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چكیده
بسياری بر این عقيده اند كه شركت های عملی به علت نداشتن شخصيت حقوقی، تجاری نيستند. اكنون 
فارغ از همه اختالفات با رویکردی جدید، از نگاه مالياتی و جهت دست یابی به اقتصاد سالم به آنها نگریسته 
عدم  عملی،  شركت های  است.  دولت ها  مالياتی  منابع  مهم ترین  از  تجاری  شركت های  درآمد  می شود. 
شناسایی خود از طرف دولت را دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالياتی قرار داده و از باب تبعيض مالياتی، 
نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. شناسایی شخصيت حقوقی برای شركت هایی كه به قصد فرار 
مالياتی اقدام به ثبت نمی كنند، حداقل اقدام قانونگذار در جهت ممانعت از این فرار است. با روی آوردن به 
چنين رویکردی و با توجه به اینکه بسياری از حقوقدانان، نظم جامعه را در گرو عدم شناسایی شخصيت 
از دید حقوق مالياتی نظم  آیا  این است كه  حقوقی چنين شركت هایی می دانند، سؤالی كه پيش می آید 
جامعه چنين نظری را می پذیرد؟ و آیا توسل به مقررات مالياتی می تواند در شناسایی شخصيت حقوقی این 
شركت ها مؤثر باشد؟ این سؤاالت و پاسخ آنها موضوع اصلی این مقاله را تشکيل می دهند. رویکرد مالياتی، 
برهانی محکم برای شناسایی شخصيت حقوقی شركت های عملی )موضوع ماده  220 قانون تجارت( است.
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1- مقدمه
بحث شركت های موضوع ماده 220 قانون تجارت )ق.ت(، این سؤال را به ذهن متبادر می كند كه آیا این 

شركت، تجارتی است یا خير؟ و به تبع آن، آیا از شخصيت حقوقی برخوردار است یا نه؟ 
موجبات  دليل  هر  به  مالياتی1  تبعيض  است.  دولت  حاكميت  اعمال  نتيجه  شركت ها  بر  ماليات  وضع 
نارضایتی مشموالن را فراهم آورده، به تبع آن نظام اقتصادی یک كشور مختل شده و رفاه جامعه ممکن 
نمی گردد. فارغ از تمامی اختالفات بر سر ماهيت شركت های موضوع ماده 220 )ق.ت(، قصد می شود تا 
با ارائه دالیل، بهترین راهکار برای فصل اختالفات انتخاب گردد. این ماده از قانون تجارت چنين بيان 

می دارد:
»هر شركت ایرانی كه فعاًل وجود داشته یا در آتيه تشکيل شود و با اشتغال به امور تجارتی، خود را به 
صورت یکی از شركت های مذكور در این قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل 
ننماید، شركت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شركت های تضامنی، در مورد آن اجرا می گردد...«.
به خوبی آشکار است كه بحث از این شركت ها و ماهيت آنها در مالزمه غير قابل انکار با بحث شخصيت 

حقوقی اشخاص حقوقی و شركت های تجاری است و در این تحقيق نيز از این رویکرد پيروی می شود.
حقوقدانان در تجاری بودن یا نبودن و همچنين در شخصيت حقوقی داشتن یا نداشتن شركت های عملی 
همواره دچار اختالف بوده اند. بيشتر حقوقدانان چه مخالف و چه موافق، مالك ایجاد شخصيت حقوقی را 
اراده قانونگذار می دانند. جالب است كه گاهی هر دو گروه برای اثبات مدعای خود متفقًا به مواد مشتركی 
استناد می كنند اما با استنباط های مختلف. مثاًل عده ای از اطالق ماده 583 قانون تجارت  نتيجه می گيرند 
كه ثبت موجد شخصيت است )پاسبان، 1388: 22( و عده ای از همين ماده و در جمع با ماده 220 و 20 
قانون تجارت2 نتيجه عکس را برداشت می كنند )اسکينی، 1385: 86؛ صفار، 13290: 190(. گروهی نيز 
بر مبنای دیگر مواد قانون تجارت یا قانون راجع به ثبت شركت ها مانند ماده 2 آن قانون راجع به ضمانت 
می باشند  ثبت  بدون  تجاری  شركت های  حقوقی  شخصيت  به  قائل  شركت(  )انحالل  ثبت  عدم  اجرای 
)تفرشی، 1388: 115(. گروهی نيز با وجود آنکه از نظریه نقش ایجادی ثبت حمایت كرده اند لکن اظهار 

می دارند كه قانونگذار ایران صراحتی در این امر ندارد )وحيدی و بادینی، 1395: 41، 45 و 66(.
تشابه  است:1-  ذیل  موارد  ثبت،  بدون  حقوقی شركت  موافق شخصيت  حقوقدانان  استناد  مجموع  در 
وضعيت اشخاص حقوقی و حقيقی و شناسایی آنها توسط قانونگذار از حيث وجود داشتن آنها }نه ذاتی 

1. Tax●Discrimination
2. كليه شركت های مذكور در این قانون شخصيت حقوقی دارند.
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یا اعتباری بودن آنها{ )عبادی، 1389: 66. كاتبی، 1387: 31(. 2- ماده 17 و 20 الیحه اصالحی قانون 
تجارت 1347 در باب زمان تشکيل شركت سهامی  با قبول سمت مدیران یا بازرسان و قبل از ثبت. 3- مواد 
96، 118 و 185 قانون تجارت 1311در مورد شركت های نسبی و تضامنی ناظر به پرداخت تمام سرمایه. 
4- مواد 38 ، 96 ، 150، 166 و 176 در باب شركت های مختلط سهامی و غير سهامی كه با وحدت مالك 
از سایر شركت ها شناسایی می شوند )اسکينی، 1385: 44 ؛ عرفانی، 1388: 230(. 5- تکامل وجود پس از 
ثبت ) شایگان، 1384: 161(. 6- اطالق ماده 583 قانون تجارت كه همه شركتهای تجاری مذكور در ق.ت 
را دارای شخصيت حقوقی می داند. 7- ماده 92 قانون تجارت در باب الزام به ثبت شركت ها و ماده 2 قانون 
راجع به ثبت شركت ها در باب ضمانت اجرای تخلف از آن كه با انحالل شركت همراه است )صفار، 1390: 

190(. 8- ماده 150 ق.ت در مورد تعهداتی كه شركت سهامی قبل از ثبت انجام داده است.
و اما مجموع دالیل مخالفان ایجاد شخصيت حقوقی قبل از ثبت، به شرح زیر است: 1- اطالق ماده 
583 قانون تجارت. 2- مقررات ماده 195 ق.ت در باب ثبت شركت آمده است، در غير این صورت وضع 
آن بی هدف خواهد بود و انحالل مذكور در ماده 2 انحالل به معنای خاص نيست بلکه لغو رابطه ميان 
شركاست )تفرشی، 1378: 178(. 3- قبول ایجاد شخصيت حقوقی بدون ثبت، به این دليل كه قانونگذار 
برای هر شركتی موضع خاصی برگزیده است، چون متضمن این امر است كه قانونگذار در تعيين معيار ایجاد 
شخصيت حقوقی از چهارچوب معينی پيروی نکرده و به عالوه واژه تشکيل معادل ایجاد شخصيت حقوقی 
نيست )پاسبان، 1388: 24(. 4- ماده 19 الیحه اصالحی قانون تجارت 1347 كه از آن چنين استدالل 
می شود: بازپرداخت سرمایه از سوی بانک به سهامداران به صرف ارائه گواهی عدم تشکيل شركت به معنای 
عدم تشکيل است چون نيازی به انحالل شركت به معنای خاص نيست. 5- ماده 22 الیحه اصالحی حق 
تصرف در اموال شركت را به شركت به محض تشکيل نمی دهد. 6- مرجع ثبت شركت ها كه سابقه ثبت 
این شركت ها را ندارد، چگونه تصميمات مجامع عمومی را آگهی می نماید؟ 7- تحول قانونگذاری نشان 
از ایجاد شخصيت حقوقی پس از ثبت دارد هم از لحاظ عدم شناسایی شركت های موهوم و عدم تجویز 
كالهبرداری ها در سایه این گونه شركت ها و هم از لحاظ مشکالت دادرسی و نبود اقامتگاه آنها )پاسبان، 
1390: 27(. 8- گروهی نيز این شركتها را تجاری، اما بدون شخصيت حقوقی قلمداد كرده اند )صقری، 

.) 93 :1393
آنچه از استدالل های باال بر می آید صرفًا استناد به معيارهای قانونگذار است ولو آنکه مبنای این معيارها 
توسط قانونگذار در نظر گرفته شده یا نشده باشد و یا اینکه این مبناها تغيير كرده یا نکرده باشند. به نظر 
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می رسد تنها توسل به معيار قانونگذار بدون توجه به فلسفه وضع آن و بررسی این نکته كه این وضع، 
مطابق فلسفه و مبانی موضوِع وضع می باشد یا خير، چندان كارآمد نباشد. چنانکه در موارد باال دیدیم كه هر 
دو دسته موافقان و مخالفاِن ایجاد شخصيت حقوقی قبل از ثبت به مواد قانونی ارجاع داده اند كه بسياری 
از این مواد اشتراكی اما با تحليل های متفاوت است. كاماًل آشکار است كه قانونگذار نخواسته است به طور 
صریح موافقت یا مخالفت خود را اعالم كند و امر را به واقعيات واگذار نموده است. از دیگر سو، دالیل دیگر 
حقوقدانان مخالف، مبنی بر عدم شناسایی این گونه شركتها به دليل وجود مشکالت عملی از جمله موانع 

دادرسی و اخالل در نظام اقتصادی و منع كالهبرداری ها از این طریق است.
ماهيت  از جمله  ایجاد شخصيت حقوقی  واقعی  مبانی  اواًل  نو   نگرشی  با  مقاله سعی می كنيم  این  در 
مورد  را  سازمانی شركت  جنبه  همچنين  و  مدنی  با شركت  آن  ارتباط  و  تجاری  بودن شركت  قراردادی 
بررسی قرار دهيم. لذا به بحث فقهی شركت ها پرداخته و مقایسه ای تطبيقی نيز با حقوق كشورهای خارجی 
از  ثانيًا  انجام خواهيم داد.  آنها  با توجه به مقتضيات جامعه و پيشينه تاریخی  انگليس و فرانسه  همچون 
دیدگاه مالياتی موضوع را مورد بررسی قرار داده، تأثير آن در اقتصاد و رفاه جامعه و نظم عمومی را ارزیابی 
كرده و از این منظر به تضرر یا عدم تضرر دولت نيز نگریسته می شود تا مشخص گردد برای شركت عملی، 
شخصيت حقوقی متصور است یا خير؟ در این تحقيق كمتر به دالیل كهنه مخالفان و موافقان شخصيت 
حقوقی شركت های عملی پرداخته می شود. ضمن اینکه باید توجه داشت كه این شركت ها مخصوصًا به 
لحاظ مالياتی ممکن است جهت فرار مالياتی اقدام به ثبت خود ننمایند و باید به این سؤال نيز پاسخ گفت 

