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چكیده
بر اساس اصل آزادی قراردادها، اشخاص در انعقاد قراردادهای خود با یکدیگر آزاد هستند. ليکن این آزادی عمل 
در انعقاد قرارداد با دو محدودیت قانون، اخالق و نظم عمومی همراه است. هر جایی كه قرارداد خصوصی افراد 
با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود، این اصل آزادی انعقاد قرارداد، قابليت اجرایی نخواهد داشت 
و دولتها از چنين قراردادی حمایت نخواهند كرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری دارد كه 
بر طرفين تحميل می گردد از نظر حقوق عمومی آثاری دارد كه از آثار آن، دولت نيز منتفع می گردد و آن هم 
مربوط به ماليات و عوارض متعلق بر آن قرارداد است كه این امر نيز یکی از آثار ناشی از قرارداد می باشد. در 
قراردادهایی كه بين اشخاص منعقد می شود گاها مشاهد می شود كه طرفين قصد دارند این اثر اخير را تحت 
تاثير توافق خود به نحوی تغيير دهند. از مصادیق بارز این موضوع، قراردادهایی است كه پرداخت ماليات در 
آن ضمن شرط بر عهده طرفی گذاشته می شود كه مودی مالياتی محسوب نمی گردد. در نفوذ حقوقی این نوع 
قرارداد و شرط ضمن آن و عدم مخالفت با نظم عمومی تردیدی نيست. سازمان امور مالياتی كشور به عنوان 
منتفع از چنين قراردادی به روش خاصی ميزان ماليات متعلقه را محاسبه و مورد مطالبه قرار می دهد و اصراری 
بر مباشرت مودی اصلی در پرداخت ماليات ندارد. اختالف بين دو طرف قرارداد در عمل به شرط، در مراجع 
دادگستری قابل رسيدگی است. ليکن اختالف طرفين با دولت در خصوص اعمال و اجرای این شرط دارای 

تبعات متفاوتی می باشد. 
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1- مقدمه1

در برخی از قراردادهای بيع امالک، سرقفلی و خرید و فروش اتومبيل و همچنين اجاره امالک و اشياء و 
قراردادهای ورزشی به ویژه رشته ورزشی فوتبال مشاهده می شود كه در اسناد مکتوب مربوط به اعمال 
حقوقی مذكور، با گنجاندن شرطی، پرداخت ماليات را به عهده خریدار یا مستاجر یا باشگاه )گيرنده خدمت( 
قرار می دهند. بدین ترتيب طرف قراردادی كه قانون ماليات ها او را تحصيل كننده درآمد می شناسد، خود را 
از پرداخت ماليات معاف و پرداخت حقوق دولت را برعهده طرف مقابل خود قرار می دهد. به عبارت دیگر 
دو طرف قرارداد با همدیگر توافق می كنند كه ماليات متعلق به موضوع قرارداد را طرفی كه قانون او را به 

عنوان مودی مالياتی )پرداخت كننده ماليات( نمی شناسد، پرداخت نماید. 
وقتی كه اسناد مربوط به معامله در اختيار اداره امور مالياتی جهت محاسبه و مطالبه ماليات قرار می گيرد، 
ماموران مالياتی بدون توجه به مفاد شرط، اوراق مالياتی را بنام مودی واقعی و تحصيل كننده درآمد تنظيم 
و ماليات موضوع قرارداد را از شخص مذكور مطالبه می نمایند. چنانچه طرفی كه شرط به ضرر اوست به 
شرط و تعهد خود عمل ننماید، تکليف چيست؟ روابط طرفين با همدیگر و با دولت )سازمان مالياتی( چگونه 

خواهد بود؟
اینکه آیا چنين قراردادی صحيح است؟ شرایط تحليل حقوقی  از  سئوال اصلی این مقاله عبارت است 
آن به چه نحو می باشد؟ عالوه بر سئوال اصلی، سئوال های فرعی دیگری نيز مد نظر بوده اند كه عبارتند 
از: نحوه اجرای این گونه قراردادها چگونه می باشد؟رابطه منتفع با شرط مذكور و دولت چگونه است؟ آیا 
دولت می تواند به موجب این شرط به طرفی كه تحصيل كننده درآمد نيست مراجعه نماید؟ چنانچه طرفی 
كه شرط به ضرر اوست به شرط و تعهد خود عمل ننماید، تکليف چيست؟ روابط طرفين با همدیگر و با 
دولت )سازمان مالياتی( چگونه خواهد بود. آیا سازمان مالياتی می تواند به هر دو طرف جهت وصول ماليات 
مراجعه كند؟ فرض اصلی ما در این تحقيق این است كه » شرط تعهد پرداخت ماليات متعلق بر قرارداد، بر 
عهده كسی است كه تحصيل كننده در آمد نمی باشد و در نظام حقوقی ایران نفوذ حقوقی دارد و دولت به 
عنوان ثالث منتفع از این شرط می تواند جهت وصول حقوق خود به هر دو طرف معامله با شرایطی مراجعه 
نماید«. هدف این پژوهش كه بر اساس منابع كتابخانه ای و بررسی رویه موجود در نظام مالياتی كشور 
انجام گرفته است پاسخ به سئواالت اصلی و فرعی و بررسی صحت و سقم فرضيه فوق با اتکا به تحليل 

و استنادهای قانونی است.

1. برای خودداری از تکرار »متعهد پرداخت« در متن مقاله از عنوان »انتقال گيرنده« استفاده می كنيم.
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2- جایگاه شرط ضمن عقد پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در قرارداد
قبل از ورود به بررسی روابط طرفين، بهتر است راجع به اصل موضوع و امکان گنجاندن شرط پرداخت 
ماليات توسط انتقال گيرنده در قراردادها نگاهی اجمالی داشته باشيم. شرط امری است محتمل الوقوع در 
آینده كه طرفين عقد یا ایقاع كننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را )كاًل یا بعضًا( متوقف بر حدوث آن 
امر محتمل الوقوع نمایند )لنگرودی، 1372(. به عبارت دیگر شرط عبارت است از چيزی كه از عدمش عدم 
مشروط به وجود می آید ولی وجود آن به تنهایی برای ایجاد مشروط كافی نيست. مثال شرط سوختن چوب، 
خشک بودن آن است ولی خشک بودن به تنهایی علت سوختن چوب نيست. ممکن است افراد در ضمن 
انعقاد قراداد توافقی را هم راجع به مسائلی كه از موضوعات قرارداد نيست با هم داشته باشند. اصوآل این 
توافق تابع عقد اصلی است و استقالل ندارد و در صورت بطالن یا انحالل عقد اصلی، باطل یا از بين رفته 
به شمار می آید. توافق بدین معنی، شرط ضمن العقد یا شرط ضمن عقد ناميده می شود )صفایی 1389: 

 .)185-191
شرط ضمن عقد، خود تعهدی تبعی و فرعی نسبت به عقد اصلی است. تمام علمای حقوق متفق القولند 
كه شرط ماهيت اعتباری مستقل ندارد بلکه تابعه و وابسته به عقد اصلی است. از این رو وضعيت حقوقی 
آن وابسته به عقد مشروط است. چنانچه عقدی كه ضمن آن شرطی گنجانده شده است بنا به عدم وجود 
یکی از شرایط اساسی صحت معامالت باطل باشد شرط نيز به تبع آن باطل خواهد بود. زیرا شرط وابسته و 
متکی به عقد اصلی است )شهيدی 1387: 39 -25 ؛ صفایی 1389: 187؛ افتخاری 1382: 231 - 226 ؛ 
كاتوزیان 1383: 141 -136(. لکن اگر شرط ضمن عقد بنا به جهاتی باطل یا غير نافذ باشد، این امر تاثيری 
در عقد اصلی نخواهد داشت، زیرا عقد متکی به شرط نيست بلکه مستقيم و بدون واسطه ایجاد شده است 

كه البته این امر استثنائاتی دارد كه محل و مجال پرداختن به دیگری را نياز دارد.
در فرض مساله ما قراردادی منعقد می شودكه این قرارداد و شخص تحصيل كننده درآمد ناشی از قرارداد 
مذكور مشمول ماليات است، ليکن در ضمن قرارداد شرطی گنجانده می شود كه به موجب شرط مذكور، 
طرف مقابل متعهد پرداخت ماليات می گردد، در حالی كه قانون ماليات ها از این جهت تکليفی برای او تعيين 
نکرده است. بدین ترتيب یک قرارداد اصلی داریم كه به موجب این قرارداد مال یا منفعتی مورد انتقال قرار 
گرفته كه مشمول ماليات است و ماليات بر عهده تحصيل كننده درآمد ناشی از قرارداد است. و یک شرط 
ضمن عقد داریم كه به موجب آن مسئوليت تحصيل كننده درآمد در خصوص پرداخت ماليات به طرف 
مقابل او منتقل شده و او تعهد پرداخت ماليات موضوع قرارداد را براساس شرط ضمن عقد پذیرا شده است.
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این  اساس  بر  داده اند.  انجام  را  بندی  تقسيم  گونه  سه  حقوقدانان  عقد  به  شرط  اتصال  چگونگی  در 
تقسيم بندی و اقسام شرط مذكور از حيث چگونگی اتصال به عقد عبارت است از شرط مصرح، شرط تبانی، 
شرط ضمنی و شرط بعدی یا الحاقی. در فرض مسئله ما نحوه اتصال شرط به عقد از قسم شرط مصرح 
است، زیرا بر اساس تعریفی كه از شرط مصرح ارائه شده كه عبارت است از شرطی كه بين ایجاب و قبول 
عقد ذكر شود . مثال در معامله سرقفلی شرط شود كه پرداخت ماليات برعهده خریدار باشد. در اعتبار شرط 
مصرح تمام فقهاء و حقوقدانان اتفاق نظر دارند و چنانچه شرایط صحت در عقد جمع باشد در اعتبار شرط 

ضمن عقد مصرح تردیدی نيست )شهيدی، 1387 :40(. 
قانون مدنی ایران، شرط ضمن عقد را سه قسم معرفی كرده است: شرط صفت، شرط نتيجه و شرط فعل. 
شرط فعل چنان كه از نام آن پيداست عبارت است از شرط كردن انجام یا خودداری از انجام عمل به وسيله 
یکی از طرفين عقد یا شخص ثالث. در شرط فعل بودن، شرط ضمن عقد تعهد پرداخت ماليات دیگری 
تردیدی نيست زیرا در این گونه شروط، متعهد پرداخت ماليات، بر اساس شرط مندرج در قرارداد مکلف به 

انجام عمل پرداخت ماليات است كه این امر با تعریف شرط فعل مطابقت دارد. 
دیدیم كه فساد شرط به عقد سرایت نمی كند و این مطابق با قاعده و اصل است. قانون مدنی در ماده 
232 شروط باطل را بيان كرده است. به موجب ماده مذكور شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد 

