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Abstract
The tax obligation as the debt of the person earning income to pay owed tax has
special rationales, institutions and rules compared with the other obligations and
considering the legal rationale of the tax obligation and its characters many rules and
phenomena of the general theory of obligations shall not apply as to the tax
obligation. Nevertheless the basic legal principles such as public order, basic private
rights and freedoms and legal justice and their effects which rooted from
fundamental and common elements of legal system and the necessity of its integrity
shall apply as to the tax obligation because of the their absolute and common
domination. This article is to analyze the issue that tax obligation has which
characters and position in the framework of the legal system. The research method is
the analytical method based on the scientific basis, laws and regulations and
comparative law studies.
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جایگاه و ویژگیهای تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
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احمد

شهنیایی*

چکیده
تعهد مالیاتی به معنای بدهی صاحب درآمد به پرداخت مالیات متعلقهه دارای مبهایی یهادهها
احکام حقوقی یژهای یسبت به سایر تعهدات است با توجه به مبنای قهایویی تعههد مالیهاتی
یژگیهای این تعهد بسیاری از احکام مفاهیم یظریة عمومی تعههد در مهورد تعههد مالیهاتی
اعمال یمیشود .با این حال اصول بنیهادین حقهوقی ماینهد یظهم عمهومی حقهوا آزادیههای
بنیادین فردی عدالت حقوقی آثار آیها که ریشهه در عناصهر اساسهی عهام یظهام حقهوقی
ضر رت یکپارچگی آن دارد بهدلیل حاکمیت مطله عهام آیهها در مهورد تعههد مالیهاتی ییه
کاربرد دارد .این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه یژگیها جایگهاهی
در چارچوب یظام حقوقی دارد .ر ش پژ هش تحلیلی براساس مبایی علمی قوایین مقررات
مطالعات حقوا تطبیقی است.

کلیدواژگان
اصل قایویی بودن مالیات بدهی مالیاتی قایون مالیاتهای مسهتقیم یظریهة عمهومی تعههدات
یظم عمومی.
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مقدمه
تعهد مالیاتی همچون سایر تعهدات حقهوقی از عناصهر اصهلی همچهون داشهتن اله ام حقهوقی
برخوردار است .با این حال با توجه به مبایی یژگیهای آن تلقی از آن بهعنوان تعههدی تهاب
قواعد عمومی تعهدات در سایر شاخههای حقوقی از جمله حقوا خصوصی بها دشهواری همهراه
است .یظریة حقوقی در مورد تعهد مالیاتی مالیات را با چهار عنصر اساسی توصهیف میکنهد.1 :
تعهد پرداخت مالیات براساس ال ام قایویی است ارادة مهؤدی در آن یقشهی یهدارد؛  .2مالیهات
صرفاً توسط مرج صالحیتدار قایویی ض میشود؛  .3تشخیص صول مالیات توسهط مقهام
د لتی با ماهیت حاکمیتی ایجام میگیرد؛  .4مبنهای مالیهات مهرتبط بها ههد عمهومی اسهت
) .(Bhandary, 2017: 9با توجه به این یژگیهای اساسی پرسشهای مطهر در ایهن پهژ هش
این است که آیا تعهد مالیاتی دارای یظام حقوقی خاص خهود اسهت یها مشهمول یظهام عمهومی
حقوا تعهدات؟ ضر رت تحلیل این مسئله ارزش یظری صر یدارد بلکه موجد پرسشهایی بها
آثار عملی متعدد است؛ از جمله اینکه آیا سازمان امور مالیاتی میتوایهد بهرای اثبهات مطالبهه
صول تعهد مالیاتی از امکایات عمومی حقوا تعهدات در سایر قوایین مثل قایون مدیی استفاده
کند یا اینکه بهسبب استقالل تعهد مالیاتی از یظریهة عمهومی تعههدات چنهین امکهایی فهراهم
ییست .آیا سازمان امور مالیاتی میتواید عال هبر یهادهای حقوقی یژة تضمین تعههد مالیهاتی از
جمله بطالن ایتقال مال به قصد فرار از پرداخت مالیات یا جرائم تأخیر در پرداخهت مالیهات یها
دستگاه صول بدهی مالیاتی از یهادهای متناظر در یظریهة عمهومی تعههدات مهثالً مهادة 218
قایون مدیی در مورد معامله به قصد فرار از دین یا مادة  522قایون آیین دادرسی مدیی در مورد
خسارت تأخیر تأدیه یا قایون اجرای احکام مدیی در مورد صول بدهی مالیاتی استفاده کند؟ آیا
مفاهیم یاظر بر دگرگویی تعهد در یظریة عمومی تعهدات مایند ابراء ضمایت تههاتر ایتقهال در
مورد تعهد مالیاتی یی اعمالشدیی است؟
هد این مقاله تحلیل جایگاه تعهد مالیاتی در یظام حقوقی تعهدات از طری تبیین مبهایی
یژگیهای آن است .مقاله در جهت این فرضیه است که اعمهال یظریهة عمهومی تعههدات بهر
بیشتر جنبههای تعهد مالیاتی با مبایی یژگیهای تعهد مالیاتی سازگاری یدارد.
شایان ذکر است که مفاد مقاله صرفاً معطو به تعهد به پرداخت بهدهی مالیهات بهر درآمهد
موضوع قایون مالیاتهای مستقیم است سایر مالیاتها را شامل یمیشود.
مطالب این مقاله براساس تبیین تحلیل مفاهیم عناصر قواعد یهادهای خاص تعهد مالیهاتی
یژگیهای آن در ارتباط با مفاهیم عمومی یظریة عمومی تعهدات سامایدهی شده است.
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مفهوم تعهد مالیاتی
«تعهد» از یظر حقوقی رابطهای است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به ایتقال
تسلیم مال یا ایجام دادن کاری میشود (کاتوزیان  .)71 :1374در یظریة عمومی تعههدات در
حقوا خصوصی تعهد به معنای خاص شامل تعهد مالی در اق الت امی است که موضوع آن
ایتقال مال یا ایجام کاری مربوط به ر ابط مهالی باشهد (کاتوزیهان  .)69 :1374از سهوی دیگهر
تعهد به مفهوم حقوقی متضمن عنصر دین است که به معنی هر مالی است که در ذمه باشهد از
جمله پرداخت جه (جعفری لنگر دی .)7 :1378
قایون مالیاتهای مستقیم متضمن تعهدات گویاگون بهر اشهخاص متفها ت اسهت .تعههدات
مالیاتی به معنای عام شامل هر گویه تعهدی است که بنا بهه حکهم قهایون در چهارچوب حقهوا
مالیاتی به مناسبت تکلیف عام به پرداخت مالیات بر شخص مشمول مالیات (مؤدی) یا سهایر
اشخاص مرتبط (شخص ثالث) در مقابل د لت ض میشود .تعهد اصلی در قهایون مالیاتههای
مستقیم تعهد به پرداخت مالیات بر درآمد است .در مواد گویاگون این قایون تعهد به پرداخهت
مالیات با عنوان «بدهی» مالیاتی بیان شده است1.بدهی مالیاتی شامل پرداخت اصهل مالیهات
جریمههای آن است (مادة  211قایون مالیاتهای مستقیم) .بهدهی مالیهاتی بهسهبب تحصهیل
درآمد مالیاتپذیر متوجه صاحب درآمد یا «مؤدی» اسهت کهه په از طهی تشهریفات قهایویی
رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی دادرسی مالیاتی قطعهی میشهود از طریه اجراییهات
مالیاتی قابل صول است .بدهی مالیاتی از یظر تعل گرفتن بر ذمة بدهکار یی امکهان صهول
از طری اجراییات مالیاتی در د ضعیت متفا ت قرار دارد؛
«بدهی قبل از قطعیت» مربوط به مالیاتی است که برحسب احکام قایون تعهد پرداخت آن
از زمان پایان موعد تسلیم اظهاریامة مالیهات مربوطهه بهر عههدة مهؤدی مسهتقر میشهود بها
رسیدگی ادارة مالیاتی قبول اظهاریامة مؤدی یا صهد ر بهر تشهخیص توسهط ادارة مالیهاتی
احراز میشود .براساس مواد  155 110 100قایون مالیاتهای مستقیم متضمن بیهان زمهان
سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقیقی حقهوقی مکلفایهد اظهاریامهة مالیهاتی مربهوط بهه
فعالیت شغلی خود را در موعد مقرر تسلیم مالیهات متعله را پرداخهت کننهد از آن زمهان
جریمة تأخیر به آن تعل میگیرد .براساس مادة  190قایون 2تأخیر در پرداخت مالیات موجهب
تعل جریمهای معادل د ییم درصد مالیات مربوطه در ازای هر ماه خواهد بود.
با این حال سررسید شدن احراز بدهی مالیاتی تعل جریمة تأخیر بهه معنهای قطعیهت
___________________________________________________________________
 .1مواد  87تبصرة  7مادة  182 167 166 165 130 105تبصهرة  1مهادة  187 186تبصهرة  4مهادة 187
 211 210 202تبصرة  1مادة  235 215 212قایون.
 .2منظور از اژة «قایون» در این مقاله قایون مالیاتهای مستقیم است
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یافتن امکان صول آن از مؤدی ییست .بدهی مالیاتی با جود استقرار بر عهدة مؤدی تعله
جریمة تأخیر تا زمان قطعیت یافتن فاقد امکان صول از طری صد ر اجراییهة مالیهاتی اسهت.
«بدهی مالیاتی قطعی» بدهیای اسهت کهه په از رسهیدگی مالیهاتی صهد ر ابهال بهر
تشخیص با تکمیل فرایند قایویی اعتراض به بر تشخیص در هیأتهای حل اخهتال مالیهاتی
بد ی تجدیدیظر قطعی میشود (مادة  247قایون) .قطعیت یافتن بهدهی ضهمایت اجراههای
یژهای همچون امکان صد ر بهر اجراییهة صهول مالیهات (مهادة  210قهایون) ییه امکهان
ممنوعالخر ج کردن بدهکار (مادة  202قایون) را فراهم میکند.
براساس این یژگیها تعهد مالیاتی به معنای اخص از یظر این مقاله عبارت است از بهدهی
صاحب درآمد مالیاتی به پرداخت مبلغ مالیات بهصورت پول کهه بهه مناسهبت تحصهیل درآمهد
مالیاتپذیر توسط مؤدی براساس قایون بر عهدة مؤدی قرار میگیهرد بها طهی فراینهد قهایویی
رسیدگی مالیاتی قابل مطالبه شده پ از تکمیهل فراینهد دادرسهی مالیهاتی قطعهی قابهل
صول میشود.

