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Abstract
Although the property transfer tax has been studied from an economic-financial
point of view, its legal aspects need further consideration. The Iranian Tax Code has
categorized property transfer tax as a kind of income tax. However, a transfer tax
could be considered a kind of lump-sum tax which can have positive effects on the
tax assessment procedure. Verifying the transfer of property title is subject to its
notarization and official registration. But in many cases there is a legal possibility of
taxing transfers of property done through non-notarized conveyance deeds, which of
course depends on the fulfillment of certain conditions. Also, the transfer of property
can take place in various legal forms, including sale, rent on condition of ownership,
settlement (solh) against consideration, gift (heba) against consideration, exchange,
etc. the taxation of which is done under the law valid at the time of transfer. The
method used in this research is descriptive-analytical.
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چکیده
مالیات بر نقل و انتقال امالک هرچند از منظر اقتصادی-مالی موردد مداقوص حوا نظورا قوراد
گرفته ،اما ابعاد قرقی آ نیازمند تأمل بیشتری اسو .قوانر مالیواتهوای مسوتقی  ،مالیوات
یادشده دا ذیل فصل «مالیات بر ددآمد اموالک» جوای داده ،بوا وجورد ایوا ،ماهیو .آ از نور
«مالیات مقطر » اس .که ایا ماهی ،.واجد آثاد مثبتی دد فرایند تشخیص مالیات خراهد بورد
همچنیا ا راز انتقال ملک منرط به ثب .دسمی آ اس ،.اما دد مرادد متعددی امکوا قوانرنی
اخذ مالیات از انتقاالتی که به شکل عادی انجام میگیرد نیز وجرد دادد که البته به ا راز برخی
شروط وابسته اس .همچنیا واگذادی قطعی اموالک دد قالو هوای قورقی متنورعی حوردت
می پذیرد ،اع از بیع ،اجاده به شرط تملیک ،حلح معرض ،هبص معرض ،معاوضه و که تشخیص
مالیات آنها به مرج قانر معتبر ددزما «انتقال» حردت میپذیرد دوش بهکادگرفتهشوده دد
ایا پژوهش از نر ترحیفی-تحلیلی اس.
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مقدمه
قرق مالیاتی فقط به جنبههای قرقی مالیات مربرط میشرد؛ نه جنبههای مالی ،اقتصادی یوا
سایر جنبههای آ ) (Houtte&McLure, 2011: 12اگر ایا ویژگی قرقی مالیاتی دا بپوذیری ،
میترا گف .از جمله بخشهایی که خصیصص یادشده انعکاس بیشتری دادد ،بخش «مالیات بور
ددآمد امالک» اس ،.چراکه شامل مسائل قرقی متعدد مانند عقرد «بیع ،اجاده ،اجاده به شرط
تملیک ،حلح» و مرضرعاتی مانند « ق واگذادی محل ،عقرد محاباتی و » خراهد برد البته ایا
نکته ،نافی دیگر ابعاد ایا رزه از جمله آثاد اقتصادی-مالی آ نیس« .تأثیر مالیات بر امالک بر
نرخ دشد ساالنص قیم .مسکا» ) ،(Zaichao Du, 2015یا «تأثیر ایا نر مالیات بر ترسعص شهر»
) ،(Salvator & Arsenio, 2015: 100تنها قسم.هایی از تأثیرات جانبی مالیات امالک بر رزة
اقتصادی-مالی اس .اما از منظر قرقی ،مادة  21قانر مالیاتهای مستقی «واگذادی قرق»
دا به شکل مطلق بهمنزلص عامل شمرل مالیات بر امالک عنرا کرده اس .ایا «واگذادی» اع از
ایا اس .که ترسط مالک «عیا» انجام گیرد یا ترسط مالک «منافع» (اجاده دادی دسته دوم) یا
از طریق حا « ق انتفا یا ق واگذادی» یا از کسی که ق واگذادی محل به او واگذاد شده
یا منتفع از ق انتفا ( بس) اتفاق بیفتد  3اما بیتردید از مه تریا و فراگیرتوریا آ «نقول و
انتقال قطعی امالک» اس .بر ایا اساس هر گرنه واگذادی ق مالکی .نسب .به امالک دد ایرا
ترسط تمامی اشخاص قرقی یا قیقی به هر شخص (منتقلالیه) به مأخذ ادزش معامالتی و به
نرخ  2ددحد مشمرل مالیات قراد میگیرد  1چنانچه ایا انتقال به مرج اسناد دسومی حوردت
پذیرد ،اخذ گراهی مرضر مادة  381قانر از طریق دفاتر اسناد دسمی الزامی بورده و موادة 86
قانر نیز تکالیفی ناظر بر تسلی اظهادنامه از سری مؤدیا دا مقرد کرده اسو .بوا وجورد ایوا،
مرادد متعددی از انتقال امالک ،خادج از شمرل یا معاف از ایا مالیات اس .از جمله مراددی که
دد اجرای قرانیا و مقردات احال ات ادضی برده (مادة  02قانر مالیاتهوای مسوتقی ) ،نقول و
 3د ک :مراد  21تا  86قانر مالیاتهای مستقی همچنیا مادة  11قانر مدنی اقسام عالقههای قرقی اشخاص
نسب .به امرال دا بر میشمرد بخشنامص شمادة  10/18/166مردخ  3118/1/13و  31216موردخ 3180/1/11
نیز به گسترة ایا واگذادی تصریح کرده اس.
 1د ک :مراد  3و  21قانر مالیاتهای مستقی همچنیا ادزش معوامالتی نیوز مطوابق ترتیبوات موادة  00همویا
قانر تعییا می شرد تنها مردد استثنا که ادزش معامالتی مرضر مادة  00قانر مالیاتهای مسوتقی موالک
تعییا مالیات برددآمد نقل انتقاالت قطعی قراد نمیگیرد ،فرضی اس .که انتقالگیرنده دول .یا شهردادیها یوا
مؤسسات وابسته به آنها باشد و همچنیا دد مراددی که ملک به وسیلص اجرای ثب .و یا سایر ادادات دولتوی بوه
قائ مقامی مالک انتقال داده میشرد دد ایا مرادد ،چنانچوه بهوای موذکرد دد سوند کمتور از ادزش معوامالتی
باشد ،دد محاسبص مالیات ،بهای مذکرد دد سند به جای ادزش معامالتی ،مالک عمل قراد خراهود گرفو( .موادة
 00قانر مالیاتهای مستقی )
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انتقال قطعی وا دهای مسکرنی از طرف شرک.های تعاونی مسکا بوه اعاوای آنهوا (موادة 02
قانر مالیاتهای مستقی ) ،امالک تملیکی به دول .دد اجرای موادة  10احوال ی قوانر ثبو.
