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Abstract
As a result of the principle of legality of taxation, statute law is the main basis in the
relationship between the taxpayer and the government. Therefore, the interpretive
approach to statutory laws on taxation has considerable effects on the legal position
of taxpayers as well as the rights and obligations of both the taxpayer and the
government. Some interpretive approaches, such as literal interpretation, result in
the formation of principles like restrictive interpretation and interpretation in favor
of taxpayer and enable taxpayers to manage their legal position so as to avoid tax
obligations. But legal loopholes resulting from the literal interpretation of tax
statutes might lead to the liberal interpretation of these statutes. It might also give
more interpretation authority to judges on the basis of economic goals of the statute,
the purpose of the statute and the intention of legislature in order to resolve the
textual ambiguity in a statute. This article attempts to analyze and explain the
particular elements and factors of tax statute interpretation on the basis of scholarly
opinions, comparative law studies and judgments of judicial and tax authorities.
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چکیده
در نتیجۀ اصل قانونی بودن مالیات ،قانون مبنای اصلی رابطۀ مالیاتی بین مؤدی و دولت است و
رویکرد تفسیری به قانون مالیاتی ،آثار چشمگیری بر موقعیت حقوقی مؤدی و حقوق و تعهداات
مؤدی و دولت دارد .برخی رویکردهای تفسیری بده قدانون مالیداتی ام هملده تفسدیر ادبدی ،بده
شکلگیر ی برخی اصول تفسیری همچون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مؤدی منجر میشدود و
این امکان را نیز به مؤدی میدها تا موقعیت حقوقی خود را بهمنظور اهتناب ام تکالیف مالیاتی
اداره کنا .با این حال ،خألهای حقوقی ناشی ام تفسیر ادبدی قدانون مالیداتی ،مدیتواندا موهد
گرایش به تفسیر آماد و اختیار دادرس به تفسیر براساس مبانی اقتصادی ،هاف قدانون یدا قصدا
مقنن برای رفع ابهام قانون شود .مقالۀ حاضر درصاد است که ضدمن تبیدین مفداهی و نناصدر
ویژۀ تفسیر قانون مالیاتی ،براساس نظرهدای نلمدی ،مطالعدات حقدوق تطبیقدی و آرای مراهدع
قضایی و نظرهای مراهع مالیاتی ،مبانی خاص تفسیر قانون مالیاتی را تبیین و تحلیل کنا.
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مقدمه
تفسیر قانون 1ام فرایناهای اهتنابناپذیر برای اهدرای آن اسدت .هداف ام وضدع قدانون ،ایجداد
قاناهای نام برای موقعیتهای موضوع آن است ،ولی قانونگذار نمیتوانا همدۀ مقصدود خدود را
کامالً روشن تقنین کنا یا تمام موقعیتهای نملی مربوط به آن موضوع یا تغییرات ممیندههدای
اهرایی قانون را با هزئیات پیشبینی کنا ،اماینرو تفسیر قدانون همدواره مطدرس اسدت .تفسدیر
قانون ،در واقع برداشت و فهمی است روشن و ضروری ام متن مشخصی ام قانون یا کلیت قدانون
برای دادرسی دربارۀ اختالفات مربوط به آن .ام نظر مفهومی ،اصطالس تفسیر قانون شامل گسترۀ
معنایی وسیعی میشود؛ ام یک سو میتوانا شامل تفسیر قانون توسط خود قانونگذار باشا و آن
در صورتی است که متن قانون آنچنان مبه باشا که اساساً در خصوص موضوع موردنظر ،مالول
معقولی ام آن ،قابل فه توسط مجری قانون یا دادرس نباشا .براساس اصل  73قدانون اساسدی،
تفسیر قانون ،در صالحیت مجلس شورای اسالمی است .اینگونه تفسیر را «تفسیر قدانونی» ،در
مقابل «تفسیر قضایی» ،نام نهادهانا (هعفری لنگرودی .)293 :1382 ،در مقابل تفسیر قدانونی،
نوع دیگری ام تفسیر مطرس است که توسط دادرس برای دادرسدی در خصدوص مسد لۀ خداص
مربوط به قانون صورت میگیرد .براساس اصل  73قانون اساسی ،صدالحیت مجلدس در تفسدیر
قانون ،مانع ام تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق ،ام قوانین میکننا ،نیست .هاف تفسیر،
بهدست دادن درکی موهه ام قانون ،در فرض ابهام در هر یک ام هنبهها و اهزا یا کلیت آن ،بده
منظور تمییز حق است .در این مقاله ،منظور ام تفسیر ،همین معنی اخیر است.
ضرورت تفسیر در مورد قوانین مالیاتی ام این حید نیدز برهسدتهتدر اسدت کده در بیشدتر
نظامهای حقوقی ،حقوق مالیاتی 2براساس «اصل قانونی بودن مالیات» بنا شداه اسدت و تمدامی
حقوق و تعهاات مالیاتی ،ام قانون سرچشمه میگیرد ).(Avery, 2008: 8
در بیشتر کشورها ،تفسیر قوانین مالیاتی تابع اصول نام تفسیر سایر قوانین اسدت (Harris, 2010:
) .29با این حال ویژگیهایی در حقوق مالیاتی موه طرس مسائل خاصی در خصوص تفسدیر قدانون
مالیاتی میشود .نماۀ این مسائل نبارتانا ام اینکده آیدا در تفسدیر قدانون مالیداتی ،مدالب و منبدع
تفسیر ،صرفاً نناصر لفظی و درونمتنی است یدا اینکده مدیتدوان فراتدر ام دللدت لفظدی قدانون ،بده
مالبهایی خارج ام متن قانون همچون مبانی اقتصادی قانون ،قصدا قانونگدذار و هداف و روس قدانون
نیز ترتی اثر داد؟ آیا تفسیر قانون مالیاتی بایا براساس معیارها و مفاهی صرفاً حقوقی باشا یا اینکده
با توهه به هنبههای اقتصادی مالیات ،تفسیر بایا براساس این هنبهها و مفاهی اقتصادی نیدز باشدا؟
مفاهی  ،نناصر و معیارهای ویژه در تفسیر قانون مالیاتی چه هستنا؟ آیدا مدؤدی حدق دارد در مدوارد
خأل یا ابهام در حک قانونی ،موقعیت حقوقی خود را بهگونهای تنظی کندا کده بدا خدروج ام شدمول
1. Interpretation of statute
2. Tax Law
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نبارات قانون ،مشمول مالیات قرار نگیرنا یا مالیات کمتری پرداخت کنا و آیا تفسدیر قدانون بایدا در
ههت مقابله با اینگونه نملکرد مؤدی باشا و یا در ههت تجویز آن؟
دو ننصر مه در حقوق مالیاتی که تعایلکننداۀ یکایگرندا ،بخدش نمداۀ مسدائل تفسدیر
قوانین مالیاتی را شکل میدهنا؛ اصل «قانونی بودن مالیات» 1که طبق آن هدی مالیداتی وضدع
نمیشود ،مگر به موه قانون .شناسایی این اصل موه میشود دادگاهها و مراهع مالیداتی بدا
تفسیر درونمتنی و ادبی ،ام توسعه دادن نبارات قانون مالیاتی به مواردی که فاقا دللت روشن
قانونی باشا ،منع شونا .لکن تفسیر درونمتنی قانون مالیاتی مانع انعطدافپدذیری قدانون بدرای
مقابله با اهتناب مالیاتی 2توسط مؤدی است ،(Choi, 2020: 206) 3نتیجهای که ممکن است بدا
قصا قانونگذار در قانون مالیاتی و مبانی اقتصادی و اهتمانی آن ناسامگار باشا ،به همین سدب
ننصر تعایلکنناۀ اصل قانونی بودن مالیات مطدرس مدیشدود کده بدر مبندای آن قانونگدذار در
تصوی قانون قصا دارد که قانون بهگونهای کاراما و مؤثر باشا که با اقاامات مؤدی بدینتیجده
نشود .به همین سب تفسیر آماد قانون مالیاتی مطرس مدیشدود کده در ایدن رویکدرد تفسدیری
مبنای تفسیر قانون نهتنها متن قانون و دللت ادبی آن ،بلکه معیارهای خارج متن مانندا هداف
قانون ،قصا قانونگذار و اوصاف اقتصادی نمل مالیاتی اهمیت مییابا.
با وهود اهمیت تفسیر قانون مالیاتی و وهود مبانی نظری توسعهیافته در حقوق مالیداتی سدایر
نظامهای حقوقی ،حقوق مالیاتی ایران فاقا ادبیات نلمی کافی در مورد تفسیر قانون بوده و قوانین
و رویههای مالیاتی نیز مبین مفاهی و نظریههای منسج در این خصوص نیستنا ،اماینرو تبیدین
و تحلیل موضوع بهمنظور توسعۀ مبانی نلمی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی و تقویت ظرفیتهای
تقنینی و قضایی ضروری است .در این مقاله کوشش شاه است با تبیین مبانی نظدری مربدوط بده
تفسیر قوانین مالیاتی و بیان مفاهی نظری و قضایی نظامهای حقدوقی تطبیقدی ،وضدعیت حقدوق
مالیاتی کشور در این خصوص براساس قانون مالیاتهای مستقی و نظرهای شورای ندالی مالیداتی
و آرای هیأت نمومی دیوان ناالت اداری تبیین و تحلیدل شدود .تبیدین نظریدات و مبدانی نلمدی
حقوق تطبیقی بهویژه بهدلیل مبانی و قوانا مشترب حقوق مالیاتی و ادبیات گستردۀ نلمی ،بدرای
بهرهگیری و غنابخشی به نظام حقوق مالیاتی کشور ارمشمنا خواها بود.