جایگاه حقوق مالیاتی در نظام حقوقی
تبیین تحلیل تعهد مالیاتی متأثر از ر یکرد حقوقی در مورد جایگاه حقهوا مالیهاتی در یظهام
حقوقی است .در فرضی که حقوا مالیاتی بهعنوان یظام حقوقی مستقل منحصربهفرد1تعریهف
شود این یظام موجد ساختار احکام مستقل برای تعهدات مالیهاتی خواههد بهود .بهرعک در
موردی که حقوا مالیاتی یظام مستقلی یداشته باشد تعهد مالیاتی یی ذیل تعهدات مربوط بهه
یظام عمومی تعهدات خواهد بود.

 .1رویکرد استقالل حقوق مالیاتی
در حقوا کامنال تمایل به جدایی حقوا مالیاتی از سایر حوزهههای حقهوقی توسهعة حقهوا مسهتقل
مالیاتی ر یکرد چیره است این تمایل موجب یفوذ بیشتر تحلیلهای اقتصادی سیاسهتهای مالیهاتی
در حقوا مالیاتی میشهود ) .(Thuronyi, 2003: 61یکهی از مبهایی اسهتقالل حقهوا مالیهاتی اسهتفادة
حقوا مالیاتی از مفاهیم مالی یژه مثل «درآمد» «توایایی پرداخت» است که سایر شاخههای حقهوقی
با این مفاهیم یاآشنا هستند .درآمد بههعنوان عامهل یخسهتین تعههد مالیهاتی دارای «عناصهر حقهوقی»
یژهای است تبیین این عناصر در چارچوب مبهایی خهاص حقهوا مالیهاتی بهه زمینهههای اقتصهادی
حسابداری یی حقوقی ابسته است (شهنیایی 93 :1400؛ .)Barker, 2003: 84
درحالیکه اهدا حقوا مالیاتی با عدالت توزیعی مرتبط است حقوا خصوصی بهر مبنهای
___________________________________________________________________
1. Sui Generis
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عدالت معا ضی عدالت اصالحی است؛ 1حقوا مالیاتی با صول مالیات از افراد آن را با اههدا
متعدد صر مناف ییازهای عمهومی میکنهد .یظهام مالیهاتی فاقهد اههدا دیگهر شهاخههای
حقوقی مایند حقوا قراردادها حقوا مسئولیت مدیی حقوا کیفری است که هر کدام بخهش
جداگایهای از اهدا یظام حقهوقی را بهرآ رده میکننهد ) .(Wilkei, 2015: 465از سهوی دیگهر
حقوا مالیاتی دربرداریدة مفاهیم یی ر شی در برخورد با موضوعات است کهه آن را حتهی از
مالیة عمومی یی جدا میکند .در بیشتر موضوعات حقهوا مالیهاتی بها جهود عاریهت گهرفتن
فرا ان یظریة حقوقی از حقوا خصوصهی متهد شهکلگرایی2خهاص خهود را دارد کهه ههد آن
خالص کردن حقوا مالیهاتی از سهایر علهوم اجتمهاعی اسهت ) .(Menendez, 2001: 34حقهوا
مالیاتی با جود عاریت گرفتن الفاظ مفاهیم رایج از سایر دسهتههای حقهوقی تعریهف خهاص
خود از این مفاهیم را دارد ).(Thuronyi, 1998: 91

 .2رویکرد عدم استقالل حقوق مالیاتی
حقوا مالیاتی بخشی از یک یظام حقوقی اقتصادی اجتماعی سیاسهی اسهت .در ر یکهرد عهدم
استقالل حقوا مالیاتی بخشی از یک یظام «حقوا خصوصی – حقوا عمومی حقهوا اساسهی
حقوا بینالملل» قلمداد میشود که حقهوا مالیهاتی ملهی را متهأثر کنتهرل میکنهد (Wilkie,
) .2015: 462سیستم مالیاتی میتواید بهعنوان سیستمی فهمیهده شهود کهه تکلیهف ههر فهرد بهه
مشارکت در تأمین زیدگی اجتماعی را به تعهد حقوقی پرداخت مالیات بهصورت مبلغ پول تبهدیل
میکند ) .(Menendez, 2001: 133مورفی یاگل صاحبیظران برجستة مبهایی مالیهاتی معتقدیهد
سیستم مالیاتی باید بهعنوان بخشی از یظام یکپارچة حقوا اموال که مالیاتها به ایجاد آن کمهک
میکند ارزیابی شود .در یتیجه عدالت یا بیعدالتی در یظام مالیاتی برابر با عدالت یا بیعهدالتی در
یظام حقوا اموال است که از یک یظام مالیاتی یاشی میشود ).(Sugin, 2003: 1991
کشورهای پیر یظام حقوقی سویلال در مقایسه با کشورهای پیر یظام کهامنال دیهدگاهی
جام یگر یظاممندتر به حقوا مالیاتی در ارتباط با سهایر حوزهههای حقهوقی داریهد آن را در
هماهنگی با سایر حوزههای حقوقی تبیین میکننهد ) .(Thuronyi, 2003: 60یکپهارچگی یظهام
حقوقی اصل بنیادی در کشورهای سویلال است .یهادها مفاهیمی که از حقهوا خصوصهی در
___________________________________________________________________
 .1عدالت اصالحی ) (Corrective justiceقسمی از مفهوم عدالت است که هد آن اصال عدم مسا اتی در رابطه
خصوصی افراد است که در یتیجة ایراد ضرر یا تضیی ح یا بر ز یابرابری یار ا ایجاد شده است .در مقابل عدالت
توزیعی ) )Distributive justiceدرصدد توزی عادالیة حقوا مسئولیتها مناف عمومی بین افراد تشکیلدهندة
آن جامعه توسط د لت است (ارسطو 187 :1398؛ فالی شاکر  .)28 :1397مالیات از آیجا که درصدد توزی
عادالیة ه ینههای جامعه بازتوزی درآمد حاصل از آن بین افراد است ماهیتاً یوعی عدالت توزیعی است.
2. Formalistic Legal Methodology
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حقوا مالیاتی بهکار میر ید معنای جدیدی در حقوا مالیاتی یمییابند بلکه همچنان اصهالت
مفهومی خود از حقوا خصوصی را حفظ خواهند کرد .از سوی دیگر حقوا مالیهاتی مفهاهیم
یظامات سایر حوزههای حقوقی را تغییر یمیدهد برای مثال یباید بهرای فعهالیتی کهه در سهایر
حوزههای حقوقی من شده است برخورد مالیاتی مناسبتر قائل شد ).(Thuronyi, 2003: 61

