محاباتی 
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به وی منتقل نماید، فرزندش می بایست برابر ماده 131 قانون ماليات های مستقيم »24350000«1 تومان 
ماليات پرداخت نماید حال اگر طرفين هبه یا صلح، معامالتی را به طور صوری در قالب عقد بيع، صلح 
معوض، معاوضه و مانند آن، منعقد نمایند؛ انتقال دهنده به ماخذ 5 درصد ارزش معامالتی ملک كه رقمی  
بسيار پایين تر از ارزش واقعی ملک است، ماليات خواهد پرداخت؛ بنابراین مؤدی مالياتی با توسل به یک 
معامله صوری از پرداخت بخش زیادی از ماليات فرار نموده است. بدیهی است جرم فرار مالياتی در این 
صورت زمانی تحقق می یابد كه طرفين عالمًا و عامداً با انگيزه فرار از پرداخت ماليات به انجام یک معامله 

صوری مبادرت ورزند.
ارائه بیالن فروش كمتر از میزان واقعی

اعالن مقدار فروش كمتر از ميزان واقعی، معمول ترین راه فرار از ماليات بر ارزش افزوده و درآمد است. هرچه 
ارزش كاال و خدمات به فروش رفته كمتر باشد، ميزان بدهی ماليات بر ارزش  افزوده و درآمد كمتر خواهد 
بود؛ بنابراین فروش كمتر می تواند به بدهی مالياتی كمتر منجر شود. این بهترین انگيزه برای بنگاه هاست. 
تنها خطری كه این بنگاه ها را تهدید می كند آن است كه مشتریان آنها پس از خرید، فاكتور را برای دریافت 
تخفيف مالياتی مربوطه به سازمان مالياتی ارائه دهند و مأموران مالياتی نيز این فاكتورها را هنگام حسابرسی 
و مميزی با اسناد مربوط به پرداخت ماليات برارزش افزوده این بنگاه ها تطبيق دهند. در این صورت تقلب 
مالياتی آن ها معلوم خواهد شد؛ اما احتمال ضعيف مميزی مأموران مالياتی در این خصوص، ارتکاب این 
جرایم تشدید می كند. به ویژه این كه تطابق فاكتور فروش با اسناد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در مورد 

خرده فروش ها كمتر اتفاق می افتد.
كاهش غیر واقعی ارزش واحد

در صورت حساب های مربوط به فروش بنگاه ها، مقدار و ارزش واحد فروش ثبت می شود تا ارزش كل 
فروش بدست آید. حال اگر ارزش واحد فروش كمتر از مقدار واقعی آن گزارش شود مقدار فروش كمتر از 
مقدار واقعی آن خواهد شد. از آنجا كه ميزان ماليات، تابعی از درآمد یک بنگاه اقتصادی است؛ درآمد كمتر 
به منزله ماليات پرداختی كمتر خواهد بود. براین اساس بنگاه ها در جستجوی راه هایی هستند تا فروش خود 
را كمتر از ميزان واقعی گزارش دهند تا از طریق درآمد مشمول ماليات و در نهایت ماليات پرداختی آن ها 

كمتر شود. یکی از راه های كمتر گزارش دادن فروش، گزارش كمتر از حد ارزش واحد است.

70000000×%20=1400000 1. محاسبه به شرح زیر است :4500000=%15×30000000 
22500000+1400000+450000=24350000  900000000×%25=22500000
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ثبت معامالت و درآمدها در دفاتر جداگانه
از دیگر راه های فرار از ماليات بر ارزش افزوده ثبت معامالت در دو دفتر جداگانه است. در یکی از این دفاتر 
ارائه می شود مقادیر  مقادیر واقعی مربوط به معامالت ثبت می شود و در دیگری كه به مأموران مالياتی 
مربوط به معامالت غيرواقعی است. برخی از بنگاه ها برای فرار از ماليات از دو صندوق )صندوق خودكاری 
كه پول های دریافتی را ثبت می كند( استفاده می كنند. در ماليات بردرآمد نيز صاحبان مشاغل درآمدهای 
واقعی و هزینه های خود را در یک دفتر ثبت می كنند و در دفتر دیگری كه همراه اظهارنامه به كارشناسان 

امور مالياتی تقدیم می شود، مقدار درآمد كمتر غيرواقعی است، انعکاس می یابد.
قلمداد نمودن درآمد یا فعالیت  از موارد معافیت

گاهی دولت برای حمایت از اقشار ضعيف جامعه، توزیع عادالنه ثروت یا حمایت از صنایع داخلی برخی از 
درآمدها و فعاليت های اقتصادی را از پرداخت ماليات معاف می نمایند. ماده 81 قانون ماليات های مستقيم در 
این مورد مقرر می دارد: »درآمد حاصل از كليه فعاليت های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و 
زنبور عسل، پرورش طيور، صيادی، ماهيگيری، احياء مراتع و جنگل ها، باغات و اشجار از هر قبيل و نخليات 
از پرداخت ماليات معاف می باشد«. در بند اول ماده 139 آمده است: »فعاليت های انتشاراتی و مطبوعاتی، 
فرهنگی و هنری كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود، از پرداخت ماليات معاف است«.

این مقررات فرصتی را برای برخی افراد فراهم می كند كه به قصد فرار از ماليات با جعل اسناد و مدارك 
را مشمول معافيت قلمداد  فعاليت های واقعی خود  فعاليت ها، درآمدها و  و برخی ظاهرسازی ها در شکل 
نمایند. برای مثال مؤدیان با ایجاد یک دامداری و مرغداری، و نگه داری تعداد قليلی دام و طيور، اقدام به 
توزیع و خرید و فروش عمده گوشت در بازار می نمایند؛ اما درآمد حاصله را مشمول معافيت ناشی از فروش 
دام و طيور پرورش یافته قلمداد می نمایند. یا آن كه افرادی با تشکيل یک شركت تعاونی كارگری یا یک 
مؤسسه هنری و انتشاراتی به انجام اعمال تجاری از قبيل خرید و فروش تجهيزات یا توزیع یا خرید و 

فروش كتاب های انتشاراتی دیگر می پردازند.
شایع ترین شيوه این رفتار در عنصر مادی جرم فرار مالياتی، ادعای معافيت صادراتی است كه مطابق 
ماده 141 قانون ماليات های مستقيم از شمول ماليات معاف هستند. در توسل به این نوع معافيت، مؤدیان 
ایجاد می كنند. این شركت ها می توانند فاكتورهای  مالياتی در یک دوره كوتاه مدت شركت های صوری 
جعلی برای صادرات درست كرده و برای كاالهایی كه هرگز مورد معامله قرار نگرفته است، ادعای معافيت 
مالياتی نمایند. طریق دیگر آن كه ممکن است شركت  این كاالها را در بازارهای داخلی به فروش برسانند 
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ولی بر اساس فاكتور جعلی مربوط به صادرات وانمود كنند. لذا با جلوه دادن درآمد به عنوان درآمد ناشی از 

صادرات، از پرداخت ماليات فرار نمایند.
تنظیم  غیرواقعی حساب سود و زیان، ترازنامه، حساب و خالصه وضعیت درآمد و هزینه

