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Abstract :  

The decisions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice are considered sources 

of law due to their binding nature. This study aims to critique one of the tax disputes regarding the 

inclusion and non-inclusion of tax on the division letter. In this regard, the Ministry of Economic 

Affairs and Finance, in a circular, has made the division of immovable property and real estate 

subject to the issuance of certificates and the payment of property transfer taxes, but the General 

Assembly of the Court of Administrative Justice recognized and annulled this issue. Given that there 

is disagreement about the nature of the division, it is better to resolve it legally first and then 

comment on the division or non-division of the tax. 

Another issue; The revocation of the above-mentioned directive is due to the contradiction with the 

law by the Court of Administrative Justice. Some countries with advanced legal systems have 

adopted this approach. Therefore, it is expected that by eliminating legal loopholes, it will pave the 

way for such an approach in our country's tax laws. 
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 چکیده  

رود. این  آور بودن آن منابع حقوق به شمار می آرای هیأت عمومی دیــوان عدالت اداری با توجه به الزام

  یکی از موارد اختالفات مالیاتی در مورد  شمول و عدم شمول مالیات بر تقسیم نامه است. پژوهش با هدف نقد

 مشمول امالک را و غیرمنقول اموال نامه تقسیم  دارایی طی بخشنامه، و اقتصادی امور وزارت در این باره،

مومی دیوان عدالت ولی هیات ع است داده قرار امالک و انتقال نقل  مالیات پرداخت و گواهی اخذ ضرورت

و ابطال نمود.  با توجه به اینکه در مورد ماهیت تقسیم نامه اختالف خالف قانون تشخیص اداری، این موضوع را 

نظر وجود دارد، لذا بهتر است ابتدا از لحاظ حقوقی حل گردد  و سپس در مورد شمول یا عدم شمول مالیات 

 اظهارنظر کرد. 

ذکور به دلیل مغایرت با قانون، توسط دیوان عدالت اداری است ضمن بررسی موضوع دیگر؛ ابطال بخشنامه م 

رای و بهره بردن از اصول کلی حقوق اداری در نقد رای پیشنهاد می شود که می توان با پذیرش رویکرد تفسیر 

یکرد، روی آزاد در قوانین مالیاتی از ابطال آن جلوگیری نمود. برخی کشورهای سیستم حقوقی پیشرفته به این رو

آورده اند. لذا انتظار می رود که با از بین بردن خال های قانونی زمینه را برای چنین رویکردی در قوانین مالیاتی 

 کشورمان فراهم آورد. 

 

 اداری عدالت یوان،  قضایی نظارت ، نامه تقسیم ، مالیات: کلیدی واژگان
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 مقدمه (1

حالت اشاعه نیز پیش و همیشه به شکل مفروز نیست  انسانی نسبت به اموال استکاملترین شکل عالیق ، مالکیت

مفهوم تقسیم مطرح خواهد شد. امری که ماهیت آن در قوانین مورد تصریح  اشاعه پس از حدوث لذا می آید.

 اختالف نظرهایی را به وجود آورده است. و قرار نگرفته 

، شمول مالیات تقسیم نامه است؟ که ه اسناد مربوط بهدر مالیات بر درآمد امالک دربار بحث انگیزاز موارد  یکی

وانتقال امالک قرار  پرداخت مالیات نقل گواهی ومشمول ضرورت اخذ تقسیم نامه را  وزارت اقتصاد ،باره دراین

 (187 )اخذ گواهی موضوع ماده نسبت بهعدم نیاز حقوقی و قانونی  به اعتقادبا  «کانون سردفتران» است . داده

ا در دیوان شکایتی ر ،امالک مشاعی ی به تقسیم نامه و عدم شمول مالیات نسبت 3/12/1366مصوب  ق.م.م

 .های یادشده مطرح کرد نامه عدالت اداری به خواسته ابطال بخش

به  : »است شرح زیر حکم داده هب 19/1/1386 مورخ 5موجب دادنامه شماره  هیات عمومی دیوان عدالت اداری به 

قانون. نظر شود مگر به موجب  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی 51صراحت اصل 

الذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع  بـه مراتب فوق

به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصالح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از 

تهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب قانون مالیا 187و  119مصادیق موارد مصرح در مادتین 

 3/11/1366مورخ  2/2560/48260و  1/9/1366مورخ  20/2036/34792های شماره  شود، بنابراین بخشنامه نمی

معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات 

یات اعالم داشته است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده مزبور مشمول مال

 « 1.گردند ابطال می 1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب  42و  19الف( ماده )شود و به استناد بند  می

در اجرای وظایف اختیارات قانونگذاری  از جمله وزات اقتصاد قانونگذار به مقامات دولتی و حاکمیتیهرچند 

و مقرراتی در جهت فعالیت خود تصویب می کنند و به موقع اجرا ه ها، بخشنامه ها خود داده است که آیین نام

می گذارند. اما ممکن است این مصوبات به هردلیل با قانون مخالف باشد و چون سلسله مراتب هنجارها در 

 نظارتاین ارت بر آن ها وجود داشته باشد. ر دارند بنابراین باید امکان کنترل و نظجایگاه پایین تر از قانون قرا

موده که عدالت اداری واگذار شده و مقرر ن دیوانقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به  170اصلمطابق با 

یی بر عمل اداری و نظارت قضا «گونه قوانین را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. هرکس می تواند ابطال این»

خواهان و دادرس اداری به ابطال مقامات اداری از قواعد حقوق عمومی در امر تصمیم گیری، نیازمند تمسک 

با استناد به یکسری اصول ولتی، است که عمل مورد نظر براساس آن ها سنجیده شود و ابطال مقرره دمعیارهایی 

                                                           
  19/1/1386مورخ  5. روزنامه رسمی کشور به شماره  1

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%87-o-Title-ot-desc/
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، انجام می شود. که در ادامه با استناد به اصول قضایی یاد می شودوان جهات نظارت حقوق اداری، که از آن به عن

بررسی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو  حقوق اداری به بررسی و نقد رای دیوان عدالت خواهیم پرداخت و 

 مؤثر مالیاتیتواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات  می مالیاتیاصول حاکم بر حقوق 

 .باشد

رای هیات عمومی  لذا با عنایت به موضوع الزم است ابتدا ماهیت تقسیم نامه و شمول مالیات آن بررسی و سپس

  . نقد می شوداداری دیوان عدالت 

 تقسیم نامه  حقوقی ماهیت (2-1

 و تفکیک از اعم تقسیم. مال در شرکا )سهم( حصص جداسازی از است عبارت تقسیم مدنی، حقوق اصطالح در

 بدین. است مشاع مال تقسیم ی کننده بیان که است عادی یا رسمی سند نیز نامه تقسیم  است، آن غیر و افراز

 افراز و تفکیک که معنا بدین. است مطلق خصوص و عموم ی رابطه افراز، و تفکیک با تقسیم ی رابطه ترتیب

 افراز، اما، است؛ ملک تقسیم فقط تفکیک،.شود نمی محدود مورد دو این به لزوما تقسیم ولی هستند تقسیم نوعی

اما در خصوص ماهیت تقسیم دیدگاه های مختلفی وجود . است مشاعی مالکان سهام تعیین با توأم ملک تقسیم

 دارد، که به شرح ذیل بیان می شود: 

 بودن تقسیم  بیعدیدگاه (  2-1-1

جای سهم مشاع  شود که به این هدف انجام می است زیرا تقسیم با، بیع معتقدند که تقسیم از نظر ماهیتبعضی 

به هر شریک داده شود و در مالکیت اختصاصی وی  مفروزصورت  حصه مشخصی از مال به ،منتشر و در مجموع

فروشد تا آنچه نزد او باقی  شریک دیگر می خود را در مقابل تملک حصه عبارتی هر شریک حصه به. قرار گیرد

 ( 619،ص.  1304)بازاللبنانی، .باشدماند در مالکیتش خالص  می

 .)باشند بیع دانسته و درنتیجه معتقد به امکان اعمال حق شفعه در آن می را برخی نیز صراحتاً تقسیم

 شود بلکه سران  ل سهام انجام نمیکه تعدی یعنی در جایی ،این تصور در مورد تقسیم به رد( 28،ص. 1424قرافی،

در جزء جزء  تقسیم از لباست زیرا هر یک از شرکاء ق تقویت شده ،شود ده میدا تربها یا رد به صاحب ملک کم

از تقسیم هر یک مالک بخش معینی از مال در عوض از دست  ولی پس ،نده اطور اشاعه مالک بود مال مشترک به

در برابر بخشی از  ،بها تر باشد به سایرین کم  حال اگر حصه یکی از شرکا نسبت .است دادن سایر بخش ها شده

شود که از نظر  دیگران قرار گرفته مال دیگری که معموال پول است به وی پرداخت می و که در حصهاسهم مشاع 

پرداخت با کند  خود را تملک می عمشا از حصهعبارتی شریکی که مقدار بیشتر  به ماهیت به بیع شباهت دارد.