اسناد و امالک (مادة  08قانر مالیات هوای مسوتقی ) ،انتقوال امورال مرضور موادة  16قوانر
مالیات های مستقی و همچنیا «فسخ معامالت قطعی امالک براسواس کو مراجوع قاوایی»
به طرد کلی و دد سایر مرادد «اقاله یا فسخ معامالت قطعوی اموالک توا شوش مواه بعود از انجوام
معامله» (مادة  01قانر مالیاتهای مستقی ) 3دا میترا یاد کرد
دد ایا پژوهش ،مستفاد از ا کام مالیاتی و بوهویوژه موراد  21 ،3و  21قوانر مالیواتهوای
مستقی مراد از «نقل و انتقال قطعی» هر گرنه واگذادی وق مالکیو .ملوک دد ایورا ترسوط
تمامی اشخاص قرقی یا قیقی به هر شخص (منتقلالیه) اس .و بر ایا اساس میبایسو .دو
واژة «نقل» و «انتقال» دا مترادف تلقی کرد همچنیا واژة «امالک» اع اس .از زمیا یا بنا که
عرحه و اعیانی دا دد برمیگیرد
فادغ از تصریحات قانرنی مذکرد ،ابعاد قرقی ایا نر مالیات و فرایند وحورل آ از جهوات
مختلف قابل تأمل و بردسی اس :.اساساً «ماهی ».مالیات بر نقل و انتقال امالک چیسو .ایوا
واگذادی به مرج کدام «قال های قرقی» انجام میپذیرد «طرق ثب ».نقل و انتقال اموالک
کدام اند و هریک چه آثاد قرقی دا بهدنبال خراهد داش .همچنیا عنصور «زموا » چوه آثواد
قرقی دا بر ایا مرضر مترت خراهد کرد همگی پرسشهایی هستند که دد ایا پژوهش بوه
دنبال پاسخ آنها خراهی برد
فرضیههای متناظر با پرسشهای یادشده ایا اس .که اوالً ماهی .مالیات بور نقول و انتقوال
قطعی امالک دا نمیترا «ددآمدی» دانس ،.بلکه از نر «مالیات مقطر » اسو.؛ مواهیتی کوه
فراید متعددی دا بههمراه دادد؛ ثانیاً متعاق با انتقال ملک ،احل بر شومرل «مالیوات بور نقول و
انتقال قطعی» اس ،.چراکه «محاباتی برد انتقاالت» خالف احل تلقی میشورد همچنویا هور
قرقی که سب واگذادی قرق مالکانه نسب .به عویا ملوک بوهحوردت معورض گوردد،
قال
معامله دا مشمرل ایا نر مالیات خراهد کرد؛ ثالثاً انتقاالت ،اع از دسمی یا عادی سب شمرل
مالیات یادشده می شرد ،هرچند ثب .دسمی انتقاالت ،عامل تسهیل دد «ا راز انتقال» و «وحرل
مالیات» خراهد برد؛ دابعاً تعییا قرانیا اک بر مرضور  ،منورط بوه تشوخیص حوحیح «زموا
انتقال» اس .که مطابق با تادیخ منددج دد سند عادی اس.
تحقیقات متعددی رل مرضر کلوی «مالیوات بور اموالک» انجوام پذیرفتوه اسو .ترکول
( )3180قانر تسهیل تنظی اسناد دسمی دا از یث تأثیرات آ بر مالیات نقل و انتقال امالک
بردسی کرد سبحانیا و همکادا ( )3110به تبییا ابعاد مالیات بور عایودی سورمایه اموالک و
 3د ک :بخشنامص  21236مردخ  08/31/12سازما امرد مالیاتی کشرد
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مسکا پرداختند همچنیا تحقیقات متعددی «دابطص مالیات بر اموالک دا بوا ترسوعص شوهری»
بردسی کرده اند؛ نمرنص آ تحقیق نصراحفهانی و همکادا ( )3116و پردکیخایی ( )3066اس.
از منظر داددسی مالیاتی نیز طاهری تادی ( )3110مورادد و مصوادیق وقور اختالفوات مالیواتی
ناظر بر مالیات بر امالک و به ویژه نقل و انتقوال آ دا ا صوا کورده و دسوتمی ( )3111نیوز بوه
تحلیل برخی قرانیا ایا رزه پرداخته اس 3 .دد ایا پژوهش اوالً بر مرضر خاص «مالیات بور
نقل و انتقال امالک» تمرکز شده اس.؛ ثانیواً تنهوا از منظور قورقی بوه بردسوی ایوا مرضور
پرداخته خراهد شد و به ابعاد اقتصادی-مالی آ ودود نخوراهی داشو .دد ایوا زمینوه تبیویا
«ماهی .قرقی مالیات بر نقل و انتقال امالک»« ،قالو هوای قورقی نقول و انتقوال»« ،طورق
مختلف ثب ».و دد نهای .بردسی عنصر «زما » دد نقل و انتقال امالک ،چهواد بخوش احولی دا
تشکیل خراهد داد که به کمک دویکرد ترحیفی-تحلیلی انجام خراهد پذیرف .و س موردد از
«مقردات مالیاتی»« ،آدای حادده از شردای عالی مالیاتی» و «دادنامههای هیأت عمورمی دیورا
عدال .ادادی» استفاده میشرد

«ماهیت» مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالک
تشخیص «قراعد قرقی و ا کام قانرنی» اک بور هریوک از اقسوام مالیوات ،توابعی از تعیویا
«ماهی .آ مالیات» اس .تشخیص ایا مسئله که آیا مالیات بر نقل و انتقال قطعوی اموالک از
جمله مرادد «مالیات بر ددآمد» اس .یا بهعنرا قسمتی از اقسام مالیاتهوای مقطور شوناخته
می شرد ،از یث تفاوت «ا کام قانرنی» اک بر هریوک شوایا ترجوه و تأمول اسو ،.چراکوه
میدانی برخی ا کام قانرنی حرفاً ناظر بر مالیاتهای عملکردی اس .و سایر انرا مالیوات دا دد
برنمیگیرد برای مثال «قراعد مرود زما دسیدگی به مالیات مؤدیا » به حورا  .موراد  320و
 321قانر مالیاتهای مستقی حرفاً ناظر بر «مالیاتهای عملکردی» اس .و شامل سایر انورا
مالیاتها نخراهد شد
برای تعییا ماهی .مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالک دد نگاه اول شواید گفتوه شورد کوه
ا کام قانرنی ایا نر مالیات ذیل «فصل اول باب سرم قانر مالیاتهای مستقی » (مالیوات بور
ددآمد امالک) جای گرفته اس .همچنیا ایا فصل از قانر دادای تکالیف عام قانرنی اس .کوه
ناظر بر «کلیص مؤدیا مالیاتی ایا فصل» از جمله «مؤدیا مالیات نقل و انتقال قطعوی» اسو.؛
مانند تکلیف به ادائص اظهادنامص مالیاتی مرضر مادة  86قانر که همگی مویترانود مؤیود وجورد
ماهی .یکسا برای تمامی اقسام مالیات ایا فصل (ماهی .ددآمدی) تلقوی شورد اموا بورخالف
 3البته برخی پژوهشگرا نیز به بهینهسازی ایا نر مالیاتها با کموک مودلهوای اقتصوادی پرداختوهانود ،ماننود
ممتازا و همکادا ( )3181که از جمله تحقیقات با دویکرد اقتصادی بهشماد میآید
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ایا دیدگاه باید ترجه داش .که نکات مذکرد نمیتراند «ماهی .ددآمودی» دا بورای مالیوات بور
نقل و انتقال امالک به اثبات دساند ،چراکه بردسی سابقص تادیخی ایا مرضر نشا میدهود دد
قانر مالیاتهای مستقی مصرب  3100/31/1مالیات نقل و انتقال قطعوی اموالک بوه دو دوش
«ددآمدی» و «غیرددآمدی» پیش بینی شده برد بدیانحر کوه طبوق موادة  21قوانر یادشوده
مالیات نقل و انتقال قطعی امالکی که تادیخ تملک انتقالدهندة آ قبول از اجورای ایوا قوانر
برده 0 ،ددحد ادزش معامالتی دد زما فروش تعییا شده برد که مالیات غیرددآمدی یا مقطر
خرانده میشد و طبق مادة  06ایا قانر  ،ددآمد مشمرل مالیات دد مردد نقل و انتقوال قطعوی
امالکی که تادیخ تملک آنها پس از اجرای ایا قانر برد ،عبوادت بورد از ادزش معوامالتی زموا
فروش نسب .به ادزش معامالتی زما تملک بر ایا اساس میترا نتیجهگیری کرد که مطوابق
قانر مصرب  3100ماهی .مالیات بر نقل و انتقال امالک نسب .به «امالکی کوه توادیخ تملوک
انتقالدهندة آ قبل از اجرای ایا قانر برده» به حردت «مالیات غیرددآمدی یا مقطر » تعییا
شده و اگر تادیخ تملک «بعد از اجرای ایا قانر » باشد ،ماهی .مالیات «ددآمدی» تعییا شوده
بورد سووپس بوا تصووری «قوانر احووالا قوانر مالیوواتهوای مسووتقی دد تووادیخ  3113/1/1و
 »3186/33/11و ذف «مادة  06قانر مصرب  »3100مالیات ددآمدی از نقل و انتقال اموالک
ملغی شد و مالیات نقل و انتقال امالک بهحردت مقطر و غیرددآمدی شد
بنابرایا حرف قراد گرفتا ا کام قانرنی مالیات نقل و انتقال امالک دد فصل اول بواب سورم
قانر مالیاتهای مستقی که بهدلیل ادتباط مرضرعی آ (ملوک) دد فصول مالیوات بور ددآمود
امالک باقی مانده و همچنیا برخی ا کام مشترک برای تمامی اقسام مالیاتهوای ایوا فصول–
مانند تکلیف به ادائص اظهادنامص مالیاتی مرضر مادة  86قانر  -مرج نخراهد شود کوه ماهیو.
مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالک دا از نر «ددآمدی» تلقی کنی ؛ بلکه ماهیو .واقعوی آ از
نر «مالیات مقطر » اس .ایا مرضر از دأی اکثری .شردای عالی مالیاتی به شمادة 163-10
مردخ  3110/1/30نیز قابل استنباط اسو 3.و دادای دو نتیجوه اسو :.اول اینکوه بودیاترتیو
تفاوت بادز مالیات بر نقل و انتقال امالک با سایر انرا مالیات بر ملک مشخص میشرد دد مرادد
اخیر (سایر مرادد مالیات بر ددآمد امالک) شرط «تحقق ددآمد» ضرودی اس .و بر همیا اساس
نیز برای نمرنه «دها غیرتصرفی» که فی نفسه مرجو تحقوق ددآمود بورای داهوا نمویگوردد
 3مطابق دأی یادشده «از آنجایی که مالیات نقل و انتقال امالک مرضرعاً دد شمرل مالیاتهای عملکوردی نبورده و
دد زما وقر معامله از تکالیف قانرنی مالکیا میباشد بنابرایا عودم ایفوای تکوالیف قوانرنی از سوری موالکیا
ذیدبط یا عدم اعالم بهمرقع دفاتر اسناد دسمی دد اجرای قانر تسهیل تنظی اسناد بهمنظرد پرداخ .مالیات
مزبرد مرج مرود زما مالیات نقل و انتقال امالک نخراهد برد » (شردای عالی مالیاتی :3110 ،بنود )3شوایا
ذکر اس .ایا دأی به مرج دأی هیأت تخصصی مالیاتی ،بانکی دیرا عدال .ادادی بوه شومادة دادناموص 118
مردخ  18تیر  3111مطابق قانر تشخیص داده شده اس.
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مشمرل ا کام مالیات بر ددآمد اجادة امالک نخراهد بورد ،چراکوه ایوا نور مالیوات ،بوهعنورا
مالیات بر ددآمد تلقی میشرد ،3دد الیکه مالیات بر نقل و انتقال قطعی اساساً ماهی .ددآمدی
ندادد و شرط تحقق ددآمد برای آ لحاظ نمیشرد دوم اینکه ا کام خاحی که حرفاً نواظر بور
«مالیات بر عملکرد» اس ،.قابل تسری به مالیات بر نقل و انتقوال قطعوی اموالک نخراهود بورد
برای مثال انقاای مهل.های مقرد دد مراد  320و  321قانر مالیاتهای مستقی (یک سوال و
پنج سال) به شمرل قراعد مرود زما مالیاتی نسب .به ایا نر از مالیاتها منجر نخراهود شود
بهنظر می دسد تغییر نگرش قانرنگذاد دد موردد تبودیل ماهیو .مالیوات از نور «ددآمودی» بوه
«مقطر » قابل دفا باشد کویا 1و همکوادا ( )1660معتقدنود از آنجوا کوه مؤدیوا مالیواتی
نمیترانند با تغییر دفتاد خرد بر میزا مالیات مقطر تأثیر بگذادنود ،هویچ تحریفوی دد تعیویا
مالیات وجرد ندادد همچنیا ایا نر مالیات ،انگیزة کاد حا با سورمایه دا افوزایش مویدهود،
زیرا به نسب .ددآمدی که دادند ،مالیات کمتری نسب .به اقشواد ضوعیف مویپردازنود از سوری
دیگر سیست مالیاتی یک کشرد باید بهگرنه ای طرا وی شورد کوه فهو آ بورای موؤدی عوام،
بهدا تی میسر باشد و بهگرنهای پیچیده نباشد که مؤدی شویرة محاسوبه و تعیویا آ دا ددک
نکند و همچنیا میبایس .جمعآودی مالیات برای دستگاه مالیاتی نیز بوهدا توی انجوام گیورد
( )Gaisbauer, 2015: 15ایوا قبیول مال ظوات کوه تحو .عنورا فراینودهای «سوادهسوازی
مالیاتی» (James, 2015: 280) 1نیز از آ یواد شوده ،هرچنود از بردسوی میوزا «کسو سورد
مؤدی» حرفنظر می کند ،اما دد مغایرت با عدال .مالیاتی –بهمثابص یکوی از مهو توریا اهوداف
اخذ مالیات -تلقی نمی شرد البته مشروط بر اینکه قانرنگذاد دد کناد اخذ ایا قبیل مالیاتهوای
مقطر اقدام به پیشبینی پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایودی اموالک نیوز کنود توا سوب
کنترل فعالی.های سرداگرانه ،نرسانات قیم 0.و دد نهای .کمک به تحقق عدال .مالیاتی شرد
« .1قالبهای حقوقی» نقل و انتقال قطعی امالک
 3مستنبط از دأی هیأت عمرمی دیرا عودال .ادادی بوه شومادة  80/0موردخ  3180/3/31بوه مرجو ایوا دأی:
«قانرنگذاد به شرا مادة ( )21قانر مالیات های مستقی دد مقام تعییا مالیات بر ددآمد امالکی کوه بوه طورق
مختلف مذکرد دد آ ماده به تصرف غیر داده میشرد ،منحصراً دد مردد دها تصرف ،داها دا مشومرل مالیوات
اعالم داشته اس .نظر به مرات فرقالذکر و اینکه بوه کو مقونا مطالبوص مالیوات منورط بوه کسو ددآمود
براساس مقردات مربرط اس .و ک مقرد دد مادة ( )381قانر فرق االشعاد نیز مؤید ایا معنی اس ،.بنوابرایا
اطالق بخشنامص شمادة  2-0018-06608مردخ 3111/33/10و تعمی کو مقونا بوه «دهوا غیرتصورفی»
خالف قانر و خادج از دود اختیادات معاو ددآمدهای مالیاتی وزادت امرداقتصادی و دادایوی تشوخیص داده
می شرد و مستنداً به بند یک مادة ( )31و مادة ( )01قانر دیورا عودال .ادادی مصورب  3182عبوادت «یوا
غیرتصرفی» از متا بخشنامص مزبرد ابطال و ذف میشرد» (هیأت عمرمی دیرا عدال .ادادی :3180 ،بند)3
2. Keen
3. Tax simplification

 0د ک :سبحانیا و همکادا 10 :3110 ،
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از احلی تریا مرضرعاتی که دد بردسی ابعاد قرقی مالیوات بور نقول و انتقوال اموالک بایود
مدنظر قراد داد ،ا صای قال های قرقی اس .که به مرج آنهوا نقول و انتقوال ملوک حوردت
می گیرد نقل و انتقال قطعی امالک به مرج کدام قال های قرقی محقق میشرد تا مشمرل
مالیات یادشده شرد پاسخ به ایا پرسش ،دایورة شومرل ایوا مالیوات دا بورای بوازیگرا نظوام
مالیاتی (دستگاه مالیاتستا و مؤدیا ) مشخص خراهد کرد
پیش از پاسخ به ایا پرسش الزم اس .نکتهای ددبادة «احل اولیه» دد تشخیص نور قالو
قرقی دد انتقال امالک -از یث معرض برد یا نبرد انتقاالت -مطرا شرد «تشخیص احول
اولیه دد مردد معرض و یا غیرمعرض برد نقل و انتقال ملک» از دو یث ثمربخش خراهد برد:
اوالً تعییا «مقردات اک بر هر واگذادی» منرط بوه تشوخیص ماهیو .قورقی آ -از یوث
معرض یا مجانی برد  -اس.؛ ثانیاً دد حردت «شک و تردید» دد کشف ماهی .قرقی واگذادی
ملک ،احل یادشده داهگشاس( .جعفری لنگرودی )0 :3111 ،و ما دا از تردید خادج مویکنود 3
دد ایا مردد احل بر نقل و انتقال امالک «بهحردت معرض» اس .و باید مجانی بورد انتقواالت
ملک دا به عنرا یک استثنا بر احل دانس .که نیازمند اثبات و ا راز اس 1 .اساساً احل بور ایوا
اس .که انتقال منافع بهحردت «معرض و غیرمجوانی» انجوام شوده باشود ،چراکوه دد مبوادالت
اقتصادی« ،معامالت محاباتی و واگذادی به شکل مجانی» امری استثنایی تلقی میشورد  1وال
دد حردت ا راز غیرمعرض برد از طریق اقراد 0منتفَع یا وجورد مودادک موتقا دیگور ،منتفَوع
مشمرل مالیات بر ددآمد اتفاقی خراهد برد 2
3

1
1

0
2

«احل» دد لغ .به معنای «پایه و دیشه» اس .و معانی احطال ی مختلفی برای آ ذکر شوده کوه از آ جملوه،
«دستردالعمل شاد نسب .به افراد دد ال شک و تردید ،بدو آنکه دد دسترد مزبرد ،کشوف از واقوع ملحورظ
شده باشد» اس .احل دد ایا معنی ددمقابل ظاهر ،دلیل و اماده بهکاد میدود و دد قرق جدید بوه آ فورض
قانرنی و دد فقه آ دا احل عملی ه میگریند (جعفری لنگرودی)0 :3111 ،
د ک :شهیدی13 :3188 ،
دد عقد بیع معمرالً طرفیا میکرشند تا د ممکا تعادل ادزش عرضیا فظ شرد هر گاه میا ادزش عرضویا
تفاوتی فا ش و عدم تعادل غیرقابل مسامحه وجرد داشته باشود و طورف متاورد هنگوام عقود از ادزش موردد
معامله آگاه نباشد ،به استناد خیاد غبا ق بره زد معامله دا خراهد داش .اما اگر به لحاظ امورد عواطفی و
مانند آ  ،از دوی عل و عمد ،تعادل ادزش عرضیا مردد ترجه قراد نگیرد (جعفوری لنگورودی )311 :3116 ،و
ادزش مبیع و ثما بیش از د متفاوت باشد ،ایا عدم تعادل دا «محابات» مینامنود و بوه چنویا بیعوی ،بیوع
محاباتی میگریند (جعفری لنگرودی)11 :3181 ،
مطابق مادة  3121قانر مدنی« :اقراد عبادت از اخباد به قی اس .برای غیر بر ضرد خرد»
همچنیا د ک :بند «د» بخشنامص شمادة  31216مردخ 3180/1/11سازما امرد مالیاتی شوایا ذکور اسو .بوه
عقیدة برخی قرقدانا چنانچه «تشخیص ماهی .قراددادها» ترسط مأمردا مالیاتی متفاوت با قالو قورقی
که ترسط مؤدی اعالم شده باشد میتراند دد مراددی تعورض آشوکاد بوه قورق خصرحوی اشوخاص از قبیول
اکمی .اداده و آزادی قراددادها ،وقر نتایج غیرمعقرل مانند دو ماهیتی شد قراددادها ،نادیده انگاشتا ادادة
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پس از بیا ایا نکتص مقدماتی به ا صای قال های قرقی انتقال امالک پرداخته میشورد:
قرقی جه .نقل و انتقال قطعی امالک انتقال به مرج «عقد بیوع» اسو.
متداول تریا قال
همچنیا از مراددی که امکا تحقق عقد بیع دد آ وجرد دادد ،انعقاد «قرادداد اجاده بوه شورط
تملیک» اس ،.چراکه به مرج مادة  21آییانامص تسهیالت اعطایی بانکی (آییانامص فصل سرم
عملیات بانکی بدو دبا) مصرب هیأت وزیرا دد تادیخ « 3101/36/30اجاده به شورط تملیوک
عقد اجاده ای اس .که دد آ شرط شرد مستأجر دد پایوا مودت اجواده و دد حوردت عمول بوه
شرایط منددج دد قرادداد ،عیا مستأجره دا مالک گردد»  3بر ایا اساس دد ابتودای تحقوق ایوا
عقد ،منافع مال منتقل میشرد و دد حردت عمل به شرایط (بهویژه پرداخ .اقساط) عویا موال
نیز دد قال عقد بیع به مستأجر منتقل خراهد شد  1همچنیا مطابق مادة  28آییانامص موذکرد
احال ی 3183/2/16بانکها میترانند بوهمنظورد ایجواد تسوهیالت الزم جهو .گسوترش امورد
خدماتی ،کشاودزی ،حنعتی و معود  ،سواختما و مسوکا ،بازدگوانی و کسو وکواد و مصورف
کاالهای بادوام ساخ .داخل کشرد به عنرا مرجر ،مباددت به معامالت اجاده به شورط تملیوک
نمایند شایا ذکر اس .دد فرایند مذکرد عمالً دو انتقال (دو بیع) حردت خراهد گرف ،.چراکوه
ضما معامله بیا طرفیا ،بانک نیوز بوه قصود اعطوای تسوهیالت وادد معاملوه شوده و بوهجوای
انتقالگیرندة واقعی ،سند به نام بانک حادد می شرد و پس از بازپرداخ .تسهیالت ،سند بوه نوام
انتقال گیرندة واقعی حادد خراهد شد دد ایا فرایند هرچند دو بیع حردت گرفته اس ،.با ترجوه
به اینکه ایا دو انتقال ماهیتاً ناظر بر یک قرادداد (قرادداد اجاده به شرط تملیک) اس ،.ازایوادو
اخذ حرفاً یک فقره مالیات از انتقالدهنده مجاز برده و اخذ مالیات مجدد هنگام تنظی سند بوه
نام انتقالگیرندة واقعی ،مصداق مالیات مااعف و مغایر قانر اسو 1 .شوایا ذکور اسو .بنوابر
اشخاص و باشد (چراغی و همکادا )313 :3111 ،
 3دد مادة  3دستردالعمل اجرایی اجاده به شرط تملیک مصرب  3101/3/31شردای پرل و اعتباد نیوز بوه ایوا تعریوف
اشاده شده اس .قرقدانا نیز اجاده به شرط تملیک دا یکی از عقرد معینی میدانند که عرف تجوادی شورایط آ
دا تعییا میکند و از نظر تحلیلی ،عقد اجاده اس .همراه با وعده به انجام بیع (کاترزیا )111 :3111 ،
 1برای مطالعص بیشتر د ک :اسالمی پناه و عباسیا 11-01 :3188 ،
 1به مرج دأی هیأت عمرمی دیرا عدال .ادادی به شمادة  813مردخ « 3181/33/31با ترجه به موراد  21و 01
قانر مالیات های مستقی اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اع از بیع و غیر آ تجریز گردیوده اسو .و عقود
اجاده به شرط تملیک دد مدت اجاده ،معلق و مشروط به تحقوق شرایط آ می باشود و دد ایوا مودت انتووقال