تبیین موضوع در حقوق ایران
در یظریة عمومی تعهدات در حقوا خصوصی تعهدات یاشی از حقوا عمومی (که مالیات یی از
مصادی آن است) بهطور گذرا مورد اشارة متفا ت صاحبیظران قرار گرفته است .برخی ضهمن
بیان اقسام تعهد در یکی از این دستهبندیها تقسیم تعهد به «تعهدات در حقهوا خصوصهی
تعهدات در حقوا عمومی» را مطر کردهاید .براساس این د گایه تعهدات تحمیلشهده توسهط
د لت مثل تعهد به دادن مالیات دارای جنبة حقوا عمومی است مباحث در مهورد تعههدات
به تعهدات در حقوا خصوصی منحصر میشهود (جعفهری لنگهر دی  .)49-50 :1387از یظهر
برخی دیگر قواعد عمومی تعهدات تا ایدازة زیادی ساختمان منطقی رشتههای حقوا عمومی را
متأثر ساخته است (کاتوزیهان  .)13 :1374برخهی دیگهر ییه دیهن را ههر گویهه تعههد منفهی
صر یظر از سبب پیدایش آن میدایند فرقی یمیکند که دین حاصل از عقد باشد یا شهبهعقد
یا به سیلة قایون به جود آمده باشد (امامی  .)205 :1376در زمینة خاص حقوا مالیهاتی ییه
مباحثی در مورد امکان اعمال یهادهای قایون مدیی از جمله معامله به قصد فهرار از دیهن (مهادة
 218قایون مدیی) در مورد ایتقال اموال به قصد فرار از مالیات مطر شده ایهدة شهمول مهادة
 218قایون مدیی بر ایتقال مال به قصد فرار از مالیات را پذیرفتهاید (چراغی همکهاران :1399
138؛ رستمی کتابی ر دی .)187 :1391
حقوا مالیاتی تمای ات شایان توجهی بهخصوص بها حقهوا خصوصهی دارد .بخشهی از ایهن
تمای براساس تفا تههای ایهن د شهاخه از حیهث مبناسهت .تعههد مالیهاتی بهر مبنهای تعههد
همبستگی تعا ن جمعی در جهت مناف عمومی عدالت توزیعی استوار است .در این تعهد
ارادة متعهد هیچ جایگاهی یدارد تعهد جنبة اجباری دارد (موسیزاده  .)24 :1388در حقهوا
مالیاتی براساس اصل قایویی بودن مالیات منب تعهد مالیاتی منحصر به قایون است (شهنیایی
 )4 :1400لکن در حقوا خصوصی تعهدات اغلب منتسهب بهه ارادة خصوصهی اسهت .حقهوا
مالیاتی قایون مستقل اصلی خود را دارد که در بیشتر کشورها بسیار مفصهل جهام اسهت .بها
جود این مبهایی یژگیههای حقهوا مالیهاتی مهای از تبیهین تحلیهل حقهوا مالیهاتی در
چارچوب یظم جام حقوقی ییست حقوا مالیاتی یظهامی اسهت تهاب سهاختار کلهی حقهوا.
اساساً بخش عمدة یهادهای حقهوقی پیشبینیشهده در قهایون مالیهاتی دارای منبه ماهیهت
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حقوا خصوصیاید مثل یهادهای مسئولیت به جبهران خسهارت (مهادة  34قهایون) مسهئولیت
تضامنی (مادة  162یا مادة  187قایون) بطالن ایتقال به قصد فرار از دین (تبصهرة مهادة 202
قایون) .همچنین تعهد مالیاتی اغلب به مناسبت معامالت اعمال خصوصی که اشهخاص ایجهام
دادهاید بر آیها تحمیهل میشهود (کاتوزیهان  )29 :1390خاسهتگاه بسهیاری از منهاب تعههد
مالیاتی در حقوا خصوصی است از جمله ارث (مادة  17قهایون) معهامالت امهال (مهادة 52
قایون) اشخاص حقوقی شرکتها (مادة  105قایون) .همچنین تعداد بیشماری از مواد قایون
مالیاتی به مفاهیم تأسیساتی ابستهاید که در حقوا خصوصی از جمله حقوا مدیی حقهوا
تجارت شکل گرفته توسعه یافتهاید مثل تابعیت اقامتگهاه (مهادة  )1سههام امهوال حقهوا
صیت (مواد  )39 38ح کسب پیشه (مهادة  )59ادغهام
مالی (مادة  )17قف حب
ترکیب ایحالل شرکتهای تجاری (مواد .)114 111
در حقوا ایران یکپارچگی هماهنگی عناصر مختلف یظام حقوقی در چارچوبی احد بخشهی
از ا صا این یظام است .از یظر شکلی قوایین متعدد یظهام حقهوقی در ن سهاختار سلسهلهمراتبی
هستند که در رأس آن قایون اساسی سپ قوایین عهادی قهرار دارد مقهررات اجرایهی بایهد در
هماهنگی با آیها باشهند .از یظهر مهاهوی ییه عناصهر متعهدد یظهام حقهوقی پیرامهون یهک «ر
مشتر » یاشی از مفاهیم اصول حقهوقی در چهارچوب منهابعی همچهون شهرع (اصهل  4قهایون
اساسی) قایون اساسی براساس اصولی برتر همچون عدالت آزادیهای مشر ع حقوا بنیهادین
فردی یظم عمومی اداره میشود .در این ساختار هر قایون از جمله قایون مالیاتی قاعده عنصهر
مستقلی ییست بلکه باید در خایوادة صدها قایون عنصر دیگر اجهرا مهیشهود (کاتوزیهان :1390
 .)104حقوا مالیاتی یی مقید به همین ر اصول چارچوب است .هرچند مقنن در مواردی در
قوایین مالیهاتی ایهن «ر مشهتر » را در یظهر یگرفتهه اختیهار قایویگهذاری خهود را بههعنوان
سیلهای برای جهت دادن به سیاستهای اقتصادی موردیظر بهکار برده سایر حوزههای حقهوقی
را متأثر ساخته است لکن ضر رت یکپارچگی یظام حقوقی که در مبهایی بنیهادین حقهوقی ریشهه
دارد تحلیل حقوا مالیاتی در یظام یکپارچة حقوقی را ضر ری توجیه میکند.

مبنا و منبع تعهد مالیاتی
ض مالیات تعهد مالیاتی هر فرد بر مبنای اهدا عمومی یظم اجتماعی سیاسی است .بر
همین اساس حقوا مالیهاتی بخشهی از حقهوا عمهومی اسهت ) .)Bhandary, 2017: 2قهوایین
مالیاتی در زمرة قوایین راج به ح حاکمیت هستند (امامی  )97 :1375تعههد بهه پرداخهت
مالیات دارای مبنای سیاسی از یظر تأمین ه ینة زیدگی اجتماعی بهر مبنهای تعها ن جمعهی
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تعهد عهام همبسهتگی1اسهت ) .(Menendez, 2001: 33ظیفهة حکومتهها در تهأمین کاالههای
عمومی بازتوزی ثر ت توسعة رفاه اجتماعی اقتصهادی از طریه صهول تعههدات مالیهاتی
عملی میشود ).(.Nightingale, 2002: 3
از یظر مبایی عمومی تعهد مالیاتی هر شخص باید ه ینههای زیدگی اجتمهاعی را از طریه
پرداخت بخشی از درآمد خود به حکومت تأمین کند .همچنین مالیات از مهمترین اب ار د لتها
برای پیشبرد سیاستهای مربوط به عدالت توزیعی است ( .)Murphy, 2002: 3در موارد بسیاری
یی تعهد مالیاتی سیلهای برای تشوی افراد بهسوی فعالیتهایی با مناف عمومی است جهت
هدایت سیاستهای اقتصادی اجتماعی د لتها بهکار میر د ).(Wilkei, 2015: 465
در کنار مبنای سیاسی عمومی برای تعهد مالیاتی از یظر حقوقی «قایون» منب منحصهر
تعهد مالیاتی است .این امر بهصورت اصل «قایویی بودن مالیهات»2در قهوایین بسهیاری کشهورها
پیشبینی تصریح شده است .به موجب این اصل هیچ مالیاتی ض یمیشود مگر بهه موجهب
قایون ) .(Tiley, 2012: 54مالیات دریافت مالی حکومهت از شههر یدان براسهاس قهایون اسهت
برعک «باج» امثال آن که دریافتهای خودسرایه غیرقایویمند است (رسهتمی همکهاران
 ) 606 :1396در اق تمای بین مالیات در مفهوم دموکراتیک آن بها دریهافتی مهالی در سهایر
اد ار تاریخی ریشه در قایویمند بودن مالیات دارد (رستمی  .)606 :1396در یتیجه ههیچک
تعهد مالیاتی یخواهد داشت مگر اینکه احکام قایویی ر شن دال بر این تکلیف بههطور مشهخص
ض شده باشد تشریفات اعمال آن یی طب احکام قایویی رعایت شده باشد.
در بسیاری کشورها این اصل در قایون اساسی پیشبینی شده است از جمله کایادا بلژیک
فرایسه مک یک ایتالیا ).(Wilkei, 2015: 468 ; Thuranyi, 2003: 71
در اصل  51قایون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح شده است که هیچ مالیهاتی ضه
یمیشود مگر به موجب قایون.
اصل قایویی بودن مالیات مستل م این قاعده است که تواف اراده برخال تعهدات موضوع
حقوا خصوصی یقشی در پیدایش ادارة تعهد مالیاتی یداشته باشهد مقامهات مالیهاتی حه
اعمال ارادة شخصی تواف با مؤدی در مورد تعهدات مالیهاتی را یداریهد (valderrama, 2008:
) 12بهعبارت دیگر مؤدی یا ادارة مالیاتی یمیتوایند براساس تواف ارادة خود اسهباب آثهار
تعهد مالیاتی را فار از قایون مقررات قایویی تعیین کنند (شهنیایی .)4 :1401

