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Abstract 
The duty to pay tax, as a debt of an income earner to the state, has special bases, 

institutions and rules compared with the other obligations. Considering the legal 

basis of tax obligation and its characteristics, many rules and concepts of the general 

theory of obligations do not apply to tax obligation. However, the basic legal 

principles such as public order, fundamental freedoms, legal justice which stem 

from basic and common elements of the legal system, apply to tax obligation as 

well. The purpose of this paper is to analyze the place and characteristics of tax 

obligation in the framework of the general theory of obligations. The method of 

research is analytical and is based on laws and regulations, and comparative studies. 
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 چکیده

یهادهها     ی مبهایی  دارا مالیات متعلقهه   پرداخت به درآمد صاحب بدهی معنای به مالیاتی تعهد
ی تعههد مالیهاتی     است   با توجه به مبنای قهایوی  سایر تعهداتای یسبت به  یژه یاحکام حقوق

های این تعهد  بسیاری از احکام   مفاهیم یظریة عمومی تعههد  در مهورد تعههد مالیهاتی      یژگی
ههای  شود. با این حال اصول بنیهادین حقهوقی ماینهد یظهم عمهومی  حقهوا   آزادی      اعمال یمی

قی   بنیادین فردی   عدالت حقوقی   آثار آیها که ریشهه در عناصهر اساسهی   عهام یظهام حقهو      
دلیل حاکمیت مطله    عهام آیهها  در مهورد تعههد مالیهاتی ییه         ضر رت یکپارچگی آن دارد  به

ها   جایگهاهی  کاربرد دارد. این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه  یژگی
در چارچوب یظام حقوقی دارد. ر ش پژ هش  تحلیلی براساس مبایی علمی  قوایین   مقررات   

 طالعات حقوا تطبیقی است.م
 

 کلیدواژگان
های مسهتقیم  یظریهة عمهومی تعههدات      مالیاتقایون   بدهی مالیاتی  مالیات اصل قایویی بودن

 یظم عمومی.
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 مقدمه

 یهمچهون داشهتن اله ام حقهوق     ی  از عناصهر اصهل  حقهوقی  تعهدات ریهمچون سا یاتیمال تعهد
تهاب    یعنوان تعههد از آن به یتلق آن  یها یژگی   یمبای به توجه با حال نیا با .استبرخوردار 

همهراه   یبها دشهوار    یاز جمله حقوا خصوص یهای حقوقشاخه ریتعهدات در سا یقواعد عموم
. 1: کنهد مهی  فیتوص یرا با چهار عنصر اساس اتیمال  یاتیدر مورد تعهد مال یاست. یظریة حقوق

 اتیه مال. 2 ؛یهدارد  ییقشه  آندر مهؤدی   ةراد  ا است قایویی ال ام براساس ات یمالپرداخت  تعهد
مقهام   توسهط  اتی   صول مال صیتشخ .3؛ شودمی  ض  یقایوی دارصالحیت مرج  توسطصرفاً 
 اسهت  یعمهوم  ههد   بها  مهرتبط  ات یه مال یمبنها . 4؛ دگیرمیایجام  یتیحاکم تیبا ماه ید لت

(Bhandary, 2017: 9) .مطهر  در ایهن پهژ هش     هایپرسش  یاساس یها یژگی نیا به توجه با
 یعمهوم  یظهام  مشهمول  ایه  اسهت  خهود  خاص یحقوق یظام یدارا یاتیمال تعهد ایآاین است که 

هایی بها  موجد پرسش بلکه دارد ی صر  ییظر ارزشمسئله  نیاضر رت تحلیل  تعهدات؟ حقوا
   طالبهه م اثبهات   یبهرا  توایهد می یاتیمال امور سازمان ایآ نکهیا جمله ازاست؛  متعدد یعمل آثار

استفاده  یمثل قایون مدی نیقوای ریحقوا تعهدات در سا یاز امکایات عموم  یاتیمال تعهد  صول
فهراهم   یامکهای  نیچنه   ی از یظریهة عمهومی تعههدات   اتیسبب استقالل تعهد مالبه نکهیا ایکند 

از  یاتیه لما تعههد  نیتضم ةژی  یحقوق ییهادهابر عال هتواید می یاتیسازمان امور مال ای. آستیی
 ایه  اتیه مال پرداخهت  در تأخیر جرائم ای اتیمالپرداخت به قصد فرار از  ایتقال مال بطالنجمله 

 218مهادة   مهثالً  تعههدات  یعمهوم  یظریهة  در متناظر یا  از یهادهیاتیمال یبدهدستگاه  صول 
در مورد  یمدی یدادرس نییقایون آ 522مادة  ای نیدر مورد معامله به قصد فرار از د یقایون مدی

 ایآاستفاده کند؟  یاتیمال یبده  صول مورد در یمدی احکام یاجرا قایون ای هیدأتخسارت تأخیر 
 در ایتقهال    تههاتر  ضمایت ابراء   مایندتعهدات  یظریة عمومی درتعهد  یدگرگوی بر یاظر میمفاه
 است؟ شدییاعمال  یی یاتیمال تعهد مورد

 یمبهای  نییتب از طری   تعهدات یحقوق یظام در یاتیمال تعهد گاهیجا لیتحل مقاله نیا هد 
مقاله در جهت این فرضیه است که اعمهال یظریهة عمهومی تعههدات بهر      . است آن یها یژگی  

 های تعهد مالیاتی سازگاری یدارد. های تعهد مالیاتی  با مبایی    یژگیبیشتر جنبه
رداخت بهدهی مالیهات بهر درآمهد     به پ تعهد بهعطو  م صرفاً مقالهمفاد  که است ذکر شایان

 .شودیمی شامل را هامالیات ریسا   است میمستق یهامالیات قایون موضوع
مطالب این مقاله براساس تبیین   تحلیل مفاهیم  عناصر  قواعد   یهادهای خاص تعهد مالیهاتی    

 ت.های آن  در ارتباط با مفاهیم عمومی یظریة عمومی تعهدات سامایدهی شده اس یژگی
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 یاتیمال تعهد مفهوم
 ایتقال به مکلف یگرید برابر در یشخص آن به موجب که است ایرابطه ی حقوق یظر از «تعهد»
 در تعههدات  یعموم یةیظر در(. 71 :1374 ان یکاتوز) شودمی یکار دادن ایجام ای مال میتسل  

ست که موضوع آن ا یالت ام  اق  در   یمال تعهد شامل خاص  یابه معن تعهد  یخصوص حقوا
  گهر ید ی(. از سهو 69: 1374 ان یه )کاتوز باشهد  یمربوط به ر ابط مهال  یایجام کار ایایتقال مال 

است که در ذمه باشهد از   یاست که به معنی هر مال نیمتضمن عنصر د  یتعهد به مفهوم حقوق
 (. 7 :1378  یلنگر د ی)جعفر جمله پرداخت  جه

گویاگون بهر اشهخاص متفها ت اسهت. تعههدات       اتهدمتضمن تع میمستق یهامالیات قایون
است که بنا بهه حکهم قهایون در چهارچوب حقهوا       یعام شامل هر گویه تعهد یبه معنا یاتیمال
 ریسها  ای)مؤدی(  اتیبر شخص مشمول مال ات یپرداخت مال به عام فی  به مناسبت تکل یاتیمال

 یهها در قایون مالیهات  ید اصلشود. تعهدر مقابل د لت  ض  می  اشخاص مرتبط )شخص ثالث(
 پرداخهت  به تعهد قایون  نیا گویاگون مواد در. است درآمد بر اتیمال پرداخت به تعهد م یمستق

   اتیه شامل پرداخت اصل مال یاتیمال یبده 1.است شده انیب یاتیمال «یبده» عنوانا ب ات یمال
 لیتحصه  سهبب هبه   مالیهاتی بدهی (. میمستق یهاقایون مالیات 211)مادة  های آن استجریمه
 یقهایوی  فاتیتشهر  یپه  از طه   کهه  اسهت  «مؤدی» ایمتوجه صاحب درآمد  ر یپذاتیمال درآمد

 اتییه اجرا  یه   از طر شهود مهی  یقطع  یاتیمال ی  دادرس یاتیتوسط سازمان امور مال رسیدگی
مکهان  صهول   ا  یبدهکار   ی ةاز یظر تعل  گرفتن بر ذم یاتیمال یقابل  صول است. بده ی اتیمال

 متفا ت قرار دارد؛  تیدر د   ضع ی اتیمال اتییاجرا  یاز طر
تعهد پرداخت آن  قایون  احکامکه برحسب  است یاتیمالبه  مربوط  «تیقطع از قبل یبده»

شهود   بها   مهؤدی مسهتقر مهی    ةبهر عههد  مالیات مربوطهه    ةاظهاریام میموعد تسل انیاز زمان پا
 ی اتیه مال ةادار توسهط  صیتشهخ  بهر   صهد ر  ای مؤدی ةظهاریام  قبول ا یاتیمال ةادار یدگیرس

 زمهان  انیه ب متضمن م یمستق یهامالیات قایون 155   110  100 مواد براساس .دشومی احراز
 بهه  مربهوط  یاتیه مال ةاظهاریامه  ایهد مکلهف  یحقوق   یقیحق اشخاص ات یمال پرداخت دیسررس

کننهد   از آن زمهان    پرداخهت  را متعله   اتیه مال   میتسل  مقرر موعد در را خود یشغل تیفعال
موجب  ات یمال پرداخت در تأخیر  2قایون 190راساس مادة گیرد. بجریمة تأخیر به آن تعل  می

 .  بود خواهد ماه هر یازا در مربوطه اتیدرصد مال میی  ای معادل د  تعل  جریمه
أخیر  بهه معنهای قطعیهت    با این حال  سررسید شدن   احراز بدهی مالیاتی   تعل  جریمة ت