  (64،ص. 1376کاشانی، ؛ 57، ص. 1379، کاتوزیان. )است واقع عقد بیع را منعقد ساخته سرانه در

 دیدگاه صلح بودن تقسیم( 2-1-2
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ذار گقانون، اینان معتقدند در حقوق ایران.انان معتقدند تقسیم به تراضی در ماهیت صلح استدبعضی از حقوق

معنا نیست که تقسیم  ولی این بدین ،ذکر کرده استتقسیم مال مشاع را به تبع عقد شرکت یکی از عقود به نام 

گونه تراضی خارج از  هرو  هحال چون تراضی بین شرکاء واقع شد بااین ،عقدی با نام باشد راساً مال مشترک هم

 یصلح یعنی بنابراین افراز مال مشاع به تراضی از نوع صلح غیر معاوضه، قلمرو عقود معینه عنوان صلح را دارد

در مورد تقسیم به رد معتقدند با  (189،ص.1349جعفری لنگرودی،.)باشد می ،د نداردکه در مفهوم معاوضه وجو

توان  دیدگاه عرف میدر  .شود محقق می عوضرد درحقیقت مصالحه بعضی از حصص شرکاء در مقابل ه تقسیم ب

تن انعقاد عقد اند و با توجه حاکمیت اراده نتیجه گرف نداشتهصلح را قصد انعقاد عقد  ،گفت که شرکای مال مشاع

 ( 14،ص. 1396 طباطبایی و جعفری،. )باشد صلح از عمل شرکاء بعید می

 بودن تقسیمل گاه معامله مستق( دید2-1-3

بلکه خود عنوان  ،داخل نیست ...از فقها معتقدند تقسیم در عناوین معامالتی مانند بیع و معاوضه و گروهی 

است  یای مستقل باشد و دلیل اعتبار آن نیز عمومات و اطالقات مستقلی دارد و شرعاً و عرفاً اعتبار شده که معامله

سنت نیز ماهیت  فقهای اهلتعدادی از  (398ق:1421،عراقی .)توان بدان تمسک کرد که در باب معامالت می

 عنوان طرفین آن دارای اهلیت بوده و اراده شرکا مال مشترک بهباید  داند که مانند سایر عقود میتقسیم را عقدی ه

نظر این عده در تقسیم  به (893 :السنهوری بی تا)  ها خالی از عیب باشد تا احکام عقود بر آن جاری گردد . آن ی

حق به  عزیرا حق مشا ،شد و نوعی معامله درباره عین یا منافع مال مشاع وجود دارد تنها به تمیز حق پرداخته نمی

همین دلیل نیز هرگاه موضوع آن غیرمنقول باشد باید ضمن سند رسمی انجام پذیرد و در  گردد به تبدیل می مفروز

جمع بیان داشتند،ه گرفتند و درحتی برخی به قانون مدنی خ (328:1390،کاتوزیان .)دفتر اسناد رسمی ثبت شود

مستقل و قانون مدنی صحیح نیست و باید در فصلی فصل یک در مشاع تقسیم اموال  عقدشرکت و کردن عقد 

 (334:1379. )جعفری لنگرودی،گردید می ونمد

 دیدگاه معاوضه بودن تقسیم ( -2-1-4

 کیترتیب که یک شر بدین ،استکه مبتنی بر تراضی ضمنی نوعی مبادله این نظریه معتقدند تقسیم فداران طر

سایر شرکا را در هر جزء این بخش  یتو مالک مکن عنوان سهم خود برداشت می بگوید بخشی از اموال مشترک به

این مفهوم عقد .خود تملک کند رایتوانند ب مانده که سایر شرکا می بخش باقیء کنم در ازای هر جز تملک می

 ،معاوضه است، تقسیم به ردماهیت عده،  است.  از نظر این ذکر شده قانون مدنی 464معاوضه است که در ماده 

دهد باز قصد  همبلغی سران شودیکی از طرفین مجبور  وبرابر نباشد  عوضینزیرا در معاوضه حتی اگر ارزش 

به رد معتقدند تقسیم  که گروهی از فقها چنان. معاوضه باشد نه بیع ،شده ست که عمل حقوقی انجاما طرفین آن

و  (45ق:1413؛گلپایگانی،30:1378)نوین،حاصل شود . کال ندارد این نتیجه با صلحشالبته ا نوعی معاوضه است و

زیرا در هر یک از  ،باشد معاوضه می بر نیست و مبتنیتقسیم تمییز ساده حق  »که معتقدندانان دگروهی از حقوق
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شریک  کهعی شریک دیگر قرار داد در مقابل اجزاء فرضی مشا اجزای فرضی مشاع خود را که در حصه ،شرکا

  (45ق:1413،امامی .«)نماید دارد تملیک میاو مفروز  مزبور در حصه

به این معنا که هر شریک از  ؛انان فرانسه نیز معتقدند تقسیم مال مشترک ماهیت معاوضه دارددگروهی از حقوق

دیگر پیدا  شاع طرفسهم م ازی که بر همان مقدار زقسمتی از سهم خود از ملک مشاع در مقابل مالکیت مفرو

حتی اگر قائل باشیم نوعی  2(235:1357،هانری کاپیتان به نقل از جعفری لنگرودی .)کند مینظر  صرف، کرده

 . )توان توجیه کرد که معاوضه و انتقال شرعی و عقلی است نه معاملی می می شود، در آن محقق معاوضه

  (319:1375،طاهری

 ز حق بودن تقسیمیگاه تمی( دید 2-1-5

حق و ازاله شرکت بین شرکاء است و نباید آن  زافرا ،ز هر نصیب از دیگرییفقهای امامیه معتقدند تقسیم تمیاکثر 

ز حق یعبارتی معتقدند قصد شرکا تنها تمی به( 728ق:1425،آشتیانی. )اشتباه کرد ... وبیع و صلح و معاوضه با  را 

اعم  یک از عقود معین با ماهیت هیچمی پذیرد  آنچه انجام  اساساًاست نه عمل دیگری که تقسیم تابع آن باشد و 

 ی حصهثمن عنوان  را به زمفروشرکا نه سهم عبارتی  به .باشد منطبق نمی یسایر عقود معاوض وو معاوضه  بیعاز 

شی حق مستقل در بخ مجموع به بلکه تنها حق منتشر در ند،کن را با هم معاوضه می لکنند و نه دو ما مشاع تلقی می

 (58:1379،کاتوزیان .)شود از آن تبدیل می

همین  مبادله یا انتقال مالکیت نیست بلکه تنها بر تشخیص حق است و به، تقسیم دربرگیرنده معاوضه ،بنابراین 

حتی  آناننظر  باشد به دلیل نیازمند الفاظ حاکی از تملیک و اعالم قصد انشاء که رکن اصلی آن معامالت است نمی

نیز فقط برای امکان برگزاری  انهباشد و پرداخت سر افتد تنها تمیز حق می رد نیز آنچه اتفاق میه در تقسیم ب

   (377ق:1403،محقق حلی.)کند تقسیم و آن را تبدیل به بیع یا معاوضه نمی

یم ی ذکر کرده که تقسایعالی کشور در ر تنها دیواناست.  رویه قضایی نیز دقیقاً ماهیت تقسیم را مشخص نکرده

