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  چکیده

درآمد  ات برعدم وضع مالی، باشند می ین منابع مالیاتیتر مهماز جمله ، تجاريي ها شرکت

ق.ت عالوه بر مضرات مالیاتی آن در تعارض با شناخت شخصیت  220موضوع مي ها شرکت
این در حالی است که بسیاري از حقوقدانان ما به بهانه ابهام  .تجاري استي ها شرکتواقعی 

دانند بدون توجه به این امر که  می را در گرو ثبت آنها ها شرکتشخصیت حقوقی این ، قانون

تعارض باال در تعارض با قوانین موجود  .صرفاً نظم دهنده رویدادهاي موجود است رگذا نقانو

مستقیم در شناخت شخصیت حقوقی ي ها مالیاتدر این راستا نقش قانون ، گردد می آشکار

قانون  105که آنها را در عداد اشخاص حقوقی ذکر کرده حائز اهمیت است (م  ها شرکتواقعی 

را در بیانی عام مورد شناسایی قرار داده و آنها  ها شرکت ي هاین قانون کلی .)مستقیمي ها مالیات

به  ها شرکتگرچه اثبات شخصیت حقوقی ، را تحت لواي اشخاص حقوقی مدنظر داشته است

  استناد مواد قانونی سایر قوانین کامالً مشهود است.

  شخصیت حقوقی، ١مالیات، : شرکت عملیها کلید واژه
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  مقدمه - 1

 105با توسل به ماده  ها شرکترویکرد جدید براي تحلیل و اثبات شخصیت حقوقی 

 ي هفارغ از دالیل دعوي کهن ها شرکتق.م.م پس از اثبات مقدمات آن از منظر حقوق 

نو مدنظر تحقیق اي  هتجاري و به شیوي ها شرکتمخالفان و موافقان شخصیت حقوقی 

 خاطر نشان، مگر مرتبط با موضوع شود  نمی است. لذا از دالیل مخالفان نیز بحث

تحقیق فارغ از ایرادات مواد قانونی ، در این خالصه جهت جلوگیري از تطویل شود می

  باشند. می ربط به موضوع بی مورد ارجاع است که

به  ٢تبعیض مالیاتی، دولت است ١اعمال حاکمیت ي هنتیج ها شرکتوضع مالیات بر 

 در مالزمه ها شرکت. بحث از این کند می الن را فراهمهر دلیل موجبات نارضایتی مشمو

تجاري است و در ي ها شرکتو  ٣قابل انکار با بحث شخصیت حقوقی اشخاص حقوقیغیر

  .شود می این تحقیق نیز از این رویکرد پیروي

  

  قواعد عام -2

  دارد: می قانون مدنی در تعریف عقد بیان 183ي هماد

تعهد بر ، چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگریک یا ، عقد عبارت است از آنکه"

  "نها باشدآامري نمایند و مورد قبول 

  :شود می متذکر 10 ي هاحترام به چنین قراردادي در ماد تأییدو در 

در صورتی که اند  هقراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نمود "

  "مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

 ه قرارداد ایجاد شد. حال هدف متعاقدین ایجاد شرکت (به معناي خاص)بدین وسیل

قانون مدنی در  571 ي هماد، به لوازم منطقی آن شود می این شرکت حادث، باشد می

  گوید: می این باره چنین

عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه ، شرکت "

   ")297، 1384، (کاتوزیان

 575ماده ، دده می نیز حاصل از عقد بودن آن را مورد شناسایی قرار 573 هماد و

چنین  .کند می پیش بینی، منطقی اثر قرارداد است ي هشراکت متعاقدین را که الزم

  

 

1- Rule 
2- Tax discrimination 
3- Legal entities 
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 ي هاشخاص ایجاد کنند ي هاهمیت اراد ١شرکتی منطقاً توسط شرکا اداره خواهد شد.

