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کند، ها را تأمین میای از هزینهاینکه بخش عمده ها، مالیات است. عالوه برامروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت
های اسالمی و آنچه از آیات و روایات رود. براساس آموزهکار میعنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز بهبه
افرادی که از پرداخت آن  های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاًاز پرداخت مالیات آید، فراردست میبه

 شوند.کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب میامتناع می

های اسالمی، حکم فرار از به آموزه باتوجهبایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که در همین راستا، آنچه می
به احکام اسالمی، آن دسته از افرادی که با توسل به  باتوجههای حکومتی چیست؟ از سویی دیگر لیاتپرداخت ما

-کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی میپردازند و از پرداخت آن اجتناب میخألهای قانونی مالیات خود را نمی

 و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده 
روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به 

فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به  های انجام شده،بررسی
له نیز أشود، به این مسلحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب میدیگران و جامعه اسالمی است، به

های های اولیه، شامل مالیاتتشود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و عالوه بر مالیاپرداخته می
 شود.حکومتی نیز می
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 لهطرح مسأ. 1

آورد نیازی به دست میتنهایی بهکرد و معاش خود را بهکه غیراجتماعی زندگی میانسان تا زمانی

که به زندگی اجتماعی روی آورد و نیازهایش بیشتر شد، تأمین اجتماعی نداشت. اما از زمانیهزینه 

عی بعدها تحت عنوان مالیات، های اجتماساز بود، این هزینهاین نوع زندگی برایش هزینه

نحوی ها، دریافت مالیات توسط دولت، یک اصل ضروری بود بهگذاری شد. بعد از تشکیل دولتنشان

های دینی نیز مالیات را عنصری از عناصر امضایی یچ نظامی آن را منسوخ نکرد، حتی حکومتکه ه

ی تر و در بعضی دیگر جلوهخود قرار دادند. حال این عنصر اقتصادی در بعضی جوامع پررنگ

 گاه نفی نگردید.کمتری داشت، اما هیچ

بخشی از درآمدهای حکومتی به مبنای شرعی آن،  باتوجههای اسالمی نیز مالیات در حکومت

ع از پرداخت آن عالوه بر بُعد بایست توسط مردم پرداخت شود و امتناشد که میتلقی می

توان گفت در اسالم، از ابتدا با قبول اصل و مسأله گرفت و میالناسی، وجه شرعی هم میحق

ا دو دسته مالیات داری، مسأله مالیات نیز رونمایی گردید. در اقتصاد حکومت اسالمی بحکومت

های حکومتی نیز های ثانویه یا غیرثابت که مالیاتهای اولیه یا ثابت، مالیاتروبرو هستیم؛ مالیات

 شود.نامیده می

یر است اما هر زمان که حاکمان تصمیم بر اخذ آن سناپذمالیات یک عنصر اقتصادی اجتناب

های فرار مالیاتی در بسیاری پرداختند. راه گرفتند، گروهی از طریق فرار و اجتناب به مقابله با آن

شود، حکم گریز متشرعان از این موارد قابل فهرست است اما آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می

 .تر از عدم پرداخت دیگر افراد غیرمتشرع و غیرمدعی باشدواجب مالی است. گریزی که شاید مذموم

های حکومتی نیز، شود که آیا فرار از پرداخت مالیاتت مطرح میسؤااللذا در ادامه بحث، این 

های اولیه را به توان مالکات و مستندات وجوب مالیاتهای اولیه حرام است؟ آیا میمانند مالیات

های حکومتی تسری داد و نپرداختن آن را حرام و غیرشرعی دانست؟ از سویی دیگر آیا آن مالیات

های شرعی که به تعبیری غلط اما مصطلح از حیل شرعی ریزگاهدسته از افرادی که با توسل به گ

کنند نیز، مرتکب فعل حرامی یپردازند و یا از پرداخت اجتناب ماستفاده کرده و مالیات نمی

اند؟ یا اینکه فرار از پرداخت مالیات با اجتناب از پرداخت متفاوت بوده و حکم فرار مالیاتی بر شده

 نیست؟ اجتناب قابل حمل و تسری
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 مفهوم شناسي .2

 مالیات 1-2

شود آن تعاریف و تعابیر مختلفی از مالیات ارائه شده است، اما آنچه از مجموع تعاریف مستفاد می

است که مالیات وجه یا منفعتی است که سیستم حاکم بر فرد یا افراد جهت تأمین مخارج خود 

نیز به فرد یا افراد عرضه کند کند تا به حیات خود ادامه دهد و در مقابل خدماتی را دریافت می

موجود در  نحوی که وجود هر دو طرف منوط به یکدیگر باشد. در اینجا به تعریف دو نوع مالیاتبه

 شود.جامعه پرداخته می

 مالیات اسالمي .1-1-2

-مالیات اسالمی حقی معلوم است که قانونگذار اسالمی بر دارایی افراد واجب کرده است. این حق به

شود و هر های مالی دریافت میصورت نقدی و غیرنقدی بنابر شروط معین و با تکیه بر دستورالعمل

می و چه خارج از این محدوده باشد مکلف به پرداخت حقی است که فرد، چه در حمایت دولت اسال

( از مالیات اسالمی با عناوینی از قبیل مالیات شرعی، ثابت یا مالیات 1390بر ذمه دارد. )عزیزی، 

 اولیه نام برده شده است.

 مالیات حکومتي .2-1-2

متغیر، قانونی یا ثانویه نیز نامیده در مقابل مالیات اسالمی، مالیات حکومتی قرار دارد که مالیات 

معنای مالیات مطلق در اقتصاد متعارف است. در تعریف مالیات حکومتی نیز تعریف مورد شده و به

دهد: سهمی است که اجماعی وجود ندارد. فرهنگ معین ذیل واژه مالیات این تعریف را ارائه می

دارد تا بتواند مخارج مملکتی را که نفع یحکومت بر مبنای اصل همکاری ملی از مایملک افراد برم

طورکلی از نظر برخی . به(1362)معین،  آن است و یا قروض خود را بپردازدعمومی در 

برای  قانون،ها و مؤسسات براساس نظران، مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکتصاحب

، بودن افزون بر خصلت اجباریدارد. تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می

مالیات  ی صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزانخصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه

)عرب  ندارد جودشوند، ودهندگان از آن برخوردار میدریافتی و ارزش خدمات عمومی که مالیات

 .(1376مازار، 

های توان به جنبهالوه بر حدود کمّی آن، میدر تفاوت مالیات اسالمی با مالیات حکومتی ع

شوند که موجب قانون بشری وضع میبههای حکومتی کننده نیز اشاره کرد. مالیاتفردی در پرداخت

شود اما در نسبت به پرداخت آن اجبار قانونی وجود دارد و عدم پرداخت آن تخلف محسوب می
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و مودّی آن را تکلیف خود دانسته و پرداخت آن های اسالمی، عبادی هستند فرهنگ اسالمی مالیات

مدار با هدف تقرب به خداوند، بخشی از درآمد و داند. انسان دینرا راهی جهت قرب پروردگار می

احساس  پردازد و نسبت به پرداخت آندارایی خود را در راه خدا و برای مصارف خداپسندانه می

 .(1389)پورفرج،  لطمه و ضرر اقتصادی ندارد

؛ برخی از فقهاء پرداخت استهای حکومتی مورد اتفاق همه فقهای معاصر مشروعیت مالیات

نگاه رو دانند. از اینهایی که دولت باید آنها را تأمین کند، میمالیات را بخشی از موونه و از هزینه

اکثر های حکومتی، وضع حکمی اولیه در کنار وضع وجوهات شرعی است، اما ها به وضع مالیاتآن