اصل قانونی بودن مالیات
اصل قانونی بودن مالیات و پذیرش آن بهننوان مبنای حقوق و تعهداات مالیداتی ،منشدأ اصدلی
1. Legality of tax
2. Tax avoidance

 .3اهتناب مالیاتی نملی است ام هان مؤدی که وی با استناد به متن قانون نملکدرد خدود را بدهطدور آگاهانده بده
منظور شمول کمتر تعها مالیاتی تنظی کنا.
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شکل دهی به رویکردهای تفسیری قانون مالیاتی است .در نتیجۀ این اصل ،قانون مبنای منحصر
مطالبۀ مالیات بوده و قلمدرو حقدوق و تعهداات مالیداتی ،متدأثر ام تفسدیر آن توسدط دادرس و
مقامات اهرایی است.
1
مفهوم و مبانی .براساس اصل قانونی بودن مالیات وضع مالیات صرفاً با حک قانون ممکن
است .هز قانون ،مستنا دیگری نمیتوانا موها تعها مالیاتی باشا و هی کدس تکلیدف مالیداتی
ناارد ،مگر اینکه حک قانونی روشن دال بر این تکلیدف وضدع شداه باشدا (.(Tiley, 2012: 54
همچون حقوق کیفری که اصل قدانونی بدودن هدرم و مجدامات در آن حداک اسدت ،در حقدوق
مالیاتی نیز اصل قانونی بودن مالیات هاری است.
ام نظر مبانی حقوقی ،توهیهاتی برای اصل قانون بودن مالیات مطدرس اسدت؛ بدا پیداایش و
گسترش حمایت ام حقوق فردی در مقابل تعرضات ،اصدل مصدونیت مدال ام تعدرض ،بخشدی ام
حقوق اساسی افراد شاه است .براساس اصل  22قانون اساسی همهوری اسالمی ایدران ،مدال و
حقوق اشخاص ام تعرض مصون است ،مگر در مواردی که قانون تجویز کنا .ام یک نظر ،الزامات
مالیاتی ماهیتاً دخالت در حق مالکیت فردی است ،میرا دولت را قادر به تحصیل اهباری بخشدی
ام نوایا حاصل ام فعالیدت فدرد مدیکندا ( .(Murphy, 2002: 44تمدایز مالیدات در دورۀ دولدت
دموکراتیک و مارن با دریافتی مالی در سایر ادوار تاریخی ،ریشه در قانونمنای مالیدات و اصدل
یادشاه دارد (رستمی .)606 :1396 ،بهندالوه ،براسداس دیداگاهی در فلسدفۀ نداالت و آمادی،
مالیات ،آمادی فرد را نیز نقض میکنا ،میرا افراد مستعاتر را ناگزیر به انجام فعالیدتهدایی مدی
کنا تا درآما کافی برای پرداخت مالیات سرانه را داشته باشنا ،امری کده بدا آمادی افدراد بدرای
هاایت مناگی خود در چارچوب اصول ناالت منافات دارد (راولز.)258 :1398 ،
بیشتر کشورها این اصل را به طدور صدریی یدا ضدمنی در قدانون اساسدی یدا قدوانین ندادی
پیشبینی کردهانا .در بلژیک اصل 170قانون اساسی ،در مکزیدک اصدل  31قدانون اساسدی ،در
ایتالیا اصل  23قانون اساسی و در فرانسه اصل  34قانون اساسی موها اصل قانونی بودن مالیات
در این کشورهاست .در حقوق مالیاتی ترکیه ،دیوان نالی کشور وضع مالیات ام طریدق مقدررات
اهرایی را نقض اصل قانونی بودن مالیات در قانون اساسی انالم کرده است (Thuronyi, 2003:
) .70در نیجریه ،حقدوق مالیداتی همچدون حقدوق کیفدری منحصدراً بدر مبندای قدانون اسدت و
تصمیمات دادگاهها یا مقامات اهرایی نمیتوانا موها تعها مالیاتی باشا ).(Asuzu, 2017: 9
در اصل  51قانون اساسی همهوری اسالمی ایران تصریی شاه است که هی مالیداتی وضدع
نمیشود مگر به موه قانون .در هی کاام ام مواد قانون مالیداتهدای مسدتقی ام هملده مدادۀ
 219آن ،در مورد اختیارات ساممان امور مالیاتی ،اختیاری ههت «وضع مالیات» بدرای سداممان
یادشاه و دولت پیشبینی نشاه است .شورای نگهبان نیز در نظرهای خدود ،نبدود «حدق هعدل
1. The Principle of Legality of tax
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مالیات» برای دولت و ساممان امور مالیاتی را تصریی نموده است (نامدۀ شدمارۀ 1220/100/96
مورخ  1396/03/01شورای نگهبان).
اصل یادشاه ،در آرای هیأت نمومی دیوان ناالت اداری بامتاب شایان توههی یافتده اسدت.
مالحظۀ این آرا نشان میدها که اصل یادشاه مستنا اصلی مقابلۀ قضدایی بدا تحمیدل مالیدات
توسددط مراهددع اهرایددی بدداون مسددتنا مشددخ .قددانونی اسددت .در رأی شددمارۀ  1969مددورخ
 ،93/12/18هیأت نمومی دیوان بخشنامۀ ساممان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات حدق تمبدر
برای حوالههای ارمی را با استناد به اصل  51قانون اساسی و بهدلیل فقاان حک قانونی دال بدر
وضع مالیات نقض کرده است .در رأی شمارۀ  5مورخ  ،86/1/19هیأت نمومی دیوان ،بخشدنامۀ
ساممان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مال یات بر درآما حاصل ام تقسی مدال مشداع ام شدرکا را بده
استناد به اصل قانونی بودن مالیات و استالل به اینکده وضدع مالیدات مندوط بده حکد صدریی
قانونگذار است ،ابطال کرده است .آرای یادشاه دللت بر ایدن دارد کده وصدول هرگونده مالیدات
باون حک صریی قانون دال بر وضع مالیات فاقا انتبار قانونی اسدت .هیدأت نمدومی دیدوان در
رأی دیگری به شمارۀ  456مورخ  ،1388/05/25بخشنامۀ ساممان امور مالیاتی ،دال بدر امکدان
اصالس برگ تشخی .مالیات صادره ،باون طی تشریفات رسیاگی و ابدال آن بده مدؤدی را بده
سب مغایرت با اصل قانونی بدودن مالیدات و لدزوم انجدام تشدریفات قدانونی بدرای ابدال بدرگ
تشخی .مالیات ،ابطال کرده است .ام نظر این رأی نهتنها وضع مالیات موکول به هوام قانونگذار
است ،بلکه تشریفات ابال و وصول آن نیز تابع حک قانونی است.
آثار اصل قانونی بودن مالیات بر تفسیر قانون .اصدل قدانونی بدودن مالیدات ،موهدا آثدار
مهمی بر تفسیر قوانین مالیاتی است .نالوهبر اینکه این اصل به آثاری همچون تفسیر ادبی ،تفسدیر
مضیق و تفسیر به نفع مؤدی قانون مالیاتی منجر میشود که به آنها پرداخته خواها شا ،ام نتدای
اصل یادشاه این است که استالل قیاسی 1در تفسیر قانون مالیاتی در کشورهایی که این اصدل را
پذیرفتهانا ،منع شاه است؛ ام همله در کشورهای بلژیک ،لوکزامبورگ ،پرتغدال ،اسدنانیا ،برمیدل و
مکزیک .در حقوق مالیاتی بلژیک تفسیر و توسعۀ قانون مالیاتی بر مبنای «حکمت قانون» 2ممنوع
است ) ،(Thuronyi, 2003:145-146میرا استالل قیاسی و اسدتالل بدر مبندای حکمدت و هداف
قانون ،استنتاج تعها مالیاتی به استناد ههات خارج ام متن قانون است.
