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چکیده
گاهی اوقات به رغم قطعی شدن بدهی مالیاتی شرکتهای تجاری خصوصی ،مدیر یا مدیران این شرکتها از
پرداخت بدهی مالیاتی شرکت خودداری مینمایند و در نتیجه سازمان امور مالیاتی از طریق انتشار آگهی حراج،
مزایده و فروش اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده شرکت و یا با مسدود نمودن حسابهای بانکی شرکت،
اقدام به وصول مطالبات خود مینماید .این استنکاف در واقع نتیجه تخلف مدیر یا مدیران شرکت است که میتواند
به شرکت تجاری صدمه وارد نماید .صدمه مزبور هم به معنی ورود خسارت معنوی به شرکت از جهت مخدوش
شدن شهرت و حیثیت تجاری آن است و هم موجب ضرر و زیان مادی از قبیل تحمیل هزینههای مازاد اجرایی
میگردد ،چه بسا در فرایند توقیف و مزایده اموال شرکت ،عملیات تجاری شرکت معطل یا کند شده و از این
رهگذر نیز شرکت متضرر گردد .بدیهی است که خسارتهای یاد شده نباید بدون جبران بماند؛ در قوانین مالیاتی
در خصوص مسئولیت مدنی مدیران در این بخش سخنی به میان نیامده است لکن مسئولیت یاد شده از منظر
قواعد مسئولیت مدنی قابل بررسی و تحلیل است .مطالعه پیش رو ضمن اشاره به فرضهای مختلف ورود خسارت
به شرکتهای تجاری در فرض مورد بحث ،بر آن است تا مسئولیت مدنی مدیران و چگونگی و میزان آن را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهد .این مسئولیت از زاویه قاعده تسبیب و پارهای نصوص قانونی ناظر به مسئولیت ،قابل
توجیه است.
واژههای کلیدی :شرکت تجاری خصوصی ،عدم پرداخت مالیات ،استنکاف مدیران ،مسئولیت مدنی ،جبران
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این مقاله از رساله دکتری استخراج شده است.

 .2استادیار گروه حقوق ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران( ،نویسنده مسئول)mohamadamerinia@gmail.com ،
 .3استادیار گروه حقوق ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایرانMehran95jafri@yahoo.com ،

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.29.51.2

خسارت

8

پژوهشنامه مالیات/شماره پنجاه و یک (مسلسل  ،)99پاییز 1400

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-05-18
] [ DOI: 10.52547/taxjournal.29.51.2

 -1مقدمه
مسئولیت مدنی مجموعه قواعدی است که بر اساس آن وارد کننده زیان ملزم به جبران خسارت وارده به فرد
زیاندیده میباشد و جبران خسارت با تحقق سه رکن وجود ضرر ،فعل زیانبار و رابطه سببیت صورت میگیرد،
بنابراین اگر مدیران شرکتهای تجاری خصوصی از پرداخت مالیات قطعی شده شرکت خودداری نمایند عالوه بر
اعمال مقررات عنوان شده در مواد  274و  275قانون مالیاتهای مستقیم و پس از ابالغ برگ اجرایی ،به اندازه
بدهی مالیاتی قطعی شده شرکت اعم از اصل مالیات و جرایم و ده درصد ( )%10هزینه اجرایی از اموال منقول یا
غیر منقول و مطالبات شرکت توقیف خواهد شد (ماده  211قانون مالیاتهای مستقیم) و سازمان امور مالیاتی
برای وصول مطالبات خود از طریق انتشار آگهی حراج و مزایده و فروش اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده و
یا با مسدود نمودن حسابهای بانکی شرکت اقدام مینماید ،انتشار آگهی حراج ومزایده و فروش اموال منقول و
غیر منقول مورد توقیف شرکت و همچنین مسدود شدن حسابهای بانکی شرکت ،مصداقی از لطمه به اعتبار و
شهرت تجاری شرکت (خسارت معنوی) بوده که در نتیجه تخلف مدیران در خصوص عدم پرداخت به موقع مالیات
قطعی شده شرکت صورت گرفته و به شرکت تجاری صدمه وارد گردیده است ،صدمه مزبور عالوه بر ورود خسارت
معنوی به شرکت از جهت مخدوش شدن شهرت و حیثیت تجاری آن ،موجب ورود ضرر و زیان مادی و اقتصادی
نیز به شرکت میگردد از قبیل تحمیل هزینههایی مانند جرائم مالیاتی و هزینههای مازاد اجرایی و ضرر و زیانی که
بواسطه محکومیت شرکت به یکی از مجازاتهای ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار
برخی از اسناد تجاری موضوع مواد  274و  275قانون مالیاتهای مستقیم برای مدت شش ماه تا دو سال .اگر
مدیران مالیات قطعی شده شرکت را به موقع پرداخت نمایند و با وجود سایر شرایط مقرر ذکر شده در ماده مذکور %5
اصل مالیات سه سال به عنوان جایزه خوش حسابی از طرف سازمان امور مالیاتی به حساب شرکت پرداخت و یا در
حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد ،لذا بدیهی است که خسارتهای یاد شده نباید بدون جبران باقی بماند،
بنابراین عامل زیان از باب قواعد ضمان قهری و مسئولیت مدنی ضامن کلیه خسارات وارده میباشد.
مالیات در ایران بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مطالبه میگردد و یکی
از منابع مهم درآمدی دولت برای اداره کشور میباشد که هر ساله میزان آن در قانون بودجه کشور تعیین میشود،
در فصل پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ،مالیات عملکرد شرکتهای تجاری تحت عنوان مالیات
بر درآمد شرکتها ذکر شده و بر اساس آن جمع درآمد شرکتها که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران
تحصیل میشود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات به نرخ
بیست و پنج درصد ( )%25میگردند( .ماده  105قانون مالیاتهای مستقیم) لذا دولت برای پرداخت هزینههای
خود از شرکتهای تجاری انتظار دارد از بابت خدماتی که دریافت میکنند  %25از سود خود را به عنوان مالیات

مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری خصوصی ناشی از عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت

9

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-05-18
] [ DOI: 10.52547/taxjournal.29.51.2

پرداخت نمایند (ماده  105قانون مالیاتهای مستقیم) و چنانچه شرکت سودآوری نداشته و در سال مالی متحمل
زیان گردد ،در زمینه پرداخت مالیات از حمایت دولت برخوردار بوده و نه تنها مشمول مالیات نمیباشد ،بلکه
زیان وارد نیز از سود سال یا سالهای بعد قابل کسر میباشد( .بند  12ماده  148قانون مالیاتهای مستقیم) و
همچنین انتظار دولت از شرکتهای تجاری این است که مالیات بر ارزش افزوده فروش خود را از مشتریان اخذ و
در حسابهای خود نگهداری نموده و ضمن ارائه اطالعات مالی خود در قالب اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده،
در پایان هر فصل مالیات و عوارض مربوطه را به حساب مالیاتی واریز نمایند( .ماده 20و  21قانون مالیات بر ارزش
افزوده) لذا جهت روشن شدن موضوع به ذکر وظایف و تکالیفی میپردازیم که مدیران شرکتهای تجاری در قانون
مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از بابت پرداخت مالیات بر عهده دارند:
 مدیران از بابت حقوقی که به کارمندان و کارگران شرکت میپردازند مکلفند مالیات متعلقه را طبق مقرراتماده  85قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
(ماده  86قانون مالیاتهای مستقیم) و در صورت عدم پرداخت مالیات حقوق ،اداره امور مالیاتی ذیصالح مالیات
متعلقه را به انضمام جرایم ،محاسبه و به موجب برگ تشخیص از شرکت مطالبه مینماید (مواد 90،190،197،199
قانون مالیاتهای مستقیم) و همچنین امتناع از انجام این تکالیف قانونی ،جرم مالیاتی محسوب شده (بند 4
ماده 274قانون مالیاتهای مستقیم) و شرکت برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای ممنوعیت
از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم میگردد( .ماده  275قانون
مالیاتهای مستقیم)
 چنانچه محل شرکت استیجاری باشد مدیران شرکت مکلفند قبل از پرداخت اجاره محل ،مالیات آن را بهموجب قانون مذکور محاسبه و از مبلغ پرداختی اجاره کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک
به نام صاحب ملک پرداخت نمایند( .تبصره  9ماده  53قانون مالیاتهای مستقیم) و چنانچه مدیران شرکت
مالیات متعلقه را از اجاره پرداختی کسر ننمایند و مالیات مربوطه توسط صاحب ملک پرداخت نگردد به موجب برگ
تشخیص ،مالیات و جرائم متعلقه از شرکت مطالبه میگردد( .ماده  199قانون مالیاتهای مستقیم)
 مدیران بایستی مالیات سرمایه اولیه شرکت و چنانچه شرکت افزایش سرمایه داشته باشد ،ظرف دو ماه ازتاریخ ثبت قانونی شرکت و یا از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت نمایند.
(تبصره ماده  48قانون مالیاتهای مستقیم) و چنانچه مالیات مربوطه پرداخت نگردد عالوه بر مطالبه اصل
مالیات ،دو برابر آن نیز به عنوان جریمه از شرکت مطالبه میگردد( .ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم)
 مدیران مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثرتا چهار ماه پس از سال مالیاتی در اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شرکت در آن واقع است ثبت سامانه
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مالیاتی نموده و مالیات مورد قبول که در حکم مالیات قطعی شرکت میباشد را پرداخت نمایند( .ماده  110قانون
مالیاتهای مستقیم) و در صورت تخلف مدیران از پرداخت مالیات مورد قبول ،عالوه بر اینکه شرکت مشمول
جریمه میباشد مالیات قطعی تلقی شده از طریق عملیات اجرایی وصول میگردد( .مواد  192، 190و تبصره 2
ماده  210قانون مالیاتهای مستقیم) و همچنین امتناع از انجام این تکالیف قانونی در سه سال متوالی ،جرم
مالیاتی محسوب شده (بند  6ماده 274قانون مالیاتهای مستقیم)و شرکت برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی
از مجازاتهای موضوع ماده  275قانون مالیاتهای مستقیم محکوم میگردد.