كه در چنين شرایطی عدم شناسایی آنها حمایت از مفاسد اقتصادی است یا شناسایی آنها؟
2- ادبیات موضوع

شرکت و شخصیت حقوقی آن
متناسب با موضوع تحقيق و جهت وضوح بيشتر، در این بخش ابتدا از شركت مدنی، سپس شركت تجاری و 
در نهایت از شركت عملی در فقه و حقوق ایران بحث می گردد. در این راستا بررسی مرتبط با حقوق تطبيقی  

نيز انجام شده كه می تواند سودمند باشد.
شرکت و شخصیت حقوقی آن در فقه

مبنای عقدی شركت در فقه نيز پذیرفته شده است، چنان كه برخی از فقها به صراحت به آن پرداخته اند. 
شيخ عباس قمی در كتاب »غایه القصوی فی ترجمه عروه الوثقی« از این نوع عقد تحت عنوان »شركت 
واقعيه عقدیه« یاد می كند كه به عقد شركت انشاء شده و در آن شركت هریک از طرفين عقد در مال 
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دیگری پيش بينی شده است1 )غایه القصوی، بی تا: 1093(. در متن كتاب صاحب عروه الوثقی نيز از آن 
به عنوان »الشركه العقدیه« یاد شده )عروه الوثقی، 1420: 273(، صاحب جواهر نيز عالوه بر آنکه در جای 
جای اثر خویش عقد شركت را به رسميت شناخته و در باب آن به تفصيل سخن رانده، اشاعه را به واقع 
جدای از شركت دانسته است و اذن در شركت عقدی را نپذیرفته و نهایتًا اشاعه را اثر عقد شركت می داند 
)الشيخ الجواهری، 1394: 284 به بعد(. در كالم این فقها آنچه از این امور نتيجه می شود گرایش فقها به 
معنی شركت در قالب عقدی مشخص و مستقل از اشاعه و حتی جدای از تشریک به وسيله عقود دیگر 
اگرچه  امور  این  از  به موردی دانسته اند كه هدف خاص و معينی دارد.  ناظر  را صرفًا  است. عقد شركت 
شخصيت حقوقی شركت نتيجه نشود لکن استقالل نسبی آن مشهود است. با این اوصاف با توجه به آنکه 
قانون مدنی ایران ملهم از فقه و قانون مدنی فرانسه بوده، باید دید وضعيت شركت عقدی در قانون مدنی 

ایران به چه شکل است.
شرکت و شخصیت حقوقی آن در حقوق ایران

در این قسمت شركت مدنی، تجاری و شركت عملی در حقوق ایران بررسی می گردد.
شرکت مدنی و شخصیت حقوقی آن در حقوق ایران

ماده 183 قانون مدنی، تعریف عقد را بيان و ماده 10 آن به اصل آزادی قراردادها می پردازد. در قراردادی 
بودن شركت، شکی نيست، اما هدف، قواعد عمومی است كه ویژه عقد شركت باشد. دیدیم كه شركت 
و اشاعه دو مفهوم منفک می باشند. تقریبا اكثر حقوقدانان تعریف قانون مدنی از شركت، را تعریف اشاعه 
دانسته اند و نه عقد شركت )ماده 571 ق.م(؛ ليکن اتحاد ميان مالکان، با هدف تقسيم سود و زیان و یا مقصد 
دیگر و اداره به شيوه خاص انجام می پذیرد )كاتوزیان، 1384: 298(. این امر جز به تراضی مبنی بر ایجاد 
عقد شركت محقق نمی شود وگرنه به وسيله یکی از عقود تمليکی نيز می توان ایجاد اشاعه نمود )همان: 
297 و 298(. قصد اعضای شركت مدنی از تأسيس آن، ایجاد ماهيتی متشکل از چند اراده جهت دست یابی 

به تشکلی خاص و البته در كنترل آنها می باشد )نه اشاعه(. 
و  مدیران  اختيارات  توصيف  برای  حل  راه  بهترین  را  حقوقی  شخصيت  تئوری  حقوقدانان  از  گروهی 
نمایندگان شركت مدنی و روابط حقوقی شركاء و شركت با اشخاص ثالث می دانند )صفار، 1390: 192(. 
البته همين گروه از حقوقدانان با توسل به این امر كه در قانون مدنی، عقدی تحت عنوان عقد شركت مورد 

1. بدان كه شركت عبارت از آن است كه یک چيز، مال دو نفر یا زیادتر باشد؛ خواه آن چيز ملک باشد یا حق و آن برچند قسم است: ... پنجم: شركت 
واقعّيه حاصل به عقدي از عقود، غير عقد شركت. ششم: شركت واقعّيه، كه كسی دیگري را در مال خودش شریک نماید )تشریک(. هفتم: شركت واقعّيه 

عقدّیه كه به عقد شركت، انشاء نمایند شركت هریک را در مال دیگري كه آن را شركت عقدیه نامند.
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وضع قانونگذار قرار نگرفته و در كالم فقها نيز، موضوع اختالفی است، آنان معتقدند كه برای تحليل ماهيت 
آنها رجوع می شود  به  به قواعدی رجوع كرد كه در توصيف ماهيت شركت تجاری  حقوقی آن می توان 
و می توان شركت مدنی را دارای شخصيت حقوقی دانست. ایشان در توجيه نظر خود به ماده 576 ق.م 
و اختيار شركا مبنی بر انعقاد قرارداد اداره شركت )اموال مشترك( استناد می كنند و این قرارداد را شبيه 
اساسنامه یا شركت نامه شركت های تجاری می دانند )همان، 198(. البته چنين امری را با بيانی دیگر مبنی 
بر اینکه قرارداد شركا در پی هدفی خاص است، حقوقدانان دیگر نيز پذیرفته اند. گرچه آنان به شخصيت 
حقوقی شركت مدنی معتقد نيستند )كاتوزیان، 1384: 297و 298(. ليکن نه تنها استقالل نسبی آن را رد 
نکرده از بيان آنها این استقالل قابل برداشت است وگرنه چه تفاوتی بين شركتی كه به وسيله عقود دیگر 
یا حتی اشاعه به وجود آمده با عقد شركت به معنی خاص كه برای اداره به شيوه خاص به وجود می آید، 
متصور است؟ كما آنکه این حقوقدانان این امر را دليل انفکاك اشاعه از شركت دانسته اند )همان: 298(. در 
شركت عقدی هدف معينی وجود دارد. ایشان همچنين رهيافت شركت به سوی استقالل كامل و شخصيت 
حقوقی را نوعی پيشرفت در مفاهيم اجتماعی دانسته و معتقدند حتی لزوم تبدیل مالکيت مفروض به اشاعه 
نيز در راستای همين امر است تا اجتماِع مالکان مفهومی جدای از شریکان پيدا كند. ولی بقای مالکيت هر 
شریک }در باب اشاعه{ هدف از این اتحاد را ناقض گذاشته }و به ایجاد شخصيت حقوقی نمی انجامد{

)همان: 308(. این بيان چيزی جز معنای استقالل ناقص یا نسبی شركت را نمی رساند.
جالب تر آن است كه یکی از قائالن به نظریه ایجاد شخصيت حقوقی به وسيله ثبت، در تحليل های خود 
برای دست یابی به مفهوم شخصيت حقوقی در شركت های تجاری، به قانون مدنی و پيش بينی اركان و 
انحالل شركت استناد كرده و مالکيت خصوصی را در اشاعه به معنای رد شركت قراردادی و انفکاك اموال 
آن از شركا نمی داند. امتزاج دارایی ها را نشانه لزوم جدایی و انفکاك دارایی خارج از شركت شریک ها از 
دارایی مختص به شركت می داند كه می باید در توليد ثروت به نفع آنان كار كند )صقری، همان: 107 و 108(. 
با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد آنچه از قواعدی كه در قانون مدنی ایران بيان شده و ناشی 
از اذن یا امتزاج بوده، فانی و موقت بوده و صرفًا شراكت در مالی را بدون اخذ مالکيت از صاحبان آن مال 
پيش بينی می كند )مال مشترك، شکلی از مالکيت(. چنانکه با هر عقد دیگری همچون بيع، صلح و ... نيز 
امکان پذیر است. این قواعد مربوط به اشاعه است نه عقد شركت )از جمله مواد مربوط به انحالل شركت 
مگر در فرض ماده 578 و رجوع از اذن كه قرارداد خصوصی عدم رجوع را الزام آور كرده باشد(. اشاعه و 
شركت هميشه یک سبب ندارند، در حالی كه سبب اشاعه اغلب اجباری است، سبب شركت هميشه اختياری 
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است )سيدی آرانی، 1393: 11 (. 

شركت )نه در معنای اذن یا امتزاج( نهادی پایدار و به منظور انجام یک فعاليت مشترك توسط اعضاء 
به معنای وجود شخصيت  را می رساند ولی هميشه  استقالل  اگرچه  امر  این  آنکه  تشکيل می شود )حال 
حقوقی نيست(. در آنچه كه در قانون مدنی پيش بينی شده، شریک حتی حق ندارد بقيه شركا را اجبار نماید 
تا مال مشاع را از خطر مصون دارند )همان: 12(. اگر آنچنان كه پيش از این گفته شد، همانند آنچه فقها 
اعتقاد دارند، منافع مشترك  در قانون مدنی پيش بينی می شد به این معنا كه كسب سود هر شخص در 
گرو كسب سود توسط شركت بود، تقریبًا امکان جدایی از اشاعه را داشت و به ماهيت شركت مدنی همانند 

آنچه در فرانسه وجود دارد نزدیک می شد )همان: 12(. 
اما با توجه به موارد گفته شده، به نظر می رسد كه شركت مدنِی عقدی، در قانون مدنی پيش بينی شده 
چنانکه  است.  اشاعه  به  ناظر  آنچه وضع شده  و  نشده  آن وضع  برای  مقرراتی  ليکن  )مواد 572 و573(، 
ارائه تعریف برای عقد شركت نموده اند كه بر مبنای آن عقد  حقوقدانان جهت رفع این نقيصه سعی در 
شركت »عقدی است كه به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زیان 
این مجموعه  از  مالک سهمی مشاع  آن  به جای  تا  ميان می نهند  در  را  دیگر، حقوق خود  گاه مقصد  و 
شوند« )كاتوزیان، همان: 299(. در این تعریف معوض بودن عقد شركت كاماًل مشهود است و شركا در 
عوض حقوق خود، صاحب سهمی در شركت می گردند. آیا این امر، چيزی غير از استقالل نسبی شركت را 
می رساند؟ این شركت، همانند شركت های تجاری دارای سهامی بوده كه متعلِق حق شركاست. در تعریف 
عقد شركت همواره به عنصر مالکيت شریکان اشاره شده و عنصر مالکيت مختص اشاعه نيست) كاشانی، 
1388: 71(. كما آنکه در شركِت موضوع قانون مدنی نيز به شركا اجازه داده شده تا با وضع قرارداد نفع 