شرکا را براي تعیین شخصی با عنوان اداره اراده  577ماده ، شرکت تا آنجا است که

 طور همانشرکاء شرکت ، پذیرفته است. به خوبی پیداست که، اموال مشترك ي هکنند

م ( ند آن را منحل سازندتوان می اند، هکه با توسل به قراردادي که آن را به وجود آورد

  .). حال شرکت ایجاد شد578

  

  حقوق تجارت - 3

نسبی  طور بهو حتی ، شرکتی است که وجود دارد، استحال تا اینجا آنچه مشخص 

چنین شرکتی به راحتی  کند می مستقل از اعضاي خود است. اقتضاء جامعه ایجاب

دست زده و بعدا به هردلیل طرف معامالت خود را با مشکل ي ها عاملنتواند به هرگونه م

 کامل آن را ایجاباستقالل ، از طرف دیگر پیشرفت اقتصاد و رفاه جامعه .مواجه سازد

هاي  ي یا کاهش آن به همراه فرار از مسئولیت از انگیزهپذیر ریسک لذا عدم، کند می

داراي طول عمري طوالنی بوده و موجبات  چنین همچنین شرکتی  .ایجاد آن خواهد بود

اطمینان اشخاص طرف خود را هم از لحاظ سرمایه کالن خود و از لحاظ جاودانگی 

وجود شرکتی با عنوان شرکت ، اقتضاي جامعه، لذا از این لحاظ، کند می جلب، نسبی آن

تا از ، دادند می لیکن گاهی اشخاص به دالیل مختلف ترجیح .تجاري را به دنبال دارد

مسئولیت و اموال سایر اعضاي شرکت استفاده کرده و دست به ایجاد شرکت در معناي 

اي  هاین دو نوع شرکت باید چار بنابراین براي افتراق، شرکت مدنی) زنند( سنتی 

به پیش بینی معامالت تجاري و تاجر تلقی کردن  اقدام رگذا قانونلذا ، شد می اندیشیده

  ق.ت) 2و  1پردازند نمود (ماده  میها  اشخاصی که به این فعالیت

اینک ، و قانون نیز وجود آن را شناسایی کرد پس از انکه شرکت تجاري تشکیل شد

، شرکتی تجاري است، پس اکنون، باشند می پردازد که تجارتی می مالیاین شرکت به اع

، قانون تجارت در بیانی عام این امر را مورد پذیرش قرار داده است. به هر تقدیر 1و ماده 

) لیکن به 93، 1393، تجاري محسوب است (صقري، این شرکت حتی بدون شخصیت

باید داراي ، ل آمده داراي استقالل باشدهرحال براي آنکه بتواند به اهداف پیش گفته نائ

  شخصیتی جداي از شخصیت اعضاء باشد. 

  

 

ان شرکت را بیانگر اراده ي هاي تجاري برخی حقوقدانان با تحلیلی زیبا، ارکان و مدیر در باب شرکت -1

  به بعد) 1391،133دانند (کاویانی،  آن می
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چرا که تنها ، گذاري چنین شخصیتی نیز منوط است به انتساب آن به شخصاثر