نيست:
* شرطی كه انجام آن غير مقدور باشد؛

** شرطی كه در آن نفع و فایده وجود نداشته باشد؛
*** شرطی كه نامشروع نباشد.

در فرض مساله ما چنانچه یکی از شرایط سه گانه مذكور وجود داشته باشد؛ شرط باطل خواهد بود ليکن 
این ابطال به عقد اصلی سرایت نخواهد كرد و اگرشرایط مذكور در مساله ما مصداق نداشته باشند شرط 

صحيح است و بایستی به آن عمل شود. به بررسی هریک از شرایط مذكور در فرض مساله می پردازیم.
* شرط پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده غير مقدور نيست

دیدیم كه فرض مساله ما یعنی شرط پرداخت ماليات موضوع قرارداد بر عهده كسی كه قانون ماليات ها 
او را تحصيل كننده درآمد نمی شناسد، شرط فعل بود. مقدور بودن انجام شرط، مربوط به شرط فعل است 
انجام آن برای مشروط عليه،  نتيجه. مقدور بودن شرط بدین معنی است كه  نه شرط صفت و نه شرط 
چه به واسطه و چه بی واسطه ممکن باشد. در مسئله ما مقدور بودن انجام شرط، زمانی كه انتقال گيرنده 
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متعهد پرداخت ماليات می شود امری روشن و بدیهی است و این شرط، شرط غيرمقدور محسوب نمی شود، 
زیرا متعهد در اینجا با مراجعه به ادارات امور مالياتی قادر به انجام تعهد خود یعنی پرداخت ماليات متعلق 
به موضوع معامله است. شرط غير مقدور شرطی را گویند كه عقاًل یا عادتًا یا قانونًا متعهد آن شرط در 
نبيند. چون در پرداخت  باید عمل كند در خود  را در زمانی كه  توانایی عمل كردن به شرط  حين تعهد، 
ماليات توسط انتقال گيرنده عرف بر انجام این كار احتمال قوی می دهد پس این شرط غير مقدور محسوب 

نمی شود.
** شرط پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده دارای منفعت غير عقالیی است

شرطی كه ضمن عقد گنجانده می شود بایستی دارای منفعت عقالیی اعم از مادی یا معنوی برای یکی 
از طرفين یا شخص ثالث باشد. معيار اینکه تشخيص بدهيم، شرط دارای فایده است یانه؟ مراجعه به بنای 
عقال و خردمندان است. در فرض مسئله با انتقال ماليات از ذمه فروشنده به خریدار، فروشنده به ميزان 
ماليات موضوع  یا موجری كه  برای فروشنده  این شرط  ارزش مادی می شود. پس  دارای  متعلقه  ماليات 
قرارداد را بر عهده طرف مقابل خود شرط كرده است، دارای منفعت مادی است لذا بدین ترتيب این شرط 
دارای فایده و منفعت محسوب می شود. اگر چنانچه بعد از معامله مشروط به شرط ضمن عقد ماليات بر 
عهده انتقال گيرنده، معلوم شود كه موضوع معامله مشمول ماليات نمی باشد، بدین ترتيب شرط بی فایده 

بوده و این امر باعث بطالن شرط شده ليکن بطالن شرط ضمن عقد به خود عقد سرایت نخواهد كرد.
*** شرط پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده نامشروع نيست

شرط  می گویند.  قانون  شرط خالف  آنرا  باشد  مخالف  الزامی  قوانين  از  یکی  با  آن  نتيجه  كه  شرطی 
نامشروع، شرطی است كه مخالف قانون بوده و در تقابل با اخالق و نظم عمومی جامعه است و یا مخالف 
با اصول كلی حاكم بر یک قانون می باشد. آیا شرط پرداخت ماليات توسط كسی كه تحصيل كننده درآمد 
نيست غير قانونی و غير اخالقی و در تقابل با نظم عمومی و مخالف با اصول حاكم بر مقررات موضوعه در 
خصوص مورد محسوب می گردد؟ قانون امری از جمله قوانينی است كه مربوط به نظم عمومی جامعه بوده 
و تخطی از آن جایز نيست و دارای ضمانت اجرایی می باشد. قانون ماليات ها نظر به این كه ارتباط مستقيم 
با نظم عمومی جامعه دارد و در تنظيم انضباط اقتصادی جامعه یکی از ابزارهای مهم دولتها به شمار می رود 
از قوانين آمره محسوب می شود و دارای ضمانت اجرایی است و تخطی از آن در مواردی جرم محسوب 
و دارای مسئوليت مدنی، اداری و كيفری نيز هست. پس راجع به تشخيص قانونی یا قانونی نبودن شرط 
فوق الذكر ناگزیر از مراجعه به قانون ماليات ها و قوانين در ارتباط با آن هستيم. واینکه آیا این شرط مغایر 
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با اخالق و نظم عمومی جامعه است و یا در تقابل با اصول حاكم بر این قانون است، باید به مفهوم نظم 

عمومی و همچنين بررسی اصول حاكم بر حقوق ماليات نگاهی داشته باشيم.
3- بررسی اصول حاکم بر حقوق مالیاتی و شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده

حقوق مالياتی به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی دارای اصول كلی و قواعد هماهنگ است. هر 
مقرره قانونی و یا هر اقدام مالياتی در چهارچوب این اصول مورد ارزیابی و ارزش گذاری می شود. ميزان 
عادالنه بودن اقدامات ماموران مالياتی و همچنين اعمال حاكميت دولت در خصوص امور مالياتی با اتکا به 
این اصول قابل سنجش است. صرف نظر از دیدگاههای مختلف فکری و اقتصادی حاكم بر یک دولت به 
طور كلی این اصول عبارتند از: اصل قانونی بودن ماليات، اصل عمومی بودن ماليات، اصل عدالت مالياتی، 
اصل مشخص بودن ماليات، اصل سهل الوصول بودن ماليات، اصل صرفه جویی، اصل ساالنه بودن ماليات، 
مرور زمان مالياتی، اصل معافيت مالياتی و ...) امامی تالرمی، 1370؛ شاحيدر، 1380؛ توكلی 1392 :203 ؛ 
مهندس و تقوی، 1392 :122 ؛ رنگریز و خورشيدی، 1391 :103 ؛ موسی زاده، 1389 :45 ؛ رستمی، 1393 
:98 ؛ رنجبر و بادامچی، 1392 :61(. بررسی هر یک از اصول مذكور خارج از موضوع بحث ما است، ليکن 
پرداختن به این موضوع كه آیا تعهد پرداخت ماليات دیگری طی یک قرارداد خصوصی تا چه حدی نفوذ 
و اعتبار حقوقی دارد و اینکه این شرط مغایرتی با اصول حقوقی حاكم بر ماليات ها دارد می تواند ما را در 

پاسخگویی به سئواالت تحقيق كمک نماید.
اصل قانونی بودن ماليات و اصل معافيت مالياتی مورد تاكيد اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران است. اصل مذكور مقرر می دارد: هيچ نوع مالياتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت 
و بخشودگی و تخفيف مالياتی به موجب قانون مشخص می شود. اصل عمومی بودن ماليات به اصل تساوی 
افراد در برابر قانون اشاره دارد. همه افراد فارق از شان و مقام اجتماعی در برابر قانون ماليات ها یکسان 
هستند و این قانون به تساوی بين آنها اجرا می شود. اصل عدالت مالياتی به تناسب ماليات مورد مطالبه، به 

درآمد افراد و ميزان توان اقتصادی آنها اشاره دارد. 
زحمت  تحميل  عدم  و  آوری  جمع  شرایط  به  جویی  صرفه  اصل  و  ماليات  بودن  الوصول  سهل  اصل 
و  تعيين  مذكور چون  موارد  بر  می پردازد. عالوه  ماليات  هزینه های وصول  به  و  مودیان  به  متعارف  غير 
وصول ماليات از موارد اعمال حاكميت دولت محسوب می شود دولت ها عمدتا در چهارچوب اصول مذكور 
سخت گيری هایی برای جمع آوری ماليات قانونی اعمال نموده و در این راه به قوه قاهره متوسل می گردند. 
شرط پرداخت ماليات توسط طرفی كه قانون او را پرداخت كننده ماليات نمی شناسد با اصول مذكور كه 
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شمه ای از معانی آنها ارائه شد به نظر در مغایرت نمی باشد و حتی در راستای برخی اصول از قبيل اصل 
الوصول بودن ماليات و به صرفه بودن جمع آوری آن می تواند مورد تفسير قرارگيرد. اصل سهل  سهل 
الوصول بودن وصول ماليات در ابتدا به طریقه وضع ماليات قانونی و سپس به نحوه اجرای آن می پردازد. 
به نظر می رسد در طریقه اجرای قانون ماليات دولت می تواند با رعایت سایر اصول حاكم و با استناد به 
توافق دو طرف قرارداد مشمول ماليات، راه سهل الوصولی را كه ناشی از اراده دو طرف است انتخاب نماید. 
در ثانی اصل صرفه جویی در راستای كاهش هزینه های وصول ماليات به دولت اجازه می دهد كه مالياتی 
را كه امکان مطالبه آن از چند شخص وجود دارد به كم هزینه ترین طریقه وصول متوسل شود چه این 

كمترین هزینه، طول مدت باشد یا هزینه پولی.
ایران تنظيم امور مالی دولت را در اصولی مورد توجه قرار داده  قانون گذار اساسی جمهوری اسالمی 
است. در صدر این اصول به اصل 4 قانون اساسی بایستی توجه داشت كه مقرر كرده است: كليه قوانين و 
مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اینها باید بر اساس موازین 
اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات دیگر حاكم است 
و تشخيص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.«و نظر به این كه برخی احکام مالياتی در ارتباط 
با بودجه سنواتی مصوب مجلس می باشند باید به اصل 52 قانون اساسی كه مقرر می دارد: بودجه ساالنه 
كل كشور به ترتيبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهيه و برای رسيدگی و تصویب به مجلس 
شورای اسالمی تسليم می گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.« 
توجه داشت و همچنين به اصل 53 قانون اساسی كه مقرر می دارد كليه دریافت های دولت در حساب خزانه 
داری كل متمركز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبار مصوب به موجب قانون انجام می گيرد اشاره 
كرد كه به لزوم واریز ماليات به حساب خزانه تاكيد دارد و لذا به این اصول قانون اساسی نيز بایستی در 

كنار اصول فوق الذكر توجه نمود.
4- بررسی جایگاه و مفهوم نظم عمومی در شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده 