مشتركی را پيش بينی كنند )ماده 576 در باب طرز اداره اموال مشترك و كليت مواد 572 و 573(. 
ماده 575 ق.م ایران ناظر به تقسيم سود و زیان است كه هدف شركا بوده و نه مال موضوع اشاعه. این 
امر اشتراك اشاعه با عقد شركت را می رساند و یا بهتر است بگویيم این امر مختص عقد شركت است كه 
در اشاعه نيز به آن اشاره شده است. چه آنکه همانطور كه گفته شد، اشاعه می تواند یکی از آثار عقد شركت 
باشد. بنابراین ما برآنيم كه در قانون مدنی ایران آنچه در باب شركت آمده ناظر به دو حالت اشاعه و شركت 
عقدی است. ليکن مقررات مربوط به شركت عقدی محجور مانده و این امر از روح مواد قانون مدنی بر 
می آید. چه آنکه كاماًل آشکار است مقررات شركت قانون مدنی صرفًا قابل وضع و تحميل بر اشاعه اند نه بر 
عقد شركت كه تعریف و خصوصيات خاص خود را دارد. برای استخراج این خصوصيات بی نياز از مراجعه 
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به اصول حقوقی و قواعد عمومی و تاریخچه عقد شركت نيستيم. اگر شركت عقدی هم پيش بينی نشده 
باشد، وجود آن از قواعد عام مربوط به عقود و قراردادها مسلم و انکار ناپذیر می نماید. لذا قائل شدن به 
حداقل استقالل نسبی شركت مدنی از اعضایش چندان بدون مبنا نيست. چنين امری در فرضی كه طرز 
اداره شركت، تقسيم سود و زیان، شيوه تعيين اكثریت برای انتقال سهم الشركه و ... در قرارداد پيش بينی 
شود مشهودتر است. چنانکه كه در قرارداد شركت، بدون شک این امور باید پيش بينی شود و در صورت 
عدم پيش بينی نيز، قواعد خاص مربوط به اشاعه در قانون مدنی را نمی توان بر چنين ماهيتی بار كرد، چه 
آنکه قواعد مربوط به اشاعه پاسخگوی این امور نيست. در حقوق ایران می توان از مؤسسات موضوع ماده 
584 ق.ت نام برد كه چون تجاری نيستند، مدنی محسوب شده و قانونگذار از تاریخ ثبت برای آنها شخصيت 
حقوقی قائل شده است )كاشانی، 1388: 88(1 . ضمن آنکه به نظر گروهی از حقوقدانان، ماده 47 قانون 
ثبت، اگرچه امروزه به واقع اجرا نشود ليکن ثبت شركت نامه را در مورد شركت های مدنی پيش بينی كرده 
و این امر نيز دليلی خواهد بود بر استقالل نسبی آن از اعضایش. همين حقوقدانان شركت های موضوع ماده 

220 را شركت مدنی دانسته و برای آن شخصيت حقوقی قائلند2 )همان، 1388: 6، 7 و10و 88 به بعد(.
شرکت تجاری و شخصیت حقوقی آن در حقوق ایران

امروزه بسياری از نظام های حقوقی دنيا، ایجاد شركت تجاری را موكول به ثبت كرده و یا الاقل شخصيت 
حقوقی آن را در مالزمه با ثبت آن دانسته و از این دیدگاه به آنها عنوان اشخاص حقوقی اطالق می كنند3.  

مطابق ماده 1 قانون تجارت:
» تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار دهد«.

این ماده، یک حکم منطقی را بيان می كند. بر مبنای آن شخصی كه معامالت تجاری را شغل معمول خود 
قرار می دهد، تاجر است. این یک قاعده عام است. از این امر چند قضيه حاصل می شود:

1- هر شخصی كه اعمال تجاری را شغل معمول خود قرار دهد تاجر است )تحت شرایط ماده 1 ق.ت(
2- اشخاص اعم اند از حقوقی و حقيقی

3- اصواًل هر شخص دارای شخصيت حقوقی است.
در جمع ماده 1 و 2 قانون تجارت یک قاعده عام دیده می شود: هر شخصی كه به اعمال مندرج در ماده 
1. البته همانطور كه در ادامه خواهيم گفت، ما همچنان برآنيم كه شخصيت حقوقی ارتباطی با ثبت نداشته و حکم قانونگذار صرفا جنبه اعالمی خواهد 
داشت، و شاید از این ماده و با این استدالل حتی بتوان به ریشه هایی از قائليت به شخصيت حقوقی در خصوص كليه شركت های مدنی در حقوق ایران 

پی برد.
2. لبته با توجه به توضيحاتی كه داده شد، قبول این نظریه دور از ذهن می نماید و هدف از طرح آن در اینجا صرفًا اثبات استقالل شركت مدنی است.

3. اصوال در كشورهایی با نظام حقوقی عرفی)Common Law( مانند آمریکا و انگليس این امر صرفًا به لحاظ مقتضيات عملی پيش بينی شده است، 
دليل چنين پيش بينی ای نظام ویژه حقوقی این كشورهاست كه مقتضيات عملی در هر زمان را مبنای قانونگذاری های خود می دانند.
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2 قانون تجارت بپردازد، تاجر است، چه این شخص حقيقی باشد یا حقوقی، دولتی باشد یا خصوصی. این 
قاعده كاماًل منطقی است. فارغ از آنکه شركِت تجاری، ذاتا تجاری است یا خير، بند 4 ماده 3 نيز تأیيدی 

بر قاعده یاد شده می باشد.
بسياری از حقوقدانان، شركت تجاری و شخصيت حقوقی آن را یک واقعيت حقوقی می دانند و عده ای نيز 
اشخاص حقوقی را دارای شخصيت فرضی می دانند. اما این امر باید مبنای استواری داشته و همه مصادیق 
اشخاص حقوقی را در بر گيرد. بسيارند اشخاص حقوقی كه واقعی پنداشته شده و نيازی به ثبت نداشته و 
از منظر شخص بودن، آنها را دارای شخصيت اعالم كرده اند. از جمله این موارد و بزرگترین و آشکارترین 
مصداق آن می توان به دولت اشاره كرد، كه بدون نياز به ثبت، شخص حقوقی بوده و دارای شخصيت است. 
ليکن جهت رفع تعارض و پایان دادن به این اختالفات )تالزم شخصيت حقوقی شركت و شخص حقوقی 
بودن آن( باید پذیرفت حداقل، اعتبار شخص حقوقی برای شركِت موجود پذیرفتنی تر است تا فرض عدم 
وجود شركت یا عدم وجود شخصيتِ شركتی كه موجود است. این نظر، با ایده ایجاد شخصيت حقوقی برای 
شركت ها به اراده قانونگذار نيز سازگار است. ضمن آنکه می بينيم كه قانونگذاری های دنيا در این راه هميشه 
با احتياط قدم برداشته اند. در پيش گرفتن چنين رویه ای )فرض عدم وجود شركت یا شخصيت حقوقی آن( 
مخصوصًا در كشورهای با نظام اقتصادی ضعيف یا بدون فرهنگ اقتصادی، معضالتی را موجب شده است، 

فرار مالياتی از مهمترین این معضالت است. 
آنچه كه تحت عنوان شركت و زایيده یک قرارداد، وجود یافته )وجود خود شركت یا شخصيت آن( چگونه 
می تواند با ثبت وجود یابد، جز آنکه فرض عدم وجود آن شود؟ آیا دولت می تواند بدون وجود هيچ قراردادی، 
اموری را كه وجود آنها مبتنی بر قرارداد است ثبت كند )اعم از آنکه منجر به ایجاد شخص حقوقی گردد یا 
خير( ؟ مسلمًا خير، البته این به معنای نفی صالحيت قانونگذار در اعتباردهی به امور اعتباری نيست. بلکه 
بهتر است، قانون، ثبت را برای تشکيل اعتباری شركت و مورد حمایت قرار دادن آن به كار گيرد، چه آنکه 
وجود واقعی یک قرارداد كه توسط اشخاص اطراف آن ایجاد شده مقدمه ای است واجب تا قانونگذار بتواند 
آن را مورد شناسایی قرار دهد. ضمن اینکه اگر هم موجودیت شركت را آن هم به لحاظ اعتباری بودن آن 
منوط به اراده قانونگذار بدانيم، باید گفت قانونگذار باید اراده خود را در قالب شرط تشکيل به قرارداد اضافه 
كند و هرجا قانونگذار ساكت است، سکوت او حمل بر اثباتی بودن ثبت است نه ایجادی بودن آن )اصل 
عدم(1 . با چنين رویکردی، هدف ثبت نيز كه بيشتر ناظر بر جنبه سازمانی شركت است تامين می شود. 
در مقدمه این تحقيق مستندات قانونی موافقان و مخالفان ذكر شد و از تکرار مجدد آنها پرهيز می شود. 

1. چه آنکه چگونه چيزی را كه موجود نيست می توان ثبت نمود؟! و امری كه از قبل موجود است نيازی به وجود بخشيدن ندارد.
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صرفًا به این نکته اكتفاء می شود كه قانونگذار صراحتًا در خصوص شركت های تجاری، معيار زمان ایجاد 
شخصيت حقوقی را اعالم نکرده است. به نظر می رسد بهتر است، نقش ثبت در عين الزامی بودن، محدود 
به شناسایی شخصيت حقوقی شركت های تجاری باشد تا موجد شخصيت حقوقی آنها. با این وجود كاركرد 
برای  ثبت  ایجادی  به نقش  اعتقاد  انگاشت.  نادیده  نظام حقوقی شركتها نمی توان  را در  ثبت  اهميت  پر 
شخصيت حقوقی شركت ها و ورود استثناء به آن مانند شركت های عملی نيز جهت جلوگيری از معضالت 
ناشی از عدم ثبت و مزایای آن به عنوان یک نظریه همواره مطرح بوده است )وحيدی و بادینی، پيشين: 