قطعی حردت نمی پذیرد لذا دد مراددی که ضما معامله بیا طرفیا ،بانک نیز به قصد اعطوای تسوهیالت وادد
معامله شده و به جای انتقال گیرندة واقعوی سوند بوه نوام بانوک حوادد موی گوردد ،فقوط یوک فقوره مالیوات از
انتقال دهنده اخذ و مرقع تنظی سند به نام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبوه شورد و چور دد
ایا مدت ،انتقال قطعی حردت نمی پذیرد ،نمی تراند واجد آثواد انتقوال قطعوی و تبعوات ناشوی از آ از جملوه
تکلیووف انتقووالدهنووده بووه پرداخوو .مالیووات باشوود ،بنووابرایا قسووم .دوم بنوود یووک بخشوونامص شوومادة
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ترضیحات مذکرد ،نمی ترا پیش از انتقال نهایی به خریداد به ایا دلیل که امالک مذکرد موردد
استفادة غیرمالک اس ،.اقدام به اخذ مالیات بر ددآمد اجاده کرد 3
همچنیا دد یک مردد ،مقنا از نظر مالیاتی« ،قرادداد اجاده» دا نیز دد ک بیع تلقی کرده
و آثاد قرادداد بیع دا بر آ مترت میکند ایا مردد ناظر بر مسوتأجرا اموالک اوقوافی؛ اعو از
اینکه اعیا مستحدثه دد آ داشته یا نداشته باشند اس .که نسب .به عرحه ،مشومرل مالیوات
بر ددآمد امالک خراهند برد و دد محاسبص مالیات ایا گرنه مؤدیا تادیخ اجواده بوه جوای توادیخ
تملک منظرد خراهد شد 1
به جز عقد بیع ،نقل و انتقال دد قال عقردی مانند «حولح معورض» و «هبوص معورض» نیوز
ملک دا مشمرل ایا نر از مالیوات قوراد خراهود داد همچنویا اگور انتقواالت دد قالو «عقود
معاوضه» باشد ،یعنی عرضیا ،هر دو ملک باشند ،دد واقع «دو بیع همزما » حردت پذیرفتوه و
لذا پرداخ .دو مالیات نیز ضرودی اس .و باید هریک از متعاملیا ،مالیات نقل و انتقوال قطعوی
مربرط به ملک واگذادی خرد دا بپردازند (مادة  01قوانر مالیواتهوای مسوتقی ) بایود مودنظر
داش .از آنجا که بیع عبادت اس .از تملیک عیا به عرض معلورم (موادة  118قوانر مودنی) و
تناس ادزش اقتصادی عرضیا دد آ شرط اس( .شوهیدی ،)11 :3188 ،لوذا نقول و انتقواالت
بالعرض مانند انتقاالتی که دد قال هبص غیرمعرض ،حلح غیرمعرض ،وقف ،نذد ،بس ،وحوی.
و حردت می پذیرد ،مشمرل ایا نر از مالیات نیس .و س مردد ،مطوابق مقوردات مربرطوه
(مالیات بر ددآمد اتفاقی ،مالیات بر ادث و ) تعییا تکلیف خراهد شد
پرسشی که دد مردد قال های قرقی انتقال قطعی قابول طورا اسو ،.اینکوه آیوا بوه مرجو
«تقسی امرال مشا » نیز نقل و انتقال قرق مالکانه متصرد اس .و بر ایا اسواس مویتورا اخوذ
مالیات کرد مستفاد از دأی هیأت عمرمی دیرا عدال .ادادی به شمادة  80/2موردخ 3180/3/31
تقسی امرال مشا به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخ .یا احالا یوا سوازش مابوه التفواوت سوهام
مالکا مشا دد پایا تقسی از مصادیق ددآمدهای مشمرل مالیات محسرب نموی شورد  1اموا دأی
 133/1166/03631مردخ  3182/1/33سازما امرد مالیاتی کشرد که مفهو و متاوما وقر انتوقال قطعوی
براساس اجاده به شرط تمولیک میباشد و براساس آ متوعاملیا عقود اجواده بوه شورط تملیوک دا مکلوف بوه
پرداخ .مالیات نقل و انتقال قطعی می نماید ،مغایر قانر تشخیص می گردد و به استناد بنود یوک موادة  31و
مادة  01قانر دیرا عدال .ادادی ابطال میگردد» (هیأت عمرمی دیرا عدال .ادادی :3181 ،بند )3
برای مطالعص دیدگاه مخالف با ایا دأی د ک :چراغی و همکادا 308 :3111 ،
 3د ک :بخشنامص  20361مردخ  3113/33/30سازما امرد مالیاتی
 1مستنبط از مادة  12قانر مالیاتهای مستقی
 1مطابق دأی یادشده« :به حرا  .احل  23قانر اساسی جمهردی اسالمی ایرا هیچ نر مالیات وضع نمویشورد
مگر به مرج قانر نظر به مرات فرق الذکر و اینکه وضع و برقرادی مالیات منرط بوه کو حوریح قانرنگوذاد
اس .و تقسی امرال مشا به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخ .یا احالا یا سازش مابه التفاوت سوهام موالکیا
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یادشده محل تأمل اس ،.چراکه هرچند افراز و تقسی اموالک مشوا بوه نسوب .صوص هریوک از
مالکا -ددحردتی که ادزش سه هریک از مالکا مشاعی پس از تفکیک با ادزش صه آنها قبول
از تفکیک ،تفاوتی نداشته باشد -مشمرل هیچگرنه مالیات؛ اع از مالیات بر ددآمد امالک یا مالیات
بر ددآمد اتفاقی نخراهد شد ،اما بهنظر میدسد دد مراددی که ادزش سه برخی از مالکوا پوس از
تقسی یا تفکیک ،نسب .به ادزش سه آنها قبل از تقسی یا تفکیک «بیشتر» شرد ،چنانچه بابو.
آ وجهووی بووه کسووانی کووه ادزش سووه آنهووا کوواهش یافتووه اسوو ،.پرداخوو .شوورد ،موویبایسوو.
ددیاف.کنندگا وجه نسب .به مبلغ اضافی که عایدشا میشرد ،مشمرل مالیات بر نقول و انتقوال
قطعی شرند ،چراکه مادة  21قانر مالیاتهای مستقی بوهنحور مطلوق هور گرنوه ددآمود شوخص
قیقی یا قرقی ناشی از واگذادی قرق خرد نسب .به امالک دا مشمرل مالیات بر ددآمد امالک
دانسته اس .ازایا دو تی اگر ایا امر دا معاملوه نیوز قلموداد نکنوی  ،انتقوال قورق بوه مرجو
تقسی نامص امرال مشا نیز طبعاً مصداقی از «واگذادی» اس .و مشمرل ک یادشده خراهود بورد
همچنیا بهنظر میدسد دد حردت عدم پرداخ .وجه یا پرداخ .وجه کمتور از میوزا واقعوی نیوز
مالکانی که ادزش سه آنها به نسب .قبل تقسوی و تفکیوک ،بیشوتر شورد ،مویبایسو .مشومرل
مالیات بر ددآمد اتفاقی بهشماد دوند ،چراکه مادة  331قانر مالیاتهای مستقی «تحصیل ددآمود
به هر عنرا اع از معامالت محاباتی و بالعرض» دا مشمرل دانسته اس3 .