در نتیجۀ اصل قانونی بودن مالیات ،در مواردی که مؤدی بدا اسدتفاده ام خدأل قدانونی ،خدود را در
موقعیتی قرار میدها که مشمول مالیات نشود ،بیانتبار کردن ایدن اقداام مدؤدی ،صدرفاً در صدورت
تجویز و به حک قانون ممکن است و دادگاهها نمیتواننا بداون وهدود حکد روشدن قدانونی در ایدن
خصوص ،وضع قاناه یا اتخاذ رویه کننا .وضع تاابیر مقابله با اهتناب مالیاتی در صالحیت انحصداری
1. Analogical interpretation
2. Teleological approach
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قانونگذار ام طریق قانون است ،اماینرو موقعیتهایی که ن .روشن قانونی دال بر وضدع مالیدات بدرای
آنها وهود ناارد و خألهای قانونی وا نهاده میشود ،دادگاهها نبایا مالیات را تحمیدل کنندا ،بلکده مدی
تواننا این خألها را براساس اصول حقوقی برآماه ام حومههای دیگر حقدوق رفدع کنندا (Thuronyi,
)1997: 31؛ مثل اصل برائت یا اصل نام میاده .گفته میشود که حق مؤدی در گزینش و ادارۀ رفتدار
مالیاتی ،ام مه ترین ویژگیهای ناالت در حقوق مالیاتی است (رستمی.)116 :1388 ،

تفسیر درونمتنی و ادبی قانون مالیاتی
تفسیر ادبی 1و تفسیر درونمتنی 2قانون مالیاتی ام رویکردهای اصلی تفسیر قانون اسدت .مقیدا
بودن وضع مالیات به تجویز قانون ،اقتضا میکنا که قانون براساس دللتهای ادبدی و صدرفاً در
حاود متن آن تفسیر شود نه با رهوع به مبانی یا معیارهای خارج ام مدتن قدانون مانندا مبدانی
اقتصادی وضع قانون یا روس قانون یا قصا مقنن یا لوامم نقلی قیاس یدا اسدتقرای منطقدی .3در
رویکرد تفسیر ادبی و درونمتنی آنچه منبع تفسیر قدانون مالیداتی اسدت ،خدود مدتن قدانون و
دللت لفظی آن بهننوان واقعیت نینی قانون است و سوابق تاریخی قانونگذاری 4یا اهااف قانون
یا قصا مقدنن نقشدی در تفسدیر نداارد ) .(Cunningham & Repetti, 2004: 8رویکدرد تفسدیر
درونمتنی در مقابل رویکرد تفسیر آماد 5است که حکد قدانونی ندهتنهدا ام مدتن قدانون ،بلکده
براساس دللتهای خارج ام متن مثل قصا مقنن ،اهدااف قدانون ،مبدانی اقتصدادی و اهتمدانی
وضع قانون ،روس قانون یا واقعیات اقتصادی پروناه موضوع اختالف نیز قابل استخراج است.
اصل  51قانون اساسی دال بر لزوم قانونی بودن مالیات ،اقتضای تفسدیر ادبدی و درونمتندی
قانون مالیاتی در حقوق ایران را دارد ،میرا در نتیجۀ اصل قانونی بودن مالیات ،وضدع و پرداخدت
مالیات خالف اصل برائت و تسلیط بوده و منحصر به موردی است که متن قانون دللدت روشدن
بر این تکلیف داشته باشا.
در بیشتر کشورهای نضو نظام حقوقی سویلل ،قضدات در تفسدیر قدوانین مالیداتی ام روش
ادبی و درونمتنی پیروی میکننا ،بهدلیل اینکه خود را مجری قانون و نه واضع خطمشیهدای
قانونی میداننا ).(Thuronyi, 2003: 145
1. Literal interpetation
2. Textual interpretation

 .3شایان ذکر است روش خاصی ام استنباط حک قانونی در حقوق ایران بهننوان «روش اصولی» راید اسدت .روش
تفسیر اصولی شامل توهه به منطوق (دللت مستقی لفظ) و مفهوم (دللتهدای غیرمسدتقی لفدظ) براسداس
اصول استنباط و نظریۀ الفاظ و نیز ادلۀ نقلیه است (امامی .)20 :1376 ،این ندوع اسدتنتاج حکد قانونگدذار ام
آنجا که بر مبنای دللت لفظی است و در واقع ارهاع معنا به متن است ،ماهیت متنگرا دارد.
4. Legislative history
5. Liberal Interpretation
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طبق دیاگاه سنتی حقوق انگلیسی -آمریکایی ،در تفسیر قوانین مالیاتی ایدن قانداه حداک
است که حک قانون نبایا خارج ام قلمرو منطوق آن تسری یابا یا قلمرو آن بدهگوندهای توسدعه
یابا که شامل موضوناتی شود که بهطور خاص و صریی مورد حک قرار نگرفته اسدت (Barker,
).2003: 835
در حقوق مالیاتی آمریکا ،متنگرایی در تفسیر قانون مالیاتی نفدوذ میدادی بدر دیدوان ندالی
کشور و به مقاار کمتری بر دادگاههای فارال داشته است ) .(Choi, 2020: 207گفته مدیشدود
رویۀ دیوان نالی کشور ام سال  1900تا بعا ام سالهای  2010به سمت تفسیر متنگرا در حال
تغییر بوده است ).(Choi(2), 2020: 377
در بین دادگاههای بریتانیا این قاناه مرسوم است که آثار قانون بر مؤدی بایدا معدین و شدفاف
باشا ،بهگونهای که مؤدی ام پیش باانا که آیا وی در نتیجدۀ نمدل حقدوقی و اقتصدادی معیندی،
مشمول مالیات خواها بود یا خیر ) .(Barker, 2003: 828تعینپذیری قدانون 1و پدیشبیندیپدذیر
بودن نحوۀ اهرای آن ،ام اصول بنیادین ناالت حقوقی است که بهمنظور حمایدت ام افدراد و اصدل
ثبات ،با تفسیر ادبی قانون فراه میشود ) .(Barker, 2003: 876در بریتانیا دادگاههدا بدهصدراحت
انالم میکردنا که ابهام در قانونگذاری یا نام دقت در انشای مفاد و قلمدرو قدانون یدا ندام دقدت
قانونگذار در تعبیر قصا واقعی خود ،به دادرس حق میدها که قدانون را طدوری تفسدیر کندا کده
مورد قصا قانونگذار نباشا و مؤدی مشمول مالیات نشود ).(Tiley, 2012: 52
نظام حقوق مالیاتی بریتانیا ،خال.ترین شکل ام تفسیر ادبی را انمال مدیکندا .بده موهد
قوانا تفسیری قانون مالیاتی در این نظام ،مبنای تفسیر قانون مالیاتی ،الفاظ روشن قانون بدوده
و دللتها ی غیرمستقی قانون فاقا انتبار است .قصا قانونگذار نقشی در تفسیر قدانون نداارد و
نبایا به استناد انصاف ،انحرافی ام حک روشن قانون مالیاتی صدورت گیدرد ).(Tiley, 2012: 51
بهدلیل همین سنت لفظگرایانه ،بریتانیا دارای قوانین مفصل بدهمنظدور پوشدش دادن حدااکثر
موقعیتهای مالیاتی ،است ).(Barker, 2003: 830
در نظام های حقوقی پیرو تفسیر ادبی قدانون مالیداتی ،اگرچده دادگداههدا ام پدذیرش نتدای
غیرمنصفانه در تفسیر قانون پرهیز میکننا ،ولی در مواردی که نبارات قانون مبه باشا ،ملتزم
به تفسیر ادبی میماننا ،حتی اگر به نتای غیرمتعارف در پروناه منجر شدود .بدهدلیدل اهمیدت
ن .قانون ،حتی در مواردی که ظاهر قانون ،متضمن اشتباه قانونگذار در درب و انشای یک امدر
حقوقی باشا نیز دادرس قانون را صرفاً براساس ظاهر آن ،بهگونهای تفسیر و انمال میکننا کده
گویی هی اشتباهی در قانون رخ نااده است ).(Tiley, 2012: 53

1. Certainty of law
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اصل تفسیر مضیق قانون مالیاتی
تفسیر ام نظر تعیین قلمرو حک قانون به دو گونه تقسدی مدیشدود :تفسدیر موسدع 1و تفسدیر
مضیق2؛ تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آنجدایی کده قابلیدت کشدش دارد ،بدا
نناصری همچون انصاف ،ناالت قضایی و قیاس توسعه دهنا ،ولی تفسیر مضیق آن است کده ام
معنی مواد قانونی تجاوم نکننا و حاود اهرای آن را توسعه ناهنا ،چنانچده در قدوانین کیفدری
است (امامی.)14 :1376 ،
در حقوق مالیاتی بسیاری کشورها ،در نتیجۀ اصل قانونی بودن مالیات ،تفسیر مضیق حداک
است ،میرا به موه این اصل تکلیف به مالیات تنها به موه قانون اثباتشانی است ،امایدنرو
اصل بر نام مالیات است و دادرس نبایا هر متنی را بهننوان قانون موهدا مالیدات تلقدی کندا
) .(Thuronyi, 2003: 145تفسیر مضیق قوانین مالیاتی رویۀ رایجی اسدت و قدوانین مالیداتی را
همچون قوانین کیفری ،که اصل بر تفسیر مضیق به نفع مته است ،مستلزم تفسیر مضدیق بده
نفع مؤدی میداننا ) .(Harris, 2010: 29در حقوق مالیاتی نیجریه ،در نتیجۀ اصل قانونی بدودن
مالیات ،تفسیر مضیق قانون مالیاتی حاک است ،دقیقاً مثل اصل تفسدیر مضدیق قدانون کیفدری
(.)Asuzu, 2017: 9
در حقوق مالیاتی ایران هرچنا بهدلیل فقاان احکام قانونی در مدورد تفسدیر ،یدافتن حکد
روشن مؤیا تفسیر مضیق ممکن نیست ،لکن مبانی حقوقی مؤیا این رویکدرد تفسدیری اسدت.
