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میباشد و بر این اساس مغایر با شرع است .در این گزارش ضمن تبیین موضوع و
تشریح ادله طرفین ،ابعاد حقوقی موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.
شرح و بررسی

شاکی (شرکت گروه سرمایهگذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوهسازان هشتم)
که یک شرکت انبوهسازی میباشد با شهرداری قراردادهایی تحت عنوان
«مشارکت» منعقد کرده است تا کارهای عمرانی و ساختمانی شهرداری را انجام
دهد .قراردادهای مزبور به شکل «قرارداد رسمی» نبوده و ازاینجهت است که
سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی با استناد به مواد ( )17و ( )10قانون ثبت
اسناد و امالک 4مصوب  4340اعالم کرده که این قراردادها را معتبر ندانسته و
لذا وجود رابطه قراردادی «مشارکت» را میان شرکت مذکور و شهرداری به
رسمیت نشناخته و قائل به وجود «قرارداد پیمانکاری» میان آنها میباشد .تفاوت
این برخورد سازمان مالیاتی در میزان مالیاتی است که از شرکت مذکور اخذ
خواهد کرد .با این توضیح که در «قرارداد مشارکت» مؤدیان _ بر اساس ماده
( )44آییننامه اجرایی موضوع ماده ( )77قانون مالیاتهای مستقیم _3به نسبت
سهم خود در مشارکت ،مالیات خواهند پرداخت ،در حالی که در قرارداد
 .9ماده  -74در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد
ذيل اجباري است:
 -1كليه عقود و معامالت راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر امالك ثبت نشده.
 -2صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه
ماده  -74سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده ،در هيچيک از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد
شد.
 .3ماده  -11مشاركت در ساخت و فروش ،در صورت رعايت مواد ( )74و ( )74قانون ثبت اسناد و امالك قابلقبول است .در
اين صورت درآمد مشمول ماليات هر شريک بر مبناي سهم تعيينشده در شركتنامه ميباشد.
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پیمانکاری ،پرداخت کل مالیات بر مبنای ماده ( )402قانون مالیاتهای مستقیم
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بر عهده پیمانکار خواهد بود .ازین رو شاکی نسبت به نامههایی از سازمان امور
مالیاتی که به این موضوع تصریح کرده و قرارداد مشارکت وی را معتبر ندانسته،
شکایت دارد و آنها را مغایر موازین شرعی و قانونی میداند که ادله او و پاسخ
سازمان امور مالیاتی در ادامه این گزارش بررسی میشود.
ادله طرفین

دالیل و مستندات شاکی ناظر به مغایرت نامه موضوع شکایت با موازین
شرعی و قانونی را میتوان به شرح زیر دستهبندی کرد:
.1

مغایرت با قانون مدنی و قصد طرفین قرارداد :شاکی مستند به مواد

متعدد قانون مدنی معتقد است که بخشنامههای (نامههای) سازمان امور
مالیاتی خالف قانون میّباشد ،چراکه بر مبنای ماده ( )222قانون مدنی
«الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» و شرکت مذکور و شهرداری
عقد مشارکت بر مبنای مواد ( )171( ،)175( ،)171و ( )175قانون
مدنی 2منعقد کردهاند ،اما باوجود این ،سازمان امور مالیاتی بهواسطهی
بخشنامهای «عنوان عقد» را تغییر داده و آثار عقد دیگری (پیمانکاری)
 .9ماده  -101جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران
يا خارج از ايران تحصيل ميشود ،پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيتهاي مقرر بهاستثناي
مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانهاي ميباشد ،مشمول ماليات به نرخ بيستوپنج درصد ( )21۲خواهند
بود.
 .3ماده  -141شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه.
ماده  -143شركت اختياري يا درنتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا درنتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول
مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده  -141هر يک از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يک يا چند نفر از آنها در
مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده  -145طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.
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را برخالف مقصود طرفین قرارداد ،جاری کرده است ،این درحالی است
که بر مبنای مواد ( )191و ( )219قانون مدنی 1قاعده «العقود تابعه
للقصود» جاری بوده و بین متعاملین و قائممقام آنها الزماالتباع است.
از سویی دیگر شاکی با اشاره به ماده ( )4306قانون مدنی بیان میدارد ،قانون
مدنی وجود دو نوع سند عادی و رسمی را همزمان به رسمیت شناخته و براین
اساس سازمان امور مالیاتی نمیتواند برخالف این حکم ،اسناد عادی را بهطور
کامل نپذیرد.
.2

مغایرت با نظر شورای نگهبان :طبق بخشنامههای (نامههای)