«طرق ثبت» نقل و انتقال قطعی امالک
مراد از طریقص (شیره) انتقال قطعی ،ثب .نقل و انتقاالت به مرج سند «دسومی» یوا «عوادی»
اس .از آنجا که شیرههای متفاوت دد نقل و انتقال اموالک بوه تفواوتهوایی از جملوه از یوث
«شروط ا راز انتقال» و «ترتیبات اجرایی وحرل مالیات» خراهد شد ،لذا بردسوی ایوا مرضور
مشا دد پایا تقسی از مصادیق مرادد مصورا دد موادتیا 331و  381قوانر مالیوات هوای مسوتقی و سوایر
ددآموودهای مشوومرل مالیووات محسوورب نموویشوورد ،بنووابرایا بخشوونامههووای شوومادة 10111/1610/16مووردخ
 3100/1/3و  08106/1206/1مردخ  3100/33/1معاو ددآمدهای مالیاتی وزادت امرد اقتصوادی و دادایوی از
جه .اینکه امر تقسی دا به شرا منددج دد مصربات مزبرد مشمرل مالیات اعالم داشته اس ،.خوالف قوانر و
خوادج از دود اختویادات قوانورنوی موربرط تشوخیص داده موی شورد و بوه اسووتناد بنود «الوف» موادة  31و
 01قانر دیرا عدال .ادادی مصرب  3182ابطال میگردند» بر مبنوای ایوا دأی ،اسوتدالل شوده اسو .کوه
«تقسی نامه از دیدگاه قرق مالیاتی ایرا  ،معامله بهشماد نمیآید و واجد آثاد انتقال قطعی ملک نمیباشود از
ایا دو مالیات به آ تعلق نمیگیرد » (طاهری تادی)313 :3110 ،
 3ایا دویکرد مطابق دأی شمادة  36818مردخ  3101/36/38شردای عالی مالیاتی نیوز اسو .البتوه هرچنود دأی
یادشده حرا تا ًترسط دیرا عدال .اددای ابطال نشده اس ،.ایوا دأی بوا ترجوه بوه موالک دأی شومادة 80/2
مردخ  3180/3/31هیأت عمرمی دیرا عدال .ادادی منسرخ و غیرمعتبر تلقی میشرد
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ائز اهمی .اس .نقل و انتقال قطعی امالک به مرج سند دسمی ،علیالقاعوده معتبور اسو،.
چراکه مطابق مادة  11قانر ثب .اسناد و امالک همیا که ملکی مطابق قانر دد دفاتر اسوناد
دسمی به ثب .دسید ،دول .فقط کسی دا که ملک به اس او ثب .شوده یوا کسوی دا کوه ملوک
مزبرد به او منتقل شده و ایا انتقال نیز دد دفتر امالک بوه ثبو .دسویده اسو ،.مالوک خراهود
شناخ .همچنیا مطابق مادة  01قانر یادشده ،ثب .تمامی عقرد و معامالت دد خصرص عیا
یا منافع امرال غیرمنقرل دد دفاتر اسناد دسمی ضرودی اس .بور ایوا اسواس واگوذادی ملوک،
بدو تنظی سند دسمی از یث مالیاتی قاعدتاً دد ک اجاده خراهد برد ،چراکه به مرج ایا
انتقاالت حرفاً «انتقال منافع ملک» بدو واگذادی مالکی .عیا ،معتبر و قانرنی تلقی مویشورد
علی دغ قاعدة کلی مذکرد اما دد دو ال ،.نقل و انتقاالت عوادی نیوز معتبور اسو .و مشومرل
مالیات بر نقل و انتقال قطعی قراد میگیرد :الف) چنانچه با ترجه به محول وقور ملوک و عورف
محل ،معاملص امالک به حردت عادی نیز دایج باشد ،مانند امالک دسوتدادمی 3مرضور موادة 10
قانر مالیاتهای مستقی و یا وا دهای مسکرنی متعلق به شرک.های سازندة مسوکا مرضور
تبصرة  36موادة  21قوانر مالیواتهوای مسوتقی  1و ب) همچنویا مطوابق موادة  111قوانر
مالیاتهای مستقی ادادة امرد مالیاتی میتراند برای دسیدگی به اظهادنامه یا تشخیص هر گرنوه
ددآمد مؤدی به کلیص دفاتر و اسناد و مدادک مربرط مراجعه و دسیدگی کنند ازایادو بوا ترجوه
به عمرمی .اسناد و مدادک مذکرد دد ایا ماده که شامل اسناد عادی نیز میشرد ،ا راز انتقوال
قطعی ملک به مرج اسناد عادی با ترجه به مدادک مثبته و تحقیقات معمرله ترسوط سوازما
بهنحری که معلرم شرد هیچگرنه مالاالجادهای وجرد نداشته اس .نیز ممکا اس1 .
 3دد کتابهای ترمینرلرژی قرق تعریفی از احطالا دستدادمی ادائه نشده اس .ایا عنورا  ،تأسیسوی کوامالً عرفوی
اس .که اعتباد خرد دا از عرف و عادات مسل و دایج بیا مردم دد طرل سالهوای متموادی کسو کورده اسو .و
شباه .زیادی با ق کس و پیشه دد اجاده اماکا تجادی دادد هنگامی ایا عنرا ایجاد میشرد که شخصوی بوا
اجازة مالک دد زمینی تصرف کرده و اقدام به ا یای زمیا و ایجاد آبادانی دد آ زمیا بهحوردت مسوتمر کنود دد
ایا نر امالک ،مالک به استناد اسناد مالکی .نمیتراند ق متصورف دا نادیوده گرفتوه و خلوع یود وی دا بخراهود
همچنیا متصرف نیز نمیتراند به استناد تصرفات طرالنیمدت و بدو معادض خورد دد ملوک متعلوق بوه دیگوری
ادعای مالکی .نسب .به ملک مزبرد نماید و ابطال اسناد مالکی .مالک دا تقاضا کنود (محمودی و اسودیا :3112 ،
 /)100دد امالک دستدادمی هرچند متصرف ،دادای تمامی قرق مالکانه نیس ،.چنانچه وی تموامی قورق خورد
نسب .به ملک دا به دیگری منتقل کند ،مشمرل مالیات نقل و انتقال قطعی امالک میشرد
 1به مرج ایا تبصره« :وا دهای مسکرنی متعلق به شرک.های سازندة مسکا که قبل از انتقال قطعوی و طبوق
اسناد و مدادک مثبته به مرج قرادداد واگذاد میگردد مادام که دد تصرف خریداد میباشد ،دد مودت موذکرد
اجادی تلقی نمیشرد و لحاظ مالیاتی با خریداد مانند مالک دفتاد خراهد شد مشروط بور اینکوه مالیوات نقول و
انتقال قطعی مرضر مادة ( )21ایا قانر به مأخذ تادیخ تصرف پرداخ .شده باشد »
 1مستنبط از بند «و» بخشنامص  31216موردخ  3180/1/11و همچنویا دأی شومادة  33838موردخ  3110/33/31و
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«شیرة انتقال قطعی امالک» می تراند بر «ترتیبات اجرایی وحرل مالیوات» نیوز موؤثر واقوع
شرد اگر خریداد دد ضما قرادداد انتقال قطعی ملک که بهحردت «دسمی» تنظی شده ،تعهود
به پرداخ .بدهی های مالیاتی ملک کند ،سازما امرد مالیواتی وق مراجعوه بوه هور دو طورف
قرادداد دا بهحردت تاامنی دادد ،چراکه به مرج مادة  381قانر مالیاتهای مستقی کسوانی
که پرداخ .مالیات دیگری دا به حردت دسمی تعهود کورده باشوند ،دد کو موؤدی محسورب
می شرند و از نظر وحرل بدهی طبق مقردات قانرنی اجرای وحرل مالیات ها با آنا دفتاد خراهود
شد 3که ایا مرضر دد بند «ج» مادة  3قانر تسوهیل تنظوی اسوناد دد دفواتر اسوناد دسومی
مصرب 3182نیز مردد اشاده قراد گرفته اس 1 .اما چنانچه قرادداد یادشده بوهحوردت «عوادی»
تنظی شده باشد از آنجا که برخالف اسناد دسمی ،ایا اسناد مویتراننود ترسوط طورف قورادداد
(متعهد به پرداخ .مالیات) مردد انکاد و تردید قراد گیرند ،ازایادو علیالقاعده سازما نمیتراند
براساس آنها اقدام به اخذ مالیات از طرف قرادداد کند؛ مگر مفاد ایا اسناد بهنحری مردد تأییود
مؤدی قراد گیرد –مثل ثب .دد اسناد و دفاتر قانرنی مؤدی و  -دد ایا ال .میتراند بوهمنزلوص
اقراد وی بهشماد آید 1و دد نتیجه سازما میتراند براساس ایاگرنه اسناد عوادی نیوز اقودام بوه
اخذ مالیات کند همچنیا مادة  111قانر مالیاتهای مستقی سازما دا مجواز بوه مراجعوه و
دسیدگی به هر گرنه اسناد و مدادک جه .تشخیص ددآمد مشومرل مالیوات مؤدیوا شوناخته

دأی شمادة  16/0/33880مردخ  3113/36/31هیأت عمرمی شردای عالی مالیاتی هما گرنهکه ذکر شود دد ایوا
مرادد ،ا راز اینکه هیچگرنه مالاالجادهای وجرد نداشته از شروط تعلق مالیات بر نقل و انتقال قطعی اس.
