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خرید و فروش  1387با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال  زمینه و هدف:

های تجاری مورد استفاده منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکتفاکتور صوری به 

تواند مصداق تصرف غیرقانونی واقع گردید، که این موضوع عالوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می

در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام 

باشد. آنچه در این مقاله محل بحث به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می منجر

باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات های تجاری میواقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت

 نمایند.اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می

های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و دادهاین پژوهش با استفاده از  ها:مواد و روش

برداری از آنها به صورت بنیادی نظری های علمی معتبر و فیشمقاالت علمی، تخصصی و سایت

 )تحلیلی و توصیفی( گردآوری شده است.

های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا چنانچه مدیران شرکت: هایافته

فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت 

تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب 

ان، دیدگقواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب

 باشند.مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است. امانت

های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و برخی از مدیران شرکت گیري:نتیجه

نمایند، این اقدام عالوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن فاکتور صوری میفروش 

ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای 

تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی باشد، میمدت شش ماه تا دو سال می

نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان 

مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، 

ه ساماناعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعالم نام شرکت به عنوان مؤدی فاقد اعتبار در 

باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان ها میمالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت

باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قابل مطالبه می

 باشد.قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتالف و الضرر قابل توجیه می
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 مقدمه. 1

فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوری 

و ثبت آن در دفاتر قانونی شرکت، از منظر قوانین 

چنانچه مرتکب شود و محسوب می جرممالیاتی 

شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال 

های، ممنوعیت از یک یا چند یکی از مجازاتبه 

فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد 

 ونـقان  275ماده ) گرددتجاری محکوم می

این عمل از منظر قانون  .های مستقیم(مالیات

تصرف تواند مصداق عنوان مجازات اسالمی نیز می

قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب گردد غیر

در قانون  .قانون مجازات اسالمی( 598)ماده 

مالیات بر ارزش افزوده برخی از اشخاص حقیقی و 

حقوقی فعال اعم از دولتی یا  کلیه اشخاص

 باشند، مگر اینکهدولتی مشمول این قانون میغیر

 های معاف اشتغال داشته باشند.به فعالیت

در این مقاله ضمن بیان مسئولیت مدنی ناشی از 

های تجاری از طریق الیاتی مدیران شرکتفرار م

خرید و فروش فاکتور صوری به ماهیت حقوقی و 

ضمانت اجرای آن نیز خواهیم پرداخت و در مبحث 

مسئولیت مدنی به ذکر  انواع خسارت مادی، 

معنوی و اقتصادی، مبانی نظری، منابع مسئولیت 

دیده، اشخاص مسئول، نحوه مدنی، اشخاص آسیب

های جاری در خصوص فرار و رویهجبران خسارت 

مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوری 

 ی نیزـت پایانـت و در قسمـرداخـواهیم پـخ

ن به ایگیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد و نتیجه

ها پاسخ داده خواهد شد که: آیا فرار مالیاتی پرسش

از طریق خرید و فروش فاکتور صوری به غیر از 

تواند تعیین شده در قوانین مالیاتی میمجازات 

اسالمی  مشمول عنوان دیگری در قانون مجازات

نیز گردد؟ مسئولیت مدنی ناشی از فرار مالیاتی 

های تجاری از طریق خرید و فروش مدیران شرکت

چه اشخاصی آسیب  فاکتور صوری چگونه است؟

بینند و چه ضررهایی ممکن است وارد گردد؟ می

دیدگان از جهت وارده به زیانخسارت معنوی 

مخدوش شدن شهرت و حیثیت تجاری آنها چگونه 

ضمناً روش تحقیق باشد؟ قابل ارزیابی و جبران می

و  )تحلیلی در این پژوهش به صورت بنیادی نظری

باشد، لذا سعی شده است که با توصیفی( می

های گردآوری شده از منابع مختلف استفاده از داده

ای علمی معتبر، کتب و مقاالت هاعم از سایت

برداری از آنها و تجزیه و علمی، تخصصی و فیش

تحلیل مطالب گردآوری شده به موضوع پژوهش 

 پرداخته و به نتیجه مدنظر برسیم.
 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 هامواد و روش. 3

های گردآوری شده این پژوهش با استفاده از داده

از منابع مختلف اعم از کتب و مقاالت علمی، 

برداری های علمی معتبر و فیشتخصصی و سایت

از آنها به صورت بنیادی نظری )تحلیلی و توصیفی( 

 گردآوری شده است.
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 ها. یافته4

فرار های تجاری به منظور چنانچه مدیران شرکت

از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور 

صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان 

مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق 

بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام 

جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت 

واردکنندگان ضرر و  مدنی و همچنین قواعد فقهی،

دیدگان، مسئولیت مدنی داشته زیان در قبال آسیب

 باشند.و ملزم به جبران خسارت وارده می

 

 . بحث5

. نقش فاکتور)صورت وضعیت( در قوانین 5-1

 هاي تهیه فاکتور صوريمالیاتی و روش

در قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلفند در 

خدمات، صورتحساب صادر قبال عرضه کاال یا ارائه 

و مالیات متعلقه را درج و از خریداران وصول نمایند 

و عرضه کاال بدون رعایت این مقررات عالوه بر 

جرائم متعلقه، کاالی قاچاق محسوب و مشمول 

قانون مالیات بر  19)ماده گردد مقررات مربوطه می

های تجاری بنابراین مدیران شرکت .ارزش افزوده(

ر صورت وضعیت و یا فاکتور فروش مکلفند در ه

 به عنوانفاکتور را نیز  از کل مبلغ %9صادره خود 

ذ و در ـدار اخـمالیات بر ارزش افزوده از خری

در پایان هر  های خود نگهداری نموده وحساب

فصل مالیات و عوارض اخذ شده را پس از کسر 

مالیات و عوارضی که بابت خرید خود پرداخت 

باشد، چنانچه بدهکار ل کسر میاند و قابنموده

 گردند به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند

در  .قانون مالیات بر ارزش افزوده( 21و  20ه )ماد

 این مدت سه ماه وجوه متعلق به دولت و شهرداری

شده از مشتریان بر اساس )مالیات و عوارض اخذ

ور فروش صادره( در ـصورت وضعیت و فاکت

شرکت بوده که عدم واریز آن در موعد های حساب

محسوب رم ـور، جـمقرر به حساب سازمان مذک

های قانون مالیات 274ماده  4)بند  گرددمی

  .مستقیم(

در خصوص تهیه فاکتور صوری نیز باید گفت که 

خریداران فاکتور صوری از دو طریق اقدام به تهیه 

 نمایند:فاکتور می

هایی ور از شرکتخرید فاکت -2 ،جعل فاکتور -1

که مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و اقدام 

به فروش فاکتور صوری نموده و به اصطالح کد 

نمایند، که در هر دو حالت این عمل فروشی می

گردد، زیرا به موجب مقررات قانونی جرم تلقی می

دولتی یا یکی از شرکت غیرکس فاکتور و مهر هر

د یا با علم به جعل استعمال ها را جعل کنوزارتخانه

نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه 

 530و  529)مواد  ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

قانون مجازات اسالمی( و همچنین تنظیم دفاتر، 

اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن نیز در 

قوانین مالیاتی جرم محسوب و مرتکب به مجازات 

 274ماده  1بند ) گرددش محکوم میدرجه ش

و چنانچه مرتکب هر  .های مستقیم(قانون مالیات

یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای 

مدت شش ماه تا دو سال به یکی از جرائم 

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا 
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ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم 

 .های مستقیم(ن مالیاتقانو 275گردد )ماده می
 

فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش . 5-2

 صوريفاکتور 

با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از 

که یک نوع مالیات  1387م سال نیمه دو

باشد که بر مصرف کاالها و خدمات مستقیم میغیر

ه گردد )مادکننده نهایی اخذ میوضع و از مصرف

بر ارزش افزوده( اگر مؤدی  قانون مالیات 53

کننده نهایی نباشد، مالیات و عوارض مالیاتی مصرف

شده در فاکتور خرید به عنوان اعتبار پرداخت

شود، به این معنی که مالیاتی در نظر گرفته می

تواند از مؤدی مالیاتی وجه این پرداختی را یا می

سازمان امور مالیاتی استرداد نموده و یا اینکه از 

وجوهی که به عنوان مالیات و عوارض از مشتریان 

خود اخذ کرده کسر و مابقی را به حساب سازمان 

قانون مالیات بر ارزش  17)ماده  واریز نماید مذکور

فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور  .افزوده(

صوری توسط برخی از مودیان این نظام مالیاتی به 

 باشد:شرح زیر می

فرض کنیم فروش مشمول خرید فاکتور صوري: 

مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت تجاری در سال 

باشد،  ریال 100.000.000.000مبلغ  1400

 از این مبلغ را %9مدیران این شرکت بایستی 

ریال( از مشتریان دریافت و به  9.000.000.000)

حساب سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات بر 

ده واریز نمایند، حال اگر این شرکت در ارزش افزو

سال مذکور خریدی داشته که مالیات بر ارزش 

افزوده را به فروشنده پرداخت نموده باشد، مبلغ 

 9.000.000.000تواند از این مبلغ پرداختی را می

ریال کسر و مانده آن اگر بدهکار گردید به حساب 

یز نسازمان مذکور واریز نماید و اگر بستانکار شد 

درخواست نماید سازمان مذکور وجه اند تومی

بستانکاری را به حساب شرکت واریز نماید. حال 

اگر شرکت فوق بابت خرید مواد اولیه مبلغ 

ریال، بابت آب، برق، مخابرات،  2.000.000.000

گاز و سایر خریدهای مشمول مالیات بر ارزش 

ریال به عنوان  800.000.000افزوده نیز مبلغ 

در مجموع  ت و عوارض پرداخت کرده باشد،مالیا

تواند مبلغ های خود میشرکت بابت خرید

ریالی  9.000.000.000ریال از  2.800.000.000

وان ـه عنـریان بـروش از مشتـت فـه بابـک

ر و ـوده، کسـذ نمـزوده اخـات بر ارزش افـالیـم

 6.200.000.000 یعنی اوت آنـفـه التـابـم

را  ریال( 2.800.000.000-9.000.000.000)

به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید. بایستی 

ریال  2.800.000.00بنابراین مدیران شرکت مبلغ 

از مالیات و عوارض دریافتی از مشتریان را به این 

اند به حساب دلیل، که بابت خرید پرداخت نموده

رخی از این اند، اگر بسازمان مذکور واریز ننموده

خریدها واقعی نبوده و  عنوان فاکتور صوری داشته 

باشد، در اینجا مدیران شرکت مرتکب جرم مالیاتی 

 به مجازات تعیین شده محکوم خواهند شد شده و

 .های مستقیم(قانون مالیات 275و  274)مواد 

ران ـدیـرخی از مـب فروش فاکتور صوري:

 روع خودهای تجاری برای کسب منافع نامششرکت

یند، نماو یا شرکت اقدام به فروش فاکتور صوری می
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با این توضیح که مدیران با ثبت یک شرکت و بدون 

انجام فعالیت تجاری مبادرت به فروش فاکتور 

نمایند و خریدار نیز با )کد فروشی( می صوری

استفاده از آن فاکتور و ثبت در دفاتر قانونی شرکت 

نمایند زیرا یکی اهم میمقدمات فرار مالیاتی را فر

وری ـور صـد فاکتـخری رار مالیاتی،ـای فاز راهه

باشد. بنابراین ماهیت حقوقی فروش فاکتور می

صوری، مصداق شریک در جرم و معاون جرم 

 محسوب و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد

 .قانون مجازات اسالمی( 127و  126و  125مواد )
 

مالیاتی از طریق ماهیت حقوقی فرار . 5-3

 خرید و فروش فاکتور صوري

 قوانین مالیاتی: جرم بودن از منظر. 5-3-1

فرار مالیاتی با تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف 

واقع و استناد به آن توسط مدیران و مصداق آن 

خرید و فروش فاکتور صوری و ثبت آن در دفاتر 

ونی قانباشد. عدم انجام تکالیف قانونی شرکت می

مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با 

وصول مالیات و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی 

در مواعد قانونی تعیین شده، که مصداق آن عدم 

پرداخت مالیات و عوارضی است که از مشتریان اخذ 

نموده و با استفاده از فاکتور صوری به حساب 

ردد، جرم مالیاتی گسازمان مذکور واریز نمی

 277و ماده  274ماده  4و  1شود )بند محسوب می

های مستقیم( و مجازات آن چنانچه قانون مالیات

مرتکب شخص حقوقی باشد، ممنوعیت از یک یا 

چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از 

اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال و 

ریمه مالیاتی و همچنین محکومیت به پرداخت ج

 275باشد )مواد جبران خسارت وارده به دولت می

چنانچه بر اثر  .های مستقیم(قانون مالیات 277و 

این اقدام ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به 

، عاملین ورود شرکت تجاری و یا دیگران  وارد گردد

ضرر و زیان مسئولیت مدنی داشته و بایستی جبران 

  خسارت نمایند.
 

قانونی در وجوه و اموال تصرف غیر. 5-3-2

 دولتی از منظر قانون مجازات اسالمی:

فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوری 

قانونی در وجوه تصرف غیر تواند مصداق عنوانمی

و اموال دولتی موضوع قانون مجازات اسالمی باشد، 

معنی به دست آوردن و مالک شدن آمده تصرف به 

قانونی تصرف غیر (1091، 1371)معین،  است

مترادف با تصرف عدوانی و اعم از غصب است. لکن 

در حقوق کیفری دو معنی دارد: در یک معنی اعم 

از اختالس و سایر تصرفات غیرقانونی و عبارت از 

تصرف اموال دولتی بدون مجوز قانونی امنای دولت 

است و در معنای خاص، تصرف اموال منقول دولت 

 )جعفریدر حفاظت آنهاست سط کسی که امین وت

قانونی در اموال غیر تصرف .(73، 1372، لنگرودی

و وجوه دولتی یکی از جرائم علیه آسایش عمومی 

و در ردیف اختالس، جعل و تزویر، قلب سکه و 

امثال آنها از جرائم عمومی است که تعقیب 

دارد یاز نمرتکبان آن به شکایت شاکی خصوصی ن

عموم به هر طریقی که آگاه شود، مکلف المدعیو 

به تعقیب متهمان در هر پست و مقامی است 

قانونی جرم تصرف  رکن .(2، 1387زاده، )حبیب
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قانون  598قانونی در اموال و وجوه دولتی، ماده غیر

 باشد. مجازات اسالمی می
 

قانونی در تصرف غیر مصداق عنوان. 5-3-3

 وجوه و اموال دولتی:

اموال و وجوه دولتی )مالیات و تضییع  -

: عوارض اخذ شده( در اثر اهمال یا تفریط

اهمال در لغت به معنی فرو گذاشتن، درباره کاری 

انگاری یا چیزی سستی و تنبلی کردن و سهل

ه و تفریط به معنی کوتاهی کردن در کردن آمد

، 1361، کاری، ضایع کردن و تلف کردن )عمید

باشد که در اصطالح ترک عملی می ( و401و  211

عارف، اجرای آن قانون یا متیا به موجب قرارداد 

)جعفری لنگرودی،  برای حفظ مال غیرالزم است

قصور و  .قانون مدنی( 952؛ ماده 170، 1372

وسط کوتاهی در حفظ و حراست از اموال ت

قابل اغماض است مستخدمان و کارکنان دولت غیر

این رفتار را که بیشتر جنبه گذار از این رو قانون

سلبی و ترک فعل دارد چنانچه به تضییع اموال 

ی قانونی تلقدولت منجر شود به مثابه تصرف غیر

کند و برای اینکه جرمی غیرعمدی است می

قانونی در اموال دولتی صرف غیرمجازات جرم ت

، 1387زاده، برای آن در نظر گرفته است )حبیب

8). 