سازمان امور مالیاتی ،ازآنجاکه انعقاد عقد مشارکت میان شاکی و
شهرداری در قالب سند رسمی نبوده ،فاقد اعتبار است .مستند این نامه
مواد ( )27و ( )24قانون ثبت اسناد و امالک است که ثبت برخی از
قراردادها را ضروری دانسته و قراردادهایی که به صورت رسمی ثبت
نشدهاند را غیر قابل استناد میداند .بهعبارتدیگر سازمان امور مالیاتی
بدون توجه به قرائن و ادله ناظر بر صحت مفاد عقد مزبور و صرفاً به دلیل
آنکه این قرارداد در قالب سند رسمی نبوده است ،آن را مورد پذیرش
قرار نمیدهد ،در حالی که فقهای شورای نگهبان در نظر شماره
 95/111/2952مورخ  1595/7/29این موضوع را خالف شرع اعالم
کردهاند.
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 .9ماده  -190براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است )1 .قصد طرفين و رضاي آنها  )2اهليت طرفين  )3موضوع
معين كه مورد معامله باشد  )7مشروعيت جهت معامله.
ماده  -219عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائممقام آنها الزماالتباع است مگر اينكه به رضاي
طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
« .3مفاد مواد  75و  74قانون ثبت اسناد و امالك صرفاً اختياري دانستن ثبت سند در برخي موارد و الزامي دانستن آن در
ساير موارد است كه اين مطلب خودبهخود ايرادي ندارد .اما مفاد ماده  22قانون ثبت اسناد و امالك و نيز ماده  74آنكه
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دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در دفاعیهی خود به ادعای شاکی پاسخ
داده است .در این دفاعیه ،به اعتبار اسناد عادی و رسمی پرداخته شده و با
استناد به ماده  4394قانون مدنی 4گفته شده که اسناد عادی در دو مورد،
اعتبار اسناد رسمی را داشته و طرفین آن محدود به مواردی است که در
قانون ذکر شده است .بنابراین قانون مشخص کرده است که اینگونه اسناد
نسبت به چه کسانی معتبر است .ضمناً مطابق حکم ماده ( )10قانون ثبت
اسناد و امالک ،اسنادی که ثبت آنها الزم است ،اگر بهصورت عادی و
غیررسمی باشند ،در هیچ یک از ادارات و دادگاهها پذیرفته نخواهند شد .و
لذا ازآنجا که موضوع قرارداد میان شرکت شاکی و شهرداری نیز از مواردی
است که ثبت آن ضروری اعالم شده ،عدم ثبت آن منتج به عدم اعتبار آن
میگردد .بر اساس این دفاعیه ،نظر فقهای شورای نگهبان نیز در این
خصوص الزماالتباع نیست ،چراکه قانونگذار «مجلس» است و فقهای
شورای نگهبان صالحیت ابطال قوانین را ندارند و اگر چنین صالحیتی را
دارا باشند ،دچار خأل قانونی خواهیم شد .لذا حکم ماده ( )10قانون ثبت
اسناد و امالک همچنان قابل استناد است.


داللت بر بي اعتبار دانستن اسناد عادي غيررسمي دارد اطالق آن در مورد اسناد عادي كه قرائن و ادله معتبر بر صحت مفاد
آنها باشد خالف شرع و باطل است و بهعبارت ديگر در مورد اسناد عادي همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندي كه بينه و
شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد اين اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنين مواردي تخصيص خورده است و مواد
 1241و  1291قانون مدني اشاره به اينگونه اسناد عادي دارد».
 .9ماده  -1291اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است-1 .
اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد -2 .هرگاه در محكمه ثابت شود كه
سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده فيالواقع امضاء يا مهر كرده است.
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جمعبندی و نتیجهگیری

نکته اصلی در خصوص این موضوع این است که طبق اصل چهارم قانون
اساسی ،تمامی قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسالمی باشد و
تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .بر همین اساس ،فقهای
شورای نگهبان نسبت به تمامی قوانین و مقررات کشور صالحیت اظهارنظر
شرعی دارند و در صورتی که آنها را خالف شرع تشخیص دهند ،بطالن آنها
را اعالم میدارند .ایشان در خصوص ماده ( )10قانون ثبت اسناد و امالک ،نیز
اظهارنظر کرده و اطالق آن را خالف شرع دانستهاند .ماده مذکور اسناد عادی را
در برخی موضوعات ،کالً و مطلقاً در نزد مراجع اداری و قضایی غیرقابل استناد
دانسته و همین اطالق ،توسط فقهای شورای نگهبان خالف شرع اعالم شده
است .بر این اساس ،سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای قضایی و اداری
باید اسناد عادی را نیز بررسی کرده و در صورتی که قرین به صحت باشند،
آنها را معتبر شمارند .این امر در عین مستند بودن به اصل ( )1قانون اساسی،
موجب ایجاد خأل و محذور قانونی نیز نمیگردد.
لذا سازمان امور مالیاتی نمیتواند بدون توجه به قرائن و ادله دال بر صحت
سند عادی آن را نپذیرد و عنوان قرارداد را برخالف قصد متعاملین تغییر داده و
آثار متفاوتی را که متناسب با عقد دیگری است بر قرارداد جاری سازد.
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