وجود دفاتر تجاری برای تنظيم و ثبت فعاليت بارزگانان و شركت های تجاری قانونًا الزم است. تعيين وضع 
دارایی و نگه داری حساب سود و زیان، تهيه ترازنامه براساس این دفاتر به عمل می آید. دفاتر مذكور در 
تشخيص و تعيين ماليات، مالك عمل كارشناسان مالياتی قرار می گيرند و نيز در تعيين ورشکستگی تاجر 

و شركت تجاری می توانند مالك باشند )حسنی، 1382،ص117؛ عبادی، 1373،ص31(
الف- تنظیم خالف واقع مدارک تشخیص مالیات

ماده 201 برای تحقق عنصر مادی جرم فرار مالياتی مقرر می دارد: »هرگاه مؤدی به قصد فرار از ماليات به 
ترازنامه و حساب سود و زیان و یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخيص ماليات مالك عمل باشد 
و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم  شده است استناد نماید«. در بند یک ماده 274 هم آمده است »1- تنظيم 
دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن«، از این عبارت استفاده می شود كه تنها تنظيم خالف واقع 
»مدارك ارائه شده به سازمان مالياتی« )مداركی كه مالك تشخيص ماليات است(، شرط تحقق جرم فرار 
مالياتی است، نه هرگونه درج ارقام خالف واقع در دفاتر كل و روزنامه، یا دفاتر درآمد و هزینه یا صورت 

خالصه ماهانه وضعيت درآمد و هزینه.
به طوركلی از ماده 96 و بند ج ماده 196 و ماده 18 آیين نامه تنظيم حساب سود زیان و..1 برمی آید، آنچه 
مأخذ تشخيص ماليات قرار می گيرد، صورت حساب های مالی نهایی از قبيل ترازنامه، حساب سود و زیان، 
حساب درآمد و هزینه، خالصه درآمد و هزینه ها است. مؤدیان مالياتی الزامی  به ارسال دفاتر روزنامه و كل 
و دفاتر مشاغل و خالصه وضعيت درآمد ماهانه به اداره مالياتی ندارند. ازاینجا معلوم می شود كه هرچند 
مؤدیان مالياتی موظف اند در تنظيم دفاتر یادشده برخالف واقع امری را ثبت ننماید آنچه موجب تحقق جرم 
فرار مالياتی می گردد تنظيم خالف واقع صورت حساب های مالی نهایی مورد استناد است، لذا هرگاه مؤدیان 

1. اشخاص حقوقی و مشمولين بند الف ماده 96 اصالحی ق.م.م. مکلفند صورت های مالی نهایی )ترازنامه، حساب سود و زیان( را از روی دفاتر روزنامه 
و كل مطابق واقع تهيه و تنظيم نمایند و در صورتی كه فرم اظهارنامۀ تدوین شده حاوی فرم صورت های مالی نباشد، به همراه اظهارنامه به اداره امور 

مالياتی ذیربط تسليم نمایند )رك: ماده 18 آیين نامه(. 
مؤدیان مشمول بند ب ماده 96 قانون مذكور نيز مکلفند صورت حساب درآمدها و هزینه ها و در برخی موارد صورت حساب سود و زیان خود را از روی 
دفاتر مشاغل )درآمدها و هزینه ها( تنظيم و در مواردی كه اطالعات فرم اظهارنامه تدوین شده، از حيث لزوم ارائه اطالعات كفایت امر را ننماید، نسخه ای 
از آن حساب درآمد و هزینه  و یا حساب سود و زیان خود را به انضمام سایر یادداشت ها و مدارك موجود همراه اظهارنامه به اداره مالياتی ذیربط تسليم 
نمایند. مؤدیان بند ج ماده 196 اصالحی ق.م.م. نيز موظفند در پایان هر سال مالی صورت خالصه وضعيت درآمد و هزینه ها را از روی صورت خالصه 

ماهانه استخراج و به همراه اظهارنامه مالياتی به اداره امور مالياتی تسليم نمایند.
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مالياتی در دفاتر روزنامه، كل و دفاتر مشاغل و صورت خالصه وضعيت درآمد و هزینه ماهانه، ارقامی  را 
برخالف واقع تنظيم نمایند اما صورت حساب مالی نهایی را مطابق واقع تنظيم كنند، جرم فرار از ماليات 

ارتکاب نخواهد یافت.
به موجب قوانين تجاری عالوه بر دفاتر روزنامه و كل، داشتن دفاتر دارایی، دفتركپيه نيز برای تجار و 
شركت های تجاری الزامی است. برخی از تجار و شركت ها از دفاتر دیگری مانند دفتر انبار، دفتر صندوق، 

دفتر فروش و غيره كه دفاتر معين ناميده می شوند استفاده می كنند )حسن حسنی، 1382 : 119(.
هرگاه تاجر و شركت های حقوقی در تنظيم دفاتر مذكور برخالف واقع درآمد شركت را كمتر و دیون 
خود را بيشتر قيد نمایند یا ميزان فروش را در دفتر فروش كمتر درج نمایند یا در دفتر انبار كاالهای فروش 
نيافته را بيش از مقدار واقعی انعکاس دهند، عالمًا و عامداً به قصد فرار از ماليات به آن استناد نماید، محکوم 
به مجازات جرم فرار مالياتی نخواهد بود؛ زیرا قوانين مالياتی، تنها تهيه دفاتر روزنامه و كل و ثبت فعاليت 
اقتصادی مطابق اصول حسابداری درآن ها را برای مؤدیان مالياتی الزامی  شمرده است. تفسير مضيق قوانين 
كيفری مانع از تعميم جرم فرار مالياتی به موارد غيرمصرح در قانون ماليات های مستقيم از قبيل دفتر دارایی، 

دفتر بایگانی، دفتر فروش، دفتر صندوق، دفتر انبار و غيره می باشد.
ب- استناد به مدارک خالف حقیقت

فرار  برای تحقق جرم  واقع  تنظيم خالف  ماليات های مستقيم، صرف  قانون  به موجب مواد 201 و 274 
مالياتی كفایت نمی كند. مؤدیان مالياتی باید با علم و آگاهی به مداركی كه بر خالف حقيقت تنظيم یافته، 
استناد نمایند. استناد گاهی به این صورت است كه مؤدیان مالياتی پس از تنظيم خالف واقع صورت های 
مالی نهایی، آن ها را به همراه اظهارنامه به اداره مالياتی تسليم یا از طریق پست ارسال می نمایند. در مواردی 
نيز كه سازمان مالياتی به منظور نظارت بر اجرای قوانين و مقررات مالياتی هياتی مركب از سه نفر را جهت 
بازدید و كنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالياتی اعزام نمایند و مؤدیان دفاتری كه خالف واقع تنظيم شده را در 

اختيار آنها قرار دهند، استناد به مدارك خالف واقع مصداق پيدا خواهد كرد.
به موجب ماده 229، »مأموران تشخيص می توانند برای رسيدگی به اظهارنامه یا تشخيص هرگونه درآمد 
مؤدی به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه، مراجعه و رسيدگی نمایند و مؤدی مکلف به ارائه و تسليم 
آنها می باشد«. در تحقق جرم فرار مالياتی، عمل مباشر منوط به مشاركت وی در تنظيم خالف واقع مدارك 
نيست. در مواردی كه شخصی غير از مباشر، صورت حساب های نهایی یا دفاتر مشاغل، دفتر روزنامه كل 
را برخالف واقع تنظيم نماید مؤدیان مالياتی با علم و آگاهی به خالف واقع بودن اسناد به آنها استناد نمایند 
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مرتکب جرم خالف واقع شده است.

عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان
تسليم  مالياتی، عدم  فرار  مادی جرم  اصلی عنصر  رفتار  از  ماده 274، یکی  بند 6  و  ماده 201  به موجب 
اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان )ترك فعل( است. این عنصر زمانی تحقق می یابد كه مؤدیان 
مالياتی تکليف به تسليم اظهارنامه و سایر مدارك داشته باشند. مؤدی از هركس دیگری از ميزان دارایی 
و درآمد خود اطالع دارد؛ بنابراین اظهار ماليات به وسيله مؤدی و همکاری او با اداره دارایی، تشخيص و 
ارزیابی ماليات را آسان تر و واقعی تر می سازد. اظهار ماليات از طرف مؤدی به واسطه تسليم »اظهارنامه« 
صورت می گيرد. اظهارنامه مالياتی فرم چاپی مخصوصی است كه از طرف سازمان امور مالياتی كشور تهيه 
و در اختيار مؤدیان قرار می گيرد. تسليم اظهارنامه قانونًا برای مؤدیان یک تکليف است. برای مثال ماده 16 
قانون ماليات های مستقيم وارث و نماینده قانونی آن ها را مکلف كرده است، ظرف شش ماه از تاریخ فوت 
متوفی اظهارنامه حاوی كليه اقالم ماترك، تعيين بهای زمان فوت، تصریح مطالبات و بدهی هایی كه قانونًا 

قابل اجتناب است را به اداره مالياتی تسليم و رسيد دریافت دارند.
ماده 80 مقرر می دارد: »مؤدیان موضوع این فصل )ماليات بر درآمد امالك( اظهارنامه مالياتی خود را 
... تنظيم و در مورد حق واگذاری محل و نيز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام 
معامله و در سایر مواد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتی محل وقوع ملک 

تسليم نمایند.
تکليف مؤدیان به ارائه اظهارنامه در ماليات بر درآمد مشاغل در تبصره 3 ماده 100 پيش بينی و مقرر 
می دارد: »مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالياتی مربوط به فعاليت های شغلی خود را در یک 
سال مالياتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره مالياتی 

محل شغل خود تسليم نمایند«.
تبصره 4 ماده مزبور بيان می دارد: »اظهارنامه مالياتی مؤدیان موضوع این شغل شامل ترازنامه و حساب 

سود و زیان، یا حساب درآمد و هزینه یا خالصه وضعيت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود«.
مطابق ماده 110 اشخاص حقوقی مکلفند: »اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و 
اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتی همراه با فهرست هویت شركاء و سهامداران 
و حسب مورد نياز ميزان سهم شركاء یا تعداد سهام، نشانی هریک از آن ها را به اداره امور مالياتی كه محل 

فعاليت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمایند.«
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اركان  تشکيل  تاریخ  از  قبل  موظفند  مشتركًا  حقوقی  مدیران شخص  یا  مدیر  آخرین  ماده 114،  برابر 
صالحيت دار برای اتخاذ تصميم نسبت به انحالل اظهارنامه حاوی صورت دارایی، بدهی را تنظيم و به حوزه 
مالياتی مربوط تسليم نمایند. مدیران تصفيه نيزمکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل، اظهارنامه مالياتی 
مربوط به آخرین دوره عمليات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 تنظيم و به اداره امور مالياتی مربوطه 

تسليم نمایند )ماده 116(.
صاحبان درآمد اتفاقی مکلفند در هر سال اظهارنامه مالياتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این 
قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف یک ماه از تاریخ تحصيل درآمد یا تعلق منافع 

به حوزه مالياتی تسليم كنند )ماده 126(.
در موارد یاد شده و در سایر مدارك كه مؤدیان مالياتی موظف به ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر شده اند، 
خودداری از انجام آن به عنوان یک تکليف قانونی می تواند با حصول سایر شرایط منجر به تحقق جرم فرار 

مالياتی گردد.
الف( تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون ترازنامه و حساب سود و زیان 

مؤدیان مالياتی گاهی ممکن است فرم اظهارنامه را به اداره مالياتی ارسال نمایند و اما از تسليم ترازنامه و 
حساب سود و زیان خودداری كنند. سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا صرف تسليم اظهارنامه حتی 
اگر سایر مدارك منظم نشده باشد، موجب خروج عمل افراد از جرم فرار مالياتی خواهد بود یا این كه تسليم 

اظهارنامه به شيوه مذكور در حکم عدم تسليم آن است.
در پاسخ به این سؤال به نظر می رسد از یک سو ضرورت تفسير مضيق قوانين ماهوی كيفری و تفسير به 
نفع متهم ایجاب می كند با تسليم هریک از مدارك )خواه اظهارنامه و خواه ترازنامه و حساب سود و زیان( 
عنصر مادی فرار مالياتی )ازنوع ترك فعل( زایل و موجب تبرئه افراد  شود و از سوی دیگر منطوق ماده 
201 »... از تسليم اظهارنامه مالياتی و ترازنامه و حساب سود و زیان« به ویژه عطف كلمات به یکدیگر با 
حروف )واو( داللت بر آن دارد كه هيچ كدام از اظهارنامه مالياتی یا ترازنامه و یا حساب سود و زیان نباید 
ارائه شده باشد، مضافًا این كه تسليم اظهارنامه علی رغم عدم تسليم سایر مدارك می تواند بيانگر عدم سوء 
نيت خاص مؤدی )قصد فرار از ماليات( باشد. لذا عمل مرتکب در این حالت به جهت فقدان عنصر روانی 

نيز جرم نخواهد بود.
با این وجود به عقيده نگارنده رفتار مرتکب با حصول سایر شرایط می تواند تکوین كننده عنصر ماده جرم 
آن  ننمودن  بوده و تکميل  نهایی  مالی  مالياتی حاوی فرم صورت های  اظهارنامه  زیرا  باشد؛  مالياتی  فرار 
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به منزله ارائه یک اظهارنامه ناقص كه صرفًا مشخصات مؤدی را در پی دارد، می باشد و چنين اظهارنامه ای، 

درحکم عدم تسليم آن است.
دليل دیگر این كه مؤدیان مالياتی گاهی عالوه بر اظهارنامه مکلفند حساب درآمد و هزینه یا خالصه 
با این وجود ماده 201 مصرح حساب درآمد و هزینه و صورت  وضعيت درآمد و هزینه را تسليم نمایند. 
خالصه وضعيت درآمد و هزینه نبوده است. این داللت بر آن دارد كه عبارت »تسليم اظهارنامه، حساب 
سود و زیان و ترازنامه« بيانگر آن است كه همه مدارك به نحو كامل می بایست تسليم گردد و ارائه ناقص 