این امور در تالزم عقلی با هم بوده ، ند داراي شخصیت باشندتوان می اشخاص هستند که

ق.ت. با توجه به پذیرش تجاري  1ماده ، ی راعقل ي هو بناء عقال بر آن است. این مالزم

همان  3از ماده  4به همین دلیل است که بند ، مفروض دانسته است، بودن شرکت

تجاري را به تبع تاجر بودن آنها تجاري تلقی کرده ي ها شرکتکلیه معامالت ، قانون

تجاري موضوع خود را داراي ي ها شرکتق.ت کلیه  583است. از همین رو ماده 

موضوع خود را ي ها شرکتقانون تجارت  220 ي هخصیت حقوقی دانسته است و مادش

  این قانون است.  20موضوع ماده ي ها شرکتتضامنی دانسته و شرکت تضامنی از 

که در قانون  شود می دیده، اگر نگاهی به قوانین مالیاتی هم انداخته شود

در بحث از مالیات بر ، بعدي آنهاي  و اصالحیه 1366مستقیم مصوب ي ها مالیات

اشخاص حقوقی دانسته هاي  خود آنها را زیر مجموعه 105 ي هتجاري در مادي ها شرکت

این ماده ، داند می عملی را تجاريي ها شرکتاست. حال با توجه به آنکه قانون تجارت 

ي تجاري (از هر نوع که باشند) از ها شرکتي باشد بر برخورداري تأییدد توان می نیز

ت حقوقی و بودن آنها در لواي اشخاص حقوقی که در بخش بعدي به توضیحات شخصی

  .شود می ي پیرامن آن پرداختهتر بیش

تواند از آنها  نمی رگذا قانونقواعد عقلی و اصولی است که ، جملگی موارد گفته شده

  سرباز زند.

ش وجود واقعی یافته و شخصیت او به تبع استقالل، تشکیل شده، دیدیم که شرکت

موجود ، واقعی است. فی الواقع شرکت که با یک مبناي قراردادي مستحکم تشکیل شد

لذا استدالل آن دسته از ، است و قانون نیز این موجودیت را مورد شناسایی قرار داد

حقوقدانانی که به صرف مصلحتی که در شرایط مختلف معانی متفاوت و متضاد دارد 

 220موضوع ماده ي ها شرکتشدن به شخصیت  (چنان که در بحث مالیاتی عدم قائل

معنایی مخالف آن پیدا کرده ، هدف مصلحت مخالفان را از بین برده و در واقع مصلحت

!! را منوط به  ١ایجاد شخصیت حقوقی شرکت و به تبع آن ایجاد شرکت تجاري، است)

طبیعی  رطو بهبه بعد)  93، 1393، صقري، 32الی 18، 1388، (پاسبان دانند می ثبت آن

  

 

تجاري بودن شرکت اگر چه مالزمه ي عقلی با شخصیت داشتن ان داشته باشد اما فرع بر آن نیست  -1

در حالی که از بیان حقوقدانان مخالف، ایجاد شرکت تجاري فرع بر شخصیت ان دانسته شده و ایـن  

  ثبت محقق و به وجود آورنده ي آن را دولت دانسته اند.شخصیت را تنها با 
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هاي  آن دسته از نظام، که در باال توضیح داده شد طور همانرد است. بدیهی است 

) صرفاً ١(مانند حقوق انگلستاناند  هحقوقی اي که ثبت را موجد شخصیت حقوقی دانست

عام و عقلی را خدشه دار سازد.  ي هتواند قاعد نمی بوده و ها شرکتاز باب نظم بخشی به 

ا از ی همنطقی را پیش بینی کردغیر که به هر دلیل امورهایی  نونچه آنکه بسیارند قا

ي به این منوال صرفاً به دلیل اهم و مهم رگذا قانون اند، هامري منطقی جلوگیري کرد

با فرهنگ سازي مصلحت مورد ها  يرگذا قانونبودن مصلحت هاست و یا حتی برخی از 

  ي شود.گیر مخالف جلو نظر خود را حاکم بر جامعه ساخته تا از عوارض بد

  

  قیاس شخص طبیعی و حقوقی -1- 3

فرض عدم وجود شرکت یا شخصیت حقوقی آن قبل از ، با توجه به مباحث گذشته

با این ایراد مواجه است که؛ تکلیف شرکتی که ، عقالیی بودن آنغیر گذشته از، ثبت

وقی پذیرفته قواعد و اصول حق، اش ایجاد شده و مبناي آن قراردادي است که پشتوانه

قبالً  که چنان، نیست رگذا قانون؟ (و البته فرض ما صرفا عمل شود می چه، شده است

که همانا ثبت باشد چیزي جز  رگذا قانوناقدام ، گردد می گفته شد و در زیر هم اشاره

و  در هر زمان قابل تغییر است. کما آنکه در این تحقیق ، باشند نمی مصلحت اندیشی

 در خصوص یک مسئله رگذا قانونجوابگو نبودن این مصلحت اندیشی تا  شود می سعی

بزرگ اجتماعی یعنی مالیات نمایان گردد). اگر این شرکت تجاري تلقی نشود؛ یک 

شرکت مدنی با موضوع فعالیت تجاري وجود دارد که که مقررات حقوق مدنی بر آن 

صوصا حاکم است. پس باید پذیرفت که شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی و خ