 مدیران مکلفند چنانچه شرکت به عنوان مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده است ،ضمنثبت نام در سامانه مالیاتی ،در قبال عرضه کاال و یا ارائه خدمات ،مالیات و عوارض متعلقه را در صورت حساب
صادره شرکت درج و از خریداران و یا دریافتکنندگان خدمات وصول نموده و در حسابهای شرکت نگهداری و
پس از کسر مالیات و عوارضی که از بابت خرید پرداخت نمودهاند و قابل کسر میباشد ،در پایان هر فصل مالیات
و عوارض متعلقه را به همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند( .مواد 21،20،19،18،17،8قانون
مالیات بر ارزش افزوده) و در صورت تخلف مدیران ،شرکت مشمول جریمه میگردد( .مواد 22و  23قانون مالیات
بر ارزش افزوده)
 در مواردی که مدیران شرکت برای مدت  3سال مالیات شرکت را به موقع پرداخت نمایند با رعایت سایرشرایط ذکر شده در ماده  189قانون مالیاتهای مستقیم معادل پنج درصد  %5اصل مالیات سه سال به عنوان
جایزه خوش حسابی به شرکت پرداخت و یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد ،که در صورت عدم
پرداخت به موقع مالیات این نفعی که به شرکت تعلق میگرفت از بین رفته و شرکت متضرر میگردد( .تفویت
منافع یا ضرر اقتصادی) مطالب عنوان شده همگی نمونهای از خسارت وارد شده به شرکت میباشد که علت ورود
خسارت ،عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت میباشد که این تخلف یا در اثر سوء استفاده و یا در اثر
سهل انگاری مدیران شرکت در پرداخت به موقع مالیات صورت گرفته است ،در صورتی که ورود خسارت ناشی
از سوء استفاده نبوده بلکه ناشی از سهل انگاری مدیران شرکت تجاری بواسطه عدم پرداخت مالیات بوده ،آیا در
این مورد نیز میتوان برای مدیران فرض ضمان نمود یا خیر؟ و در صورت فرض ضمان دامنه مسئولیت مدیران
شرکت تجاری تا چه حدی است؟ در قوانین و مقررات مالیاتی در خصوص مسئولیت مدنی مدیران سخنی به میان
نیامده و این مسئولیت از باب قاعده تسبیب و پارهای نصوص قانونی ناظر به مسئولیت مدنی ،قابل توجیه و تحلیل
میباشد لذا ضمن اشاره به فرضهای مختلف ورود خسارت به شرکتهای تجاری ،مسئولیت مدنی مدیران و
چگونگی و میزان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و شرکت زیانده را حمایت کرد و موجبات جبران خسارت
آن را فراهم نمود .در این مقاله به این پرسشها پاسخ داده میشود که در نتیجه عدم پرداخت به موقع مالیات
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 -2مفهوم شناسی استنکاف مدیران از پرداخت مالیات
در مقدمه اشاره گردید که مدیران شرکت در قوانین و مقررات مالیاتی تکالیف و وظایفی دارند که نادیده گرفتن این
تکالیف و وظایف میتواند منجر به ورود خسارات مادی ،معنوی و اقتصادی به شرکت گردد ،حال این بحث مطرح
میگردد که آیا مدیران به صرف انجام ندادن تکالیف و ورود خسارت در مقابل شرکت مسئولیت مدنی دارند و بایستی
جبران خسارت نمایند؟ در برخی موارد که به علت عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی به شرکت خسارت وارد شده،
مدیران در قبال ضرر و زیان وارده مسئولیت مدنی نداشته و با اثبات بیتقصیری خود از مسئولیت مبرا خواهند شد.
استنکاف مدیران از پرداخت مالیات قطعی شده شرکت ممکن است دالیل متعددی داشته باشد ،یکی از آن دالیل
ممکن است ناشی از سوء استفاده مدیران باشد و دلیل دیگر ممکن است بر اثر سهل انگاری مدیران در انتخاب
افرادی باشد که برای این کار تعیین نمودهاند و همچنین ممکن است عدم پرداخت مالیات توسط مدیران با مصوبه
مجمع عمومی صورت گرفته باشد و در برخی موارد نیز عدم اطالع مدیران نسبت به قطعی شدن مالیات شرکت
دلیل پرداخت نکردن مالیات میباشد و این موضوع در صورتی مصداق پیدا میکند که کلیه اوراق مالیاتی به علت
عدم دسترسی اداره امور مالیاتی به مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت به صورت قانونی ابالغ گردد که این نوع
ابالغ در خصوص برگ تشخیص در حکم معترض به برگ مالیاتی تلقی و پرونده برای طی مراحل قطعیت به هیأت
حل اختالف مالیاتی ارجاع میگردد و لیکن در مورد برگ قطعی ،این نوع ابالغ با ابالغ به مدیران و دارندگان حق
امضاء تفاوتی نداشته و وصول مالیات در صورت پرداخت نشدن در اداره امور مالیاتی از طریق اداره اجراییات دنبال
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قطعی شده شرکت توسط مدیران ،چه ضررهایی ممکن است به شرکت وارد گردد؟ و در نتیجه ورود ضرر و زیان
به شرکت ،اصوال» آیا مدیران شرکت در قبال ضرر و زیان وارده (ضرر مادی ،معنوی و اقتصادی) مسئولیت مدنی
دارند یا خیر؟ در حقوق ایران آیا ضرر اقتصادی قابل جبران است؟ رویه قضایی چگونه است؟ خسارت معنوی وارده
به شرکت از جهت مخدوش شدن شهرت و حیثیت تجاری آن چگونه قابل ارزیابی و جبران است؟ لذا در ابتدا به
موضوع استنکاف مدیران از پرداخت به موقع مالیات شرکت میپردازیم و سپس انواع خسارت وارده شامل خسارت
مادی ،خسارت معنوی و خسارت اقتصادی همچنین مبانی نظری و منابع مسئولیت مدنی مدیران در صورت عدم
پرداخت به موقع مالیات بیان خواهد شد ،منابع اشاره شده عالوه بر مقررات قانونی ،قاعده تسبیب را نیز شامل
ً
میشود و در نهایت نیز موضوع جبران خسارت وارده به شرکت توسط مدیران بیان خواهد شد .ضمنا روش تحقیق
در این پژوهش به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) است ،لذا سعی شده است که با استفاده از دادههای
گردآوری شده از منابع مختلف اعم از سایتهای علمی معتبر ،کتب و مقاالت علمی ،تخصصی و فیش برداری از
آنها و تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری شده به موضوع پژوهش پرداخته و به نتیجه مدنظر برسیم.
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میگردد ،عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران اگر بدلیل سوء استفاده مدیران شرکت
بوده ،به عنوان مثال مدیران به جای پرداخت مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی ،با پول مالیات اقدام به خرید و
فروش در بازار به نام خودشان نموده تا از این محل سودی کسب نمایند و بر اثر آن به شرکت ضرر و زیانی وارد شده
باشد ،مدیران متخلف در قبال خسارت وارده مسئولیت مدنی داشته و بایستی ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.
(ماده  1قانون مسئولیت مدنی)
اگر عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت بدلیل تخلف مدیران نبوده بلکه ناشی از سهل انگاری
کارمند شرکت و یا افرادی بوده که برای این کار تعیین شدهاند و مدیران در استخدام این قبیل افراد دقت کافی
به کار نبرده و از این ناحیه شرکت متضرر گردیده باشد ،مدیران شرکت نسبت به ترک فعل افراد تعیین شده نیز
مسئولیت مدنی داشته و میتوان برای مدیران فرض ضمان نمود (ماده  12قانون مسئولیت مدنی) لذا مدیران
مکلف به جبران خسارت وارده میباشند( .مسئولیت ناشی از فعل غیر) سهل انگاری مدیران چه ناشی از عملکرد
خودشان باشد (فرض تقصیر) و چه ناشی از سهل انگاری کارمند شرکت باشد که برای این امر استخدام شده است
(مسئولیت ناشی از فعل غیر) در هر دو فرض مدیران در قبال خسارت وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت ،فرض
کنیم مدیران شرکت کارمند بی کفایتی را استخدام نموده باشند و اساسنامه یا صورت جلسات مجمع عمومی شرایط
خاصی برای استخدام پیشبینی ننموده باشد که در اینجا میتوان مدیران شرکت را به جبران خسارتی که با فعل
چنین کارمندی به شرکت وارد میگردد محکوم نمود و اگر چنین دعوایی مطرح شود تابع مقررات عام مسئولیت
مدنی است )Eskeeny, 2005: 172( .برای اینکه مدیران نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت آنها
به کاری میپردازند احساس مسئولیت کنند و در بازرسی خود اهمال نورزند قانون گاه آنها را مسئول کارهای زیر
دستان خود میسازد چنانکه مسئولیت ولی یا قیم نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به خسارتی
که کارگران به دیگران میزنند از این گونه است )Katozian, 2010: 432( .اگر عدم اطالع مدیران نسبت به
قطعی شدن مالیات شرکت دلیل پرداخت نکردن مالیات باشد و کلیه اوراق مالیاتی به علت عدم دسترسی اداره امور
مالیاتی به مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت به صورت قانونی ابالغ گردیده باشد که در این نوع ابالغ مالیات
قطعی شده در صورت عدم پرداخت به موقع ،از طریق اداره اجراییات وصول خواهد شد ،لذا در اینجا نیز مدیران
شرکت در قبال خسارت وارده با وجود سه رکن (وجود ضرر ،فعل زیانبار و رابطه سببیت) مسئولیت مدنی خواهند
داشت زیرا مدیران در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا
مصوبات مجمع عمومی مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد
نمود( .ماده  142الیحه قانون تجارت  )1347مسئولیت موضوع ماده  142الیحه قانون تجارت نوعی از مسئولیت
قهری (غیر قراردادی) و قانونی مدیران است که به علت تخلف از تکالیف قانونی و عرفی به وجود میآید و با تحقق
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 -3انواع خسارت وارده به شرکت ناشی از استنکاف مدیران از پرداخت به موقع مالیات
در مسئولیت حقوقی تحقق ضرر شرط تحقق مسئولیت است لذا عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت
توسط مدیران ممکن است هم خسارت مادی ،خسارت معنوی و همچنین خسارت اقتصادی به شرکت وارد نماید
که در ادامه به توضیح انواع خسارت وارده خواهیم پرداخت.