___________________________________________________________________
1. Duty of solidarity
2. Legality of Tax
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ویژگیهای تعهد مالیاتی از حیث بخشش ،تقسیط ،انتقال و تهاتر
 .1منع بخشش بدهی مالیاتی
تعهد مالیاتی بر مبنای تکلیف قایویی عمومی فرد به پرداخت در قبهال درآمهد مالیهاتپهذیر بهوده
ذییف آن جامعه است ازاینر د لت یا سازمان امور مالیاتی حه بخشهش اصهل بهدهی مالیهاتی را
یدارید بهج در موارد مصر قایویی از جمله در موردی که بیش از  50درصد اموال مهؤدی در یتیجهه
حوادث از بین رفته مؤدی قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود یباشد زارت امور اقتصادی دارایهی
میتواید (با تصویب هیأت زیران) تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی را ببخشد (مادة  165قایون).
برخال قاعدة من بخشهش در مهورد تعههد مالیهاتی در یظریهة عمهومی تعههدات در حقهوا
خصوصی بهدلیل مبنای ارادی خصوصی تعهد هیچ حکم آمرهای برای من بخشش بدهی جود
یدارد «ابراء» برحسب ارادة متعهدله از موارد سقوط تعهد است (مادة  289قایون مدیی).

 .2تقسیط بدهی مالیاتی
مؤدی»1در

حقوا مالیاتی متضمن احکام خاص
قوایین مالیاتی بر مبنای «اصل توایایی پرداخت
برای تقسیط بدهی است؛ در حقوا مالیاتی آمریکا ادارة مالیاتی فدرال اجازة توافه مکتهوب بها
مؤدی برای پرداخت اقساطی مالیات توسط مؤدی را بهشرطی که موجب تسهیل صول مالیات
شود دارد .در بریتاییا یی در موارد خاص مؤدی ح درخواست پرداخت مالیات در اقساط برابر
را دارد ) .(Thuronyi, 1998: 109قایون مالیاتهای مستقیم یی دارای حکم قایویی خاص بهرای
تقسیط بدهی مالیاتی در مواد  167 165قایون حداکثر تا سه سال بهرای مهوردی اسهت کهه
مؤدی قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود بهطور یکجا یباشد .احکهام خهاص قهایون مالیهاتی در
بخشش تقسیط مالیات بر مبنای یکی از ایواع عدالت مالیاتی (عدالت مالیاتی شخصی یا عدالت
عمودی )2است که به موجب آن تحمیل تعهد مالیاتی بر هر شخص می ان آن تعهد تهابعی از
توایایی ی در پرداخت است ) .(Menendez, 2001: 80عدالت مالیاتی شخصی مربوط اسهت بهه
توزی تعهد مالیاتی برحسب توایایی پرداخت مؤدی).(Steuerle, 2002: 260
تقسیط بدهی مالیاتی با تقسیط سایر مطالبات د لتی در حقوا عمومی متفها ت اسهت .مهادة 2
آیینیامة «دادن مهلت یحوة تقسیط بدهی اشخاص به زارتخایههها مؤسسهات د لتهی خسهارت
تأخیر تأدیه» مصوب  1351کمیسیون دارایی مجل شورای ملی با اصالحات بعهدی (موضهوع مهادة
 47قایون محاسبات عمومی کشور) موجد احکام خاصی مبنی بر اختیار زارتخایه یا مؤسسة طلبکهار
برای دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط تا د ازده ماه با در یظر گرفتن ض مالی بدهکار است.
___________________________________________________________________
1. Ability to pay
2. Vertical equity
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در قواعد عمومی تعهدات در مورد تقسیط بدهی در حقوا خصوصی عال هبر احکام قهایویی
مربوط به اعسار که طب مادة  11قایون اجهرای محکومیتههای مهالی مصهوب  1394متضهمن
امکان تقسیط بدهی محکومعلیه معسر توسهط دادگهاه اسهت مهادة  277قهایون مهدیی موجهد
اختیار دادرس به دادن مهلت عادله یا قرار اقساط برحسب ضعیت مدیون است .به یظر یگاریده
مادة  277قایون مدیی در مهورد اختیهار قاضهی در دادن مهلهت عادلهه از آیجها کهه در فراینهد
رسیدگی قضایی برای رف اختال طلبکار با بدهکار صورت میگیرد در مهورد بهدهکار مالیهاتی
بهدلیل عدم طر اختال ادارة مالیاتی با مؤدی در مرج قضایی اساساً قابل اعمال ییست بلکه
تقسیط عمومی تعهد مالیاتی صرفاً در چارچوب حکم خاص مادة  167قهایون توسهط سهازمان
امور مالیاتی ممکن است.
با این حال در مورد تقسیط یاشهی از اعسهار بهدهکار قضهیه متفها ت اسهت؛ اگرچهه قهایون
مالیاتهای مستقیم در مادة  167موجد حکم یژهای برای تقسیط بدهی مالیهاتی اسهت لهی
این حکم یژه مای اعمال قواعد تقسیط بدهی قطعی بدهکار معسر موضوع مادة  11قایون یحوة
اجرای محکومیت های مالی یخواهد بود زیرا تقسیط موضوع قایون اخیر یاشی از اعسار بهدهکار
بر مبنای ارتباط یهاد اعسار با یظم عمومی یی حقوا آزادیهای بنیادین فردی مایند منه
تضییقات فردی بر بدهکار معسر است بهدلیل تأثیرپذیری بدهی مالیاتی از قواعد یظم عمهومی
حقوا آزادیهای بنیادین فردی یهاد اعسار بهرای رفه تضهییقات فهردی یاشهی از بهدهی
مالیاتی مایند ممنوعیت خر ج مؤدی بدهکار (مادة  202قایون) یی اعمال میشود.

 .3منع تهاتر بدهی مالیاتی
در مواردی که متعهد در عین داشتن بدهی مالیهاتی بهه سهببی طلبکهار د لهت یها سهازمان امهور
مالیاتی باشد این طلب قابل تهاتر با بدهی مالیاتی ییست زیهرا در حقهوا عمهومی از جملهه در
حقوا مالیاتی تهاتر پذیرفته یمیشود (رسهتمی  .)157 :1390ایهن صهف اغلهب یاشهی از اصهل
«تمرک خ ایه» مقرر در اصل  53قایون اساسی مهادة  11قهایون محاسهبات عمهومی اسهت کهه
براساس آن دریافتیهای د لت (از جمله مالیات) باید صرفاً از طری اری به خ ایهه صهول شهود.
تهاتر از آیجا که برخال ل م اری جوه د لتی به خ ایه است در بدهی مالیاتی راهی یدارد .حکم
مادة  87قایون مالیاتهای مستقیم یی که متضمن امکان تهاتر اضافة پرداختی بابت مالیات درآمهد
حقوا با بدهی قطعی درخواستکننده (صر یظر از اینکه طلب بدهی م بور یاشی از یک منبه
باشد یا یه) است 1حکمی استثنایی خال اصل است قابل تسری به موارد دیگر ییست .بها ایهن
___________________________________________________________________
 .1به موجب بخش پایایی مادة  87قایون ادارة امور مالیاتی مکلف است اضافة دریهافتی از مهودی بابهت مالیهات بهر
درآمد حقوا را در صورت داشتن بدهی قطعی پرداختکنندة اضافه به حساب بدهی یادشده منظور کند.
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حال سازمان امور مالیاتی طی بخشنامة شمارة  203/297/987مورخ  1385/01/20مقرر کرده در
موردی که مؤدی هم مان با داشتن بدهی مالیهاتی مطالبهاتی بهسهبب اضهافه پرداختهی مالیهات
سالهای گذشته از سازمان امور مالیاتی داشته باشد بهشرطی که بدهی طلهب یادشهده مربهوط
به یک منب مالیاتی باشند بدهی مالیاتی طلب یادشده قابل تهاتر اسهت .از سهوی دیگهر بنها بهه
ضر رتهای مالی د لت اخیراً قوایین بودجة سالیایه (مثالً ج ء  1بند «ز» تبصرة  5قهایون بودجهه
سههال  1400آیینیامههة اجرایههی آن موضههوع تصههویبیامة شههمارة /23155ت  58790ه مههورخ
 1400/03/03هیأت زیران) مادة  2قایون رف موای تولید رقابتپذیر ارتقای یظام مالی کشهور
مصوب  1394اجازة تسویة مطالبات طلبکاران د لت با بدهی آیها به د لت از جمله بدهی مالیهاتی
را با ساز کار استفاده از اسناد خ ایة اسالمی داده است.