مدارك به طوری كه نتوان ماليات را براساس آن تشخيص داد به منزله عدم تسليم آن است.
در رد فقدان عنصر روانی نيز باید گفت: فردی كه تعمداً اظهارنامه مالياتی را ناقص تسليم می نماید با 
فردی كه به طوركلی از تسليم آن خودداری می ورزد، تفاوت چندانی ندارد؛ زیرا با تسليم ناقص، قصد فرار 

ماليات را نيز دارد. به عالوه می خواهد با توسل به یک امر ظاهری از مجازات مقرر بگریزد.
ب( تسلیم حساب سود و زیان و ترازنامه بدون اظهارنامه

از شيوه های ارسال مدارك به اداره مالياتی، ارسال به وسيله پست است، هرگاه مؤدیان با تسليم سود 
و زیان و ترازنامه از طریق پست از تسليم اظهارنامه خودداری كنند به نظر می رسد به وظایف قانونی خود 
با جمع سایر شرایط موجب محکوميت به جرم فرار مالياتی گردد.  عمل نکرده و این ترك فعل می تواند 
تأكيد قوانين مالياتی همواره بر اظهارنامه مالياتی به عنوان اصل است. حساب سود و زیان یا ترازنامه فرع 
آن می باشد؛ بنابراین عدم ارسال فرم اظهارنامه به عنوان امر اصلی در كنار ارسال سایر مدارك به منزله عدم 
ارسال آن هاست. البته این ادعا كه با ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان، امکان تشخيص ماليات برای 
اداره مالياتی وجود دارد. لذا به جهت عدم تحقق عنصر مادی مقرر در ماده 201 قانون و فقدان عنصر روانی، 

این كه جرم فرار مالياتی تحقق نخواهد یافت، خالی از وجه نيست.
ج( عدم تسلیم اظهارنامه؛ حساب درآمد و هزینه؛ خالصه وضعیت درآمد و هزینه ها

ماده 201، اشاره ای به خودداری مؤدیان از تسليم حساب درآمد، خالصه وضعيت درآمد و هزینه ها ندارد و به 
عبارت »تسليم اظهارنامه و حساب سود و زیان و ترازنامه« بسنده كرده است. ظاهر ماده ممکن است این 
تلقی را ایجاد كند كه مقنن تنها استنکاف مؤدیان )افراد مشمول بند الف 96 اصالحی( از تسليم اظهارنامه 
و ترازنامه و حساب سود و زیان را جرم انگاری كرده و در مورد سایر مؤدیانی كه از تسليم خالصه صورت 
وضعيت درآمد و هزینه ها یا از تسليم اظهارنامه مالياتی و سایر مدارك در ماليات بر درآمد اتفاقی، درآمد 

امالك امتناع نمایند. جرم فرار مالياتی مصداق ارتکاب نمی یابد.
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به نظر می رسد این تفسير از ماده 201 با مقاصد مقنن همخوانی نداشته باشد. چه این كه محکوميت مؤدیان 
مشمول بند الف ماده 96 اصالحی به جرم فرار مالياتی از طریق خودداری از تسليم مدارك مشخصه ماليات 
و عدم امکان ارتکاب جرم فرار مالياتی از سوی مؤدیان مشمول بند ب و ج ماده 96 اصالحی و مؤدیان 
ماليات بر درآمد امالك، ارث، درآمد اتفاقی یا استنکاف از تسليم اظهارنامه و حساب درآمد و هزینه ها و 
حسب مورد سایر امالك موجب تبعيض خواهد بود. به عالوه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی و مشمولين 
بند الف ماده 96 اصالحی فاقد آن خصوصياتی است كه انحصار تحقق جرم فرار مالياتی از طریق خودداری 

از تسليم اظهارنامه و حساب سود و زیان و ترازنامه به این گونه ماليات ها را توجيه نماید.
مستنبط از عبارت »اظهارنامه« در ماده 201 در همه مواردی كه مؤدیان مالياتی ملزم به تنظيم اظهارنامه و 
ارائه آن به حوزه مالياتی هستند؛ هرگاه از انجام تکليف قانونی خودداری كنند با حصول سایر شرایط، مجرم 
بزه فرار مالياتی شناخته می شوند، خواه این مؤدیان ملزم به تسليم اظهارنامه به همراه حساب سود و زیان و 
ترازنامه، ملزم به تسليم حساب درآمد و هزینه یا خالصه وضعيت درآمد و هزینه به همراه اظهارنامه، ملزم 

به تسليم اظهارنامه با سایر مدارك در ماليات بر درآمد اتفاقی، ارث و امالك باشند.
د( خودداری از تسلیم اظهارنامه و سایر مدارک 

در مواردی كه مؤدیان مالياتی از تسليم اظهارنامه و سایر مدارك مثبته كه ملزم به ارائه آن ها هستند، امتناع 
 نمایند، جرم فرار مالياتی تحقق می یابد. برای مثال مؤدیانی كه در ماليات بر ارث از تسليم رونوشت گواهی 
اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی و تصویر گواهی شده كليه اوراق كه ثبت حق مالکيت متوفی نسبت 
به اموال و حقوق مالی است و اظهارنامه خودداری می نمایند، مرتکب جرم فرار مالياتی شناخته می شوند. 
تحقق این جرم در ماليات بر درآمد امالك و درآمد اتفاقی به این شکل خواهد بود كه مؤدیان از تسليم 

اظهارنامه، قرارداد عادی و رسمی  و دفاتری كه دال بر حصول درآمد است، امتناع نمایند.
عدم ارسال مالیات وصول شده دیگری از طرف پرداخت كنندگان حقوق

اصواًل پرداخت ماليات از وظایف شخِص مؤدی است. در این صورت تنها مؤدی است كه متحمل وزن 
حقوقی و وزن اقتصادی ماليات می شود. منظور از تحمل وزن حقوقی این است كه وی مجبور به رعایت 
مقررات قانونی و عمل به وظایف مربوط به رساندن ماليات به اداره مالياتی است. مراد از وزن اقتصادی، 
سنگينی بار اقتصادی ناشی از پرداخت ماليات است. پس كسی كه وزن اقتصادی ماليات را تحمل می كند 
در واقع همان كسی است كه مبلغ پرداخت شده به عنوان ماليات، نهایتًا از دارایی او كاسته می شود. در 
صورتی كه ماليات از خود مؤدی مطالبه شود و اشخاص دیگر مسئول پرداخت ماليات مؤدی باشند وزن 
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اقتصادی را مؤدی و وزن حقوقی آن را اشخاص مسئول پرداخت ماليات وی متحمل خواهند شد. مثاًل 
وقتی كه كارفرما قانونًا مسئول پرداخت ماليات متعلق به حقوق كاركنان خود می باشد؛ در واقع وزن  حقوقی 
ماليات را خود وی تحمل می كند یعنی او باید تشریفات و مراحل پرداخت ماليات را طی كند و اگر كوتاهی 

كند مسئوليت قانونی دارد.
ماده 86 قانون ماليات های مستقيم مقرر می دارد: »پرداخت كنندگان حقوق هنگام پرداخت یا تخصيص آن 
مکلفند ماليات متعلق را طبق ماده 85 این قانون محاسبه و كسر و ظرف سی روز ضمن تسليم فهرست 
متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتی محل پرداخت، در ماه های 

بعد فقط تغييرات را صورت دهند«.
در تبصره ماده یاد شده نيز آمده است »پرداخت هایی كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرری مزد و 
حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت كننده این قبيل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را ... 