در تمام مواردی كه به نظم عمومی استناد می شود هدف این است كه از اجرای امری كه با منافع و مصالح 
عمومی جامعه تعارض دارد ممانعت به عمل آید و این امری عقالیی و منطقی است كه در یک جامعه 
قانونمند كه نظم بر آن حاكم است افراد قادر نباشند با تراضی همدیگر این نظم را بر هم زنند. اعتبار نظم 
عمومی حسب موضوعات مبتال به یکسان نمی باشد در موضوعات حقوق اساسی و آزادی های ذاتی بشر، 
از قبيل حق حيات، حق تعيين سرنوشت، آزادی بيان و اندیشه قواعد عامی وجود دارد كه به نظم عمومی 
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در  اما  نمایند.  قواعد عمل  آن  برخالف  قرارداد  اساس  بر  نمی توانند  به هيچ وجه  افراد  و  مربوط می شود 
موضوعات حقوق خصوصی، نظم عمومی، یک تکنيک حقوقی است كه دولت به وسيله آن قراردادهای 
خصوصی مغایر با منافع عمومی را باطل اعالم می كند. لذا در حقوق مدنی، نظم عمومی ابزاری است كه 
اصل اراده در قراردادها را محدود می سازد. حال در قراردادی كه دولت به عنوان ثالث از آن منتفع است 
موضوع نظم عمومی در چهارچوب حقوق عمومی می گنجد یا حقوق خصوصی؟ به نظر برای پاسخ به این 

سئوال باید نگاهی گذرا بر اقسام نظم عمومی داشته باشيم.
 نظم عمومی در ارتباط با قوانين امری است یعنی این كه مواردی كه قانون امری محسوب می گردد این 
قانون و قواعد آن در ارتباط با نظم عمومی می باشند. ليکن هيچ نظام حقوقی قادر نيست كه تمام قواعد 
مربوط به نظم عمومی را كه دایره آن حسب مقتضيات زمان و مکان دائما در حال تغيير است احصاء نماید. 
لذا بسياری از قواعد نظم عمومی توسط دادگاهها و قضات و حقوقدانان از اصول حقوقی استفاد می نمایند. 
با وجود این دو قسم قواعد، نظم عمومی بر دو قسم مورد شناسایی قرار گرفته اند: نظم عمومی سياسی و 
نظم عمومی اقتصادی. نظم عمومی سياسی به دنبال حمایت فرد و خانواده و دولت است و نظم عمومی 
اقتصادی به منظور توزیع عادالنه ثروت به دولت اجازه دخالت در روابط افراد و اشخاص و همچنين دخالت 

در اقتصاد جامعه را می دهد.
قرارداد خصوصی، به عنوان یکی از عوامل توزیع ثروت از جمله موضوعات نظم عمومی اقتصادی است. 
نظم عمومی اقتصادی دو هدف اساسی دارد یکی حمایت از طبقات محروم و ضعيف جامعه و دیگری ارشاد 
و هدایت امور اقتصادی جامعه. لذا نظم عمومی اقتصادی بر دو نوع است:1 – نظم عمومی حمایتی 2 – نظم 
عمومی ارشادی. مقررات مربوط به روابط كارگر و كارفرما در حوزه نظم عمومی حمایتی و مقررات مربوط 
به امور بانکی؛ بورسی، مالياتی و تعيين نرخ بهره در حوزه نظم عمومی ارشادی قرار دارند )صفایی 1389: 
55(. هدف در نظم عمومی ارشادی تنظيم اقتصاد ملی است. قواعد نظم عمومی ارشادی در اثر حکومت 
نظام اقتصاد ارشادی یا رهبری شده بر جامعه به وجود می آید. دولتها همواره سعی دارند تا در چهارچوب 
قواعد نظم عمومی ارشادی نحوه تنظيم و اجرای قرارداد را كه یکی از عناصر مهم توزیع ثروت است با آن 
قواعد همراه سازند. لذا اقتصاد ارشادی اصل آزادی قراردادها را محدود كرده و به افراد اجازه نمی دهد كه 
بر خالف قوانين تنظيم اقتصادی قراردادی منعقد سازند. در موضوع مساله آن چيزی كه در ارتباط با نظم 
عمومی ارشادی است پرداخت ماليات قانونی متعلق به قرارداد است.در چنين قرادادهایی اگر افراد با توافق 
همدیگر خود را از پرداخت ماليات معاف دارند یا به نحوی اقدام نمایند كه این هدف محقق شود اقدام آنها 
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در مغایرت با نظم عمومی اقتصادی است، بنابراین غير قانونی و چنين قراردادی نفوذ نخواهد داشت، ليکن 
در شرط ضمن عقد موضوع بحث اشخاص صرفا در زمينه نحوه پرداخت ماليات با هم توافق می نمایند و 
چون این توافق اصل پرداخت ماليات را زیر سئوال نمی برد لذا مغایرتی با نظم عمومی اقتصادی ارشادی 

نخواهد داشت.
5- بررسی قانونی بودن شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده

قانون ماليات های مستقيم چه كسی را ملزم به پرداخت ماليات می داند؟ در پاسخ به این سئوال، موادی 
چند از قانون مذكور را بررسی می كنيم و سپس به مباحث حقوق ماليه و حقوق ماليات در خصوص مورد 

نگاهی می اندازیم. 
ماده یک قانون ماليات های مستقيم در بيان اشخاص مشمول ماليات مقرر داشته است: 

اشخاص زیر مشمول پرداخت ماليات می باشند.
كليه مالکين اعم از اشخاص حقيقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران.  -1

هر شخص حقيقی ایرانی مقيم ایران نسبت به كليه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصيل   -2
می نماید.

هر شخص حقيقی ایرانی مقيم خارج از ایران نسبت به كليه درآمدهایی كه در ایران یا خارج تحصيل   -3
می نماید.

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كليه در آمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصيل می نماید.  -4
هر شخص غيرایرانی ) اعم از حقيقی یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصيل می نماید   -5
تعليمات و  دادن  یا  یا سایر حقوق خود  امتيازات  واگذاری  بابت  درآمدهایی كه  به  نسبت  و همچنين 

كمک های فنی و یا واگذاری فيلم های سينمایی از ایران تحصيل می كند.
همچنين ماده 52 ق.م.م مقرر داشته است: درآمدهای شخص حقيقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق 
ایران پس از كسر معافيتهای مقرر در این قانون مشمول ماليات بردرآمد  خود نسبت به امالک واقع در 
امالک می باشد. همچنين ماده 59 مالکان عين یا صاحبان حقوق را در خصوص انتقال حق واگذاری )حق 
كسب و پيشه یا حق تصرف محل، سرقفلی(را به عنوان مشمولين ماليات معرفی كرده است. و همچنين 
همين موضوع در ماده 187 مورد تاكيد قرار گرفته است. »مودی«از لحاظ لغوی اسم مصدر تادیه و به معنی 
پرداخت كننده است؛ واژه »مودی« در ماده 8 »قانون ماليات بر ارزش افزوده« كه در نهایت در خردادماه 
1387به تایيد شورای نگهبان رسيد؛ بدین گونه تعریف شده است: »اشخاصی كه به عرضه كاال و ارائه 
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خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می كنند؛ به عنوان »مودی« شناخته و مشمول مقررات این قانون 
خواهند بود«.آئين نامه اجرایی ماده 218 قانون ماليات های مستقيم ذیل كليات بند »ه« مودی مالياتی را 
این گونه تعریف كرده است: به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقی و حقوقی كه به موجب قانون مشمول 

پرداخت ماليات می باشد.
قانون ماليات های مستقيم عالوه بر مقررات مذكور كه در آنها نسبت به معرفی و شناسایی پرداخت كننده 
اصلی ماليات اقدام كرده است در یک اقدام در راستای اصول حاكم بر حقوق ماليات ها یک عده از افراد 
دیگر را كه تحصيل كننده درآمد نيستند به عنوان مسئول پرداخت ماليات در حکم مودی مالياتی محسوب 
كرده است. ماده 162 ق.م.م در این مورد مقرر داشته است: » در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت 
ماليات شناخته می شوند ادارات امور مالياتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول 
ماليات مراجعه كنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.«و همچنين ماده 182 
ق.م.م مقرر داشته است:« كسانی كه مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت ماليات دیگران می باشند 
و همچنين هركس كه پرداخت ماليات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری 
از انجام تکاليف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر 
وصول بدهی طبق مقررات قانون اجرای وصول ماليات ها با آنان رفتار خواهد شد.« پس به این ترتيب از 
نظر ق.م.م پرداخت كنندگان ماليات دو گروه هستند: مودیان و بدهکاران مالياتی. هر مودی بدهکار مالياتی 
محسوب می شود ليکن هر بدهکار مالياتی مودی واقعی نيست و صرفا از باب مسئووليت قانونی یا قراردادی 
این عنوان به او اطالق می شود. در بحث های مربوط به اقتصاد و ماليه عمومی نيز یکی از مباحث مهمی 
كه مورد مطالعه قرار می گيرد تعيين شخص واقعی پرداخت كننده ماليات است. سئوال اساسی كه در آنجا 
مطرح و به آن پاسخ می دهند این است كه پرداخت كننده نهایی ماليات كيست؟ در ذیل این بحث به دو 

موضوع بار )وزن( حقوقی )قانونی( ماليات و بار )وزن( اقتصادی ماليات1 پرداخته می شود.
بار حقوقی )قانونی( به مسئوليت قانونی شخص به پرداخت ماليات اشاره می كند و در مقابل بار اقتصادی 
ماليات به پرداخت كننده واقعی ماليات كه ماليات توسط او و از اموال و دارایی او پرداخت و موجب كاهش 
آن می گردد اشاره می نماید. در ماليات های غيرمستقيم در اغلب موارد بار حقوقی و بار اقتصادی در یک 
شخص جمع نمی شود. این امر انتقال ماليات2 ناميده می شود. انتقال ماليات در مورد ماليات های غيرمستقيم 

مثل ماليات بر مصرف امری پذیرفته شده است. 