و وارد شدن عیب و نقص به ربوده شدن مال دولت 

آن مال به شرط اینکه قابل انتساب به ترک فعل 

باشد و فعلی را که ترک کرده از تکالیف و وظایف 

توان تضیع او در ارتباط با آن مال باشد را نیز می

اموال دولتی محسوب نمود، به عنوان مثال اگر 

وجوه یا اسناد متعلق به دولت را در محل مناسبی 

نماید و در نتیجه آن اموال دولت به نگهداری ن

 باشد، الزم به ذکر استسرقت برود قابل تعقیب می

که رابطه سببیت بین اهمال و تفریط و تضییع 

ای که اموال دولت بایستی احراز گردد به گونه

تیجه مستقیم عنوان تضیع اموال و وجوه دولت را ن

 .(9، 1387زاده، )حبیب اهمال و تفریط دانست

ؤدیان مالیاتی در نگهداری وجوه مالیات و اگر م

عوارض دریافتی از خریداران )اموال دولتی( که نزد 

آنهاست اهمال و تفریط نمایند، به عنوان مثال: 

وجوه دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده که در 

ر ـدر اث وده،ـگهداری نمـود نـکی خـساب بانـح

وجوه  احتیاطی در نگهداری رمز کارت بانکی،بی

حساب بانکی به سرقت رفته باشد و همچنین اگر 

وجوه دریافتی از مشتریان بابت مالیات بر ارزش 

افزوده را به جای نگهداری در حساب بانکی، در 

مغازه نگهداری نموده و سارق در فرصت مناسب 

تمام و یا قسمتی از وجوه نقدی را به سرقت برده 

است از باشد، این قصور و کوتاهی در حفظ و حر

 قابل اغماضل دولتی توسط مؤدیان مالیاتی غیراموا

گذار این رفتار را که بیشتر جنبه ترک است و قانون

فعل دارد چنانچه به تضیع اموال دولتی منجر شود 

ه لحاظ و بنماید قانونی تلقی میتصرف غیر به منزله

باشد مجازات جرم تصرف عمدی میاینکه جرم غیر

ن در نظر گرفته دولتی برای آقانونی در اموال غیر

همانطور  .قانون مجازات اسالمی( 598)ماده  است

که اگر در اثر عدم بررسی الزم توسط انباردار اداره 

قند و شکر در مورد امکان نفوذ آب باران در انبار، 

آب به داخل انبار نفوذ کند و تمام یا قسمتی از 
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 دارحیز انتفاع خارج شود انبار کاالی موجود از

مرتکب اهمال و تفریط منجر به تضییع وجوه دولتی 

 قانونیت و به عنوان متصرف غیرمی شده اسو عمو

 .(9، 1387زاده، )حبیب گیردتحت تعقیب قرار می

بر ارزش  همچنین اگر به جای وصول نقدی مالیات

افزوده از مشتریان، مبادرت به اخذ چک نماید و 

رف نیز به منزله تص چک مزبور وصول نگردد

 گردد.قانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی میغیر

مجاز از وجوه و اموال استفاده کردن غیر -

استفاده در  )مالیات و عوارض اخذ شده(: دولتی

برداری، تحصیل و لغت به معنای سودجویی، بهره

و در  (604، 1375، دانش است )طبیبیانکسب 

اصطالح حقوقی، معادل تصرف انتفاعی، یعنی 

برداری و سودمند شدن از چیزی با تصرف و بهره

بدون اینکه اجازه و اختیاری در این باره بقای آن، 

د استفاده مستاجر از عین داده شده باشد، مانن

اگر یکی  بنابراین .(5، 1387زاده، )حبیب مستاجره

خدمات عمومی، موران به از کارکنان دولت و مأ

اموال یا وجوه و یا وسایل تحصیل مال متعلق به 

 598های اجرایی مذکور در ماده یکی از دستگاه

قانون مجازات اسالمی را که حسب وظیفه در 

اختیار دارد، بدون مجوز مورد استفاده قرار دهد و 

ار ببرد ولو گذار به کیا در غیر مورد نظر قانون

ب این جرم شده است؛ ور نشود، مرتککس بهرههیچ

دار بانک بدون دستور به عنوان مثال اگر صندوق

صالح مقداری از وجوه صندوق را به عنوان مقام ذی

مساعده در وجه یکی از کارکنان بپردازد تا در آخر 

ماه از حقوق وی کسر کند عملش جرم به شمار 

قانونی تحت تعقیب غیررود و به عنوان متصرف می

  .(5، 1387زاده، یبگیرد )حبقرار می

مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی مطابق 

فاکتور صادره مالیات و عوارض را از خریداران اخذ 

نموده و در موعد تعیین شده به حساب سازمان 

امور مالیاتی واریز نمایند، لذا چنانچه با استفاده از 

فاکتور صوری مالیات و عوارض وصول شده به 

سازمان مذکور واریز نگردد و مؤدیان حساب 

مالیاتی وجوه مذکور را به تملک خود در آورند، این 

قانونی در تصرف غیر تواند مصداق عنواناقدام می

اموال و وجوه دولتی باشد. اگر مؤدیان مالیاتی وجوه 

اخذ شده به عنوان مالیات بر ارزش افزوده را بدون 

نوان مثال وجوه مجوز مورد استفاده قرار دهند، به ع

دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده را در شرکت 

گذاری کنند و شرکت فوق به دیگری سرمایه

دالیلی ورشکسته اعالم گردد و وجوه مذکور را 

نتوانند در موعد مقرر به حساب سازمان مذکور 

قانون  598واریز نماید، مرتکب جرم موضوع ماده 

مجاز استفاده غیرالمی شده و به عنوان مجازات اس

از اموال دولتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و 

یا اگر مدیر عامل شرکت تجاری وجوه اخذ شده با 

عنوان مالیات بر ارزش افزوده را که باید به حساب 

سازمان مذکور واریز نمایند در تجارت بکار گیرد، 

قانونی در اموال و وجوه عمل جرم تصرف غیراین 

 رود. دولتی به شمار می
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ضمانت اجراي ناشی از فرار مالیاتی از . 5-4

 طریق خرید و فروش فاکتور صوري

در قوانین مالیاتی راجع به فرار مالیاتی از طریق 

خرید و فروش فاکتور صوری مجازاتی به صراحت 

ماده  2تعیین نگردیده لیکن با استناد به تبصره 

های قانون مالیات 277و  275و مواد  274

مستقیم، اگر مرتکب جرم مالیاتی شخص حقوقی 

باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از 

های، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت مجازات

شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری 

گردد که در ادامه به توضیح آن خواهیم محکوم می

 پرداخت:

  مجازات: -الف

برای فرار از پرداخت  اگر مدیران شرکت تجاری

مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری 

نمایند، اقدام آنها عالوه بر مجازات تعیین شده در 

تصرف  تواند مشمول عنوانقوانین مالیاتی، می

قانونی در وجوه و اموال دولتی مقرر در ماده غیر

قانون مجازات اسالمی گردد، مجازات اصلی  598

، چنانچه از این اقدام نفعی این جرم برای مرتکب

ربه شالق و ض 74عاید شخص مرتکب نشده باشد 

چنانچه از این اقدام نفعی عاید مرتکب شده باشد 

ضربه شالق جزای نقدی معادل مبلغ  74عالوه بر 

الیحه  11ماده  2در بند  باشد، ضمناًانتفاعی می

اصالحی قانون تجارت نیز اشاره گردیده که مرتکب 

باشد و ریت شرکت سهامی محروم میجرم از مدی

قانون  19صوص این جرم مفاد ماده همچنین در خ

قانونی در مجازات اسالمی شامل جرم تصرف غیر

زاده، )حبیب گردداموال و وجوه دولتی نیز می

)اجرای اصالحیه  1395سال  ( از ابتدای17، 1387

( 1394ب های مستقیم مصوون مالیاتـقان

توسط دادستانی انتظامی های زیادی روندهـپ

مالیاتی به مراجع قضایی به دلیل ارتکاب جرم خرید 

و فروش فاکتور صوری ارسال گردیده است )تبصره 

 .های مستقیم(قانون مالیات 274ماده  2

که در ادامه به توضیح آن مسئولیت مدنی:  -ب

 خواهیم پرداخت.

 

مسئولیت مدنی ناشی از فرار مالیاتی از . 5-5

 خرید و فروش فاکتور صوريطریق 

در جامعه مسئولیت به معنی اینکه شخص باید 

به این  پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد

گویند که خطا کار معنی که مسئول به کسی می

گناهی را که مرتکب شده است باید مکافات است و 

برخی از مؤدیان (. 48، 1389، )کاتوزیان ببیند

مالیات و عوارض اخذ  پرداختمالیاتی برای فرار از 

شده از خریداران و تملیک آن به خود، اقدام به 

خرید و فروش فاکتور صوری نموده و ضمن ثبت 

آن در دفاتر قانونی، هم باعث افزایش بهای تمام 

شده کاال و به تبع آن کاهش مالیات ابرازی شده و 

قانونی در اموال و وجوه موجب تصرف غیرهم 

عوارض ارزش افزوده اخذ شده از دولتی )مالیات و 

 گردند.خریداران در فاکتور فروش( می
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انواع خسارت وارده ناشی از فرار . 5-5-1

 مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوري

 خسارت مادي . 5-5-1-1

ود ضرر ـایجاد مسئولیت مدنی وج یکی از ارکان

باشد، ضرر مادی شامل از بین رفتن مال موجود می

)خسارت مثبت( و تفویت منافع )خسارت منفی( 

برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد گردد  باشدمی

اگر زیانی در کار  و باید به کسی زیانی وارد شود

ه نقصی جا ک هر آید.نباشد مسئولیتی نیز به بار نمی

اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود در 

ای لطمهیا به سالمت و حیثیت و عواطف شخص 

 گویند ضرری به بار آمده استوارد آید می

بنابراین در خصوص ضرر  .(242 ،1389، کاتوزیان)