 .4غیرقابل انتقال بودن بدهی مالیاتی
برخال قواعد عام حقوا تعهدات که اجد تمهیدات کافی برای ایتقال دیهن براسهاس ترتیبهات
قراردادی متنوع همچون ضمایت حواله تبدیل تعهد اسهت (کاتوزیهان  )245 :1390از آیجها
که تعهد مالیات بر درآمد بر مبنای موقعیت شخصی مؤدی در کسب درآمد در جههت توزیه
عادالیة بخشی از درآمدهای شخصی بر عهدة شخص صاحب درآمد قهرار میگیهرد ایهن تعههد
حتی با فرض رضایت طلبکار (د لت) قابل ایتقال ارادی ییسهت ههیچ قهالبی از ایتقهال مهدیی
مایند ضمایت حوالهه یها تبهدیل تعههد یها ایتقهاالت بییهام را پهذیرا ییسهت .مهادة  166قهایون
مالیاتهای مستقیم متضمن غیرقابل ایتقال بودن قبوض پیشپرداخت مالیات یمویهای مصهر
از یژگی یادشده است .با این حال موارد مشخصی از ضمایت مالیاتی توسهط شهخص دیگهر در
قایون پیشبینی شده است مثل امکان معرفی قبول ضامن معتبهر بهرای موقهو االجرا شهدن
صول مالیات در موارد طر اعتراض به مالیات در شورای عالی مالیهاتی (مهادة  259قهایون) یها
تعهد پرداخت مالیات حقوا کارگر خارجی توسط کارفرمای ی (مادة  89قایون) .ر شهن اسهت
که با توجه به اصل قایویی بودن مالیات چنین تعهد ضمایتی محد د به موارد مصر قهایویی
در برابر سازمان امور مالیاتی است شامل ضمایت مدیی منعقده بین اشخاص ییسهت .از سهوی
دیگر تعهد مالیاتی همچون سایر تعهدات مالی قابلیت ایتقال قهری بهسبب فوت مؤدی را دارد.
بهسبب یظام عام تصفیة بدهی متوفی اینکه قایون مالیاتههای مسهتقیم فاقهد احکهام خاصهی
برای این موقعیت است پ از فوت مؤدی صول بهدهی تهاب قواعهد عمهومی تصهفیة بهدهی
متوفی قایون امور حسبی است قواعد احکهام یاشهی از آن بهر بهدهی مالیهاتی ییه اعمهال
میشود؛ پ از فوت مؤدی بدهی مالیاتی بر ترکه باقی میماید باید از آن محل اسهتیفا شهود
(مادة  869قایون مدیی  225قایون امور حسهبی) ارث در صهورت قبهول کهردن ترکهه در
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حد د ترکه مسئول پرداخت بدهی در مقابل سازمان امور مالیاتی است (مواد  248 226قایون
امور حسبی) .ح تقدم سازمان امور مالیاتی موضوع مادة  160قایون مالیاتهای مستقیم برای
صول مالیات جرائم از محل ترکة مؤدی رعایت خواهد شد (مادة  226قایون امور حسبی).

 .5جرائم تأخیر پرداخت بدهی مالیاتی
در حقوا مالیاتی تعهد مؤدی به پرداخت بهموق مالیات از طری ضمایت اجرای جریمة تأخیر
پرداخت حمایت میشود .براساس مادة  190قایون مالیاتهای مستقیم در ازای هر مهاه تهأخیر
در پرداخت معادل د ییم درصد مبلغ مالیات جریمه تعل میگیرد .از یظر مبنهایی جریمهة
تأخیر متمای از تعهد به پرداخت اصل مالیات است مشهمول عنهوان مالیهات بههعنوان اخهص
ییست؛ درحالیکه تعهد پرداخت اصل مالیات بر مبنای تهأمین مخهارج عمهومی اسهت جریمهة
تهأخیر اغلهب بهر مبنهای بازداریهدگی اسهت ) .(Doran, 2009: 112در اسهپاییا بهین مالیهات
جریمههای یاشی از آن تمای جود دارد از این حیث که مبنای مالیات تعههد بهه مشهارکت در
تأمین ه ینههای عمومی است درحالیکه هد از جریمة یاشی از آن تنبیه تهأخیر غیرقهایویی
مؤدی است ) .(Thuronyi, 2003: 46به همین دلیهل ییه بهرخال مالیهات کهه قابهل بخشهش
ییست جرائم تأخیر دارای امکان گسترده برای بخشهودگی (مهادة  192قهایون) ییه معافیهت
(تبصرة  1مادة  190قایون) است.
با اینکه سایر بدهیهای حقوقی یی از تضمین مشابهی مایند خسارت تأخیر تأدیه (مادة 522
قایون آیین دادرسی مدیی) یا جه الت ام قراردادی (مادة  230قایون مدیی) برخوردار است لکن
از این یظر بین تعهد مالیاتی با سایر تعهدات تفا ت جود دارد؛ جریمة تأخیر پرداخت مالیهات
ماهیتاً ج ای یقض الت ام قایویی پرداخت مالیات کیفر پولی عدم رعایت تکلیف مشارکت فرد در
تأمین ه ینههای زیدگی اجتماعی بر مبنای عدالت توزیعی بوده هد عمدة آن بازداریهدگی
عمومی فردی این تخلف است لی خسارت تأخیر تادیه در تعهدات حقوا خصوصی با هد
جبران خسارت ارده به متعهدله بهدلیل کاهش ارزش مبلغ بدهی اجرای عهدالت اصهالحی
ترمیم آثار یقض تعهد است .چون که جریمة تأخیر پرداخت بدهی مالیاتی ماهیتاً یوعی کیفر بر
مبنای تخلف مؤدی است ازاینر مؤدی یمیتواید پرداخت جریمهة تهأخیر مالیهات را بهرعک
پرداخت سود یا ه ینة مربوط به مؤسسه بهعنوان ه ینة قابل قبول مالیاتی ابراز کند (Drennan,
) . 2008: 39بر همین اساس درحالیکه به موجب بند  18مادة  148قایون مالیاتهای مستقیم
سود کارم د جریمههای قراردادی ( جهه الته ام) پرداختهی مهؤدی بهه بایکهها مؤسسهات
اعتباری بهعنوان مصداا ه ینة قابل قبول بیان شده در بند  7همهین مهاده جهرائم پرداختهی
مؤدی به د لت از موارد ه ینههای قابل قبول استثنا شده است.
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این یژگی جریمة تأخیر مالیاتی حتی یسبت به سایر تعههدات پرداخهت قهایویی در مقابهل
د لت یی صادا است .براساس مادة  4آیینیامه «دادن مهلت یحوة تقسیط بدهی اشخاص بهه
زارتخایهها مؤسسات د لتهی خسهارت تهأخیر تأدیهه» موضهوع مهادة  47قهایون محاسهبات
عمومی تأخیر در پرداخت اقساط د لهت مسهتوجب صهدی د ازده در سهال «خسهارت تهأخیر
تأدیه» است .تفا ت اژة «جریمه» در تعهد مالیاتی با «خسارت تهأخیر تأدیهه» در مهورد سهایر
تعهدات مبین تفا ت ماهوی قلمر مستقل این د یهاد در ماهیت مفاد آثار است.