1. Tax Statutory Incidence 
2. Tax Shifting
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اما در مقابل در ماليات مستقيم غالبا بار حقوقی و اقتصادی در یک شخص جمع می شود و كسی كه بار 
حقوقی را تحمل می كند بار اقتصادی ماليات نيز بر دوش او است و این از تفاوت های ماليات مستقيم و 
غيرمستقيم محسوب می گردد. ليکن این امر به منزله آن نيست كه در ماليات های مستقيم انتقال ماليات 
واقع نمی شود، بلکه در ماليات های مستقيم نيز گاهی دیده می شود كه اشخاص ماليات خود را به دیگران 
انتقال می دهند مثال با كشيدن ميزان ماليات پرداختی بر روی قيمت كاالی خود آنرا از طرف مقابل دریافت 
می كنند و به این طریق غير قانونی بار اقتصادی ماليات را به دیگران تحميل می نمایند )توكلی، 1392: 
226؛ مهندس و تقوی، 1392: 128-127 ؛ رنگریز و خورشيدی،1391: 119 ؛ موسی زاده، 1389 :73 ؛ 
رستمی، 1393: 88-84 و 158 ؛ رنجبری و بادامچی، 1392: 96؛ امامی، 1391 :40-36 (. نکته اینجاست 
انجام گيرد تکليف  قرارداد  توافق و رضایت طرفين یک  با  ماليات مستقيم  ماليات در  انتقال  این  اگر  كه 
چيست؟ این موضوعی است كه مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به آن است. دیدیم كه قانون ماليات های 
مستقيم با مسئول شناختن كسانی در پرداخت ماليات مودی اصلی، بار اقتصادی ماليات را بر مودی واقعی 
و بار حقوقی آنرا بر اشخاص مسئول ثالث تحت عنوان بدهکار مالياتی تحميل كرده است كه این مسئوليت 
النهایه می تواند منجر به تحميل بار اقتصادی نيز شود. اینکه بدهکار مالياتی چه كسی است؟ و  حقوقی 
حدود مسئوليت او چقدر است در مباحث آتی پی گرفته می شود. با عنایت به مباحث مطرح شده می توانيم 

رابطه ذیل را ترسيم نمایيم:

مودی مالياتی واقعی = تحمل بار اقتصادی ماليات + تحمل بار حقوقی ماليات
تحمل بار اقتصادی ماليات - تحمل بار حقوقی ماليات  → انتقال ماليات در ماليات غيرمستقيم 
تحمل بار اقتصادی ماليات + تحمل بار حقوقی ماليات  →  در ماليات مستقيم 

انتقال هر دو وجه بار مالياتی  شناسایی بدهکار مالياتی به دليل مسئوليت قانونی یا قراردادی كه موجب 
)حقوقی و اقتصادی( به بدهکار مالياتی می شود )مواد 162 و 182 ق.م.م(. از این مقررات و سایر مباحث 
مطرح شده می توانيم این برداشت را داشته باشيم كه قانون ماليات های مستقيم صرفا تحصيل كننده درآمد 
و مالک را به عنوان مودی مالياتی و سایر اشخاصی كه از این جهت برای آنان تکاليفی تعيين گردیده است 
در حکم مودی مالياتی )بدهکار مالياتی( می شناسد و در خصوص اینکه آیا طرفين ضمن عقد می توانند 
انتقال گيرنده پرداخت كند، ساكت است. در خصوص تبيين این سکوت  با هم شرط كنند كه ماليات را 
قانونگذار، بایستی به این نکته اشاره داشته باشيم كه منظور از مشروع بودن شرط، ممنوع نبودن آن به 
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حکم قانون است، نه اعالم مجاز بودن آن در قانون )شهيدی، 1387 :101(. لذا با عنایت به اینکه قانون 
ماليات ها این گونه شرط را به طور صریح یا ضمنی ممنوع نکرده و از طرفی نيازی نيست كه نسبت به 
اعالم مجاز بودن آن به منظور مشروع شناختن چنين شرطی حکمی وجود داشته باشد، پس گنجاندن چنين 
شرطی، نامشروع محسوب نمی شود و از طرفی می بينيم كه در عرف چنين امری اتفاق می افتد و افراد در 
خيلی موارد چنين شروطی را در قراردادهای انتقال عين، منافع و خرید خدمات می گنجانند و به آن هم 

عمل می كنند. 
6- اشخاص در حكم مودی مالیاتی )بدهكار مالیاتی(

دیدیم كه قانون ماليات ها دو گروه اشخاص را مسئول پرداخت ماليات معرفی كرده است: اول كسی كه بار 
حقوقی و بار اقتصادی ماليات بر او تحميل می شود، به عنوان پرداخت كننده اصلی و واقعی ماليات و در 
اصطالح قانون ماليات ها مودی مالياتی؛ و دوم كسی كه فقط بار حقوقی ماليات بر او تحميل می شود كه 
این تحميل ناشی از مسئوليت قانونی است و در حکم مودی و بدهکار مالياتی محسوب شده و اداره ماليات 

می تواند به دليل تحقق این مسئوليت قانونی به او مراجعه نماید. 
مواد 162 و 182 ق .م .م با یک بيان كلی ضمن برقراری مسئوليت تضامنی بين مودی و كسانی كه 
انعقاد  به پذیرش  تلویحا  بيان كلمه تعهد در ماده 182 ق.م.م  با  به نظر  قانونی بر عهده دارند  مسئوليت 
قرارداد و انجام توافق در خصوص مورد نيز اشاره ای داشته است. قانون ماليات های مستقيم ذیل فصل 
چهارم با عنوان مقررات عمومی در ماده 162 و در فصل ششم ذیل عنوان وظایف اشخاص ثالث در ماده 
182 و همچنين در آئين نامه اجرایی ماده 218 در بند و ذیل كليات ضمن برقراری مسئوليت تضامنی از 
تعهد و ضمانت و همچنين تکاليف اشخاص در اجرای قانون ماليات ها به بيان حکم پرداخته است و در 
تعداد دیگری از مواد خود به مسئوليت سایر اشخاص در قبال وصول ماليات دیگران احکامی را منعقد كرده 
است كه با مراجعه به آن مواد می توان بدهکاران مالياتی یا اشخاص ثالثی را كه در حکم مودی محسوب 

می گردند به طور كلی به شرح ذیل دسته بندی نمود: 
اشخاصی كه مکلف به پرداخت ماليات دیگران می باشند: این قبيل افراد در مواد متعدد قانون ماليات ها 
مورد احصاء قرار گرفته اند. منظور از این قبيل اشخاص كسانی هستند كه به دليل اینکه منبع پرداخت یا 
توزیع درآمد هستند در همان منبع و در زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به كسر ماليات متعلقه از محل 
پرداختی و به نام گيرندگان درآمد، ماليات مورد شمول را كسر و در وجه دولت پرداخت می نمایند و اگر به 
این تکليف قانونی خود عمل ننمایند بنا به تصریح مواد مورد اشاره با گيرندگان وجوه و كسب كنندگان درآمد 
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در پرداخت ماليات مسئوليت تضامنی خواهند داشت و دولت می تواند به هریک از انها )مودی یا شخص 
دارنده تکليف قانونی به عنوان در حکم مودی( مراجعه و ماليات متعلقه را از او مطالبه نماید. مصادیق این 

اشخاص ثالث و در حکم مودی مالياتی عبارتند از:
_ پرداخت كنندگان حقوق )كارفرمایان( اعم از حقيقی و حقوقی )ماده 86 و تبصره آن(

اشخاص  كليه  و  شهرداریها  و  دولت  به  وابسته  موسسات  شهرداریها،  دولتی،  موسسات  ها،  وزارتخانه   -
حقوقی اعم از انتفاعی و غير انتفاعی و اشخاص حقيقی موضوع ماده 95 ق.م.م مکلفند در هر مورد كه 
بابت حق الزحمه یا خرید خدمات به اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی كه مشمول ماليات هستند مبالغی 
را می پردازند، 3% آنرا به عنوان علی الحساب ماليات مودی )دریافت كننده وجوه( كسر و تا پایان ماه 
بعدی به حساب تعيين شده از طرف سازمان مالياتی واریز نمایند)ماده 104 ق.م.م(. ضمانت اجرای این 
تکليف نيز در تبصره 6 ذیل این ماده بيان گردیده و مقرر شده در صورت خودداری پرداخت كنندگان 
وجوه موضوع این ماده از انجام تکاليف مقرر به آن مراجعه و پس از رسيدگی های الزم ماليات متعلق را 
مطالبه و در صورت استنکاف از طریق عمليات اجرایی و برداشت از حساب بانکی انها وصول و برداشت 

نماید )تبصره 6 ماده 104(.
- وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و دستگاههایی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسيله 
و  آنها  به  وابسته  موسسات  و  شركت  و  شهرداریها  اسالمی،  انقالب  نهادهای  و  می شود  تامين  دولت 
همچنين سایر اشخاص حقوقی مکلفند ماليات متعلق به درآمد امالک را از مال االجاره هایی كه پرداخت 
می كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتی محل وقوع ملک پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم 

نمایند )تبصره 9 ماده 53 (.
ماده 199 ق.م.م در بيان یک حکم كلی در خصوص اشخاص ثالثی كه به موجب مقررات مکلف به كسر 
و ایصال ماليات مودیان دیگر می باشند و مصادیق آنها به شرح مذكور بيان شد این اشخاص را كه دارای 
مسئوليت تضامنی در پرداخت ماليات با مودی محسوب و جریمه ای معادل 20% ماليات را بر آنها تحميل 
می نماید. این ماده در تبصره خود تخلفات مدیران دولتی در خصوص مورد به دادگاههای اداری رسيدگی به 
تخلفات اداری ارجاع داده و در مورد اشخاص حقوقی غير دولتی ضمن برقراری مسئوليت تضامنی مدیران 
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در پرداخت ماليات و جرایم متعلق، برای آنان مجازات حبس پيش بينی 
كرده است. لذا این ماده در خصوص شركتهای بخش غير دولتی مسئوليت تضامنی را بين مودی، شركت 
و مدیران شركت توسعه داده است. رویه عملی هم در خصوص برخورد با چنين اشخاصی كه تکاليفی بر 
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عهده دارند این است كه سازمان مالياتی در صورت رسيدگی و محرز شدن مسئوليت این قبيل افراد نسبت 
به صدور برگ مطالبه ماليات و ابالغ به نامبردگان اقدام و بدین وسيله ماليات را از آنها مطالبه می نماید و 
این برگ مطالبه در صورتی كه منجر به وصول نشود برابر عمليات وصول و اجرای ماليات ها اقدام می گردد. 
قسم دیگری از اشخاص هستند كه در ق.م.م تکاليفی بر آنها تحميل شده كه این تکليف همراه با كسر 
ماليات نيست. بلکه تکليف انجام برخی امور در ارتباط با تعيين ميزان ماليات و یا وصول آن است ، كه در 
صورت انجام نشدن مواجه با مسئوليت می گردد. این مسئوليت نيز تضامنی است و این قبيل اشخاص كه 
در اینجا آنها را در حکم مودی و بدهکار مالياتی می شناسيم با مودی اصلی و واقعی در پرداخت ماليات به 

صورت تضامنی مسئول خواهند بود. مصادیق این قبيل افراد عبارتند از:
- مسئوالن اداره امور در خصوص درآمدهای حاصل از فعاليت های اقتصادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی 
و دستگاه هایی كه بودجه آنها بوسيله دولت تامين می شود و شهرداریها كه به نحوی غير از طریق شركت 
تحصيل می شود به نرخ 25% مشمول ماليات می باشند و مکلفند نسبت به سهم فعاليت خود تکاليف 
تضامنی  مسئوليت  مودی  با  متعلق  ماليات  پرداخت  به  نسبت  اینصورت  غير  در  دهند  انجام  را  مالياتی 