اصل  51قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن مالیات موها این است کده تعهدا مالیداتی حکمدی
است استثنایی .ام سوی دیگر ،ام نظر حقوقی احکام استثنایی بایا تفسیر مضیق شود ،در نتیجه
قانون موها تعها مالیاتی نیز بایا تفسیر مضیق شونا .در قوانین مالیداتی ،ام آنجدا کده مالیدات
چهرۀ استثنایی دارد ،دادرس به ظاهر نبارت قانون قنانت میکنا و در پدی آن نیسدت کده بده
استناد روس قانون مالیاتی ،افزونبر آنچه تصریی شاه است ،بگیرد (کاتومیدان .)237 :1390 ،بده
نالوه ،قوانینی که موه تسلط افراد بر دیگران شود ،ام همله قانون مالیداتی ،شایسدتۀ تفسدیر
مضیق است ،میرا سلطۀ یک فرد بر فرد دیگر ،دلیل لمم دارد و در صورت شک ،تفسیر بایدا بده
سوی نام سلطه باشا (هعفری لنگرودی .)413 :1370 ،همچنین مسائل حقوق نمومی مانندا
حقوق مالیاتی را نمیتوان برخالف حقوق خصوصی ام طریق نظریههای نمومی توسعه داد ،میرا
حقوق مالیاتی همچون حقوق کیفری موها قوانا آمرۀ محاودکنناۀ حقوق و آمادیهای فردی
هستنا و بایا بهطور مضیق تفسیر شونا ).(Barker, 2003: 874-875
تفسیر مضیق قانون مالیاتی ،حتی بر احکام قانونی معافیت مالیاتی و همچندین هزیندههدای
قابل قبول حاک است ،میرا در اصل  51قانون اساسی معافیت مالیاتی مستلزم ن .قدانون و بده
1. Extensive Interpretation
2. Restrictive Interpretation
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ننوان حکمی استثنایی ننوان شاه و در مواد  147و  148قانون مالیاتهای مستقی نیز مدوارد
و شرایط هزینههای قابل قبول مالیاتی منحصر به موارد مشخ.شاه اسدت .در حقدوق مالیداتی
آمریکا نیز براسداس پرونداههدای متعدادی ام هملده پرونداۀ Chickasaw Nation v. United
 States, 534 US.84,95(2001).و پروناۀ ) Knight v. Commr,552 U.S.181,192(2008رویدۀ
قضایی پذیرفته که در موارد تردیا در خصوص معافیدت مالیداتی و یدا هزیندههدای قابدل قبدول
مالیاتی ،اصل تفسیر مضیق و نام پذیرش معافیت یا هزینۀ مالیاتی حاک اسدت (Choi, 2020:
).251

برخی آرای دیوان عدالت اداری و نظرهاای شاورای عاالی مالیااتی در
مورد تفسیر ادبی و مضیق قانون مالیاتی
تعااد میادی ام آرای هیأت نمومی دیوان ناالت اداری نشدان مدیدهدا کده رویکدرد دیدوان در
تفسیر قانون مالیاتی ،متنمحور و روش مورد اسدتفاده در تفسدیر ،روش اصدولی اسدت .در رأی
شمارۀ  985مورخ 1394/8/5هیأت نمومی دیوان ،کده مصدوبۀ هیدأت ومیدران در مدورد وضدع
مالیات حق تمبر بر حوالۀ ارمی را ابطال کرده است ،تفسیر دیوان ،متنمحور ،مضیق و براسداس
استالل اصولی است .به موه این رأی ،ام آنجا که حوالۀ ارمی ،ام نظر قانونی مشمول مالیدات
حق تمبر نیست ،مقیا شان انمال معافیت حق تمبر بر حوالههای ارمی« ،به دورۀ تحدری » در
مصوبۀ هیأت ومیران ،متضمن مفهوم غایت بوده کده دارای حجدت اسدت ،امایدنرو ایدن قیدا ام
مصوبۀ مورد شکایت که متضمن شمول حق تمبر بر حوالۀ ارمی برای دورۀ بعا ام تحری اسدت،
ابطال شاه است .استفادۀ دیوان ام «مفهوم غایت» که مفهدومی کدامالً حقدوقی بدرای اسدتنباط
حک ام درون متن است ،مبدین روش تفسدیر اصدولی و درونمتندی بدوده اسدت .رأی یادشداه
همچنین ام این حی که حک مالیاتی در مورد قضیۀ مورد تفسیر (مالیات حق تمبر) را محاود
به موارد مصرس قانون و تسری آن به موارد دیگر را ممنوع دانسته است ،مبدین رویکدرد تفسدیر
مضیق است.
در رأی دیگری به شمارۀ  1909مورخ  ،1393/11/27هیأت نمدومی دیدوان ،نظدر شدورای
نالی مالیاتی در خصوص مادۀ  202قانون مالیاتهای مستقی دربدارۀ امکدان ممندوعالخروهدی
«مایران مس ول» شخ .حقوقی بهسب باهی مالیاتی شخ .حقوقی را به ایدن دلیدل ابطدال
کرد که نظر شورا همۀ مایران اشخاص حقوقی ان ام مایران مس ول و غیرمسد ول را بدهطدور
مطلق مشمول حک ممنوع الخروهی موضوع این ماده دانسته و این امر مغدایر قدانون و موهد
توسعۀ حک قانون بوده است .این رأی که اطالق نبارت «مایران مس ول» در مادۀ  202قدانون
را منصرف به مایران صاح امضا کرده است ،ام آنجا که مبدین نظریدۀ «اطدالق» و «انصدراف»
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است ،مبین روش تفسیر اصولی است .همچنین ام آن حی کده در رأی یادشداه ،منبدع اصدلی
تفسیر و استخراج حک قانون متن قانون است ،مبین رویکرد درونمتنی است .ام سوی دیگر ،ام
آن حی که تسری قانون به مایران غیرموظف را ممندوع کدرده اسدت ،موافدق رویکدرد تفسدیر
مضیق قانون مالیاتی است.
برخی آرای هیأت نمومی دیوان نشاندهناۀ رویکدرد تفسدیر مضدیق و ندام تسدری حکد
مالیاتی در موارد ابهدام اسدت .در رأی شدمارۀ  348مدورخ  ،1396/4/20دیدوان ،بدرخالف نظدر
شورای نالی مالیاتی ،انتقال میان ام شرکت (مؤدی) به سدهامااران را ،موهد منفعدت شدرکت
ناانسته و تلقی ام آن بهننوان درآما مالیاتپذیر را رد کرده است .در رأی دیگری بده شدمارۀ 5
مورخ  ،86/1/19رأی صادره ام هیأت نمومی دیوان ،بخشنامۀ ساممان امور مالیاتی مبنی بر اخذ
مالیات بر تحصیل ناشی ام تقسی مال مشاع ام شرکا را به استناد اینکه وضع و برقراری مالیدات
منوط به حک صریی قانونگذار است ،ابطال شاه است .همانگونهکه گفته شا ،در رویکرد تفسیر
مضیق و درونمتنی ،برخالف تفسیر آماد ،مبانی اقتصادی قانون و ماهیت اقتصادی معامله نقشی
در تعیین قلمرو قانون ناارد ،بلکه دللتهای متن قانون مبنای تفسیر است .در مورد موضدونات
اخیرالذکر درحالیکه شورای نالی مالیاتی براساس واقعیتهای اقتصادی مربوط به انتقال میدان
ام شرکت به سهامااران یا تقسی مال مشاع ،حک مالیداتی را شدامل نایدای حاصدل ام انمدال
یادشاه دانسته ،لکن دیوان ناالت اداری با مالب قرار دادن متن قانون و تفسیر سدکوت قدانون
به نام تعها مالیاتی ،قانون مالیاتی را به نایایهای یادشاه قابل تسری ناانسته است.
در نظرهای شورای نالی مالیاتی نیز مواردی متضدمن نناصدر تفسدیر درونمتندی و تفسدیر
مضیق قانون به چش میخورد .در رأی شمارۀ  30/4/1546مورخ  1379/02/25در مورد ابهدام
در خصوص تسری معافیت مالیاتی سود اوراق قرضه به سود اوراق مشارکت ،1با وهدود شدباهت
اقتصادی اوراق مشارکت با اوراق قرضه ،شورا حک قانونی معافیت مالیاتی سدود اوراق قرضده در
مادۀ  145قانون مالیاتهای مستقی را ،بهسب تفاوت ماهیت حقوقی این دو ندوع اوراق ،قابدل
تسری به سود اوراق مشارکت ناانسته بود .این رویکرد شورا موافق تفسیر درونمتندی و مضدیق
است ،میرا برخالف رویکرد آماد که به ماهیت اقتصادی معامله توهه میشود و شباهت اقتصادی
اوراق یادشاه مقتضی تسری احکام قانونی اوراق قرضه بر اوراق مشارکت بوده ،لکدن شدورا ایدن
مشابهت اقتصادی را مؤثر در تفسیر ناانسته و با محور قرار دادن متن قدانون ،سدکوت قدانون را
دال بر نبود معافیت دانسته است.
در نظریۀ دیگری ام شورای نالی مالیاتی به شمارۀ  30/4/8728مورخ  1379/10/06در مدورد
ابهام در خصوص اینکه آیا سود تسدهیالت دریدافتی مؤسسدات مدالی مقدی خدارج ام ایدران بابدت
 .1این نظر مربوط به قبل ام تصوی الحاقیۀ بنا  5مادۀ  145قانون ،مورخ  1380/11/27بوده کده بده موهد ایدن
الحاقیه سود و هوایز اوراق مشارکت ام پرداخت مالیات معاف شاه است.