یکی از ارکان ایجاد مسئولیت مدنی وجود ضرر می باشد ضرر مادی شامل از بین رفتن مال موجود (خسارت
مثبت) و تفویت منافع(خسارت منفی) می باشد برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد گردد باید به کسی زیانی وارد
شود و اگر زیانی در کار نباشد مسئولیتی نیز به بار نمی آید .هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی
از دست برود یا به سالمت و حیثیت و عواطف شخص لطمهای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.
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 -1-3خسارت مادی
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سه رکن (وجود ضرر ،فعل زیانبار و رابطه سببیت) مسئولیت مدنی مدیران محقق میگردد ،فعل زیانبار مدیران در
اینجا تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و همچنین تخلف از تکالیف عرفی از جمله تکلیف حسن اداره
شرکت میباشد که به شرکت خسارت وارد نمود است)Damirchili, Hatami,Qaraei, 2007: 208( .
اگر عدم پرداخت مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران با اجازه مجمع عمومی بدلیل کمبود نقدینگی
صورت گرفته باشد ( فرض حسن نیت مدیران)و به شرکت ضرر و زیان وارد گردد در اینجا فرض مسئولیت برای
مدیران متصور است که با اثبات این موضوع و بی تقصیری خود از مسئولیت معاف خواهند شد و اجازه دهندگان در
قبال خسارت وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت( .ماده 86الیحه قانون تجارت) چرا که محدود کردن اختیارات
مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام
معتبر میباشد( .ماده 118الیحه قانون تجارت) لذا مدیران شرکت در صورتی مکلف به جبران خسارت میباشند
که مرتکب خطا شده باشند ،مسئولیت مدیران شرکت ،مانند مسئولیت مدنی عام ،مسئولیتی مبتنی بر خطاست
بنابراین برای آنکه مدیر مسئول تلقی شود باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشد و این خطا
موجب ضرر شده باشد )Eskeeny, 2005: 170(.حتی اگر مدت ماموریت مدیران نیز منقضی شده باشد باز هم
مدیران در قبال پرداخت مالیات قطعی شرکت مسئولیت داشته و چنانچه ضرر و زیانی به شرکت وارد گردد نسبت
به خسارت وارده شده مسئولیت مدنی خواهند داشت زیرا که مدیران سابق تا زمان انتخاب مدیران جدید مسئول
امور شرکت و اداره آن خواهند بود( .ماده  136الیحه قانون تجارت) مدیران شرکت نسبت به پرداخت مالیاتی که
در دوران مدیریت آنها قطعی شده حتی در مواقعی که مدت مدیریت آنها نیز منقضی شده باشد با شخص حقوقی
مسئولیت تضامنی خواهند داشت( .ماده  198قانون مالیاتهای مستقیم)
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( )katozian,2010: 242چنانچه مدیران شرکت قبل از پرداخت اجاره محل ،مالیات آن را از مبلغ پرداختی
اجاره کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت ننمایند عالوه بر مطالبه اصل مالیات ،جریمه آن نیز از شرکت مطالبه
می گردد ( ماده  199قانون مالیاتهای مستقیم) و یا اینکه اگر مالیات سرمایه اولیه شرکت و چنانچه شرکت
افزایش سرمایه داشته باشد ،از تاریخ افزایش سرمایه از طریق ابطال تمبر پرداخت نگردد (تبصره ماده  48قانون
مالیاتهای مستقیم) عالوه بر مطالبه اصل مالیات ،دو برابر آن نیز به عنوان جریمه از شرکت مطالبه می گردد.
(ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم) به موجب بند  4و بند  6ماده  274قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه
مدیران شرکت مالیات حقوق کارمندان و کارگران شرکت را کسر و پرداخت ننمایند و یا اینکه مالیات مورد قبول
شرکت در اظهارنامه تسلیمی توسط مدیران پرداخت نگردد ،عالوه بر تعلق جریمه به شرکت که مصداقی از
خسارت مادی وارده به شرکت می باشد ،این اقدام مدیران جرم مالیاتی محسوب و شرکت برای مدت شش ماه تا
دو سال به موجب ماده  275همان قانون به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی
از اسناد تجاری محکوم می گردد که این همان مصداق تفویت منافع (خسارت منفی یا ضرر اقتصادی) می باشد،
چرا که اگر شرکت نتواند برای مدتی به فعالیت خود ادامه دهد و یا نتواند برخی از اسناد تجاری را صادر نماید این
امر باعث می شود که شرکت منافع خود را برای مدتی از دست بدهد.
زمانی که مدیران مالیات قطعی شده شرکت را به موقع پرداخت ننمایند ،سازمان امور مالیاتی به موجب برگ
اجرایی ،مالیات و جرائم مالیاتی را با اضافه نمودن هزینه عملیات اجرایی (%10جریمه اجراییات) از شرکت وصول
مینماید ،الزام نمودن شرکت به پرداخت جریمه ،مصداق اتالف اموال شرکت توسط مدیران بوده و این خسارت
از نوع خسارت مادی است که باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای مدیران شرکت میگردد ،در خصوص ضرر
مادی بایستی گفت که حقوق ضررهای نامتعارف و غیر مشروع را از ارکان مسئولیت میشمارد و گرنه خسارتی
که عرف از آن بی اعتنا میگذرد یا قانون مباح میشمرد یا رابطه مستقیم با تقصیر مرتکب ندارد برای عامل آن
ایجاد دین نمیکند به همین جهت است که در آغاز ماده یک قانون مسئولیت مدنی آمده است :هر کس بدون
مجوز قانونی...موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
( )Katozian, 2010: 246الزم به ذکر است که اگر به موجب قوانین و مقررات مالیاتی شرکتی مشمول جریمه
گردد همانطور که شرکت در قبال پرداخت اصل مالیات مسئولیت داشته در قبال پرداخت جریمه نیز مسئولیت
دارد حتی اگر این جریمه هیچ ارتباطی با فعالیت شرکت نداشته باشد به عنوان مثال در مورد پرداخت اجاره محل
شرکت اگر محل شرکت استیجاری باشد زیرا در این جا حتی مالیات پرداختی نیز به نام شرکت نبوده و به نام صاحب
ملک پرداخت میگردد و مدیران فقط تکلیف به کسر مالیات اجاره دارند که اگر مدیران در این خصوص قصور
کنند جریمه آن از شرکت مطالبه میگردد زیرا شرکت در حکم مؤدی محسوب و بایستی بدهی مربوطه را طبق
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مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها پرداخت نماید( .ماده  182قانون مالیاتهای مستقیم) پرداخت جرائمی که
در قوانین و مقررات مالیاتی شامل قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به آنها اشاره گردیده
نوعی خسارت مادی میباشد که در نتیجه تخلف مدیران در پرداخت به موقع مالیات قطعی شده به شرکت تحمیل
میگردد .لذا در اینجا به ذکر انواع جرائم مالیاتی که ممکن است ماهیت خسارت برای شرکت داشته باشد خواهیم
پرداخت:
 مطالبه جریمهای معادل دو و نیم درصد ( )%2/5مالیات به ازای هر ماه در مورد مالیات عملکرد و مطالبهجریمهای به میزان دو درصد ( )%2در ماه ،در مورد مالیاتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ،چنانچه
مدیران شرکت در مهلت مقرر ذکر شده در قانون ،مالیات شرکت را پرداخت ننمایند( .ماده  190قانون مالیاتهای
مستقیم و ماده  23قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 مطالبه جریمه معادل ده درصد ( )%10مالیات پرداخت نشده به عالوه جریمه تاخیر ( دو و نیم درصد %2/5مالیات به ازای هر ماه) چنانچه مدیران شرکت مالیات حقوق ،حقوق بگیران شرکت را از حقوق پرداختی کسر
ننموده و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننماید( .ماده  199قانون مالیاتهای مستقیم)
 مطالبه دو برابر اصل مالیات به عنوان جریمه از شرکت ،چنانچه مدیران مالیات سرمایه اولیه شرکت را ظرفدو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت پرداخت ننمایند و در مورد افزایش سرمایه نیز چنانچه مالیات ظرف دو ماه از تاریخ
افزایش سرمایه پرداخت نگردد( .تبصره ماده  48و ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم)
 مطالبه هزینه اجرایی به میزان ده درصد ( )%10بدهی مالیاتی اعم از اصل و جرایم متعلق چنانچه مدیرانشرکت پس از ابالغ برگ قطعی ،مالیات شرکت را پرداخت ننمایند و برگ قطعی جهت وصول به اداره اجراییات
ارسال گردد( .ماده 211قانون مالیاتهای مستقیم)
 مطالبه هزینه آگهی و تشریفات از شرکت چنانچه مال توقیف شده توسط سازمان امور مالیاتی برای وصولبدهی مالیاتی غیر منقول باشد و فروش آن از طریق آگهی صورت گیرد( .ماده  215قانون مالیاتهای مستقیم)
 -2-3خسارت معنوی

مسئولیت مدنی هر نوع ضرر چه مادی چه معنوی را قابل مطالبه میداند در ضرر معنوی دادگاه میتواند عالوه بر
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زیان معنوی لطمهای است که به یک حق غیر مالی وارد میشود ،ضرر و زیان معنوی در مواد  2 ،1و  8قانون
مسئولیت مدنی،ماده14آیین دادرسی کیفری 1393به کار برده شده است ،زیان معنوی خسارتی است که چهره
مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمیزند ولی به سبب رنج اخالقی و لطمه به
حقوق غیر مالی او است ،مانند نقص بدنی ،لطمه به شرافت و شهرت شخصی و خانوادگی ،سلب آزادی ،تجاوز به
اقامتگاه ،فاش ساختن اسرار خصوصی ،رنج ناشی از مرگ خویشان )Katozian, 2010: 234( .ماده  1قانون
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صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید
و امثال آن حکم نماید.گاهی اوقات خسارت معنوی باعث لطمه و خسارت مادی میشود به عنوان مثال لطمه به
شهرت تجاری شرکت عالوه بر خسارت معنوی باعث خسارت مادی نیز میگردد زیرا شهرت تجاری شرکت یک
نوع سرمایه تجاری است و جنبه مالی دارد و خسارت وارده به آن قابل مطالبه به وسیله پول میباشد؛ لذا در ادامه به
ذکر قوانینی میپردازیم که لطمه به حقوق ذکر شده عالوه بر خسارت معنوی ،خسارت مادی نیز در بر دارد مانند:
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348به موضوع حقوق معنوی پدیدآورندگانپرداخته است- .قانون ثبت اختراعات به موضوع عالیم تجاری و طرحهای صنعتی پرداخته است- .قانون مقررات
و ضوابط شبکههای اطالع رسانی رایانهای مصوب 1380مصونیت حریم اطالعات خصوصی کاربران و ممنوعیت
دسترسی غیر قانونی رسانهها به فعالیت کاربران را مورد حکم قرار داده است - .قانون مطبوعات مصوب 1364و
اصالحی 1379افشای اسرار شخصی و انتشار مطالب توهینآمیز و اهانت به حیثیت و شرف افراد را ممنوع اعالم
نموده است و به شاکی اجازه داده شده برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب به او وارد شده به دادگاه شکایت کند
(ماده- )31قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که رعایت برخی از مصادیق حقوق مربوط
به شخصیت را ضروری دانسته است.
