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 فهرست تفصیلی مطالب

  ناشر سخن

  مطالب یاختصار فهرست

  باچهید

  مقدمه

  خطرافزا تدابير طريق از فنّاورانه وضعي پيشگيري: اول بخش

  مقررات و نيقوان در شفافيت اصل: اول فصل

  مالياتي نظام قانوني ركن: اول مبحث

  ياتيمال میجرا و تخلّفات مفهوم: اول گفتار

  مالياتي جرایم برابر در كيفری سياست و ایران در ماليات تاریخي سابقه: اول بند

  مالياتي حوزه در انگاریجرم تا یانگارتخلّف از: دوم بند

  مالياتي جرم -1

  مالياتي تخلّف -2

  شفافيت اصل پرتو در مالياتي نظام اتمقرر و قوانين يشناس بيآس: دوم گفتار

  1831 مصوب مستقيم یها اتيمال قانون در كيفری سياست نابساماني: اول بند

  1831 اصالحات در كيفری سياست نوین كيفيات و تحوالت هب يتوجه كم: دوم بند

  قوانين دیگر و مالياتي قوانين در خطرساز تدابير یها جلوه: دوم مبحث

  میجرا از یريشگيپ و تيشفاف یسو  به یراهبرد قوانين، شناخت: اول گفتار

 ارزش و مساتقيم  یهاا  اتيمال قانون در تيشفاف اصل به گذار قانون کردیرو: اول بند

  افزوده

  مالياتي نظام و ماليات مفهوم -1

  افزوده ارزش و مستقيم ماليات قانون در مالياتي تقنيني سياست -2

  باثبات و ساده شفّاف، قوانين تنظيم به يوجهت يب( الف



  جدید مالياتي كيفری سياست يده شکل و تدوین در يزدگ شتاب( ب

  اداری سالمت یارتقا قانون در ،یريشگيپ و تيشفاف به گذار قانون کردیرو  :دوم بند

  فساد تعریف -1

  اداری سالمت یارتقا قانون بیتصو و ميتنظ بستر -2

  قانون مشمول اشخاص به تصریح عدم -8

  عنوان با رمنطبقيغ یمحتوا در تيشفاف عدم -1

  تيشفاف طریق از فساد از وضعي شگيریيپ -5

  توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون در ياطالعات تيشفاف: سوم بند

  اطالعات يملّ شبکه جادیا بر ديتأك -1

  ياتيمال جامع نظام و اطالعات یفناور توسعه و بهبود -2

  يقانون خأل -8

 باه  آزاد دسترساي  و انتشار قانون در تيشفاف اصل به گذار قانون کردیرو: چهارم بند

  اطالعات

  اطالعات آزادی یا شفافيت -1

  اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار قانون در شفافيت اصل گاهیجا -2