یک واقعیت حقوقی است و گریزي از آن نیست. امري که از قبل ، تجاريي ها شرکت

این قاعده چه در مورد شخص حقوقی و چه ، نیاز به وجود بخشیدن ندارد، موجود است

این درحالی است که این دو ، باشد نمی حقیقی یکسان بوده و دولت عامل وجودي آنها

اقدام به صدور ، دولت، که با تولد شخص طبیعی نیزوضعیتی کامال مشابه دارند؛ چنان 

این اقدام به معناي وجود بخشیدن یا اعطاي شخصیت ، نماید می شناسنامه براي او

ق.م و  958نظم و مصلحت اجتماعی است. ماده   ي هبلکه نتیج، حقوقی به فرد نیست

آیا ، نسته استبسیاري دیگر از مواد قانون مدنی هر انسان را متمتع از حقوق مدنی دا

ي صرفاً رگذا قانوند؟ مسلما نقش ده می این بدان معناست که قانون به او شخصیت

  

 

1- Companies Act 2006- PART 1- In the Companies Acts, unless the context otherwise 
requires. 
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باشد.  می اعالمی است و درپی اعالم امر موجودي براي حمایت و یا مسئولیت پذیري آن

  سالبه به انتفاي موضوع است. ، پس موجودیت بخشیدن به امر موجود

در تطبیق موضوع در مورد ، ه قبال اشاره شدک طور همانلذا در تحلیل این مورد 

چنین بیان داشت که انسان با  توان می ،آن با شخص حقوقی ي هشخص حقیقی و مقایس

، در نتیجه براي دارا بودن این حق، از حقوق مدنی متمتع است، تولد موجود بوده

 958 ي هدر ماد رگذا قانونمنطقی که اي  هقاعد، شخصیت او نیز با تولدش مفروض است

قانون مدنی آن را پذیرفته است. این شخصیت براي قابلیت اعمال باید قابل انتساب به 

، کند که انسان پس از تولد نمی هیچ کس این حقیقت را انکار، شخص باشد (مالزمه)

شخص حقوقی نیز گفته  ي هو از شخصیت برخوردار است. آنچه که در بار، شخص بوده

 موجودیت، داشت. شرکت تجاري با انعقاد قرارداد شرکتجز این نخواهد اي  هشد نتیج

براي ، قانون تجارت) در نتیجه 1پردازد و تاجر است (ماده  می یابد. به امر تجارت می

این شخصیت صرفاً به ، ١شخصیت آن با ایجاد و موجودیت آن مفروض است، تاجر بودن

وم یکدیگرند و و در واقع شخصیت حقوقی و شخص الزم و ملز شود می شخص منتسب

، شرکت پس از انعقاد قرارداد، معناست. لذا به عبارت دیگر شخص بدون شخصیت بی

، ق.ت) 583باشد (ماده  می شخص حقوقی است و داري شخصیت حقوقی، موجود است

؛ هر شخص کند می ایجاب، نظم و مصلحت اجتماعی و حمایت از اشخاص و جامعه

او در جامعه معلوم باشد. لذا هر شخص (در هر باشد وحقوق و تکالیف اي  هداراي شناس

، 14زمانی که وجود آن کشف شود) باید مورد شناسایی قانون قرار بگیرد (مواد  ي هبره

، 17در مورد اشخاص حقیقی و مواد ، 1363اصالحی، قانون ثبت احوال 38و  37، 17

قانون راجع به  2و ماده 1347.. قانون تجارت و الیحه اصالحی . و 185، 176، 117، 96

  

 