ضررهای ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت تنها جنبه معنوی ندارد بلکه ممکن است آثار مالی هم
در بر داشته باشد از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :کسر اعتبار اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بستگی
به برخی از جنبههای حقوق مربوط به شخصیت فرد است؛ ارزش بازاری هویت شخصی مانند ویژگی خاص یا
شباهت که در آگهی از آن استفاده می شود؛ نام افراد که در عین حال به عنوان نام تجاری از آن استفاده می شود.
( )Neethling, 2006: 542-543در مواد  8و  10قانون مسئولیت مدنی نیز لطمه به حیثیت و اعتبار تجاری،
شخصی و خانوادگی و لزوم جبران ضررهای مادی و معنوی ناشی از آن مشخص گردیده و همچنین نحوه جبران
خسارت و توقف فعل زیانبار را مشخص کرده است ،نحوه جبران ضرر از طریق صدور حکم به پرداخت خسارت،
الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن می باشد .در صورت ورود خسارت معنوی به شخص در برخی
موارد مانند نقض حقوق مربوط به شخصیت ،بدون نیاز به اثبات تقصیر و حتی ضرر ،مسئولیت مدنی در پی دارد،
ممکن است بر اثر تحوالت اجتماعی مصادیقی جدید از حقوق مربوط به شخصیت که در قوانین به آنها تصریح
نشده است ،بوسیله رویه قضایی به رسمیت شناخته شود و در قلمرو شمول حق کلی بر شخصیت قرار گیرد و بدین
سان نظام حقوقی در این زمینه هیچگاه با خأل روبرو نخواهد شد)Neethling, 2006: 532-533( .
بواسطه عدم پرداخت مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران و به تبع آن اقدام سازمان امور مالیاتی در توقیف
اموال شرکت و فروش اموال توقیف شده از طریق حراج و مزایده و مسدود نمودن حسابهای بانکی شرکت که
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این اقدام عالوه بر کند شدن روند فعالیت شرکت ،ممکن است باعث مخدوش شدن شهرت و حیثیت تجاری
شرکت گردد و این لطمه ،خسارت معنوی است که از ناحیه مدیران به خاطر عدم پرداخت به موقع مالیات به شرکت
وارد میگردد ،به حراج گذاشتن اموال شرکت باعث میشود که به اعتبار شرکت لطمه وارد گردد ،مسدود شدن
حسابهای بانکی شرکت و در نتیجه آن عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شرکت در پایان ماه میتواند
عالوه بر ورود خسارت به حیثیت و اعتبار شرکت موجب ضرر اقتصادی نیز گردد و فرصت انعقاد قرارداد کاری را
با مشتریان خود از دست بدهد و از این ناحیه عالوه بر ضرر و زیان معنوی باعث ورود خسارت مادی و خسارت
اقتصادی نیز به شرکت گردد که همان از دست دادن فرصتها و موقعیتها میباشد .اینها قسمتی از ضرر و
زیانهای وارده به شرکت میباشد که در اثر عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شرکت توسط مدیران به شرکت
وارد شده است.
در خصوص خسارت مادی(پرداخت جریمه مالیاتی) و خسارت معنوی که به دلیل عدم پرداخت به موقع مالیات
توسط مدیران به شرکت وارد میگردد به ذکر پروندهای اشاره میشود که در اداره اجراییات امور مالیاتی تشکیل
گردیده است :مدیران شرکت  xمالیات مورد قبول عملکرد سال  1395شرکت را به مبلغ 15,750,000,000
ریال طی اظهارنامه مالیاتی در تاریخ  1396/04/31ثبت سامانه مالیاتی نمودهاند و در تاریخ 1397/04/31
اداره امور مالیاتی مالیات عملکرد شرکت را به مبلغ  19,465,000,000ریال به موجب برگ تشخیص تعیین و در
تاریخ  1397/05/15به مسئولین شرکت ابالغ که مسئولین شرکت نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض و پس
از عدم توافق با رئیس امور مالیاتی در اجرای ماده  238قانون مالیاتهای مستقیم پرونده به هیأت حل اختالف
مالیاتی ارجاع گردید ،در مرحله هیأت حل اختالف بدوی بدلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مورد قبول هیأت از طرف
ً
مدیران شرکت ،در تاریخ  1398/04/17رأی هیأت حل اختالف صادر و مدیران مجددا» نسبت به رأی هیأت
بدوی صادره اعتراض و درخواست ارجاع پرونده به هیأت تجدید نظر را اعالم نمودند ،در اجرای تبصره  1ماده
 247قانون مالیاتهای مستقیم شرکت مالیات مورد قبول خود را به منظور طرح پرونده در مرحله تجدید نظر
در تاریخ  1398/05/9پرداخت نموده است ،رأی هیأت تجدید نظر نیز در تاریخ  1399/04/3با مبلغ مالیات
18,491,750,000ریال صادر که همزمان رأی صادره با برگ قطعی با مبالغ جریمه به شرح ذیل به مسئولین
شرکت ابالغ گردید:
جریمه عدم پرداخت مالیات مورد قبول در اظهارنامه مالیاتی ،موضوع ماده  190قانون مالیاتهای مستقیم:به مبلغ 9,450,000,000ریال +جریمه دیر کرد مالیات تعیین شده در برگ تشخیص مبلغ 822,525,000ریال
=مبلغ کل جریمه دیرکرد  10,272,525,000ریال
-هزینه دادرسی موضوع تبصره  6ماده  247قانون مالیاتهای مستقیم 27,417,500 :ریال
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به موجب بند  4و بند  6ماده  274قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مدیران مالیات مورد قبول شرکت دراظهارنامه تسلیمی را پرداخت ننمایند ،عالوه بر تعلق جریمه به شرکت که مصداقی از خسارت مادی وارده به
شرکت میباشد ،این اقدام مدیران جرم مالیاتی محسوب و شرکت برای مدت شش ماه تا دو سال به موجب ماده
 275همان قانون به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم
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 -3-3خسارت (ضرر) اقتصادی
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کل جریمه که به واسطه عدم پرداخت به موقع مالیات توسط مدیران به شرکت تعلق گرفته است :مبلغ
 10,299,942,500ریال
برگ مالیات قطعی شرکت به مدیران ابالغ و در مهلت مقرر مانده مالیات قطعی شده پرداخت نگردید لذا برگ
قطعی به اداره اجراییات ارسال شده و اداره اجراییات به موجب برگ اجرایی عالوه بر مانده اصل مالیات و جرائم
متعلقه ،مبلغ 1,304,169,250ریال نیز از شرکت مطالبه نموده است ( %10هزینه اجرایی) با توجه به مطالب
بیان شده اگر مدیران شرکت مالیات شرکت را به موقع پرداخت کرده بودند مبلغ 11,604,111,750ریال به عنوان
جریمه (خسارت مادی) از شرکت مطالبه نمیگردید هرچند که در اجرای ماده  191قانون مالیاتهای مستقیم
برخی از جرائم مالیاتی شرکت قابل بخشش میباشد لیکن تعیین مجازات (جریمه) در برگ قطعی برای شرکت و
همچنین تشکیل پرونده در اداره اجراییات ،نشان از سوء نیت مدیران در پرداخت حقوق دولت دارد ،مطالب بیان
شده خسارتی میباشد که به واسطه عدم پرداخت مالیات از طرف مدیران به شرکت وارد گردید ،مواردی نیز در قانون
مالیاتهای مستقیم وجود دارد که اگر مدیران به تکلیف قانونی خود عمل نمایند به عنوان جایزه به شرکت تعلق
گرفته و حتی مبلغ جایزه میتواند از طرف اداره امور مالیاتی به شرکت پرداخت یا به عنوان پیش پرداخت مالیات از
بدهی مالیاتی سال بعد کسر گردد ،به عنوان نمونه در موردی که مدیران شرکت ضمن انجام تکالیف قانونی خود
و برای مدت  3سال مالیات قطعی شده شرکت را به موقع پرداخت نمایند ،معادل پنج درصد  %5اصل مالیات سه
سال به عنوان جایزه خوش حسابی به شرکت پرداخت و یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد( .ماده
 189قانون مالیاتهای مستقیم) که در این پرونده اگر شرکت شرایط این ماده را برای  3سال داشته و مالیات سه
سال نیز همین مبلغ باشد مبلغ  2,773,762,500ریال به عنوان جایزه به شرکت تعلق میگیرد که این مبلغ یا به
شرکت پرداخت و یا به عنوان پیش پرداخت از مالیات سال بعد کسر میگردد که در اینجا عالوه بر از بین رفتن
فرصت استفاده از این جایزه مبلغ هنگفتی نیز جریمه به شرکت تعلق گرفته است که این موضوع عالوه بر ایجاد
خسارت مادی و معنوی ،خسارت اقتصادی نیز به شرکت وارد نموده است ،زیرا پرونده مالیاتی شرکتهایی به اداره
اجراییات ارسال میگردد که مدیران آنها حسن نیت نداشته و این موضوع میتواند باعث ایجاد لطمه به شهرت
تجاری شرکت گردد.