خواهند داشت )تبصره 2 ماده 2 (.
- بانک ها و شركت ها و موسسات و اشخاصی كه مالی از متوفی نزد خود دارند، مکلفند فهرست اموال را 
به اداره امور مالياتی تسليم نموده و نبایستی قبل از اخذ گواهينامه مبنی بر عدم شمول ماليات یا اینکه 
ماليات متعلق كال پرداخت یا ترتيب یا تضمين الزم برای پرداخت ان داده شده اموال مزبور را مسترد 
نمایند در غير این صورت عالوه بر اینکه مشمول جریمه ای معادل 5 % قيمت مال خواهند بود معادل 
با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرایم مسئوليت تضامنی دارند. این  انها بوده  ارزش مالی كه نزد 
مسئوليت در مورد بانکها و شركتهای دولتی و موسسات دولتی به مدیران و متخلفان و شركای آنان نيز 

تسری داده شده است.
- به منظور شفافيت در امور اقتصادی و رد گيری ميزان و نوع معامالت مودیان، قانونگذار در ماده 169 
مکرر به سازمان امور مالياتی اجازه داده است كه برای اشخاص كارت اقتصادی حاوی شماره اقتصادی 
جرایم  همچنين  و  بردرآمد  ماليات  به  نسبت  دیگران  اقتصادی  شماره  از  كنندگان  استفاده  كند.  صادر 
موضوع آن با اشخاصی كه شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرارگرفته است مسئوليت تضامنی خواهند 

داشت )تبصره 1و2و ماده 169 مکرر(.
- صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانه كسب یا كار اشخاص حقيقی یا حقوقی از طرف مراجع 
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صالحيتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالياتی است و در صورت عدم رعایت این حکم، مسئوالن 

امر نسبت به پرداخت ماليات های مزبور با مودی مسئوليت تضامنی خواهند داشت )ماده 186 ق.م.م(.
- تکاليف دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال ملک این است كه نسبت به مطالبه گواهی پرداخت ماليات 
ملک مورد انتقال اقدام نمایند در غير اینصورت مسئوليت تضامنی با انتقال دهنده خواهند داشت )ماده 

200 ق.م.م(.
- مدیران اشخاص حقوقی غير دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص 
حقوقی و همچنين مالياتی كه اشخاص حقوقی به موجب مقررات ق.م.م و ماليات بر ارزش افزوده مکلف 
به كسر یا وصول و یا ایصال آن بوده و مربوط به دوره مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئوليت 
تضامنی خواهند داشت )ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه(. و همچنين در شركت های منحله مدیران 
همچنين  و  حقوقی  اشخاص  درآمد  بر  ماليات  پرداخت  به  نسبت  منفردا  یا  مجتمعا  حقوقی  اشخاص 
ماليات هایی كه اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به كسر و ایصال آن بوده و مربوط 

به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئوليت تضامنی خواهند داشت )ماده 198 ق.م.م(.
- چنانچه اشخاصی كه مکلف به تسليم صورت یا فهرست قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند از 
تسليم آن در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسليم نمایند با مودی متضامنا مسئول جبران زیان 

وارده به دولت خواهند بود )ماده 197(.
روش عملی سازمان امور مالياتی در برخورد با مصادیق بدهکاران مالياتی فوق الذكر بر اساس مستندات 
قانونی و تصریح شده در برخی دستورالعملهای سازمان از قبيل دستورالعمل ماده 169 مکرر )بند 1-7 و 
2-7 ( به این طریق است كه پس از رسيدگی و تهيه گزارش و احراز تخلف كه موجب برقراری مسئوليت 
است با صدور برگ مطالبه به بدهکار مالياتی مراجعه می شود. این برگ پس از ابالغ در صورت اعتراض 

برابر آئين دادرسی مالياتی مورد رسيدگی قرار می گيرد.
می بينيم كه در هر دو قسم اشخاص مذكور، با اجازه قانون گذار مستقيما به بدهکار مالياتی مراجعه و با 
صدور برگ مطالبه ماليات و جرایم متعلقه وصول و حسب مورد عالوه بر مطالبه ماليات به مراجع قضایی 

نيز به منظور رسيدگی به تخلفات و جرایم اقدام می گردد. 
قسم دیگری از اشخاص كه عنوان بدهکار مالياتی بر آنها حمل می شود اشخاصی ثالثی هستند كه مالی 
از مودی مالياتی اعم از وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد و این مال توسط اداره امور 
از ناحيه هيات حل اختالف و در مرحله وصول و اجرای  مالياتی در مرحله تشخيص با صدور قرارتامين 
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ماليات ها توسط اداره امور مالياتی توقيف شده باشد )ماده 161 ق.م.م(. بند و ذیل كليات آیين نامه اجرایی 
موضوع ماده 218 ق.م.م مقرر داشته است: شخص ثالث شخصی است كه مطابق مقرات قانون مکلف به 
كسر ماليات دیگران بوده و یا پرداخت ماليات دیگری را تعهد و ضمانت كرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و 
یا مطالبات مودی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مودی مالياتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالياتی 
مطابق این آئين نامه با او رفتار خواهد شد. آئين نامه اجرای ماده 218 قانون ماليات های مستقيم در ذیل 
فصل سوم خود با عنوان »بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث« طی مواد 27 الی 30 به فرایند اقدام در 

این خصوص به طور واضح پرداخته است.
قسم سوم از اشخاصی كه به عنوان بدهکار مالياتی شناخته شده اند عبارتند از: كسانی كه ماليات دیگری 
را تعهد یا ضمانت كرده باشند. تعهد یا ضمانت ماليات به چه نحو صورت می گيرد؟ آیا در قراردادهای دارای 
شرط پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده امکان ایجاد تعهد مدنظر قانونگذار وجود دارد؟ برای پاسخ به این 
سئوال ناگزیر هستيم كه عنوان تعهد و ضمانت را كه ماده 182 ق.م.م و آئين نامه اجرایی ماده 218 به آن 
اشاره و آن را موجب شناسایی بدهکار مالياتی قرار داده است بررسی و تحليل حقوقی بنمایيم. در ارتباط 
با موضوع بایستی اشاره نمایيم كه تعهد و ضمانت دو عنوان جدا از هم با مفاهيم خاص خود می باشند به 
نحوی كه در هر ضمانتی تعهدی مستتر است ليکن در هر تعهدی ضمانت آن هم از نوع تضامنی قابل 
تصور نيست. و قانونگذار نيز به همين دليل در ماده 182 ق.م.م برای ارتباط آن دو از حرف ربط »یا « 
استفاده كرده است. حروف ربط ساده برای مساوی قرار دادن دو یا چند امر با هم و انتخاب یکی یا چند تا 
از آنها مورد استفاده قرار می گيرد.و به این ترتيب آثار تعهد و ضمانت در خصوص مورد با هم یکسان قرار 

داده شده و اثر هر دو هم مسئوليت تضامنی است.
تعهد پرداخت مالیات دیگری:

تعهد در لغت عهده دار شدن، كاری به عهده گرفتن، عهد و پيمان بستن است و در اصطالح حقوقی در یک 
قرارداد تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی كه به موجب آن شخص یا اشخاص معين در مقابل طرف 
دیگر پرداخت مالی یا وجه یا انجام و ترک فعلی را عهده دار شود. تعهد ناشی از قرارداد است و ممکن است 
نتيجه اصلی قرارداد یا نتيجه تبعی و فرعی قرارداد باشد. تعهد مستقيم مثل اینکه دو نفر با هم ساختمانی 
را مورد خرید و فروش قرار می دهند. در این معامله فروشنده متعهد به تسليم ساختمان و خریدار متعهد به 
پرداخت ثمن ساختمان است ولی در تعهد فرعی مثل اینکه در همين معامله مذكور دو طرف ضمن انجام بيع 
یک شرط ضمنی را هم در عقد درج می كنند مثل تعهد پرداخت ماليات ساختمان توسط خریدار. روشهای 
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انجام معامله متفاوت است و ممکن است طرفين، معامله خود را در دفترخانه اسناد رسمی انجام دهند كه 
در اینجا سند رسمی تنظيم می شود و یا ممکن است معامله را به صورت عادی و یا نوشتن قولنامه یا بيع 
نامه انجام دهند. نحوه انجام معامله می تواند در استناد ماموران مالياتی به شرط مندرج گنجانده شده در آن 
موثر باشد. به موجب تعهد در فرض مسئله، شخص متعهد به عنوان بدهکار مالياتی شناسایی و لذا مشمول 

حکم قانونی در خصوص پرداخت ماليات می شود. 
معامله با سند رسمی: چنانچه دو نفر معامله ای را با تنظيم سند رسمی انجام دهند از آنجایی كه تمام 
مفاد و مندرجات اسناد رسمی هم رسمی تلقی می شود و ماموران مالياتی می توانند به موجب این رسمی 
بودن سند و با استناد به ماده 182 ق.م.م و آئين نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م از كسی كه متعهد به پرداخت 
ماليات شده است مطالبه ماليات نمایند و هرگونه عمليات اجرایی را برای وصول ماليات درخصوص این 
شخص به كار بندند. همچنان كه اداره كل فنی مالياتی در پاسخ به استعالم یکی از ادارات كل طی مکتوب 
شماره 11-4757 مورخ 1385/12/24 اذعان داشته است كه »مراد از تعهد در ماده 182 قانون ماليات های 
مستقيم تعهدی است كه طبق سند رسمی به عمل آمده كه در این صورت واحد امور مالياتی ذیربط می تواند 
پس از طی مراحل مربوط به تشخيص درآمد و قطعيت موضوع، ماليات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات 
وصول نماید با این توضيح كه این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالياتی به مودی ذیربط 
جهت وصول ماليات متعلقه نبوده و ادارات مالياتی مخير خواهند بود برای وصول ماليات به متعهد یا به 

شخص مودی مراجعه كنند.
از نمونه های بارز این اسناد رسمی، اسنادی است كه در راستای قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمی در دفاتر 
اسناد رسمی تنظيم می گردد. بند ج ماده یک قانون مذكور مقرر می دارد: دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام 
نقل و انتقال عين امالک، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده )37( قانون تأمين اجتماعي مصوب 
1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمایند مگر اینکه انتقال گيرنده ضمن 
سند تنظيمـي متعهـد به پرداخت بدهـي احتمالـي گردد كه در این صـورت متعـامليـن نسبت به  پرداخت 
آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت. و ماده 6 آئين نامه اجرایی قانون مذكور نيز مقرر داشته است: دفاتر 
اسناد رسمي مکلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و امالک، مفاصا حساب مالياتي و حسب 
مورد بدهي موضوع ماده )37( قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن 
را در سند تنظيمي قيد نمایند، مگر اینکه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي 
انتقال دهنده گردد كه در این صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در 



پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و هفتم )مسلسل 75(، پاییز 1394 108
صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصویر سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه 

بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذكور در صورتي كه مورد 
معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاریخ ثبت 

سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر یک از متعاملين ابالغ نمایند.
معامله با سند عادی: سندعادی، سندی است كه نزد مامورین صالحيتدار و درحدود صالحيت آنها تنظيم 
نشده است. چنانچه شرط پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده توسط طرفين در سند عادی مانند قرارداد 
عادی یا قولنامه درج شود باعنایت به این كه بر اساس اصول دادرسی مدنی اسناد عادی می توانند مورد 
انکار و تردید قرارگيرند، ماموران مالياتی نمی توانند به متعهد پرداخت ماليات رأسًا مراجعه نمایند. و در هيچ 
یک از مقررات نيز و حتی آئين نامه اجرایی قانون ماليات ها به نحوه مراجعه به متعهد اشاره نشده است لذا 
ممکن است درحين عمليات اجرایی این تعهد مورد انکار و تردید قرار گيرد و اجرای عملياتی كه موضوع 
آن محل تردید و شک و ابهام است عادالنه نمی باشد. پس در اینجا صرفًا اداره امورمالياتی در مواقعی كه 
امکان وصول ماليات از مودی اصلی را ندارد می تواند به عنوان منتفع ثالث از قرارداد عليه طرفين قرارداد 
اقامه دعوی كرده و الزام متعهد پرداخت ماليات را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد. و به نظر طی این فرایند 
وصول، حقوق دولتی را با تاخير مواجه و هزینه های اداری و اجتماعی آن را افزایش خواهد داد. این بحث را 

در ارتباط با متعهد پرداخت ماليات با اداره امور مالياتی در مباحث بعدی دنبال خواهيم كرد.
ضمانت پرداخت مالیات:

منظور از ضمانت همان عقد ضمان است. ضمان عقدی است كه به موجب آن یک شخص كليه تعهدات 
یک طرف قرارداد را در مقابل طرف دیگر به عهده می گيرد. كسی كه این تعهد را بر عهده گرفته ضامن 
و كسی را كه از او ضمانت می شود مضمون عنه و كسی را كه ضمانت به نفع او انجام می گيرد مضمون 
له می نامند. شایان ذكر است كه برای تحقق ضمانت، رضایت شخص مضمون له شرط است. لذا ماموران 
مالياتی به نمایندگی از دولت صرفا در مواردی كه قانون اجازه داده است می توانند رضایت خود را دال بر 
پذیرش ضامن اعالم دارند و بدین ترتيب هرگونه ضمانتی كه در نزد ماموران مالياتی محقق شود با عنایت 
به تعریف »سند رسمی« كه عبارت است از: »هر نوشته ای كه در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد 
است و سندی كه در اداره ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود 
صالحيت آنها برطبق قانون تنظيم شود رسمی محسوب می شود«، رسمی تلقی خواهد شد. و به همين دليل 
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ماده182 ق.م.م و آئين نامه اجرای وصول ماليات ها امکان مراجعه به ضامن را مورد پذیرش قرار داده است. 
ماده182 قانون ماليات های مستقيم و آئين نامه اجرایی مذكور تصریح می كند كه با متعهد و ضامن طبق 
مقررات قانونی اجرای وصول ماليات ها رفتار خواهد شد و این حکایت از این موضوع دارد كه اگر تعهد و 
ضمانت رسمی باشد راسا با صدور برگ مطالبه از اشخاص متعهد و ضامن ماليات مورد مطالبه قرار می گيرد. 
ليکن چنانچه نعهد و ضمانت عادی بوده نظر به این كه مقررات قانون ماليات ها در این خصوص ساكت 
است لذا امکان مراجعه به متعهد و ضامن به طور مستقيم فراهم نيست و فقط پس از تشخيص و مطالبه از 
مودی واقعی صرفا در مرحله وصول و اجرا امکان مطالبه از مودی آن هم به طریق مراجعه به محکمه فراهم 
است. پس در در هر مرحله از دادرسی مالياتی امکان استناد به تعهد و ضمانت عادی موجود نيست بلکه 
صرفا در مرحله وصول و اجرای مالياتی می توان به متعهد و ضامن كه بدهکار مالياتی است مراجعه كرد. 

به این ترتيب كليه اوراق مالياتی به نام انتقال دهنده تنظيم و در مرحله وصول چنانچه این شخص قادر 
به پرداخت نباشد و یا امکان وصول ماليات از مودی فراهم نگردد با استناد به تعهد مشروط عليه، دولت 
می تواند با رعایت شرایط فوق به او مراجعه نماید. این مراجعه به ضامن یا بدهکار مالياتی موجب عدم امکان 
مراجعه به مودی اصلی نيست، زیرا ضمان در اینجا ضمان تضامنی است و برای دولت این امکان فراهم 
است كه هم به مودی و هم به ضامن مراجعه نماید. این نوع ضمان تضامنی است كه در حقوق تجارت نيز 

مورد بحث است )كاتبی،1370: 103؛ اسکينی،1372 :116(.
 قانون ماليات ها در ماده 162 با بيان این كه » در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات 
شناخته می شوند ادارات امور مالياتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول ماليات 
مراجعه كنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.« بر مسئوليت تضامنی تاكيد 
دارد. ليکن نحوه مراجعه دولت به متعهد و ضامن اعم از این كه این تعهد و ضمانت عادی و رسمی باشد 
با سکوت قانونگذار مواجه است. لذا امکان تعدی ماموران دولتی به حقوق مردم و افزایش تعهدات آنها و 
یا امکان تضييع حقوق دولت در پيچ و خم فرایند اداری وجود دارد به نحوی كه در مقدمه مالحظه شد در 

مواردی سازمان مالياتی قادر به وصول ماليات نيست. 
پرداخت  شرط  دارای  قراردادهای  با  برخورد  در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رویه   -7

مالیات توسط انتقال گیرنده
ندارد. رویة عملی  ماليات ها  بر حقوق  قانون، اصول حاكم  با  دیدیم كه گنجاندن چنين شرطی مخالفتی 
سازمان مالياتی نيز حکایت از چنين امری دارد. مراجع مالياتی در مطالبة ماليات از این گونه اشخاص و 
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قراردادها با لحاظ اینکه پرداخت ماليات به عهده چه كسی است )فروشنده یا خریدار( در محاسبه ماليات 
حسب تعهد پرداخت ماليات توسط خریدار روش محاسبه ای را به كار می بندند كه حاكی از قبول این شرط 

و مغایر نشناختن آن با قوانين هستند.
عنوان  مالياتی تحت  مورخ 71/10/9 شورایعالی  رای شماره 30/4/11804  به  زمينه می توانيم  این  در 
متعهد باز پرداخت ماليات كه دراجرای بند3 ماده 255 ق.م.م صادر شده است اشاره داشته باشيم. شورایعالی 
مالياتی عالی ترین مرجع مالياتی كشور است كه درتدوین و برقراری روشهای اجرای قوانين مالياتی فعاليت 
می كند و در مسائل مالياتی حسب ارجاع وزیر اقتصاد و دارایی یا رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور 
اظهار نظر می نماید. دفتر فنی مالياتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات حق واگذاری محل 
در مواردی كه به موجب قرارداد منعقده بين متعاملين انتقال گيرنده تعهد پرداخت ماليات را نموده است 
استعالم كرده و شورا حسب ارجاع مقام مسئول در پاسخ اكثریت چنين اظهار نظر نموده است: به طور كلی 
نظر به این كه مستندا به بندهای 2و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف )ماليات ها( اشخاص حقيقی و 
حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از 
اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت می شود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید. 
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی)قرارداد 
بين اشخاص( بوده و تا جایی كه مغایر موازین قانونی نباشد، بين متعاملين معتبر است. اقليت نيز در ماهيت 
موضوع ایرادی ندانسته صرفًا در شکل محاسبه ماليات با اكثریت اختالف نظر دارند. بنابراین، باالترین مرجع 

مالياتی كشور چنين شرطی را خالف قانون و رویه مالياتی نشناخته است. 
 پس به این ترتيب شرط پرداخت ماليات در قرارداد نامشروع نمی باشد و از طرفی موضوع به نحوی سابقه 
فقهی نيز دارد. برخی فقهای محترم در ذیل بحث از عقود مزارعه و مساقات در خصوص شرط پرداخت 
خراج توسط عامل بيان داشته اند: والخراج علی المالک اال مع الشرط: خراج )ماليات( زمين بر عهده مالک 
است مگر اینکه خالف آن شرط شده باشد. و یا در ذیل بحث از مساقات آورده شده: والخراج علی المالک 
النه موضع علی االرض و الشجر فيکون علی مالکها اال مع الشرط بان یکون علی العامل او بعضه، فيصح 
مع الضبط المشروط....: خراج بر عهده مالک است، زیرا خراج بر زمين و درخت وضع شده است، بنابراین 
برعهده مالک زمين و درخت است مگر اینکه شرط خالف شده باشد كه پرداخت قسمتی از آن با عامل 
باشد كه در این صورت ، اگر مقدار خراج تعيين شده باشد )شهيد اول، 1374: 323 - 317 (. قانون مدنی نيز 
به تبعيت از این سابقه فقهی در ذیل بحث از عقد مزارعه و مساقات طی ماده542 مقرر داشته است: خراج 
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زمين بر عهده مالک است مگر اینکه خالف آن شرط شده باشد. پس از نظر قانون مدنی چنين شرطی با 
این تصریح قانونی صحيح است. آیا با وجود مقررات آمره موجود در حقوق عمومی و ماليه عمومی چنين 

تصریحی تا چه حدودی درست خواهد بود؟ 
انتقال گیرنده و  8- بررسی روابط طرفین قرارداد دارای شرط پرداخت مالیات توسط 

روابط آنان با دولت
حال در ادامه به بررسی روابط طرفين عقد با هم دیگر و همچنين با اداره امور مالياتی در خصوص شرط 

ضمن عقد می پردازیم.
8-1- رابطه طرفین قرارداد دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده

دیدیم كه شرط ضمن عقد فرض مساله ما، شرط صحيحی می باشد. از الزامات صحت شروط و قراردادها 
این است كه طرفين به مفاد عقد و شروط ضمن آن متعهد و ملتزم باشند. اصل لزوم به اجرای شروط و 
قرارداد اشاره داشته و طرفين ملتزم و متعهد به قرادادی هستند كه بوجود آورده اند. قرارداد مانند قانون است 
كه دایره شمول آن به طرفين ختم می شود. طرفی كه تعهد پرداخت ماليات را نموده است، مکلف است به 
این شرط پایبند بوده و نسبت به اجرای آن اقدام نماید. طریق اجرا در این گونه شروط بدین ترتيب است كه 