همین دلیل باید  و به خصیص می دهدمشترک بین شرکا را از هم جدا کردند و ت حصصیک معامله است که 

از نظر ماهیت  رایکه پیداست تقسیم در این  چنان ( 182:1379،حسینی. )قانون ثبت باشد 47و 46مشمول مواد 

 .تاس شدهه یا معاوضه مستقل مشخص نمعامله دانسته شده ولی نوع معامله بیع معاوض

 ثبت تقسیم نامهتاثیر موضوع دیگر   (2-2

آنان که  .دنده اثر می  شده در دفتر اسناد رسمی است ترتیب ادارات ثبت و دفاتر اسناد فقط به تقسیم نامه ثبت

انتقال و عدم وقوع معامله در  و  دانند بر این باورند که به دلیل عدم نقل را تمییز حق می تقسیم و افرازماهیت 

:  1385،سرخی. )ثبت تقسیم نامه در دفتر اسناد رسمی ضرورت نداشته و الزامی برای شرکا وجود ندارد فرازا

کلیه عقود و  ، ثبتقانون ثبت 48،47،46،22طبق مواد ند، پندار را عقد می فرازی که ماهیت ااناما حقوقدان(  88-87

                                                           
   (151:1388،به نقل از کاشانی مازو است..) نیز اعتقاد به آنکه تقسیم دوره اثر انتقال مالکیت نیست و تنها تصدیق و پذیرش حقوق مالکانه در مقابل گروه دیگر.  2
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 ،دانند نشده در دفتر امالک را اجباری می ده یا ثبتش اموال غیرمنقول ثبت یا  به عین یا منافع امالک معامالت راجع

 ( 36:1369ی،نوروز .)دانند ثبت تقسیم نامه را نیز ضروری می

  3.داند اجرا می های عادی را با رسیدگی قضایی به رسمیت شناخته و مفاد آن را قابل رویه قضایی نیز تقسیم نامه

ثبت تقسیم نامه ضروری است این امر سبب حفظ نظم  ،قانون بوده و مطابق 47ماده  1این رویه مخالف مفاد بند  

اجبار  های ناشی از اقرار به تقسیم نامه. عمومی امنیت اقتصادی و کاهش طرح دعاوی در دادگستری خواهد شد

 .ازجمله اسناد رسمی محسوب شده و قابلیت اجرایی دارند، محاکم یتوسط دادگاه یا گزارش اصالحی تنظیم

. )ابهری بروز مشکالت آتی برای طرفین نخواهند شد در عمل سبببنابراین امکان انکار و تردید در آن نیست و 

 (26:ص1399،و همکاران

. گردد وانتقاالت و کسب درآمد می ساختار نقلهماهنگی و منظم ساختن سبب ، نظارت دولتاز جهت دیگر 

متعاملین و دفاتر اسناد رسمی مکلف نموده  ،اسناد رسمی در دفاترقانون تسهیل تنظیم اسناد  1ماده  ،همین دلیل به

  .استعالم نمایند ...دارایی و اداره ثبت، از  ت،که در زمان انجام معامال

ز دفاتر اسناد رسمی با توجه به ماهیت افرا .نظر وجود داشت بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات مربوطه اختالف

 اتدرنتیجه اخذ استعالم نمی گرددانتقال اموال و امالک  و  نقل عقد است، اما سببهیت افراز معتقد بودند که ما

در مقابل نهاد های متصدی اخذ این وجوه  (35:1369،نوروزی.)باشد عهده طرفین نمی و پرداخت حقوق دولتی به

 که افراز را معامله می دانستند معتقد به لزوم و اخذ این وجوه می دانستند.  

انتقال عین اراضی و  دفاتر اسناد رسمی را موظف نمود تا زمان ،قانون تسهیل 1گذار در ماده  قانوننکته دیگر، 

اعالم شده  4نامه آیین 9در ماده  ونماید استعالم جهاد کشاورزی ، اداره دارایی و حسب مورد شهرداریاز  امالک

 معاف گواهی هرگونه اخذ و عوارض پرداخت ازگردد  جب تغییر مالکیت عین نمیتنظیم اسنادی که مو که:

پس توان استنباط کرد که اگر  تقسیم سبب تغییر مالکیت عین شود، ن میبا توجه به مفهوم مخالف آ، لذا باشد می

و سایر  نامه معاف نیست. این در حالی است که در رای دیوان بدون توجه به اختالف دیدگاه ها در ماهیت تقسیم

 صدور رای نموده است.اقدام به  موارد

 ماهیت مالیاتی تقسیم نامه  (2-3

                                                           
مادام که  مابین مالکین مشاعی تقسیم نامه عادی تنظیمی فی: » مقرر داشت 1235/25/83پرونده کالسه 12/11/1383مورخ 1187دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره  25شعبه .  3

اصالت سند »  می نگارد: 1/1/72مورخهدر دادنامه  17/13/72عالی کشور در پرونده کالسه  دیوان 17همچنین شعبه ..« قانوناً قابلیت استناد را ندارد. ند،در یکی از محاکم مورد تنفیذ واقع نشو
شرعی محرز و بالاشکال بوده و مواد استنادی  موازینتوجه به است با  ها محرز گردیده است و اعتبار اسناد عادی که اصالت آن از ناحیه دادگاه احراز شده ،که به امضای خواهان رسیده ....عادی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره  .«باشد می الرعایهاز این لحاظ مفاد سند مذکور الزم  .کند خللی در اعتبار نصب وارد نمی ،دادگاه از قانون ثبت اسناد
 )همان(...« صالح بالمانع است ذی ،نامه یا تقسیم نامه عادی از محکمه حقوقی ذ صلحدرخواست تنفی :»بیان داشت 16/4/1366همورخ7/1264
 نامه تقسیم و رهن اجاره، قبیل از گردد نمی عین مالکیت تغییر موجب که تنظیم اسنادی نیز و ها شهرداری و دولت نفع به اعیان و اراضی بالعوض انتقال هرگونه ـ9ماده. » 4

 اسناد دفاتر لکن باشد، می معاف ملک وقوع محل امالک و اسناد ثبت اداره استعالم از پاسخ استثنای به نظر اعالم و گواهی هرگونه اخذ و عوارض پرداخت از ،(حبس غیر از)

یا  مالیاتی امور اداره به مورد حسب را تنظیمی سند تصویر بعد ماه پایان تا و حداکثر نموده قید تنظیمی سند در متعاملین اظهار طبق را ملک وقوع محل نشانی رسمی مکلفند

 «.نمایند ارسال مربوط شهر اجتماعی تأمین اداره
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تشخیص ماهیت آن آثار  باکه  درحالی .به دلیل عدم تصریح قانون مدنی موضع اتفاق نیست نامه ماهیت تقسیم

را  آن هیتگروه دیگر ما ه اند.بودن تقسیم استدالل نمود بیعبر  ،هاغلب فقهای عام .گردد فراوان مترتب می

د که ذیل ندان مستقل میمعامله گروهی نیز تقسیم را  .باشند تعداد اندکی معتقد به عقد صلح میو معاوضه دانسته 

 ،دانند و معتقدند را تمییز حق میتقسیم  ماهیتدانان  اکثر فقهای امامیه و نیز حقوق. گیرد قرار نمییک از عقود  هیچ

 .باشد تمییز و تعیین حصص شرکاء می

گاه دموک استاد فرانسوی حقوق،.به لحاظ سهمی که اراده اشخاصی در را، از دیدوقایع حقوقی کاتوزیان، استاد

که اراده شخص در  یوقایع حقوقی به معنای خاص، وقایع -1ایجاد و اثر آن ها دارد به دو دسته نقسیم میکند: 

تکب نیست مانند موافق با درخواست مرلد، یا اگر اصل واقعه ارادی است،ایجاد آن دخالت ندارد، مانند فوت و تو

 (654ص:1390)کاتوزیان،غصب و اتالف مال غیر.