32، 51، الی 56، 68 الی 74(.
شرکت عملی و شخصیت حقوقی آن در حقوق ایران

شركتی تأسيس می گردد و پشتوانه آن، قرارداد شركت مابين اعضاء است1 . قراردادی كه در تمام نظام های 
حقوقی به عنوان یک مبنا پذیرفته شده است. از حمایت اجتماعی و هنجاری برخوردار است. این شركت 
یا شركتی مدنی است و یا آنکه موضوع فعاليت آن تجاری بوده و به فعاليت تجاری می پردازد. اگر شركتی 
مدنی است كه موضع آن مشخص بوده و تابع قانون مدنی است و در مبحث مالياتی نيز مستند به ماده 101 
قانون مالياتهای مستقيم تابع مشاركت مدنی می باشد. اما اگر این شركت شغل خود را فعاليت تجاری قرار 
داده باشد ولی خود را به شکل یکی از شركت های موضوع ماده 20 ق.ت در نياورده باشد، عدم شناسایی 
شخصيت حقوقی آن به این دليل كه ثبت نشده، می تواند فرار مالياتی آن را منجر شود. چه آنکه این شركت 
می تواند با انعقاد قرارداد و با توسل به عدم شناسایی خود از طرف دولت، خود را از پرداخت ماليات برهاند. 
ضمن آنکه فرِض نداشتن شخصيت برای چنين شركتی، فلسفه ماده 1 ق.ت. را نادیده می گيرد. امکان 
فرض عدم وجود و یا عدم شخصيت برای شركتی )مدنی( كه موجود است و به فعاليت تجاری      می پردازد، 
به بهانه عدم ثبت، محال می نماید یا اگر هم محال نباشد گاهی مصلحت ایجاب می كند، وجود آنها نادیده 
انگاشته نشود. به عالوه قائل شدن به عدم وجود، تبعات زیانباری را به همراه خواهد داشت. زیرا مالزمه با 
این امر دارد كه همه اعضاء یا مدیران شركت را تاجر دانسته و آنها را فارغ از شركتی كه تأسيس كرده اند، 
موضوع قانون تجارت قرار دهيم. در این حالت با این اشکال رو به رو خواهيم بود كه تکليف شركتی كه 
ایجاد شده و قراردادی كه مبنای آن قواعد و اصول حقوقی است چه می شود؟ ایراد بعدی این است كه اگر 
این شركت، تجاری تلقی نشود، یک شركت مدنی با موضوع فعاليت تجاری و تابع قواعد حقوق مدنی خواهد 
بود! درحالی كه اعضای این شركت بابت فعاليت مذكور، تاجر محسوب و مشمول قواعد خاص حقوق تجارت 
قرار خواهند گرفت! امری كه نه منطقی بوده و نه با اصول حقوقی هماهنگ است. مگر آنکه قانونگذار حکم 

1. چنين قراردادی را قانون به صراحت مورد پذیرش قرار داده و از آن دفاع كرده است )مواد 10، 183، و 570 به بعد قانون مدنی(
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مشخصی برای هركدام وضع كند تا مانع از این تداخل گردد.

»بنابراین به نظر می رسد فارغ از همه استدالت مخالفان و موافقان در رد یا قبول تجاری بودن شركت های 
موضوع ماده 220 باید گفت، به استناد ماده 1، 2 و 3 قانون تجارت این شركت ها تجاری اند«.

اكثر حقوقدانان، بين شخص حقوقی و شخصيت آن قائل به مالزمه اند و به نظر می رسد قانونگذار با 
پيش بينی ماده 1 قانون تجارت، برای اینگونه شركت ها شخصيت قائل بوده است. از طرف دیگر ما منکر 
فواید ثبت شركت ها از دیدگاه كسانی كه ثبت را معيار تحقق شخصيت حقوقی می دانند نيستيم. اما همين 
حقوقدانان اذعان دارند كه قانونگذار به صراحت ثبت را معيار تحقق شخصيت حقوقی ندانسته است )وحيدی 

و بادینی، پيشين: 41، 45 و 66(1 .
به نظر می رسد ثبت توسط حکومت، تنها ابزاری جهت شناسایی شخص موجود است و نه عامل به وجود 
آورنده یا اعطاء كننده شخصيت به آن. قانونگذار فقط از این جهت كه بتواند برای شخص حقوقی اقامتگاه 
متصور شود و همچنين شركا یا مدیران شركت از زیر بار مسؤوليت فراری نشوند، اقدام به اعالم و محدود 
كردن شخصيت شخص نموده و ثبت را شرط برخورداری از اجرای حقوق مربوط به این شخصيت قرار داده 
است. فواید ثبت از این منظر انکارناپذیر است. بنابراین عقيده كسانی نيز كه ثبت را موجد شخصيت می دانند 
بيشتر ناظر به جنبه سازمانی شركت است و نه جنبه قراردادی آن. از این حيث فواید این نظر كاماًل آشکار 
است. می دانيم كه در حقوق كشورهای خارجی نيز كه مورد استناد برخی حقوقدانان طرفدار نظریه ایجاد 
شخصيت حقوقی با ثبت قرار گرفته اند، استثنائاتی وارد است كه شركت های عملی از جمله این استثنائات 
است )وحيدی و بادینی، پيشين: 68 ؛ پاسبان، پيشين؛ 17 و 18(. راه حل این بزرگواران این است كه پس 
از آنکه شركت ثبت شد شخصيت حقوقی یابد و در صورت قبول معامالت قبل از ثبت، معامالت برای آن 
محسوب باشد. به نظر، این امر خود به معنای شناسایی )نه ایجاد( شخصيت حقوقی شركت به وسيله ثبت 
است كه قبل از آن وجود داشته است. در غير این صورت شركت قبل از وجود، چگونه امکان فعاليت داشته 
است؟ از طرفی قانونگذاران، تخلف از مقررات ثبتی را باعث ایجاد شركت هایی با عناوین مختلف از جمله 
شركت عملی در حقوق فرانسه و مشاركت مدنی در حقوق انگلستان دانسته اند )ر.ك شماره 2-3-2(. لذا به 
نظر می رسد همانطور كه قباًل گفته شد، برای رهایی از این استثنائات كه نمی توان مبنای محکمی برای 

1. این نظریه پردازان خود در وهله اول اعتقاد دارند، شخصيت حقوقی، اثر قرارداد شركت تجاری است )وحيدی و بادینی، 1395: 30(. اما در نهایت با 
توجه به فواید حائز اهميت ثبت شركت های تجاری، و با توسل به راهکارهای كشورهای دارای حقوق پيشرفته كه ثبت را برای شركت ها الزامی می دانند، 
ثبت را موجد شخصيت حقوقی آنها  قلمداد كرده اند و خود نيز اذعان دارند، ثبت بيشتر ناظر به جنبه سازمانی شركت )نه جنبه قراردادی آن( است. از این 
رو مقتضيات و منافع عمومی و همچنين منافع طلبکاران و ثالث ایجاب می كند، ثبت موجد شخصيت حقوقی شركت ها باشد )همان: 35، 38، 41 تا 44، 

49، 51، 53 تا 56، 66، 68، 147(.
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آنها جست و جو كرد بهتر است، نقش ثبت در عين الزامی بودن، محدود به شناسایی شخصيت حقوقی   
شركت های تجاری باشد تا موجد شخصيت حقوقی آنها. با این وجود كاركرد پر اهميت ثبت را در نظام 

حقوقی شركتها نمی توان نادیده انگاشت.
بنابراین فرض شخصيت حقوقی برای اشخاص حقوقی كه ثبت نشده اند، آنچنان كه گروهی از حقوقدانان 
نظر دارند )صقری، همان: 94 و 299( مالزمه ای با عدم طرح دعوی عليه آن یا ورشکستگی آن ندارد، چه 
آنکه این اشخاص نيز مانند سایرین می توانند طرف دعوی قرار گرفته و یا ورشکسته شوند و محدودیت 

ایجاد شده توسط قانونگذار صرفًا از باب تسهيل این امور است. 
این تحليل مختص شركت تجاری نيست بلکه تا جایی گسترش یافته است كه گروهی از حقوقدانان حتی 
برای جمع اموال هم شخصيت قائل شده و آنها را در زمره اشخاص حقوقی قرار داده اند )كاتوزیان، 1386: 
140( هرچند این گروه از حقوقدانان، شخصيت حقوقی را در مالزمه با شخص بودن مورد نظر داشته اند1  

این قاعده را حتی قانونگذار نيز در شرایطی پذیرفته است2 .
حال سؤال این است كه آیا رفع مشکل تعيين اقامتگاه، به واقع می تواند بهانه ای باشد برای قائل شدن به 
تجاری نبودن شركت و یا عدم شخصيت حقوقی آن به دليل عدم ثبت یا آنکه مشکل را دو چندان می كند؟ 
این امر مخصوصا از منظر مالياتی، همانطور كه گفته شد ایجاد اشکال می كند. موجودیت بخشيدن به امر 

موجود، تحصيل حاصل است، به طور كلی از این امر نتایج ذیل حاصل می شود:
- شركت تجاری با انعقاد قرارداد شركت، موجودیت می یابد. به این معنا كه مبنای آن قرارداد شركت 
است و پذیرش آن نيز در حقوق ایران نيز فاقد ایراد می باشد )مواد 10، 183، 572 و573 ق.م(. این شركت 
ایجاد و  با  به امر تجارت پرداخته و تاجر است )ماده 1 ق.ت(، در نتيجه برای تاجر بودن، شخصيت آن 
موجودیت آن مفروض است3. این شخصيت صرفًا به شخص منتسب می شود و در واقع شخصيت حقوقی 
و شخص الزم و ملزوم یکدیگرند و به عبارت دیگر شخص بدون شخصيت بی معناست4. لذا، شركت پس 

1. دكتر كاتوزیان برای توجيه عدم توانایی بر تقسيم تركه قبل از انفکاك دیون، برای آن شخصيت حقوقی قائل بوده و آن را در زمره اشخاص حقوقی 
قرار داده است )كاتوزیان، 1386: 140(

2. ماده 3 قانون اوقاف، موقوفه را دارای شخصيت حقوقی دانسته است.
3. چه بسا مخالفان نظر تجاری بودن شركت های موضوع ماده 220 ق.ت، تفسيری برعکس آنچه گفته شد برداشت كنند، بدین منوال كه؛ این شركت ها 
را فاقد شخصيت حقوقی دانسته بنابراین چون شخصيت حقوقی ندارند تاجر محسوب نشده و مؤسسان آن حسب مورد عنوان تاجر می یابند، اما مگر 
می شود شركتی را كه پشتوانه آن قرارداد اعضاء بوده و و از حمایت قانون و قواعد عام برخوردار است، نادیده انگاشت؟ در این فرض با یک شركت مدنی 
روبه رو هستيم كه اعضای آن از برای همان فعاليت شركت تاجرند! امروزه قانونگذاران به این نتيجه رسيده اند كه با وضع قوانين محدود كننده، در همه 
امور و من جمله در باب شركت های تجاری، با خالءهای طبيعی و موانع منطقی برخورد كرده و توان مقابله با آنها را نداشته و در تعارض با اصول حقوقی 

و قواعد منطقی و هنجارهای اجتماعی است.
4. البته پذیرش این امر صرفًا به خاطر تحليل شخصيت حقوقی شركت هاست و این امر به معنای پذیرش كامل چنين مالزمه ای نيست.
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از انعقاد قرارداد، موجود است، شخص حقوقی و داری شخصيت حقوقی است )مواد 195، 583 ق.ت، مواد 
2 و 3 قانون ثبت شركت ها و همچنين ماده 105 قانون ماليات های مستقيم(. الزم به ذكر است كه ثبت، از 

نقطه نظر نگاه سازمانی به شركت، منافی با این نظر نيست.
- نظم و مصلحت اجتماعی و حمایت از اشخاص و جامعه، ایجاب می كند هر شخص دارای شناسه ای 
بوده و اجرای حقوق او در محدوده معينی باشد )مثاًل شخص اعمال حق خود را وسيله ضرر دیگران قرار 

ندهد(، لذا مرتبط با موضوع تحقيق  از این مطلب، نتایج ذیل حاصل می گردد:
الف- هر شخص )در هر برهه زمانی كه وجود آن كشف شود( باید مورد شناسایی قانون قرار بگيرد )مواد 
و  مواد 17، 117  و  اشخاص حقيقی  در مورد  احوال، اصالحی1363،  ثبت  قانون  و 38   37 ،17 ،14
..الیحه اصالحی قانون تجارت 1347 و 96، 176، 185و ... قانون تجارت و ماده 2 قانون راجع به ثبت 

شركت ها( در مورد اشخاص حقوقی.
ب- ثبت اكثر اعمال اشخاص )اعمال مهم یا در ارتباط با نظم عمومی(، از نتایج این مصلحت است.