فقهای معاصر، مالیات حکومتی را حکم ثانویه تلقی کرده و جواز آن را منوط به حکم حاکم شرع 

توجه به آنچه بیان . با(1395، سیستانی 1395؛ مکارم شیرازی، 1379)یوسفی و همکاران،  دداننمی

است. شد، مالیات حکومتی تحت عنوان حکم حکومتی بوده و از وظایف و اختیارات حاکم اسالمی 

دید خود، مختصات این مالیات را حاکم اسالمی با در نظر گرفتن شرایط و مصالح جامعه و صالح

کند. در دولت اسالمی قاعده آن است که برای رسیدگی به محرومان و رساندن آنان به مشخص می

از  شود و حکومت اسالمی در برابر همه مردمسطح حداقل معاش، تفاوتی بین مردم قائل نمی

 .(1392نظر، ی و موحدی بکسئولیت یکسانی برخوردار است )رضائم

 

 فرار مالیاتي و اجتناب مالیاتي .3

ظاهر ای است بهفرار بدین صورت تعریف شده: در لغت گریز است و در اصطالح صورت دادن معامله

یا نقض قانون، مانند معامالت مشتمل بر حیله  1صحیح و در باطن برای نقض حقوق صاحبان حق،

 .(1388)جعفری لنگرودی،  2در بیع ربوی. اصطالح تفصیلی آن فرار از حرام به حالل است

سازی، عدم ارائه فرار مالیاتی در حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب

منظور فرار از پرداخت مالیات دارد. در این ... به های اقتصادی زیرزمینی ودفاتر رسمی، انجام فعالیت

شود یا سودی که باید در آن مالیاتی پرداخت راستا معموال درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می

شود و یا اینکه مواردی که تخفیف ها، مخفی یا کمتر از آنچه هست نشان داده میشود یا میزان آن

ها، عدم شود. هدف اصلی تمام این فعالیتآنچه هست بیان می دنبال دارد، بیشتر ازمالیاتی به

فرار مالیاتی جرمی است که  .(1392)صمدی و تابنده،  استپرداخت کامل یا پرداخت ناقص مالیات 

صورت ترک فعل قابل اجراست و در آن عناصر اختفاء، تقلب و تخلف از صورت فعل و هم بههم به

 خورد.قانون به چشم می

                                                                                                                   
 طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.هقصد فرار از دین بق.م: هرگاه معلوم شود که معامله به 218ماده  1
 (1404)نجفی،  الربا، نصاً و فتوى إذ هو فرار من الباطل إلی الحق.التخلص مند عرفت مشروعیه االحتیال فیفق 2
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های ات مالیاتی از اجتناب مالیاتی به ترفند مالیاتی نیز تعبیر شده و آن توسل به گریزگاهدر ادبی

قانونی و نپرداختن مالیات یا کاهش میزان آن است. در این حالت فرد ظاهرا تخلفی را مرتکب 

ده نشده، در عین حال وظیفه قانونی خود را یا کامل انجام نداده و یا در انجام آن دچار نقصان بو

است. در اجتناب مالیاتی برخالف فرار مالیاتی نقض قانون وجود ندارد بلکه فرد با استفاده از 

دهد. آنچه در اجتناب مالیاتی اهمیت صورت کامال قانونی انجام میهای قانونی، فعلی را بهگریزگاه

دهد این اجازه را می ها به افرادگریزگاه .(1385)م و کوهی،  هاستگاهدارد، سوءاستفاده از این گریز

و تسهیالت کاهشی مالیات استفاده کنند این خالءهای قانونی گاهی  1هاها، معافیتکه از ارفاق

 .(1380)عرب مازار،  شوندمینامیده  2پناهگاه مالیاتی یا پناه مالیاتی

گذاران در جهت شود قانونباید دقت نمود که شناسایی این دو مفهوم از یکدیگر باعث می

دو  تر اقدام نمایند چرا که عدم شناسایی و عدم تفکیک صحیح اینرسیدن به اهداف خود علمی

شود. آنچه قبل از دقت در هایی با کارکرد متضاد مدنظر قانونگذار میمفهوم، موجب پیدایش قانون

هت رسد، ظاهر غیرشرعی و عدم وجاهت قانونی فرار مالیاتی و مشروعیت و وجانظر میاین امر به

 تر مورد بررسی واقع شود.های عمیققانونی اجتناب مالیاتی است، امری که باید در الیه

 

 هاي اسالميفرار از مالیات. 4

معتقدند که نباید روایات است،  و داران معاصر که محل اتکای آنان اخبارگروهی از متشرعان و دین

دریافت این مالیات هیچ منبع و مأخذ سوای خمس و زکات مالیات دیگری از مردم اخذ کرد و 

 روایی و حدیثی ندارد.

 مالکیت فردي و شخصي .1-4

این گروه براساس مبنای خود بر مالکیت شخصی افراد تکیه کرده و معتقدند که اسالم بر مالکیت 

گذارد و اخذ مالیات، تعدی به مالکیت شخصی مسلمانان است و توقع دارند شخصی افراد احترام می

 را خصوصی مالکیت اسالم اینکه صورت امروزی، در اخبار و روایات آمده باشد. درخذ مالیات بهکه ا

فرمایند: حُرْمَةُ گذارد هیچ شکی وجود ندارد. پیامبر گرامی اسالم میپذیرد و به آن احترام میمی

دقت کرد که اسالم و احکام اسالمی، حوزه مالکیت  اما باید .(1409)عاملی،  3مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ 

                                                                                                                   
های توان خروج قانونی و موقت از پرداخت مالیات، تعریف کرد که در راستای سیاستمعافیت مالیاتی را می 1

 گیرد.حمایتی حاکمان از مردم صورت می
2 Tex shelter 

َبابُ الْمُؤِْمنِ فُسُوقٌ َو وَ عَنْ فَضَاَلةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَْن أَبِی جَعْفَرٍ ع َقالَ: قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص سِ 3

 وَ َأکْلُ َلحِْمهِ مَعْصِیَةٌ لِلَّهِ وَ ُحرَْمةُ مَالِِه کَُحرْمَِة دَمِهِ. -قِتَالُُه کُفْرٌ
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طور که مشخص است افراد در استفاده از مایملک خود آزاد و صاحب شخصی را محدود ساخته و آن

توان به مواردی نظیر قمار، اسراف و تبذیر، اتالف، احتکار و... نمونه می برای اختیار وسیع نیستند.

شود، مختار گذاشته گونه که ادعا میانان را بر اموال خود آناشاره کرد. اگر احکام اسالمی، مسلم

کنند؟ یا  توانند اموال خود را مثال به شکل قمار یا ربا مصرفاست پس چگونه است که افراد نمی

ای استفاده نمایند که دائر به زیان برای اموال دیگران باشد؟ گونهتوانند از اموال خود بهچرا نمی

ای باید بپردازند. وانگهی حاکم اسالمی با های واجبی است که افراد در شرایط ویژهنمونه دیگر نفقه

استفاده از حق نظارت و ذیل عنوان والیت فقیه و براساس مسئولیت اداره جامعه که بر عهده دارد از 

کند که هدف نهایی آن نیز، تمرکز ثروت و سلطه مالکانه گسترده افراد محدود، جلوگیری می

 ی عدالت اجتماعی است.برقرار

 عدم دلیل بر اخذ مالیات. 2-4

کنند این جز در موارد خمس و زکات بیان میدلیل دیگری که این گروه بر عدم جواز اخذ مالیات به

جز موارد است که معتقدند در منابع اسالمی دلیل و شاهدی مبنی بر جایز بودن اخذ مالیات به