___________________________________________________________________ 
  187مهادة   4  تبصهرة  187  186مهادة   1  تبصهرة  182  167  166  165  130  105مادة  7  تبصرة 87. مواد 1

 قایون. 235   215  212مادة  1  تبصرة 211  210  202
 های مستقیم استدر این مقاله  قایون مالیات« قایون». منظور از  اژة 2



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52لنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ فص   1884

مؤدی   تعله    ة جود استقرار بر عهد بایافتن   امکان  صول آن از مؤدی ییست. بدهی مالیاتی 
. اسهت  یاتیه مال ییهة اجرا صد ر  یطر از  صول امکان فاقد افتن ی تیزمان قطع تا  تأخیر ةمیجر
ابهال  بهر       صهد ر ی   اتیه مال یدگیرسه از  ای اسهت کهه په      بدهی«مالیاتی قطعی یبده»

مالیهاتی  حل اخهتال    یهادر هیأت صیبر  تشخ به اعتراض یقایوی ندیفرا کمیلت  با صیتشخ
 یضهمایت اجراهها    یبهده  افتنی تیقطع .(قایون 247)مادة  شودمی یقطع دیظر ی  تجد یبد 
 امکهان   یه ی  ( قهایون  210)مهادة   اتیه  صهول مال  ییهة ای همچون امکان صد ر بهر  اجرا  یژه

 کند.  قایون( را فراهم می 202)مادة  بدهکار دنکر ر جالخممنوع
 یبهده است از  عبارت مقاله نیاخص از یظر ا یبه معنا یاتیمال تعهدها   یژگی نیا براساس

درآمهد   لیمناسهبت تحصه   بهه صورت پول کهه  به اتیبه پرداخت مبلغ مال یاتیدرآمد مال صاحب
 یقهایوی  نهد یفرا یطه  بها    گیهرد میؤدی قرار م ةبراساس قایون بر عهد  توسط مؤدی ریپذاتیمال
  قابهل   یقطعه   یاتیه مال یدادرسه  نهد یفرا پ  از تکمیهل    شدهقابل مطالبه   یاتیمال یدگیرس

 د.شو صول می
 

 یحقوق نظام در یاتیمال حقوق گاهیجا
 یظهام  در یاتیه مال حقهوا  گاهیجا ر یکرد حقوقی در مورد از متأثر  یاتیمال تعهد تبیین   تحلیل

 فیتعر 1فردمستقل   منحصربه حقوقی یظام عنوانبه یاتیکه حقوا مالفرضی . در است یوقحق
 دربهرعک    خواههد بهود.    یاتیه تعهدات مال یمستقل برا  احکام یظام موجد ساختار  نیا  شود

تعهدات مربوط بهه   لیذ  یی یاتیتعهد مال  باشدیداشته  یمستقل یظام ی اتیمال حقوا موردی که
 خواهد بود.تعهدات  عمومییظام 

 

 یاتیاستقالل حقوق مال کردیرو. 1
 مسهتقل  حقهوا  ةتوسهع    یحقهوق  ههای حوزه ریسا از یاتیمال حقوا ییجدا به لیتما ال کامن حقوا در
 یاتیه مال ههای سیاست   یاقتصاد هایتحلیل شتریب یفوذ موجب لیتما نیا   است ر یکرد چیره ی اتیمال
 ةاسهتفاد   یاتیه اسهتقالل حقهوا مال   یمبهای  از یکه ی. (Thuronyi, 2003: 61) دشهو می یاتیمال حقوا در

 یهای حقهوق شاخه ریاست که سا «پرداخت ییتوایا»   «مدآدر»مثل  مالی  یژه میاز مفاه یاتیحقوا مال
 «یحقهوق  عناصهر »ی دارا  یاتیه مال تعههد  نییخسهت عامهل   عنهوان به درآمدیاآشنا هستند.  میمفاه نیبا ا

  یاقتصهاد  ههای زمینهه  بهه  یاتیه مال حقهوا  خهاص  یمبای چارچوب در  عناصر نیا نییبت   است ای یژه
 (.Barker, 2003: 84؛ 93: 1400)شهنیایی    ابسته است یحقوق  یی   یحسابدار

 یمبنها  بهر  یمرتبط است  حقوا خصوص یعیبا عدالت توز یاتیاهدا  حقوا مال کهیدرحال
___________________________________________________________________ 

1. Sui Generis 
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را با اهدا   از افراد  آن اتیبا  صول مال یاتیمال حقوا ؛1است یاصالحمعا ضی   عدالت عدالت 
 ههای شهاخه  گهر ید اههدا   فاقهد  یاتیه مال. یظهام  کنهد می یعموم یازهایمتعدد  صر  مناف    ی

 بخهش  هر کدام که است یفریک حقوا   یمدی تیمسئول حقوا قراردادها  حقوا مایند یحقوق
 گهر ید یسهو  از. (Wilkei, 2015: 465) کننهد را بهرآ رده مهی   یاز اهدا  یظام حقوق ایجداگایه
 ازحتهی   را آن کهه  است موضوعات با برخورد در یر ش  یی   میمفاه ةدربردارید  یاتیمال حقوا

 گهرفتن  یهت عار  جهود  بها   یاتیه مال حقهوا  موضوعات  شتریب در. کندمی جدا  یی یعموم یةمال
 نآ ههد   کهه  دارد خهاص خهود را   2یهی گراشهکل  متد  یخصوص حقوا از یحقوق یظریة فرا ان
 حقهوا . (Menendez, 2001: 34) اسهت  یاجتمهاع  علهوم  ریسها  از یاتیه مال حقوا کردن خالص

 خهاص  فیه تعر  یحقهوق  یهها دسته ریسا از عاریت گرفتن الفاظ   مفاهیم رایج  جودبا  یاتیمال
 . (Thuronyi, 1998: 91) دارد را مفاهیم نیا از خود

 

 یاتیحقوق مال استقالل عدم کردیرو. 2
در ر یکهرد عهدم   . اسهت  یاسه یس   یاجتماع  یاقتصاد  یحقوقیظام یک  از یبخش یاتیمال حقوا

   یحقهوا اساسه    یحقوا عموم – یحقوا خصوص»یظام  کیاز  یبخش یاتیحقوا مال  استقالل
 ,Wilkie) نهد کرا متهأثر   کنتهرل مهی    یمله  یاتیه که حقوا مال شودقلمداد می «المللحقوا بین

 بهه  فهرد  ههر  کلیهف ت کهه  شهود  دهیه فهم یستمیس عنوانبه توایدمی یاتیمال ستمیس. (462 :2015
 لیتبهد  پول مبلغ صورتبهمالیات  پرداخت یحقوق تعهد به را یاجتماع یزیدگ تأمین در مشارکت

 ی معتقدیهد اتیه مال یمبهای  ةبرجست یظرانصاحب  یاگل  ی. مورف(Menendez, 2001: 133) کندمی
آن کمهک   جادیها به احقوا اموال که مالیات ةکپارچیاز یظام  یعنوان بخشبه دیبا یاتیمال ستمیس

عهدالتی در  بی ایبرابر با عدالت  یاتیعدالتی در یظام مالبی ایعدالت  جهیشود. در یت یابیارز  کندمی
 (Sugin, 2003: 1991).  شودمی ییاش یاتییظام مال کیکه از است یظام حقوا اموال 

 یدگاهیه د ال کهامن  یظام ر یپ یکشورها با سهیمقا در  اللیسو یحقوق یظام ر یپ یکشورها
را در  داریهد   آن  یحقهوق  ههای حهوزه  ریسا با ارتباط در یاتیمال حقوا به ترمندیظام   یگرجام 

یظهام   یکپهارچگ ی (Thuronyi, 2003: 60). کننهد می نییتب یهای حقوقحوزه ریبا سا یهماهنگ
در  یکه از حقهوا خصوصه   یمیال است. یهادها   مفاهلیسو یشورهادر ک یادیاصل بن  یحقوق

___________________________________________________________________ 
قسمی از مفهوم عدالت است که هد  آن اصال  عدم مسا اتی در رابطه  (Corrective justice)عدالت اصالحی . 1

خصوصی افراد است که در یتیجة ایراد ضرر یا تضیی  ح  یا بر ز یابرابری یار ا ایجاد شده است. در مقابل  عدالت 

دهندة ها   مناف  عمومی بین افراد تشکیل  عادالیة حقوا  مسئولیت( درصدد توزی (Distributive justiceتوزیعی

(. مالیات از آیجا که درصدد توزی  28: 1397؛ فالی شاکر  187: 1398 آن جامعه توسط د لت است )ارسطو 

 های جامعه   بازتوزی  درآمد حاصل از آن بین افراد است  ماهیتاً یوعی عدالت توزیعی است.عادالیة ه ینه
2. Formalistic Legal Methodology 
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اصهالت   بلکه همچنان  یابندیمی یاتیدر حقوا مال یدیجد یر ید  معناکار میهب یاتیحقوا مال
   میمفهاه  یاتیه حقوا مال  گرید یسو ازرا حفظ خواهند کرد.  یخود از حقوا خصوص یمفهوم

 ریکهه در سها   یتیفعهال  یبهرا  دییبابرای مثال   دهدیمی رییتغ را یوقهای حقحوزه رییظامات سا
 . (Thuronyi, 2003: 61) شدتر قائل مناسب یاتی  برخورد مالاست من  شده یهای حقوقحوزه

 

 تبیین موضوع در حقوق ایران
ی )که مالیات یی  از عموم حقوا از ییاش تعهدات  یخصوص حقوا در تعهدات یعموم یظریة در

 ضهمن  یبرخ. است گرفته قرار یظرانصاحب متفا ت ةاشار مورد گذرا طوربه  مصادی  آن است(
   یخصوصه  حقهوا  درتعهدات » به تعهد میتقس ها بندیدسته نیا از یکی در تعهد  اقسام انیب

