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 تجارت در غیراخالقی روشهاي سایر

 فؼالیتْای دس تملة یا هطتشی فشیة ، سَدجَیی ّای سٍش تِ ساجغ پیطیي غفحات دس کِ هَاسدی تش ػالٍُ

 :کشد اضاسُ ًیض صیش ّای ضیَُ تِ تَاى هی تشضوشدین، تجاسی

 یغیشسسو تاصاس دس کاال فشٍش ٍ خشیذ .1

 پشداخت لاتل گوشکی حمَق هیضاى کاّص هٌظَس تِ گوشکی اسٌاد دس کاال تشای غیشٍالؼی اسصش تؼییي .2

 سا ضذُ خشیذاسی کاالّای تْای کِ غیشٍالؼی فاکتَس اسائِ ٍ ٍاسداتی کاالّای لیوت هَسد دس خالف اظْاس .3

  کطَس اص اسص خشٍج هٌظَس تِ دّذ هی ًطاى ّست آًچِ اص پیص

  گًَاگَى اضکال تِ ّشهی دادٍستذّای دس هطاسکت .4

 ضذُ دیذُ هَاسدی دس هطتشی صیاى تِ تٌذی تستِ ٍصى ًکشدى هٌظَس ٍ ًاخالع غَست تِ کاال فشٍش .5

 دس کِ ظشفی یا جؼثِ تا سا هطتشی تَسظ ضذُ خشیذاسی کاالی دیگش ّای هغاصُ یا فشٍضْا ی ضیشیي کِ است

 یافت دس کوتش کاال ظشف، یا جؼثِ ٍصى هؼادل خشیذاس .کٌٌذ هی ػشضِ خشیذاس تِ ٍ تَصیي است گشفتِ لشاس آى

 کِ است ای جؼثِ یا ظشف تْای اص تیطتش هشاتة تِ است ًگشفتِ تحَیل کِ کاالیی لیوت کِ حالی دس .کٌذ هی

 .است گشفتِ لشاس اٍ اختیاس دس

 هطتشی صیاى تِ فشٍضٌذُ تَسظ کاال  سَاکشدى 6-

 ٍ اًذ کشدُ رکش ػثاست سا ضذُ ػشضِ الالم سٍی فشٍضْا هیَُ کِ است ضذُ دیذُ هَاسدی دس « کشدى سَا

 سٍی خاغی عشص تِ کِ سا کیفیت هوٌَع تی » یا ٍب ی هغ ًاهشغَب، ّای هیَُ هطتشی تِ کاال تحَیل ٌّگام

 .دٌّذ هی تحَیل هطتشی تِ کشدُ ٍ سَا اًذ، دادُ لشاس هیَُ ظشف داخل یا پیطخَاى

  اًساًی اًذاهْای دادٍستذ .7

 اغلة دس لاًًَی یا اخاللی لحاػ اص پیًَذ هٌظَس تِ اًساًی اًذاهْای فشٍش ٍ خشیذ

 هی تلمی ٍ لاًًَی دٍستاًِ ى اًسا اخاللی، الذاهی داٍعلثاًِ غَست تِ ػضَ اّذای اها . است هوٌَع کطَسّا

 گیشًذُ تذى تَسظ پیًَذی ضذى ػضَ سد اص جلَگیشی هٌظَس تِ داسٍّایی کِ 1970 دِّ لْای سا اص .ضَد



                                                                                                   

 

 کثذ اص کثذلسوتی ٍ چطن لشًیِ سیِ، کلیِ، تشای دادٍستذ تاصاسی کطَسّا اص تشخی دس ضذ ػشضِ ٍ اتذاع اًذام

 دس تاصاس سسوی یک ٍ کشد اػالم لاًًَی سا اًساًی ّای اًذام تجاست 1994 سال دس ٌّذٍستاى .آهذ ٍجَد تِ

 افشاد تَسظ اػضا پیًَذ ی اص ش ًا هطکالت اها آٍسد ٍجَد تِ پیًَذ لاتل ّای اًذام دادٍستذ تشای کطَس ایي