امروزه بسیاری امور در  ندارد. در جواب باید گفت،مصرح که همان خمس و زکات است وجود 

زندگی مسلمانان حتی زندگی خود این افراد رواج دارد که در اسالم حکم یا دلیلی برای جایز بودن 

دانند؛ شود چرا که اصولیین و فقها اصل در اشیاء و امور را بر جواز و برائت میآنها یافت نمی

که دلیلی بر حرمت آن موجود باشد. با توسل به این اصل نصورت که هرچیزی رواست مگر آبدین

الیات بر اولیه، باید از این افراد دالئل ادعایشان را مطالبه نمود، زیرا ایشان مدعی عدم جواز دریافت م

که باید برای حرمت و عدم دریافت آن، دلیل ارائه شود. عالوه بر ، در حالیاساس فقدان دلیل است

توان از دالیلی مانند بناء عقال و ضرورت نحصر در کتاب و سنت نیست بلکه میاین، ادله فقهی م

 های حکومتی بهره جست.حفظ نظام، در اثبات مشروعیت مالیات

 مالیات پرداخت عدم بر روایي مجوز .3-4

از دیگر دالیل قائلین به عدم جواز اخذ مالیات، روایات وارده از معصومین با موضوع اجازه در 

السالم آمده: گاهی با زراره از امام باقر علیه سؤالهای مرسوم حکومتی است. در نپرداختن مالیات

خواهند سوگند یاد کنیم آنان از ما میبه یک دهم بگیران )عشار( حکومتی برخورد می هایماندارایی

ام فرمود: سوگند یاد گذارند به راه خود ادامه دهیم. امایم[ و جز این نمیکنیم ]که مالیات پرداخته

 .، همان()عاملی 1کنید

                                                                                                                   
فَیَطْلُبُونَ مِنَّا -بُکَیْرٍ عَْن ُزرَارََة َقالَ: قُْلُت لَِأبِی َجعْفٍَر ع نَمُرُّ ِبالَْماِل عَلَى الْعُشَّارِاْلحُسَیْنِ بِإِسْنَادِِه عَِن ابْنِ بْنِ عَلِی  مَُّدبْنُُمحَ 1

 َقالَ َفاحِْلفْ َلهُمْ َفهُوَ أَحَلُّ ِمَن التَّمِْر وَ الزُّْبدِ.-کَوََلایَرَْضوْنَ مِنَّا إِلَّاِبذَلِ -أَنْ نَْحلِفَ لَهُمْ َو ُیخَلُّونَ سَبِیلَنَا
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گرفتن مالیات بر مبنای یک دهم، اوالً: ناظر به رسمی رایج در زمان جاهلیت بود که بعد از اسالم 

وآله و اهلل علیهشدند و لذا مورد نکوهش پیامبر صلینیز متصدیان جمع آوری زکات آن را مرتکب می

تجویز سوگند از سوی امام،  . (1408؛ ابوعبید، 1403)مجلسی،  وده استالسالم بسلم و ائمه علیهم

 ها را که سبب تقویت حکومت ظالمان بوده، تبیین کرده است.گونه مالیاتناروا بودن پرداخت این

دهم بگیری ناظر به اند که شاید مذمت روایات یک: گروهی از مورخان نیز احتمال دادهثانیاً

آوری زکات به رسم مرسوم در م است. زیرا گروهی از متصدیان جمعمواردی در زمان حاکمیت اسال

داشتند و گروهی از عنوان هدیه برمیجز دریافت زکات، میزانی از دارایی مودیان را بهعهد جاهلی، به

این افراد نیز با ظلم میزان زکات دریافتی را دو برابر مقرر کرده و میزان اضافی را به ناحق از آن 

ای است که پیش از اسالم رواج های ظالمانهها ناظر به مالیات و باجاین حدیثند. لذا کردخود می

)ابن  پرداختندی میهایداشته و در صدر اسالم کسانی به رسم آن روزگار به گرفتن چنین مالیات

 .تا(اثیر، بی

 

 حیله شرعي و فرار مالیاتي .5

حکومتی به اثبات رسیده و فرار از پرداخت آن به های پرداخت مالیات لیتتوجه به اینکه مسئوبا

اساس مبانی خودساخته، گردد که گروهی برز هم مشاهده میشواهد مطرح شده جایز نیست، با

زنند. آنچه در توسط ظواهر احکام و با استفاده از مفهومات ظاهری، از پرداخت مالیات سر باز می

مؤدیان به احکام و استفاده گزینشی از قواعد و مبانی اینجا مورد دقت است، توجه این دسته از 

شود این است، آیا توسل ی که مطرح میسؤالخود است. لذا  اعمال فقهی و ظاهر دینی بخشیدن به

بایست مقدمات این گروه که میجاییهای شرعی برای فرار مالیاتی مشروعیت دارد؟ از آنبه حیله

های ابزارگونه در زکات و ای شرعی محو شود، این نوع استفادههسازیدچار تزلزل گردد تا اصل حیله

های اولیه بتوان عدم شود تا با تطبیق این نوع نگاه به احکام مالیاتخمس مورد بررسی واقع می

ای که سبب های حکومتی به اثبات رساند. از نظر فقها حیلهسازی را در مورد مالیاتمشروعیت حیله

اطل ل شود، از جمله توسل به حیله برای فرار از زکات و خمس، حرام و بتحلیل حرام و تحریم حال

بسیاری از فقهاء عمل به  نظربه .(1404؛ نجفی، 1413؛ شیخ صدوق، 1413)سید مرتضی،  است

که ممکن است باید از آن اجتناب شود مگر به هنگام به هیچ وجه جایز نیست و تا آنجا حیله

 (.1404؛ محقق اردبیلی 1413تا؛ ابن طی، وع )عالمه حلی، بیضرورت و اضطرار و به نحو مشر
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 روایات زکات در مالیاتي فرار مفهوم بررسي .1-5

توان در احکام اسالمی عنوان فرار مالیاتی به شکل امروزی آن وجود ندارد ولی در همین راستا می

و زکات تحت عنوان ی درآمدی در اسالم، یعنی فرار از خمس به بررسی فرار از دو منبع عمده

 ی مواجهه با آن پرداخت.و نحوه "حیله"

 عدم پرداخت زکات با هبه مشروط به ضمان و استرجاع .1-1-5

این عدم پرداخت که در واقع نوعی قرارداد شکلی و صوری با تضمین اصل مال زکوی است، توسط 

رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ السالم در صحیحه زراره بیان شده: قُلْتُ لَهُ امام معصوم علیه

خَلَ الشَّهْرُ الثَّانِیَ عَشَرَ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مَِن الزَّکَاةِ فَعَلَ ذَلِکَ قَبْلَ حَل هَا بِشَهٍْر فَقَالَ إِذَا دَ

جَبَتْ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاةُ ُقلْتُ لَُه فَإِْن أَحْدَثَ فِیهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِکَ فَقَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ َو وَ

 عَلَیْهَا تُ لَهُ إِنَّهُ َیقْدِرُلَهُ قُلْتُ إِنَّهُ َفرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ مَاأَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ َزکَاتِهَا فَقُلْ

ى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ فَقَالَ َو مَاعِلْمُهُ أَنَّهُ َیقْدِرُ عَلَیْهَا َوقَدْ خَرَجَتْ مِنْ ِملْکِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعََها إِلَیْهِ عَلَ

کَیْفَ یَْسقُطُ الشَّرُْط وَتَمْضِی الْهِبَةُ سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَسَقَطَ الشَّرْطُ وَضَمِنَ الزَّکَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ

لَهُ )کلینی،  وَیَضْمَنُ الزَّکَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِیَةٌ وَالزَّکَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ ُعقُوبَةً