 توسهط  شهده یلتحم تعهدات  د گایه نیا براساس. ایدکرده مطر را  «یعمومحقوا  در تعهدات
  تعههدات  مهورد  در مباحث است   یعموم حقوا ةجنب یدارا ات یالم دادن به تعهد مثل  د لت

از یظهر  (. 49-50 :1387  یلنگهر د  یجعفهر )شهود  منحصر می یخصوص حقوا در تعهداتبه 
 را یعموم حقوا یهارشته یمنطق ساختمان زیادی ةایداز تا تعهدات یعموم قواعد برخی دیگر 

  یمنفه  تعههد  گویهه  ههر  را نیه د  یه ی گهر ید یبرخه (. 13 :1374 ان یه کاتوز) است هساخت متأثر
 عقهد شبه ای باشد عقد از حاصل نید که کندیمی یفرق  دایند می آن شیدایپ سبب از یظرصر 

   یه ی یاتیه مال حقوا خاص ةنیزم در(. 205 :1376  ی)امام باشد آمده  جودبه قایون ة سیلبه ای
 مهادة ) نیه د از فهرار  قصد به معامله جمله از یمدی قایونی یهادها اعمال امکان مورد در یمباحث
 مهادة  شهمول  ةدیه ا   شده مطر  اتیمال از فرار قصد به اموال ایتقال مورد در( یمدی قایون 218
 :1399 ی   همکهاران  )چراغاید یرفتهپذ را اتیمال از فرار قصد به مال ایتقال بر یمدی قایون 218
 (.187 :1391  یر د یکتاب   یرستم ؛138

 نیه از ا ی. بخشه دارد یخصوصه  حقهوا  بها خصوص به یتوجه شایان  اتیتما یاتیلما حقوا
تعههد   یبهر مبنها   یاتیه مبناسهت. تعههد مال   ثیه د  شهاخه از ح  نیه ا یهها براساس تفا ت  یتما

تعهد   نیاستوار است. در ا یعی  عدالت توز ی  در جهت مناف  عموم ی  تعا ن جمع یهمبستگ
در حقهوا  (. 24 :1388 زاده ی)موس دارد یاجبار ةجنب تعهد  یدارد  یگاهیجا چیمتعهد ه ةاراد

)شهنیایی   منحصر به قایون است یاتیمنب  تعهد مال  اتیبودن مال یبراساس اصل قایویمالیاتی  
 حقهوا . تعهدات اغلب منتسهب بهه ارادة خصوصهی اسهت     ی در حقوا خصوص (  لکن4: 1400

بها  مفصهل   جهام  اسهت.     اریکشورها بس شتریبدارد که در  را خود یاصلمستقل  قایونی اتیمال
 در یاتیه مال حقهوا  لیه تحل   نیهی تب ازمهای   ی حقهوا مالیهاتی    هها  یژگهی    یمبای جود این  

. حقهوا  یاسهت تهاب  سهاختار کله     ییظهام   یاتیحقوا مال   ستیی یحقوق جام یظم  چارچوب
 تیه منبه    ماه  یاراد ی اتیه در قهایون مال  شهده بینهی یشپ یحقوق ییهادها عمدة بخش اساساً
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 تیمسهئول (  قهایون  34)مهادة   به جبهران خسهارت   تیمسئولیهادهای مثل   یدایحقوا خصوص
 202 مهادة )تبصهرة   نیبطالن ایتقال به قصد فرار از د   (قایون 187یا مادة  162 مادة)ی تضامن
جهام  که اشهخاص ای  یبه مناسبت معامالت   اعمال خصوص اغلب یاتیتعهد مال همچنین(. قایون
از منهاب  تعههد    یاری(   خاسهتگاه بسه  29 :1390 ان یه )کاتوز شهود مهی  لییها تحمآبر   ایدداده
 52)مهادة   معهامالت امهال     قهایون(  17)مادة  از جمله ارث  است یدر حقوا خصوص  یاتیمال

 مواد قایوناز  شمارییتعداد ب نی(. همچنقایون 105)مادة  ها  شرکت یاشخاص حقوق   قایون(
  حقهوا   یاز جمله حقوا مدی یید که در حقوا خصوصا ابسته یساتی  تأس میبه مفاه ی اتیمال

  حقهوا  امهوال سههام   (  1  اقامتگهاه )مهادة    تیمثل تابع اید یافتهتجارت شکل گرفته   توسعه 
(  ادغهام   59)مهادة   شهی(  ح  کسب   پ39   38)مواد  تی(   قف   حب     ص17 )مادةمالی 
 (.  114   111)مواد ی تجار یهاالل شرکت  ایح بیترک

 یبخشه  احد   یدر چارچوب یعناصر مختلف یظام حقوق ی  هماهنگ یکپارچگی رانیا حقوا در
 مراتبهی سلسهله در ن سهاختار   ی یظام حقهوق  متعدد قوایین ی. از یظر شکلاست یظام نیا ا صا  از

در  دیه با یهی ارد   مقهررات اجرا قهرار د  یعهاد  نی  سپ  قوای یهستند که در رأس آن قایون اساس
ر   » کیه  پیرامهون   ییظهام حقهوق  متعهدد  عناصهر    یه ی یبا آیها باشهند. از یظهر مهاهو    یهماهنگ
قهایون   4همچهون شهرع )اصهل     منهابعی  در چهارچوب  ی  اصول حقهوق  میاز مفاه ییاش« مشتر 

 وا بنیهادین های مشر ع  حقآزادیبرتر همچون عدالت   یاصول براساس    قایون اساسی ( یاساس
  قاعده   عنصهر  از جمله قایون مالیاتی ساختار  هر قایون نیا درشود. اداره می عمومی  یظم  یفرد

 :1390 ان یه )کاتوز شهود مهی اجهرا   گریصدها قایون   عنصر د ةدر خایواد دیبلکه با  ستیی یمستقل
در ی در مواردنن مقاست. هرچند  ر    اصول   چارچوب نیبه هم دیمق  یی یاتیمال حقوا(. 104

عنهوان  هرا به اختیهار قایویگهذاری خهود    را در یظهر یگرفتهه      «ر   مشهتر  » نیه ا ی اتیمال قوایین
 یهای حقهوق حوزه ریکار برده   ساهموردیظر ب یاقتصاد هاییاستجهت دادن به س یبرا اییله س
حقهوقی ریشهه    ی که در مبهایی بنیهادین  یظام حقوق یکپارچگیلکن ضر رت  ساخته است  متأثر را

 .کندضر ری   توجیه میرا  یظام یکپارچة حقوقی در یاتیحقوا مال لیتحل  دارد
 

 یاتیمال تعهد منبع و مبنا
 بر. است یاسیس   یاجتماع یظم   یعموم اهدا  یمبنا برهر فرد   یاتیتعهد مال   اتیمال  ض 
 نیقهوای (. (Bhandary, 2017: 2 اسهت  یاز حقهوا عمهوم   یبخشه  یاتیه حقوا مال اساس  نیهم
 پرداخهت  بهه  تعههد   ( 97 :1375ی  )امام هستند تیحاکم ح  بهراج  نیقوای ةزمر در یاتیمال
   یجمعه  تعها ن  یمبنها  بهر  یاجتماع یزیدگ ةنیه  تأمین یظر از یاسیس یمبنا یدارا ات یمال
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 یهها در تهأمین کاالهها   حکومهت  ةفه ی ظ.  (Menendez, 2001: 33)اسهت  1یهمبستگ عام تعهد
 یاتیه  صهول تعههدات مال    یه از طر  ی  اقتصهاد  یرفاه اجتماع ةثر ت   توسع  یتوززبای  معمو
 .).(Nightingale, 2002: 3 شودمی یعمل

  یه طر از را یاجتمهاع  یدگزی هایینهه  دیبا شخص هر  مالیاتی تعهد یعموم ییظر مبای از
ها د لت اب ار ینترمهم زا اتیمال همچنین.   تأمین کندحکومتخود به  درآمداز  یبخش پرداخت

 یاریبس موارد در(. Murphy, 2002: 3) است یعیتوز عدالت مربوط به هاییاستس شبردیپ یبرا
جهت   است  یبا مناف  عموم هایییتفعال یسوبه افراد  یتشو یبرا اییله س یاتیمال تعهد  یی

 . (Wilkei, 2015: 465)ر د یم کارهبها د لت ی  اجتماع یاقتصاد هاییاستس تیهدا
منب  منحصهر   «قایون»  یاز یظر حقوق  یاتیتعهد مال یبرا ی  عموم یاسیس یکنار مبنا در

کشهورها   یاریبسه  نیقهوای در  2«اتیبودن مال یقایوی»صورت اصل امر به نیاست. ا یاتیتعهد مال
موجهب  مگر بهه    شود ض  یمی یاتیمال چیاصل  ه نیشده است. به موجب ا حی  تصر بینییشپ

مالیات  دریافت مالی حکومهت از شههر یدان براسهاس قهایون اسهت       . (Tiley, 2012: 54)قایون 
های خودسرایه   غیرقایویمند است )رسهتمی   همکهاران      امثال آن که دریافت« باج»برعک  

(   در  اق  تمای  بین مالیات در مفهوم دموکراتیک آن بها دریهافتی مهالی در سهایر     606: 1396
 که  یچه جه ییت در(. 606: 1396ر تاریخی  ریشه در قایویمند بودن مالیات دارد )رستمی  اد ا

 مشهخص  طهور به فیتکل نیر شن دال بر ا یاحکام قایوی نکهیمگر ا  یخواهد داشت یاتیتعهد مال
 شده باشد. تیرعا یطب  احکام قایوی  یاعمال آن ی فاتیتشر   باشد شده  ض 

 ک یبلژکایادا   جمله از  است شده بینییشپ یاساس قایون در صلا نیا کشورها  یاریبس در
 .Thuranyi, 2003: 71) (Wilkei, 2015: 468 ; ایتالیا   کیمک  فرایسه 