ج- هر شخص برای اجرای حقوق خود باید دارای اهليت قانونی باشد )قسمت اخير ماده 958 ق.م در باب 
اشخاص حقيقی و ماده 3 قانون تجارت در باب شركت ها و مواد 583 تا 586، 588 و 589 در باب 

اشخاص حقوقی(.
د- عدم ثبت، مالزمه ای با عدم وجود شركت یا عدم وجود شخصيت شركت ندارد. مگر آنکه معيار ایجاد 

شخصيت را اراده قانونگذار بدانيم كه طرفداران آن با توجه به فواید ثبت كم نيستند.
ممکن است شخِص فاقد اهليت یا شناسایی نشده توسط دولت )قانون(، اقدام به انجام فعاليت هایی نماید، 

در این حالت نيز با توجه به مطالب پيش گفته، امور زیر نتيجه می شود:
شخص مذكور موجود است، فعاليت او اثرگذار بوده، نظم جامعه را مختل ساخته و سوء استفاده او را منجر 
می شود. لذا قانونگذار بسته به مورد در خصوص اعمال او تصميم می گيرد )در مورد شخص حقيقی ممکن 
است حکم به عدم نفوذ عمل حقوقی شود )مانند معامالت صغير مميز، مواد 213 و 1212ق.م و مواد 85 به 
بعد قانون امور حسبی(، حکم به بطالن شود )مانند معامالت مجنون، ماده 1213ق.م( و یا حکم به جبران 
خسارت شود )مانند حکم تلف توسط اشخاص نااهل، ماده 1216ق.م.(. در مورد شخص حقوقی نيز ممکن 
است همين امور پيش بينی شده و یا حکم به بطالن و انحالل آن شود )ماده 220 قانون تجارت و ماده 2 

قانون راجع به ثبت شركت ها(.
بنابراین شخص حقوقی و شخصيت او قبل از ثبت نيز موجود است و نمی تواند غير موجود فرض گردد. 
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اگرچه ثبت و سازماندهی شركت، همواره به عنوان یک الزام قانونی، بسيار مفيد و حائز اهميت است و این 
امر لزومًا ناظر به جنبه قراردادی شركت نيست.

در مجموع می توان گفت: اواًل، از مصادیق شناسایی اشخاص حقوقی و شخصيت آنها بدون ثبت می توان 
به موارد ملموسی اشاره كرد؛ دولت، بارزترین موردی است كه بدون نياز به ثبت، شخص حقوقی بوده و 
دارای شخصيت است. وقف و تركه قبل از تقسيم و انفکاك دیون از آن از جمله دیگر مصادیقی هستند كه 
بدون ثبت واجد شخصيت و موجود فرض شده اند و حتی برخی پا را از قاعده پذیرفته شده فراتر نهاده و 

جمع اموال را نيز شخص دانسته و برای آنها شخصيت قائل شده اند )كاتوزیان ناصر، 1386: 140(. 
دومًا، آنکه در باب حقوق داخلی و حتی حقوق خارجی از جمله حقوق فرانسه كه شركت های عملی را 
پيش بينی كرده اند نکاتی حائز اهميت است. مطابق ماده 220 ق.ت شركت های عملی، شركت تضامنی 
محسوب می شوند. پس شركت تضامنی كه نوعی شركت تجاری است، بدون شخصيت حقوقی چه معنایی 

دارد؟
سومًا، در باب مسؤوليت مدنی و كيفری عدالت، ایجاد شخصيت حقوقی قبل از ثبت را ایجاب می كند. 
چه آنکه قائل شدن به مسؤوليت كيفری یا مدنی برای اعضاء شخصيت موجود )از حيث جدایی شخصيت 

این دو( كاماًل ناعادالنه است.
 اشاره به حقوق تطبيقی نيز می تواند در وضوح رویکرد مقاله اثرگذار باشد، لذا در این قسمت، به این امر 

پرداخته می شود.
شرکت مدنی و شخصیت حقوقی آن در حقوق تطبیقی

امروزه مبنای قراردادی بودن شركت در تمامی نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و تحليل حقوق 
شركت ها از دید قراردادی بودن آن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. این امر به معنای انکار جنبه 

سازمانی شركت نمی باشد.
مبنای قراردادی شركت را مخصوصًا قوانين بسياری از كشورهای اسالمی به صراحت پذیرفته اند )مواد 
473 ق.م سوریه، 494 ق.م ليبی، 4 قانون الشركات عراق1 1997، 505 ق.م. مصر و 844 قانون موجبات و 
عقود لبنانی(. بزرگان حقوق مصر در مقایسه تعریف شركت در قانون مدنی سابق و جدید این كشور، بيان 
می كنند كه گرچه استقالل رأس المال )جمع آورده همه شركا( در قانون قدیم، مواد 419 الی511 پيش 
بينی شده بود، ليکن قانون جدید )ماده 505 ق.م( نيز به ذكر اوصاف اساسی عقد شركت پرداخته و به هر 
حال هدف از اجتماع اموال و حقوق، كسب منافع از آن اجتماع است )السنهوری، ج 5، 218(. در استخراج 

1. الزم به توضيح است كه با تصویب قانون الشركات، ماده 626 قانون مدنی عراق فسخ شد.
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اوصاف شركت از تعریف قانوِن جدید، وجود رأس المال و تقسيم سوِد آن چنانکه مستقيمًا در قوانين دیگر 

كشورهای اسالمی وضع شده، را متذكر شده اند )همان، 219(. 
دكتر سنهوری در تفسير خود از عقد شركت و با بيان نظریات برخی حقوقدانان اروپایی، اذعان می دارد 
اشتراك بعضی از شرایط در مرحله تشکيل عقد با سایر عقود، به ذات آن )عقد( بعد از تکوین خدشه ای 
وارد نساخته و دليل خود را شخصيت معنوی )حقوقی( شركت بعد از تکوین اعالم می كند )همان، 220(.  
رأس المال را مستقل از اموال شركا می داند )همان، 221(. نهایتًا ایشان شركت مدنی را به محض تشکيل 
دارای شخصيت حقوقی معرفی می نماید و این امر را در تفسير قانون جدید مدنی مصر بيان و دليل خود را 
پيش بينی اركان شركت )تراضی، اقامتگاه، }تشکيل سازمان یافته{( و وجوه تمایز آن از سایر عقود اعالم 
می دارد. ایشان به تفصيل از هركدام بحث كرده و بحث مفصلی را نيز به شخصيت حقوقی شركت مدنی 
اختصاص داده اند. استناد ایشان ماده 506 قانون مدنی مصر است. ليکن این وضع قانون را موافق اصول 
می داند و یک عنوان از مباحث مربوط به شخصيت حقوقی را پذیرش یقينی شخصيت حقوقی شركت قرار 
داده است )همان، 240، 244، 288 به بعد(. این امر را دیوان عالی كشور مصر نيز پذیرفته و نهایتًا چنين 
به شخصيت  اگر شركت بخواهد  بوده لکن  دارای شخصيت حقوقی  استدالل می كند كه: چنين شركتی 
حقوقی خود عليه اشخاص ثالث و طلبکاران استناد كند، باید به ثبت برسد1. البته بسياری دیگر از كشورهای 

اسالمی شخصيت حقوقی شركت مدنی را مورد پذیرش قرار داده اند. 
اشاره به مقررات حقوق فرانسه نيز با توجه به آنکه یکی از منابع قانونگذاری ایران بوده و حقوقدانان 
كشورهای اسالمی نيز همواره به حقوق فرانسه توجه داشته اند، با توجه به پيشرفت هایی كه در آن حاصل 
شده، حائز اهميت است. قانون مدنی فرانسه و البته با توجه به اصالحيه های تأثيرگذار خود، در ماده 1832 
ناشی از توافق و عقد بودن شركت را بيان می دارد و البته در همين ماده به تشکيل شركت با اراده یک نفر 
نيز اشاره شده است. این شركت می تواند طرف قرارداد قرار گيرد و تا این مرحله، شركت دارای نشانه هایی 
از استقالل است كه آن را از قرارداد صرف جدا می سازد2. این امر را همانطور كه گفته شد بسياری از قوانين 
كشورهای اسالمی مورد شناسایی قرار داده و حتی قائل به شخصيت حقوقی برای آن شده اند. قانون مدنی 
فرانسه نيز به تلویح این امر را پيش بينی كرده است )ماده 1832 این قانون در باب اختصاص اموال یا 

1. رای شماره 522 مورخ سال 42 قمری جلسه 1979/06/16 دیوان عالی كشور مصر.
2. دكتر كاتوزیان در یک بيان فنی، به نوعی چنين چيزی را پذیرفته است: » شركت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد می شود، خواه این اجتماع به اتحاد 
انجامد و شخصيت حقوقی یابد یا به طور اشاعه در یک مال باقی بماند)دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از عقود معين، كتابخانه گنج دانش، 1384، 
ص 294(، همچنين ایشان در تحليلی كه از ماده 220 ق.ت ارائه داده اند و از این منظر ایراداتی به قانونگذار وارد ساخته اند، به نوعی در پذیرش ایجاد 

شخصيت حقوقی بدون ثبت بر آمده اند و به مفهوم قراردادی بودن شركت مفهومی نو بخشيده اند )همان، صص: 307 تا 309(.
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خدمات به یک فعاليت مشترك، بند اول از ماده 1842 در باب ثبت شركت مدنی و شخصيت حقوقی آن، 
ماده 1849 در باب مسؤوليت شركت در قبال اعمال مدیر، هر شریک حق خواهد داشت آزادانه از شركت 