1407) 

است، اگر قبل ب فضه کند: شخصی دویست درهم دارد که نصامی سؤالدر روایت، زراره از امام 

که ماه دوازدهم بیاید، دویست درهم را به قصد فرار از زکات به خویشان و فرزندان خود ببخشد، از آن

 فرماید: به محض ورود ماه دوازدهم دیگر حول وارد شده؛ این جمله تقریباً چطور است؟ امام می

ی او جائز است. زراره شش براظهور در وجوب زکات دارد، اما اگر قبل از ماه دوازدهم باشد، بخ

خواسته از زکات فرار کند و در ماه دوازدهم وارد نشود گوید، این شخص با این بذل و بخشش میمی

تا زکات گریبانش را بگیرد. امام فرمود: آن ضرری که بر خودش وارد کرده بیشتر از آن زکاتی است 

ها را بدون شرط گوید: او درهمادامه زراره میپرداخت. در شد، آن را میکه اگر ماه دوازدهم وارد می

عنوان هبه  بهاگر واقعاًاید: فرمهبه نکرده، بلکه با شرط و شروطی آنها را هبه کرده است. امام می

صورت ، هبه در جای خودش نافذ است و درها را به خویشان داده و اسمش را هبه گذاشتهاین

صحیح نیست، چرا که  امن است، این شرط اصالًرود و زکات را ضمشروط بودن، شرط کنار می

رود که عاریه گاهی کار میرود، در باب عاریه بهکار نمیبه تعبیر به هبه مضمونه را در باب هبه نوعاً

ها از نظر حکم متفاوتند، در هبه تعبیر به مضمونه وجود ندارد مونه است و گاهی غیرمضمونه، اینمض

 پس این بخشش با این شرط صحیح نیست. .(1384)لنکرانی، 

مشخص است که لسان روایت، صریح در وجوب زکات است و قابل حمل بر استحباب نیست و 

عدم پرداخت زکات همان مفهوم فرار مالیاتی را دارد. این روایت دو قسمت است و در مقابل این 
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دهد که هر خوبی نشان میبه قسمت از روایت هیچ روایت نافی وجود ندارد. دو قسمت بودن روایت،

عدم پرداختی، جایز و یا به مفهوم عدم جواز نیست بلکه تفصیل و فرق میان این دو نوع عدم 

بنابراین بر طبق حدیث بعد از وجوب زکات هرکه  .(1389پرداخت وجود دارد )هاشمی شاهرودی، 

 ردازد.قصد فرار از آن را داشته باشد عمل او جایز نیست و باید زکات را بپ

 تبدیل احدالنقدین به دیگري .2-1-5

گیرد که دینار یا درهم از نصاب حداقلی خارج گردد و فرد مکلف به قصد آن صورت میاین تبدیل به

عنوان مثال پرداخت نگردد. روایت این قسم از عدم پرداخت نیز در اثبات پرداخت زکات آمده، به

عَمَّارٍ بْنِکند؛ مَارَوَاهُ مُحَمَّدُبْنُ عَلِی ...عَنْ إِسْحَاقَنقل میروایت موثقه عمار است که شیخ طوسی آن را 

کَانَ فَرَّ بِهَا مَِن قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاإِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِیرَأَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ إِنْ 

قُلْتُ لَمْ یَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قُلْتُ فَلَایَکْسُِر  الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ

 کسی پرسد:اسحاق بن عمار می .(1387)طوسی،  اهِمِ قَالَ الالدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِیرِ وَالدَّنَانِیرَ عَلَى الدَّرَ

آیا واجب  و ده دینار است که روی حساب هر دینار هم عبارت از ده درهم است،مالک صد درهم 

صورت درهم و هایش را جمع کرده که یک قسمت بهامام: اگر اینطور پول است که زکاتش را بدهد؟

زکات بر  صورت دینار است و هدفش این بوده که از دایره زکات خودش را خارج کند،یک قسمت به

 اینجوری مخلوط شده، ها تقریباًخواهد از زکات فرار کند، بلکه پولار: او نمیعم او واجب است.

 گونه به او ارث رسیده است نه اینکه خودش مخلوط کرده باشد و راهی برای فرار از زکات باشد.این

البته نظر یکی از فقهای معاصر در مورد این . گونه است زکات بر او واجب نیستامام فرمود، اگر این

د و روایت این است که: هرچند تمامی این روایات، از نظر سند و داللت هیچ اشکالی نداشته باشن

ها را کنار گذاشته ت فتوائیه مخالفت دارند، لذا اینکه این روایات با شهرقابل مناقشه نباشند، از آنجا

زکاتی بر او واجب شود که اگر هدفش از معاوضه مال فرار از زکات باشد، دیگر و قول مشهور اخذ می

کند است که فکر مینیست؛ اما سودی نبرده بلکه آن ضرری که متوجه او شده، بیشتر از آن چیزی 

 .)لنکرانی، همان( نصیبش شده است

در همین مورد نظر فقیه دیگر چنین است که در مقابل روایت این قسم، روایت خاصی مبنی بر 

یت نافی زکات در باب تبدیل درهم و دینار به شمش و نفی آن وجود ندارد و تنها روایت نافی، روا

که این قسم از عدم پرداخت نیز از جمله فرارهای معارض نیستند. نتیجه آن حلی است که مطلقاً

 .)هاشمی شاهرودی، همان( انونی مبنی بر عدم پرداخت ندارندمالیاتی است و مشروعیت و وجاهت ق
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 جنسبه هم جنس زکويتبدیل  .3-1-5

فرد، گوسفندان را قبل از سررسید سال به همان عدد با گوسفندان دیگری  صورت که مثالً بدین

معاوضه کند و بدین شکل از پرداخت زکات معاف گردد. در این قسم، نه روایت مثبت زکات وجود 

توان پی به اثبات زکات برد از دارد و نه روایت دال بر جواز عدم پرداخت ولی از بعضی روایات می

له، صحیحه زراره که کامل آن در دو مورد قبل بیان شد: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جم

أَ  أَرْضاً أَوْ دَاراً حَرِیزٍ عَنْ عُمََر بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَِبی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مَِن الزَّکَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ

ءَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِِه أَکْثَرُ مِمَّا ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِیّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَیْعَلَیْهِ فِیهِ شَیْ 

استفاده کرد که اگر توان از این روایت می که عرفاً .(1407)کلینی،   اللَّهِ بِأَْن َیکُوَن فِیهِمَنَعَ مِنْ حَق 

نوع فرار به این نحو باشد که برگشت همان جنس زکوی را برای فروش تضمین کند، زکات دارد اما 

کند که تضمین از طریق ارجاع شخص آن عین باشد فرق نمی اگر جنسی بخرد زکات ندارد و عرفاً

نه فرار نافى تعلق زکات گومانند هبه و یا مثل آن مانند دین و یا مبادله به همان جنس. اگر این

ها الزم است فرار نمود و قبل از رسیدن وان از زکات اموالى که حول در آنتراحتى میباشد همیشه به

ماه دوازدهم در یک یا دو روز درهم را به درهم و گوسفند را به گوسفند و دیگر اجناس زکوى را با 

این اموال است. بنابراین در این قسم  دیگرى معاوضه کرد و این مستلزم لغو شدن تشریع زکات در

 .)شاهرودی، همان( شودحداقل بنابر احتیاط ثابت می نیز وجوب زکات،

 خمس استفتائات در فرار مفهوم بررسي .2-5

که در روایات به وجوب و ضرورت پرداخت خمس پرداخته شده اما در مورد فرار از آن بحثی از آنجا