 ضه    یاتیه مال چیکه هاست شده  حیتصر رانیا یاسالم یجمهور یقایون اساس 51در اصل 
 شود مگر به موجب قایون.یمی

تعهدات موضوع  برخال   است که تواف    اراده قاعده نیا مستل م اصل قایویی بودن مالیات
حه    یاتیه مقامهات مال    باشهد  یداشتهمالیاتی  تعهدپیدایش   ادارة در  ییقش  یقوا خصوصح

 :valderrama, 2008) را یداریهد  یاتیه تواف  با مؤدی در مورد تعهدات مالاعمال ارادة شخصی   

اسهباب   آثهار    خود  ةاراد   تواف  براساس توایندییم یتایمال ةادار ای مؤدیعبارت دیگر  به (12
 (.4: 1401)شهنیایی   کنند نییتع  یقایوی مقررات   قایوناز  فار تعهد مالیاتی را 

___________________________________________________________________ 
1. Duty of solidarity 
2. Legality of Tax 
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 تهاتر و انتقالتقسیط،  بخشش، ثیح از یاتیمال تعهد یهاویژگی
 یاتیمال یبده بخشش منع. 1

  بهوده   ریپهذ اتیه فرد به پرداخت در قبهال درآمهد مال   یم  عمو یقایوی فیتکل یبر مبنا ی اتیتعهد مال
را  یاتیه مال یبهده  اصهل حه  بخشهش    یاتیسازمان امور مال اید لت ر    ازاینآن جامعه است یف یذ

 جهه یدر یت مهؤدی درصد اموال  50از  شیب کهردی موی از جمله در مصر  قایوی موارد درج  به  یدارید
 یهی   دارا یامور اقتصاد  زارت  خود یباشد یاتیمال یبه پرداخت بدهرفته   مؤدی قادر  نیحوادث از ب

 قایون(.   165)مادة  ببخشد را یاتیمال یبدهاز  یقسمت ای تمام( رانیهیأت  ز بیتواید )با تصومی
در حقهوا  برخال  قاعدة من  بخشهش در مهورد تعههد مالیهاتی  در یظریهة عمهومی تعههدات        

 جود  یبخشش بدهمن   یبرا یاحکم آمره چی  هتعهد یوص  خص یاراد یمبنا لیدلبهی خصوص
 (.یقایون مدی 289)مادة  دله  از موارد سقوط تعهد استعهمت ةبرحسب اراد «ابراء»یدارد   

 

 تقسیط بدهی مالیاتی .2
 خاص احکام متضمن  در حقوا مالیاتی 1«مؤدی پرداخت ییتوایا اصل» یمبنا بر ی اتیمال قوایین

 بها  مکتهوب  توافه   ةاجاز فدرال یاتیمال ةادار کایآمر یاتیمال حقوا در است؛ یبده طیتقس یبرا
 اتیمال  صول لیتسه موجب که یشرطبه را  مؤدی توسط اتیمال یاقساط پرداخت یبرا مؤدی
در اقساط برابر  اتیمؤدی ح  درخواست پرداخت مال  خاص موارد در  یی ایتاییبر در. دارد شود 

بهرای   خاص یقایوی حکم یدارا  یی های مستقیمقایون مالیات .(Thuronyi, 1998: 109) را دارد
 حداکثر تا سه سال بهرای مهوردی اسهت کهه      قایون 167   165مواد  درتقسیط بدهی مالیاتی 

در  یاتیه مال قهایون  خهاص  احکهام . یباشد کجای طوربه خود یاتیمال یبده پرداخت به قادر مؤدی
ی یا عدالت شخص یاتی)عدالت مال یاتیاز ایواع عدالت مال یکی بر مبنای ات یمال طیبخشش   تقس

 از یتابع تعهد  آن  انیم  بر هر شخص  یاتیتعهد مال لی( است که به موجب آن تحم 2عمودی
 بهه  اسهت  مربوط یشخص یاتیمال عدالت. (Menendez, 2001: 80) است پرداخت در ی  ییتوایا
 . (Steuerle, 2002: 260)مؤدی پرداخت ییتوایا برحسب یاتیمال تعهد  یتوز

 2مهادة  . اسهت  متفها ت در حقوا عمومی  ید لت مطالبات ریسا طیتقس با ی اتیمال یبده طیتقس
  خسهارت   یهها   مؤسسهات د لته   اشخاص به  زارتخایه یبده طیتقس ةدادن مهلت   یحو» ةیامآیین

ت بعهدی )موضهوع مهادة    کمیسیون دارایی مجل  شورای ملی با اصالحا 1351مصوب « هیدأتأخیر ت
طلبکهار   ةسسؤم ای زارتخایه  اریبر اخت یمبن یاحکام خاص موجد قایون محاسبات عمومی کشور(  47

 .بدهکار است یتا د ازده ماه با در یظر گرفتن  ض  مال طیتقس ایدادن مهلت تا سه ماه  رایب

___________________________________________________________________ 
1. Ability to pay 
2. Vertical equity 
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 یاحکام قهایوی بر عال ه بدهی در حقوا خصوصی  طیمورد تقس دردر قواعد عمومی تعهدات 
متضهمن   1394ههای مهالی مصهوب    یهت محکومقایون اجرای  11که طب  مادة مربوط به اعسار 

موجهد   ی قهایون مهدی   277مهادة    توسهط دادگهاه اسهت    معسر هیعلمحکوم یبده طیامکان تقس
یگاریده   یظر به. است ونیمد تیقرار اقساط برحسب  ضع ایدادن مهلت عادله  بهس دردا اریاخت

قایون مدیی در مهورد اختیهار قاضهی در دادن مهلهت عادلهه  از آیجها کهه در فراینهد          277مادة 
بهگیرد  در مورد بدهکار مالیاتی رسیدگی قضایی برای رف  اختال  طلبکار با بدهکار صورت می

قابل اعمال ییسهت  بلکهه    اساساًیل عدم طر  اختال  ادارة مالیاتی با مؤدی در مرج  قضایی دل
قهایون   توسهط سهازمان     167ی تعهد مالیاتی صرفاً در چارچوب حکم خاص مادة تقسیط عموم

 امور مالیاتی ممکن است. 
با این حال در مورد تقسیط یاشهی از اعسهار بهدهکار قضهیه متفها ت اسهت؛ اگرچهه قهایون         

ای برای تقسیط بدهی مالیهاتی اسهت   لهی      موجد حکم  یژه167های مستقیم  در مادة مالیات
قایون یحوة  11 یژه مای  اعمال قواعد تقسیط بدهی قطعی بدهکار معسر موضوع مادة  این حکم
های مالی یخواهد بود  زیرا تقسیط موضوع قایون اخیر  یاشی از اعسار بهدهکار  یتمحکوماجرای 

های بنیادین فردی مایند منه     بر مبنای ارتباط یهاد اعسار با یظم عمومی   یی  حقوا   آزادی
یرپذیری بدهی مالیاتی از قواعد یظم عمهومی  تأثیل دلبهفردی بر بدهکار معسر است    تضییقات

های بنیادین فردی  یهاد اعسار  بهرای رفه  تضهییقات فهردی یاشهی از بهدهی         حقوا   آزادی
 شود.  قایون( یی  اعمال می 202مالیاتی مایند ممنوعیت خر ج مؤدی بدهکار )مادة 

 

 اتیمنع تهاتر بدهی مالی. 3
سهازمان امهور    ایه طلبکهار د لهت    سهببی بهه    در عین داشتن بدهی مالیهاتی که متعهد  یموارد در
  از جملهه در   یدر حقهوا عمهوم   رایه ز  ستیی یاتیمال یتهاتر با بده قابلطلب  نیا  باشد یاتیمال

از اصهل   ییاشه اغلهب   صهف   نیه (. ا157 :1390  ی)رسهتم  شودیمی رفتهیتهاتر پذ یاتیحقوا مال
اسهت کهه    یقهایون محاسهبات عمهوم    11  مهادة   یقایون اساس 53در اصل مقرر   «ک  خ ایهتمر»

شهود.    صهول به خ ایهه    ی ار  یاز طرصرفاً  دی( بااتی)از جمله مال های د لتدریافتیبراساس آن  
یدارد. حکم  یراه یاتیمال یاست  در بده  اری   جوه د لتی به خ ایهتهاتر از آیجا که برخال  ل  م 

 درآمهد  اتیمال بابت یپرداخت ةاضاف تهاتر امکانمتضمن  که  ییهای مستقیم مالیاتقایون  87مادة 
 منبه   کی از ییاش م بور یبده   طلب نکهیا از یظرصر کننده )درخواست یقطع یبده با حقوا 
 نیه . با استیی گریموارد د به یقابل تسر   است اصل خال    ییاستثنا یحکم  1است( یه ای باشد

___________________________________________________________________ 
قایون  ادارة امور مالیاتی مکلف است اضافة دریهافتی از مهودی بابهت مالیهات بهر       87به موجب بخش پایایی مادة  .1

 کنندة اضافه  به حساب بدهی یادشده منظور کند.تدرآمد حقوا را  در صورت داشتن بدهی قطعی پرداخ
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 درده کرمقرر  20/01/1385مورخ  987/297/203 ةشمار ةبخشنام یط یاتیحال سازمان امور مال
 اتیه مال یسهبب اضهافه پرداخته   بهه  ی مطالبهات   یاتیمال یداشتن بدهبا  هم مانکه مؤدی  یمورد
 مربهوط  یادشهده   طلهب   یکه بده یشرطداشته باشد  به یاتیاز سازمان امور مال  گذشته یهاسال

 بهه  بنها  گهر ید یسهو  از. اسهت  تهاتر قابل یادشده طلب   یاتیمال یبده باشند  یاتیمالمنب   کی به
 بودجهه  قهایون  5تبصرة « ز»بند  1ج ء  مثالً) ایهیسال ةبودج نیقوای یراًاخ د لت  یمال یهاضر رت