شخص مذكور با داشتن وكالتنامه ای به امور مالياتی ذیربط مراجعه و نسبت به انجام شرط اقدام می نماید
عدم لزوم علم متعهد پرداخت ماليات به ميزان آن

علم تفصيلی طرفی كه پرداخت ماليات را طی شرط ضمن عقد متعهد شده است به نوع و ميزان ماليات 
الزم نيست. در شرایط صحت شروط ضمن عقد به این مطلب اشاره داشتيم كه یکی از شرایط صحت 
معامالت، موضوع مورد معامله است كه بایستی معلوم و معين بوده و مبهم نباشد. جهت معلوم بودن تفصيلی 

مورد شرط دليلی بر لزوم در شرط وجود ندارد پس شرط باطل محسوب نمی شود )شهيدی، 1387: 92(.
در بيان علت این امر آورده اند كه ماده232ق.م. هرگز نامی از شروط غيرمعلوم تفصيلی نبرده لذا شرط 
مجهول تفصيلی صحيح است )همان منبع(. پس هرگاه مورد شرط، تفصياًل به هنگام عقد معلوم نباشد 
ولی اجمااًل یعنی در واقع معلوم باشد شرط مزبور صحيح تلقی می شود )شهيدی، 1387: 93(. از طرفی 
ماده216ق.م كه بيان داشته مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی 
است و علم اجمالی را قانون مشخص می كند. در ماده 694 ق.م یکی از موارد علم اجمالی، علم ضامن به 

مقدار و اوصاف و شرایط دینی است كه ضمانت آن را می نماید )كاتوزیان، 1383: 379(. 
یعنی  است  كافی  بداند  اجمااًل  اگر  و  باشد  شده  تفصيل  نيست  الزم  علم ضامن  مذكور  ماده  براساس 
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اگرضامن، دین شخصی شود، بدون اینکه بداند آن چه مقدار است ضمان صحيح است. از وحدت مالک این 
ماده می توان در مورد شرط ضمن عقد، تعهد پرداخت ماليات دیگری استفاده كرده و بيان داشت چنانچه 
چنين شرطی ضمن عقد گنجانده شود الزم نيست كه خریدار به منبع و ميزان ماليات علم تفصيلی داشته 

باشد، و همان مقدار بداند كه ماليات موضوع معامله بر عهده اوست كافی است.
ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد توسط متعهد پرداخت مالیات 

مشروط له در این شرط منتفع است زیرا با این شرط دین خود را )ماليات( می پردازد و از زیر بار تکليف 
پرداخت ماليات رهایی می یابد. تخلف از شرط و عدم پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده ای كه متعهد 
به پرداخت ماليات بوده است؛ باعث نمی شود كه انتقال دهنده بتواند معامله را فسخ كند. دیدیم كه شرط 
پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده شرط فعل محسوب می شود. در شرط فعل، مشروط عليه )در فرض ما 
انتقال گيرنده( ملزم به انجام آن است و درصورت تخلف، مشروط عليه از شرط فعل، مشروط له )در فرض 
ما انتقال دهنده( نمی تواند معامله را فسخ كند زیرا ماده237ق.م در این خصوص مقرر داشته است: هرگاه 
شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتًا یا نفيًا، كسی كه ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا 
بياورد و درصورت تخلف طرف معامله می تواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید. 
پس بدین ترتيب چنانچه مشروط عليه از پرداخت ماليات خودداری نماید مشروط له بایستی به دادگاه رجوع 
و الزام به انجام شرط را از دادگاه بخواهد و نمی تواند به استناد این كه به شرط عمل نشده است نسبت به 
فسخ معامله اقدام نماید. دادگاه با بررسی پرونده با الزام مشروط عليه نسبت به پرداخت ماليات او را محکوم 
كرده و اگر شخص مذكور از اجرای حکم امتناع نماید، با توقيف و فروش اموال مشروط عليه از محل فروش 
اموال نسبت به پرداخت ماليات اقدام می نماید. در این جا حتی شخص مشروط له می تواند شخصًا نسبت 
به پرداخت ماليات اقدام و سپس از دادگاه الزام مشروط عليه را به پرداخت مبلغی به ميزان ماليات پرداختی 

در وجه وی تقاضا نماید. عدم شمول ماليات به قراداد، موجب ایجاد حق فسخ نيست
اگر چنانچه اجرای شرط ناممکن باشد قانون مدنی در ماده240 مقرر داشته است: اگر بعد از عقد انجام 
شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط به نفع او شده است اختيار 
فسخ معامله راخواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له شده باشد. پس آیا در فرض مسئله 
ماهم این گونه خواهدبود؟ یعنی اگر حين عقد یا پس از آن معلوم شود كه موضوع معامله مشمول ماليات 
نيست )طرفين جاهل بر این موضوع باشند( آیا كسی كه شرط به نفع اوست )مشروط له یا انتقال دهنده( 
حق فسخ معامله را خواهد داشت؟ پاسخ منفی است یعنی در اینجا برخالف تصریح ماده240ق.م برای انتقال 
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دهنده حق فسخ ایجاد نمی شود. علت هم این است كه حکم ماده240ق.م در مورد بطالن شرط غيرمقدور 
و نامشروع است چراكه انجام هر دو ممتنع است ليکن درمورد شرط بی فایده و نامعقول تردید باقی است 

)كاتوزیان 1383: 201(.
 در فرض مسئله ما زمانی كه حين گنجاندن شرط یا پس از آن معلوم شود موضوع مورد معامله مشمول 
ماليات نيست این شرط، شرط غيرمقدور و نامشروع محسوب می شود بلکه شرطی است كه جهت آن فایده 
و نفعی قابل تصور نيست و می دانيم چنين شرطی باطل است و باطل بودن شرط به خود عقد سرایت 
نمی كند و ابطال، شرط حق فسخ برای مشروط له ایجاد نمی نماید. در بيان علت اینکه چرا در این موارد 
خيار فسخ ایجاد نمی شود، این گونه استناد كرده اند كه ایجاد حق فسخ برای جبران ضرر و زیان است و در 
جایی كه از نظر عقال و خردمندان ضرر و زیان وارد نمی-شود. لذا گنجاندن حق فسخ امری زاید و لغو است 
و به بيان دیگر خيار فسخ عقد در نتيجه فساد شرط، حکمی است برای جلوگيری از ضرر نا روای مشروط 
له، پس درجایی كه شرط، نفع عقالیی ندارد خيار نيز به وجود نمی آید. حقوق بر شرطی كه خردمندان مفيد 
نمی دانند هيچ اثری یاد نمی-كند و به جبران محروم ماندن از آن نمی اندیشد )كاتوزیان، 1383: 203( ليکن 
در اینجا بایستی اشاره داشته باشيم ممکن است در شرطی كه نفع و فایده ندارد برخی موارد تصور ایجاد 
حق فسخ را داشت و آن هم درموردی است كه شرط صرفًا در رابطه با یکی ازطرفين دارای نفع و فایده 

می شود، ولی عماًل برای سایر موارد نفع و فایده دارد )امامی،1372 :277(. 
8-2 - رابطه مودی )انتقال دهنده( با امور مالیاتی )دولت(

ماده یک قانون ماليات های مستقيم اشخاص مشمول ماليات را احصاء كرده است. هرشخصی كه ادای 
ماليات طبق قانون برعهده اوست او را مودی مالياتی می نامند. در مواردی كه مالی مورد معامله و دادوستد 
قرار می گيرد و قانون ماليات ها جهت این گونه معامالت ماليات تعيين می نماید. از قبيل خرید و فروش 
ملک –خرید و فروش سرقفلی- اجاره اموال اعم از منقول و غيرمنقول و واگذاری حقوق و غيره براساس 
تصریح قانونی ماليات برعهده انتقال دهنده است. شخص انتقال دهنده براساس قانون، تکاليف و وظایفی 
دارد كه تکليف را می توان در اعالم معامله در موعد مقرر و پرداخت ماليات متعلق به آن دانست. حال 
چنانچه این شخص در معامله خود شرط پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده را با او توافق كرده باشد آیا 
این شرط ضمن عقد باعث خواهد شد كه تکليف مذكور ساقط گردد؟ قانون ماليات ها در این مورد ساكت 
است، ليکن از روح حاكم بر قانون مذكور و از این جهت كه قانون ماليات بدليل ارتباط بانظم عمومی امری 
قانونی تلقی می شود، هرچند توافق در نظر طرفين الزام آور است ليکن این توافق نمی تواند موجب ساقط 
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به  بایستی  این گونه اشخاص  لذا  براشخاص تحميل می نماید.  امری  قانون  تکاليفی شود كه یک  شدن 
تکاليف قانونی خود در خصوص اعالم به موقع انجام معامله و فراهم آوردن امکان پرداخت ماليات توسط 
طرف مقابل اقدام نمایند. پس بدین ترتيب شرط ضمن عقد كه به موجب آن پرداخت ماليات از عهده انتقال 
دهنده به انتقال گيرنده منتقل می شود نمی تواند موجب ساقط شدن تکاليف قانونی شخص مکلف گردد و 
این شخص نمی تواند با استناد به این توافق خود با طرف مقابل از زیر بار مسئوليت قانونی خویش رهایی 
یابد. درست به همين دليل است كه علی رغم پرداخت ماليات توسط طرف مقابل، كليه اسناد و اوراق مالياتی 
به نام شخص انتقال دهنده تنظيم، صادر و ابالغ شده و از این شخص ماليات مطالبه می گردد. طریقه اعمال 

حاكميت دولت را نمی توان به موجب قرارداد خصوصی تغيير داد یا ساقط كرد.
8-3- رابطه کسی که تحصیل کننده درآمد نیست ) انتقال گیرنده، مشروط علیه( با امور 

مالیاتی )دولت(
از این رابطه می توان به عنوان رابطه متعهد و منتفع نيز یاد كرد. همچنان كه دیدیم چون ماليات از اعمال 
حاكميتی دولت محسوب می شود، لذا هرگونه توافق و قرارداد طرفين در این خصوص جز در رابطه فيمابين 
آنها نمی تواند اثر و نفوذ حقوقی داشته باشد. ولی این امر مانع از آن نيست كه دولت به این رابطه استناد كرده 
و به عنوان منتفع ثالث حقوق خود را از كسانی كه سهل الوصول تر است مطالبه و وصول ننماید یا برای 
وصول حقوق خود با استناد به این گونه قراردادها به افراد بيشتری مراجعه نکند. پس این گونه شروط ضمن 
اینکه نمی توانند طریقه وصول حقوق دولت را تغييردهند ولی از دو جهت به نظر ميرسد به نفع دولت باشند:
الف- دولت با استناد به اینکه طرف منتفع از شرط ضمن عقد است به مشروط عليه یا انتقال گيرنده مراجعه 