شرعی فرار از خمس چند مورد از استفتائات فقهای معاصر در این نشده، در اینجا برای بیان حکم 

 شود.مسأله، بیان می

بایست خمس پرداخت نماید، حال اگر بخشى شد: شخصى شرعا می سؤالاز امام خمینی )ره( 

از اموال خود را قبل از پرداخت خمس به فرزند کوچک یا همسر خود واگذار نماید و آنان نیز خمس 

رود این واگذارى براى فرار از پرداخت خمس یا فرار از مالیات و اند )و احتمال میاختهرا هنوز نپرد

غیره باشد( پرداخت خمس مال واگذار شده به عهده کیست؟ پاسخ: اگر در مال مورد بخشش 

خمس باشد بخشش نسبت به مقدار خمس فضولى است و چنانچه تحویل داده شده، کسانى که بر 

ند ضامن هستند، ولى مکلف به اداء خمس، بخشنده آن است. )موسوی خمینی، اآن ید پیدا کرده

1372) 

ها تعلق نگیرد، قبل از رسیدن وهرى براى اینکه خمس به اموال آنی دیگر آمده: زن و شسؤالدر 

کنند، حکمش چیست؟ شان، اقدام به هدیه کردن سود ساالنه خود به یکدیگر مىسال خمسی
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، خمس واجب از آنان ساقط ش که صورى و براى فرار از خمس استگونه بخشجواب: با این

 .(1372)موسوی خمینی،  شودنمى

ل از رسیدن سال، اموال خود را همچنین در استفتائی دیگر آمده: آیا جایز است شخص قب

ببخشد و این  چه واقعاًقصد فرار از خمس به همسرش، یا به شخص دیگرى ببخشد؟ جواب: چنانبه

محروم شده است. این  گیرد؛ ولی از فضیلتیشش در شأن او باشد خمس به او تعلق نمیمقدار بخ

 شمرده شده و مثبت خمس خواهد بود دلیل فقدان قصد و صوری بودن بخشش باطلمورد نیز به

 .(1427)مکارم شیرازی، 

فرار از که بخشش مناسب با شأن انسان نباشد، راه صورتىاهلل لنکرانی نیز فرمودند: درآیت

اى براى فرار از عنوان حیلهباشد و باید خمس را بدهد و همچنین است اگر بخشش بهخمس نمى

 خمس باشد، مثل اینکه مال خود را به کسى ببخشد و با او قرار بگذارد که بعد از فرارسیدن سال

 .(1383)لنکرانی،  خمسى، مال را به صاحب مال ببخشد

گذارند، که هر زنجانی نیز مطرح شد: دو نفر با یکدیگر قرار مىاهلل شبیری در استفتاء از آیت

است؟ جواب: با این سال براى فرار از خمس تمام اموال خود را به یکدیگر ببخشند، آیا این کار جایز 

ای که اگر طرف گونه قصد هبه کرده باشند، بهشود. مگر اینکه واقعاًها ساقط نمیکار خمس از آن

)شبیری زنجانی،  ادعایی نداشته باشد، مانعی نداردف کرد و مال را برنگرداند مقابل در مال تصر

1396). 

در استفتاء از رهبری نیز بیان شده: آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت یک سال بر 

داند وی آن مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج که میآن، به همسرش هدیه دهد، با آن

اید، اگر به ری، ذخیره خواهد کرد؟ جواب: این کار جایز است و مالی که به همسرتان بخشیدهضرو

مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوری و به قصد فرار از  مقداری باشد که عرفاً

 .(1422ای، خمس هم نباشد، خمس ندارد. )حسینی خامنه

 آید که وجه مشترک همه فرارهایخمس برمی اتروایات مربوط به زکات و استفتائ از بررسی

شود فعل مالیاتی صوری بودن و عدم قصد و اراده واقعی است. عدم قصد و اراده واقعی باعث می

نتیجه مانده و فرد نتواند از نتیجه آن به نفع خود که سازی عدم پرداخت، بیارتکابی در جهت شرعی

 صراحت ق.م به 218ان چیزی است که در ماده همان عدم پرداخت است استفاده کند، این هم

، رسید استتوان به فهم واقعی از واژه شرعی که مورد استفاده متشرعین اشاره شده است. حال می

شود که فرد نتواند با تغییر در ظاهر اعمال و قواعد، بتواند سوء استفاده کند، و این شرط باعث می

همین دلیل است که با صوری واقعی مکلف است و بهآنچه مقصود اصلی شارع است قصد و اراده 

دارد. شایان ذکر است که حتی اگر کسی برای فرار از ها را اعالم میاعمال، بطالن آن این دانستن
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مثال اموالش را به زن یا فرزندان خود را انتقال دهد یا  عنوانبهای واقعی انجام دهد مالیات، معامله

تعارض با  دلیلبهگونه موارد، معامالت مزبور بعضی از حقوقدانان در این نظربههبه کند، هرچند 

بسیاری از  نظربهاما  .(1363حقوق طلبکاران )اعم از مردم یا حکومت( غیرنافذ است )کاتوزیان، 

؛ 1340؛ یزدی، 1294)نراقی،  دلیل عدم مشروعیت قصد، باطل استبهفقهاء معامالت فوق 

الت گونه معاماهلل منتظری نیز صحت ایناهلل اراکی و آیتاصر از جمله آیتی معفقها .تا(اصفهانی، بی

 .، استفتاء(1370)درویش خادم،  اندرا مورد تردید قرار داده

ترین دلیل بر بطالن حیله شرعی در فرار از خمس و زکات، نقض عالوه بر آنچه بیان شد، مهم

ی فرار از پرداخت وجوهی که از بابت خمس و گوید: براغرض شارع مقدس است. صاحب جواهر می

گیرد، بعضی از مردم متاع کم قیمتی را به شخص فقیری که استحقاق زکات بر ذمه تعلق می

عنوان زکات فروشند. وجهی باید از بابت ثمن بپردازد بهدریافت آن وجوه را دارد به مبلغ گزافی می

ت این امر با هدف شارع از وضع خمس و زکات کنند و حال آنکه واضح اسنسبت به او احتساب می

که همانا نظم امور مردم و تأمین حوائج جامعه از راه قرار دادن حقی برای فقراء در اموال اغنیاء 

این حقوق در جهت آن وضع شده  این حیله نقض غرضی است که است، منافات دارد، بلکه اساساً

 .(1404)نجفی،  است

 

 اجتناب مالیاتي .6

های زیاد دلیل شباهتمتفاوت هستند که به طور که بیان شد فرار و اجتناب دو مفهوم کامالًهمان

شود که ابتدا استفاده میشوند. از این مفهوم برای عدم پرداخت مالیات نیز گاه با یکدیگر خلط می

یا  اساس قواعد کلی امورات مالیاتی که بهترین ناظر آن، زکات و خمس است به مشروعیتباید بر

برده شود و سپس با تطبیق آن به مالیات حکومتی، حکم نهایی اجتناب از عدم مشروعیت آن پی

 دست آورد.های حکومتی را بهپرداخت مالیات

ها و های قانونی مانند ارفاقاساس مطالب پیش گفته، اجتناب مالیاتی استفاده از گریزگاهبر

. این مفهوم در روایات باب زکات آمده و فقهاء های مالیاتی در جهت عدم پرداخت آن استمعافیت

انما ذلک له اذا اشتری دارا او ارضا او  اند. بیان شد که در صحیح زراره آمده:قائل به جواز آن شده

کند و بر آن تأکید هم آنچه در اینجا مالک است مقام استثنائی است که معصوم آن را بیان می متاعا

ای بخرد، زکات به او تعلق رداخت زکات جنس یا زمین و یا خانهدارد که چنانچه به قصد عدم پ

 گیرد.نمی

یزید است: عَِلیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ َعنْ أَبِیهِ عَْن حَمَّادٍ عَنْ حَرِیٍز عَْن عُمََر بْنِ یَزِیَد روایت صحیحه عمربن

ءٌ فَقَالَ لَا َو زَّکَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ َأرْضاً أَوْ دَاراً َأ عَلَیْهِ فِیِه شَیْقَالَ: قُلْتُ ِلأَبِی عَبْدِ اللَِّه ع رَجُلٌ َفرَّ ِبمَالِهِ مِنَ ال
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ءَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَکْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَق  اللَّهِ بِأَْن یَکُوَن لَوْ جَعَلَهُ حُلِیّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَیْ

( در این روایت داللت روشنی بر نفی صریح بر عدم وجوب پرداخت زکات دارد، 1407نی، فِیهِ. )کلی

به  باتوجهضمن اینکه معارضی هم بر این دو روایت نیست تا حمل بر تقیه و یا موارد دیگر شود. 