ه مههورخ  58790/ت 23155یامهة شهمارة   یامهة اجرایهی آن موضهوع تصهویب    آیهین    1400 سهال 
 کشهور  یمال یظام یارتقا   پذیررقابت دیتول موای  رف  قایون 2 مادة  ( هیأت  زیران 03/03/1400

 یاتیه مال یبده جمله از د لت به آیها یبده با د لت طلبکاران مطالبات یةتسو ةاجاز  1394 مصوب
 .است داده یاسالم ةخ ای اسناد از استفاده ساز کار با را
 

 اتی غیرقابل انتقال بودن بدهی مالی. 4
برخال  قواعد عام حقوا تعهدات که  اجد تمهیدات کافی برای ایتقال دیهن براسهاس ترتیبهات    

آیجها   از(  245: 1390قراردادی متنوع همچون ضمایت  حواله   تبدیل تعهد اسهت )کاتوزیهان    
توزیه   مؤدی در کسب درآمد   در جههت  شخصی  تیموقع یبر مبنابر درآمد   اتیکه تعهد مال

تعههد   نیه ا گیهرد  مهی قرار صاحب درآمد شخص  ةبر عهد  خشی از درآمدهای شخصیعادالیة ب
  ههیچ قهالبی از ایتقهال مهدیی      سهت یی ی)د لت( قابل ایتقال اراد طلبکار تیفرض رضابا  یحت

قهایون   166مهادة   یهام را پهذیرا ییسهت.   یبه مایند ضمایت  حواله یها تبهدیل تعههد یها ایتقهاالت      
مصهر    یایمویه ات یمال پرداختیشیرقابل ایتقال بودن قبوض پمتضمن غ میمستق یهامالیات

موارد مشخصی از ضمایت مالیاتی توسهط شهخص دیگهر  در     حال نیاست. با ا ادشدهی  یژگیاز 
االجهرا شهدن   بینی شده است  مثل امکان معرفی   قبول ضامن معتبر بهرای موقهو   یشپقایون 

قهایون( یها    259ت در شورای عالی مالیهاتی )مهادة    صول مالیات در موارد طر  اعتراض به مالیا
قایون(. ر شهن اسهت    89تعهد پرداخت مالیات حقوا کارگر خارجی توسط کارفرمای  ی )مادة 

قهایویی     که با توجه به اصل قایویی بودن مالیات  چنین تعهد   ضمایتی محد د به موارد مصر 
یسهت. از سهوی   یمدیی منعقده بین اشخاص در برابر سازمان امور مالیاتی است   شامل ضمایت 

 .را دارد مؤدی فوتسبب هب یایتقال قهر تیقابل ی تعهدات مال ریسا همچوندیگر  تعهد مالیاتی 
ههای مسهتقیم فاقهد احکهام خاصهی      سبب یظام عام تصفیة بدهی متوفی   اینکه قایون مالیاتبه

واعهد عمهومی تصهفیة بهدهی     برای این موقعیت است  پ  از فوت مؤدی   صول بهدهی تهاب  ق  
بهر بهدهی مالیهاتی ییه  اعمهال        متوفی   قایون امور حسبی است   قواعد   احکهام یاشهی از آن  

یفا شهود  اسهت ماید   باید از آن محل یمشود؛ پ  از فوت مؤدی  بدهی مالیاتی بر ترکه باقی می
ردن ترکهه  در  قایون امور حسهبی(    ارث  در صهورت قبهول که     225قایون مدیی    869)مادة 
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قایون  248   226حد د ترکه مسئول پرداخت بدهی در مقابل سازمان امور مالیاتی است )مواد 
برای   های مستقیمقایون مالیات 160امور حسبی(. ح  تقدم سازمان امور مالیاتی موضوع مادة 

 سبی(. قایون امور ح 226 صول مالیات   جرائم از محل ترکة مؤدی  رعایت خواهد شد )مادة 
 

 یاتیمال یبدهتأخیر پرداخت  جرائم. 5

تأخیر  ةمیجر یضمایت اجرا از طری  ات یمال موق به پرداخت به مؤدیتعهد   یاتیحقوا مال در
 تهأخیر  مهاه  هر یازا در م یمستق یهامالیات قایون 190 مادةشود. براساس می تیپرداخت حما

جریمهة   یی یظر مبنها  ازگیرد. می تعل  مهیرج ات یمالدرصد مبلغ  میی  معادل د   پرداخت  در
عنهوان اخهص   بهه  یهات است   مشمول عنهوان مال  مالیات تعهد به پرداخت اصلتأخیر متمای  از 

 ةمه یجر اسهت   یعمهوم  مخهارج  تهأمین  یمبنا بر اتیمال اصل پرداخت تعهد کهیدرحال یست؛ی
   اتیه مال نیبه  ا یسهپای ا در. (Doran, 2009: 112)اسهت   یبازداریهدگ  یبهر مبنها  اغلهب  تهأخیر  
تعههد بهه مشهارکت در     ات یمال یکه مبنا حیث نیاز ا   جود دارد  یاز آن تما یهای یاشجریمه

یرقهایویی  غ تهأخیر  هی  تنبجریمة یاشی از آنهد  از  کهیدرحال  است یعموم هایینهتأمین ه 
بهل بخشهش   کهه قا  یهات بهرخال  مال  یه  ی یهل دل ین. به هم(Thuronyi, 2003: 46) است مؤدی

قهایون(   ییه  معافیهت     192گسترده برای بخشهودگی )مهادة    امکان دارایجرائم تأخیر  یست ی
 . است قایون( 190مادة  1)تبصرة 

 522)مادة  هیدأخسارت تأخیر ت مایند یمشابه نیتضم از  یی یوقحق هاییبده ریسا نکهیا با
 لکن است  برخوردار( یقایون مدی 230)مادة  یقراردادالت ام   جه ای( یمدی یدادرس نییآ قایون

 ات یه مال پرداخت تأخیر ةمیجر ؛دارد  جود تفا ت  تعهدات ریبا سا یاتیتعهد مال نیباز این یظر 
 در فردمشارکت  فیتکل تیعدم رعا پولی فریک   اتیپرداخت مال یقایوی الت ام قضی یج ا تاًیماه

 یآن بازداریهدگ  ة  هد  عمد بوده یعیوزعدالت ت یبر مبنا   یاجتماع یزیدگ هایینهتأمین ه 
با هد    یتعهدات حقوا خصوص در هیخسارت تأخیر تاد ی ل  تخلف است نیا ی  فرد یعموم

   یاصهالح  عهدالت  یاجرا   مبلغ بدهیکاهش ارزش  یلدلجبران خسارت  ارده به متعهدله به
 بر فریک ییوع تاًیماهی  پرداخت بدهی مالیات تأخیر ةمیجر. چون که است تعهد ضیق آثار میترم
 بهرعک    راتهأخیر مالیهات    ةمه یپرداخت جر توایدیمیمؤدی  ر   ازایناست مؤدی تخلف یمبنا

 ,Drennan)د کن ابراز یاتیقابل قبول مال ةنیه  عنوانبهسسه  ؤبه م مربوط ةنیه  ایسود  پرداخت

های مستقیم  ون مالیاتقای 148مادة  18که به موجب بند همین اساس درحالی . بر (39 :2008
هها   مؤسسهات   های قراردادی ) جه الته ام( پرداختهی مهؤدی بهه بایهک     سود   کارم د   جریمه

همهین مهاده  جهرائم پرداختهی      7عنوان مصداا ه ینة قابل قبول بیان شده  در بند اعتباری به
 های قابل قبول استثنا شده است.مؤدی به د لت از موارد ه ینه
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در مقابهل   یتعههدات پرداخهت قهایوی    رییسبت به سا یحت  یاتیمال تأخیر ةمیجر یژگی  نیا
اشخاص بهه   یبده طیتقس ةدادن مهلت   یحو»یامه آیین 4صادا است. براساس مادة   ید لت ی

قهایون محاسهبات    47موضهوع مهادة    «هیه دأ  خسهارت تهأخیر ت   یها   مؤسسات د لته  زارتخایه
 تهأخیر  خسهارت » سهال  در د ازده یصهد  مسهتوجب   د لهت  اقساط پرداخت در تأخیر  یعموم

 یرمهورد سها   در «تأدیهه  تهأخیر خسارت » با مالیاتی در تعهد «یمهجر» ة اژ فا تاست. ت «هیدأت
 .است آثار   مفاد ماهیت  در یهاد د  این ماهوی   قلمر  مستقل تفا ت مبین  تعهدات

 

 یاتیمال تعهد وصول تضمین خاص نظام
 در یاتیه مال حقهوا  اسهت   یاجتمهاع  یزیهدگ  اسهتمرار  یبرمبنها  یاتیمال تعهد نکهیا به توجه با

 اتیه مال  صهول  در یاتیه مال یهی اجرا مرجه   اریاخت مورد در خاص قواعد موجد کشورها بسیاری
مربهوط بهه    ییظهام حقهوق  شهود  گفته میاساس  ین. بر هماست ییقضا مرج  یرأ به ازیی بد ن

 یاتیه مال راجه  م  گهر ید یکشهورها  یبرخه  دراست.  1فرد  منحصربه ژهی  ییظام  اتی صول مال
طلبکهاران بهه دادگهاه     ریهمچهون سها   دیبا یاتیمال یبده  صول یبرا   یدارید هاییازیامت نیچن

بر اموال مهؤدی   امکهان  صهول     2ینیع ح  ییوع موجد یاتیمال تعهد کایآمر در .متوسل شوید
رجهوع کنهد   توقهف  صهول      ادگهاه دمؤدی ح  دارد به  ی ل  بد ن رجوع به دادگاه است یبده
 یدادرسه  در اجهرا  یعمهوم  قواعهد  فرایسهه   مثهل  کشورها یبرخ رد .را از دادگاه بخواهد اتیمال