خارج شود. ليکن شركای دیگر در خرید سهم او حق تقدم دارند )مواد 1861 تا 1864 ق.م فرانسه(. 
آراء دیوان این كشور نيز حاكی از واجد شخصيت حقوقی بودن این شركت هاست1. این امر تا جایی پيش 
رفته است كه گروهی از حقوقدانان فرانسوی، شركت تجاری را صرفًا شکل دیگری از تجارت دانسته اند و 
بيان می دارند دقيقًا همانطور كه چند نفر به طور شراكت و دسته جمعی وارد معامله ای می شوند، شركت 
دليل  به هر  تجاری  است شركت  قرار  اگر  نظریه  این  به  توجه  با  نيست2.  آن  بر  زائد  تجاری هم چيزی 

شخصيت حقوقی داشته باشد، پس چرا شركت مدنی شخصيت حقوقی نداشته باشد.
شرکت عملی و شخصیت حقوقی آن در حقوق تطبیقی

قانونگذاری های دنيا همواره در تحقق شخصيت حقوقی شركت با ثبت، با احتياط عمل كرده اند. قسمت 
اخير ماده L210-6، از قانون تجارت فرانسه، مقرر می دارد اشخاصی كه به نام شركتی كه از لحاظ شکلی 
تشکيل شده، فعاليت می كنند، مسئول اعمال مربوط به شركت هستند مگر اینکه شركت بعد از تشکيل و 
ثبت قانونی تعهدات مذكور را برعهده بگيرد. در این صورت چنين فرض می شود كه تعهدات مذكور ابتدائا 
توسط خود شركت برعهده گرفته شده )در خصوص شخصيت حقوقی شركت مدنی نيز مواد 1832 به بعد 

قانون مدنی فرانسه و اصالحات آن كه مورد بررسی قرار گرفت، حائز اهميت است(. 
فرِض بر عهده گرفتن فعاليت های قبل از ثبت، خود به معنای وجود قبلی شركت است. هم چنين در 
حقوق انگلستان، قبل از تشکيل عملی شركت می بایست از طرف پادشاه مجوز صادر می شد، این درحالی 
است كه با تصویب قوانين تجارت از سال 1844 كه مهمترین آنها 1985 و 2006 است، شركت تشکيل و 

سپس به ثبت آن پرداخته می شود. 
ماده 1قانون 1985 و همچنين بخش 1 و بخش 14 تا 16 از قانون 2006 انگلستان، ثبت اسناد مربوط به 
شركت ها را پيش بينی كرده اند. به خوبی آشکار است كه حقوق انگلستان در راه تعالی حقوق شركت ها و 
تشکيل آنها با تعدیالت بزرگی از جمله عدم نياز به فرمان پادشاه و تشکيل اوليه شركت بدون نياز به هيچ 
گونه مجوز خاصی چنان كه در مشاركت های مدنی آنها ملحوظ است، مواجه شده است. بنابراین در حقوق 
این كشور نيز واقعيت آن است كه تا قبل از ثبت قرارداد، شركت منعقد و عماًل تشکيل شده ليکن قانون، 

1. دیوان كشور فرانسه نيز در رای مورخ ژانویه 1954 اعالم نموده كه هر گروه و مؤسسه ای كه ... طبق قانون تشکيل شود ... دارای شخصيت حقوقی است و الزم 
نيست كه در یک ماده قانونی صریحا وجود شخصيت حقوقی برای آن پيش بينی شده باشد. شخصيت حقوقی خود به خود به وجود می آید، مگر اینکه بر طبق قانون 

صریحا در مورد خاصی وجود شخصيت حقوقی نفی شده باشد )صفار، 1390: 199(.
2. پروفسور هافلند، به نقل از دكتر محمد جواد صفار، شخصيت حقوقی، انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1390.
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فعاليت شركت را منوط به ثبت اسناد مربوطه از جمله شركت نامه نموده است. اینکه در این قوانين نه به 
صراحت كه به تلویح ایجاد شخصيت حقوقی را منوط به ثبت دانسته اند1 به این دليل است كه: اواًل وفاداری 
خود را درباره سابقه سخت گيری ایجاد شركت ها حفظ كرده و در ثانی مقتضيات جامعه چنين امری را 
ایجاب می كند، ثانيًا به خوبی می دانيم در زمانی هم كه برای تشکيل شركت به فرمان پادشاه نياز بود، چيزی 
به اسم ثبت2 وجود نداشت و عماًل اصاًل شركتی تشکيل نشده بود كه بخواهد از شخصيت حقوقی برخوردار 
شود. اجازه پادشاه هم ناظر به تأسيس نبود، بلکه ناظر به مرحله قبل از تشکيل شركت بوده و پس از اجازه، 
مؤسسان مجاز به تنظيم شركت نامه بودند. لذا هدف قانونگذار از ایجاد شخصيت حقوقی با ثبت چيزی جز 
احراز آن نبوده است، كما آنکه همين شركت ها اگر ثبت نمی شدند امکان داشت مشمول قانون مشاركت ها 
تا آنجا كه برخی از حقوقدانان این مشاركت ها را  با خود داشتند،  قرار گرفته و عنوان شركت مستقل را 
بعد(.  به  اسکينی، 1387: 133  بعد،  به  )تهرانی ستوده،1386: 172  می كردند  تلقی  تضامنی   شركت های 
گذشته از این موارد، به هر تقدیر واگذاری مبانی حقوق به مواد قانونی و یا قائل شدن به عدم اثبات امری 
وجودی، صرفًا به دليل آنکه قانونگذار وجود آن را به هر دليلی منوط به شرایطی كرده باشد، چندان تحليل 
درستی از اصول حقوقی نمی باشد. چنان كه در این راه اكثر حقوقدانان برای اثبات ایجاد شخصيت حقوقی 
در شركت ها به قوانين مراجعه كرده و در هر مورد نظری را ارائه می دهند كه متفاوت از نظری است كه 
ایجاد شخصيت حقوقی  اگر قانونگذاری، ثبت را مبنای  ابراز می شود. بدین منوال  در نظام حقوقی دیگر 
قرارداده باشد اینگونه بيان می شود كه در چنين نظام حقوقی شركت با ثبت، شخصيت حقوقی می یابد و اگر 
قانونگذاری دیگر تشکيل عملی را مبنای شخصيت حقوقی دانسته باشد، می گویند در چنين نظام حقوقی، 
ثبت موجد شخصيت حقوقی نبوده و در این نظام شخصيت واقعی اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته 
است. بدیهی است چنين تناقضاتی ناشی از نقص قانونگذاری ها و یا به دالیل مصلحتی نمی-تواند مبنای 
حقوق را زیر سؤال برده و قانونگذارها نيز باید آنچه را كه درست است و با مبانی حقوق سازگار می باشد، در 
قوانين خود بگنجانند، در غير این صورت استناد به قوانين برای اثبات مسائل یک نظام حقوقی و یا برای 

اثبات مسائل مبنایی حقوق راه گشا نخواهد بود.
3- چالش های وضع و اخذ مالیات بر شرکت های عملی

نقش ثبت در شفافيت مالياتی، ماليات بر درآمد شركت های عملی، و شناسایی شخصيت حقوقی آنها مباحث 
این بخش می باشند.

1. Incorporation
2. Registration
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نقش ثبِت شرکت ها در شفافیت مالیاتی
اصواًل ثبت شركت ها می تواند وسيله خوبی برای شناسایی شركت ها و اشخاص حقوقی مشمول ماليات 
گردد. ماليات به عنوان وسيله ای برای دولت در راه خدمت رسانی به جامعه هميشه مورد توجه نظریه پردازان 
بوده است. بدیهی است وضع ماليات بر اشخاص مشمول آن چه از لحاظ مشموليت و چه از لحاظ ميزان آن 

باید با برابری1 یا به تعبيری با عدالت مالياتی همراه باشد2 )مجيبی فر: 1390، 27(. 
گرچه استفاده های دیگر از ماليات در جهت های گوناگون انجام می گيرد، چنان كه وضع ماليات بر صنایع 
آلوده كننده هوا می تواند به عنوان ابزاری برای جلوگيری از این پدیده ضد زیستی عمل كند ليکن با این ایراد 
 مواجه است كه از هدف اوليه خود دور می افتد. البته از اهداف دیگر وضع ماليات می توان به تعدیل ثروت نام برد.
به هر حال آنچه در این تحقيق مّد نظر است، وضعيت خاص شركت های تجاری و شركت های موضوع 
ماده 220 قانون تجارت است. اگر همه محاسن ایجاد شخصيت حقوقی برای شركت ها از طریق ثبت را بر 
شماریم بی شک، شفافيت مالياتی3 و نفع دولت و جامعه از منظر وضع ماليات4 بر درآمد شركت های عملی 
در عداد این موارد نبوده بلکه از معایب بسيار سنگين آن است5 . از این رو حتی اگر قائل به این نظر باشيم 
كه ثبت، موجد شخصيت شركت باشد، حداقل از لحاظ مالياتی، شركت های عملی باید از این امر مستثنی 
شوند. چنانکه استدالل ایده پردازاِن نظریه ثبت به عنوان شخصيت حقوقی، اراده قانونگذار در ایجاد این 
شخصيت است، پس هم او می تواند در كنار ثبت، مثال تشکيل عملی شركت را در برخی موارد مبنای ایجاد 

شخصيت حقوقی قرار دهد.  
وضع مالیات بر درآمد شرکت های عملی

اگر قرار باشد، شركت های موضوع ماده 220، تجاری تلقی نشوند وضع ماليات بر آنها نيز بی معناست. 
همانطور كه در باال گفته شد، عدم شناسایی این شركت ها به عنوان شركت تجاری با این چالش مواجه 
است كه شركت ایجاد شده مدنی بوده و اعضای آن تاجر می باشند )به این اعتبار كه به اعمال تجاری 
1. Tax●Equality

2. عادالنه بودن، ویژگی اساسی ماليات است )بر مبنای اصول اقتصادی ماليات(:
-هركس متناسب با توانایی پرداخت خود ماليات می پردازد.

- نرخ ماليات باید ثابت باشد )آدام اسميت(.
- ماليات عادالنه باید فراگير بوده و عموميت داشته باشد.

- اشخاص در شرایط مالی یکسان باید ماليات برابر بپردازند.
3. Tax●Transparency
4. Taxation
5. از اصول حقوقی حاكم بر ماليات می توان از اصل تساوی افراد در برابر ماليات نام برد، مشموليت اشخاص حقوقی ثبت شده از لحاظ مالياتی و فرار 
مالياتی شركت های موضوع ماده 220 به بهانه عدم ثبت و یا به بهانه عدم برخورداری از شخصيت حقوق، بال شک این تساوی را مختل خواهد نمود، 

چنين امری تبعات ناگوار زیادی همچون تبعيض مالياتی و فرار مالياتی گروه های پرداخت كننده ماليات را نيز به همراه دارد.
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می پردازند(. 