نظام خاص تضمین وصول تعهد مالیاتی
با توجه به اینکه تعهد مالیاتی برمبنهای اسهتمرار زیهدگی اجتمهاعی اسهت حقهوا مالیهاتی در
بسیاری کشورها موجد قواعد خاص در مورد اختیار مرجه اجرایهی مالیهاتی در صهول مالیهات
بد ن ییاز به رأی مرج قضایی است .بر همین اساس گفته میشهود یظهام حقهوقی مربهوط بهه
صول مالیات یظامی یژه منحصربهفرد1اسهت .در برخهی کشهورهای دیگهر مراجه مالیهاتی
چنین امتیازهایی یدارید برای صول بدهی مالیاتی باید همچهون سهایر طلبکهاران بهه دادگهاه
متوسل شوید .در آمریکا تعهد مالیاتی موجد یوعی ح عینی2بر امهوال مهؤدی امکهان صهول
بدهی بد ن رجوع به دادگاه است لی مؤدی ح دارد به دادگهاه رجهوع کنهد توقهف صهول
مالیات را از دادگاه بخواهد .در برخی کشورها مثهل فرایسهه قواعهد عمهومی اجهرا در دادرسهی
قضایی برای صول مطالبات مالیاتی یی اعمال میشود ).(Thuronyi, 2003: 220
در قایون مالیاتهای مستقیم بدهی مالیاتی دارای تضامین خاص صهول اسهت .1 :په از
قطعی شدن بدهی مالیاتی دارای مقررات قایویی خاص برای صول از محل اموال متعههد اسهت
(مادة  210تا  218قایون) .هر گاه مؤدی مالیات قطعیشده خود را ظر ده ر ز از تهاریخ ابهال
بر قطعی پرداخت یکند ادارة امور مالیاتی به موجب بر اجرایی به ا ابهال میکنهد ظهر
یک ماه از تاریخ ابال کلیة بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امهور مالیهاتی
بدهد (مادة  210قایون) .چنایچه مؤدی پ از ابال بر اجرایی در موعد مقرر مالیهات مهورد
مطالبه را کالً پرداخت یکند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی یدهد به ایدازة بهدهی
مؤدی اعم از اصل جرائم متعل به اضافه ده درصهد بهدهی از امهوال منقهول یها غیرمنقهول
مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد (مادة  211قایون) از طری فر ش آن بدهی مالیاتی صول
خواهد شد؛  .2در مادة  161قایون صد ر قرار تأمین بدهی مالیاتی توقیف اموال مؤدی قبل از
قطعیت بدهی مالیاتی ی پیشبینی شده اسهت؛  .3براسهاس مهادة  160قهایون سهازمان امهور
مالیاتی برای صول مالیات جرائم متعل از مؤدیان مسهئوالن پرداخهت مالیهات یسهبت بهه
___________________________________________________________________
1. Sui generis
2. Tax Lien
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سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوا یسبت به مهال مهورد ثیقهه مطالبهات کهارگران
کارمندان یاشی از خدمت «ح تقدم» دارد؛  .4براساس مادة  187قایون سازمان امور مالیهاتی
ارثیه اموال مشهمول مالیهات
ح دارد صد ر گواهی مالیاتی الزم برای ثبت معامالت امال
بر درآمد اتفاقی را موکول به صول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مهؤدی ذیربهط
کند؛  .5برابر مادة  202قایون سازمان امور مالیهاتی میتوایهد از خهر ج بهدهکاران مالیهاتی کهه
می ان بدهی قطعی آیها از می ان مقرر در این ماده بیشتر باشد جلوگیری کند.
برحسب یظریة شورای عالی مالیاتی صول اجباری بدهی مالیاتی حتی برای صول بهدهی
مالیاتی زارتخایهها مؤسسات د لتی (یاشی از درامدهای مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای
اقتصادی موضوع تبصرة  2مادة  2قایون) با جود حکم قایون «یحوة پرداخت محکوم به د لت
عدم تأمین توقیف اموال د لتی» مصوب  1365یی قابل اجراست .در اق با اینکه بهه موجهب
سایر مراج قایویی از توقیف اموال
این قایون اجرای دادگستری ادارات ثبت اسناد امال
زارتخایهها مؤسسات د لتی تا تصویب ابال بودجه یک سال ییم پ از سال صد ر حکهم
ممنوع شدهاید با اینکه قایون یادشده بر مبنای ضر رت بنیهادین اسهتمرار ظهایف حهاکمیتی
د لت جلوگیری از تعطیلی امر عمومی یظم سیاسی عمومی ض شده است (آقایی طهوا
لطفی  )161 164 :1396برحسب داللت صریح آن یاظر بهر ههر مرجه قهایویی اسهت کهه
صالحیت صد ر بر اجرایی توقیف مال را داشته باشد همچنین عبارت «سند الزماالجهرا»
یی که در این قایون قید شده دارای مدلول عام است شامل هر گویه سند با قابلیت اجرا بد ن
ییاز به حکم دادگاه از جمله ا راا قطعی مالیاتی میشود (شهم  )198 :1398لکهن شهورای
عالی مالیاتی در یظریهای قابل ایتقاد به شمارة  201-17293مورخ  1389/10/27که به موجب
دادیامة شهمارة  9909970906010048مهورخ  1399/2/29هیهأت تخصصهی مالیهاتی بهایکی
دیوان عدالت اداری تأیید شده قایون یادشده را صرفاً یاظر بر محکوم به یاشی از آرای دادگاههها
دایسته مواد  210تا  218قایون مالیاتهای مستقیم را شامل بهدهی زارتخایههها مؤسسهات
د لتی یی دایسته است.

انتقال مال مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات
 .1مفهوم مقابله با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مالیات
در مواردی که مؤدی از پرداخت بدهی استنکا کند سازمان امور مالیاتی حه دارد در زمینهة
صول بدهی قطعی از محل توقیف فر ش اموال مهؤدی اقهدام کنهد .در یتیجهه همیشهه ایهن
احتمال جود دارد که مؤدی به قصد خارج کردن مال خود از دسترس سازمان امهور مالیهاتی
فرار از صول بدهی قطعی با ایجام معامله آن را منتقل کند.
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شایان ذکر است معامله به قصد فرار از پرداخت مالیات متفا ت از «فرار مالیاتی» است؛ فرار
مالیاتی1عملی غیرقایویی است که مؤدی با قصد مشخص یقض قایون مالیاتی جهت عدم شهمول
یها کهاهش تعههد مالیهات مرتکهب میشهود )(Thurony, ; Avery jones & John, 2008: 128
) 2003: 154مثل کتمان درآمد مالیاتی یا ارائه اعالم ه ینههای غیر اقعهی (مهادة  192قهایون
مالیاتهای مستقیم) لی معامله به قصد فرار از پرداخت مالیات 2قتی است که مهؤدی په از
تعل بدهی مالیاتی به قصد تضیی امکان صول بدهی از محل اموال خهود یسهبت بهه ایتقهال
اموال اقدام میکند.

 .2انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مالیات در حقوق تطبیقی
در مورد ایتقال متقلبایة مال توسط بدهکار 3یظام حقوقی بههطور عهام حقهوا مالیهاتی بههطور
خاص مقرراتی را برای مقابله با این تقلبهات پیشبینهی کهرده اسهت .در بیشهتر کشهورها ادارة
مالیاتی ح طر ادعا در مورد ایتقال متقلبایة اموال مؤدی بها قیمهت کمتهر از ارزش اقعهی را
دارد احکام قایویی مربوط به آن اغلب در قوایین حقوقی (مثالً مادة  1167قایون آیین دادرسی
مدیی فرایسه) یا قوایین کیفری پیشبینی میشود توسهط ههر طلبکهاری قابهل اسهتناد اسهت
) .(Thuronyi, 1998: 109در حقوا مالیاتی بریتاییا به استناد قایون «ایتقهال متقلبایهه» 4مقهرر
شده که ایتقال اموال مؤدی با ایگی ة مالیاتی معاملة متقلبایه است در پر یهدة Abakhan and
 Associates Inc. v Braydon Investment Ltdتأیید شد کهه ایتقهال بها ههد مالیهاتی حتهی
چنایچه متضمن هد تجاری مشر ع باشد میتواید موجد ایتقال متقلبایه باشد .براساس بخهش
 6901کد مالیاتی آمریکا در مواردی که مؤدی مال خود را در مقابل عوضی بهه کمتهر از ارزش
اقعی مال به دیگری منتقل کند ادارة مالیاتی میتواید اصل مالیات جرائم سهود متعلقهه را
از ایتقالگیریده یی مؤدی صول کند .این مسئولیت ایتقالگیریده هم بر مبنای قایون هم بر
مبنای یهاد حقوقی «ایصا »5قابل ادعاست .برای چنین ادعایی ادارة مالیاتی باید ایتقهال مهال
بدهکاری مؤدی در زمان ایتقال یی بدهکاری در زمان ادعا را اثبات کند .همچنین این ضمایت
اجرا (مسئولیت ایتقالگیریده) بر مبنای یهاد «ایصا » قتی قابل اثبات است که ایتقالگیریهده
مال مؤدی را با قیمتی کمتهر از ارزش اقعهی بهدسهت آ رده باشهد بههیحوی کهه مهؤدی را در
پرداخت بدهی مالیاتی یاتوان کند .عال هبر این امکان قایویی برای سازمان مالیاتی جههت مقابلهه
با ایتقال متقلبایة مال مؤدی به موجب احکام قایون متحدالشکل «ایتقال متقلبایهة مهال توسهط
___________________________________________________________________
1. Tax evasion
2. Tax fraudulent conveyance
3. Fraudulent Conveyance
4. The Fraudulent Conveyance Act
5. Equity
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بدهکار»1هنگامیکه ایتقال با هد سلب محد د کردن حقهوا امکایهات طلبکهار یسهبت بهه
اموال بدهکار برای صول بدهی باشد ایتقال متقلبایه بوده در مقابل طلبکار زیاندیده از جمله
سازمان مالیاتی بیاعتبار است ).(G.Baird, Douglas, H.Jackson,Thomas, 1985: 830-835