 . (Thuronyi, 2003: 220) شودمی اعمال  یی یاتیمال مطالبات  صول یبرا  ییقضا
از  په  . 1: اسهت   صهول  خاص نیتضام یدارا یاتیمال یبده م یمستق یهامالیات قایون در

 صول از محل اموال متعههد اسهت    برایخاص  یمقررات قایوی یدارا مالیاتی بدهیشدن   یقطع
 ابهال   تهاریخ  از ر ز ده ظر  را خود شدهقطعی مالیات مؤدی  هر گاهقایون(.  218 تا 210)مادة 
 ظهر   کنهد مهی  ابال  ا  به اجرایی بر  موجب به مالیاتی  امور ادارة یکند  پرداخت قطعی بر 

 مالیهاتی  امهور  ادارة به را آن پرداخت ترتیب یا بپردازد را خود بدهی کلیة ابال   تاریخ از ماه کی
 مهورد  مالیهات  مقرر  موعد در اجرایی  بر  ابال  از پ  مؤدی چنایچه. قایون( 210بدهد )مادة 

 بهدهی  ایدازة به یدهد  مالیاتی امور ادارة بهآن را  پرداخت ترتیب یا یکند پرداخت کالً را مطالبه
   یرمنقهول غ یها  منقهول  امهوال  از بهدهی   درصهد  ده اضافه به متعل  جرائم   اصل از اعم مؤدی

قایون(   از طری  فر ش آن  بدهی مالیاتی  صول  211شد )مادة  خواهد توقیف مؤدی مطالبات
قبل از قایون  صد ر قرار تأمین بدهی مالیاتی   توقیف اموال مؤدی  161. در مادة 2خواهد شد؛ 

قهایون  سهازمان امهور     160براسهاس مهادة   . 3بینی شده اسهت؛  یشپقطعیت بدهی مالیاتی  ی 
یسهبت بهه     اتیه   مسهئوالن پرداخهت مال   یان  جرائم متعل  از مؤد اتی صول مال یبرا یاتیمال

___________________________________________________________________ 
1. Sui generis 
2. Tax Lien 



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52لنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ فص   1894

  مطالبهات کهارگران      قهه یصاحبان حقوا یسبت به مهال مهورد  ث   یطلبکاران به استثنا ریسا
 یاتیه مال امور سازمان قایون  187 مادة براساس. 4 ؛دارد «تقدم ح »از خدمت   ییاشکارمندان 

 اتیه مال مشهمول  اموال   هیارث   امال  معامالت ثبت یبرا الزم یاتیمال یگواه صد ر دارد ح 
 ربهط یبه مورد معامله از مهؤدی ذ  مربوط یاتیمال هاییبده  صول به موکول را یاتفاق درآمد بر

کهه   یاتیه توایهد از خهر ج بهدهکاران مال   مهی  یاتیسازمان امور مال قایون  202 مادة ابربر. 5؛ کند
 . دکن یریجلوگ  باشد شتریماده ب نیمقرر در ا  انیآیها از م یقطع یبده  انیم

برحسب یظریة شورای عالی مالیاتی   صول اجباری بدهی مالیاتی  حتی برای  صول بهدهی  
های یتفعالد لتی )یاشی از درامدهای مشمول مالیات حاصل از  ها   مؤسساتمالیاتی  زارتخایه

پرداخت محکوم به د لت    ةیحو»قایون( با  جود حکم قایون  2مادة  2اقتصادی موضوع تبصرة 
بهه موجهب   در  اق  با اینکه  یی  قابل اجراست. 1365مصوب « یاموال د لت فیعدم تأمین   توق

اموال  فیتوق از ی مراج  قایوی ریت ثبت اسناد   امال    سا  ادارا یدادگستر یاجرا این قایون 
 حکهم  صد ر سال از پ  میی   سال کی بودجه ابال    بیتصو تا ید لتها   مؤسسات  زارتخایه
 یتیحهاکم  فیاسهتمرار  ظها  بنیهادین  ضر رت  یبر مبنا ادشدهی قایون  با اینکه  ایدشدهممنوع 

 طهوا  یی)آقا است شده  ض   یظم سیاسی   عمومی  یامر عموم یلیاز تعط یرید لت   جلوگ
 کهه  اسهت  یقهایوی  مرجه   ههر  بهر  یاظر آن حیصر داللت برحسب(   161 164 :1396  یلطف  

 «االجهرا سند الزم»عبارت همچنین   مال را داشته باشد  فی  توق ییصد ر بر  اجرا تیصالح
اجرا بد ن  تیهر گویه سند با قابل  شامل است مدلول عام  یدارا شده دیقایون ق نیکه در ا  یی
 یشهورا لکهن    (198 :1398)شهم     شودمی یاتیمال یبه حکم دادگاه از جمله ا راا قطع ازیی

که به موجب  27/10/1389مورخ  201-17293 ةشماری قابل ایتقاد به اهییظر در یاتیمال یعال
یهاتی بهایکی   هیهأت تخصصهی مال   29/2/1399مهورخ   9909970906010048دادیامة شهمارة  

هها  دادگاه یاز آرا یصرفاً یاظر بر محکوم به یاشرا  ادشدهی قایونشده   دییتأدیوان عدالت اداری 
هها   مؤسسهات    زارتخایهه  را شامل بدهی میمستق یهاقایون مالیات 218تا  210مواد  دایسته  

 .ی یی  دایسته استد لت

 

 اتیمال پرداخت از فرار قصد به انتقال مال مؤدی
 مفهوم مقابله با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مالیات .1

 در زمینهة حه  دارد   یاتیکند  سازمان امور مال استنکا  یمؤدی از پرداخت بده کهی ردادر مو
 نیه ا شهه یهم جهه ییت در. کنهد  اقهدام  مهؤدی  اموال  فر ش  فیتوقاز محل  یقطع ی صول بده

   یاتیه خود از دسترس سازمان امهور مال مال ن دکراحتمال  جود دارد که مؤدی به قصد خارج 
 را منتقل کند.  آن  با ایجام معامله  یقطع یبده  صولفرار از 
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است؛ فرار  «یاتیمال فرار» از متفا ت اتیبه قصد فرار از پرداخت مال معامله است ذکرشایان 
دم شمول ع جهت یاتیقصد مشخص یقض قایون مال بااست که مؤدی  یرقایوییغ یعمل 1یاتیمال
 ,Avery jones & John, 2008: 128) (Thurony ;شهود  مرتکهب مهی   اتیه کهاهش تعههد مال   ای

 قهایون  192)مهادة   یر اقعهی غ هایینهه  اعالم   ارائه ای یاتیمال درآمد کتمان مثل (154 :2003
است که مؤدی په  از   ی قت 2اتیمال پرداخت از فراربه قصد  معامله ی ل(  میمستق یهامالیات

 ایتقهال  بهه  یسهبت  خهود   اموال محل از یبده  صول امکان  ییتض قصد به  یاتیمال یبده عل ت
 .کندمی اقدام اموال

 

 انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مالیات در حقوق تطبیقی . 2
طهور  بهه  یاتیه حقهوا مال    طور عامبه یحقوق یظام  3بدهکار توسط مال ةمتقلبای یتقالدر مورد ا

 ةادارکشهورها    شهتر یب در. اسهت  کهرده  بینهی یشپه  تقلبات نیا با مقابله یبرارا  یمقرراتخاص 
را  یکمتهر از ارزش  اقعه   مهت یق بها مؤدی  اموال ةدر مورد ایتقال متقلبای ادعا طر ح   یاتیمال

 یدادرس نییقایون آ 1167مادة  مثالً)ی حقوق نیدر قوایاغلب مربوط به آن  یقایوی احکام   دارد
 اسهت قابهل اسهتناد    یشود   توسهط ههر طلبکهار   می بینییشپ یفریکقوایین  ایسه( فرای یمدی

(Thuronyi, 1998: 109) .مقهرر    4«ایتقال متقلبایهه »به استناد قایون  ا یتاییبر یاتیمالحقوا  در
 Abakhan and ةمتقلبایه است   در پر یهد  ةمعامل  یاتیمالایگی ة با ل اموال مؤدی شده که ایتقا

Associates Inc. v Braydon Investment Ltd یحته  یاتیه شد کهه ایتقهال بها ههد  مال     ییدتأ 
 بخهش  براساس تواید موجد ایتقال متقلبایه باشد.می باشد  مشر ع یتجار هد  متضمن چنایچه
 زشکمتهر از ار بهه   یعوض مقابلکه مؤدی مال خود را در  یدر موارد کا یآمر یاتیمال کد 6901

 را متعلقهه   سهود   جرائم   اتیاصل مال توایدمی یاتیمال ةادار کند  منتقل یگرید به  مال ی اقع
قهایون   ههم    یمبنها  هم بر ریدهیگایتقال تیمسئول نی صول کند. ا مؤدی  یی   ریدهیگایتقالاز 

 مهال  ایتقال دیبا یاتیمال ةادار ییادعا نیچن یقابل ادعاست. برا 5«ایصا »یهاد حقوقی  یبر مبنا
 نیه ا نیکنهد. همچنه   اثبهات زمهان ادعها را   بدهکاری در   یی  ؤدی در زمان ایتقال م یبدهکار  

قابل اثبات است که ایتقال ی قت  «ایصا »یهاد  یمبنا بر( ریدهیگایتقال تیضمایت اجرا )مسئول
کهه مهؤدی را    ییحوبه  دست آ رده باشدبه یکمتر از ارزش  اقع یمتیمال مؤدی را با ق ریده یگ

بر این امکان قهایویی بهرای سهازمان مالیهاتی جههت      عال ه. کند یاتوان یاتیمال یدهدر پرداخت ب
 مهال  ةمتقلبایه  ایتقال»متحدالشکل  قایون احکام به موجب مقابله با ایتقال متقلبایة مال مؤدی 