اعمال حقوقی، وقایع ارادی است که اثر آن با خواسته مرتکب موافق است. به بیان دیگر، اعالم ارده ای به  -2

و حقوق، این او معین . در اعمال حقوقی، آثار کار شخص بر طبق اراده ور ایجاد اثر خاص انجام می شودمنظ

 (654ص:1390، کاتوزیانداند.)تصمیم قانون گذار می اراده را به منزله 

 آثار متفاوتی بر آن بار می شود. دارد کهاین دو دسته بندی در حقوق مالیاتی ایران نیز، نمود عملی 

از آن جا که آثار عقود و معامالت نسبی است و به طرفین باز می گردد، ممکن است گاهی مودیان مالیاتی  

بخواهند، مفاد عقود و معامالت یا قراردادهای خود را به گونه ای تنظیم کنند که از راه تقلب به قانون و به 

 مالیات را به دولت بپردازند. کارگیری حیله های قانونی، از بار مالیاتی خود بکاهند و کمترین 

در چنین مواردی، اعمال قاعده یا اصل کلی حقوقی برتری ماهیت بر شکل و یا برتری اراده حقیقی متعاملین بر 

اراده ظاهری توسط ماموران ادارت امور مالیاتی و دادرسان و مراجع دادرسی مالیاتی می تواند از ترتیب اثر دادن 

گیری تقلب و حیله های قانونی توسط مودیان مالیاتی جلوگیری کند و مالیات واقعی به معامالت صوری و به کار

گذار هم خوانی داشته باشد، تشخیص، تعیین و وصول شود. نین مالیاتی و اراده حقیقی قانونقوا که با روح

  (249ص،1394)طاهری تاری،

ق.م.م درامد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالک  52به متن ماده با عنایت 

با توجه به موضوع اگر  مشمول مالیات می باشد. حالمشمول مالیات می باشد. در این ماده به طور کلی درامد 

ه و حتی عقدی مستقل بدانیم  دیدگاهی را بپذیریم که تقسیم را یک معامله خواه در قالب عقد بیع، صلح، معاوض

قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال قطعی امالک به ماخذ ارزش معامالتی به نرخ پنج درصد  59برطبق ماده 

 محاسبه می شود. 

که درامد یک طرفه برای شخصی که ان یک عمل حقوقی یک جانبه، ایقاع تلقی  شود، به عنو اگراز جهت دیگر 

ق.م.م می شود. و با پذیرش تقسیم در  128تا  119ه است، مشمول درامد اتفاقی موضوع مواد به نفع او ایجاد شد
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 131به نرخ مقرر در ماده  ق.م.م  مشمول درآمد اتفاقی 119قالب تمییز حق و نه در قالب معامله مطابق با ماده 

  ق.م.م محاسبه و وصول می شود.

آثار مالیاتی متفاوتی ماهیت های تقسیم نامه هریک از این  پذیرشدر نهایت می توان این چنین بیان کرد که با 

 برای آن بار می شود. 

 ( نقد رای دیوان عدالت اداری 3

موضوع دیگر این که، اصول کلی حقوق، در آیین دادرسی مالیاتی، به عنوان هنجارهایی کلی وبنیادین هستند که به 

ا فقدان قوانین و مقررات شفاف، عدالت مالیاتی را در آراء، دادرسان راهنمایی می کنند تا در صورت ابهام ی

، امروزه ( اصول کلی حقوقی242 .:ص1394،طاهری تاریت خود بهتر اجرا و محقق نمایند. )تصمیمات و اقداما

قضایی  ،مراجع دادرسی اداری کارکرد بسیار مهمی برای دادرسان،  به عنوان راهنمای دستگاه مالیات ستانی دولت،

می توانند در حل و  یا دارای ابهام اند، این اصولکه قوانین ساکت ، مواقعی حسابرسان مالیاتی دارند. از این روو 

منافع عمومی و حقوق مالیاتی دولت برای مراجع  فصل اختالفات،دعاوی مالیاتی، احقاق حقوق مودیان مالیاتی،

 یند.منبع حقوقی تکمیلی به کار آ دادرسی مالیاتی، به عنوان یک

 به نقد وبررسی رای می پردازیم. حقوقی اصول با مواردی ازاما در اینجا  

 : اصل قانونی بودن مالیات یا حاکمیت قانون  ( 3-1

 قانونی  بر مبنی اصلی وجود لزوم لذا. است ملت و دولت حقوق بین تعادل و توازان ایجاد عرصه عمومی، حقوق

 این ثانیاً. باشد محفوظ ها دولت برای حق یک عنوان به مالیات اخذ اوالً  تا است ضروری ها، مالیات بودن

 امر این. باشد شده احصاء آن حدود و وضع مشخص، قانونگذاری نهاد طریق از و قانون اساس بر تنها ها، مالیات

قانون  51اصل ( 54،ص1395شمار می آید. )جعفری، به ها مالیات بودن قانونی اصل عقلی و حقوقی مبنای

اراضی،  تعیین مالیات بر اشخاص، .اصل قانونی بودن مالیات هاست مبنای، قانون مالیات های مستقیمو  5اساسی

 است.  قانون اساسی 51، موارد معافیت مالیاتی و... در راستای اجرای اصل امالک و مستغالت، مالیات بر ارث

ق.م.م 119و  63استناد مواد  به .جمله تقسیم نامه منق.م.م  187کلیه معامالت موضوع ماده  1368از اول سال 

تقسیم نامه مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذی ربط قبل از ثبت سند تقسیم نامه است. به 

نسبت به تقسیم  مالیاتی تشخیص شمول یا عدم شمول مالیاتواهند داشت که در اجرای قوانین هرحال توجه خ

  شد.با ایف مأمورین تشخیص مالیات میامالک از وظنامه مربوط به 

باشد که تشخیص شمول یا  می ق.م.م 63و  52از مصادیق ماده  مفاد تقسیم نامههمچنین با توجه به اینکه در اغلب 

رسد بهتر است دفاتر  عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده مأموران تشخیص مالیاتی مربوط است، به نظر می

                                                           
 قانون موجب به مالیاتی تخفیف و بخشودگی و معافیت موارد  .قانون موجب به مگر شود نمی وضع مالیات نوع هیچ ": چنین مقرر می دارد که . 5

   ".مشخص می شود
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هایی که بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به  ی باستثنای تقسیم نامهاسناد رسم

 187پذیرد، در سایر موارد قبالًگواهی انجام معامله موضوع ماده  ق.م.م انجام می 35موجب مقررات مربوط به ماده 

 امه قید نمایند. ربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم ن ق.م.م را از حوزه مالیاتی ذی

در مواردی که به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم 

تقسیم نامه شش دانگ و پالک را در سهم اختصاصی خود قرار دهند، منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد 

نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین در آمد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی 

)رحمت نژآد تهرانی،  .باشد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور، مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه می

 (25،ش 1380

 مالیاتی فرار از جلوگیری اصل  ( 3-2

  رار، فشیوه هر ،بهمالیات پرداخت از رفتن طفره نظورم بهشخص  یک  غیرقانونی تالش  نوع  هر  مالیاتی  فرار

براساس این اصل با ابطال بخشنامه و عدم  (Shafik Hebous (2011). p. 9) .  می شود  گفته  مالیاتی

شمول مالیات تقسیم نامه زمینه را برای فرار مالیاتی به خصوص سازندگان امالک فراهم نموده است.  با ابطال این 

  نادیده گرفته و زمینه فرار مالیاتی را فراهم می کند. امه این اصلبخشن

 اصل دخالت دولت از طریق مالیات  ( 3-3

 ها مالیات طرفی بی اصل واجتماعی اقتصادی امور  در دولت  دخالت  عدم  به اصل وجهت  با کالسیکها درگذشته

 انجام از را مردم صورت این غیر در که چرا باشد، طرف بی کامال اقتصادی نظر از باید مالیات. اعتقاد داشتند

اقتصاددانان  اما( .101ص:1399رستمی، )دهد.  می سوق دیگر های فعالیت سوی به و دارد می باز معینی فعالیت