توان نوعی اجتناب از پرداخت مالیات تعاریفی که از مفهوم اجتناب بیان شد این قسمت را می

برد و کاری قانونی آن را در جهت عدم پرداخت زکات به کار میمودی با استفاده از راه دانست که

السالم نیز با عبارت فال شی فیه علیه فیه آن را مورد تأیید در عدم وجوب پرداخت قرار معصوم علیه

 دهد.می

پرداخت زکات مورد دیگر، تبدیل درهم و دینار به شمش و یا حلی و یا زیورآالت به قصد عدم 

است. در این مورد، هم روایت وجوب پرداخت زکات وارد شده است )عدم فرار مالیاتی( و هم جواز 

عنوان نمونه روایت محمدبن مسلم که مثبت وجوب زکات در عدم پرداخت )اجتناب مالیاتی( به

بْدِاللَّهِ ع عَنِ الْحُلِی  فِیهِ داند، این چنین است: سَأَلْتُ أَبَاعَ است و نوع عدم پرداخت را فرار مالیاتی می

السالم عملی را که که در این روایت معصوم علیه .(1390)طوسى، زَکَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فُرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ

داند و در نتیجه آن را فاقد صالحیت جهت صوری و متضمن عدم قصد و اراده باشد را باطل می

کند اما در مقابل و پرداخت زکات برای چنین موردی را واجب بیان می کندموجه کردن قلمداد می

روایاتی همچون روایت علی بن یقطین وجود دارد که نافی آن است: أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا 

 لَاتَجِبُ الزَّکَاةُ فِیمَا سُبِکَ فِرَاراً سَعْدُبْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ... عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ

به مضمون روایت  باتوجه( 1386مِنَ الزَّکَاةِ َأ تَرَى َأنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِکَ لَاتَجِبُ الزَّکَاةُ )قمی، 

یت بایست لفظ فرار را در این رواداند، میکه از بین رفتن منفعت را دال بر عدم وجوب زکات می

همان اجتناب دانست زیرا که در این مورد فرد مکلف به پرداخت زکات نشده و از حمایت قانونگذار 

 برد.در جهت عدم پرداخت زکات بهره می

اللَّهِ ...عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ روایت دیگر:

ُت ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ ع قَالَ: قُلُْت الرَّجُلُ َیجْعَلُ لِأَهْلِِه الُْحلِیَّ مِْن مِائَةِ دِینَارٍ وَ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ أَرَانِی قَْد قُلْ

مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَإِنْ کَانَ إِنَّمَا لَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّ بِهِ 

مردی که درهم و دینارش را شد در مورد  سؤال (1390فَعَلَهُ لِیَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ. )طوسی، 

صورت حلی رهم و دینار را بهدهد و یا همان دکند و برای اهل خودش حلی قرار میآب می

اش از این کار این اگر مقصود اصلی امام فرمود: خواسته از زکات فرار کند،با این کار می رد،آودرمی

کار را اگر به منظور تجمل اما این ای برای فرار از زکات پیدا کند، باید زکاتش را بدهد،بوده که حیله

)لنکرانی، دیگر الزم نیست که زکات بپردازد  ها کرده باشد و کاری به مسأله فرار از زکات ندارد،زن

؛ از کند که اجتناب مالیاتی در عدم پرداخت زکات اوالًوضوح داللت می طوربهاین روایت  .همان(
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؛ شخص واقعا به قصد فرار از طریق شرعی یعنی از راه معافیت و ارفاق شارع مقدس باشد، ثانیاً

 زکات، آن را انجام ندهد.

های قانونی در جهت نپرداختن مده اجتناب مالیاتی یعنی استفاده از گریزگاهبه آنچه آ باتوجه

ها و در محدوده مالیات یا کاهش میزان آن بدون تقلب و تدلیس و سوء استفاده از این گریزگاه

معتقد  "المبسوط"شود شیخ طوسی در یاد می "حیله مباح" عنوانبهقانون و در متون فقهی از آن 

له مباح و برای رسیدن به مباح از آن استفاده شود، جایز است اما اگر برای رسیدن به است اگر از حی

 .(1387)طوسی،  رام است، استفاده شود، جایز نیستح مباح از عملی که شرعاً

 

 حکم شرعي فرار مالیاتي .7

از  ی عمومی اعمکاالهاکه هر دولتی در قبال مردم خود مسئول بوده و وظایفی چون تدارک از آنجا

های خود نیازمند منابع هزینهپوشش دار است و برای آموزش، بهداشت، امنیت، و غیره را عهده

ترین اقالم درآمدی دولت است، نظام مالیاتی کشور نیز درآمدی است و مالیات نیز یکی از مهم

رها برای پوشش بخشی از مخارج خود مجبور است طبق الگوی یگر کشودمالیاتی همچون نظام 

ی خاص مالیاتی از مردم مالیات مطالبه نماید. از ین شده در قانون برحسب نرخ، شکل و پایهتعی

ت خدماو تأمین هزینه کاال وی از سهم آوری شده از هر فرد جامعه، رو مبلغ مالیات جمعاین

کند، در ممانعت ت خت مالیاداپراز گر شخصی این ابنابراست. لت دوتوسط ه شدارک عمومی تد

رو اکثر علماء و فقهاء ها استفاده کرده است. از اینآن ن پرداخت هزینه کاالهای عمومی، ازواقع بدو

را به هر ت مالیاار از فرو نسته داجب ی وامردم امری سوآن را از خت داپردر صورت مطالبه مالیات، 

 .(1379)یوسفی و همکاران،  دانندام میحرای بهانه

قهای معاصر، شانه خالی کردن از زیر بار مسائلی چون طور که گذشت در استفتاء از فهمان

که خالف به این باتوجهمالیات و عوارض با لطایف الحیل و نپرداختن آن و یا کم کردن مقادیر مقرر، 

به مباحث طرح  باتوجه .(1427)مکارم شیرازی،   اشکال داردمقررات دولت اسالمی است، شرعاً 

عالوه بر تخلف قانونی  الزامی است و تخلف از آن و قانوناً شده، پرداخت مالیات حکومتی شرعاً

 لحاظ شرعی نیز محل اشکال است.به

ها و مؤسسات خصوصی و دولتی در استفتاء از مقام معظم رهبری آمده: بعضی از افراد و شرکت

های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راه

کار برای آنان جایز است؟ جواب: خودداری کنند، آیا اینرت به مخفی کردن بعضی از حقایق میمباد

ولت از اجرای قوانین دولت جمهوری اسالمی و عدم پرداخت مالیات، عوارض و سایر حقوق قانونی د