محاسبه و كسر و ظرف سی روز .... به اداره مالياتی محل پرداخت كنند«.
در مواد 182 و 90، قانون مکلفين به پرداخت ماليات دیگران و متعهدین ضامنين پرداخت ماليات دیگری را 
در حکم مؤدی به حساب آورده است. ماده 182 مقرر می دارد: »كسانی كه مطابق مقررات این قانون مکلف 
به پرداخت ماليات دیگران باشند، همچنين هركس كه پرداخت ماليات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده 
باشد. كسانی كه براثر خودداری از انجام تکاليف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند؛ در 
حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات اجرای وصول ماليات ها با آنان رفتار خواهد شد«. 
در ماده 90 نيز آمده است: »در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند 
یا كمتر از ميزان واقعی پرداخت نمایند؛ اداره امور مالياتی ... مکلف است ماليات متعلق را به انضمام جرایم 
مربوط موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حکم مؤدی می باشند به موجب این 

برگ تشخيص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه كنند... «
پرسش اساسی در خصوص پرداخت كنندگان حقوق این است كه هرگاه آنان سه سال متوالی از ارسال 
ماليات وصول شده و صورت حاوی نام و نشانی دریافت كنندگان امتناع نمایند یا با تبانی با دریافت كنندگان 
حقوقی ماليات مقرر را از حقوق آنان كسر نمایند، رفتارشان مشمول ماده 201 به عنوان جرم فرار مالياتی 

خواهد بود، یا اینکه با وی به عنوان مرتکب جرم موضوع ماده 199 رفتار خواهد شد.
موافقان دیدگاه تحقق جرم فرار مالياتی معتقدند فلسفه جرم فرار مالياتی و در حکم مؤدی تلقی شدن آن، 
اقتضا می نماید همانند مؤدیان، پرداخت كنندگان حقوق نيز هرگاه عالمًا و عامداً به قصد فرار از ماليات سه 
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سال متوالی از كسر؛ ایصال و ارسال ماليات و صورت حاوی نام و نشانی دریافت كنندگان، خودداری ورزند، 
مرتکب جرم فرار مالياتی شناخته می شوند.

مضافًا اینکه خروج پرداخت كنندگان و دریافت كنندگان حقوق )كه مقنن هيچ تکليفی بر آنان بار ننموده 
است(، از مرتکبان جرم فرار مالياتی موجب تبعيض ميان مؤدیان مالياتی خواهد بود كه می تواند موجبات 

افزایش فرار مالياتی در جامعه را فراهم ساخته و تنظيم اقتصادی را مختل نماید.
منطوق ماده 274 قانون جدید نيز این استدالل را تقویت می كند. در این ماده عدم ایصال و ارسال ماليات 
در كنار استفاده از كارت بازرگانی دیگری به یک ميزان مجازات تهدید شده است. از این ظواهر بر می آید 

كه بند 5 ماده 274 در مقام تعيين مصادیق عنصر مادی فرار مالياتی است.
درحالی كه مخالفان تحقق فرار مالياتی معتقدند از ظاهر عبارت ماده 201 استفاده می شود كه قانون گذار 
عنصر مادی جرم فرار مالياتی را منحصر به استناد به مدارك خالف واقع و عدم تسليم اظهارنامه و حساب 
سود و زیان و ترازنامه نموده است. تفسير مضيق قوانين كيفری، مقتضی عدم تعميم جرم فرار مالياتی به 
رفتار توزیع كنندگان درآمد است. حتی اگر مدارك خالف واقع )صورت حاوی نام و ميزان حقوق دریافت 

كنندگان و دفاتر حقوق( را به اداره مالياتی ارسال نمایند.
3-2- شرایط تحقق جرم فرار مالیاتی

الف( فقدان شرط مباشرت در تنظیم خالف واقع
لزومی  به   ،274 ماده  و  مستقيم  ماليات های  قانون   201 ماده  مطابق  مزبور  مالياتی  فرار  جرم  تحقق  در 
شرط مباشرت مرتکب در تنظيم اظهارنامه، حساب سود و زیان، ترازنامه و سایر مدارك غير واقع كه ماخذ 
تشخيص ماليات قرار می گيرند نيست. در مواردی كه شخص ثالثی دفاتر و صورت حساب های نهایی را 
برخالف واقع تنظيم نماید و مؤدیان مالياتی با علم به خالف واقع بودن، آن ها را مورد استناد قرار دهند، 

مرتکب جرم فرار مالياتی شده اند.
ب( خودداری از تسلیم مدارک در زمان معین

به تصریح ماده 201 و بند 5 ماده 274 ق.م.م. در صورتی كه عنصر مادی جرم فرار مالياتی از نوع ترك 
فعل یعنی خودداری از تسليم اظهارنامه، حساب سود و زیان، ترازنامه باشد؛ عدم انجام این امر در سه سال 
متوالی شرط تحقق عنصر مادی است. ماده 201 در این خصوص مقرر می دارد: »هرگاه مؤدی به قصد فرار 
از ماليات از روی علم و عمد در مدت سه سال متوالی از تسليم اظهارنامه مالياتی و ترازنامه و حساب سود و 
زیان خودداری كند...« در بند 6 ماده 274 می خوانيم: »خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم 
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و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطالعات درآمدي و هزینه اي در سه سال متوالي....«.

به  اظهارنامه  تسليم  به  موظف  كه  سالی  ابتدای  از  مالياتی  مؤدیان  كه  است  آن  بودن  متوالی  از  منظور 
همراه اسناد و مدارك بوده تا انتهای سال سوم، به تکاليف مقرر عمل ننموده باشند؛ بنابراین هرگاه مثال 
زمان شروع فعاليت اقتصادی مؤدی از تاریخ 1380/1/1 بوده و مؤدی مالياتی تا 1383/12/30 اظهارنامه 
مالياتی و حساب سود و زیان و ترازنامه تهيه و تسليم ننموده باشد، جرم فرار مالياتی مرتکب نشده است. 
بلکه هرگاه تا تاریخ 1384/12/30 تکاليف مذكور را ترك كرده باشد جرم تحقق خواهد یافت؛ زیرا مبدأ 
شروع تکليف پایان سال مالی است كه به نظر می رسد گذشت سه سال متوالی از زمانی كه مؤدی قانونًا 
می بایست اظهارنامه ارائه دهد مالك خواهد بود. به عنوان مثال در ماليات بر ارث، وارث یا ولی یا امين و یا 
قيم یا نمایندگان قانونی آن ها مکلفند از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه مالياتی ظرف شش ماه تهيه و به حوزه 
مالياتی مربوط ارسال نمایند. بنابراین هرگاه از تاریخ فوت متوفی به قصد فرار از ماليات تا سه سال متوالی 