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تسهیالتی که به افراد ایرانی میدهنا ،مشمول مالیات است یا نه ،شورا با استناد به متن مواد 105
و  107قانون مالیاتهای مستقی  ،استالل کرده مصدادیق درآمداهای مشدمول مالیدات اشدخاص
خارهی ،در قانون احصا شاه و نظر مقنن منحصراً تعلق مالیات به درآماهای مصرس در مدواد 105
و  107است و لغیر ،اماینرو سایر درآماهای اشخاص خارهی مشمول مالیات نیست .ایدن بخدش
ام نظریه به لحاظ اصالت دادن به هنبۀ اثباتی نبارت قدانون بدههدای توهده بده نناصدر اقتصدادی
موضوع و تفسیر سکوت قانون به نام تعلق مالیات ،موافق تفسیر درونمتنی و مضیق است.

تفسیر قانون به نفع مؤدی
متنگرایی ،اصولً به رویکرد تفسیر به نفع مؤدی منجر میشود ) .(Choi, 2020: 236در حقدوق
بریتانیا ،چنانچه تفسیری خاص ام قانون ،امکان تحمیل مسد ولیت مشدترب یدا تضدامنی بدرای
مالیات را باها ،دادگاهها چنین تفسیری را نمیپذیرنا ).(Tiley, 2012: 53
در حقوق آمریکا نیز تفسیر قانون مالیاتی به نفع مؤدی و به ضرر دولدت در دورهای تداریخی
در حقوق مالیاتی ،شناسایی شاه بود .این رویکرد تفسیری ،بر مبنای انصداف و نداالت طبیعدی
استوار بوده است ) .(Barker, 2003: 831در یک مورد تفسیر به نفع مدؤدی کده در رأی دادگداه
نالی استیناف آمریکا مورد حک قدرار گرفدت ( پرونداۀ The Limited v .Commissioner 286
 )F.3d 324, 332(2002).استالل شاه که اصل نام در تفسیر قوانین وضعکنناۀ مالیات یا هدر
قانون موها تکلیف شهروناان ،نام توسعۀ مفاد ،فراتر ام مفاد روشن آن قانون است و در صورت
تردیا ،چنین قوانینی بایا نلیه دولت و به نفع شهروناان تفسیر شود ،میرا تعها نبایدا فراتدر ام
آنچه مسل و روشن است ،بر کسی بار شود ) .(Thoronyi, 2003: 149در آمریکا همچندین ایدن
گرایش مطرس شاه که بهطور کلی در مواردی که دولت قصا تحمیل اهباری و غیرقانونی مالیات
بر مؤدی را داشته باشا ،اصل تفسیر قانون به نفع مؤدی 1حاکمیت بیشتری دارد و بدرنکس در
مواردی که موضوع مقابله با سوء استفادۀ مؤدی برای اهتناب مالیاتی باشا ،نهتنها تفسیر به نفع
مؤدی حاک نیست ،بلکه اصل بر تفسیر قانون به ضرر مؤدی 2خواها بود ).(Choi, 2020: 253
در حقوق مالیاتی بلژیک در نتیجۀ اصول  110و  112قانون اساسی و بر مبنای قاناۀ رومدی تفسدیر
شک به ضرر دولت ،3قاناۀ تفسیر قانون به نفع مؤدی انمال میشود (.(Thuronyi, 2003: 145
برخی ام مبانی اصل تفسیر به نفع مؤدی ،ام اصول تفسدیر در حقدوق خصوصدی یدا حقدوق
قراردادها ریشه گرفتهانا  .یکی ام این اصول ،اصدل تفسدیر مدتن بده ضدرر نویسدناۀ آن اسدت4
) .(Tiley, 2012: 55براساس این اصل تفسیری ،در مواردی کده مدتن حقدوقی ،توسدط یکدی ام
1. Pro- taxpayer presumption
2. Anti- taxpayer presumption
3. In dubio contra fiscum
4. Contra preferentum
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طرفین تهیه شود ،در موارد ابهام ،به ضرر تهیهکنناه و به نفع طرف دیگر تفسیر میشدود ،میدرا
اگر تهیهکنناه قصا داشت حکمی به نفع خود وضع کنا ،با توهه به اختیدار تهیدۀ مدتن ،حکد
مورد قصا را درج میکرد ،اماینرو نام درج آن نشان میدها که چنین قصای هنگدام نوشدتن
متن وهود نااشته است .این اصل تفسدیری ریشده در حقدوق روم داشدته و اهمیدت میدادی در
تمامی نظامها ی حقوقی اروپایی در مدواردی دارد کده سیاسدت برقدراری نداالت بدین طدرفین
مستلزم تفسیر مضیق متن قانونی یا قراردادی به نفع یکی ام طرفین باشا ،بهویژه در موردی که
تفسیر آماد متن ،به بیناالتی نسبت به یک طرف منجر شود ).(McMeel, 2007: 189
این قاناه را میتوان به شکل منطقی دیگری نیز پدذیرفت؛ در مدواردی کده قدانون ،تکلیدف
مالیاتی خاصی را بهطور روشن بیان نمیکنا ،ام نظر منطقی و اخالقی نمیتدوان انتظدار داشدت
مؤدی براساس متنی غیرشفاف دچار تکلیف مالیاتی شود و ریسک قصور قانونگذار یدا دولدت در
تبیین درست مقصود خود ،به نهاۀ مؤدی منتقل شود.
براساس اصل حقوقی دیگری بهننوان «تفسیر به نفع طرف ضعیفتر» ،بههنگام ابهام ،مدتن
بایا به نفع طرف ضعیفتر تفسیر شود و در رابطۀ بین دولت و مؤدی ،طرف ضدعیفتدر ،مدؤدی
است .منظور ام طرف ضعیف طرفی است که برحس واقعیت رابطه ،امکانات و قارت اقتصدادی،
حقوقی ،تجربی و اطالناتی کمتری نسبت به طرف دیگر داشته باشا .این قاناه ام نتای اخالقی
اصل ناالت و حمایت اهتمانی است .منطق میربنای قاناۀ یادشاه ،در حقوق نمومی و ام نظدر
سیاسی و حقوقی به شکل دیگری نیز بیان شاه است؛ «هر ها به ابهامی برخدوردی و در رابطدۀ
بین حق و قارت در سر دوراهی مانای  ،چون هاف قانون اساسی ،اهرای حقدوق و آمادیهدای
مردم است ،در درهۀ نخست ،اصل را بایا به طرفی قرار باهی که حدق و آمادی در آنجدا تأییدا
میشود» (کاتومیان.)334 :1383 ،
نالوهبر تمامی مبانی یادشاه ،اصل قانونی بودن مالیات (اصل  51قانون اساسدی) ،تفسدیر مضدیق
قانون مالیاتی و اصل برائت نیز موها تفسیر قانون به نفع مؤدی است؛ تعها مالیداتی ،در مدوارد نبدود
حک روشن قانونی ،خالف اصل است و در موارد ابهام قانون در مورد تعها مؤدی ،اصدل برائدت اقتضدا
دارد که قانون مالیاتی بهطور مضیق و در ههت اصل برائت ام تعها و به نفع مؤدی تفسیر شود.

تفسیر آزاد قانون مالیاتی
مفهوم و مبانی
رویکرد تفسیر آماد ،1تفسیر هافمنا 2و تفسیر براساس قصا مقنن 3در مقابل رویکدرد تفسدیر ادبدی و
1. Liberal Interpretation
2. Purposive interpretation
3. Intentionalism
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درونمتنی قانون است .براساس این رویکرد ،تفسیر قانون مالیاتی نه صدرفاً بدر مبندای الفداظ و مدتن
قانون ،بلکه با معیارهای خارج ام متن ام همله هاف قدانون ،قصدا مقدنن و ماهیدت اقتصدادی نمدل
مؤدی صورت میگیرد .در تفسیر آماد قانون مالیاتی سه ننصر ،مرهع نماۀ تفسیر اسدت .1 :مبدانی و
هاف قانون مالیاتی .2 ،قصا مقنن در قانون مالیاتی و  .3واقعیت اقتصادی مسائل مالیاتی.