 نامتعارف و مادی بایستی گفت که حقوق ضررهای

شمارد و گرنه مسئولیت می مشروع را از ارکانغیر

گذرد یا قانون اعتنا میخسارتی که عرف از آن بی

ب تقصیر مرتکشمرد یا رابطه مستقیم با مباح می

کند به همین ندارد برای عامل آن ایجاد دین نمی

قانون مسئولیت است که در آغاز ماده یک جهت 

 کس بدون مجوز قانونی....مدنی آمده است: هر

موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول 

 باشدجبران خسارت ناشی از عمل خود می

 .(246، 1389)کاتوزیان، 

تجاری به منظور فرار  چنانچه مدیران شرکت

مالیاتی اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری 

نمایند، خسارات مادی که ممکن است وارد گردد 

 باشد:به شرح ذیل می

با خرید و فروش فاکتور صوری توسط  -الف

مدیران شرکت تجاری و اقامه دعوی در مراجع 

های قانون مالیات 274ماده  2قضایی )تبصره 

میت شرکت تجاری برای مدت مستقیم( و محکو

شش ماه تا دو سال به ممنوعیت از یک یا چند 

فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد 

های مستقیم( ادامه قانون مالیات 275تجاری )ماده 

ها و همچنین کار شرکت تجاری در برخی از فعالیت

صدور برخی از اسناد تجاری در مدت تعیین شده 

گردد که با این دگاه تخلف محسوب میدر حکم دا

وضعیت پیش آمده فعالیت شرکت تجاری کاهش 

پیدا کرده و در برخی موارد ممکن است در فعالیت 

 گذار باشد. نیز تأثیر آتی شرکت

خسارت دیگری که ممکن است بر اثر خرید و -ب

فروش فاکتور صوری وارد گردد، ضرر و زیانی است 

حکم مراجع قضایی از که به دولت وارد شده و با 

ون ـقان 277)ماده ردد ـگشرکت مطالبه می

 .های مستقیم(مالیات
 

 خسارت معنوي. 5-5-1-2

ای است که به یک حق طمهضرر و زیان معنوی ل

در این نوع ضرر و زیان  که شودمالی وارد میغیر

آیین 14 مادهو  قانون مسئولیت مدنی 8و  2، 1واد م

و آن  برده شده است به کار 1393 دادرسی کیفری

ه و ب خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد

ولی به  زندحقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی

مالی او ب رنج اخالقی و لطمه به حقوق غیرسب

لطمه به شرافت و شهرت  بدنی،مانند نقص ، است

تجاوز به  آزادی، سلب شخصی و خانوادگی،

ز رنج ناشی ا خصوصی،فاش ساختن اسرار  اقامتگاه،

 .(234، 1389، کاتوزیان) مرگ خویشان
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ضرر و زیان معنوی که به واسطه خرید و فروش 

 ممکن فاکتور صوری و ثبت آن در دفاتر قانونی

 است وارد گردد:

فرار مالیاتی با خرید و فروش فاکتور صوری  -الف

توسط مدیران شرکت تجاری و اقامه دعوی از 

مالیاتی در مراجع قضایی  طریق دادستانی انتظامی

های مستقیم( و قانون مالیات 274ماده  2)تبصره 

صدور حکم دادگاه، شرکت تجاری از یک یا چند 

فعالیت شغلی و یا از صدور برخی از اسناد تجاری 

گردد، خسارت معنوی وارده از جهت ممنوع می

مخدوش شدن اعتبار و شهرت و حیثیت تجاری 

 باشد. ایی میشرکت با تشکیل پرونده قض

زمانی که مدیران شرکت تجاری به منظور فرار  -ب

وری ـور صـتمالیاتی اقدام به خرید و فروش فاک

و با شناسایی این قبیل مؤدیان مالیاتی  نمایندمی

های توسط سازمان امور مالیاتی، نام این شرکت

تجاری به عنوان مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی در 

ود شالع عموم مردم رسانده میتی به اطسامانه مالیا

ا هتا مؤدیان مالیاتی از مراوده مالی با این شرکت

مخدوش  خودداری نمایند، که این موضوع باعث

رکت ـار و شهرت و حیثیت تجاری ششدن اعتب

گردد و این مصداق خسارت معنوی وارده به می

  .باشدشرکت می

تشکیل پرونده در مراجع قضایی و حضور مدیران 

 در جلسات دادگاه به واسطه انجام جرم، شرکت

تواند به اعتبار و شهرت تجاری شرکت لطمه می

گردد، وارد نماید و بر اثر این آسیبی که وارد می

های انعقاد قرارداد کاری شرکت ممکن است فرصت

را از دست داده و دچار ضرر و زیان گردد. ضرر 

ا هناشی از تضییع حق یا از بین رفتن موقعیت

منوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا )م

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری( از 

باشد چرا که حقی مدیران متخلف قابل مطالبه می

قانون  8و  1قانونی از بین رفته است )ماده 

مسئولیت مدنی( اگر از بین رفتن موقعیت، حقی 

قانونی را از بین نبرد ضرر ناشی از آن بطور مستقیم 

ن تواند از بین رفتآور نیست اما دادگاه میئولیتمس

موقعیت را در حکم تلف مال به شمار آورد و یا آن 

را نوعی خسارت معنوی بشناسد به شرط اینکه 

 .موقعیت از بین رفته مشروع باشد

ضررهای ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت 

تنها جنبه معنوی ندارد بلکه ممکن است آثار مالی 

توان به موارد زیر بر داشته باشد از جمله میهم در 

)حقیقی یا حقوقی(  اشاره کرد: کسر اعتبار اشخاص

های حقوق مربوط به که بستگی به برخی از جنبه

شخصیت فرد است؛ ارزش بازاری هویت شخصی 

مانند ویژگی خاص یا شباهت که در آگهی از آن 

ن اشود؛ نام افراد که در عین حال به عنواستفاده می

، 2006)نیتلینگ،  شودنام تجاری از آن استفاده می

در صورت ورود خسارت معنوی به (. 543-542

شخص در برخی موارد مانند نقض حقوق مربوط به 

شخصیت، بدون نیاز به اثبات تقصیر و حتی ضرر، 

مسئولیت مدنی در پی دارد، ممکن است بر اثر 

تحوالت اجتماعی مصادیقی جدید از حقوق مربوط 

به شخصیت که در قوانین به آنها تصریح نشده 

است، بوسیله رویه قضایی به رسمیت شناخته شود 

و در قلمرو شمول حق کلی بر شخصیت قرار گیرد 

و بدین سان نظام حقوقی در این زمینه هیچگاه با 
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-533، 2006)نیتلینگ،  دخأل روبرو نخواهد ش

532.)  
 

  )ضرر( اقتصادي خسارت. 5-5-1-3

موضوعه ایران در خصوص ضررهای  در حقوق

اقتصادی نص خاصی وجود ندارد، طرح این مساله 

در حقوق ما تازگی دارد و از این جهت در پذیرش 

آن تردید شده است. در شمارش علل این عدم 

 لی چون مسلم نبودن ضرر و عدمپذیرش به دالی

)جعفری وجود رابطه سببیت اشاره شده است 

حقوقدانان ایرانی  بیشتر .(119، 1391، مجد

ممنوعیت جبران ضرر اقتصادی را که عمدتا در 

زمینه مباحث مربوط به عدم النفع مطرح شده است 

اند تا به هر نحو مورد انتقاد قرار داده و سعی کرده

گونه ضررها کن در جهت قابلیت جبران اینمم

استدالل کنند. در حالی که با توجه به مطالعه 

رسد این نکته را که در صورت گرفته به نظر می

حقوق اسالم و ایران اصل بر قابل جبران نبودن ضرر 

اقتصادی است باید جزو نقاط قوت نظام حقوقی 

دانست نه کاستی و ضعف آن. وانگهی بر خالف 

شود بحث بر سر مسلم بودن آنچه معموال گمان می

یا احتمالی بودن عدم النفع نیست، زیرا عدم النفع 

لیل محقق نشدن یکی از ارکان احتمالی را به د

توان )مسلم بودن ضرر( نمی مسئولیت مدنی

مطالبه کرد؛ اما قابل جبران نبودن عدم النفع مسلم 

گرایانه دارد و آن مالحظات اقتصادی دلیل مصلحت

و عملی و جلوگیری از گشودن بی حد و حصر 

 دیدروازه مسئولیت مدنی است. با این همه در موار

، 1390، )بادینی ادی ضرورت داردضرر اقتصجبران 

76).  

با فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور 

های تجاری و صدور حکم صوری توسط شرکت

دادگاه، شرکت برای مدت شش ماه تا دو سال به 

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا 

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم 

های مستقیم( که قانون مالیات 275گردد )ماده می

این موضوع همان مصداق تفویت منافع )خسارت 

 باشد، زیرا ضرر اقتصادیمنفی یا ضرر اقتصادی( می

باشد که وارد شده به دارایی زیاندیده میخسارت 

 ،بادینی) )بدن یا مال( نداشته باشد منشا مادی

منافع عبارت است از ممانعت  تفویت .(78، 1390

یدا کردن منفعتی که مقتضای آن حاصل از وجود پ

نصیب شدن از نفعی که مطابق بیشده است و 

اوضاع و احوال امید وصول به آن نفع، معقول باشد. 

تفویت منفعت محروم شدن از منافع مورد انتظار و 

 از افزایش اقالم مثبت دارایییا به عبارتی جلوگیری 

. برای (309-308، 1372، )جعفری لنگرودی است

د قانونی بازداشت شومثال چنانچه کاسبی بطور غیر

کسب و کار خویش  یا مانع از آن شوند که در محل

حاضر شود چون حق آزادی او سلب شده است 

خساراتی که به خاطر محروم شدن از کسب درآمد 

شود قابل مطالبه ت به وی وارد میدر مدت بازداش

 .(75، 1390، ) بادینی است

وارده را ضرر اقتصادی  برخی این نوع خسارت

اند و آن هنگامی است که در نتیجه بازتابی نامیده

به دیگری خسارت بدنی یا مالی وارد تقصیر خوانده 

دیده اصلی، شخص ثالث شود اما عالوه بر زیانمی
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شود متحمل ضرر می دیده بازتابی()زیان هم

جایی که شخص فرصت دارد  .(62، 1390، )بادینی

تحصیل نماید و تقصیر  تا منفعتی را در آینده

شود این فرصت از بین برود، مانند دیگری باعث می

فرصت برنده شدن در مسابقه و به دست آوردن 

 ول شدن درجایزه یا فرصت شرکت در کنکور و قب

 مخواهی و نقض حکدانشگاه یا فرصت تجدید نظر

دن خیر در داکیل و تأبدوی که در اثر تقصیر و

خواهی این فرصت از دست دادخواست تجدید نظر

برای  رود، نفس فرصت دارای ارزش است و عرفاًمی

شود لذا از دست برخورداری از آن بها پرداخت می

باید جبران شود دادن آن نوعی ضرر مسلم است و 

 هایی متفاوت استـبا زیان نو این ضرر ماهیتاً 

 .(74، 1391زاده، )تقی
  

منابع مسئولیت مدنی ناشی از فرار . 5-5-2

 مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوري

در خصوص مسئولیت مدنی فرار مالیاتی از طریق 

خرید و فروش فاکتور صوری، مقررات قانونی و 

باشد که در قواعد فقهی حقوقی  قابل استناد می

 شود:این قسمت به آنها اشاره می
 

 مقررات قانونی. 5-5-2-1

در حقوق ایران قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی که 

به صورت پراکنده در قوانین مختلف مطرح گردیده 

 باشد: شامل این قوانین می

قانون   325و  307به موجب مواد  قانون مدنی:

مدنی ورود هر نوع زیان چه مادی و چه معنوی 

باشد و بینی شده که موجب ضمان میپیش

همان قانون با اعمال قاعده  132ماده همچنین 

الضرر مالک را با شرایطی از ضرر رساندن به 

 دارد.همسایه بر حذر می

با تصویب قانون  قانون مسئولیت مدنی:

مسئولیت بر مبنای  1339مسئولیت مدنی در سال 

کس به دیگری ضرر هرتقصیر استوار گردید، لذا 

مگر در مواردی که  بزند باید آن را جبران کند،

به حکم قانون باشد یا ضرری که به  به غیر،اضرار 

  ناروا و نامتعارف جلوه نکند شخص وارد آمده است،

 (.13، 1389، کاتوزیان

 316د قانون مجازات اسالمی: موا: سایر قوانین

، 4ه آهن: مادراه ها و، قانون ایمنی راه362ی ال

: 1389 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب

، قانون حمایت از 26و ماده  14ماده  3تبصره 

 1ماده ، 19و  18کنندگان: مواد حقوق مصرف

قانون بیمه اجباری: مسئولیت مدنی دارندگان 

وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 

ده، بلکه بینی نشمسئولیتی مبتنی بر تقصیر پیش

از  دهمسئولیت مقرر در این ماده مبتنی بر استفا

این وسایل بوده و مسئولیت آنها مفروض است، به 

این معنی که اگر مقصر هم محسوب نشوند باز هم 

مسئولیت باید از عهده خسارات وارده بر آیند، لذا 

یابد که به یک شخص زیان تحقق می زمانیمدنی 

خواه  و حقیقیوارد گردد و این شخص خواه 

 مدنی، هدف از مسئولیتو  تواند باشدمیحقوقی 

، بهرامی احمدی)است  دیدهجبران ضرر زیان

اگر بواسطه خرید و فروش فاکتور  .(29، 1388

وارد گردد به موجب مقررات  صوری ضرر و زیانی
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قانونی عاملین ورود ضرر و زیان مکلف به جبران 

 باشند. خسارت وارده می
 

 . قواعد فقهی حقوقی5-5-2-2

 ه تسبیبقاعد. 5-5-2-2-1

ی است که در آن عمل قواعد فقهی و حقوقیکی از 

مال دیگری را از بین  شخص مستقیما ًو مباشرتاً

برد بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به نمی

این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال 

افتد. تسبیب نوعی از اتالف است که نیز اتفاق نمی

 رشود که مال غیالواسطه سبب میعمل مسبب مع

ال: اگر شخصی مال منقول و از بین برود. برای مث

ن آتش بزند یا حیوا یا غیرمنقول دیگری را مباشرتاً

متعلق به دیگری را بکشد متلف است اما اگر در 

مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلق به 

ق )محق بیفتد و بمیرد مسبب استری در آن دیگ

مستندات این قاعده  در مورد. (118، 1390، داماد

خبری است که در این باره وارد شده است: زراره 

عرض کردم حکم )ع(  گوید به حضرت صادقمی

ملک خویش حفر کند و کسی که چاهی در غیر 

تد چیست؟ حضرت عابری در حین عبور در آن بیف

حفرکننده چاه ضمان است زیرا )ع( فرمود: بر 

من فر کند ضاچاهی در غیر ملک خود ح هرکس

 .(119، 1390، )محقق داماد است

بنابراین در صورتی که عاملین ورود ضرر و زیان، 

اموال دیگری را به طور مستقیم تلف نکنند ولی 

د کار آنها اتالف به وسایل تلف کردن را مهیا کنن

ین باشند که از امسئول خسارتی می تسبیب است و

 تقاعده هم اثباراه به بار آمده است، بر اساس این 

تقصیر و هم انتساب ضرر به عاملین ورود ضرر و 

دیده زیان در آن شرط است و این بر عهده زیان

که باید اثبات نماید عاملین ورود ضرر و  باشدمی

بر اساس ، اندهای الزم را انجام ندادهزیان احتیاط

این قاعده، ضرر ممکن است با فعل یا ترک فعل 

فروش فاکتور  لذا چنانچه با خرید و، وارد گردد

صوری، خسارتی به شرکت تجاری و یا دیگری وارد 

گردد عاملین ورود ضرر و زیان در قبال خسارت 

وارده مسئولیت مدنی داشته و بایستی جبران 

خسارت نمایند و اگر نتوان تقصیر عاملین ورود 

ضرر و زیان را در ایجاد خسارت وارده اثبات نمود 

  د.فرض ضمان نمو توان بر مبنای قاعده تسبیبنمی
 

 اتالف قاعده. 5-5-2-2-2 

قاعده اتالف یکی از قواعد فقهی است که در مورد 

گردد مفاد این مبنای ضمان از آن استفاده می

« من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»قاعده عبارت 

باشد و معنای آن این است که هرگاه کسی مال می

دیگری یا منابع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش 

تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است، 

)مکارم  روی علم و قصد باشد یا نهتلف از خواه 

اتالف از عناوین  بنابراین. (19، 1425، شیرازی

ی شامل تقصیر از رو مسئولیت بدون تقصیر است و

گردد و شمولیت این قاعده نیز می جهل و غفلت

درباره عمد و غیرعمد است زیرا حکم وضعی ضمان 

اختصاص به حالت عمد نداشته و شامل موارد شبه 

شود و همین وضعیت درباره عمد و خطا هم می

پذیرد و تلف را به هر صورت میتلف مال هم 

م مکار)دانست ی که باشد باید موجب ضمان صورت
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به موجب این قاعده در  .(20، 1425شیرازی، 

عمد و قصد دخالت  بوجود آمدن نوع ضمان عنصر

نداشته و هر کسی که موجب تلف مال دیگری 

گردد اعم از اینکه عمدی مرتکب شده باشد یا بدون 

قصد و عمد، ضامن است رکن ضمان مورد بحث، 

ت تحقق مفهوم اتالف است، لذا اگر مال در دس

توان عمل شخص به علل سماوی تلف شود نمی

د شواتالف را به وی انتساب داد و ضمان محقق نمی

تالف قصد اراده و عزم درباره الذا مقصود از عمد و 

، 1384، )محقق داماد و تعهد به اضرار به غیر است

151).  