  قانون در داده گاهیپا و اطالعات داده، مفاهيم تبيين عدم -8

  ياكسل ساربنز قانون در تقلب سکیر تیریمد: پنجم بند

  یيگرا قانون شاخص و تيشفاف: دوم گفتار

  تيشفاف اصل مفهوم و عریفت  :اول بند

  قانون در تيشفاف اصل موانع و حدود: دوم بند

  یيگرا قانون و تيشفاف شاخص ارزیابي: سوم بند

 یهاا  تیا مأمور و فیوظاا  انجام یبرا آن تیكفا و الزم مقررات نیتدو و هيته -1

  محوله

  قانون یاجرا نيتأم -2

  نيقوان یاجرا و تیرعا -8

 در مالياتی نظام فرایندهای یساز شفاف قیطر از یوضع یريشگيپ: دوم فصل

  هادیدارگاه

  مالياتي نظام در فعلي وضعيت: اول مبحث



  ياتيمال نيتمک عدم يشناسگونه: اول گفتار

  ياتيمال نيتمک عدم مفهوم: اول بند

  مالياتي اجتناب انواع: دوم بند

  ياتيمال فرار -1

  ياتيمال ترفند -2

  مالياتي نظام اصلي فرایندهای: دوم گفتار

  اتيمال وصول و صيتشخ ندیفرا و ياتيمال سازمان: اول بند

  مالياتي جرایم به رسيدگي فرایند: دوم بند

  مالياتي دادرسي آیين -1

  مالياتي دادرسي مقررات قانوني مناسب اهجایگ فقدان -2

  الکترونيک هایدیدارگاه در تيشفاف پيشگيرانه كاركرد: دوم مبحث

  ندهافرای تيشفاف: اول گفتار

  مالياتي های تيمعاف تيشفاف: دوم گفتار

 مصاوب  ميمساتق  یهاا  اتيا مال قاانون  در ياتيمال التيتسه و رغبت جادیا : سوم گفتار

1831  

  مالياتي مؤدیان و شهروندان آموزش: چهارم گفتار

  انیمؤد حقوق يرسان اطالع و آموزش: اول بند

  انیمؤد به ياتيمال نيقوان آموزش: دوم بند

  ياتيمال یها نرخ یساز آگاه: پنجم گفتار

  اول بخش یريگ جهينت

  دشوارساز تدابير طريق از فناورانه وضعي پيشگيري: دوم بخش

  ها اتيمال حوزه در رانهيشگيپ ريتداب گاهیجا: اول فصل

  ميمستق یها اتيمال قانون در رانهيشگيپ ريتداب یها گونه: اول مبحث

  ياتيمال میجرا برابر در كيفری یها پاسخ: اول گفتار

  مدني اداری، پيشگيرانه اتيعمل: دوم گفتار

  اتيمال پرداخت به نسبت يتضامن تيمسئول: اول بند



  (یبرآورد اتيمال) الرأسيعل صورت به اتيمال اعمال و نييتع: دوم بند

  ينيتأم پيشگيرانه اتيعمل: سوم بند

  اطالعات یفناور و رانهيشگيپ ريتداب: دوم مبحث

  وضعي پيشگيری مفهوم و مباني: اول گفتار

  جرم ارتکاب دشوارسازی و هفناوران وضعي پيشگيری مفهوم: دوم گفتار

  یاتيمال اطالعات یساز کپارچهی قیطر از  فناورانه یوضع یريشگيپ: دوم فصل

  ها اتيمال حوزه در دشوارساز، فناورانه تدابير ينيتقن یها جلوه  :اول مبحث

  مالياتي قوانين در دشوارساز فناورانه وضعي تدابير انعکاس: اول گفتار

  توسعه سوم ساله پنج برنامه قانون در دشوارساز، فناورانه تدابير انعکاس: دوم گفتار

  اداری سالمت یارتقا قانون در دشوارساز فناورانه وضعي تدابير یها جلوه: سوم گفتار

  اداری نظام سالمت یارتقا قانون در اداری فساد از پيشگيری: اول بند

  یادار سالمت یارتقا قانون در اداری فساد از كيفری پيشگيری: دوم بند

  ماهوی كيفری حقوق سازیافتراقي -1

  پاسخ سازیافتراقي -2

  يشکل كيفری حقوق شدن افتراقي -8

  اداری سالمت یارتقا قانون در فناورانه وضعي پيشگيری به يبخش تیاولو -1

  دشوارساز فناورانه وضعي تدابير كارآمدترین مالياتي، جامع طرح: دوم مبحث

  ها اتيمال حوزه در اطالعاتي های رساختیز و اطالعات نظام كاستي و ضعف: اول گفتار

  اسرارگرایي فرهنگ با مبارزه و مالياتي نظام در پيشگيرانه تدابير اتخاذ: دوم گفتار

  مالياتي جامع طرح تبيين: سوم گفتار

  مالياتي جامع طرح اجرای ضرورت  :اول بند

  مالياتي جامع طرح اهداف به دستيابي  :دوم بند

  دوم بخش یريگ جهينت

  شنهادهايپ ارائه و یکل یريگ جهينت

  منابع فهرست
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