 3د ک :پاسخ ادادة کل فنی سازما به شمادة  33-0121مردخ  82/31/10به مرج ایا اظهادنظر« :مراد از تعهد
دد مادة  381قانر مالیاتهای مستقی تعهدی اس .که طبق سند دسمی بهعمول آموده کوه دد ایوا حوردت
وا د امرد مالیاتی ذیربط میتراند پس از طی مرا ل مربرط بوه تشوخیص ددآمود و قطعیو .مرضور  ،مالیوات
متعلق دا از متعهد با دعای .مقردات وحرل نماید »
 1به مرج ایا بند «دفاتر اسناد دسمی مکلفاند هنگام نقل و انتقال عیا امالک ،مفاحا ساب مالیواتی و بودهی
مرضر مادة ( )11قوانر توأمیا اجتمواعی مصورب  3120دا از انتقوالدهندةمطالبوه و شومادة آ دا دد سوند
تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقالگیرنده ضما سند تنظیمی ،متعهد به پرداخ .بدهی ا تمالی گوردد کوه
دد ایا حردت متعاملیا نسب .به پرداخ .آ مسوئرلی .تاوامنی خراهنود داشو ».البتوه هرچنود دد سوال
 3110به مرج مادة  181قانر مالیاتهای مستقی احال ی ،استثنای مذکرد دد ایا بند لغر شد ،اما بهنظور
نمیدسد که لغر آ احل امکا تعهد طرف مقابل به پرداخ .مالیات به مرج سند دسمی دا مخدوش کنود و
اثر لغر ،تسری حدد بند به تمامی االت اس .به بیا دیگر ،تی ددحوردتیکوه انتقوالگیرنوده ضوما سوند
تنظیمی ،متعهد به پرداخ .بدهی ا تمالی گردد نیز دفاتر اسناد دسمی مکلفاند هنگوام نقول و انتقوال عویا
امووالک ،مفاحووا سوواب مالی واتی و بوودهی مرضوور مووادة ( )11قووانر تووأمیا اجتموواعی مصوورب  3120دا از
«انتقالدهنده» مطالبه و شمادة آ دا دد سند تنظیمی قید کنند
 1د ک :امامی 11 :3116 ،همچنیا طبق مادة  3183قانر مدنی «قید دیا دد دفتر تاجر بهمنزلص اقراد کتبی اس».
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اس 3 .تی چنانچه سازما نتراند به مرج اسناد عادی ،اقدام به اخذ مالیوات کنود ،ایوا امور
نافی امکا مراجعص بعدی سازما و همچنیا مؤدی احولی (فروشونده ،مورجر یوا ) بوه مراجوع
قاایی جه .اثبات قرادداد و الزام طرف مقابل به اجرای مفواد آ –از جملوه پرداخو .مالیوات
ترسط وی– نخراهد برد نکتهای که باید مدنظر داش .اینکه دد هریک از انرا انتقواالت موذکرد
«اگر هدف ترافق ایا باشد که دیا مالیاتی از ذمص مؤدی خادج و بر ذمص شخص ثالث قراد گیرد،
ایا امر بهعل .مغایرت با قرانیا آمرة مالیاتی ،معتبر نیس .ولی اگر هدف ترافوق آ باشود کوه
دیا دد ذمص خرد مؤدی باقی بماند و دد عیا ال شخص ثالث نیز مرظف به پرداخ .آ باشود
ایا ترافق ححیح بهنظر میدسد» (دستمی و عبادی بشیر)213 :3110 ،

«زمان» نقل و انتقال قطعی امالک
تعییا ححیح «زما نقل و انتقال قرق مالکانه» ایا اثور قورقی مهو دا بوهدنبوال دادد کوه
«قانر مالیاتی معتبر» دا مشخص خراهد کرد قانر اک بر انتقاالت ،هموا قوانر واک دد
زما «واگذادی» اس .و بنابرایا مراددی چور «محاسوبص ددآمود مشومرل مالیوات اموالک» و
«تعییا ادزش معامالتی» براساس «تادیخ واگذادی» انجام خراهد پوذیرف .بایود ترجوه داشو.
چنانچه واگذادی به مرج «سند عادی» انجام گیرد ،تادیخ آ هما «توادیخ منوددج دد سوند
عادی» خراهد برد و ایا نکته دد مرضر انتقال منافع ملک نیز حوادق اسو .بوه مرجو موادة
 001قانر مدنی «مدت اجاده از دوزی شرو می شرد که بیا طرفیا مقرد شده اس .و اگور دد
عقد اجاده ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وق .عقد محسرب اسو ».از سوری دیگور ،چنانچوه
انتقال به مرج «سند دسمی» انجام شرد و تادیخ تنظی سند دسمی بوا توادیخ انعقواد قورادداد
(تادیخ انتقال) یکسا باشد ،طبعاً دد تشخیص تادیخ انتقال ،اختالفوی مطورا نخراهود شود اموا
ددحردتیکه تادیخ انتقال منددج دد «سند عادی» مقدم بر تادیخ تنظی «سوند دسومی» باشود،
مطابق مادة  16قانر ثب .اسناد و امالک کشرد سندی کوه مطوابق قورانیا بوه ثبو .دسویده،
دسمی اس .و «تمام محتریات» و امااهای منددج دد آ معتبر خراهد برد؛ مگر مجعرلیو .آ
ثاب .شرد  1بنابرایا دد ایا ال .نیوز «توادیخ انتقوال بوه مرجو سوند عوادی» کوه از جملوه
«محتریات» سند دسمی اس ،.معتبر و مالک تعییا زما انتقال خراهد برد شایا ذکور اسو.