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میگردد که این همان مصداق تفویت منافع (خسارت منفی یا ضرر اقتصادی) میباشد ،چرا که اگر شرکت نتواند
برای مدتی به فعالیت خود ادامه دهد و یا نتواند برخی از اسناد تجاری را صادر نماید این امر باعث میشود که
شرکت منافع خود را برای مدتی از دست بدهد .تفویت منافع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که
مقتضای آن حاصل شده است و بی نصیب شدن از نفعی که مطابق اوضاع و احوال امید وصول به آن نفع ،معقول
باشد .تفویت منفعت محروم شدن از منافع مورد انتظار و یا به عبارتی جلوگیری از افزایش اقالم مثبت دارایی است.
( )Jafari Langroudi,1990: 308-309ایجاد مانع برای استفاده از مال توسط دیگران نقض حق است و باید
خسارات ناشی از عمل خود را جبران کند .ماده یک قانون مسئولیت مدنی از حقوقی نام برده که نقض آن موجب
مسئولیت مدنی میشود ،حقوقی مانند جان ،مال ،آزادی ،سالمتی ،حیثیت و شهرت تجاری و یا هر حق دیگری
که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است و چنانچه به این موارد لطمهای وارد شود موجب مسئولیت مدنی
میگردد.
 در مواردی که مدیران شرکت برای مدت  3سال مالیات شرکت را به موقع پرداخت نمایند ،با رعایت سایرشرایط دیگر معادل پنج درصد  %5اصل مالیات سه سال به عنوان جایزه خوش حسابی به شرکت پرداخت و یا در
حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد( .ماده  189قانون مالیاتهای مستقیم) که در صورت پرداخت نکردن به
موقع مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران و از دست رفتن این منفعت که همان تفویت منافع (ضرر اقتصادی)
شرکت میباشد ،به شرکت ضرر و زیان وارد شده است ،عدم تعلق جایزه خوش حسابی به شرکت ،منافعی میباشد
که به دلیل عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده توسط مدیران از شرکت سلب شده است و نوعی خسارت وارده
به شرکت میباشد( .خسارت منفی یا تفویت منافع یا ضرر اقتصادی) ضرر اقتصادی خسارت وارد شده به دارایی
زیاندیده میباشد که منشا مادی (بدن یا مال) نداشته باشد)Badini,2010:78( .
چنانچه ضرر اقتصادی ناشی از نقض حق یا محروم شدن از حق قانونی باشد نباید نسبت به جبران آن تردید
کرد .ماده  5قانون مسئولیت مدنی یکی از مصادیق این حق را که محروم شدن از حق گرفتن نفقه است بیان کرده
است .سایر حقوق نیز مانند نقض حقوق مالکیت فکری ،حیثیت ،اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی همین حکم را
دارد .برای مثال چنانچه کاسبی بطور غیر قانونی بازداشت شود یا مانع از آن شوند که در محل کسب و کار خویش
حاضر شود چون حق آزادی او سلب شده است خساراتی که به خاطر محروم شدن از کسب درآمد در مدت بازداشت
به وی وارد میشود قابل مطالبه است)Badini,2010:75( .
در اثر عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران و به تبع آن اقدام سازمان امور مالیاتی
برای وصول مطالبات خود ممکن است به غیر از موارد ذکر شده ،آسیبهای دیگری نیز به شرکت وارد گردد،
شرکتی که فعالیت آن از طریق انعقاد قرارداد می باشد مانند شرکتهای خدماتی و تاسیساتی و همچنین سایر
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شرکتهای دیگری که درآمد آنها از طریق فروش حاصل می گردد مانند شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها
فروش مواد غذایی و  ...می باشد که کارفرما قبل از شروع کار از شرکت تضمیناتی از قبیل چک و یا ضمانت نامه
بانکی اخذ می نماید و چنانچه شرکت مشمول مفاد ماده  275قانون مالیاتهای مستقیم گردد و از صدور برخی
از اسناد تجاری ممنوع شده باشد و یا اینکه حسابهای بانکی شرکت توسط اداره اجراییات سازمان امور مالیاتی
مسدود گردد که با مسدود شدن حساب بانکی ،چک هایی که از طرف شرکت صادر شده قابل پرداخت نبوده و
هزینههای مازادی از قبیل هزینه فرم خوردن چک و هزینه حق الوکاله به شرکت تحمیل می گردد و چه بسا که
دارندگان این اوراق از بابت وصول نشدن به موقع وجه چک مطالبه خسارات دیگری نیز از شرکت داشته باشند
و حتی حقوق ماهیانه حقوق بگیران شرکت نیز قابل پرداخت نبوده و ممکن است ایجاد مسئولیت برای شرکت
نماید ،که برخی این نوع خسارت وارده را ضرر اقتصادی بازتابی نامیده اند و آن هنگامی است که در نتیجه تقصیر
خوانده به دیگری خسارت بدنی یا مالی وارد می شود اما عالوه بر زیاندیده اصلی ،شخص ثالث هم (زیاندیده
بازتابی) متحمل ضرر می شود )Badini,2011:62( .و یا اینکه به اعتبار و شهرت تجاری شرکت آسیب وارد شده
و اموال شرکت به حراج گذاشته شده باشد که بر اثر این اقدامات ،شرکت فرصتهای انعقاد قرارداد را از دست
داده و دچار ضرر و زیان شده که این موارد ناشی از ترک فعل مدیران در پرداخت به موقع مالیات به شرکت وارد
گردیده است و مدیران شرکت در قبال خسارت وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؛ ضرر ناشی از تضییع حق
یا از بین رفتن موقعیتها (ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
موضوع ماده  275قانون مالیاتهای مستقیم) از مدیران متخلف قابل مطالبه می باشد چرا که حقی قانونی از
بین رفته است (ماده  1و  8قانون مسئولیت مدنی) زیرا اگر از بین رفتن موقعیت ،حقی قانونی را از بین نبرد ضرر
ناشی از آن بطور مستقیم مسئولیت آور نیست اما دادگاه می تواند از بین رفتن موقعیت را در حکم تلف مال به شمار
آورد و یا آن را نوعی خسارت معنوی بشناسد به شرط اینکه موقعیت از بین رفته مشروع باشد ،در مورد ضرر ناشی
از تضییع حق طبیعی و از دست دادن موقعیتها بایستی گفت همانطور که در خسارت بدنی (صدمه به جسم و
جان) اگر در اثر صدمه خوردن شخصی که به طور مستقیم زیان دیده است به شخص دیگری نیز زیان برسد،
مقصر مسئول آن است ،جایی نیز که شخص فرصت دارد تا منفعتی را در آینده تحصیل نماید و تقصیر دیگری
باعث می شود این فرصت از بین برود مانند فرصت برنده شدن در مسابقه و به دست آوردن جایزه یا فرصت شرکت
در کنکور و قبول شدن در دانشگاه یا فرصت تجدید نظر خواهی و نقض حکم بدوی که در اثر تقصیر وکیل و تاخیر
ً
در دادن دادخواست تجدید نظر خواهی این فرصت از دست می رود ،نفس فرصت دارای ارزش است و عرفا برای
برخورداری از آن بها پرداخت می شود لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود و این ضرر
ً
ماهیتا با زیان نهایی متفاوت است)Taghizadeh, Hashemi,2012:74( .
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در حقوق موضوعه ایران در خصوص ضررهای اقتصادی نص خاصی وجود ندارد و رویه قضایی مشخصی هم
در این زمینه موجود نیست طرح این مساله در حقوق ما تازگی دارد و از این جهت در پذیرش آن تردید شده است.