در این رویکرد ،سکوت یا ابهام قانون ،به معنای فقاان تکلیف مالیاتی نیست ،بلکده دادرس،
با استخراج مبانی وضع قانون و اهااف حقوق مالیداتی و بدا اسدتفاده ام اسدتنتاج قیاسدی ،حکد
مالیاتی را بهدست میآورد .بر این اساس استفاده ام قیاس ،1با ناالت تومیعی بدهنندوان یکدی ام
مبانی مه حقوق مالیاتی سامگار است ،2میرا ناالت حک میکنا که موقعیتهای مشابه موهدا
آثار مشابه باشنا .ام دیاگاه تفسیر آماد ،تفسیر موسع به معنای هایگزین کردن دادرس بههدای
قانونگذار نیست ،میرا دادرس با تعمی دادن هاف قانون مالیاتی ،حک مناس را مطدابق مبدانی
درونی قانون ،برای انمال بر موضونات مالیاتی مشابه که خارج ام پیشبینی قانونگذار بدوده ،بده
دست میآورد و این تعمی مستنا به انسجام درونی قانون مالیاتی است ).(Barker, 2003: 877
بر مبنای این رویکرد ،الفاظ قانون ،بی روس و خنثی نیستنا ،بلکه وهود خود را ام اهااف تصوی
قوانین مالیاتی میگیرنا ).(Barker, 2003: 855
ام منابع استخراج هاف قانون مالیاتی ،ساختار بنیادین مالیات است .منظور ام ایدن سداختار،
مبان ی نظری است که تمام قانون مالیاتی را فرا گرفته و هاف قانون تحقق آنها بوده است .بدرای
تبیین مفهوم قانون ،کل ممینهها 3و کلیت قانون بایا در نظر گرفته شود و نبارات نبایا بدهطدور
مستقل در نظر گرفته شونا ).(McCormack, 2009: 723
هاف قانون مالیاتی همچنین با مالحظۀ اصول اشارهشاه در قدانون و نیدز شدواها خدارج ام
قانون ام ماننا گزارشهای توهیهی قانون قابل شناخت است ).(Avery, 1996: 79
در تفسیر هافمنا ،مبانی اقتصادی نقش مهمی در تبیدین حکد قدانون پیداا مدیکندا .در ایدن
رویکرد ،صرف تطبیق دادن موضونات با متن قانون کافی برای استفادۀ بهینه ام نظام مالیداتی نیسدت،
بلکه دادرس بایا قانون مالیاتی را براساس مبانی اقتصادی آن تفسیر میکنا).(Grewal, 2015: 969
ام نناصر مه در تفسیر آماد ،توهه به مبانی اقتصادی مالیات بههای تأکیدا صدرف بدر نناصدر
حقوقی موضوع است .در واقع ،معیار تفسیر نه صرفاً مفاهی و مالبهای حقوقی مربدوط بده نمدل
مالیاتی ،بلکه فضا و نتای اقتصادی آن نمل است .انمال مؤدیان با وهود ماهیت حقدوقی متفداوت،
درصورتیکه نتای اقتصادی مشابهی داشته باشنا ،میتواننا حک مالیاتی یکسانی را موه شونا.
1. Analogy

 .2ناالت تومیعی  ،Distributive justiceبه ناالت ام هان قارت نمومی در تومیع تکالیف و نیز منابع نمومی بدین
افراد هامعه بر میگردد (ارسطو.)187 :1398 ،
3. Contextual
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تفسیر آماد ،روش مورد استفاده بهمنظور مقابله با اهتناب مالیاتی مؤدی است ،میرا برخالف
تفسیر درونمتنی ،تفسیر آماد موه انعطاف و بهدرهگیدری ام مبدانی متعداد بدرای پدر کدردن
خألهای ناشی ام متن قانون است ).(Galle, 2006: 358; Tiley, 2004: 365
در آمریکا ،دادگاهها ام طریق دو نظریده بدا اهتنداب مالیداتی مقابلده مدیکنندا؛ نظریدۀ هداف
انتفانی 1و نظریۀ تقام ماهیت انتفانی نمل مالیاتی بر شکل آن .2نظریههای یادشاه ام مقتضدیات
رویکرد هافمنا در تفسیر بوده ) (Choi, 2020: 201-202; Cunningham & Repetti, 2004: 21و
مستلزم تفسیر قانون براساس مبانی اقتصادی حقوق مالیاتی است ).(Lawsky, 2009: 1
نظریۀ هاف انتفانی به این معناست که قانون مالیداتی بدا تأکیدا بدر واقعیدات انتفدانی نمدل
مالیاتی مؤدی تفسیر میشود نه اقاام وی در انتخاب راهکار قانونی برای اهتناب مالیداتی ،امایدنرو
در مواردی که انگیزۀ مؤدی ،استفاده ام خأل قانونی برای اهتناب مالیداتی باشدا ،قدانون بدر مبندای
واقعیات انتفانی نمل مؤدی تفسیر و انمال میشود ).(Cunningham & Repetti, 2004: 22
نظریۀ تقام ماهیت انتفانی نمل مالیاتی بر شکل موها این معنا در تفسیر قانون است کده
دادگاهها حک مالیاتی را به مناسبت آثار انتفانی نمل مؤدی و نه شکل نمل تفسدیر مدیدانندا
) 3.(Choi,2020:201-202برای مثال نمل متضمن گردش برگشتی وهوه یا دارایی 4که موقعیت
حقوقی یا مالی مؤدی را تغییر نمیدها ،برای تفسیر قانون و تحمیل مالیدات مدورد توهده قدرار
نمیگیرنا .در این رویکرد تبیین وقایع موضونی پروناه 5اهمیت فراواندی در تفسدیر قدانون دارد
).(Cunningham & Repetti, 2004: 23
تفسیر آماد قانون مالیاتی ،میتوانا به تفسیر موسع ام درآما نیدز منجدر شدود .در نتیجدۀ همدین
تفسیر موسع قانون مالیاتی در حقوق آمریکا ،درآما مالیاتپدذیر ،6دربردارنداۀ هرگونده درآمدا ام هدر
منبعی خواها بود و مفهوم درآما در وسیعترین مالول خود تفسیر میشود ).(Barker, 2003: 862
ام منابع تفسیر در رویکرد تفسیر آماد و برونمتنی ،قصدا قانونگدذار اسدت .در ایدن رویکدرد
دادرس همچون نمایناۀ قانونگذار در اهرای قانون نمل میکنا و در مدواردی کده مدتن قدانون
روشن باشا نیز مالحظۀ همههانبۀ اسناد تاوین و تصوی قانون و مشروس مذاکرات مجلدس بده
منظور تضمین ندام مغدایرت تفسدیر بدا قصدا قانونگدذار و نیدز یدافتن قصدا وی در خصدوص
سیاستهای اقتصادی بهویژه ام حید مقابلده بدا اهتنداب مالیداتی لمم اسدت Cunningham,
).(Christians, 2014: 50; 2004:7-8
1. The business purpose
2. The substance over form doctrine
 True v United stated,190 F3D 1165, 1174-76(10 th Cir.1999).پروناه ) 3.
4. Circular flow of cash or property
5. Facts
6. Taxable Income
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با وهود نزدیکی مفاهی «قصا قانونگذار» 1و «هاف قانون» ،2آنهدا مفداهی یکسدانی نیسدتنا؛
هاف مقنن معیاری شخصی 3برای فه قصا خداص قانونگدذار ام مدتن مصدوب در ممدان تصدوی
است ،درحالیکه هاف قانون معیاری نونی 4برای فه اهااف قدانون مالیداتی بدهنندوان موضدونی
مستقل ام ارادۀ شخصی مقنن است ) .(Mc Cormack, 2009: 730در واقع هاف قدانون بدهنندوان
موهودی هاا ام مقنن آن ،اصالت موضونی دارد و در رویکرد تفسیر هافمنا معنادهی بده نبدارات
قانون نبایا محاود به معنای آن ام نظر قانونگذار در ممان تصوی قانون باشا ).(Tiley, 2004: 16
دادگاههای بریتانیا تقریباً ام سال  ،1980تا حاودی به برخی نناصر تفسیر هافمنا متمایل
شانا .در پروناۀ  Pepper v . Hartمجلس انیان امکان مالحظۀ گزارشهای کارشناسی تصوی
قانون بهمنظور تعیین هاف قانون در موارد بیمعنایی ظداهر مدتن قدانون را پدذیرفت .در سدایر
کشورهای نظام کامنل رویکرد هافمنا پذیرفته شاه است ،ام همله در استرالیا ،کاندادا و هندا
) .)Thuronyi, 2003: 140در حقوق مالیاتی آمریکا ،برخالف رویۀ درونمتنی دیوان نالی کشور،
مراهع اهرایی مالیاتی رویکرد تفسیر هافمنا نسبت به قدانون مالیداتی دارندا (Choi 2, 2020:
) .365کشورهای آلمان ،سوئیس ،هلنا ،لوکزامبورگ و اتریش ایاۀ اسدتنباط قدانون مالیداتی بدر
مبنای هاف قانون حتی در موارد انحراف ام دللت درونمتنی قانون را پذیرفتدهاندا Thuronyi,
) .)2003: 146در حقوق مالیاتی آلمان دادگاه نالی تفسدیر قدانون فراتدر ام دللدت لفظدی را در
مواردی که ظاهر قانون متضمن معنای غیرمعقولی مغایر با هاف قانون باشا یا بهمنظور تضمین
اصل برابری شهروناان در قانون اساسی ،پذیرفته است .البته موارد یادشاه به معنای این نیست
که در این کشورها اصول حقوقی نقشی در تفسیر نااشته باشا ،بلکه در نهایت دادگاه است کده
در خصوص تفسیر قانون براساس معیارهای حقوقی یا معیارهدای اقتصدادی تصدمی مدیگیدرد
( .)Thuronyi, 2003: 147طبق قانون مالیاتی اسنانیا تفسیر واژگان قانون مالیاتی با لحاظ کلیت
متن ،ممینههای تاریخی و تقنینی ،واقعیتهای اهتمانی ممان اهدرای قدانون و مالحظدۀ روس و
هاف قانون صورت میگیرد .در کشورهای دانمارب ،نروژ و فنالنا ،در تفسیر قانون مالیاتی تأکیا
بر ماهیت اقتصادی نمل مالیاتی بههای شکل حقوقی آن است).( Thouronyi, 2003: 148

تفسیر آزاد قانون مالیاتی در قوانین و آرا و نظرهای مالیاتی ایران
در نبود احکام و ادبیات قانونی و قضایی در مورد تفسیر قانون مالیاتی ،تبیدین وضدعیت تفسدیر
آماد در حقوق ایران مستلزم مالحظۀ مبانی و اصول حقوقی نظام حقوقی است .براسداس مبدانی
7. Legislative intent
1. Legislative purpose
2. Subjective factor
3. Objective factor
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ایران ،تفسیر آماد ،فاقا مبانی حقوقی و فقهی لمم است.