و ایمن زندگی  کس در جامعه حق دارد که سالمهر

این حق به وسیله  کند و از اموال خود سود برد

قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این 

همه وظیفه ، مسئولیت مدنی متجاوز است حمایت،

ی و ایمن که به حقوق دیگران احترام بگذارند دارند

خطر نیندازند همین که حقی از بین سایرین را به 

 کننده آن جبران شودبرود باید به وسیله تلف

بنابراین چنانچه خرید و  .(197 ،1389، کاتوزیان)

یا فروش فاکتور صوری سبب ورود خسارت به 

موجب این قاعده چون  موسسه تجاری گردد به

 اتالف از عناوین مسئولیت بدون تقصیر است و

گردد و نیز میشامل تقصیر از روی جهل و غفلت 

 ، لذاشمولیت این قاعده درباره عمد و غیرعمد است

این موضوع به موسسه ضرر و زیانی که به واسطه 

گردد بایستی جبران شود و عاملین تجاری وارد می

ورود ضرر و زیان به موسسه در قبال خسارت وارده 

چنانچه انتساب مسئولیت مدنی خواهند داشت و 

مبنای این قاعده در  توان برضرر اثبات نگردد نمی

این مورد فرض ضمان نمود، اگرچه به موجب این 

یست اما قابلیت انتساب شرط قاعده تقصیر شرط ن

است. بنابراین به موجب این قاعده چنانچه بتوان 

فعل موجب ضرر را به خریداران و فروشندگان 

فاکتور صوری انتساب داد آنها مسئول جبران 

باشند حتی اگر تقصیری نیز خسارت وارده می

 .متوجه آنها نباشد
 

 قاعده الضرر. 5-5-2-2-3

الضرر مسئولیت مدنی و ضمان با استناد به قاعده 

در مواردی که سبب خسارت وارده به موسسه 

تجاری، خرید و یا فروش فاکتور صوری باشد قابل 

باشد، اکثر فقهای امامیه معتقد هستند اثبات می

دارد و ـوان اثبات ضمان را نـت که قاعده الضرر

تواند به عنوان یکی از موجبات ضمان مورد نمی

و کاربرد این قاعده را در نفی حکم  استناد قرار گیرد

دانند، نه اثبات ضمان، مرحوم نائینی از ضرری می

معتقد است قاعده الضرر جمله فقهایی است که 

م ـکند و اثبات حکرری میـم ضـتنها نفی حک

شهید  ( اما220، 1373، کند )غروی نائینینمی

وان تثانی معتقد است که با استناد به این قاعده می

، ثانی )شهید دادحکم به ضمان واردکننده زیان 

بنابراین اگر ضرر و زیانی برای  .(279، 1316

آید، با استناد به این قاعده، ورود ضرر  شخصی پیش

شود و چنانچه ضرر و زیان از و زیان نفی می

مصادیق اتالف و تسبیب باشد، به موجب قواعد 

 داده اتالف و تسبیب حکم به جبران ضرر و زیان

از مصادیق موارد ذکر شده شود، و چنانچه می
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ضرر و زیانی متوجه کسی شود، با استناد  نباشد و

 توان حکم به جبران خسارت داد.به این قاعده می

در واقع مسئولیت مدنی تنها الزام به جبران 

خسارت پولی نیست، دستور دادگاه برای جلوگیری 

از حقوق خسارت در آینده و رفع تجاوز از ورود 

، )بادینی هان هم جزو ضمانت اجراهای آن استخوا

هرگاه به واسطه خرید و یا  پس .(620، 1384

فروش فاکتور صوری ضرر و زیانی به موسسه 

تجاری وارد گردد با استناد به این قاعده عالوه بر 

، در مواقع ضرر اثبات حکم نیز نفی حکم ضرری

بر توان کرد، حتی در برخی موارد عالوه می

خریداران و فروشندگان فاکتور صوری مدیران 

موسسه تجاری نیز مسئولیت مدنی خواهند داشت، 

ای بر عهده مدیران موسسه تجاری زیرا اگر وظیفه

که  باشندباشد آنها نه تنها مسئول آثار کارهایی می

دهد، بلکه در ارتباط با مسئولیت خود انجام می

د و این باشنهای خود نیز میمسئول ترک فعل

 های حقوقی است.مسئولیت مورد قبول همه نظام
 

دیده ناشی از فرار اشخاص آسیب. 5-6

 مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوري

فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوری 

های تجاری ممکن است توسط مدیران شرکت

 یان به اشخاص زیر گردد:باعث ورود ضرر و ز

 شرکت تجاري  -1

فرض کنیم مدیران شرکت تجاری بنا به تصمیم 

خود و یا با مصوبه هیات مدیره و یا مجمع عمومی 

 نمایند و با ثبت آناقدام به خرید فاکتور صوری می

در دفاتر شرکت، وجوه متعلق به دولت )مالیات بر 

ارزش افزوده که در هنگام فروش از مشتری اخذ 

نمایند، سازمان امور یاند( را تصاحب منموده

ران مطلع ـدام مدیـن اقـه از ایـک مالیاتی زمانی

گردد عالوه بر اعالم نام شرکت به عنوان مؤدی می

فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی، دادخواستی نیز به 

مرجع قضایی جهت پیگیری موضوع از طریق 

قانون  274ماده  2تبصره نماید )قانونی تسلیم می

ستقیم( با صدور حکم توسط دادگاه های ممالیات

برای شرکت تجاری، خسارات مادی، معنوی و 

اقتصادی ممکن است به شرکت وارد گردد که این 

مباحث به طور مفصل در بخش خسارات و 

مسئولیت مدنی توضیح داده شده است و بیان 

گردید که شرکت چه ضرر و زیانی ممکن است 

ه آسیبی متحمل گردد و بواسطه اقدام مدیران چ

 ممکن است به شرکت وارد شود.

در بحث فروش فاکتور صوری توسط مدیران 

شرکت تجاری نیز آسیبی که ممکن است به شرکت 

وارد گردد در بحث خسارت و مسئولیت مدنی بیان 

گردید و گفته شد که شرکت از بابت فروش فاکتور 

 هایی خواهد دید.صوری چه آسیب

شرکت و سهامداران، حقوق بگیران  -2

 اشخاص ثالث

زمانی که شرکت به موجب حکم دادگاه از صدور 

برخی از اسناد تجاری و یا از انجام یک یا چند 

گردد این ممنوعیت باعث فعالیت شغلی ممنوع می

کاهش فعالیت شرکت و نهایتا باعث کاهش سود 

شرکت و زیان دیدن سهامداران و حقوق بگیران 

های مالیاتقانون  275ماده گردد )شرکت می

  .مستقیم(
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تشکیل پرونده فرار مالیاتی شرکت در مراجع 

قضایی و محکوم شدن به مجازات ممنوعیت از 

انجام یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از 

صدور برخی از اسناد تجاری، آسیبی است که 

ممکن است عالوه بر سهامداران و حقوق بگیران به 

صداق آن زمانی اشخاص ثالث نیز تحمیل گردد. م

است که شرکت با شخص ثالث قراردادی منعقد 

ی از انجام آن ممنوع نموده و از طرف مرجع قضای

های قانون مالیات 275ماده  1)بند گردیده است 

و این ممنوعیت باعث ایجاد ضرر و زیان  .مستقیم(

 به سهامداران، حقوق بگیران و اشخاص ثالث گردد.
 