در این حالت گذشته از اشکال حقوقی كه قباًل مطرح شد، اشخاصی كه با حسن نيت به تشکيل شركت 
پرداخته به دليل تخلف بعضی اعضای شركت كه مقررات قانونی آن را رعایت نمی كنند، تاجر محسوب 
شده و می بایست وضع ماليات سنگينی را تحمل نمایند كه پيش بينی آن را به هنگام انعقاد قرارداد شركت، 

برای خود نمی دیدند. 
مطابق ماده 95 قانون ماليات های مستقيم، این اشخاص مکلف به ثبت فعاليت های شغلی خود در دفاتر1 
آنها پيش بينی  روزنامه و كل، موضوع قانون تجارت می باشند كه قوانين مالياتی قواعد سختی را برای 
كرده است. رویه عملی سازمان امور مالياتی كشور نيز نسبت به این اشخاص به لحاظ فعاليت تجاری شان، 
سختگيرانه است. قوانين دست و پا گير و جرائمی كه شریِک با حسن نيت كه حتی از مقررات مالياتی مطلع 
نبوده به این گمان كه ماليات بر درآمد شركت وضع می شود، مشمول آنها شده و ناعادالنه به نظر می رسد. 
البته در ميان اصول كلی حقوق مالياتی، این امر در تعارض بيشتری با اصل برابری و عدم تبعيض مالياتی 
می باشد )طاهری تاری، 1393: 132( كما آنکه این بی عدالتی سرخوردگی مؤدیان مالياتی را با خود خواهد 

داشت. 
برای مثال تبصره ماده 192 قانون ماليات های مستقيم، جریمه عدم تسليم2 اظهارنامه مالياتی3  در موعد 
مقرر را، 40 درصد ماليات متعلق و غير قابل بخشودگی تعيين كرده و ماده 193 نيز عدم ارائه دفاتر و عدم 
تسليم ترازنامه4، حساب سود و زیان را مشمول جریمه ای معادل 20 درصد اصل ماليات ساخته است. ماده 
169 مکرر نيز برای عدم ارائه معامالت فصلی از طرف این اشخاص ضمانت اجراها و جرائم سنگينی وضع 
كرده است. این در حالی است كه شریک با حسن نيت هرگز فعاليت خود را در مواجهه با چنين اموری پيش 
بينی نمی كرد و شاید اگر به چنين امری مطلع بود به چنين فعاليتی مشغول نمی شد مخصوصًا كه معمواًل 
این شركا در سالهای اوليه فعاليت با این امر مواجه می شوند. تشخيص ماليات5 هر شریک به تنهایی در 

فرضی كه به هيچ اسناد و مداركی از طرف مؤدیان متکی نباشد نيز به واقع بسيار مشکل می نماید.
تنش های كاركنان و نارضایتی آنان در باب این مسأله نيز حائز اهميت است. چه آنکه كارایی سازمان را 
مختل می نماید. گرچه در حال حاضر سازمان امور مالياتی با تمهيداتی از جمله صدور كد اقتصادی و الزام 

1. Books,●Statutory
2. Late●Filing●Penalty
3. Tax●Return
4. Balance●Sheet
5.Assessment
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اشخاص به دریافت آن و ثبت نام آنها در سامانه های مالياتی و ... تا حدودی در رفع این فرارها برآمده، 
ليکن وضعيت این شركت ها در فرضی كه با علم به تخلف خود تشکيل می شوند كاماًل متفاوت است و 

حتی تقلب های مالياتی را منجر می گردد. 
ميزان وضع ماليات بر اشخاص حقوقی به دليل گستردگی فعاليت آنها از ميزان آن در مورد اشخاص 
حقيقی به مراتب سنگين تر است. ماده 105 قانون ماليات های مستقيم در این باره اعالم می دارد: »جمع 
درآمد شركتها و درآمد ناشی از فعاليت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی، كه از منابع مختلف در ایران یا 
خارج از ایران تحصيل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت-های مقرر 
به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول ماليات به نرخ 25 

درصد خواهد بود«.
همانطور كه از متن ماده برمی آید، این ماليات، بر سود ناخالص شركت ها وضع شده و معافيت دیگری 
به آن تعلق نمی گيرد، در حالی كه نرخ ماليات بر درآمد مشاغل )اشخاص حقيقی( به نرخ ماده 131 متفاوت 
است. بدین معنا كه ميزانی از درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقی از ميزان معافيت مطابق ماده 84 ناظر 
به ماده 104 قانون ماليات های مستقيم برخوردار می گردد در حالی كه در خصوص اشخاص حقوقی چنين 
امری پيش بينی نشده است. این امر در حالی اتفاق می افتد كه بسياری از شركت ها با سرمایه اندك و 
فعاليت-های نه چندان بزرگ بدون هيچ معافيتی مشمول حکم این ماده شده ولی شركت های موضوع ماده 
220 مشمول این مورد نمی باشند )رویه عملی سازمان امور مالياتی هم همين است(. كما آنکه شركت های 
و  پرداخته  معامله  به  عنوان های مختلف  با  آنکه  نمی شوند. چه  مواقع هرگز شناسایی  بسياری  در  عملی 

تشخيص آنها دشوار است.
شناسایی شخصیت حقوقی بدون ثبت برای شرکت های عملی از لحاظ مالیاتی

بنابراین روشن شد با وجود تمام معایب شناسایی واقعی شخصيت حقوقی، این شناسایی از دیدگاه مالياتی 
الزم است. گرچه در عمل این شركت ها از دید سازمان امور مالياتی به دورند ليکن، شناسایی آنها در قانون 
و وضع ماليات های سنگين یا حداقل وضع جرائم مالياتی بر فعاليت )درآمد( آنها در صورت عدم اقدام برای 
ثبت از تاریخ شناسایی، به جای پاك كردن صورت مسأله و عدم شناسایی این شركت ها، می تواند راهکار 
مناسبی برای حل معضل باشد. از طرف دیگر دیدیم كه خواه ناخواه چنين شركتی شخصيت حقوقی دارد، 
بنابراین وضع ماليات بر اعضای آن و با توجه به مقررات قانون تجارت كه آنها را با عنوان شركت تجاری 
مورد شناسایی قرار داده و در قانون مالياتهای مستقيم هم به این امر اشاره شده )ماده 105(، غير قانونی 



157چالش های مالیاتی شرکت های عملی )موضوع ماده 220 قانون تجارت ایران(
است. در حالی كه رویه عملی سازمان امور مالياتی سالهاست كه این گونه عمل می كند1.  

به بيان دیگر، مطابق ماده 105 قانون مالياتهای مستقيم، شركت های تجاری از هر سنخ دارای شخصيت 
یعنی،  مقوله  این سه  به خوبی مالزمه عقلی  ماده  این  اشخاص حقوقی هستند.  از جمله  و  بوده  حقوقی 
شركت تجاری، شخص حقوقی و  شخصيت حقوقی را آشکار می سازد. این ماده در فصل پنجم از باب 
سوم قانون مالياتهای مستقيم، تحت عنوان ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی در صدر متن خود چنين بيان 
می كند: »جمع درآمد شركتها و درآمد ناشی از فعاليت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی ...«. به واقع اقدام 
قانونگذار با وضع این ماده با توجه به تفاسيری كه از شركت های موضوع ماده 220 در قانون تجارت گفته 
شد، كاماًل منطقی بوده و در تأیيد هدف و حکم آن قانون و قانون راجع به ثبت شركتها می باشد. این ماده 
صراحتًا شركت های تجاری از هر نوع و از جمله شركت های موضوع ماده 220 ق.ت كه به حکم این ماده 
و  ماده 20 آن قانون تضامنی محسوب می شوند را دارای شخصيت حقوقی دانسته2 و آنها را تحت لوای 

اشخاص حقوقی قرار داده است.
اگر قرار باشد شخصيت حقوقی تمامی شركت ها را مانند آنچه بسياری از حقوقدانان نظر داده اند منوط به 
ثبت آن بدانيم، باید اذعان داشت عالوه بر غير منطقی بودن آن مطابق تحليل هایی كه گذشت، ماده 105 
قانون ماليات های مستقيم نيز دليلی بر رد این نظر است. كما آنکه پذیرفتن دليل مخالف به معنای پذیرش 
تناقض دو قانون ماليات های مستقيم و قانون تجارت و یا انجام عمل لغو از طرف قانونگذار است كه صحيح 

نمی نماید و با اصل حکمت قانونگذار در مغایرت است.
با این وجود سازمان امور مالياتی بدون توجه به این مسأله و صرفًا از باب وصول ماليات به هر نحو گاهًا 
ناخواسته به ضرر خود و گاهی هم عليه اعضای چنين شركتی عمل می كند. درحالی كه این شركت ولو با 
هر سوء نيتی، موجود است و وضع ماليات و جرائم سنگين به اعضای آن خصوصًا در فرض حسن نيت آنها 
كاماًل غير قانونی است. این وضع ماليات گاهی باعث به دام افتادن صرفًا گروهی از اعضاء شده و گاهی هم 
هيچ شخصی را درگير نمی كند. از طرف دیگر شركت مزبور كه اطمينان دارد توسط سازمان امور مالياتی 
مورد تعقيب قرار نمی گيرد آزادانه به فعاليت خود ادامه می دهد و با فرارهای مالياتی با توسل به هر وسيله ی 

متقلبانه ای خود را از پرداخت ماليات رهانيده و مسؤوليت این امر را بردوش نخواهد كشيد.
از طرف دیگر وضع ماليات بر شركت ها با نرخ مقطوع )ماده 105 قانون ماليات های مستقيم( بيشتر از 

1. این چنين وضع مالياتی با اصول مسلم و پذیرفته شده مالياتی )انصاف، عدم ابهام، سهولت و اقتصادی بودن( همخوانی ندارد. بر اساس اصل عدم ابهام، 
مؤدی باید دقيقا نسبت به تکليف مالياتی خود آگاهی داشته و بداند كه چه مالياتی را باید بپردازد )توكل ، 12: 1375(.