فعالیت های اقتصادی با توسل به ابزارهای مالی و خصوصاً مالیات  به دخالت همه جانبه دولت در قائل، جدید

لذا هنگام ( 116 ص:1396تقوی، و مهندس) .فعالیت های اقتصادی دخالت کند برای ارشاد دولت باید.هستند

این  از ابزار شود، چرا که مالیات ها، مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی، بی طرفی مالیات ها نقض می

مداخله دولت در عرصه های اقتصادی به منظور  اصل دخالت وسیله بسیار موثرامروزه این  .دخالت هستند

 مالیات، بهای باکاهش تواند می ( دولت117)همان: .ستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردندد

 دهی مالیات هدف با نیز مؤدیان و کند فراهم را ها شغل آن به آوردن روی اسباب شغلی، های گروه بعضی برای

 دولت شغلی،  گروه یک در مالیات  افزایش  صورت  در برعکس، و کنند فعالیت شغلی های گروه این در کمتر،

 در تواند می مالیات افزایشکاهش یا  همچنین. دهد کاهش را شغلی  گروه آن به مربوط  های تواندفعالیت می

ا دولت می تواند ب لذا( 119)همان:ص .باشد داشته سزاییب نقش رکود و تورم مثل اقتصادی های بحران مهار

سبب هماهنگی و منظم ساختن ساختار  .وفزایش قیمت ها و تورم جلوگیری وضع مالیات در برخی موارد از  

  گردد وانتقاالت و کسب درآمد می نقل
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  هدف و عمل معقول و منطقی ارتباط ؛6بودن معقوالنه اصل ( 3-4

  توسط  شده اتخاذ تصمیم باید میان معنا یک در. باشد عقالیی باید اختیاری صالحیت بر مبتنی دولتی اقدامات

 حقوقی نظام در. باشد  داشته  وجود  معقول  و  منطقی  ارتباط  بوده،  آن  مبنای  که  اهدافی  و  عمومی  مقام

 شده واگذار صالحیت غایت آنچه و قانون روح و متن از منتج عقالنی، مؤلفه های از استفاده با قضات انگلستان،

 و قانونیت میان ارتباط ایجاد برای مقدمه ای اصل این. می کنند معیارسنجی را آن ها اِعمال است، دولتی مقام به

 غایت حقوقی، قواعد با انطباق بر عالوه باید متخذه تصمیمات که صورت این به است؛ دولتی تصمیمات عقالنیت

  بعضاً انحراف این از.  می شوند منحرف انصاف مسیر از صورت این غیر در باشند، قرارداده  نیز مدنظر را آن ها

 بودن،  معقوالنه  ( اصلBongiovanni, Giorgio،2009 ,pp. -7-5).می کنند یاد اختیارات از انحراف عنوان با

 موارد متعددی  در ( .Ventose, Eddy, , 2012, p. 251) . دارد  حقوقی مدرن  اصول  با نزدیکی سیارب ارتباط

 7است. گرفته قرار دولتی تصمیمات علیه شکایات به رسیدگی در انگلستان مبنای استنادات دادگاه های

تصمیم یا   .آنست  "کارایی و اثربخشی"یکی از معیارهای اصلی معقوالنه بودن عمل اداری، رعایت شاخصه 

 عقالیی نمیساساً ااقدامی که مفید فایده واقع نشود و یا اثرات مثبت قابل توجهی برای منافع عمومی نداشته باشد 

شود. حکمرانی خوب به معنای آن است که فرآیندها و  باشد و بیشتر موجب هدر رفت منابع عمومی موجود می

کارآیی در زمینه  نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و بهترین استفاده ممکن را از منابع به عمل آورند. مفهوم

  هر  پسِ  در کهبلکه بدین معناست ( 213ص،1396پتفت،  .)حکمرانی خوب صرفاً به معنای فنی کارآیی نیست

می  دولتی عمل کارایی و آن اثربخشی اصلی عناصر از یکی که است نهفته عقالنیتی ،دولتی مقام قانونی  صالحیت

 باشد.

وانتقاالت و  سبب منظم ساختن و هماهنگی ساختار نقل، نظارت دولتجهت شمول مالیات بر تقسیم نامه از 

 و عدم شمول آن موجب کاهش کاریی و هدررفت منابع می شود. گردد درآمد میکسب 

 9و دقت 8صل مالحظات مرتبطا ( 3-5

 )  د. وضوع تصمیم را در نظر گرفته باشنمرتبط با م در هرگونه اتخاذ تصمیم، مالحظات ولتی بایدمقامات د

Groves, Matthew,2012،28)   بودن، اصل مالحظات مرتبط است به  یکی از اصول مرتبط با اصل معقوالنه

زمانی که در تصمیم متخذه، مالحظات مرتبط با موضوع تصمیم  :دارد همین دلیل است که قاضی ماسون بیان می

                                                           
6   . Reasonableness. 

7  .  For example: Canadian Association of industrial, Mechanical and Allied Workers, Local 14 v. Paccar of. Canada 

Ltd., [1989]; R. v. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions [2001]; Phalam Gurung v Ministry 

of Defence [2002] EWHC 2463; R v Swindon NHS Primary Care Trust [2006] EWCA Civ 392. 

 
8  .  Relevant Considerations 
9  .  Care 
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 مقام دولتی اعطا می هنگامی که صالحیتی به  10.شود و غایت آن لحاظ نشود، این تصمیم عقالیی محسوب نمی

مالحظه مسایل مرتبط و  نحو احسن انجام دهد و عدم  چنین مسئولیتی را بهشود تا  شود، در واقع وی مکلف می

با توجه ویژه قضات به این اصل مدیریتی در  .انگاری در انجام تعهد است حیاتی تصمیم، به منزله نقض و سهل

الیا ژه استروی تدریج به یک اصل کلی حقوق اداری اغلب کشورها، به دعاوی مختلف، اصل مالحظات مرتبط، به

 11د.و انگلستان، تبدیل ش

در حقوق انگلستان، عدم توجه به عوامل وابسته و تعیین کننده در تصمیم اداری، عاملی برای سلب وجاهت و 

مطابق با رویه قضایی اتحادیه اروپا، اصل مالحظات مرتبط نه تنها مقام اداری 12.شود اعتبار قانونی آن قلمداد می

سازد تا کلیه  نماید، بلکه وی را متعهد می ه مسائل مربوط به هر تصمیم میآوری و توجه ب را ملزم به جمع

 13. ها همسو گرداند شروع موضوع را در اقدامات خود رعایت نموده و رفتارهای تابعه را با آنمجوانب معقول 

این اصلی که در رای دیوان نادیده گرفته شده است هنگام صدور رای به جوانب و مالحظات دیگر نیز باید توجه 

 ودقت الزم را داشته باشد. با رای به عدم شمول مالیات بر تقسیم نامه، زمینه برای فرار مالیاتی فراهم می شود. 

 

 

  صالحیت هاو  اختیاراتاصل خروج از حدود  ( 3-6

الف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط خ» : است کهآمده دیوان عدالت دلیل ابطال  متن رایدر 

این گزاره ساده که مقام عمومی نمی بایست خارج از حدود صالحیتش عمل نماید، . »«د..شو تشخیص داده می

اصل اساسی حقوق اداری نامیده شود. بنیان حقوقی نظارت قضایی، دکترین الترا  شاید در خور آن باشد که

وسیع، این ادعا را با پاالیش و عمومیت دادن به اصل خروج از صالحیت توسعه داده اند. سطح محاکم در  14وایرز

»((wade&forsyth,(200),p35با دو قرائت مضیق و موسع از اصل الترا وایزر استوار حقوق انگلستان ،

است. در مفهوم مضیق، توجه محاکم به منطوق قوانین موضوعه و عدم تجاوز مقام عمومی از صالحیت های 

تفویضی مصرح در قانون معطوف است و نص قوانین موجد اختیار تصمیم گیری اداری، مالک ارزیابی محاکم در 

فهوم موسع که وفق آن، عمل اداری مقام م»  (99 .ص1392 )شیرزاد،اداری می باشد.  نظارت قضایی بر عمل

نشئت می ، تفسیر متن قانونی که صالحیت را تفویض می کنداز  .عمومی، خارج از صالحیت فرض می شود

                                                           
10 . Minister for Aboriginal Affairs v Peko-Wallsend Ltd [1986]; R v Secretary of State for the Home Department, ex 

parte Findlay [1985] AC 318. 
11 . R v. Somerset County Council, ex parte Fewings and others. [1995]; Re Sui and Minister for Immigration and Ethnic 

Affairs [1996]; Re PW Adams Pty Ltd and Australian Fisheries Management Authority [1995]; Regina v. 
Gloucestershire County  
12 . Council, ex parte Barry [1997]; R (Datafin plc) v. Panel on Take-oers and Mergers, ex parte Datafin plc [1986]; R v. 