در شمارش علل این عدم پذیرش به دالیلی چون مسلم نبودن ضرر و عدم وجود رابطه سببیت اشاره شده است.
( )Jafari Majd, Hosseini, 2012:119با این حال چنانکه برخی از نویسندگان اشاره کردهاند در همه فروضی
که به دالیل اخیر نسبت به خسارت نهایی که وارد شده است قائل به عدم جبران هستیم میتوان نسبت به نفس از
دست رفتن فرصت به عنوان یک ضرر و خسارت مستقل قائل به جبران شد .فرضی که در آن هیچ یک از اشکاالت
عدم مسلم بودن یا عدم وجود رابطه سببیت موضوعیت پیدا نمیکند)Kazemi,2001:221( .
ً
بیشتر حقوقدانان ایرانی ممنوعیت جبران ضرر اقتصادی را که عمدتا در زمینه مباحث مربوط به عدم النفع
مطرح شده است مورد انتقاد قرار داده و سعی کرده اند تا به هر نحو ممکن در جهت قابلیت جبران این گونه
ضررها استدالل کنند .در حالی که با توجه به مطالعه صورت گرفته به نظر می رسد این نکته را که در حقوق
اسالم و ایران اصل بر قابل جبران نبودن ضرر اقتصادی است باید جزو نقاط قوت نظام حقوقی دانست نه کاستی
و ضعف آن .وانگهی بر خالف آنچه معموال گمان می شود بحث بر سر مسلم بودن یا احتمالی بودن عدم النفع
نیست ،زیرا عدم النفع احتمالی را به دلیل محقق نشدن یکی از ارکان مسئولیت مدنی (مسلم بودن ضرر) نمی توان
مطالبه کرد؛ اما قابل جبران نبودن عدم النفع مسلم دلیل مصلحت گرایانه دارد و آن مالحظات اقتصادی و
عملی و جلوگیری از گشودن بی حد و حصر دروازه مسئولیت مدنی است .با این همه در مواردی جبران ضرر
اقتصادی ضرورت دارد )Badini,2011: 76( .کاربرد واژه ضرر اقتصادی در حقوق ایران رایج نیست و تفویت
منفعت (عدم النفع) نزدیک ترین واژهای است که در حقوق ایران به کار می رود ،دامنه ضرر اقتصادی گسترده تر
از مفهوم عدم النفع است .در نظام حقوقی ایران می توان براساس مبانی چون فراهم بودن مقتضای ایجاد نفع،
شرط ضمن عقد و قابلیت پیشبینی ضرر ،لزوم جبران خسارت عدم النفع را توجیه نمود .همین دیدگاه را می توان
به ضررهای اقتصادی نیز تعمیم داد و به نظر می رسد که بایستی ضرورت جبران ضررهای اقتصادی را به ویژه در
حوزه قراردادهای اقتصادی و تجاری ،تقویت نمود .البته برخی نیز معتقدند که وضعیت نظام حقوقی ایران نسبت
به قابلیت جبران مصادیق ضرر اقتصادی که تحت قلمرو تئوری از دست رفتن فرصت مورد بررسی قرار می گیرد
تا حدودی مبهم است از طرفی موضع آن نسبت به مفهوم عدم النفع مسلم به گونهای مورد تردید است واز طرفی
در حوزه قابلیت جبران هزینه از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر ،رویه قضایی از خود انعطاف ناپذیری شدیدی
نشان می دهد)Jafari Majd, Hosseini, 2012: 120( .
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شده اند و از این ناحیه به شرکت ضرر و زیان وارد نموده اند مرتکب تقصیر شده و مکلف به جبران خسارت وارده
می باشند و چنانچه تقصیر مدیران ثابت نگردد مسئولیتی نیز نخواهند داشت به عنوان مثال عدم پرداخت به موقع
مالیات شرکت اگر با اجازه مجمع عمومی صورت گرفته باشد در این حالت با اثبات این موضوع مدیران در قبال
خسارت وارده مسئولیت مدنی نخواهند داشت .در حقوق ما مبنای غصب و اتالف نظریه تضمین حق می باشد
لذا لطمه زدن و تجاوز به یک حق مورد حمایت ،دلیل کافی برای مقرر داشتن یک ضمانت اجرا می باشد و این
ضمانت اجرا تعهد به جبران خسارت است لذا براساس این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن
زندگی کند و از اموال خود سود ببرد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت
مسئولیت مدنی متجاوز است همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام بگذارند و ایمنی سایرین را به خطر
نیندازند همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف کننده آن جبران شود و الزام به جبران خسارت را مسئولیت
مدنی می نامیم )Katozian, 2010: 197( .لذا هیچ کس حق ندارد حقوق شرکت را به خطر اندازد ،حقوق
شرکت بایستی تضمین گردد بنابراین اگر حقی از شرکت از بین برود و زیانی به شرکت وارد گردد چنانچه این ضرر
و زیان ناشی از فعل مدیران باشد مدیران شرکت بایستی جبران خسارت نمایند.
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 -4مبانی نظری مسئولیت مدنی مدیران شرکت ناشی از استنکاف از پرداخت به موقع مالیات
زمانی که این امکان وجود دارد که زیان وارده بر یک شخص را از عامل وارد کننده زیان مطالبه نمود باید دید که
چه علت و موجبی باعث این امر می گردد و آن را توجیه می کند ،در صورتی که قراردادی بین دو نفر باشد که در
صورت نقض تعهدات ناشی از آن ،زیان وارده بر طرف دیگر را جبران نماید براساس قرارداد عمل می شود ،لیکن
اگر قراردادی نباشد بر چه مبنایی می توان کسی را مجبور ساخت که زیان وارده بر دیگری را جبران نماید .زمانی
که بتوان ورود خسارت را به یک شخص مرتبط ساخت ،برای تعیین مبنای مسئولیت مدنی نظریههای مختلفی
ارائه گردیده است .از میان نظریههای ارائه شده در خصوص مسئولیت مدنی مدیران ناشی از عدم پرداخت به
موقع مالیات قطعی شده شرکت می توان به نظریه تقصیر و نظریه تضمین حق اشاره نمود ،بر مبنای نظریه تقصیر
که ماده  1قانون مسئولیت مدنی از آن پیروی نموده و در قانون مدنی در ماده  331از آن سخن گفته شده و
همچنین مواد  333و 334قانون مدنی که مبنای مسئولیت را تسبیب قرار داده است ،تنها دلیلی که می تواند
مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است بنابراین برای
اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت
شده است )Katozian, 2010: 173( .لذا مدیرانی که مرتکب ترک فعل عدم پرداخت به موقع مالیات شرکت
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 -5منابع مسئولیت مدنی مدیران در صورت عدم پرداخت به موقع مالیات
قانون مدنی مواردی مانند غصب و آنچه در حکم غصب است و اتالف و تسبیب و استیفاء را موجب ضمان
قهری می شمارد که به موجب مواد  307و  325این قانون ورود هر نوع زیان چه مادی و چه معنوی پیشبینی
شده که موجب ضمان می باشد و همچنین ماده  132همان قانون با اعمال قاعده الضرر ،مالک را با شرایطی
از ضرر رساندن به همسایه بر حذر می دارد ،با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال  1339مسئولیت بر مبنای
تقصیر استوار گردید ،در ماده  1قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث که مسئولیتی مبتنی بر تقصیر پیشبینی نشده ،بلکه مسئولیت مقرر در این ماده مبتنی بر
استفاده از این وسایل بوده و مسئولیت آنها مفروض است ،به این معنی که اگر مقصر هم محسوب نشوند باز هم
باید از عهده خسارات وارده بر آیند ،لذا مسئولیت مدنی زمانی تحقق می یابد که به یک شخص زیان وارد گردد
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و این شخص خواه حقیقی وخواه حقوقی می تواند باشد و هدف از مسئولیت مدنی ،جبران ضرر زیان دیده است.
( )Bahrami Ahmadi,2009: 29به موجب این قواعد هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند،
مگر در مواردی که اضرار به غیر ،به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ،ناروا و نامتعارف
جلوه نکند )Katozian, 2009,13(.اگر بواسطه عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت توسط
مدیران ،ضرر و زیانی به شرکت وارد گردد به موجب قانون مسئولیت مدنی ،مدیران مکلف به جبران خسارت
وارده می باشند .در حقوق ایران قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی که به صورت پراکنده در قوانین مختلف مطرح
گردیده شامل این قوانین می باشد :قانون مجازات اسالمی:مواد 316الی ، 362قانون ایمنی راهها و راه آهن:
ماده ،4قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  :1389تبصره  3ماده  14و ماده -26قانون حمایت از حقوق
مصرف کنندگان :مواد  18و .19
ً
ً
قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است که در آن عمل شخص مستقیما و مباشرتا مال دیگری را
از بین نمیبرد بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز
اتفاق نمیافتد .تسبیب نوعی از اتالف است که عمل مسبب مع الواسطه سبب میشود که مال غیر از بین برود
ً
برای مثال اگر شخصی مال منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتا آتش بزند یا حیوان متعلق به دیگری را بکشد
متلف است اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلق به دیگری در آن بیفتد و بمیرد مسبب است.