 .(تاای، بی)حسینی خامنه اسالمی برای هیچکس جایز نیست
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اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم دیگر: شوهرم که در حساب بانکی سؤال

بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکی او را بسته است و از طرفی هم شهرداری اعالم کرده که 

سازی و غیره بپردازد و در وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانه ساختمان

عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم،  صورت

های رسمی عوارض شهرداری و مالیات آیا پرداخت مالیات و عوارض مزبور بر ما واجب است؟ پاسخ:

ها بر عهده میّت باشد، باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیات

جب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه وا

 .)همان( ب است از اموال آنان پرداخت شوندباشد واج

به آنچه در بررسی استفتائات از فقهای معاصر و بررسی احادیث زکات بیان شد،  فرار از  باتوجه

تکلیف دینی است و چنین فعلی سبب محرومیت از رحمت و معنای نافرمانی از وظیفه و مالیات به

ده در قبال حق خدا و حق که مرتکب حرام و منکر گردیقرب الهی است و فاعل آن عالوه بر آن

به آیات و روایات، خداوند حق مساکین و مستمندان را در  باتوجهو ضامن است زیرا  لمردم مسئو

سوره ذاریات آمده: وَفِی أَمْوالِهِمْ حٌَقّ  19ست. چنانکه در آیه مندان قرار داده امال ثروتمندان و بهره

لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ؛ در حدیثی از امام باقر و امام صادق علیهماالسالم در توضیح آیه آمده، منظور از 

 .(1407)کلینی،  1محروم کسی است که مشکل عقلی ندارد ولی رزقش توسعه ندارد

شود عمل خالف مقررات دولت اسالمی استفتائات فقهای معاصر معلوم می که از فتاوا وچنان

شرعا محل اشکال است. با این نگاه به قانون دولت اسالمی، استفاده از حیل شرعی که همان فرار از 

)نجفی،  به واسطه قصد نامشروع در آن است تکلیف دینی است، موجب محرومیت از قرب الهی

یله برای فرار از مالیات، مصداق بارز ضرر و خسارت به جامعه اسالمی و وانگهی توسل به ح .(1404

واقع بخش عمده بودجه کشور و تأمین مخارج دولت از تأمین مالی حکومت اسالمی است. درمنابع 

شود.، اگر دولت نتواند از محل مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی محل دریافت مالیات تأمین می

های انرژی را افزایش دهد یا نرخ ارز را ن کند در نهایت مجبور است یا بهای حاملمنابع خود را تأمی

اساس این دلیل هر نوع اند. برتقراض الضرر استناد کردهافزایش دهد یا از منابع بانک مرکزی اس

د شود، مشروعت نداشته و ای که موجب ضرر و زیان طرف مقابل یا گروهی از افراعمل یا معامله

تر از این قاعده بتوان به اما شاید محکم .)نراقی، همان؛ یزدی، همان؛ اصفهانی، همان( تباطل اس

ها در قبال مردم تحت حاکمیت خود مسئول هستند و در قبال این مطلب تمسک جست که دولت

ترین آنان وظایفی را بر عهده دارند که برای تأمین آن، نیازمند منبع درآمدی هستند. مالیات از مهم

                                                                                                                   
َعبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا َقاال الَْمحْرُوُم الرَّجُلُ الَّذِی لَیْسَ بِعَْقلِِه بَْأسٌ وَ لَمْ یُبْسَْط َلُه جَعَْفرٍ وَ أَبِیوَ فِی رِوَایٍَة أُْخرَى عَْن َأبِی 1

 هَُو مَُحارَفٌ.فِی الر زْقِ وَ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            15 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-970-fa.html


 فرد، محمد محسني دهکالنيایزدي اکبرعلي ،تاالرپشتيهدي جعفري  /...بررسي فقهي فرار از مالیات               46

صورت مستقیم، از شود. بنابراین افراد چه بههاست که بر طبق قانون از مردم مطالبه میرآمد دولتد

واقع بی از پرداخت آن سر باز زنند، درصورت غیرمستقیم و اجتناپرداخت مالیات فرار کنند و چه به

کنند. این یها، کاالها و خدمات عمومی استفاده مافرادی هستند که بدون پرداخت سهم از هزینه

منظور از أکل  1عدم پرداخت، در واقع از مصادیق بارز أکل مال به باطل بوده و مورد نهی الهی است

مال، تسلط بر مال دیگری است و آوردن أکل، از باب غلبه در مصداق است و نهی در آیات نیز 

بارزترین و  تواندارد و می اقتضاء حرمت دارد، چنانکه پیداست آیات در تمامی اموال ظهور

ترین مصداق أکل مال به باطل را تعدی به اموال دولتی و عمومی و استفاده از آن بدون توجه عمده

به همگانی و عمومی بودن آن دانست. به استناد همین مطلب، فرد ضامن در کسب نارواست و بر 

اده ناروا از اموال توان این افراد را مجبور به پرداخت نمود و عدم پرداخت را استفهمین اساس می

 المال و به تبع حرام و مرتکبین آن را مشمول تعزیر دانست.عمومی و بیت

 

 گیرينتیجه

 باتوجهولی هستند لحاظ ماهیت و موارد مصرف متفاوت یات اسالمی و حکومتی هرچند که بهمال -1

عنوان یک حکم ثانویه توان بهدالیل شرعی لزوم پرداخت مالیات حکومتی در جامعه اسالمی، میبه

لحاظ شرعی قائل شد. آنچه از تطبیق مفهوم به وجوب پرداخت این مالیات و حرمت فرار از آن به

دهنده تطبیق احکام جزایی آن بر یکدیگر شود، نشانمالیات اسالمی و مالیات حکومتی معلوم می

با همان دالیل شرعی و  گونه که مودی فراری از زکات قابل رصد و خاطی است، لذا هماناستنیز 

 .استفقهی، مودی فراری از پرداخت مالیات حکومتی نیز قابل پیگیری و مجازات 

که سبب ضرر به جامعه، اختالل در نظام و ظلم و ستم به محرومان فرار مالیاتی از آنجایی -2

عامالت ناشی یابد، عالوه بر حرمت و بطالن مبوده و همواره به نحو صوری با قصد نامشروع تحقق می

های غیرقابل گذشت در حقوق ها را همانند محکومیتتوان عدم پرداخت این مالیاتاز آن، می

پذیر در ای مسئولیتسنگین و درخور جامعه هایجزایی داست و برای آن به لحاظ قانونی، مجازات

 نظر گرفت.

هد، تعامل دوسویه های فرار مالیاتی را در جامعه مذهبی کاهش دتواند زمینهآنچه می -3

های حکومتی است بدین ترتیب که با نهادهای مذهبی و اجرایی در امر پرداخت مالیات

همانندسازی نظام توزیع مالیاتی بتوان فتوای فقها را نیز با عملکردهای اجرایی هماهنگی بخشید و 

در امور خوش تغییر یا اعمال نظرهای اصولی بدون آنکه الزم باشد احکام فقهی ایشان دست

های اخذ شده چه در نظام مذهبی و در نظام حکومتی، هدفی مستحدثه گردد، گردش مالی مالیات

                                                                                                                   
 .29ساء، الَِّذیَن آمَنُوا َلا تَأْکُلُوا أَمَْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ ِإلَّا أَْن تَکُونَ تَِجارًَة عَنْ تََراٍض ِمنْکُم.. ن یا َأیَُّها 1
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واحد را دنبال کرده که نتیجه آن کاهش نیازمندی حکومت به اخذ مالیات و جلوگیری از مصوبات 

حکومت های اسالمی باری از دوش افزایشی مالیات گردد و منتج به آن شود که با پرداخت مالیات