Newham London Borough Council, ex parte Sacupima [2004].R v Home Secretary, ex p Venables [1998] AC 40. 

13  .  Case 34/77. Josef Oslizlok v Commission [1978] ECR 1099; Case C-269/90, Technische Universität München v 

Hauptzollamt München-Mitte [1991] ECR I-5469. 
14  . Ultera Virs  
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و عدالت گیرد. در این باره در انگلستان رویکرد محاکم این است که مقتضیات ناشی از عقالیی بودن عمل اداری 

طبیعی، اصول کامن الیی هستند که پارلمان قبال برای اعطای قدرت قانونگذاری تفویضی به مقامات اداری لحاظ 

دکترین خروج از صالحیت است که دغدغه کنترل مفهوم موسع،    (Zarei,1998,pp103-104) «کرده است.

صالحیت اختیاری مقامات عمومی مطرح می عمل اداری، فراتر از نص قانون موضوعه را دارد و عمدتا در بستر 

اعمال این معیار توسط دادرس اداری، مستلزم استناد به معیارهای مستقل مفهوم موسع، مانند سوء استفاده از  شود.

 (101.) شیرزاد، ص ظات نامرتبط در اتخاذ تصمیم استاختیارات، اهداف ناشایست مقام اداری، و دخالت مالح

وج از دیوان عدالت اداری در قضایایی که ماهیت آن ها ودالئل خواهان، با مفهوم خر اما رویه هیئت عمومی 

رابت دارد حاکی از آن است که اصل قانونی بودن، به مثابه چتری بر رویکرد دیوان سایه افکنده و صالحیت ق

آراء دیوان مشهود موضوعی استکه در تمام (102، ص همانقضات را از استناد به سایر جهات بازداشته است.) 

ق.م.م نبوده است.  119از مصادیق مذکور در ماده  نامهتقسیم بیان داشته که اما با رجوع به متن رای دیوان،  است.

 ؟قابل پذیرش استین دیدگاه ،اآنتفسیر  قانون وبا رجوع به این سوال پیش می آید که آیا حال 

مقام بیان مصادیق نبوده ر بودن داللت دارد و د عامو  کلیبر  دیگر عنوان هربردن عبارت رکا اب 15ق.م.م 119ماده 

 املفظی است که بر تمعام یا عموم   بیان شده است. یق تفسیر نمود بلکه به صورت کلینباید به صورت مض لذا

افراد مفهوم خود داللت داشته و مفید معنی عموم و فراگیرنده همه افرادی است که به آن نامیده می شود عموم را 

شمول و جاری بودن مفهوم بر جمیع آن میدانند که ممکن است ناشی از وضع کلمه و مدلول لفظی آن و یا ناشی 

یه، همه، هر، تمام، همگی و... بکار می رود. از مقدمات حکمت باشدو و گاه همراه با ادادت عموم مانند کل

  ( 162ص :1390)بهرامی، 

 تقنین را کامال روشن خود مقصود قانونگذارنمی تواند عمدۀ ولی است، عامای ایجاد قاعده  قانون، وضع از فهد

 مطرح همواره قانون تفسیر از این رو کند جزئیات پیش بینی با راآن به مربوط عملی تمام موقعیت های کند یا

 دربارۀ دادرسی برای انونق کلیت یا قانون زا مشخصی متن زا ضروری و روشنی برداشت قانون، رتفسی. تاس

 می سو یک زا شود؛ می وسیعی معنایی گسترۀ شامل قانون تفسیر حاصطال نظرمفهومی، زا. آن به مربوط اختالفات

 که باشد مبهم چنان آن قانون متن که است صورتی در آن و باشد قانونگذار خود توسط قانون تفسیر شاملد توان

. دنباش دادرس یا قانون مجری توسط فهم قابل آن، زا معقولی لولمد موردنظر، موضوع خصوص در اساسا

 ،«انونیق تفسیر»را تفسیر اینگونه. است اسالمی شورای مجلس صالحیت در قانون، تفسیر ،ق.ا 73اصل براساس

 زا دیگری نوع انونی،ق تفسیر مقابل در ( 293 :1382 لنگرودی، جعفری).اند نهاده نام ،«قضایی تفسیر»مقابل در

 براساس. گیرد می صورت قانون به مربوط اصخ لۀئمس وصدرخص یدادرس برای دادرس توسط که تفسیر

 ،کنند می قوانین زا حق، تمییز مقام در دادرسان که تفسیریاز  مانع قانون، یرتفس در سمجل الحیتصق.ا، 73اصل

                                                           
 دیگر عنوان هر یا جایزه عنوان  به یا و محاباتی معامالت طریق از یا و بالعوض صورت به حقوقی یا حقیقی شخص که نقدی غیر یا و نقدی درآمد »ق.م.م 119 ماده.  15

 «.بود خواهد قانون این(  131) مادة در مقرر نرخ به اتفاقی مالیات  مشمول نماید می تحصیل قبیل این از
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 تکلی ای زااج و اه نبهاز ج هریک در ابهام فرض در قانون، از هموج درکی آوردن ستبه د تفسیر، از فهد. نیست

 (508ص : 1401 ،اییشهنی. )است حق تمییز منظور به آن،

 متن محور مالیاتی، قانون در تفسیر دیوان دهد رویکرد نشان می  16اداری عدالت دیوان آرای از تعداد زیادی

 لفظی قانون و داللت متن خود است، قانون مالیاتی تفسیر منبع آنچه درون متنی و ادبی تفسیر در رویکرد .است

 (Cunningham & Repetti, 2004: 8)ندارد.  تفسیر در نقشی مقنن قصد و قانون اهداف و است آن

 بلکه براساس داللت های قانون، متن زا اتنه نه قانونی حکم که است آزاد تفسیر رویکرداین رویکرد،  مقابل در

 واقعیات یا قانون حرو قانون، وضعاجتماعی  و ادیاقتص انیمب انون،ق فاهدا مقنن، دقص مثل متن از خارج

 قانون تفسیر در گرایی متن آمریکا، مالیاتی حقوق در 17.است استخراج قابل نیز اختالف موضوع پرونده اقتصادی

 :Choi, 2020))است داشته رالفد های بردادگاه کمتریقدار م و کشور الیع واندی رب ادیزی وذنف مالیاتی

 تغییر حال در گرا متن تفسیر سمت به 2010 های سالد از بع تا 1900 سالاز  کشور عالی دیوان رویۀ .(207

  (.(Choi(2), 2020: 377 .است بوده

 های تقنینی،واقعیت و تاریخی های متن،زمینه کلیت لحاظ با مالیاتی قانون واژگان تفسیر اسپانیا مالیاتی قانون طبق

 و نروژ دانمارک، کشورهای در. گیرد می صورت قانون هدف و روح مالحظۀ و قانون اجرای زمان اجتماعی

. ) است آن حقوقی شکل جای به مالیاتی عمل اقتصادی ماهیت  بر تأکید مالیاتی قانون تفسیر در ، فنالند

Thouronyi, 2003: 148)  ) 

 پذیرفته را قانون هدف مبنای بر مالیاتی قانون استنباط ایدۀ اتریش و لوکزامبورگ هلند، سوئیس، آلمان، کشورهای

 نقشی حقوقی اصول کشورها این در که نیست این معنای به یادشده موارد البته ( Thuronyi: 14, 2003. )اند