2. در یک مقاله مالياتی كه در آن به تبع قانون مالياتهای مستقيم از اشخاص حقوقی تعریف ارائه شده است، شركت را بدون ثبت دارای شخصيت حقوقی 
اعالم كرده اند )شایانی، 21: 1373(
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وضع ماليات بر اشخاص حقيقی است، و از این بابت دولت متضرر می گردد. به راحتی می توان فرضی را 
تصور كرد كه اگر هریک از شركا مورد شناسایی سازمان مربوطه قرار گرفت، با تبانی با دیگر شركا وجود 
سایر شركا را منکر شده و تنها به پرداخت ماليات اندكی اقدام نمایند. اثبات شراكت اشخاص در فرضی كه 
هركدام خود را دارای شغلی مستقل معرفی نمایند، برای سازمان امور مالياتی بسيار دشوار بوده و در فرض 
شناسایی جملگی شركا هم، چنين شکافی، شکست بزرگ مالياتی را از لحاظ محاسبه درآمد مشمول ماليات 
و نرخ وضع ماليات، به همراه داشته كه در نهایت منجر به عدم پرداخت ماليات حقه می گردد. این امر عالوه 
بر مضراتی كه برای جامعه داشته و به اشخاص مستعد، راهکاری برای فرار مالياتی می دهد، موجبات بی 

عدالتی مالياتی را فراهم آورده باعث نارضایتی سایر مؤدیان مالياتی خواهد شد.
4- نتیجه گیری و پیشنهادها

موجودیت شركت تجاری منوط به ثبت آن نمی باشد. این نظر هم از لحاظ اصولی )اصل عدم شرایط زائد 
در تحقق موجود اعتباری( صحيح است و هم از لحاظ عملی مفيدتر به حال جامعه می باشد )چنان كه در 
بحث مالياتی بيان شد(. لکن مخالفان، عقيده دارند، شركت تجاری یک موجود فرضی است كه به اراده 
قانونگذار شخصيت می یابد و به دليل كاركرد منظم ثبت، ثبت شركت را برای ایجاد شخصيت حقوقی آنها، 
به قانونگذار پيشنهاد می دهند. این نظر بيشتر ناظر به جنبه سازمانی شركت است كه در پی تامين منافع 
تمام افراد ذی نفع در شركت هاست. ما نيز منکر این فواید و كاركردهای منظِم ثبت شركت ها نيستيم. اما 
به نظر می رسد اگر ثبت به منزله یک الزام قانونی باشد و قانونگذار، قبل از ثبت، به شركت ها اجازه فعاليت 
نداده و تخلف آنها را با مسئوليت های سنگين مدنی و مالياتی مواجه سازد منطقی تر باشد. با این رویکرد 
هم هدف نظریه پردازاِن ایده ثبت به عنوان عامل ایجاد شخصيت حقوقی شركت ها تامين می شود و هم 
صدمه كمتری به ماهيت قراردادی و اصل حاكميت ارداه و رضایی بودن قراردادها وارد می شود. اگر هم قرار 
است ثبت موجد شخصيت باشد و این امر را قانونگذار اراده كند، بهتر است قانونگذار در مواردی همچون 
مباحث مالياتی، شركت های عملی كه به ثبت شركت اقدام نمی كنند را از لحاظ مالياتی دارای شخصيت 

حقوقی بداند.
مصداق بارز ماده 220 ق.ت را می توان شركتی مدنی دانست كه برای فعاليت تجاری تشکيل شده است. 
اگر این شركت تجاری تلقی نشود، تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و از طرف دیگر اعضای آن، بابت 
فعاليت موضوع شركت تاجر تلقی خواهند شد. در این صورت از لحاظ مالياتی تالی فاسد و مضراتی را برای 
دولت به همراه خواهد داشت. وضع ماليات بر شركت ها با نرخ مقطوع )ماده 105 قانون ماليات های مستقيم( 
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بيشتر از وضع ماليات بر اشخاص حقيقی است. به همين دليل قائل شدن به تجاری بودن     شركت های 
عملی و وجود شخصيت حقوقی برای آنها برای اینکه مشمول ماده  105 مذكور باشند اصلح است. البته 
ماده 220 ق.ت صراحتًا شركتهای موضوع این ماده را تضامنی محسوب نموده است و این امر به معنای 
وجود شخصيت حقوقی آنها قبل از ثبت می باشد. مؤید این نظر ماده 2 قانون ثبت شركت ها می باشد. این 
ماده، شركت های ثبت نشده را مورد شناسایی قرار داده و عدم رعایت مقررات ثبتی را دليلی بر عدم وجود 
و به تبع آن دليلی بر نبود شخصيت حقوقی آنها ندانسته است. چنان كه در قسمت اخير این ماده بيان شده 

است : »در صورت تقاضاي مدعي العموم حکم انحالل شركت متخلف نيز صادر خواهد شد.«
 قانونگذار در ماده 220 ق.ت، چنين شركت هایی را تضامنی دانسته و عدم رعایت مقررات ثبتی آنها را 
موجب مجازات هایی برای آنها می داند. با توجه به اینکه تاریخ تصویب قانون تجارت مربوط به سال 1311 
بوده كه موخر بر قانون ثبت شركت ها مصوب سال 1310 می باشد قانونگذار در ماده 220 مذكور هدف 
خود را از ماده 2 قانون راجع به ثبت شركت ها كامل كرده و در قسمت پایانی خود به این ماده استناد و 

ارجاع داده است. 
از لحاظ پرداخت  از لحاظ مشموليت و چه  از طرف دیگر عدالت مالياتی ایجاب می كند، اشخاص چه 

نباشند.  متفاوتی  موقعيت  در  ماليات 
عدم شناسایی شركت های عملی به عنوان شركت تجاری با این چالش مواجه است كه، شركت ایجاد 
شده مدنی بوده و اعضای آن تاجر می باشند. در این حالت اشخاصی كه با حسن نيت به تشکيل شركت 
پرداخته به دليل تخلف بعضی اعضای شركت كه مقررات قانونی آن را رعایت نمی كنند تاجر محسوب 
شده و می بایست وضع ماليات سنگينی را تحمل نمایند. این بی عدالتی سرخوردگی مؤدیان مالياتی را با 
خود خواهد داشت. تشخيص ماليات1  هر شریک به تنهایی در فرضی كه به هيچ اسناد و مداركی از طرف 

مؤدیان متکی نباشد نيز به واقع بسيار مشکل می نماید.
به فرض سوء نيت همه اعضای آن نيز، تضرر دولت از باب وضع ماليات و همچنين فرار اعضا از زیر بار 
مسؤوليت مالياتی را منجر می گردد. در حالی كه اگر این شركت را تجاری و دارای شخصيت حقوقی بدانيم 
وضع ماليات به نام شركت بر در آمدهایی كه توسط اعضاء ولی از برای فعاليت شركت انجام می گيرد غير 
قانونی نخواهد بود. فرارهای مالياتی این گونه شركت ها ناعدالتی مالياتی را منجر شده و موجب می شود تا 

سایر مشمولين پرداخت ماليات از همکاری با سازمان سر باز زده و به فکر فرارهای مالياتی باشند2. 

1. Assessment
2. براساس ماده 198 ق.م.م، »مدیران اشخاص حقوقی منحل شده، نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد شخص حقوقی و نيز مالياتهایی كه مکلف به كسر و ایصال 
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ميزان وضع ماليات بر اشخاص حقوقی به دليل گستردگی فعاليت آنها از ميزان آن در مورد اشخاص 
حقيقی به مراتب سنگين تر است )ماده 105 قانون ماليات های مستقيم در باب اشخاص حقوقی و ماده 
131 آن در باب اشخاص حقيقی(. از طرف دیگر وضع ماليات بر اعضای چنين شركتی و با توجه به مقررات 
قانون تجارت كه آنها را با عنوان شركت تجاری مورد شناسایی قرار داده و در قانون مالياتهای مستقيم 
هم به این امر اشاره شده )ماده 105(، غير قانونی است. به بيان دیگر، مطابق ماده 105 قانون مالياتهای 
مستقيم، شركت های تجاری از هر سنخ دارای شخصيت حقوقی بوده و از جمله اشخاص حقوقی هستند. 
این ماده به خوبی مالزمه عقلی این سه مقوله یعنی، شركت تجاری، شخصيت حقوقی و شخص حقوقی 
را آشکار می سازد. به واقع اقدام قانونگذار با وضع این ماده با توجه به تفاسيری كه از شركت های موضوع 
ماده 220 در قانون تجارت گفته شد، كاماًل منطقی بوده و در تایيد هدف و حکم آن قانون و قانون راجع به 
ثبت شركتها می باشد. شركت مزبور كه اطمينان دارد توسط سازمان امور مالياتی مورد تعقيب قرار نمی گيرد 
آزادانه به فعاليت خود ادامه می دهد و با فرارهای مالياتی با توسل به هر وسيله متقلبانه ای خود را از پرداخت 

ماليات رهانيده و مسؤوليت این امر را بر دوش نخواهد كشيد. 
در راستای رفع چالشهای مطرح در این تحقيق و در جهت جمع بين دو نظِر شخصيت واقعی شركت 
)ایجاد شخصيِت شركت بدون نياز به ثبت( و نظریه ایجاد شخصيت حقوقی با توسل به ثبت كه مبنای آن 
اراده قانونگذار برای ایجاد شخصيت حقوقی است، موارد زیر برای قانونگذاری به قانونگذار پيشنهاد می شود:

1- تعيين زمان دقيق شناسایی اشخاص حقوقی و شخصيت حقوقی آنها در قوانين تجاری.
2- شناسایی زمان تشکيل قرارداد شركت به عنوان لحظه تحقق شخصيت حقوقی آن و تعيين دقيق معيار 

زماِن تشکيل. 
3- الزامی كردن ثبت شركتها و تعيين نوع آنها از حيث مدنی یا تجاری بودن در زمان ثبت. به عبارت دیگر 

نهاد ثبت، برای شناسایی )و نه ایجاد( شخصيت حقوقی شركت ها به كار گرفته شود.
4- وضع مقررات سنگين مسؤوليت مدنی از باب ورود خسارت به ثالث و منافع عمومی و مسئوليت مالياتی 

و حتی كيفری برای شركت های فعاِل متخلف از مقررات ثبتی، در قوانين مدنی، كيفری و مالياتی.
5- قانونگذار در قوانين مالياتی، تکليف ماليات بر درآمد شركت های تجاری و باالخص شركت های عملی 

آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، مجتمئا یا منفردا با شخص حقوقی مسئوليت تضامنی خواهند داشت«، این حکم عجيب قانونگذار كه جدایی شخصيت 
حقوقی اشخاص حقوقی را از اعضای آن به طور كامل نادیده گرفته، مشموالن پرداخت ماليات را در فرضی كه مشاهده گر عدم وضع ماليات بر درآمد شركت های 
عملی می باشند به فکر فرارهای مالياتی وا می دارد، چگونه ممکن است جدایی اموال اعضای شركت از آن نادیده گرفته شود )جدای از تمامی ایرادات حقوقی آن كه 
به هيچ وجه توجيه پذیر نيست( لکن شركت هایی موجود باشد كه اصال وضع ماليات بر آنها نادیده گرفته می شود، بدین بهانه كه به واسطه عدم ثبت از شخصيت 

حقوقی برخوردار نيستند!.
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را، جدای از سایر اشخاص حقوقی، صراحتًا معين كند.

در كنار این موارد می توان در جهت تامين نظر قائالن به شخصيت فرضی اشخاص حقوقی این پيشنهاد 
را به قانون گذار ارائه داد كه؛ ثبت، موجد شخصيت حقوقی قرار داده شود، اما شركت های عملی از لحاظ 

مالياتی از این قاعده مستثنی و بدون ثبت دارای شخصيت دانسته شوند. 
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