فرار  اشخاص مسئول در خصوص. 5-7

 مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور صوري

اگر فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور 

مدیر یا مدیران شرکت تجاری  صوری ناشی از اقدام

در قبال خسارت وارده مسئولیت مدنی باشد 

خواهند داشت، با این توضیح که خریدی که در 

د یواقع صورت نگرفته در دفاتر شرکت به عنوان خر

ثبت گردد و همچنین مالیات و عوارضی که بابت 

خرید پرداخت نشده در دفاتر شرکت به عنوان 

اعتبار مالیاتی ثبت گردد، عالوه بر اینکه این اقدام 

ماده  1گردد )بند مدیران جرم مالیاتی محسوب می

های مستقیم( در قبال ضرر و قانون مالیات 274

ه )ماد د داشتزیان وارده نیز مسئولیت مدنی خواهن

چنانچه مدیر یا مدیران  .یک قانون مسئولیت مدنی(

شرکت برای فرار مالیاتی اقدام به خرید و فروش 

فاکتور صوری نمایند، در قبال اشخاصی که از این 

اند مسئولیت مدنی اقدام دچار ضرر و زیان شده

ستی جبران خسارت نمایند، زیرا داشته و بای

موجب ضرر مادی یا  کس بدون مجوز قانونی....هر

مسؤول جبران خسارت ناشی معنوی دیگری شود 

 .(246، 1389، )کاتوزیان باشداز عمل خود می

رر ـیکی از ارکان ایجاد مسئولیت مدنی وجود ض

موجود  باشد ضرر مادی شامل از بین رفتن مالمی

)خسارت مثبت( و تفویت منافع )خسارت منفی( 

برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد گردد  ،باشدمی

اگر زیانی در کار  و باید به کسی زیانی وارد شود

ه نقصی جا ک هر آید.نباشد مسئولیتی نیز به بار نمی

در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود 

ای و حیثیت و عواطف شخص لطمهیا به سالمت 

 گویند ضرری به بار آمده استوارد آید می

مسئولیت مدیران در  .(242، 1389، کاتوزیان)

 و قانونی است که به اینجا نوعی از مسئولیت قهری

د وـرفی به وجـتکالیف قانونی و ععلت تخلف از 

آید و با تحقق سه رکن مسئولیت مدنی )وجود می

ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت بین ضرر و فعل 

ایجاد و مدیر یا مدیران( مسئولیت مدنی زیانبار 

ه جبران خسارت وارده ـان مکلف بمدیر یا مدیر

 .(208، 1386یر چیلی، )دم باشندمی

چنانچه فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور 

مدیر نبوده، بلکه تصمیم  صوری ناشی از اقدام

مجمع عمومی و یا تصمیم هیات مدیره باشد، در 

اینجا مدیر و یا مدیران شرکت در قبال خسارت 

وارده مسئولیت مدنی نداشته و جبران ضرر و زیان 

باشد که دستور آن را صادر به عهده افرادی می

کننده اند، زیرا مدیر شرکت صرفاً اجراکرده

مدیره بوده و مسئولیتی  تصمیمات مجمع و هیات
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متوجه آنان نخواهد بود که در اینجا مجمع عمومی 

و هیات مدیره حسب مورد مسئول جبران ضرر و 

باشند و در قبال خسارت وارده زیان وارده می

مسئولیت مدنی خواهند داشت و دادگاه حدود 

ای جبران خسارت مسئولیت هر یک از مدیران را بر

الیحه قانون  142)ماده  تعیین خواهد نمود

  .تجارت(

چنانچه فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاکتور 

صوری ناشی از اقدام مدیر یا مدیران نبوده بلکه 

انجام این عمل توسط کارمند یا کارمندان مالی 

شرکت صورت گیرد، در اینجا نیز مسئولیت مدنی 

باشد، )مسئولیت مدنی ناشی از مدیران مطرح می

غیر( برای اینکه شخص نسبت به رفتار کسانی فعل 

پردازند یا به که با نظارت و هدایت او به کاری می

اند احساس مسئولیت حکم قانون به او سپرده شده

کند و در بازرسی خود اهمال نورزد، قانون گاه او را 

سازد؛ چنانکه مسئول کارهای زیر دستان خود می

کودکان و مسئولیت ولی و قیم نسبت به اعمال 

کارفرما نسبت به خسارتی که کارگران مسئولیت 

)کاتوزیان،  زنند از این گونه استبه دیگران می

1389 ،432). 
 

در خصوص فرار مالیاتی از  جاريرویه . 5-8

 طریق خرید و فروش فاکتور صوري

 رویه اداري .5-8-1

اگر مدیر یا مدیران یک شرکت تجاری برای فرار از 

اقدام به خرید و فروش فاکتور پرداخت مالیات 

صوری نمایند این اقدام مدیران جرم مالیاتی 

محسوب شده و اقامه دعوی و اعالم جرم علیه 

مرتکبان جرائم نزد مراجع قضایی از طریق 

دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی 

قانون  274ماده  2پذیرد )تبصره صورت می

ریدار با تحویل فاکتور زیرا خ .های مستقیم(مالیات

صوری، در واقع نه کاالیی خریداری نموده و نه 

مالیات و عوارضی بابت خرید فاکتور پرداخته، لیکن 

مدیران شرکت این گونه فاکتور را ثبت دفاتر 

نمایند که این عمل از نظر مالیاتی جرم شرکت می

ون ـقان 274ک ماده ـردد )بند یـگلقی میـت

 .های مستقیم(مالیات

 

 رویه قضایی . 5-8-2

های از ابتدای اجرای اصالحیه قانون مالیات

و جرم انگاشتن تنظیم  1394مستقیم مصوب سال 

دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن 

که مصداق این جرم، ثبت مالیات بر ارزش افزوده 

ای هباشد، پروندهفاکتور صوری در دفاتر قانونی می

شکایت سازمان امور مالیاتی در متعددی نیز با 

مراجع قضایی راجع به این موضوع تشکیل شده 

است، زیرا فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش 

فاکتور صوری عالوه بر ایجاد اخالل در نظم 

اقتصادی، باعث ورود ضرر و زیان عالوه بر سایر 

گردد در حقوق موضوعه اشخاص، به دولت نیز می

و زیان ناشی از فرار مالیاتی ایران در خصوص ضرر 

رر ض ق خرید و فروش فاکتور صوری خصوصاًاز طری

اقتصادی نص خاصی وجود ندارد و رویه قضایی 

در این زمینه موجود نیست، طرح مشخصی هم 

له ضرر اقتصادی در حقوق ما تازگی دارد و از مسأ

این جهت در پذیرش آن تردید شده است. در 
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به دالیلی چون شمارش علل این عدم پذیرش 

وجود رابطه سببیت اشاره  ضرر و عدممسلم نبودن 

حال  با این .(119، 1391)جعفری مجد،  شده است

 اند در همهکه برخی از نویسندگان اشاره کردهچنان

فروضی که به دالیل اخیر نسبت به خسارت نهایی 

ران هستیم ـکه وارد شده است قائل به عدم جب

ست رفتن فرصت به توان نسبت به نفس از دمی

عنوان یک ضرر و خسارت مستقل قائل به جبران 

شد. فرضی که در آن هیچ یک از اشکاالت عدم 

مسلم بودن یا عدم وجود رابطه سببیت موضوعیت 

وضعیت نظام  .(221، 1380، )کاظمی کندپیدا نمی

رر ض حقوقی ایران نسبت به قابلیت جبران مصادیق

ور تناشی از فرار مالیاتی از طریق خرید و فروش فاک

ضرر اقتصادی که تحت قلمرو  صوری خصوصاً

رار ـتئوری از دست رفتن فرصت مورد بررسی ق

گیرد تا حدودی مبهم است از طرفی موضع آن می

رد ای موبه مفهوم عدم النفع مسلم به گونهنسبت 

ن از طرفی در حوزه قابلیت جبرا تردید است و

هزینه از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر، رویه 

ری شدیدی نشان ـعطاف ناپذیـانقضایی از خود 

 .(120، 1391)جعفری مجد،  دهدمی
 

 گیرينتیجه. 6

های تجاری توسط مدیران به فرار مالیاتی شرکت

 -1های مختلف ممکن است صورت گیرد: روش

زمانی که مدیران شرکت اظهارنامه مالیاتی را در 

موعد مقرر ثبت سامانه مالیاتی نموده لیکن قسمتی 

از درآمد شرکت را در اظهارنامه اعالم ننمایند. 