 ٌّذ هَاسد دٍلت اص تشخی دس تَدًذ کشدُ خَد هثادست اًذام فشٍش تِ کِ افشادی حمَق تضییغ ٍ غیشهتخػع

 .کٌذ اػالم هوٌَع سا اًساًی اًذاهْای فشٍش ٍ لاًَى، خشیذ تػَیة تا کِ کشد ٍاداس سا

 افشاد ّای اًذام دس هَاسدی ٍ است ضذُ ایجاد پیًَذی اػضای تجاست تشای سیاّی تاصاس کطَسّا اص تشخی دس

 کطَسّای اغلة کِ آًجا اص .است ضذُ ًیاصهٌذ ٍاگزاس افشاد تِ  ًاچیض هثالغ پشداخت تا یا  آًاى سضایت تذٍى

 یک تایذ ّا دٍلت کِ هؼتمذًذ التػادداًاى اًذ، ًیِ هَاجِ لش کثذ، ضص، اًساى کلیِ، ّای اًذام کوثَد تا دًیا

 اػضای دادٍستذ تشای سسوی تاصاس

 فْشست کِ دس افشادی تؼذاد تا ًوایٌذ ایجاد ستظ ری ًْادّای ًظاست تحت ٍ ثاتت ّای لیوت تا پیًَذی

 است ضذُ یادآٍس کشدُ، یک هٌتطش دس جْاًی تْذاضت ساصهاى .تشسذ حذالل تِ داسًذ لشاس اػضا پیًَذ اًتظاس

 تجاسی اّذاف تشای تَاًذ ًوی آى اجضای ٍ ػٌَاى اًساى تا کِ ای هادُ ًِ سٌّوَد  تٌذسستی ٍ اخالق  تذى کِ

 اًساًی اًذاهْای فشٍش یا خشیذ هٌظَس تِ تثلیغ 2 سٌّوَد ّواى هادُ ضص هَجة تِ . لشاسگیشد دادٍستذ هَسد

 .است هوٌَع تیواساى تِ

 تیَلَطیک سَختْای تِ غزایی هَاد تثذیل .8

 اهشیکای دس حال تَسؼِ دس کطَسّای اص تؼذادی کِ است ضذُ سثة اخیش لْای سا دس ًفت تْای افضایص

 دسختاى لغغ اص پس سا جٌگلی  اتاًَلاساضی  یا صساػی ّای صهیي اص تخطی آسیا لاسُ ٍ  آسطاًتیي تشصیل، التیي

 لاتل ًملیِ ٍسایظ دس سَخت ػٌَاى تِ کِ کشد تَاى استخشاج هی ًْا آ اص کِ دٌّذ اختػاظ ًثاتاتی کطت تِ

 اص تیَلَطیکی ّای سَخت تِ سَیا ًیطکش، رست، هاًٌذ غزایی اص هحػَالت تخطی تثذیل . است استفادُ

 اتحادیِ هتحذُ، ایاالت . است الوللی تیي سغح دس اخیش سال سِ دس غزایی هَاد تْای اغلی افضایص ػَاهل

 اص تؼذادی اهتیاصات دیگش یا یاساًِ اػغای عشیك اص کٌٌذ هی کَضص غٌؼتی کطَسّای اص تؼذادی ٍ اسٍپا

 تِ اتَهثیلْا تغزیِ جایگضیٌی ًتیجِ آى کِ  تیَلَطیکی ّای سَخت لیذ تَ تیطتش ّشچِ افضایص تِ سا کطَسّا

 هی رست کیلَگشم 232 ّش اص کِ دّذ هی ًطاى کاسضٌاساى تشآٍسدّای .کٌٌذ تطَیك  اًساًْاست تغزیِ جای

 « اتاًَل » تاصاسّای دس هضتَس رست فشٍش تْای اص تیطتش هشاتة تِ آى تْای کِ کشد لیتش استخشاج 50 تَاى

 حال دس اًذ گشفتِ پیص دس ًفت تْای افضایص تا هماتلِ تشای تضسگ ّای لذست کِ سٍضی .است الوللی تیي

 افشیما لاسُ دس دسآهذ یا کن فمیش ٍکطَسّای تَسؼِ حال دس کطَسّای اص تؼذادی دس سا 1 غزایی اهٌیت حاضش