( )Mohaghegh Damad,2011, 118و در مورد مستندات این قاعده خبری است که در این باره وارد شده
است :زراره میگوید به حضرت صادق(ع)عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر ملک خویش حفر کند و عابری
در حین عبور در آن بیفتد چیست؟ حضرت (ع) فرمود :بر حفر کننده چاه ضمان است زیرا هر کس چاهی در غیر
ملک خود حفر کند ضامن است ،)Mohaghegh Damad, 2011:119( .بنابراین در صورتی که مدیران اموال
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شرکت را به طور مستقیم تلف نکنند ولی وسایل تلف کردن را مهیا کنند کار آنها اتالف به تسبیب است و مدیران
مسئول خسارتی میباشند که از این راه به بار آمده است .بر اساس این قاعده هم اثبات تقصیر و هم انتساب ضرر
به مدیران در آن شرط است و این بر عهده شرکت میباشد که باید اثبات نماید مدیران احتیاطهای الزم را انجام
ندادهاند ،بر اساس این قاعده ،ضرر ممکن است با فعل یا ترك فعل مدیران وارد گردد ،اگر مدیران مالیات قطعی
شده شرکت را به موقع پرداخت ننموده و با اعتراض بیمورد پرونده مالیاتی شرکت را به سایر مراجع حل اختالف
ارجاع داده باشند و از این ناحیه خسارتی به شرکت وارد گردد ،مدیران در قبال خسارت وارده مسئولیت مدنی داشته
و بایستی جبران خسارت نمایند و اگر نتوان تقصیر مدیران را در ایجاد خسارت وارده اثبات نمود نمیتوان بر مبنای
قاعده تسبیب فرض ضمان نمود.
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در حالت اول ضرر وارد شده به نحوی جبران گردد که گویی از اصل زیانی وارد نشده است مانند بازگرداندن عینمال(ماده  311قانون مدنی) لذا در مورد لزوم جبران خسارت آنچه مهم است اعاده وضعیت پیشین است ،مطابق
ماده  329قانون مدنی و همچنین مواد  2و  3و  10قانون مسئولیت مدنی آنچه مورد نظر قانونگذار است اعاده
وضعیت پیشین میباشد و همچنین در مواردی که مدیران شرکت به کاری دست بزنند که به طور مستمر وسیله
اضرار به شرکت میشوند از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است و در حالت دوم خسارت وارد شده از
راه دادن معادل آن جبران گردد لذا جبران ضرر از راه دادن معادل آنچه شرکت از دست داده یا به صورت دادن مثل
است ،در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد و یا به صورت پرداخت قیمت میباشد ،در جایی که اتالف اموال
قیمی صورت گرفته باشد و یا از راه دادن دادن بدل صورت میگیرد و این مربوط به زمانی است که مالی غصب
شود و در مکانی قرار میگیرد که دسترسی به آن ممکن نیست .در خصوص خسارت معنوی نیز باید گفت که در
حقوق اسالم این نوع از خسارت با پول قابل جبران است ،جبران چنین ضرری از طریق راههای غیر پولی مانند
عذر خواهی ،دادن حق پاسخگویی ،همدردی ،اعاده حیثیت نیز هیچ تردیدی وجود نداردHosseini Nejad,( .
 )1998: 122زیرا که مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت حقوقی ناشی از اضرار به دیگری میباشد که اشخاص
در روابط با یکدیگر پیدا میکنند و این مسئولیت معموال همان الزام به جبران خسارت است ،در جامعه مسئولیت به
معنی اینکه شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد به این معنی که مسئول به کسی میگویند که خطا
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 -6جبران خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران
جبران خسارت یکی از آثار مسئولیت مدنی میباشد که در صورت جمع تمام شرایط آن ،زیان دیده میتواند جبران
خساراتی که به او وارد شده را از عامل ورود زیان بخواهد و عامل ورود زیان نیز ملزم میباشد تا ضرری که وارد نموده
جبران نماید )Katozian, 2010: 525( .لذا جبران خسارت وارد شده به شرکت در دو حالت قابل تصور میباشد:
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کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند (.)Katozian, 2010:48
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بنابراین اگر در اثر عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران ضرر و زیان مادی ،معنوی
و اقتصادی به شرکت وارد گردد مانند پرداخت جریمه ،پرداخت سایر هزینهها از قبیل هزینه اجراییات و یا از بین
رفتن فرصت و یا خدشه وارد شدن به اعتبار شرکت و یا از دست رفتن منافعی که برای شرکت قابل تصور بود مانند
آنچه قانونگذار در ماده  189قانون مالیاتهای مستقیم بیان نموده ،با اقامه دعوی توسط شرکت (ماده  1قانون
مسئولیت مدنی و ماده  142الیحه اصالحی قانون تجارت) سهامداران ( ماده  276الیحه اصالحی قانون تجارت)
و اشخاص ثالث ( طلبکاران یا زیان دیدگان دیگر) علیه مدیرانی که موجب ضرر و زیان شدهاند در مراجع قضایی
صورت میگیرد .طبق اصول کلی و براساس ماده  277الیحه اصالحی قانون تجارت سهامداران نیز میتوانند
در صورت ورود ضرر و زیان علیه مدیران اقامه دعوی نمایند ،مانند زمانی که مدیر یا مدیران سود سهام برخی از
سهامداران را خودشان تصاحب کرده باشند و همچنین طلبکاران شرکت و متضررین دیگر نیز در صورتی که از
اقدامات خالف قانون یا اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی دچار ضرر شوند میتوانند علیه مدیران اقامه دعوی
ً
نمایند )Damirchili, Hatami, Qaraei, 2007: 211( .بنابراین هریک از شرکا صرفا بابت خسارتی که به خود
او(سهم او) وارد شده میتواند اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید )Eskeeny,2005,164( .و در صورتی که
مدیر جدید سر کار باشد به نمایندگی از شرکت میتواند علیه مدیر سابق طرح دعوای خسارت نماید.
مدیران در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی (عدم پرداخت مالیات قطعی شده
ً
شرکت به موجب قانون مالیاتهای مستقیم) یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا
ً
یا مشترکا مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود ( .ماده
 142الیحه اصالحی قانون تجارت) مسئولیت موضوع این ماده نوعی از مسئولیت غیر قرادادی ( قهری) و قانونی
مدیران است که به واسطه تخلف از تکالیف قانونی ( قوانین مالیاتی) و عرفی ایجاد میگردد و با تحقق سه رکن
مسئولیت مدنی ( وجود ضرر ،فعل زیانبار و رابطه سببیت) وارد کننده زیان مکلف به جبران خسارت میباشد که در
اینجا فعل زیانبار تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی میباشد که از این عمل
مدیران به شرکت یا سهامداران و یا اشخاص ثالث خسارت وارد شده است .اگر عدم پرداخت مالیات قطعی شده
شرکت بر اساس تصمیم هیأت مدیره یا مجمع عمومی باشد و با صدور حکم قطعی بر بطالن تصمیمات شرکت،
ً
کسانی که مسئول بطالن هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطالن به صاحبان سهام و
اشخاص ثالث متوجه شده است ( .ماده  273الیحه اصالحی قانون تجارت)
مدیران شرکت باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند و این سهام برای تضمین
ً
ً
خساراتی است که ممکن است از تقصیر مدیران منفردا و یا مشترکا بر شرکت وارد شود ( .ماده  114الیحه اصالحی
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قانون تجارت) چون مدیران شرکت سهامدار شرکت میباشند و مسئولیت آنها تضامنی است ،سهام وثیقه هر کدام
از مدیران ،وثیقه کلیه خسارات ناشی از تقصیرات تمام مدیران میباشد .در خصوص مسئولیت تضامنی مدیران
نیز برخی معتقدند که مطابق مواد  143 ،130 ،110و 273الیحه اصالحی قانون تجارت که مسئولیت مدیران را
تضامنی دانسته ،در غیر این موارد مصرح ،مطابق قاعده کلی مسئولیت مدیران نسبی میباشدDamirchili,(.
)Hatami, Qaraei, 2007: 208
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بنابراین اگر در اثر عدم پرداخت به موقع مالیات ،ضرر و زیانی به شرکت وارد گردد چنانچه دستور عدم پرداخت
مالیات شرکت ،تصمیم هیأت مدیره باشد کلیه مدیران نسبت به خسارت وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت و
چنانچه عدم پرداخت مالیات قطعی شده شرکت به واسطه تقصیر مدیر عامل باشد شخص مدیر عامل در خصوص
خسارت وارده مسئولیت مدنی داشته و این مسئولیت متوجه سایر اعضاء هیأت مدیره نمیباشد .شرکت به وسیله
هیأت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شدهاند اداره میشود بنابراین سهامدار بودن اعضای هیأت مدیره
الزامی است (ماده  107الیحه قانون تجارت) و هیأت مدیره باید اقال» یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل
شرکت برگزیند ،بنابراین مدیر عامل اختیار خود را از هیأت مدیره میگیرد و در واقع اجرا کننده تصمیمات هیأت
مدیره میباشد( .ماده  124الیحه قانون تجارت) با توجه به کاربرد قانونگذار از لفظ عام مدیران ،چنین استنباط
میگردد که تفاوتی بین اینکه مدیر عامل سهامدار شرکت باشد و یا غیر سهامدار ،نبوده و دادگاه حدود مسئولیت
وی را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود ( .ماده  142الیحه اصالحی قانون تجارت)
جبران ضرر مادی از راه دادن معادل آنچه شرکت از دست داده و در مورد خسارت معنوی و ضررهای ناشی از
مخدوش شدن شهرت و حیثیت تجاری شرکت نیز ،جبران ضرر هم با پول میتواند صورت گیرد و هم جبران چنین
ضرری از طریق راههای غیر پولی مانند عذر خواهی و اعاده حیثیت نیز قابل انجام میباشد.