هرچند مادة  3162قانر مدنی مقرد میدادد که دد اسناد دسمی «تادیخ تنظی » معتبر اسو،1.
 3به هرطریق بترا ددمردد اسناد عادی باترجه به قرائا ،حدود سند دا اثبات کرد ،نرشته سوندی .خراهود داشو.
(شمس)16 :3181 ،
 1د ک :شمس83-80 :3181 ،
 1مادة  3162قانر مدنی« :دد اسناد دسمی تادیخ تنظی معتبر اس .تی بر علیه اشخاص ثالوث ولوی دد اسوناد
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اما با استناد به ایا ماده نمیترا «تادیخ انعقاد قورادداد منوددج دد سوند دسومی» دا بوهعنورا
مالک تشخیص زما نقل و انتقال قطعی ملک دانسو .دد واقوع موادة یادشوده ددحودد اثبوات
قابلی .استناد و خدشه ناپذیری مفاد اسناد دسمی از جمله تادیخ تنظی آ دد مقایسه با اسوناد
عادی اس .و لذا ایا ماده دد داستای مفاد مادة  16قوانر ثبو .اسوناد و اموالک کشورد تلقوی
میشرد  3بنابرایا دد حردت تفاوت دد تادیخ تنظوی سوند دسومی و توادیخ منوددج دد قورادداد
عادی ،تادیخ اخیر مالک قراد میگیرد و بودیاترتیو «ا کوام قوانرنی معتبور دد زموا انتقوال
عادی» –و نه زما تنظی سند دسمی -معتبر خراهد برد 1

نتیجهگیری
سیر قانرنگذادی مالیاتی نشا میدهد مالیات بر نقل و انتقال امالک از «ماهیو .ددآمودی» بوه
ماهی« .مالیات مقطر » تغییر شکل داده اس .با ترجه اینکه مالیاتهای مقطر به سادهسازی
دد فرایند تشخیص مالیات کمک چشومگیری مویکنود ،ازایوادو از ایوا یوث بورای دسوتگاه
مالیاتستانی و مؤدیا مفید تلقی می شرد؛ اما دغدغص احلی نظام قرق مالیاتی که ترزیع ثروت
و ایجاد عدال .مالیاتی اس ،.هنگامی بهنحر شایستهتر جامص عمل میپرشد که مالیات ددیوافتی
تابعی از ددآمد مؤدی باشد و کنترل فعالی.های سرداگرانه و تنظی بوازاد مسوکا دا نیوز هودف
قراد دهد البته ایا سخا به معنای لزوم تبدیل ماهی .ایا مالیات از مقطر به ددآمدی نیس،.
عادی تادیخ فقط ددبادة اشخاحی که شرک .دد تنظی آنها داشته و ودثص آنا و کسوی کوه بوه نفوع او وحوی.
شده معتبر اس» .
 3مستنبط از دأی هیأت عمرمی دیرا عدال .ادادی به شمادة  80/1مردخ  3180/3/31به مرجو ایوا دأی« :بوه
حرا  .حدد مادة  008قانر مدنی ،مدت اجاده از دوزی شرو می شرد که بویا طورفیا مقورد شوده اسو .و
مطابق مادة  16قانر ثب .اسناد و امالک کشرد سندی که مطابق قرانیا به ثب .دسیده دسمی اسو .و تموام
محتریات و امااهای منددجه دد آ معتبور خراهود بورد مگور آنکوه مجعرلیو .آ ثابو .شورد بنابوه مراتو
فرق الذکر و اینکه اعتباد توادیخ تنظی سند بوه شرا مادة  3162قانر مودنی نافی اعتباد آثاد مترت بر سوایر
منددجات سند دسمی از جمله تادیخ شرو مدت اجاده مقرد بویا طورفیا نیسو ،.بنوابرایا اطوالق بخشونامص
شمادة  160/1218مردخ  3111/8/30دئیس شردای عالی مالیاتی که منحصراً مفهو تأکیود بور اعتبواد توادیخ
تنظی سند دسمی تی دد حردت تفاوت آ با تادیخ شرو مدت اجواده اسو ،.خوالف قوانر تشوخیص داده
می شرد و مستنداً به بند  3مادة  031و مادة  01قانر دیرا عودال .ادادی مصورب  3182ابطوال مویشورد »
(هیأت عمرمی دیرا عدال .ادادی :3180 ،بند )3
 1ایا نکته از مالک مادة  11قانر مالیاتهای مستقی نیز قابل استنباط اس .به مرج ایا مواده« :زمویاهوایی
که از طریق اسناد عادی معامله گردیده اس .دد مرقع تنظی سند دسمی به نام خریداد قیم .اعیوانی ا وداث
شده وسیلص خریداد دد محاسبه منظرد نخراهد شد مشروط بر ایا که مرضور موردد تأییود مراجوع ذی حوالا
دولتی یا محاک قاایی یا شهردادی محل که ملک دد محدودة آ واقعاس .س مردد قراد گرفته باشد »
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بلکه ایجاد پایههای مالیاتی مکمل مانند «مالیات بر عایدی سرمایه»« ،مالیات بر امالک با ادزش
باال» و برای تحقق اهداف مذکرد نقش قابل ترجهی ایفا میکند که بند «ت» تبصرة  0بردجوص
سال  3111کل کشرد و پیش نریس الیحص احالا قانر مالیاتهوای مسوتقی  3نریودبخش ایوا
مسئله اس .همچنیا ترجه به «قال های انتقال امالک» نشا میدهود نظوام قورق مالیواتی
ایرا از یک سر دد برخی قال ها بوه اخوذ «مالیوات ماواعف» قائول بورده کوه نمرنوص آ دا دد
«قرادداد اجاده به شرط تملیک مابیا بانک و ددیاف .کنندة تسهیالت خرید مسوکا» مویتورا
مشاهده کرد؛ اما از سری دیگر دد برخی انتقاالت ،آ دا مشمرل مالیات نمویدانود؛ بورای مثوال
انتقال قرق مالکانه به مرج تقسی نامص امرال مشا ددحردتی که بوه ددیافو .وجوه از سوری
«شرکایی که ادزش سه آنها کاهش یافته» منجر شرد بهنظر می دسود هور دو واالت موذکرد
محل نقد و مغایر قراعد و ا کام مالیاتی باشد
نقل و انتقال امالک چنانچه از طریق سند دسمی انجام گیورد ،مشومرل مالیوات مرضور ایوا
مقاله خراهد شد ،اما مقنا دد مراددی نیز بهحردت استثنایی انتقاالتی دا که به شکل عوادی انجوام
شرد ،مشمرل مالیات یادشده میداند از جمله نکات چالشی دد ایا مردد ،ا وراز انتقوال ملوک بوه
مرج حال ی.های عمرمی مأمردا مالیاتی «وفق مادة  111قانر مالیاتهای مسوتقی » اسو.
هرچند مقردات مالیاتی شروطی دا دد ایا مردد مقورد کورده (بنود «و» بخشونامص شومادة 31216
مردخ  ،)3180/1/11اما اجرایی شد الزامات قانرنی جه .ثب« .دسمی» تموامی انتقواالت امورال
غیرمنقرل دد کاهش اشتباهات و برداش.های سلیقهای دد تشخیص مرادد فرق بسیاد مؤثر خراهود
برد؛ مرضرعی که مردد تأکید سند تحرل قاوایی مصورب موردخ 3111/1/16دئویس قورة قاواییه
(مأمردی .هفت  :مای .از قرق مالکی .اشخاص) نیز قراد گرفته اس.
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