اقدام ننمایند، مشمول ماده 201 خواهند بود.
ج( كفایت تسلیم اظهارنامه خارج از موعد در نفی جرم فرار مالیاتی

هرچند عدم تسليم اظهارنامه و مدارك مالك تشخيص ماليات، خارج از مهلت مقرر موجب تعلق جریمه 
مالياتی به مؤدیان است؛ اما در مواردی كه به این تکليف در ظرف سه سال متوالی عمل شود، موجب خروج 
عمل مرتکب از عنوان جرم فرار مالياتی خواهد بود. برای مثال هرگاه اشخاص حقوقی دو سال پس از سال 
مالی اظهارنامه مالياتی را به حوزه مالياتی تسليم  نمایند ترك فعل مدیران اشخاص حقوقی در این دو سال 
موجب محکوميت آنان به مجازات فرار مالياتی نخواهد بود. هرچند شركت مذكور به مجازات مقرر در تبصره 

192 »جریمه ای معادل 40 درصد ماليات« محکوم خواهد شد.
3-3- نتیجه مجرمانه فرار مالیاتی

پرسش آن است كه جرم فرار مالياتی جرمی مطلق است یا اینکه نياز به تحقيق یک نتيجه مجرمانه دارد. 
در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه قابل طرح است: دیدگاه نخست نظر به مطلق بودن جرم دارد. بر اساس 
مفاد ماده 201، »هرگاه مؤدی به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد به ترازنامه، حساب سود و زیان، 
یا به دفاتر ... برخالف واقع تهيه و تنظيم شده، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسليم اظهارنامه، 
ترازنامه، حساب سود و زیان خودداری كند ...«. مضمون این ماده ظهور در آن دارد كه از نظر قانون گذار 
استناد صوری به مدارك خالف واقع یا استنکاف از تسليم اظهارنامه و حساب سود و زیان، ترازنامه، برای 

تحقق جرم مالياتی كفایت می كند. نيازی نيست كه مؤدی در فرار از پرداخت ماليات موفق گردد.
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چه بسا احتمال دارد كارشناسان مالياتی در مرحله تشخيص متوجه خالف واقع بودن مدارك شوند و نتيجه ای 
در پی نداشته باشد. حتی ممکن است مقنن به وضعيتی توجه داشته كه مؤدیان مالياتی در مرحله اظهار به 
اسناد خالف واقع استناد می نمایند، اما در مرحله تشخيص كارشناسان مالياتی كشف خالف می كنند. اگر 
قانون گذار اراده داشت تحقق جرم را به موفقيت مؤدیان در فرار از ماليات مقيد كند، می بایست متن ماده 
را به یکی از دو صورت ذیل انشا می كرد. ابتدا با حذف عبارت »به قصد فرار از ماليات« از صدر ماده، در 

قسمت اخير اضافه می نمود »بدین ترتيب از پرداخت ماليات فرار كند«.
یا آنکه متن ماده با این مضمون تنظيم می شد: »هرگاه مؤدی عالمًا و عامداً به قصد فرار از ماليات با استناد 
به ترازنامه و حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد و مدارك كه بر خالف واقع تنظيم شده و در تشخيص 
ماليات مالك عمل می باشد، یا با امتناع از تسليم اظهارنامه مالياتی، ترازنامه و حساب سود و زیان از پرداخت 

ماليات فرار نماید«.
عدم تصویب قانون با عبارات فوق، مؤید این است كه مقنن نظر به مطلق بودن جرم دارد. به عالوه هرگاه 
استناد به مدارك خالف واقع تنها در صورت عدم تشخيص از طرف كارشناسان مالياتی و منجر به عدم 
پرداخت یا پرداخت كمتر، جرم انگاری گردد؛ سبب افزایش جرم فرار مالياتی می شود. راه گریز از مجازات را 
برای مؤدیان فراهم می سازد. اصواًل سياست جنایی مبتنی بر تدابير پيشگيرانه ایجاب می كند رفتار متصل 

به نتيجه زیان بار )فرار از پرداخت( داخل در تعریف جرم گردد.
دیدگاه دوم اصرار بر مقيد بودن جرم دارد. این دیدگاه كه از اصل مقيد بودن جرایم، تفسير به نفع متهم نشأت 
می گيرد، بر مقيد بودن جرم مالياتی تأكيد دارد. البته نه بدان مفهوم كه مؤدیان موفق به فرار از پرداخت شده 
باشند. بلکه به این معنی كه رفتار مرتکب عامل ورود زیان به دولت بوده باشد یا ضرر بالقوه برای تحقق جرم 
فرار مالياتی ضروری است. منطوق ماده 24 قانون ارتقا سالمت اداری 1390: »موجب تضـييع حقوق قانوني 
دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا كسب امتياز ناروا گردد«. ظهور در این نکته دارد كه 
تحقق ضرر به دولت شرط محکوميت مرتکب فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت من جمله ماليات به حساب 

می آید؛ و با وحدت مالك مستنبط از آن، حکم فرار مالياتی از طرف افراد عادی هم روشن می شود.
در مورد اینکه بدون وجود ضرر، جرم فرار مالياتی محقق نخواهد شد، توجه به چند مطلب ضرورت دارد: 
كفایت  محتمل  یا  بالقوه  بلکه ضرر  نيست  متحقق  یا  بالفعل  ورود ضرر  لزومًا  عنصر ضرر  اینکه  نخست 
می كند. در واقع اگر برای تحقق جرم، ورود ضرر بالفعل الزم باشد استناد به مدارك خالف واقع را نباید 
جرم محسوب كرد؛ زیرا ارتکاب آن ضرری به كسی وارد نمی كند، بلکه وقتی كارشناسان مالياتی خالف 
واقع بودن را كشف نمی كنند، ضرر متحقق می گردد. دوم اینکه در ارتکاب جرم فرار مالياتی از طریق امتناع 
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از تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی ورود ضرر به دولت در معنای عام 
مسلم است؛ اما بالفعل بودن ضرر در این حالت را نمی توان به سایر عناصر مادی جرم فرار مالياتی تعميم 
داد. سوم اینکه در ركن مادی نتيجه آن است كه جرم فرار مالياتی به منظور ایراد ضرر مالی و كسب منافع 
یابد ليکن ضرر در جرم فرار مالياتی همانند جرایم عليه اموال لزومًا ضرر مادی است.  ارتکاب  اقتصادی 