 یا حقوقی معیارهای براساس قانون تفسیر خصوص در که است دادگاه نهایت در بلکه باشد، نداشته تفسیر در

 آمریکا، حقوق در مالیاتی قانون موسع تفسیر ( Thuronyi, 2003: 147).گیرد می تصمیم اقتصادی معیارهای

 خود مدلول ترین وسیع در درآمد مفهوم و بود خواهد منبعی هر از درآمد هرگونه دربردارندۀ پذیر، مالیات درآمد

 نمایندۀ همچون دادرس متنی، برون و آزاد تفسیر رویکرد در  (Barker, 2003: 862).شود می تفسیر

 ;Cunningham, ( Christians, 2014: 50  8-2004،7.) کند می عمل قانون اجرای در قانونگذار

                                                           
 متن محور، دیوان، تفسیر است، کرده ابطال را ارضی حوالۀ بر تمبر حق موضوع مالیات مورد در هیأت عمومی دیوان مصوبۀ که دیوان، عمومی هیأت5/3/9910مورخ135در رأی شمارة.  16

برحواله  تمبر حق معافیت اعمال شدن مقید نیست، تمبر مالیات حق مشمول قانونی نظر از ارزی، حوالۀ که آنجا از رأی، به موجب این است اصولی براساس استدالل و مضیق
 حق شمول متضمن که شکایت مورد اما از این رو این قید از مصوبۀ حجت است، دارای که بوده غایت مفهوم متضمن وزیران، هیأت در مصوبۀ«تحریم دورة به»ارزی، های
 بعد از تحریم است، ابطال شده است. دورة برای ارزی حوالۀ بر تمبر

خط مشی های  واضع نه و قانون مجری را خود اینکه به دلیل پیروی می کنند ، درون متنی و روش ادبی از مالیاتی قوانین تفسیر در قضات سویل ال، حقوقی نظام عضو کشورهای در بیشتر . 17

 آن منطوق قلمرو از خارج نباید قانون حکم که حاکم است قاعده این مالیاتی قوانین تفسیر در آمریکایی،-انگلیسی حقوق سنتی دیدگاه طبق Thuronyi, 2003: 145)) قانونی می دانند.

 (.Barker,  2003 :835)است. نگرفته قرار حکم مورد صریح و خاص به طور که شود موضوعاتی شامل که توسعه یابد آن به گونه ای قلمرو یا یابد تسری
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 امابه موارد در م مالیاتیحک ریتس معد و یقمض یرتفس ردرویک ۀددهن نشان دیوان عمومی هیأت آرای برخی

  18.تاس

 بر مالیات اخذ بر مبنی مالیاتی امور مانساز بخشنامۀ ،مورد بحث در مورد شمول مالیات بر تقسیم نامه رأی در

 صریح حکم به منوط اتمالی برقراری و وضع اینکه استناد به را شرکا زا مشاع مال تقسیم زا ناشی تحصیل

  .است هشد ابطال است، قانونگذار

 یرتفس درویکر زا عناصری ولی دارد تریبیش گاریساز یمتن درون یرتفاس با ایران، در مالیاتی قانون تفسیر اینکه با 

 عالی شورای 28/12/1375مورخ   3777/4/30شمارۀ نظریۀ. خورد می مچش هب اتیمالی و اییقض آرای در زنی ادآز

 در این نظریه،. است ادآز یرتفس بیانگر وحقوق مالیاتی  تفسیر در اقتصادی تحلیل متضمن نقش  دادن 19اتیمالی

حکم قانونی  شورای عالی مالیاتی برای کشف است و اظهارنظر شورا برای رفع ابهام، مستلزم تفسیر قانون مالیاتی

تحلیل در جهت متن قانون و استناد به اصل قانونی بودن مالیات، قرار دادن  جای مالک حاکم بر موضوع، به

نشان شورا  نظر پذیردانسته است. ماهیت انتفاعی مالیات داقتصادی،آن را فاقمعیارهای  ماهیت عمل و براساس

 قوانین اجرای شیوۀ مورد در نظر اعالم شورا این قانونی وظایف و از آزاد به تفسیر شورا ملموس گرایش دهندۀ

 ق.م.م( 255مادۀ2بند ) است

 بودن قانونی اصل با مغایرتبه دلیل  را شورا نظریۀ دیوان موارد نشان می دهد در بیشتر لتداع دیوان آرای

 .استکرده  ابطال مالیات

 دارد، گرایش متنی درون تفسیر سمت بهطور رایج  به ،ق.ا51 اصل به مکرر استناد با دیوان،عمومی  رویۀ دهرچن

در  یرأی. ودش یم هدید ومیعم هیأت آرای در متنی برون و ادآز تفسیر براساس  آرا وراز صد واردیمً  رااخی نلک

 مالیاتی التعد رعایت مالیاتی، قوانین وضع فلسفۀ اصول» اینکه به اشاره با 20 خصوص معامالت سکه و ارز ،

ث حی از رأی. کرد تأیید را صادره دستورالعمل «...گردد اخذ مالیات بایدد ونش یم عمنتف هک افرادی زا و است

اینکه  و است قانون متن زا خارج عنصری که اینکه «مالیاتی التعد رعایت» و «قانون وضع فلسفۀ »اشاره به 

                                                           
 از تلقی و شرکت ندانسته موجب منفعت را، سهامداران به( مؤدی) شرکت از زیان انتقال مالیاتی، عالی نظر شورای برخالف دیوان ،20/04/1396مورخ  348شمارۀ رأی در . 18

 .است کرده رد درآمد مالیاتی را به عنوان آن
 مشتری به پیش خرید بابت که است تخفیفی»مبلغ پیش پرداخت آنها، ماهیتا  قبال در پیش خریداران خودروسازان به پرداختی شرکت  های سود این رأی، براساس . 19

 .«نیست مالیات مشمول و مشتری نبوده برای درآمد منظورمی گردد لذا
 مالیات پیرامون مالیاتی امور سازمان دستورالعمل مورد در عدالت اداری بانکی دیوان مالیاتی، تخصصی هیأت 27/12/1398مورخ980997090611075رأی شمارۀ   .  20

 افزایش و سکه خرید که مالیاتی امور سازمان دستورالعمل از شکایت به رسیدگی در عدالت اداری است. دیوان آزاد تفسیر از عناصری به ارز، نمونه ای از استناد و سکه معامالت

 ، 975و9،19،11،10،977مواد  از  جمله  مستقیم قانون مالیات های از مختلف قانونی مواد اطالق به استناد با دانسته، سکه خریداران برای مالیاتی تکالیف مشمول را قیمت آن

  مالیات می کند، پرداخت به مکلف تحصیل شده، درآمدهای تمامی را بابت اشخاص که

 مالیاتی امور سازمان دستورالعمل مورد در اداری، عدالت دیوان اصناف و اقتصادی مالی تخصصی هیأت1397 /26/6مورخ  970997090610131شمارۀ به دیگری رأی  در

قانون مالیات  93و 229مواد به استناد با دیوان، هیأت تخصصی درآمد مالیاتی، تشخیص برای اشخاص بانکی حساب اطالعات از استفاده به مالیاتی سازمان امور اختیار بر مبنی

 مرور رعایت نیز و آن ننمودن تلقی و درآمد مؤدی واحد یک حساب های بین گردش از مالیاتی تعارض رفع همچون دستورالعمل، محاسنی»اینکه  به اشاره با مستقیم، های

 کلیت به استناد .است کرده رد را بانکی به حساب های مراجعه برای قانونی صراحت نبود استناد به بودن دستورالعمل قانون خالف شکایت ، «دارد نیز مالیاتی زمان

 ود درجمحاسن مو مؤدی و نیز اشاره به ددرآم صعه به اطالعات حساب بانکی برای تشخیجمراامکان  بر دال قانون از مشخصی عبارت به استناد به جای قانون 93و229مواد

 است.اد در تفسیر و استنباط قانون مالیاتی زآمبین دخالت دادن عناصر تفسیر  دستورالعمل
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 اقتصادینتایج  »و «قانون مبانی و فهد» ۀکنند منعکس داده، قرارتأکید  مورد را انتفاع در مؤدی اقتصادی وضعیت

 (524،ص  1401شهنشایی،) .است قانون تفسیر در دآزا رویکرد زا عناصری عنوان به « مؤدی عمل

 نتیجه گیری: (4

 شراکتیاموال  تقسیم نامهشمول مالیات یکی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد در این مقاله 

اکثر در بیشتر کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است نقد بر آراء مراجع قضایی بررسی شده است. 