حقوقی موهود میتوان گفت در حقوق
در اصل  167قانون اساسی تصریی شاه که منبع نخست دادرس در صاور رأی «قوانین ماونه»
است و اگر قانونی در خصوص موضوع نیابا ،مکلف است به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبدر
رهوع کنا .به موه مادۀ  3قانون آیین دادرسی مانی ،قضدات موظدف بده رسدیاگی و صداور
رأی ،موافق «قوانین موضونه صریی» شاهانا و در صورت کامل یا صریی نبودن قدانون ،بایدا بدا
استناد منابع یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر موامین شرنی نباشا ،حک صدادر کنندا.
در این ماده ،برخالف مادۀ  3قانون آیین دادرسی پیشین مصوب « ،1318روس قانون» و «ندرف
و نادت مسل » که نناصری ام روش تفسیر آمادنا ،بهنندوان منبدع مدورد رهدوع دادرس بدرای
صاور رأی قیا نشاه است .ام سوی دیگر ،در مبانی فقهی موضوع نیز ،نظرهایی همچون ذرایدع،
استحسان ،استصالس و قیاس مستنبط العله که میتواننا موها نقش داشتن نناصدری همچدون
مصلحت و مفساه و مبانی اهتمانی و اقتصادی وضع قانون ،در تفسیر قانون و اسدتنباط احکدام
باشنا ،پذیرفته نشاه است (هعفری لنگرودی .)310 :1382 ،در هی کاام ام قوانین مالیاتی نیز،
اشارها ی به نناصر بیرون ام متن قانون مثدل روس و هداف قدانون یدا قصدا قانونگدذار یدا مبدانی
اهتمانی یا اقتصادی قانون ،بهننوان منبع رسیاگی ،نشاه است.
ام سوی دیگر همانگونهکه روشن شا ،تفسیر قانون مالیداتی بدا توهده بده اصدل  51قدانون
اساسی و اصول و نناصر بیانشاه در حقوق ایران ام همله تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مؤدی،
مناسبتی با تفسیر آماد ناارد.
با اینکه تفسیر قانون مالیاتی در ایران ،با تفاسدیر درونمتندی و اصدولی سدامگاری بیشدتری
دارد ،ولی نناصری ام رویکرد تفسیر آماد نیز در آرای قضایی و نظرهای مالیداتی بده چشد مدی
خورد .نظریۀ شمارۀ  30/4/3777مورخ  1375/12/28شورای نالی مالیاتی متضمن نقدش دادن
تحلیل اقتصادی در تفسیر حقوق مالیاتی و تاانیکنناۀ تفسدیر آماد اسدت .براسداس ایدن رأی،
سود پرداختی شرکتهای خودروسام به پیشخریااران در قبال مبلغ پیشپرداخت آنها ،ماهیتداً
«تخفیفی است که بابت پیشخریا ،به مشتری منظور میگردد لذا درآما برای مشتری نبدوده و
مشمول مالیات نیست» .ام نظر مقامات مالیاتی بهدلیل ابهام قانون در مورد حک مالیداتی سدود
دریافتی پیش خریاار ،اظهارنظر شورا برای رفع ابهام ،مستلزم تفسیر قانون مالیداتی بدوده اسدت.
شورای نالی مالیاتی برای کشف حک قانونی حاک بر موضوع ،بههای مالب قدرار دادن دللدت
متن قانون و استناد به اصل قانونی بودن مالیات ،سعی در تحلیل ماهیت نمل مؤدی داشته و با
توصیف آن براساس معیارهای اقتصادی ،آن را فاقا ماهیت انتفانی مالیداتپدذیر دانسدته اسدت.
رویکرد بهکاررفته در این نظریه شورا که متضمن تأکیا بر واقعیات موضدونی پرونداه و ماهیدت
روابط مالیاتی و تأثیر دادن آن در تعیین قلمدرو قدانون اسدت ،تداانیکننداۀ روش تفسدیر آماد
براساس معیارهای موضونی اقتصادی است.
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در نظریۀ دیگری ام شورای یادشاه بده شدمارۀ  30/4/8728مدورخ  1379/10/06در مدورد
ابه ام پیرامون اینکه آیا سود دریافتی مؤسسات مالی مقی خارج ام ایران ،بابت تسهیالتی که بده
افراد ایرانی میدهنا مشمول مالیات است یا نه ،شورا در توهیه نظر خود مبنی بر ندام شدمول
مالیات بر دریافتی یادشاه به «سوابق قوانین گذشته و حال» و نیز «نظر مقنن» در مواد  105و
 107قانون اشاره کرده است که هر دو این مفاهی ام نناصر تفسیر آمادنا.
در نظریۀ دیگری به شمارۀ  30/4/9992مورخ  ،1376/09/26شورای نالی مالیاتی در مدورد
حق انتراض مؤدی و درخواست استرداد مالیات اضافی ،اقاام مؤدی بده پرداخدت مالیدات را بده
معنای قبول مالیات و نام وهود حق انتراض و استرداد اضافی پرداختی دانسدته اسدت .نظریدۀ
یادشاه ام حی اینکه بههای رهوع به امر حکمی و قانونی 1برای رفدع ابهدام ،نمدل مدؤدی بده
ننوان امری موضونی 2را ننصر اصلی رفع ابهام قدرار داده اسدت ،متضدمن نناصدر تفسدیر آماد
قانون است .شایان ذکر است هیأت نمومی دیوان ناالت اداری ،به موه رأی شدمارۀ 325/88
مورخ  ،1388/04/14نظریۀ یادشاۀ شورا را با استناد به مادۀ  242قانون مالیداتهدای مسدتقی
مبنی بر قابلیت استرداد مالیات اشتباهی ،و بده دلیدل مخالفدت نظدر بدا حکد صدریی قدانون در
خصوص ضرورت استرداد ماماد مالیاتی ،ابطال کرده است.
استقرا در نظرهای بررسیشاه شورای نالی مالیاتی نشاندهناۀ گدرایش ملمدوس شدورا بده
تفسیر آماد است .ام وظایف قانونی این شورا انالم نظر در مورد شیوۀ اهدرای قدوانین و مقدررات
است (بنا  2مادۀ  255قانون) .بخشی ام این گرایش نتیجۀ طبیعی ترکی قانونی ایدن شدورا در
مادۀ  252قانون مالیاتهای مستقی متضمن نضویت صاح نظران اقتصادی ،مالی ،حسابااری و
حسابرسی است .مس لۀ قابل طرس این است که چنین گرایشدی چگونده بدا اصدل قدانونی بدودن
مالیات و اصالت متن قانون در تفسیر قانون چگونه توهیهپذیر است .ترکی قانونی شورا متضمن
حضور صاح نظران اقتصادی و مالی در کنار صاح نظران حقوقی منافاتی با اصل قانونی بدودن
مالیات یا متنگرایی در قانون مالیاتی ناارد ،بلکه بهدلیل اینکه بسیاری ام مفاهی بهکاررفتده در
متن قانون مالیاتهای مستقی دارای هوان مالی و اقتصادی هستنا ،ام همله درآما ،هزینده،
دفاتر ،استهالب ،اهرا و تفسیر قانون مستلزم فه مالولهای این مفاهی است و دللتگیری ام
این الفاظ قانونی براساس مفاهی خاص آنها مغایرتی با اصل قانونی بودن مالیات نداارد .حضدور
صاح نظران اقتصادی و مالی در شورا به معنای هوام تفسیر قانون خارج ام دللتهای ناشدی ام
متن قانون نیست ،بلکه بهمنظور تضمین تبیین دقیق مفاهی مالی بدهکاررفتده در مدتن قدانون
است .آنچه مغایر با اصل قانونی بودن مالیات است ،تفسیر یا توسدعۀ آماد قلمدرو قدانون مالیداتی
براساس مفاهیمی خارج ام قانون یا تفسیر موسع مفاهی قانون مالیاتی است .آرای دیوان ناالت
1. Matter of law
2. Matter of fact
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اداری نیز نشان میدها در بیشتر مواردی که دیوان نظریۀ شورا را باطدل کدرده ،مبندای ابطدال
مغایرت نظریۀ شورا با اصل قانونی بودن مالیات بوده است.