___________________________________________________________________ 
1. Tax evasion 
2. Tax fraudulent conveyance 
3. Fraudulent Conveyance 
4. The Fraudulent Conveyance Act 
5. Equity 
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 یسبت طلبکار امکایات   حقوا کردن محد د   سلب هد  با ایتقال کهیهنگام 1«بدهکار توسط
دیهده از  یهان در مقابل طلبکهار ز    بوده متقلبایه ایتقال باشد  یبده  صول یبرا اربدهک اموال به

-G.Baird, Douglas, H.Jackson,Thomas, 1985: 830).  است اعتباریب جمله سازمان مالیاتی

835)  
 

 انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مالیات در حقوق ایران. 3
 سهه تواید متأثر از می رانیا یاتیدر حقوا مال اتیپرداخت مال منظور فرار ازمال به ایتقال موضوع
 :باشد یقایوی حکم
 فهرار  قصد به ی اتیمال مؤدی کهیدرصورت م یمستق یهاقایون مالیات 202براساس تبصرة مادة . 1

 امهور  سهازمان  کنهد   فرزیهدان  ای همسر به خود اموال ایتقال   یقل به اقدام اتیمال پرداخت از
 کند. اقدام ییقضا مراج   یطر از مذکور اسناد ابطال در زمینة توایدمی شورک یاتیمال

 طهور بهه  نیه د از فهرار  قصهد  بها  معامله شود معلوم گاه هر یمدی قایون 218مادة  براساس .2
 آن معامله باطل است. ه گرفت ایجام یصور

مال بهه   قالایت 1394 مصوب «یمال هاییتمحکوم یاجرا ةیحو» قایون 21 مادة براساس .3
 امهوال  ةمایهد یباقکه  ییحوبه نید یفرار از ادا ة یبا ایگ ونیمد توسط یحوبه هر  یگرید
  در صهورت علهم   اسهت    مجازات  یفریک ة اجد جنب  یباشد یکاف ونید پرداخت یبرا

 نیعه  ورت صه  نیه   در ااسهت  جرم  کیشر ی  ن ید از فرار ة یایگ به مال ةریدیگایتقال
 عنهوان بهه  ریهده یگن از اموال ایتقهال آ متیق ای مثل مال ایتقال  ایف صورت تل مال   در

 خواهد شد. یفااز محل آن است به محکوم  شود می اخذ مهیجر

 نیه پرسهش ا  ن یه در خصوص معامله به قصد فهرار از د  یادشده قایون سه تفا تبا توجه به  
 م بهور  کهام از اح یهک ول کداممشم  اتیاموال مؤدی به قصد فرار از پرداخت مال ةمعاملاست که 

 تیه اهمباشهد.   احکهام  نیا ةهم مشمول توایدمی  یاتیمال تعهدبه قصد فرار از  معامله ایآ   است
 مهادة بها   ییهاتفا ت میمستق یهاقایون مالیات 202است که تبصرة مادة  نیدر ایژه  به پرسش
 :نکهیا جمله ازدارد   یمال هاییتمحکوم یاجرا ةیحو قایون 21 مادة   یمدی قایون 218
 بهه  صهرفاً مهال   ایتقهال  م یمسهتق  یهامالیات قایون 202مادة  در گر ید  قایون د برخال . 1

 است؛ شده  اق حکم  موضوع  مؤدیفرزید  ایهمسر 

در به همین دلیل یشده    حیمعامله تصر یکه ضمایت اجرا گرید یبرخال  د  حکم قایوی .2
 دیه ترد نیه به قصهد فهرار از د   معامله «ییسب بطالن» ای« بطالن»  «یفوذ عدم»خصوص 

سهند ایتقهال    «ابطهال »بهه   میمسهتق  یهاقایون مالیات 202در تبصرة مادة  دارد   جود
 است؛ شده حیتصر

___________________________________________________________________ 
1. The Uniform Fraudulent Transfer Act 
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 مهادة  در  گویهه معاملهه شهده    که قلمر  حکم شهامل ههر   یقایون مدی 218برخال  مادة  .3
 ؛تموضوع حکم  اق  شده اس مال« ایتقال» صرفاً  202

عنوان  صف معاملهه    به «بودن معامله یصور»آن  درکه  یقایون مدی 218برخال  مادة  .4
 قهایون  202 مهادة  در شهده   مقهرر  نیه بهه قصهد فهرار از د    معامله بطالن یبراحکم  دیق

 .است یشده آن بودن یصور به دیمق  ایتقال بطالن حکم م یمستق یهامالیات
یهل  دلبهه  دیهن  معامله به قصد فرار از یادشده در خصوص همة احکام قایویی یظر یگاریده  از

. شهود   شامل بدهی مالیاتی ییه  مهی  آیهابا یظم   اخالا عمومی   قلمر  عام شمول  آیهاارتباط 
 یاجهرا  ةقهایون یحهو   21 مهادة    یقهایون مهدی   در نیقایویگذار به معامله به قصد فرار از د توجه

 شهایان  حهد  تها  اسهت  حقهوا طلبکهار    بازگردایدن یمبنا بر نکهیبر اعال ه  یمال هاییتمحکوم
 تیه امنضهر رت حفهظ     یه یبکهار    لبهه ط  ریه  ییاپسند بودن ی یاخالقحکم  یبر مبنا یتوجه
 نیه معامله به قصد فرار از د ییفرزای(. ک253: 1376 ان یکاتوز) است ی  اعتماد اجتماع یحقوق

 .اسهت  یعمل به اخالا   یظم عمهوم  نیا بیآس نیمب  یی یمال هاییتمحکوم یدر قایون اجرا
 عامقلمر   یدارا  اخالقی   ی  یظام اجتماع یارتباط با یظم عموم یلدلبه یادشدهاحکام  ر ازاین

   درگرید یسو از. است یاحوزه هر در ایتقاالت   یاتیمالاز جمله بدهی  بدهی هربوده   شامل 
 ایجهام  یاتیه مال یبده پرداخت از فرار جهت ای که به قصد یامعامله  هر قراردادها یظریة عمومی

سیاسهت  »(. در حقهوا بریتاییها بهر مبنهای یظریهة      180: 1388)کاتوزیان   است اعتباریب د گیر
در حقهوا   4  اخهالا حسهنه   3یباً معادل یظم عمهومی تقرکه  2«اخالقیات شایسته»   1«عمومی

 ,Chitty)لیاتی باشهد  باطهل اسهت    فرایسه است  قرارداد در مواردی که متضمن فرار از تعهد ما

2004: 945, 948, 1053; Baptiste, 2008: 125). 
طلب مسلم  احراز. 1 :اید از عبارت یدر حقوا مدی نیفرار از د قصد به معامله تحق  طیشرا

 بهودن معاملهه   یضهرر . 4  1دعو ةاقام در طلبکار یف . 3طلب بر معامله   تقدم. 2  قابل مطالبه  
(. 278 :1375 ان یکاتوز) قصد نیا از معامله طر  یآگاه .6   نید از فرار قصد. 5 برای طلبکار 

 نیبراسهاس مهواز     یی یاتیمال تعهد پرداخت از فرار قصد به معامله تحق  یبرا ط یشرا نیا ةهم
های مسهتقیم   قایون مالیات 202از یظر اعمال مادة  لکن شوید ی  اعمال م نییتب ی حقوا مدی

 یمبنها  بهر قهایون   202 مادة رسدییظر مبه ن یاز د فرار قصد از معامله طر  یآگاه شرط برای
را همسهر   فرزیهد    بهه توسط مؤدی  مال ایتقال فرزید    همسر با فرد یعاطف ی ابستگ   ارتباط
 مهورد  را معاملهه  بطهالن    دایسهته  یاتیه مال تعهد از فرار یبرا مؤدی قصد از آیها یآگاه با مالزم
 از فهرار  قصهد  بهه  معاملهه  یفوذ عدم یاجرا ضمایت مورد در دهایترد شتریب. است داده قرار حکم

___________________________________________________________________ 
1. Public policy  
2. Good morals 
3. Ordre Public 
4. Bonnes Moars  
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 در .یباشهد  مطله  دهنهده(  )ایتقهال  ونیمهد  قصهد  از ریدهیگایتقال که است یمصداق بر یاظر نید
 فهوذ یعهدم   بر یدیترد  باشد داشته اطالع نید از فرار  هیایگ ةریدیگایتقال که یموارد در جهییت

 یاجرا ةیحو قایون 21 مادة. (290 :1375 ان یکاتوز) یدارد  جود یامشر ع جهت یلدلبه معامله
قهرار داده   معاملهه  اثهری یب از قصد مدیون را عنصر ریدهیگایتقال اطالع ی یی مال هاییتمحکوم
همسر یا فرزید بودن طر  ایتقال امهوال   ا الًن است که یا 202حکم مادة  یژگی  نیبنابرااست. 
 حقهوا   ییتضه  از ییگرای یاًثای ؛است یاتیمال بدهیقصد فرار از پرداخت  بر یماهو بنایممؤدی 
بهه   اسهت   بهوده  ایتقهال  یفهوذ  عهدم  در دیه ترد موجب که ون یاز قصد مد اطالعیبیریدة گایتقال

 برطهر   فهرار  قصد از آیها اطالع یفرض قایوی  ( فرزید  )همسر  معامله طر  ی ابستگمناسبت 
 .است دهکر حیتصر را ایتقال بطالن قایون  202 مادة در مقنن جهییت در   شده

 

 بدهکارمؤدی و اعسار  ورشکستگی
 دادگهاه  حکم براساس  ونید پرداخت از توقف یلدلبه   باشد تاجر بدهکار  مؤدی موردی که در

تهاب  یظهام    ی از   یاتیه مال یاست که  صول بهده  قابل طر پرسش  نیا شود  اعالم  رشکسته
مهؤدی   مهوردی کهه   در نیهمچن ؟ی رشکستگ ییظام حقوق ایاست  یاتیمال ی صول بده خاص