 دارد.برجسته نقش و این امر می تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی 

می باشد؛ آنچه موضوع بحث است. عمومی قدرت با شهروندان ارتباط یکی از حساس ترین نقاط مالیات موضوع 

که بر  درحالی، به دلیل عدم تصریح قانون مدنی موضع اتفاق نیست آنماهیت موضوعی که مالیات بر تقسیم نامه،

تنها است.  رویه قضایی نیز دقیقاً ماهیت تقسیم را مشخص نکرده .گردد تشخیص ماهیت آن آثار فراوان مترتب می

 ق.ث 47و 46همین دلیل باید مشمول مواد  و بهکرده که تقسیم یک معامله است  ی ذکرایعالی کشور در ر دیوان

برطبق  بدانیم، مالیات آن یعقد هر که تقسیم را یک معامله خواه در قالب. لذا از لحاظ مالیاتی، باپذیرش اینباشد

 به نرخ پنج درصد محاسبه می شود.  ق.م.م 59ماده 

لب تمییز حق و نه در قالب معامله، به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه، در قاباپذیرش تقسیم دیگر  و از طرف

ق.م.م محاسبه و وصول می شود. در  131به نرخ مقرر در ماده ق.م.م  119مطابق با ماده مشمول درآمد اتفاقی 

ی توان این چنین بیان کرد که با قبول هریک از این دیدگاه های آثار مالیاتی متفاوتی برای آن بار می نهایت م

 شود. 

بررســی  رای دیواندالیل ابطال ، حقوق اداری در این نوشــتار با تکیه بر اصول بنیادین حقوقــی حاکم بر

اصل معقوالنه بودن، اصل اصل دخالت دولت،  مالیاتی،نند اصل جلوگیری از فرار با استناد به اصولی ماگردید. 

استفاده قضات از این اصول در آراء خودشان شاید اشکاالت را بیان شد. پیشنهاد می شود که مالحظات مرتبط 

تحلیلی و علمی آرای دیوان عدالت اداری باعث تقویت  و بررسی نقدکاهش و آرائ قدرتمندتری صادر گردد. 

 هرچه اجرایزمینه ساز ارتقاء کیفیت و اتقان بیشتر آرای صادره و و  ناقدین خواهد بودت تحلیل حقوقی قدر

 .بود خواهد جامعه در بهترعدالت

 قانون، تفسیربحث  به مالیاتی حقوق انپرداز نظریهدر کشورهای دارای نظام مالیاتی توسعه یافته عالوه بر اینکه 

 وقحق در. تاس تهتوجه داش مالیاتی قانون تفسیری نظام آگاهانۀ توسعۀ و ایجاد در نیز قضایی رویۀ ،دارند هتوج

 با ازبین بردن خال های قانونی زمینه انون،ق یرتفس اصول و مبانی متضمن قانونی احکام نبود به دلیل ران،ای اتیمالی

 کارامد قانونمند، مالیاتی حقوق داشتن یک نظام برای همچنین پیشنهاد می گردد فراهم گردد. تفسیر قانون مالیاتی

 علمی فراهم گردد. و حقوقی معیارها و مفاهیم قانون براساس تفسیری نظام ایجاد و تبیین یک عادالنه، و

 منابع و ماخذ : 
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ماهیت افراز در حقوق موضوعه  (،1399ی، )مهد دیس،  مقدم ینیحس ، حسن دیس ،مقدم ینیحس، د یحم یابهر -1

 .30-3، 22های فقه مدنی،:ایران و فقه امامیه، آموزه 

   ، تهران: کتاب فروشی اسالمیه. 12، چ 2(، حقوق مدنی:ج1375امامی، سیدحسن، ) -2

 .نگاه بینه :(،بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها،  تهران1390بهرامی،بهرام،  ) -3

 دانش. ،تهران:انتشارات گنج5صلح(، چ –، حقوق مدنی)مشارکت  (1349جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ) -4

 ، تهران : انتشارات مجد.1(، حقوق مدنی در رویه قضایی،چ 1379،سیدمحمدرضا، )حسینی -5

 ، تهران: میزانمالیه عمومی(، 1399)رستمی، ولی،  -6

. قابل 25(، ارتباط کار دفاتر اسناد رسمی با مالیات، مجله کانون ،  1380رحمت نژآد تهرانی زینب السادات ،) -7

 http://ensani.ir/fa/article/157764 دسترسی :

 ، تهران: انتشارات فکرسازان1(،تقسیم اموال مشترک،چ1384،علی، )سرخی -8

 ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(1(، دلیل تحریر الوسیله، چ1427،علی اکبر،)سیفی مازندرانی -9

فصلنامۀ قضایی ،  و مالیاتی آرای به نگاهی با مالیاتی حقوق در قانون تفسیر مبانی (  1401)احمد ، شهنیایی -10

 255-245 :   1401بهار  ، 1 ، شمارۀ 25مطالعات حقوق عمومی، دورۀ

 (، دالیل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری ، تهران: جنگل.1393شیرزاد، امید،) -11

 ،قم: دفتر انتشارات السالمی.2(، حقوق مدنی،چ1375،حبیب اهلل،)طاهری -12

 ، تهران: شهردانش .1(، آیین دادرسی مالیاتی ، ج1394طاهری تاری،میرمحسن، ) -13

( ، تاملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت تقسیم در 1396طباطبایی ،محمدصادق ، جعفری ، نفیسه،) -14

  .5-28( ، 36)11و مبانی حقوق ، شرکت حقوقی، فصلنامه مطالعات فقه اسالمی

 (، حقوق اداری، تهران : سمت.1387طباطبایی موتمنی، منوچهر، ) -15

 ، تهران: انتشارات گنج دانش.5صلح(، چ -( حقوق مدنی )مشارکت1379، ناصر، )کاتوزیان -16

 ،تهران: انتشارات میزان32(، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ 1390،ناصر،)کاتوزیان -17

 (، فلسفه حقوق، ج دوم، تهران: گنج دانش.1390ناصر،) کاتوزیان، -18

 ،تهران: نشر حقوقدان.1(، اندیشه هایی در حقوق امروز،چ 1376کاشانی، محمود ،) -19

 ، تهران: نشر میزان. 1(، چ 1388، حقوق مدنی)قراردادهای ویژه(، )انیشکا -20

 وران.عمومی،تهران: انتشارات د (، مالیه1396) مهدی، تقوی، ابوطالب، .مهندس -21

 ، تهران: انتشارت گنج دانش.1،چ7(، حقوق مدنی 1378نوین،پرویز، ) -22

، ضمیمه ماهنامه «بحث درباره افراز)تقسم نامه( و لزوم یا عدوم لزوم گواهی از دارایی( »1369نوروزی، برزو، ) -23

 . 46کانون،سال چهل و هفتم، دوره دوم،ضمیمه شماره 

 پایان نامه   -

http://ensani.ir/fa/article/157764
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 عدالت وانید ییقضا هیرو در آن یبررس و یادار حقوق اصول قلمرو و مفهوم(، 1396پیفت، آرین )  -

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ی،رساله دکتری،ادار

، پایان نامه اداری عدالت دیوان قضایی رویه در مالیاتها بودن قانونی اصل جایگاه (،1395جعفری، ابراهیم،) -

 حقوق، دانشگاه قم.ارشد،دانشکده 

 

 عربی

،بیروت: منشورات الحلبی 3،چ  8،الوسیط فی شرح القانون مدنی الجدید،جبی تا ، عبدارزاق احمد،السنهوری -

 الحقوقیه.
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