در دیوان ناالت اداری نیز ،هرچنا رویۀ نمومی هیأت نمومی دیوان ،با استناد مکرر به اصل
 51قانون اساسی ،بهطور رای به سمت تفسیر درونمتنی گرایش دارد ،لکدن اخیدراً مدواردی ام
صاور آرا براساس تفسیر آماد و برونمتنی در آرای هیأت نمدومی دیداه مدیشدود .رأی شدمارۀ
 9809970906011075مورخ  1398/12/27هیأت تخصصدی مالیداتی ،بدانکی دیدوان نداالت
اداری در مورد دستورالعمل ساممان امور مالیاتی پیرامون مالیدات معدامالت سدکه و ارم ،نموندۀ
هالبی ام استناد به نناصری ام تفسیر آماد در حقوق مالیاتی است .در ایدن رأی ،دیدوان نداالت
اداری در رسیاگی به شکایت ام دستورالعمل ساممان امور مالیاتی که خریا سکه و افزایش قیمت
آن را مشمول تکالیف مالیاتی برای خریااران سکه دانسته ،با اسدتناد بده اطدالق مدواد مختلدف
قانونی ام قانون مالیاتهای مستقی ام همله مواد  100 ،97 ،96 ،93 ،1و  ،105که اشدخاص را
بابت تمامی درآماهای تحصیلشاه ،مکلف به پرداخت مالیات میکنا ،و با اشاره به اینکه «اصولً
فلسفۀ وضع قوانین مالیاتی ،رنایت ناالت مالیاتی است و ام افرادی کده منتفدع مدیشدونا بایدا
مالیات اخذ گردد و در دستورالعمل ساممان امور مالیاتی راهع به مالیدات معدامالت سدکه و ارم،
هایگزین مناس برای احتمال خالف (نام تحصیل درآما) پیشبینی شداه و آن رسدیاگی بده
انتراض خریااران سکه است و در صورت ادنای مؤدی به ندام فدروش سدکه ،بده ادندای آنهدا
رسیاگی میشود» ،دستورالعمل صادره را تأییا کرده است .رأی ام حی اشاره به «فلسفۀ وضع
قانون» و «رنایت ناالت مالیاتی» که ننصری خارج ام متن قانون است و همچنین ام حی اینکه
وضعیت اقتصادی مؤدی در انتفاع را مورد تأکیا قرار داده ،منعکسکنناۀ «هاف و مبانی قانون»
و «واقعیات و نتای اقتصادی نمل مؤدی» بهننوان نناصری ام رویکرد آماد در تفسیر قانون است.
ام سوی دیگر ،ام آن حی که تحصیل درآما مالیاتپذیر و تعهدا بده پرداخدت مالیدات را اصدل
دانسته و اثبات خالف آن را موکول به طرس انتراض و رسیاگی به آن کرده است ،برخالف اصل
قانونی بودن مالیات و تفسیر مضیق قانون مالیاتی است.
در رأی دیگری به شمارۀ  9709970906010131مورخ  1397/6/26هیأت تخصصی اقتصدادی
مالی و اصناف دیوان ناالت اداری ،در مورد دستورالعمل ساممان امور مالیاتی مبنی بر اختیار سداممان
امور مالیاتی به استفاده ام اطالنات حساب بدانکی اشدخاص بدرای تشدخی .درآمدا مالیداتی ،هیدأت
تخصصی دیوان ،بدا اسدتناد بده مدواد  229و  93قدانون مالیداتهدای مسدتقی  ،بدا اشداره بده اینکده
«دستورالعمل ،محاسنی همچون رفع تعارض مالیاتی ام گردش بین حسابهای واحدا یدک مدؤدی و
درآما تلقی ننمودن آن و نیز رنایدت مدرور ممدان مالیداتی نیدز دارد» ،شدکایت خدالف قدانون بدودن
دستورالعمل به استناد نبود صراحت قانونی برای مراهعه بده حسدابهدای بدانکی را رد کدرده اسدت.
استناد به کلیت مواد  229و  93قانون بههای استناد بده نبدارت مشخصدی ام قدانون دال بدر امکدان
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مراهعه به اطالنات حساب بانکی برای تشخی .درآما مؤدی و نیدز اشداره بده «محاسدن موهدود در
دستورالعمل» مبین دخالت دادن نناصر تفسیر آماد در تفسیر و استنباط قانون مالیاتی است.

نتیجهگیری
برای پی ریزی نظام حقوق مالیداتی قانونمندا ،کارامدا و نادلنده ،تبیدین نظدام تفسدیری قدانون
براساس معیارها ،نناصر و مفاهی حقوقی و نلمی ،اهتنابناپذیر است .مالیات ام حسداستدرین
نقاط ارتباط شهروناان با قارت نمومی است و ادارۀ صلیآمیدز و کارامدا ایدن ارتبداط ،مسدتلزم
فراه بودن قوانین مالیاتی روشن و پیشبینیپذیر و مبانی منسج نلمدی بدرای تفسدیر قدانون
مالیاتی است .در کشورهایی که نظام مالیاتی توسعهیافتهتری دارنا ،نالوهبر اینکه نظریهپدردامان
حقوق مالیاتی به بح تفسیر قانون ،توهه ضروری کردهانا ،رویۀ قضایی نیز نقدش چشدمگیری
در ایجاد و توسعۀ آگاهانۀ نظام تفسیری قانون مالیاتی داشدته اسدت .در حقدوق مالیداتی ایدران،
نالوهبر نبود احکام قانونی متضمن مبانی و اصول تفسدیر قدانون ،هندوم ادبیدات قضدایی شدایان
توههی شکل نگرفته است .حقوق مالیاتی ایران ،بر مبنای اصل قدانونی بدودن مالیدات مقدرر در
اصل  51قانون اساسی ،به درب و توسعۀ بیشتری در این ممینه نیام دارد.
ام نظر نگارناه رویکرد تفسیر درونمتنی قانون مالیاتی ،سامگاری بیشدتری بدا مبدانی نظدام
حقو قی ایران و قانون اساسی و حقوق اساسی شهروناان دارد .پایبنای بده اصدل قدانونی بدودن
مالیات ،مستلزم وهود نظام قانونی مفصل و هامع احکدام بدرای حدااکثر موقعیدتهدا و مسدائل
مستحاثۀ مالیاتی است .این اصل مستلزم این است که تمام حقوق و تکالیف مالیاتی و هزئیدات
آن در متن قانون و نه بخشنامههای نهاد اهرایی مالیاتی ،بهطور روشن وضع شود .ضعف قدانونی
در ایجاد چنین نظام هامعی ،موه خألهای مالیاتی و در نتیجه سدوء اسدتفادۀ مالیداتی شداه
اسدت .در چنددین شددرایطی ،ممکدن اسددت کدده اسددتفاده ام تفسدیر آماد و بددرونمتنددی براسدداس
واقعیتهای اقتصادی ،سوء استفادۀ مالیاتی را محاود کنا ،ولی اهرای درست رویکرد تفسدیری
آماد ،نیاممنا وهود احکام قانونی دال بر شناسایی ایدن رویکدرد و نیدز دسترسدی بده مفداهی و
روشها ی نلمی تفسیر آماد است که نظام قانونی و ادبیات نلمی حقوق مالیاتی و رویدۀ قضدایی
فاقا ظرفیتهای لمم در این خصوص است.
حقوق و مناسبات مالیاتی ،متضمن ذینفعان ،مفاهی  ،نناصر و ارمشهای گونداگون و بعضداً
متعارضی همچون ناالت فردی و اهتمانی ،حقوق و مس ولیتهای فردی و مصالی نمومی بوده
و موها نظام حقوقی ،سیاسی و اهتمانی پیچیاه و دقیقی است .سادهسامی و فروکاسدتن ایدن
مناسبات ،به هنبهها ی محاودی همچون تأمین بودهۀ نمومی یا سدوء اسدتفادۀ مدؤدی ،نظدام
مالیاتی را دچار آسی مشرونیت و در نهایت شکست مدیکندا .مدؤدی ام ذینفعدان اصدلی در
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مناسبات و رابطۀ مالیاتی است .ام نظر حقوقی ،این رابطه مبتنی بدر حقدوق و تکدالیفی متقابدل
برای مؤدی و نیز دولت است و ام نظر مصالی سیاسی و ملی و نیز اخالقی ،بایا بدر پایدۀ نناصدر
ثابت و پیشبینیپذیر مبتنی بر قانون و مقررات قانونی روشن باشدا .توسدعه و تفسدیر تکدالیف
مؤدی براساس هاف نانوشتۀ قانون و قصا غیرآشکار قانونگذار ،بهنحوی کده حقدوق یدا تکدالیف
یک مؤدی بهطور متعارف ام آن پیشبینیپذیر نباشا ،سامگار با امنیت حقوقی و نیز رابطۀ صلی
آمیز دولت و مؤدی نخواها بدود .حقیقدت ایدن اسدت کده نمدیتدوان ریسدک ضدعف قدانون در
پیشبینی موقعیتهای مالیاتی و وضع حک روشدن را ،بدا دادن اختیدار تفسدیر آماد ،بده نهداۀ
مؤدی که در نوشتن قانون نقشی نااشته و حق دارد امور خدود را براسداس دللدتهدای روشدن
قانون تنظی کنا ،منتقل کرد .اصل تفسیر به نفع مؤدی یا تفسیر متن نلیه نویسدناه ،بدر پایدۀ
این منطق ساده و البته درست استوار است که اگر نویسدناه و واضدع مدتن ،حکمدی را مدانظر
داشت ،بایا هنگام وضع ،در متن قانون بهطور روشن بیان مدیکدرد در غیدر ایدن صدورت حکد
فراموششاه را نمیتوان براساس نیات فرضی بر قانون و مؤدی بار کرد.
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