 .3انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مالیات در حقوق ایران
موضوع ایتقال مال بهمنظور فرار از پرداخت مالیات در حقوا مالیاتی ایران میتواید متأثر از سهه
حکم قایویی باشد:
 .1براساس تبصرة مادة  202قایون مالیاتهای مستقیم درصورتیکه مؤدی مالیاتی به قصد فهرار
از پرداخت مالیات اقدام به یقل ایتقال اموال خود به همسر یا فرزیهدان کنهد سهازمان امهور
مالیاتی کشور میتواید در زمینة ابطال اسناد مذکور از طری مراج قضایی اقدام کند.
 .2براساس مادة  218قایون مدیی هر گاه معلوم شود معاملهه بها قصهد فهرار از دیهن بههطور
صوری ایجام گرفته آن معامله باطل است.
 .3براساس مادة  21قایون «یحوة اجرای محکومیتهای مالی» مصوب  1394ایتقال مال بهه
دیگری به هر یحو توسط مدیون با ایگی ة فرار از ادای دین بهیحوی که باقیمایهدة امهوال
برای پرداخت دیون کافی یباشد اجد جنبة کیفری مجازات اسهت در صهورت علهم
ایتقالگیریدة مال به ایگی ة فرار از دین ی شریک جرم اسهت در ایهن صهورت عهین
مال در صورت تلف یا ایتقال مال مثل یا قیمهت آن از امهوال ایتقالگیریهده بههعنوان
جریمه اخذ میشود محکومبه از محل آن استیفا خواهد شد.
با توجه به تفا ت سه قایون یادشده در خصوص معامله به قصد فهرار از دیهن پرسهش ایهن
است که معاملة اموال مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات مشمول کهدامیک از احکهام م بهور
است آیا معامله به قصد فرار از تعهد مالیاتی میتواید مشمول همة این احکهام باشهد .اهمیهت
پرسش به یژه در این است که تبصرة مادة  202قایون مالیاتهای مستقیم تفا تهایی بها مهادة
 218قایون مدیی مادة  21قایون یحوة اجرای محکومیتهای مالی دارد از جمله اینکه:
 .1برخال د قایون دیگر در مادة  202قایون مالیاتهای مسهتقیم ایتقهال مهال صهرفاً بهه
همسر یا فرزید مؤدی موضوع حکم اق شده است؛
 .2برخال د حکم قایویی دیگر که ضمایت اجرای معامله تصریح یشده به همین دلیل در
خصوص «عدم یفوذ» «بطالن» یا «بطالن یسبی» معامله به قصهد فهرار از دیهن تردیهد
جود دارد در تبصرة مادة  202قایون مالیاتهای مسهتقیم بهه «ابطهال» سهند ایتقهال
تصریح شده است؛
___________________________________________________________________
1. The Uniform Fraudulent Transfer Act
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 .3برخال مادة  218قایون مدیی که قلمر حکم شهامل ههر گویهه معاملهه شهده در مهادة
 202صرفاً «ایتقال» مال موضوع حکم اق شده است؛
 .4برخال مادة  218قایون مدیی که در آن «صوری بودن معامله» بهعنوان صف معاملهه
قید حکم برای بطالن معامله بهه قصهد فهرار از دیهن مقهرر شهده در مهادة  202قهایون
مالیاتهای مستقیم حکم بطالن ایتقال مقید به صوری بودن آن یشده است.
از یظر یگاریده همة احکام قایویی یادشده در خصوص معامله به قصد فهرار از دیهن بههدلیل
ارتباط آیها با یظم اخالا عمومی قلمر عام شمول آیها شامل بدهی مالیهاتی ییه میشهود.
توجه قایویگذار به معامله به قصد فرار از دین در قهایون مهدیی مهادة  21قهایون یحهوة اجهرای
محکومیتهای مالی عال هبر اینکه بر مبنای بازگردایدن حقهوا طلبکهار اسهت تها حهد شهایان
توجهی بر مبنای حکم اخالقی یاپسند بودن ییریه بهه طلبکهار ییه ضهر رت حفهظ امنیهت
حقوقی اعتماد اجتماعی است (کاتوزیان  .)253 :1376کیفرزایی معامله به قصد فرار از دیهن
در قایون اجرای محکومیتهای مالی یی مبین آسیب این عمل به اخالا یظم عمهومی اسهت.
ازاینر احکام یادشده بهدلیل ارتباط با یظم عمومی یظام اجتماعی اخالقی دارای قلمر عام
بوده شامل هر بدهی از جمله بدهی مالیاتی ایتقاالت در هر حوزهای است .از سوی دیگر در
یظریة عمومی قراردادها هر معاملهای که به قصد یا جهت فرار از پرداخت بدهی مالیهاتی ایجهام
گیرد بیاعتبار است (کاتوزیان  .)180 :1388در حقهوا بریتاییها بهر مبنهای یظریهة «سیاسهت
عمومی»« 1اخالقیات شایسته»2کهه تقریبهاً معهادل یظهم عمهومی 3اخهالا حسهنه4در حقهوا
فرایسه است قرارداد در مواردی که متضمن فرار از تعهد مالیاتی باشهد باطهل اسهت (Chitty,
.)2004: 945, 948, 1053; Baptiste, 2008: 125
شرایط تحق معامله به قصد فرار از دین در حقوا مدیی عبارتاید از  .1 :احراز طلب مسلم
قابل مطالبه  .2تقدم طلب بر معامله  .3یف طلبکار در اقامة دعو .4 1ضهرری بهودن معاملهه
برای طلبکار  .5قصد فرار از دین  .6آگاهی طر معامله از این قصد (کاتوزیان .)278 :1375
همة این شرایط برای تحق معامله به قصد فرار از پرداخت تعهد مالیاتی یی براسهاس مهوازین
حقوا مدیی تبیین اعمال میشوید لکن از یظر اعمال مادة  202قایون مالیاتهای مسهتقیم
برای شرط آگاهی طر معامله از قصد فرار از دین بهیظر میرسد مادة  202قهایون بهر مبنهای
ارتباط ابستگی عاطفی فرد با همسر فرزید ایتقال مال توسط مؤدی بهه همسهر فرزیهد را
مالزم با آگاهی آیها از قصد مؤدی برای فرار از تعهد مالیهاتی دایسهته بطهالن معاملهه را مهورد
حکم قرار داده است .بیشتر تردیدها در مورد ضمایت اجرای عدم یفوذ معاملهه بهه قصهد فهرار از
___________________________________________________________________
1. Public policy
2. Good morals
3. Ordre Public
4. Bonnes Moars
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دین یاظر بر مصداقی است که ایتقالگیریهده از قصهد مهدیون (ایتقالدهنهده) مطله یباشهد .در
یتیجه در مواردی که ایتقالگیریدة ایگی ه فرار از دین اطالع داشته باشد تردیدی بر عهدم یفهوذ
معامله بهدلیل جهت یامشر ع جود یدارد (کاتوزیان  .)290 :1375مادة  21قایون یحوة اجرای
محکومیتهای مالی یی اطالع ایتقالگیریده از قصد مدیون را عنصر بیاثهری معاملهه قهرار داده
است .بنابراین یژگی حکم مادة  202این است که ا الً همسر یا فرزید بودن طر ایتقال امهوال
مؤدی مبنای ماهوی بر قصد فرار از پرداخت بدهی مالیاتی است؛ ثاییاً یگرایی از تضهیی حقهوا
ایتقالگیریدة بیاطالع از قصد مدیون که موجب تردیهد در عهدم یفهوذ ایتقهال بهوده اسهت بهه
مناسبت ابستگی طر معامله (همسر فرزید) فرض قایویی اطالع آیها از قصد فهرار برطهر
شده در یتیجه مقنن در مادة  202قایون بطالن ایتقال را تصریح کرده است.