تحقق ضرر معنوی در آن متصور نيست. 
 باتوجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل، زمان تحقق جرم فرار مالياتی زمانی است كه استناد به مدارك 
در  بعداٌ  اغفال شده ولی  مالياتی  باشد. هرچند در آن لحظه مسئوالن  خالف واقع تنظيم شده تمام شده 
هنگام تشخيص ماليات به غيرواقع بودن پی ببرند. از سوی دیگر حتی اگر احتمال ورود ضرر )یعنی بالقوه( 
هم متصور نباشد، جرم فرار مالياتی محقق نخواهد شد. مثل  اینکه مؤدیان مالياتی به قصد فرار از ماليات اما 
اشتباهٌا درآمد خود را در ترازنامه، حساب درآمد و هزینه، باالتر از ميزان واقعی درج نمایند كه نه تنها فرض 
ضرر دولت بی معنی است بلکه ماليات بيشتری به خزانه عمومی واریز خواهد شد. همين طور هرگاه كسی 
بعد از گذشتن مهلت مقرر در قانون، به اسناد خالف واقع استناد نماید كه اساسٌا به دليل انقضای مدت، این 

اسناد هيچ ارزشی ندارد و ماليات علی الراس تعيين می گردد.
4- عنصر معنوي

براي تحقق جرم، نقض اوامر و نواهي قانون گذار به تنهایی كافي نيست. فعل مجرمانه باید نتيجه خواست 
و اراده فاعل باشد؛ به سخن دیگر، ميان فعل مادي و حاالت رواني فاعل باید نسبتي موجود باشد تا بتوان 
مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم با تظاهر نيت سوء و یا خطاي مجرم است مشروط بر این كه فاعل 
 چنين فعلي را بخواهد یا دست كم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهي قانون گذار آگاه باشد. 
در تحقق عنصر رواني، وجود دو عامل ضرورت دارد، اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه. )اردبيلي، 1389، 

ج1 : 235؛ نوربها، 1388 : 175.(
4-1- اراده ارتكاب فعل

در كليه جرایم اعم از عمدي یا غيرعمدي، اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون گذار انجام عمل ارادي را 
مجازات مي كند. بنابراین حتي در حوادث رانندگي نيز شخِص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همين اراده 
است كه راننده اتومبيل را به راه انداخته و در واقع راندن اتومبيل مورد اراده و خواست او است. در صورت 
فقدان اراده ارتکاب جرم منتفي است. اراده ارتکاب فعل نيز باید با قصد مجرمانه یا خطاي جزایی توأم باشد، 

وگرنه به علت فقدان عنصر رواني، عمل مورد نظر ارتکاب جرم تلقي نمي شود )گلدوزیان،1389 : 179(.
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جرم فرار مالياتي نيز تنها در صورتي به حقوق كيفري راه پيدا مي كند كه عنصر مادي آن یعني خودداری 
از تسليم اظهارنامه، ترازنامه و سایر مدارك ضروري یا استناد به حساب سود و زیان، ترازنامه، حساب درآمد 
و هزینه خالف واقع و ناشي از اراده و خواست مرتکب باشد، بنابراین چنانچه كسي به اجبار اقدام به جعل 
مداركي نماید كه فعاليت های اقتصادي را از موارد مشمول معافيت مالياتي می نماید به جهت ارادي نبودن 

عمل مادي، جرم تحقق پيدا نمي كند.
4-2- عمدي بودن جرم فرار مالیاتي )لزوم قصد مجرمانه(

قانون گذار در برخي از موارد بيان مي كند كه فرار مالياتی جرمی عمدي است و براي این كار از عباراتي 
چون عالمًا، عامداً یا با سوءنيت استفاده مي كند كه این ها داللت  بر عمدي بودن جرم مي كند. در مورد جرم 
غير عمدي هم قانون گذار تصریح مي كند. گاه این جرم غير عمدي است یا عباراتي از قبيل سهواً، از روي 

بي احتياطي، بي مباالتي یا عدم رعایت نظامات دولتي و ... به كار مي گيرد.
قانون گذار در ماده 201 ق.م.م. صراحتًا از عبارت »به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد« و در بند 
6 ماده 274 از لفظ »...به منظور فرار مالياتی« استفاده نموده است كه بيانگر عمدي بودن جرم فرار مالياتي 
است؛ بدین معنا كه اگر مرتکب به صورت عمدي »به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر یا سایر اسناد 
و مداركي كه براي تشخيص ماليات مالك عمل است و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد 
نماید یا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه ... خودداری كند یا از كارت بازرگانی دیگری استفاده 
كند...« عملش مشمول ماده فوق الذكر مي شود ولي اگر مدتي در اثر اشتباه موضوعي از ارسال اظهارنامه 
خودداری كند مرتکب جرم فرار مالياتي نمی شود زیرا به علت فقدان علم، عنصر رواني جرم مخدوش بوده 

لذا جرم محقق نشده است.
سوء نیت عام

سوء نيت عام عبارت از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه، وجود این سوءنيت براي آن كه جرم 
عمدي تحقق یابد هميشه الزم است ولي كافي نيست اگر جرم از نوع مطلق باشد. قصد فعل یا خواست 
انجام عمل مجرمانه یعني سوق دادن اراده به سوي عمل مجرمانه الزم و براي تحقق جرم كافي است 
)سليمي نمين، 1384 :91، شامبياتي، 1387، ج1 :411(. در فرار مالياتي سوءنيت عام عبارت از اراده خودآگاه 
فرد در استناد به مدارك خالف واقع كه در تشخيص ماليات مالك عمل است یا عمد در اقدام به ترك فعل 
خودداری از تسليم اظهارنامه، ترازنامه و یا عمد در اقدام به فعاليتهاي اقتصادي زیرزميني وجود داشته باشد.

سوء نیت خاص
گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص كرده كه فاعل براي تحقق آن كوشيده است. 
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براي مثال در قتل، صرف جرح و آزار عمدي كفایت نمي كند بلکه فاعل باید در تحصيل نتيجه خالف قانون 
یعني كشتن نيز عامد باشد، تا بتوان فعل ارتکابي را قتل عمد شناخت. بنابراین سوء نيت خاص متضمن 
كشش و تمایل فاعل به تحصيل نتایج معلوم و معين برخالف نيت قانون گذار است )اردبيلي، 1389 : 242، 
شامبياتي، 1387، ج 1: 411.( جرم فرار مالياتي نيز زماني به وقوع مي پيوندد كه سوء نيت خاص، یعني قصد 
فرار از ماليات وجود داشته باشد. ماده 201 قانون ماليات های مستقيم در لزوم سوءنيت خاص در جرم فرار 
مالياتي تصریح می دارد: »هرگاه مؤدي بهقصد فرار از ماليات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود 
و زیان یا به دفاتر یا سایر اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات مالك عمل است و برخالف حقيقت 
تهيه و تنظيم شده است استناد نماید یا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه خودداري كند...«. بنابراین 
اگر مدیر یک شركت به قصد اضرار به شركت یا سهامداران به ارتکاب عنصر مادي جرم فرار مالياتي از نوع 

فعل یا ترك فعل مبادرت نماید، جرم فرار مالياتي محقق نخواهد بود.
4-3- علم به خالف واقع بودن اسناد