نیز برداشته و به تبع آن نظام توزیعی عدالت بیشتری را تجربه کند و نیازمندی حکومت به اخذ 

های دریافتی ای جز کاهش ارقام مالیاتها نتیجههای حکومتی کاهش یابد که همه اینمالیات

 مندی و همراهی عمومی نخواهد داشت.حکومتی و رضایت
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 قم: دفتر معظم له.ق(، اجوبه االستفتاءات )فارسی(، 1422ای، سیدعلی )حسینی خامنه .7

(، 23/7/1396تا(، اجوبه االستفتاءات )فارسی(، تاریخ مراجعه: ))بی ---،--- .8

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content 
 دانش. (، تهران: گنج4، تهران )جلدحقوق (، ترمینولوژی1388)جعفری لنگرودی، محمدجعفر  .9

 فرار از دین )چاپ اول( تهران: انتشارات کیهانی.(، معامله به قصد 1370درویش خادم، بهرام ) .10

(، تمرکززدایاای مااالی و اقتصاااد 1392نظاار، مهاادی )جواد، موحاادی بااکرضااائی، محمااد .11

سااتانی و تخصاایص بودجااه، فصاالنامه اسااالمی؛ برخاای مالحظااات نظااری در باااب مالیااات

 . 199-220 صص ،4علمی اقتصاد و بانکداری اسالمی، شماره 

(، چاپ در 16ل النصاریات )جلد ق(، المسائ1413علی بن الحسین ) سممرتضی، ابوالقاسید .12

 سلسله الینابیع الفقهیه.

(، جایگاه مالیات از نظر شرعی، تاریخ مراجعه: 1395علی )حسینی سیستانی، سید .13

(14/1/1399)، https://hedayatgar.ir/fa/news/743 

که خمس از منزل کسی (، حکم خوردن و آشامیدن11/26/1396شبیری زنجانی، سیدموسی ) .14

(، خبرگزاری رسمی حوزه، 10/5/1398) نداده است، تاریخ مراجعه:

http://www.hawzahnews.com/news/344707. 
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(، چاپ در سلسله الینابیع 5(، المقنع فی الفقه )جلد1413شیخ صدوق، ابوجعفر محمد ) .15

 الفقهیه.

ایران )بررسی علل و آثار و برآورد (، فرار مالیاتی در 1392صمدی، علی حسین؛ تابنده، رضیه ) .16

 .106-77(، 19میزان آن(، پژوهشنامه مالیات، )

، چاپ اول(، تهران: 2(، االستبصار فیما اختلف من األخبار )جلد1390طوسى، محمدبن حسن ) .17

 دارالکتب اإلسالمیة.

إلحیاء  (، تهران: المکتبة المرتضویة5و جلد 2(، المبسوط فی فقه اإلمامیة )جلد1387) ---،--- .18

 اآلثار الجعفریة.

 ق(، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه.1413) ---،--- .19

و  12)جلدق(، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه 1409عاملی، محمدبن حسن ) .20

 سسه آل البیت)ع(.، چاپ اول(، قم: مؤ23جلد

و کاستن از  (، جهش از موانع مرتفع در جستجوی همکاری مودیان1380اکبر )علیعرب مازار،  .21

 .16-9(، 31(، پژوهشنامه مالیات، )2بار تکالیف آنان)

مفاهیم و نظرات مالیاتی، پژوهشنامه مالیات،   ایپاره بر (، مروری کوتاه1376) ---، ----- .22

(16 ،)121-146. 

، مجموعه مقاالت جدید و مالیات (، بررسی ارتباط بین مالیات اسالمی1390عزیزی، سعید ) .23

 های اسالمی )چاپ اول(، قم: دانشگاه مفید.ایش مالیاتسومین هم

، چاپ سنگی(، تهران: مکتبه 1تا(، تذکره الفقهاء )جلدعالمه حلی، حسن بن یوسف )بی .24

 المرتضویه الحیاء آثار الجعفریه. 

(، بررسی مبانی فقهی 1393علی محمدی، طاهر؛ زرگوش نسب، عبدالجبار؛ غیبی، معصومه ) .25

 .116-93(، 38های فقه و حقوق اسالمی، )، پژوهشهای غیرثابتمالیات

(، 22/5/1398زکات، تاریخ مراجعه: )-(، درس خارج فقه12/10/1384فاضل لنکرانی، محمد ) .26

 http://www.lankarani.com/far/drs/zakat.php?d=42 .42جلسه

 .47(، جلسه22/5/1398زکات، تاریخ مراجعه: )-(، درس خارج فقه1384) ---، --- .27

http://www.lankarani.com/far/drs/zakat.php?d=47 
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 .48(، جلسه 22/5/1398زکات، تاریخ مراجعه: )-(، درس خارج فقه1384) ---، --- .28

http://www.lankarani.com/far/drs/zakat.php?d=48 
 ، چاپ یازدهم(، قم: نشر امیر. 1(، جامع المسائل )جلد1383) ---، --- .29

فروشى (، علل الشرائع )چاپ اول(، قم: کتاب1386على بن بابویه )قمی )شیخ صدوق(، محمدبن  .30

 داورى.

 ، چاپ سوم(، تهران: انتشارات بهنشر.1(، حقوق مدنی )جلد 1363کاتوزیان، ناصر ) .31

 ، چاپ چهارم(، تهران: دارالکتب اإلسالمیة.3(، الکافی )جلد1407کلینی، محمدبن یعقوب ) .32

 سسه الوفاء.، چاپ دوم(، تهران: مؤ72ر )جلدنوا(، بحاراال1403مجلسی، محمدباقر ) .33

 .36-33(، 40(، ترفند مالیاتی یا گریز مالیاتی، فصلنامه مالیات، )1385م، لکوت؛کوهی، الوند ) .34

 سسه نشر اسالمی.(، قم: مؤ8لفائده و البرهان )جلد (، مجمع ا1404محقق اردبیلی، احمد ) .35

، چاپ دوم(، قم: مدرسه االمام 2و جلد 1(، استفتائات جدید )جلد1427مکارم شیرازی، ناصر ) .36

 علی بن ابی طالب.

 (،1/6/1398(، علت اخذ مالیات از مردم، تاریخ مراجعه: )1/9/1395) ----، ----- .37

https://hawzah.net/fa/Resaleh/View/24481 
 (، تهران: امیرکبیر.27، چاپ3(، فرهنگ فارسی معین )جلد1362معین، محمد ) .38

های (، ارتباط وجوهات شرعی و مالیات1391رضائی، محمدجواد )موحدی بکنظر، مهدی؛  .39

 .173-153(، 15ایرانی، پژوهشنامه مالیات، )-حکومتی در الگوی پیشرفت اسالمی

، چاپ اول(، قم: 2و جلد 1(، استفتائات امام خمینی )جلد1372اهلل )سیدروحموسوی خمینی،  .40

 جامعه مدرسین حوزه علمیه.

، چاپ 32و جلد 23جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلسالم )جلد(، 1404نجفی، محمدحسن ) .41

 هفتم(، بیروت: دارإحیاءالتراث العربی.

 (، مشارق االحکام، تهران: چاپ سنگی.1294نراقی، مالمحمد ) .42

(، 23/7/1397(، درس خارج فقه، تاریخ مراجعه: )8/11/1389محمود )هاشمی شاهرودی، سید .43

  http://www.hashemishahroudi.org/fa/lesson/34، 122جلسه 

 و الجواب، نجف: مطبعه حیدریه. سؤال(، رساله ال1340یزدی، سیدمحمدکاظم ) .44
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(، نظام مالی اسالم، تهران: 1379یوسفی، احمدعلی؛ فراهانی، سعید؛ لشگری، علیرضا ) .45

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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