ورشکستگی و اعسار مؤدی بدهکار
در موردی که مؤدی بدهکار تاجر باشد بهدلیل توقف از پرداخت دیون براساس حکم دادگهاه
رشکسته اعالم شود این پرسش قابل طر است که صول بهدهی مالیهاتی از ی تهاب یظهام
خاص صول بدهی مالیاتی است یا یظام حقوقی رشکستگی؟ همچنین در مهوردی کهه مهؤدی
بدهکار تاجر یباشد توایایی پرداخت بدهی مالیاتی را یداشته باشهد آیها میتوایهد از قهوایین
مقررات عام مربوط به اعسار از پرداخت بهمنظور رف تضییقات مالیاتی مایند ممنوعالخر جی یا
تقسیط بدهی مالیاتی استفاده کند؟
از یظر شمول یهاد اعسار بر بدهی مالیاتی تردیدهای حقوقی جود دارد این استدالل قابل
طر است که با توجه به جود یظام قایویی یژه برای اجهرا صهول بهدهی مالیهاتی در قهایون
مالیاتهای مستقیم یهادهای مربوط به صول اجرای تعهدات مدیی در قهایون اجهرای احکهام
مدیی مصوب  1356یا قایون یحهوة اجهرای محکومیتههای مهالی از جملهه یههاد اعسهار یهژة
محکومیتهای قضایی بوده در مورد تعهد مالیاتی قابل اعمال ییست.
از یظر یگاریده از آیجا که قواعد مربوط به اعسار متضمن حقوا بنیادین فهردی از یظهر رفه
تضییقات مربهوط بهه آزادی فهردی یاشهی از بهدهکاری اسهت ثبهوت اعسهار مهدیون مهای از
ممنوعالخر ج شدن ی میشود (مادة  23قایون یحوة اجرای محکومیتهای مالی) ازاینر یهاد
اعسار در خصوص بدهی مالیاتی یی قابل اعمال است بدهکار مالیاتی میتواید با طهر ادعهای
اعسار ی د مرج قضایی در پناه حمایت یاشی از یهاد اعسار قرار گیرد ممنوعالخر جی موضوع
مادة  202قایون را بیاثر سازد .شایان ذکر است در مادة  288قایون مالیاتهای مستقیم 1345
امکان صد ر حکم اعسار بدهکار مالیاتی توسط دادگاه پیشبینی شده بود.
در مورد بازداشت بدهکار مالیاتی شایان ذکهر اسهت کهه در مهادة  290قهایون مالیاتههای
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مستقیم مصوب  1345یهاد «بازداشت مؤدی» با تحق شرایط مقرر پیشبینی شده بود کهه بها
توجه به عدم پیشبینی در قایون کنویی مغایرت بازداشت با حقوا فهردی بنیهادین مهؤدی
این یهاد اعمالشدیی ییست.
در مورد رشکستگی مدیون مالیاتی قوایین مربوط به صول بدهی رشکسته را میتوان در
خصوص بدهی مالیاتی یی قابل اعمال دایست .استقرا در احکام قایویی مربوطه یشان میدهد که
یظام رشکستگی بر سایر یظامات حقوقی خاص صول بدهی از جملهه صهول بهدهی مالیهاتی
حاکم است؛ برابر مادة  354قایون امور حسبی مصوب « 1319هر گاه متوفی بازرگان بوده بهه
موجب حکم دادگاه رشکستگی ا قبل یا بعد از فوت اعهالم شهود ادارة تصهفیة امهور ا تهاب
مقررات راج به تصفیة امور بازرگان رشکسته خواهد بود»؛ برابر مادة  33قایون اجهرای احکهام
مدیی مصوب « 1356هر گاه محکومعلیه بازرگان بوده در جریان اجرا رشکسته شود مراتهب
از طر مدیر اجرا به ادارة تصفیه یا مدیر تصفیه اعالم میشود تا طب مقررات راج به تصهفیة
امور رشکستگی اقدام گردد»؛ همچنین برابر مادة  15قایون یحوة اجرای محکومیتههای مهالی
مصوب « 1394دادخواست اعسار از تاجر اشخاص حقوقی پذیرفته یمیشهود ایهن اشهخاص
درصورتیکه مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر رشکستگی خود را درخواست کنند» .این
احکام متعدد قهایویی موجهد ایهن قاعهده اسهت کهه در مهورد توقهف تهاجر احکهام مربهوط بهه
رشکستگی بر سایر یظامات صول بدهی از جمله بدهی مالیاتی حاکم است .در یتیجهه امکهان
صد ر بر اجرای مالیاتی علیه تاجر رشکسته جود یدارد حکم مادة  160قایون مالیاتههای
مستقیم در مورد ح تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران منصر از مؤدی رشکسهته
است در مورد بدهی مالیاتی رشکسته قابل اعمال ییست1.هیأت عمهومی دیهوان عهالی کشهور
یی طی رأی حدت ر یة شمارة  212مهورخ  1350/8/6مقهرر کهرده کهه قهایون تصهفیة امهور
رشکستگی مصوب  1318ترتیب خاصی برای پرداخت دیون رشکسته مقرر داشته مهادة 30
قایون مالیات بر درآمد مصوب  1335در خصوص صول مالیات جهرائم آن از امهوال دارایهی
مؤدیان یاظر بر اشخاص رشکسته ییست زارت دارایی در مهورد صهول مالیهات جهرائم از
بازرگان رشکسته در ردیف سایر بستایکاران عادی شناخته میشود (معا یت تهد ین تنقهیح
ایتشار قوایین مقررات  .)172 :1392سازمان امور مالیهاتی ییه بههطور ضهمنی عهدم شهمول
احکام قهایون مالیهاتی در مهورد مهؤدی رشکسهته را پذیرفتهه بهه موجهب بخشهنامة شهمارة
 230/3532/33811مورخ  1382/06/25پیرامون موارد مستثنا از ممنوعیت خهر ج بهدهکاران
مالیاتی از کشور رشکسته بودن مؤدی را از موارد استثنا اعالم کرده است.
___________________________________________________________________
 .1یویسندگایی از حقوا تجارت معتقدید ح تقدمی که برحسب قوایین خاص مثل مادة  160قایون مالیاتهای
مستقیم برای برخی بستایکاران تاجر رشکسته شناخته شده است باید در یظر گرفته شود (ستوده تهرایی
.)276-275 :1376

 20فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

نتیجهگیری
بدهی مالیاتی همچون سایر تعهدات حقوقی دینی است بر ذمه که دارای ضمایت اجرای قهایویی
قابل صول از محل اموال متعهد است .با این حال تفا تهای زیادی به یژه بها تعههدات در حقهوا
خصوصی دارد .مبنای تعهد مالیاتی براساس تعهد عمومی مشارکت در تأمین ه ینهههای عمهومی
است منب منحصر این تعهد قایون است .تعهد مالیاتی دارای مبایی تأسیسات یهژه از جملهه
در مورد فرایند ایجاد مرج اثبات دادرسی تضمین صول است که با یظامهات عهام در حقهوا
تعهدات متفا ت است .بهسبب مبنای سیاسی قایویی تعهد مالیاتی بیشهتر تأسیسهات تهوافقی در
مورد ایجاد اداره صول تعهد همچون حواله تبدیل ایتقال ابراء اعراض تهاتر امثال آن راههی
به تعهد مالیاتی یدارد طر بسهیاری مباحهث یظریهة عمهومی تعههدات بهرای تعههدات مالیهاتی
موضوعیت یدارید .همچنین یهادهای دیگری در یظریة عمومی تعههدات همچهون خسهارت تهأخیر
تأدیه بازداشت مدیون بهدلیل برخورداری خاص حقهوا مالیهاتی از یهادههای متنهاظر در مهورد
تعهد مالیاتی اعمال یمیشود .با جود این یژگیهای شایان توجه تعههد مالیهاتی در در ن یظهام
جام حقوقی تحلیل میشود تاب ارزشها عناصر اساسی مشتر یظام حقوقی همچون یظم
عمومی حقوا آزادیهای بنیادین فردی عدالت حقوقی یکپارچگی یظام حقوقی اسهت .تعههد
مالیاتی با یشأت گرفتن از مبایی زمینههای گویاگون سیاسی اقتصادی اجتمهاعی حقهوقی در
یهایت به شکل رابطة بین د طر (د لت) فرد (مهؤدی) درمیآیهد در یظهام حقهوقی موجهود
هویت مییابد .به همین دلیل مفاهیم بهکاررفته در تعهد مالیاتی که از سایر حوزههای حقوقی بهه
عاریت گرفته شدهاید براساس یظم منط همان حوزة حقوقی تبیین میشوید مگر اینکه قهایون
مالیاتی برحسب مبایی یژة خود مفهوم اقتضای خاصی از آن را ارائهه داده باشهد .همچنهین آن
دسته از یهادهای حقوقی بهکاررفته در یظریة عمومی تعهدات که بهر مبنهای یظهم عمهومی شهکل
میگیرید اداره میشوید مثل معامالت به قصد فرار از پرداخت دین یها رشکسهتگی مهدیون در
حوزه تعهدات مالیاتی یی الزماالجرا هستند.
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