موضوع جرم فرار مالياتي، در یک حالت استناد به »تراز نامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر یا سایر اسناد 
و مداركي كه براي تشخيص ماليات مالك عمل است و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم شده« مي باشد. 
بنابراین مرتکب جرم فرار باید علم خالف واقع بودن این اسناد را داشته باشد. براي مثال اگر مدیر عامل 
شركت ترازنامه و حساب سود و زیان تنظيمي توسط حسابدار شركت را به تصور این كه این اسناد به نحو 
صحيح تنظيم گردیده به سازمان مالياتي ارسال نماید؛ نمي توان وي را مرتکب جرم فرار مالياتي دانست. هر 
چند از لحاظ عنصر مادي وي به امر خالف واقع استناد نموده است و عنصر مادي محقق است ولي از لحاظ 
عنصر معنوي چون عمد در ارسال مدارِك خالف ضرورتًا قصد فرار مالياتي را نداشته، لذا در این فرض سوء 

نيت مخدوش است و جرم فرار مالياتي محقق نشده است.
لزوم وجود این دو شرط یعني آگاهي به خالف حقيقت بودن اسناد و تعمد در آن بدون نياز به تصریح 
مقنن بر طبق اصول كلي حقوق جزا در باب ركن معنوي جرم قابل استنباط است. زیرا در كليه جرایم آگاهي 
فاعل به كيفيت عناصر جرم شرط ضروري تحقق جرایم است و این جرایم نيز از این اصل مستثناء نمي باشد.

در فرض، استفاده از كارت بازرگانی دیگر مرتکب بایستی علم به عدم تعلق كارت به دیگری داشته باشد 
اگر كسی اشتباهًا كارت بازرگانی دیگری را كارت خود تصور كند و معامله را با آن انجام دهد مشمول فرار 

مالياتی نمی شود.
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5- نتیجه گیری
تعریف مقنن از فرار مالياتی در ماده 201 و 274 قانون ماليات های مستقيم جامع نيست و برخی از افعاِل 
اسناد و مداركی كه مالك  با جعل  مثاًل هرگاه مؤدیان  برنمی گيرد.  را در  ماليات  پرداخت  به عدم  منجر 
تشخيص ماليات نيست فعاليت های شغلی خود را از موارد معافيت مالياتی قلمداد نماید؛ مشمول قانون 201 
نخواهد بود. تعریف مقبول جرم فرار مالياتی عبارت است از »ارتکاب هر فعل و یا ترك فعلی مؤدی كه به 

قصد فرار مالياتی صورت گيرد و منجر به پرداخت ناقص یا نپرداختن ماليات شود«.
نتيجه به دست آمد كه رفتار فيزیکی فرار مالياتی هم  این  با عنصر مادی جرم فرار مالياتی  در رابطه 
به صورت فعل مثبت مادی و هم به صورت ترك فعل تحقق می یابد. این امر از منطوق مواد 274 و 201 
از كارت  استفاده  یاد شده و  اسناد  به  استناد  این ماده  استنباط است، در  قابل  ماليات های مستقيم  قانون 
بازگانی غير و انجام معامالت به نام غير و.. فعل مثبت مادی و عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب 
سود و زیان، برای فرار از پرداخت ماليات ترك فعلی است كه برتحقق جرم فرارمالياتی از سوی هردو فعل 
تأكيد دارد. اصواًل فرار مالياتی مستلزم خوداری از انجام یک وظيفه عمومی  چون پرداخت ماليات است كه 
عمل سلبی به حساب می آید؛ اما مرتکب در رسيدن به این مقصود ممکن است به اعمال مادی مثبت نيز 

مبادرت ورزد.
هرچند مقنن در ماده 201 صرفًا به استناد به مدارك خالف حقيقت یا عدم تسليم اظهارنامه یا ترازنامه و 
یا حساب سود و زیان به عنوان عنصر مادی جرم فرارمالياتی، اشاره نموده است اما نباید عنصر مادی جرم 
مزبور را منحصر به این موارد دانست. بلکه سایر اعمال مادی نيز با حصول شرایطی می تواند تکوین گر جرم 
فرار مالياتی گردند. هرگاه مؤدی مالياتی اظهارنامه واقعی تنظيم و تسليم نماید كه مالك تشخيص ماليات 
قرارگيرد ولی از طریق سایر اسناد مانند اساسنامه و غيره فعاليت خود را برخالف واقعيت از فعاليت هایی 
قلمداد نماید كه مشمول معافيت مالياتی می شوند، مرتکب جرم فرارمالياتی شده است. حال آن كه مطابق 
ماده 201، نه به اسناد خالف واقع كه مالك تشخيص ماليات است استناد شده و نه از تسليم اظهارنامه و 

ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری شده است.
صرف تنظيم خالف واقع مداركی كه مالك تشخيص ماليات قرار می گيرد برای تحقق جرم مزبور كافی 
نيست بلکه می بایست به این مدارك خالف واقع استناد شود. به عالوه درتحقق جرم فرار مالياتی مزبور 
مطابق ماده 201 لزومی به مباشرت مرتکب در تنظيم اظهارنامه، حساب سود و زیان، ترازنامه و سایر مدارك 
خالف واقع كه ماخذ تشخيص ماليات قرار می گيرند نيست. در مواردی كه شخص ثالث دفاتر و صورت 
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حساب های نهایی را برخالف واقع تنظيم نماید مؤدیان مالياتی با علم به خالف واقع بودن، آن ها را مورد 

استناد قرار دهند، مرتکب جرم فرار مالياتی شده اند.
به تصریح ماده 201 در صورتی كه عنصر مادی جرم فرار مالياتی از نوع ترك فعل یعنی خودداری از 
تسليم اظهارنامه، حساب سود و زیان، ترازنامه باشد عدم انجام این امر در سه سال متوالی شرط تحقق 
عنصر مادی است. منظور از متوالی بودن آن است كه مؤدیان مالياتی از ابتدای سالی كه موظف به تسليم 
اظهارنامه به همراه اسناد و مدارك بوده تا انتهای سال سوم، به تکاليف مقرر عمل ننموده باشد. در رابطه 
با نتيجۀ مجرمانه؛ نظریه مطلق بودن فرار مالياتی از مبنای متقنی برخوردار نيست بلکه دیدگاه مقيد بودن 
فرار از ماليات كه از اصل مقيد بودن جرایم و تفسير به نفع متهم الهام می گيرد، رجحان دارد. البته نه بدان 
مفهوم كه مؤدیان موفق به فرار از پرداخت شده باشند بلکه به این معنی كه رفتار مرتکب عامل ورود زیان 
به دولت بوده باشد و وحدت مالك مستنبط از ماده 24 قانون ارتقاء سالمت اداری 1390 مفيد لزوم تضيع 

حقوق دولت یعنی ضرر، در تحقق فرار مالياتی است.
عبارت »به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد« در ماده 201 بيانگر  عمدي بودن جرم فرار مالياتي 
است. بدین معنا كه اگر مرتکب به صورت عمدي »به ترازنامه و حساب سود زیان یا به دفاتر یا سایر اسناد 
و مداركي كه براي تشخيص ماليات مالك عمل است و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد 
نماید؛ یا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه... خوداري كند.« عملش مشمول ماده فوق الذكر مي شود.
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