
 منافع مشمول مالیات هر تالش غیرلانونی ای که با هدف پرداخت نکردن مالیات صورت بگیرد مانند ندادن اطالعات الزم در مورد

شود. البته باید بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تفاوت لائل شد. فرار مالیاتی تخلف از  نامیده می فرار مالیاتی به ممامات مسئول،

شده و آن را از چشم ممامات  یک عمل غیرقانونی لانون است و فرد به دلیل عدم ارائه گزارش صحیح درباب درآمدهای خود مرتکب

شخص نگران افشا شدن عمل خود نیست. در اجتناب مالیاتی فرد از  مالیاتی اجتناب دولتی و مالیاتی دور نگه می دارد منتها در

ته به می یابد و البته کلیه مبادالت خود را با جزئیات آن، الب مالیات طریك کاستن از لابلیت پرداخت مالیات راه گریزی از پرداخت

 .کند شکل غیر والعی، یادداشت و ثبت می

 ممانعت از دسترسی ماموران به اطالعات مالیاتی جرم است

زمانی که فردی مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی خود یا افراد دیگر شود یا از انجام تکالیف لانونی مبنی بر 

مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کند و عمل او منجر به زیان  ۹۶۱ارسال اطالعات مالی موضوع ماده 

بنابراین اجتناب از  .در واقع یک سوءاستفاده از قوانین مالیاتی است اجتناب از مالیات .ز مجرم خواهد بودوارده به دولت شود نی

مالیات نوعی سوء استفاده رسمی از لوانین مالیات است و حتی امری غیر لانونی جهت کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن لانون 

، عملی غیرلانونی است که در لالب گزارش غیروالعی درآمد و فروش، فرار مالیاتی امایا استفاده از ظرافتهای لانونی تلمی شده، 

 .کسری ها و تنظیم اظهارنامه صورت می گیرد

 جرایم مالیاتی کدامند و مجازات فرار مالیاتی چیست؟

  شمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن لانون مالیاتهای مستمیم؛ هرگاه هر یک از م 911مطابك ماده

% لیمت اموال اظهار نشده طبك تشخیص 5ای معادل  از ذکر لسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه

التفاوت بهای  ای معادل دو و نیم درصد مابه لطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خالف والع مشمول جریمه

 .مندرج در اظهارنامه با رلم مورد تشخیص دارایی که مالک احتساب مالیاتی لطعی خواهد بود

گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هریک از  به هریک از وراث تعلك می سهم االرث جرایم مذکور نسبت به – تبصره

یات معاف شود نسبت به سهم خود از پرداخت جریمه نیز ها تجاوز نخواهد کرد و هریک از وراث که از پرداخت مال آن

 .معاف خواهد بود

  همان لانون ممرر نموده؛ برای تأخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل  022در باب تاخیر در پرداخت نیز ماده

ف از تاریخ ابالغ االختال %( در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابه55دیرکرد به میزان سه چهارم یک درصد ) زیان 

آید و از پانزده روز به باال یک ماه  روز به حساب نمی 95برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از 

 .احتساب خواهد شد

برای پرداخت مالیات تماضای  االرث عدم دسترسی به سهم  در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک به عذر – تبصره

مالیاتی عذر او را موجه تشخیص دهد با تأیید سرممیز و موافمت ممیز کل، مهلت متناسبی برای تأدیه  مهلت کند و ممیز

 .باشد مالیات به او داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیرکرد در مهلت معاف می

  و عمد به ترازنامه و حساب  لانون مالیات مستمیم؛ هر كس به لصد فرار از پرداخت مالیات از روي علم 029طبك ماده

سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخیص مالیات مالن عمل مي باشد و بر خالف حمیمت تهیه یا تنظیم 

شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حمولي كه به علت 

الیف ممرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارن باعث خودداري از انجام تك

تشخیص درآمد. اشخاص مذكور به كمتر از میزان والعي گردند و این امر به موجب اسناد و دالیل محرز شود مشمول 

بین نزد مراجع لضایي از طرف وزیر امور مجازات ممرر در این ماده خواهند بود. تعمیب و الامه دعوي علیه مرتك

 .التصادي و دارایي به عمل خواهد آمد

  لانون فوق؛ وزارت امور التصادي و دارایي مي تواند از خروج بدهكاران مالیاتي كه میزان بدهي  020همچنین طبك ماده

م این ماده در مورد مدیر یا مدیران آنها از یكصد هزار تومان )ین میلیون لاير ( بیشتر است از كشور جلوگیري نماید. حك

مسئول اشخاص حمولي خصوصي بابت بدهي مالیاتي شخص حمولي اعم از مالیات بر درآمد شخص حمولي یا مالیات هایي 
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كه به موجب این لانون شخص حمولي مكلف است به كسر و ایصال آن مي باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز 

 .یربط با اعالم وزارت مزبور مكلف به اجراي این ماده مي باشندجاري است . مراجع ذ

لطعي نشده باشد حكم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاري نخواهد  بدهي مالیاتي در مواردي كه - 1تبصره 

 .بود

خود به همسر و یا  والفرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال ام در صورتي كه مودیان مالیاتي به لصد - 2تبصره 

 .فرزندان نمایند وزارت امور التصادي و دارایي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریك مراجع لضایي الدام نماید

 