می نماید.
به اشخاص  ماليات خود  برای وصول  فراهم می آورد كه دولت  را  امکان  این  این شرط ضمن عقد  ب- 
بيشتری كه عبارت از طرفين عقد هستند مراجعه كند زیرا چنانچه چنين شرطی گنجانده نمی شد در 

اغلب موارد دولت صرفاً می تواند به یکی از آنها كه همان مودی اصلی است مراجعه نماید. 
صرف نظر از این كه براساس حقوق عمومی ماليات از جمله اعمال حاكميتی دولت محسوب می شود ولی 
براساس اصول كلی حقوقی دینی است بر ذمه مودی است كه این دین همانند سایر دیون می تواند توسط 
غير از شخص بدهکار نيز پرداخت شود. براساس ماده 217 قانون مدنی ایفاء دین از جانب غيرمدیون هم 
جایز است و چون فعال در نظام مالياتی ایران داشتن شماره شناسایی انحصاری مالياتی كامل نشده است در 
پرداخت ماليات مباشرت شخص مودی شرط نيست )در این جا ذكر این نکته الزم است كه در سيستم های 
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مالياتی پيشرفته اشخاص دارای شماره انحصاری می باشند و صرفا دارنده این شماره شناسایی قادر به انجام 
امور مالياتی است لذا به همين دليل است كه در تعریف مودی مالياتی در كشورهای عمل كننده به این نظام 
مالياتی آمده است: ماليات دهندگان یک شخص و یا سازمان )مانند شركت( مشمول ماليات بر درآمد است. 
ماليات دهندگان یک شماره شناسایی، شماره مرجع صادر شده توسط دولت به شهروندان خود را دارا هستند.
در ایران نيز در قالب طرح جامع مالياتی این موضوع در دست اجرا است. لذا برای هركسی به جای مودی 
مالياتی امکان پرداخت ماليات وجود دارد. در این كه رابطه انتقال گيرنده )مشروط عليه( را با دولت در فرض 
مساله چگونه می توان تحليل حقوقی كرد، بایستی ضمن توجه به اصول كلی حقوق مدنی از حقوق عمومی 

باالخص حقوق اداری نيز غافل نشد.
سوالی كه در اینجا مطرح است این است كه آیا دولت در شرط مسئله را می توان منتفع فرض كرد؟ 
براساس استنثاء وارد شده بر اصل نسبی بودن قراردادها اشخاص می توانند ضمن معامله ای كه برای خود 
درباره  داشته است: معامالت و عقود فقط  ماده231 ق.م مقرر  بنمایند.  نيز  ثالث  نفع  به  تعهدی  می كنند 
طرفين متعاملين و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196 . ماده196 نيز مقرر داشته است: 
كسی كه معامله می كند آن معامله برای خود شخص محسوب است معذالک ممکن است در ضمن معامله 
كه شخص برای خود می كند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. در فرض مسئله دیدیم كه دو نفر 
با هم معامله ای را انجام می دهند كه موضوع معامله مشمول ماليات است و با هم توافق می كنند كه این 
ماليات توسط شخص انتقال گيرنده پرداخت شود آیا می توان این شرط را، شرط به نفع ثالث دولت محسوب 

داشت.
برای ایجاد تعهد به نفع ثالث باید دو نفر معامله یا قراردادی ببندند و یکی از آن دو در برابر دیگری ملتزم 
به دادن مال یا انجام كاری به سود ثالث شود )كاتوزیان 1383: 364(. از این نظر كه شرط ضمن عقد فرض 
مسئله ما تعهدی را بر عهده خریدار گذاشته است كه به موجب آن راه وصول ماليات را افزایش داده است، 
پس می توان قبول كرد كه دولت به دليل برخورداری از امکان وصول ماليات از افراد متعدد قرارداد از آن 
منتفع است. پس به عنوان ثالث منتفع شناخته می شود و می تواند به متعهد مراجعه نماید، همچنان كه بنابر 
اصول پذیرفته شده حقوقی شخص ثالث منتفع از قرارداد می تواند مستقيمًا اجرای تعهد را از متعهد مطالبه 
كند و درصورت امتناع متعهد برای احقاق حقوق خود به مقامات صالحه قانونی مراجعه نماید و ازآنها كمک 
بگيرد )كاتوزیان، 1383: 421-406؛ صفایی، 1389: 174(. ليکن با وجود این، حق قابل مطالبه در صورتی 
برای ثالث ایجاد می شود كه از مفاد قرارداد یا لوازم عرفی و قانونی آن برآید )كاتوزیان، 1383: 406-421(. 
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در خصوص فرض مسئله ما، صرفًا با وجود شرایطی دولت می تواند به عنوان شخص ثالث منتفع از متعهد 
اجرای تعهد را بخواهد و این موضوع در ماده 182 قانون ماليات های مستقيم و آیين نامه وصول و اجرای 

ماليات ها موضوع ماده 218 قانون ماليات های مستقيم به نوعی موردتایيد قرارگرفته است. 
ماليات دیگری  پرداخت  به  قانون مکلف  این  براساس مفاد مقررات مذكور كسانی كه مطابق مقررات 
باشند و همچنين هركسی كه پرداخت ماليات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه در حکم 
مودی محسوب شوند از نظر وصول بدهی طبق مقررات اجرای وصول ماليات با آنان رفتار خواهد شد. این 
ماده قانونی بين مودی مالياتی و بدهکار مالياتی تفاوت قایل شده و بدین ترتيب مودی از بدهکار مالياتی 
جدا گردیده است )رستمی ،1387(. ليکن همچنان كه گفته شد نحوه مراجعه با ابهام مواجه است. مراجعه 
نيز ضمن  ماليات ها  قانون  بر و به صرفه و صالح دولت نيست. خود  از طریق محاكم طوالنی و هزینه 
پذیرش امکان مطالبه ماليات از متعهد به روش اقدام اشاره نکرده و قانون و آیين نامه اجرایی ساكت است 
و نمی توان دست ماموران مالياتی را در این خصوص باز گذاشت زیرا امکان نقض حقوق شهروندان افزایش 

پيدا خواهد كرد.
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9- نتیجه گیری
دولت در اعمال حاكميت خود و وصول ماليات با مسائل زیادی كه در ارتباط مستقيم با آزادی شهروندان 
است در ارتباط می باشد. عدم اعمال حاكميت در این حوزه باعث مشکالت زیاد اجتماعی و اقتصادی گردیده 
و سخت گيری بيش از حد باعث نقض حقوق و آزادیهای مردم می گردد. یکی از مسایل مبتال به در این 
حوزه شروط ضمن عقد است كه باعث ایجاد تعهد مالياتی بر عهده افرادی است كه قانون آنان را پرداخت 
كننده ماليات نمی شناسد. اشخاص به استناد اصل آزادی در انعقاد قرارداد می توانند در قرارداد خود پرداخت 
ماليات متعلق به قرارداد را بر عهده طرفی كه قانون او را مکلف به پرداخت ماليات نمی شناسد بگذارند و 
به این ترتيب دولت در حيطه اعمال حاكميت با مواردی مواجه می گردد كه مغایرتی با اصول كلی حقوقی 

ندارد ولی در عمل باعث اتفاقاتی می شود كه ایجاد اصطکاک بين حقوق طرفين می نماید. 
موارد  در  است  كرده  شناسایی  را  ماليات  اصلی  و  واقعی  كننده  پرداخت  اینکه  ضمن  ماليات ها  قانون 
متعددی نسبت به شناسایی بدهکاران مالياتی اقدام كرده است و كسانی را كه طی یک قرارداد مستقل یا 
در ضمن یک قرارداد با گنجاندن شرط ضمن عقد متعهد یا ضامن پرداخت ماليات طرف مقابل یا ثالث 
می داند به طور كلی در زمره بدهکاران مالياتی آورده است، ليکن نحوه مراجعه توسط دولت به این قسم 
بدهکاران مالياتی با سکوت و ابهام مواجه است و رویه عملی سازمان مالياتی نيز در این مورد مشکل را 

مرتفع نمی نماید.
در حقوق ایران این امر منافاتی با قانون و نظم عمومی اقتصادی و اصول حاكم بر حقوق ماليات ندارد. 
دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله تشخيص 
و مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد 
قرارداد و شرط طرفين ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی 
به نام مودی اصلی كه همان تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می دهد. ليکن در مرحله 
وصول و اجرای اسناد مالياتی با توجه به شرط فيمابين طرفين معامله و با استناد به توافق حاصله حسب نوع 
سند فيمابين )رسمی یا عادی( به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل الوصول تر 
است می تواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل تردید است و با سکوت 

قانونگذار مواجه است و باعث تفسير و تعبير مختلف می گردد. 
نامه  آئين  ماليات های مستقيم و غير مستقيم و  قانون  از  ماليات ها و همچنين موادی  بر  اصول حاكم 
اجرایی وصول ماليات ها به دولت )سازمان مالياتی( این اجازه را می دهد كه جهت وصول ماليات به تعهد 
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كننده مراجعه كرده و با او به عنوان یک مودی مالياتی رفتار نماید. ليکن به منظور شفاف كردن فرایند اقدام، 
بایستی مقررات موضوعه مورد بازنگری قرارگيرند. در اینکه مستند تعهد و ضمان رسمی باشد یا عادی، 
نحوه اقدام مبهم می باشد، هر چند چنانچه مستند تعهد و ضمان سند رسمی باشد دولت با مانع قانونی 
كمتری مواجه است و در مواردی كه مستند تعهد و ضمان عادی باشد به نظر نيازمند فرایند دادرسی قضایی 
راهگشا خواهد بود. ليکن این موارد در صورت توجه به اصالح مقررات حتی در حد اصالح آیين نامه 218 
قانون ماليات های مستقيم قابل رفع و رجوع می باشد چرا كه قانونگذار اجازه اقدام را داده و صرفا فرایند 
اجرایی ابهام دارد. لذا پيشنهاد می گردد با اضافه كردن بندی به فصل سوم بازداشت اموال نزد شخص ثالث 
آیين نامه موصوف به شرح ذیل مشکل مرتفع گردد. »هر گاه شخص ثالث اعم از طرف قرارداد مودی 
مالياتی و یا دیگری تعهد و ضمانت پرداخت ماليات را طی سند رسمی و عادی كرده یاشد، اداره امور مالياتی 
مکلف است مراتب پرداخت ماليات را در مرحله وصول و اجرا طی برگ اجرایی به متعهد و ضامن برابر فرایند 
وصول و اجرای ماليات ها به وی ابالغ و ماليات را مطالبه نماید. تبصره – فرایند توقيف و نحوه رسيدگی به 
ادعاهای متعهد و ضامن برابر مواد مندرج در فصل سوم بازداشت اموال نزد شخص ثالث خواهد بود. الزم 
به ذكر است كه در ارتباط با طرفين، شرط نافذ است و هر كدام از طرفين در حدود تعهدات خود مکلف به 

انجام شرط می باشند. 
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