 -7نتیجهگیری و پیشنهادات
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پرداخت نکردن به موقع مالیات قطعی شرکت توسط مدیران آیا میتواند منجر به ایجاد مسئولیت مدنی برای مدیران
شرکت گردد؟ این سئوالی است که در مقدمه به آن اشاره گردید ،براساس قواعد عام مسئولیت مدنی و با استفاده
از قاعده تسبیب ،میتوان برای مدیران شرکتهای تجاری در مواردی که ترک فعل آنها باعث خسارت شده فرض
ضمان نمود؛ اگر مدیران مالیات قطعی شده شرکت را به موقع پرداخت ننمایند ،سازمان امور مالیاتی برای وصول
مطالبات خود از طریق انتشار آگهی حراج و مزایده و فروش اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده شرکت و یا با
مسدود نمودن حسابهای بانکی شرکت اقدام نموده که در اثر این اقدام ممکن است ضرر و زیان مادی ،معنوی
و اقتصادی به شرکت وارد گردد ،خسارت مادی از قبیل پرداخت جریمه ،پرداخت هزینه تشریفات و آگهی حراج و
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مزایده چنانچه اموال توقیف شده غیر منقول باشد و هزینه اجرایی ،که موارد ذکر شده همان خسارت مثبت میباشد
و از دست دادن فرصت استفاده از جایزه موضوع ماده  189قانون مالیاتهای مستقیم که همان خسارت منفی
(ضرر اقتصادی) است که به شرکت وارد گردیده ،لذا پرداخت هزینههایی مانند جرائم مالیاتی و هزینههای دیگر که
در اثر عدم پرداخت به موقع مالیات توسط مدیران به شرکت تحمیل گردیده ،مصداق اتالف اموال شرکت بوده که
این ضرر و زیان توسط مدیران به شرکت وارد گردیده است لذا با وجود عنصر تقصیر و با وجود سه رکن مسئولیت
مدنی (وجود ضرر ،فعل زیانبار و رابطه سببیت) مدیران مکلف به جبران خسارت وارده میباشند و همچنین خسارت
معنوی از قبیل مخدوش شدن شهرت و حیثیت تجاری شرکت به واسطه انتشار آگهی حراج و مزایده و فروش
اموال توقیف شده شرکت و یا مسدود نمودن حسابهای بانکی شرکت و همچنین خسارتی (ضرر اقتصادی) که
به واسطه جرم بودن اقدام مدیران عنوان شده در مواد  274و  275قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت وارد شده
است ،که این اقدام مدیران ،مصداقی از لطمه به شهرت تجاری و حیثیت و اعتبار شرکت بوده که به واسطه تقصیر
مدیران صورت گرفته است.
در مورد شرکتهایی که از گردش مالی باالیی برخوردار میباشند جرائم عنوان شده مبلغ قابل توجهی بوده،
هر چند که در اجرای ماده  191قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی قابل بخشودگی میباشند ،لیکن بدلیل
تشکیل پرونده اجرایی و انجام سایر مراحل وصول مالیات ،ممکن است خسارت جدی به شرکت وارد گردد .مدیران
شرکت بواسطه عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت مسئولیت مدنی داشته ،چرا که هر کس بدون
ً
مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به مال یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب
قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران
خسارت ناشی از عمل خود میباشد .به موجب قواعد مسئولیت مدنی ،تمام خسارتهای مادی و معنوی وارده به
شرکت و یا لطمه به هر حق دیگر آن ،از مدیران شرکت با وجود سه رکن مسئولیت مدنی (وجود ضرر،ارتکاب فعل
زیانبار و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار) چه به صورت عمد ایجاد شده باشد و چه بر اثر بیاحتیاطی ،قابل
مطالبه میباشد .مسئولیت مدنی مدیران در خصوص عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت ،مسئولیت
مطلق نبوده بلکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر میباشد زیرا تا مدیران مرتکب تقصیری نشوند مسئولیتی نیز نخواهند
داشت ،در جایی که پرداخت نکردن مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران با اجازه مجمع عمومی صورت گرفته
باشد برای مدیران شرکت فرض مسئولیت در نظر گرفته میشود که با اثبات بیتقصیری خود از مسئولیت مبرا
خواهند شد .مسئولیت مدنی مدیران در خصوص خسارتهای وارده به شرکت که بر اثر پرداخت نکردن به موقع
مالیات قطعی شرکت ایجاد شده بررسی گردید .از ناحیه خسارت دیدن شرکت ،افراد دیگری نیز آسیب جدی خواهند
دید .با بررسیهای صورت گرفته شرکتهای تولیدی زیادی در شهرکهای صنعتی هر ساله تعطیل و یا به صورت
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نیمه تعطیل در میآیند و کارگران زیادی نیز بیکار میشوند و بنا به اظهار مدیران شرکت ،باال بودن هزینههای
شرکت یکی از دالیل این تعطیلی میباشد و این موضوع میتواند در دراز مدت چالشی برای کشور به وجود آورد.
در صورتی که مدیران مالیات قطعی شده شرکت را به موقع پرداخت ننمایند و مالیات از طریق اداره اجراییات
سازمان امور مالیاتی از طریق توقیف اموال شرکت صورت گیرد بدون تردید هزینه هنگفتی به شرکت تحمیل
میگردد و این موضوع میتواند به باال بردن هزینههای شرکت کمک کند و در روند تعطیلی و یا نیمه تعطیلی شرکت
تاثیر گذار باشد .کارگران شرکت از جمله افراد دیگری هستند که از این خسارت آسیب جدی میبینند ،تعطیلی و
یا نیمه تعطیلی شرکت به کارگرانی که از همین محل امرار معاش میکنند و فاقد هر گونه درآمد دیگری میباشند
لطمه وارد مینماید و حتی ممکن است آسیبهای دیگری از قبیل بیماری روحی و روانی مانند افسردگی به دنبال
داشته باشد که این قبیل خسارتها از مدیران شرکت به واسطه مسئولیت مدنی داشتن آنها قابل مطالبه میباشد،
کارگران به دلیل عدم داشتن بنیه مالی و علمی کافی و ضعف درداشتن امکانات ،در دفاع از خود ناتوان هستند
و از این جهت است که مدیران به راحتی میتوانند از زیر بار مسئولیت فرار نمایند و این امر باعث تضییع حقوق
کارگران گردد .سهامداران و اشخاص ثالث افراد دیگری میباشند که از این خسارتها آسیب میبینند ،باال رفتن
هزینههای شرکت و یا تعطیلی و یا نیمه تعطیلی شرکت به سهامداران و اشخاص ثالث نیز خسارت وارد میکند.
سازمان امور مالیاتی برای اینکه شرکتها مالیات قطعی شده خود را به موقع پرداخت نمایند اقدام به اخذ
جریمه از مالیات تعیین شده در صورت عدم پرداخت به موقع مالیات مینماید و یا در برخی موارد جایزه خوش
حسابی تعیین مینماید .با مطالعه روند قطعیت پروندههای مالیاتی ،جرائم و جوایز در نظر گرفته شده نتوانستهاند
نقش خود را به خوبی ایفا نمایند به همین دلیل است که شرکتهای زیادی پروندههای مالیاتی خود را به مراجع حل
اختالف ارجاع مینمایند تا فرصتی برای دیر پرداخت کردن مالیات پیدا کنند ،جرائم در نظر گرفته شده در قانون
مالیاتهای مستقیم و اصالحیههای آن با توجه به افزایش نرخ آن ،شاهد این ادعاست و این جرائم نقشی در
پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت توسط مدیران نداشته زیرا که هر ساله آمار ارسال پروندههای مالیاتی به
سایر مراجع حل اختالف از قبیل هیأت حل اختالف بدوی ،هیأت حل اختالف تجدید نظر ،شورای عالی مالیاتی
و هیأت ماده  251مکرر و همچنین دیوان عدالت اداری افزایش یافته و مدیران تمایلی به پرداخت مالیات در موعد
مقرر قانونی حتی با وجود جرائم مالیاتی ندارند زیرا یقین دارند که میتوانند از قسمتی از جرائم شرکت از بخشودگی
استفاده نمایند و دیر پرداخت کردن مالیات حتی در برخی موارد میتواند موجب ایجاد درآمد برای مدیران شرکت
گردد به عنوان نمونه در جایی که مدیران شرکت به جای پرداخت وجه مالیات ،در بازار با پول مالیات اقدام به خرید
و فروش نموده و از این راه به منافعی نیز میرسند ،بنابراین پیشنهاد میگردد سازمان امور مالیاتی به جای استفاده
از جرائم مالیاتی ،اقدام به طرح دعوی خسارت وارده به دولت از باب قواعد مسئولیت مدنی مدیران شرکت نماید و
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دادگاه میزان خسارت وارده را تعیین و مدیران را مکلف به جبران خسارت مینماید و در این صورت است که مدیران
شرکت تمایلی به حضور در جلسه دادگاه و پرداخت خسارت تعیین شده توسط دادگاه را نداشته و پرداخت به موقع
مالیات قطعی شده شرکت را در اولویت کاری خود قرار میدهند و در نتیجه سازمان امور مالیاتی ضمن وصول به
موقع مالیات شرکت ،پروندههای کمتری نیز به مراجع حل اختالف مالیاتی ارجاع داده میشود ،این اقدام سازمان
امور مالیاتی (اقامه دعوی علیه مدیرانی که مالیات قطعی شده شرکت را به موقع پرداخت ننمایند) باعث میشود که
از ورود ضرر و زیان به شرکت ،سهامداران و اشخاص ثالث توسط مدیران جلوگیری گردد ،به این معنی که مدیران
چون تمایلی به حضور در جلسه دادگاه ندارند مالیات قطعی شده شرکت را به موقع پرداخت مینمایند و با پرداخت
مالیات به موقع ضرر و زیانی نیز به واسطه عدم پرداخت مالیات به افراد اشاره شده وارد نمیگردد.
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