 تِ صهیي کشُ هشدم اص ًفش هیلیَى 852 تش تالغ هلل ساصهاى گضاسش هَجة تِ .است اًذاختِ خغش تِ آسیا ٍ

 تِ دسجات دًیا جوؼیت اص ًفش هیلیاسد دٍ حذٍد هجوَع دس ٍ تشًذ هی سًج هضهي گشسٌگی اص فمش ضذیذ سثة



                                                                                                   

 

 تِ کِ الذاهی ّش چٌیي ضشایغی دس . ًیستٌذ هٌذ تْشُ غزایی اهٌیت اص هتفاٍت صهاًی هماعغ دس ٍ هختلف

   تٌذسستی ٍ اخالق .ضَد هی تلمی ٍ ضذاًساًی اخاللی غیش کٌذ کوک آى تذاٍم یا غزایی تحشاى تطذیذ

 ٍ اًساى تذى کِ است ضذُ یادآٍس کشدُ، هٌتطشػٌَاى  تا کِ ای هادُ ًِ سٌّوَد یک دس جْاًی تْذاضت ساصهاى

 عَل دس خاًَاس یک افشاد ّوِ دستشسی اص است ػثاست غزایی تجاسیاهٌیت اّذاف تشای تَاًذ ًوی آى اجضای

 اهٌیت کاسضٌاساى اص تشخی .فؼال ٍ سالن صًذگی یک اص تشخَسداسی . تشای کافی غزایی هَاد تِ صًذگی هذت

 تِ هغزی ٍ سالن غزایی هَاد تِ کٌٌذ اداسُ کِ صهاى ّش افشاد ّوِ  کِ داًٌذ هی تحمك لاتل ٌّگاهی سا غزایی

 هٌظَس تِ تثلیغ 1 سٌّوَد ّواى ضص هادُ هَجة تِ . لشاسگیشد دادٍستذ تاضٌذ هَسد داضتِ دستشسی حذکفایت

 فشٍش یا خشیذ

 .است هوٌَع تیواساى تِ اًساًی اًذاهْای

 دادٍستذ هَسد کاالی تشای  هالیات پشداخت اص فشاس .9

 فشاس کٌذ حزف یا کاّص دّذ سا هؼاهلِ هَسد کاالی تشای پشداخت لاتل هالیات هیضاى کِ ای آگاّاًِ ّشالذام

 فاکتَس غادسکشدى اص است هوکي فشٍضٌذُ .یشٍد م ضواس تِ ضذاخاللی الذام یک ٍ ضَد هی تلمی هالیاتی

 کاالی ت اس هوکي فشٍضگاُ یک داس غٌذٍق . ًوایذ خَدداسی – هالیات ًپشداختي اًگیضُ تِ  خشیذاس تشای

 خشیذاس غَست ایي دس . ًکٌذ ٍاسد داسد اختیاس دس کِ هحاسثاتی ى هاضی یا کاهپیَتش خَد دس سا ضذُ فشٍختِ

 تش هالیات

 تشخی لَاًیي دس .ضذ خَاّذ هٌجش ًیض فشٍضگاُ هالیاتی استفادُ سَء تِ الذام ایي ٍ پشداخت ًخَاّذ سا فشٍش

 کشدُ الذام هالیاتی فشاس تِ کِ کسی ًطذُ تشای پشداخت هالیات دسغذ 200 تا 50 هؼادل ای جشیوِ کطَسّا اص

 پشداخت دم ع . 3 است ضذُ تؼییي ًیض صًذاى هجاصات تشای خاعی هَاسد اص تشخی دس ٍ اًذ گشفتِ ًظش دس است

 .داسد هٌافات تجاسی اخالق تا هالیات هطوَل فؼالیت هکتَم ًگْذاضتي یا هالیات آگاّاًِ

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 .سَال دستاسُ هغالة دسسی اص عشیك تلگشام یا ایویل پاسخ دادُ هی ضَد ّشگًَِ

 سَاالت ریل تػَست هختػش تِ آدسس تلگشام یا ایویل اسسال گشدد.

 

 
 

 

 

 

 

 