   نیقهوای  از توایهد مهی  ایه آ  باشدرا یداشته  یاتیمال یپرداخت بده یی  توایا اشدتاجر یب  بدهکار
الخر جی یا رف  تضییقات مالیاتی مایند ممنوع منظوربه  پرداخت از اعسار به مربوطعام  مقررات
 ؟کند استفاده بدهی مالیاتی تقسیط 

از یظر شمول یهاد اعسار بر بدهی مالیاتی تردیدهای حقوقی  جود دارد   این استدالل قابل 
ی در قهایون  اتیه مال بهدهی اجهرا    صهول   برای  ژهی  ییظام قایوی جود توجه به  باطر  است که 

احکهام   یقهایون اجهرا   یهادهای مربوط به  صول   اجرای تعهدات مدیی در  های مستقیممالیات
 ةژیه  ی  از جملهه یههاد اعسهار     مهال  ههای یهت محکوم یاجهرا  ةقایون یحو ای 1356مصوب  یمدی

 .ییست اعمال قابل یاتیمال تعهد مورد دربوده   یی قضا هاییتمحکوم
از یظر یگاریده از آیجا که قواعد مربوط به اعسار متضمن حقوا بنیادین فهردی از یظهر رفه     

بهه آزادی فهردی یاشهی از بهدهکاری اسهت   ثبهوت اعسهار مهدیون  مهای  از          تضییقات مربهوط  
ر  یهاد های مالی(  ازاینیتمحکومقایون یحوة اجرای  23شود )مادة الخر ج شدن  ی میممنوع

تواید با طهر  ادعهای   اعسار  در خصوص بدهی مالیاتی یی  قابل اعمال است   بدهکار مالیاتی می
الخر جی موضوع در پناه حمایت یاشی از یهاد اعسار قرار گیرد   ممنوعاعسار ی د مرج  قضایی  

 1345های مستقیم قایون مالیات 288اثر سازد. شایان ذکر است در مادة یبقایون را  202مادة 
   بینی شده بود.یشپبدهکار مالیاتی توسط دادگاه  رامکان صد ر حکم اعسا

 یهها قهایون مالیهات   290مهادة  ذکر اسهت کهه در    در مورد بازداشت بدهکار مالیاتی  شایان
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کهه بها   بینی شده بود یشپمقرر  طیبا تحق  شرا «مؤدی بازداشت» یهاد 1345 مصوب میمستق
ی   مغایرت بازداشت با حقوا فهردی   بنیهادین مهؤدی     در قایون کنوی بینییشتوجه به عدم پ

 . ستیی شدیییهاد اعمال نیا
 در توانیم را رشکسته  یبده صول  مربوط به نیقوایتی  در مورد  رشکستگی مدیون مالیا

 که دهدیم یشان مربوطه یقایوی احکام در استقرا. دایست اعمال قابلیی   یاتیمال یبده خصوص
از جملهه  صهول بهدهی مالیهاتی      یبده  صول خاص یحقوق یظامات ریسا بر ی  رشکستگ یظام

بازرگان بوده   بهه   یمتوف گاه هر» 1319 وبمص یقایون امور حسب 354 مادة برابر است؛حاکم 
تهاب     امهور ا   یةتصهف  ةادار  بعد از فوت اعهالم شهود   ایا  قبل  یموجب حکم دادگاه   رشکستگ

احکهام   یقایون اجهرا  33برابر مادة ؛ «امور بازرگان  رشکسته خواهد بود یةمقررات راج  به تصف
اجرا  رشکسته شود مراتهب   انیه   در جربازرگان بود ه یعلگاه محکوم هر» 1356مصوب  یمدی

 یةشود تا طب  مقررات راج  به تصهف اعالم می هیتصف ریمد ای هیتصف ةاجرا به ادار ریاز طر  مد
 یمهال  ههای یتمحکوم یاجرا ةقایون یحو 15برابر مادة  نیهمچن؛ «اقدام گردد یامور  رشکستگ

اشهخاص   نیه شهود   ا یمی رفتهیپذ یدادخواست اعسار از تاجر   اشخاص حقوق» 1394مصوب 
 نی. ا«خود را درخواست کنند یر  رشکستگمبه ا یدگیرس دیاعسار باشند با یکه مدعیدرصورت
در مهورد توقهف تهاجر  احکهام مربهوط بهه       کهه  قاعهده اسهت    نیه موجهد ا  یقهایوی متعدد احکام 

امکهان   جهه ییت درحاکم است.  یاتیمال یاز جمله بده ییظامات  صول بده ریبر سا ی رشکستگ
 یهها قایون مالیات 160حکم مادة صد ر بر  اجرای مالیاتی علیه تاجر  رشکسته  جود یدارد   

  رشکسهته  مؤدی از منصر   طلبکاران ریسا برسازمان امور مالیاتی  تقدم ح  در مورد میمستق
کشهور   یعهال  وانیه د یهیأت عموم 1  در مورد بدهی مالیاتی  رشکسته قابل اعمال ییست. است

امهور   یةده کهه قهایون تصهف   کهر مقهرر   6/8/1350مهورخ   212 ةشمار یة حدت ر  یرأ یط  یی
 30 رشکسته مقرر داشته   مهادة   ونیپرداخت د یبرا یخاص بیترت 1318مصوب  ی رشکستگ

 یهی   جهرائم آن از امهوال   دارا   اتی صول مال در خصوص 1335مد مصوب آبر در اتیمالقایون 
از   جهرائم   اتیه در مهورد  صهول مال   یی   زارت دارا یستته یاشخاص  رشکس ریاظر ب یان مؤد

   حیتنقه  ن ی)معا یت تهد   شودشناخته می یبستایکاران عاد ریسا فیدر رد  بازرگان  رشکسته
 شهمول  عهدم  یضهمن  طهور بهه   یه ی یاتیمال امور سازمان(. 172 :1392   مقررات  نیایتشار قوای

 ةشهمار  ةبخشهنام  بهه موجهب     رفتهه یپذ را ته رشکسه  مهؤدی  مهورد  در یاتیه مال قهایون  احکام
 بهدهکاران  خهر ج  تیممنوع ازمستثنا  موارد پیرامون 25/06/1382 مورخ 33811/3532/230

 .است دهکر اعالم استثنا موارد از را مؤدی بودن  رشکسته کشور  از یاتیمال
___________________________________________________________________ 

 یهااتیقایون مال 160خاص مثل مادة  نیبرحسب قوایکه  یاز حقوا تجارت معتقدید ح  تقدم یسندگایییو .1
  ی)ستوده تهرای در یظر گرفته شود دیشناخته شده است  باتاجر  رشکسته بستایکاران  یبرخ یبرا میمستق
1376 :276-275). 
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 گیرییجهنت
   یقهایوی  یضمایت اجرا یااست بر ذمه که دار ینید  یتعهدات حقوق ریهمچون سا یاتیمال یبده

حقهوا   دربها تعههدات    یژه به زیادی یهاحال تفا ت نیا باقابل  صول از محل اموال متعهد است. 
 یعمهوم  ههای ینهمشارکت در تأمین ه  یبراساس تعهد عموم  یاتیتعهد مال یمبنا. دارد یخصوص
از جملهه   ژهیه   یساتتأس   مبایی یدارا  یاتیقایون است. تعهد مال  تعهد نیصر احمنب  من است  

است که با یظامهات عهام در حقهوا      صول   نیتضمی  دادرس  مرج  اثباتایجاد   ندیدر مورد فرا
در  یتهوافق  یسهات تأس شهتر ی  بمالیاتی تعهد یقایوی   سیاسی یسبب مبنامتفا ت است. به تعهدات
راههی    امثال آن  تهاتر  اعراض  ابراء  ایتقال  لیاداره    صول تعهد همچون حواله  تبد جاد یامورد 

 یاتیه تعههدات مال  بهرای تعههدات   یمباحهث یظریهة عمهوم    یارییدارد   طر  بسه  یاتیتعهد مال به
 تهأخیر  خسهارت  همچهون دیگری در یظریة عمومی تعههدات   ییهادها نیهمچنیدارید.  تیموضوع

در مهورد   متنهاظر   ییهادهها  از یاتیه مال حقهوا  خاص یبرخوردار لیدلبه  ونیبازداشت مد   هیدأت
در ن یظهام   در ی اتیه مال تعههد توجه   های شایان یژگی نیا  جود باشود. یمی اعمال یاتیمال هدتع

 یظم همچونیظام حقوقی  مشتر    اساسی عناصر  ها ارزش تاب   شود می لیتحل یجام  حقوق
تعههد  اسهت.   یوقحقیظام  یکپارچگی   یعدالت حقوق ی فرد بنیادین هایآزادی   حقوا  یعموم

های گویاگون سیاسی  اقتصادی  اجتمهاعی   حقهوقی  در   مالیاتی با یشأت گرفتن از مبایی   زمینه
آیهد   در یظهام حقهوقی موجهود      یدرمه  )مؤدی( فرد  ( د لت) د  طر  یهایت به شکل رابطة بین

 بهه  یحقوق هایحوزه ریسا از که یاتیمال تعهد کاررفته درهب میمفاه  لیدل نیهم بهیابد. یمهویت 
قهایون   نکهیا مگر شوید یم نییتب یحقوق ةحوز همانبراساس یظم   منط    ایدشده گرفته تیعار
آن  همچنهین ارائهه داده باشهد.   را از آن  یخاص  اقتضای  مفهومخود  ة ژی  یبرحسب مبای یاتیمال

 شهکل  یعمهوم  یظهم  یبهر مبنها   که تعهدات یعموم یظریة درکاررفته هب یحقوق ییهادهادسته از 
در  ون یمهد  ی رشکسهتگ  ایه  نید پرداخت از فرار قصد به معامالت مثل شوید ی  اداره م گیریدمی

 االجرا هستند.  الزم  یی یاتیحوزه تعهدات مال
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