زمانی که شرکت  -2)کتمان قسمتی از درآمد( 

تجاری به فعالیت اشتغال داشته و بدون داشتن 

ه مالیاتی، میزان درآمد شرکت به موجب پروند

)کتمان نگردد اظهارنامه در سامانه مالیاتی ثبت 

انی که مدیران شرکت تجاری زم -3 .تمام درآمد(

سازی و ثبت آن اسناد در دفاتر قانونی، با سند

های شرکت را درآمد شرکت را کمتر و یا هزینه

وع ـن نـنمایند، یکی از ایبیشتر اعالم می

وری ـور صـروش فاکتـرید و فـها، خسندسازی

باشد. مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر می

ارزش افزوده که مؤدی مالیاتی در هنگام فروش 

نماید کاال و یا ارائه خدمت از خریدار اخذ می

بایستی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد، 

مگر در مواردی که مالیات و عوارض خرید مشمول، 

پرداخت نموده باشند که در این صورت تفاوت 

ه به مالیات و عوارض اخذ شده و پرداخت شد

گردد، برخی از حساب سازمان مذکور واریز می

های تجاری برای فرار از پرداخت مدیران شرکت

مالیات و عوارض اخذ شده، اقدام به خرید و فروش 

فاکتور صوری نموده و با ثبت آن در دفاتر قانونی 

 هات تجاری، وجوه متعلق به دولت و شهرداریشرک

)مالیات و عوارض اخذ شده از خریداران( را تصاحب 

 نمایند.می

های تجاری، ماهیت حقوقی این اقدام برای شرکت

تعیین شده در قوانین مالیاتی، عالوه بر مجازات 

قانونی در تواند مشمول عنوان جرم تصرف غیرمی

. مجازات تعیین شده وجوه و اموال دولتی نیز گردد

در قوانین مالیاتی این است که اگر شرکت تجاری 

دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع تنظیم و به آن 

استناد کند و همچنین اگر به تکالیف قانونی مربوط 
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به مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول و ایصال 

آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین 

عمل ننماید، شرکت برای مدت شش ماه تا  شده

دو سال از یک یا چند فعالیت شغلی و یا اصدار 

گردد. زمانی که برخی از اسناد تجاری ممنوع می

شرکت به منظور فرار مالیاتی، فاکتور صوری 

نماید در واقع دفاتر و خریداری و ثبت دفاتر می

اسناد شرکت خالف واقع تنظیم شده و به مجازات 

گردد، که اعالم جرم و اقامه دعوی محکوم می مقرر

علیه مرتکبان جرائم نزد مراجع قضایی از طریق 

دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی 

پذیرد. با توجه به اینکه برخی از اشخاص صورت می

ص حقوقی فعال اعم از دولتی حقیقی و کلیه اشخا

ظام دولتی، مشمول فراخوان هشت مرحله نو غیر

 لذا هر شخص اند،مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته

ها بطور مساوی در به موجب اصل تساوی مجازات

مقابل قانون مسئول بوده و در صورت ارتکاب جرم 

شخصیت مرتکب جرم در شوند و مجازات می

فرار مالیاتی از طریق یری ندارد. ماهیت جرم تأث

محسوب فروش فاکتور صوری نیز شریک در جرم 

-125و معاون جرم بوده و به مجازات مقرر در مواد 

قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد  127و  126

 .شد

های تجاری به واسطه با فرار مالیاتی مدیران شرکت

خرید و فروش فاکتور صوری، بحث ورود ضرر و 

زیان عالوه بر شرکت، به سهامداران، حقوق بگیران 

گردد، ممنوعیت و اشخاص ثالث نیز مطرح می

فعالیت شرکت برای مدت شش ماه تا دو سال از 

یک یا چند فعالیت شغلی و همچنین ممنوعیت از 

اصدار برخی از اسناد تجاری توسط شرکت که در 

قوانین مالیاتی به آنها اشاره گردیده، اینها ضرر و 

زیانی است که به شرکت تجاری و اشخاص دیگر 

نتواند به فعالیت گردد، زمانی که شرکت وارد می

خود ادامه دهد و یا اینکه نتواند برخی از اسناد 

تجاری را صادر کند، فعالیت شرکت کاهش و باعث 

کاهش سود شرکت و زیان دیدن سهامداران و 

گردد، عالوه بر شرکت، حقوق بگیران می

سهامداران و حقوق بگیران، اشخاص ثالث نیز 

ی که ممکن است دچار ضرر و زیان گردند. زمان

شرکت تجاری برای تضمین حسن انجام کار نتواند 

سند تجاری صادر نماید، ممکن است فرصت انعقاد 

قرارداد را از دست داده و شرکت دچار ضرر 

اقتصادی )تفویت منفعت( گردد و همچنین تشکیل 

پرونده در مراجع قضایی به علت جرم صورت گرفته 

عتبار و و اعالم نام شرکت در سامانه مؤدیان فاقد ا

اعالم این موضوع که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی 

ها خریدی داشته باشند، مالیات و از این شرکت

عوارض پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی از آنها 

پذیرفته نخواهد شد، این موضوع عالوه بر ضرر و 

گردد، باعث لطمه زیان مادی که به شرکت وارد می

و مخدوش شدن شهرت به حیثیت و اعتبار شرکت 

گردد )ضرر معنوی( زیرا اعتبار تجاری آن نیز می

گردد و شرکت یک سرمایه تجاری تلقی می

های ها و موقعیتهمچنین از دست دادن فرصت

های مستقیم( نیز قانون مالیات 275کاری )ماده 

گردد. ضرر اقتصادی است که به شرکت وارد می

ل خسارت بنابراین مدیران شرکت تجاری در قبا

وارده مسئولیت مدنی داشته و باید ضرر و زیان 
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وارده را جبران نمایند. تشریح و بیان ضرر و زیان 

مادی، معنوی و اقتصادی وارده توسط مدیران 

های مربوطه های تجاری که در قسمتشرکت

توضیح داده شده است و همچنین جبران ضرر و 

ر اهش وقوع جرم فراتواند در کزیان وارده می

گذار باشد، به عنوان مثال پرداخت مالیاتی تأثیر

( توسط مدیران های مالیاتی )ضرر مادیجریمه

های تجاری که در برخی موارد رقم آن شرکت

باشد عامل مهمی در کاهش وقوع میلیاردی می

باشد و یا اقامه دعوی در جرم فرار مالیاتی می

مراجع قضایی بر علیه مدیران شرکت در خصوص 

زیان معنوی و اقتصادی وارده و صدور حکم  ضرر و

د توانتوسط قاضی و تعیین ضرر و زیان وارده، می

عامل مهمی باشد در جلوگیری از وقوع جرم فرار 

 مالیاتی.

با توجه به مطالب گفته شده اختصاص مواد قانونی 

و تعیین مجازات به صورت شفاف برای اشخاصی 

خرید و فروش که اقدام به فرار مالیاتی از طریق 

، رسدنمایند ضروری به نظر میفاکتور صوری می

زیرا این موضوع عالوه بر اینکه به نظم اقتصادی 

نماید، ممکن است باعث ورود ضرر اخالل وارد می

و زیان به دولت، شرکت تجاری، سهامداران، حقوق 

بگیران شرکت و در برخی موارد اشخاص ثالث نیز  

 گردد.
 

 . تقدیر و تشكر7

از تمامی کسانی که در نگارش مقاله حاضر تالش 

 کنم.تشکر می ،اندکرده
 

 . سهم نویسندگان8

این مقاله توسط نویسنده مسئول تنظیم و 

نویسندگان به صورت برابر و مشترک مقاله را به 

 اند.رشته تحریر درآورده

 

 . تضاد منافع9

 در این مقاله تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: With the implementation of the VAT law from the second 

half of 2008, the purchase and sale of face invoices for tax evasion was also used 

by some managers of commercial companies, which in addition to being a crime 

in tax laws, It can also be considered as an example of illegal seizure of 

government funds and property and can be pursued through judicial authorities, 

and if this action also leads to damage, the damage can be claimed. What is at issue 

in this article is the civil liability of the managers of commercial companies who 

buy and sell factitive invoices in order to avoid paying taxes. 

Materials and Methods: This research has been collected using data collected 

from various sources, including books, articles, scientific, specialized and 

reputable scientific sites, and taking notes from them on a theoretical (analytical 

and descriptive) basis. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting 

the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: If the managers of commercial companies buy or sell formal invoices in 

order to avoid paying taxes and this action causes material, moral and economic 

losses to the commercial company, employees, shareholders and third parties, this 

The act is considered a crime and according to the general rules of civil liability as 

well as jurisprudential rules, the importers of damages to the injured parties have 

civil liability and are required to compensate the damages. 

Conclusion: Some managers of commercial companies to avoid paying taxes, buy 

and sell formal invoices, this action in addition to being a crime in tax laws that 

penalize the company from one or more business activities or ban on issuance 

Some commercial documents, for a period of six months to two years, can also be 

subject to the illegal seizure of government funds and property. With the filing of 

a lawsuit by the Tax Affairs Organization in the judicial authorities and the 

issuance of a court ruling, the material, moral and economic losses that may be 

incurred include: payment of tax penalties, damage to the reputation, credibility 

and reputation of the company, announcing the company as Modi has no credit in 

the tax system and the company is banned from some activities. Therefore, the 

damage caused by the perpetrators of losses can be claimed. The civil liability of 

such managers can be justified from the perspective of general rules of civil 

liability as well as jurisprudential rules such as the rule of causation, loss and no 

harm. 
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