ق.ت، تفسـیري بـرعکس آنچـه     220هاي موضوع مـاده ي   چه بسا مخالفان نطر تجاري بودن شرکت -1

ل که؛ این شرکت ها را فاقد شخصیت حقوقی دانسته فلذا چـون  گفته شد برداشت کنند، بدین منوا

یابنـد، امـا    شخصیت حقوقی ندارند تاجر محسوب نشده و مؤسسین آن حسب مورد عنوان تاجر مـی 

شود شرکتی را که پشتوانه ي آن قرارداد اعضـائ بـوده و و ازحمایـت قـانون و قواعـد عـام        مگر می

ران به این نتیجه رسیده انـد کـه بـا وضـع قـوانین      گذا قانون برخوردار است، نادیده انگاشت؟، امروزه

هاي طبیعـی و موانـع    هاي تجاري، با خالء محدودکننده، در همه ي امور و من جمله در باب شرکت

منطقی برخورد کرده و توان مقابله با آنها رانداشته در تعارض با اصـول حقـوقی و قواعـد منطقـی و     

  هنجارهاي اجتماعی است.
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از نتایج این ، ثبت امور و  اعمال مهم اشخاص، در مورد اشخاص حقوقی) ها شرکتثبت 

  مصلحت است. 

اقدام به ، ممکن است شخص فاقد اهلیت یا شناسایی نشده توسط دولت (قانون)

 در این حالت نیز با توجه به قضایاي پیش گفته امور زیر نتیجه، نمایدهاي  انجام فعالیت

  :ودش می

نظم جامعه را مختل ساخته و ، فعالیت او اثر گذار بوده، شخص مذکور موجود است

  .شود می او را منجر ي هسواستفاد

(در باب شخص  دگیر می بسته به مورد در مورد اعمال او تصمیم رگذا قانون، لذا

حقیقی ممکن است حکم به عدم نفوذ عمل حقوقی شود (مانند معامالت صغیر ممیز 

حکم به بطالن شود (مانند ، )به بعد قانون امورحسبی  85ق.م و مواد 1212و 213مواد 

ق.م) ویا حکم به جبران خسارت شود (مانند تلف توسط 1213م ، معامالت مجنون

ق.م). در باب شخص حقوقی نیز ممکن است همین امور 1216م ، اشخاص نااهل

قانون تجارت) پس شخص  220بینی شده و یا حکم به بطالن و انحالل آن شود(م  پیش

  موجود فرض گرد.غیر تواند نمی حقوقی داراي وجودي واقعی بوده و

تجاري  ها شرکتمانند دیگر ، ق.ت 220موضوع ماده ي ها شرکتبینیم که  می لذا

تجاري قانون تجارت است (ماده ي ها شرکت) و هم چنین از انواع 3و  2، 1بوده (مواد 

صراحتا به شناسایی آن پرداخته است  رگذا قانون شخصیت حقوقی آن تأیید) و در 20

، اقتضاي عدالت و آزادي، این امر موافق مصلحت جامعه، ق.م.م) 105ق.ت و 583(م 

  باشد. می انکار بهوحافظ حقوق اشخاص ثالث و طل

  

  ها شرکتقانون راجع به ثبت   - 2- 3

قانون 220موضوع ماده ي ها شرکتبراي اثبات وجود ، آنچه تا به حال گفته شد

مزبور در تجاري  ي هدانیم صراحت ماد می چه آنکه، تجارت و شخصیت حقوقی آنهاست

نمود  مسألهقابل انکار است. این غیر موضوع خود و تضامنی بودن آنهاي ها شرکتبودن 

قانون راجع به  2 ي هاز تضامنی تلقی کردن آن را در ماد رگذا قانونواقعی خود از هدف 

ثبت نشده مورد شناسایی قرار گرفته ي ها شرکت، د که در آنده یم نشان ها شرکتثبت 

و عدم رعایت مقررات ثبتی را دلیلی بر عدم وجود آنها ندانسته است. چنان که در 

در صورت تقاضاي مدعی العموم حکم انحالل "قسمت اخیر این ماده بیان شده است:

را در تضامنی تلقی  رگذا قانوناین ماده هدف "لف نیز صادر خواهد شد.خشرکت مت
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ناچار از شناسایی وجود  رگذا قانون، دده می آشکار نشان طور به ها شرکتکردن این گونه 

به ثبت رسند.  ها شرکتسپس اقتضاي جامعه ایجاب کرد که این ، شد ها شرکتواقعی 

به عبارت دیگر همیشه اشخاصی خواهند بود که به دالیل مختلف از زیر بار احکام 

هم عالوه بر آنکه توانی براي مقابله با چنین  رگذا قانونشانه خالی کرده و  رگذا قانون

اي ندارد ناچار از شناسایی آنها شد تا بتواند براي عدم اجراي مقررات  وجود طبیعی

را هاي  چنین شرکت، ایرانی رگذا قانونرو  ضمانت اجراهایی بر آنها بار کند. از این، قانونی

بر آنها حاکم هاي  عایت مقررات ثبتی آنها را موجب مجازاتتضامنی دانسته و عدم ر

تضامنی آثاري به مراتب سنگین براي اعضاي تشکیل ي ها شرکتانحالل ، ساخت

آن و منعقدکنندگان اولیه قرارداد شرکت در بر دارد. دلیل قوي این ادعا در  ي هدهند

بوده که  1311سال حقوق ایران تاریخ تصویب قانون تجارت کنونی است که مربوط به 

 رگذا قانونکما آنکه ، باشد می 1310مصوب سال  ها شرکتموخر بر قانون راجع به ثبت 

کامل کرده و در  ها شرکتقانون راجع به ثبت  2 ي ههدف خود را از ماد 220 ي هدر ماد

قسمت پایانی خود به این ماده استناد و ارجاع داده است. گرچه چنین امري و محدود 

یت و فعالیت اشخاص به نوعی در تعارض با مفاد بنیادي عدالت است لکن کردن شخص

  رأي به عدم وجود آنها نداده است.  رگذا قانون

  

  دیدگاه مالیاتی -4

، گفت که توان می ق.ت 220موضوع ماده ي ها شرکتاز دیدگاه  مالیاتی در مورد 

و اشخاص حقوقی  ها شرکتخوبی براي شناسایی  ي هد وسیلتوان می ها شرکتاصوالً ثبت 

بدیهی است وضع مالیات بر اشخاص مشمول آن چه از لحاظ ، مشمول مالیات گردد

یا به تعبیري با عدالت مالیاتی همراه  ١مشمولیت و چه از لحاظ میزان آن باید با برابري

  ، )27، 1390، (مجیبی فر٢باشد

  

 

1- Tax equality. 

  عادالنه بودن، ویژگی اساسی مالیات است(برمبناي اصول اقتصادي مالیات): -2

  پردازد هرکس متناسب با توانایی پرداختخود مالیات می -

  نرخ مالیات باید ثابت باشد (آدام اسمیت) -

  مالیات عادالنه باید فراگیر بودده و عمومیت داشته باشد -

  باید مالیات برابر بپردازند.اشخاص در شرایط مالی یکسان  -
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طریق ثبت  از ها شرکتمحاسن ایجاد شخصیت حقوقی براي  ي هبه هر حال اگر هم

 بر ٢و نفع دولت و جامعه از منظر وضع مالیات ١شفافیت مالیاتی، شک بی را بر شماریم

. اگر قرار ٣در عداد این موارد نبوده بلکه از معایب بسیار سنگین آن است ها شرکتدرآمد 

 تجاري تلقی نشوند وضع مالیات بر آنها نیز 220موضوع ماده ي ها شرکت، باشد

عدم شناسایی این ، که در باال گفته شد طور همانر حالی است که این د، معناست بی

شرکت ایجاد شده مدنی ، شرکت تجاري با این چالش مواجه است که عنوان به ها شرکت

پردازند) نه خود  می باشند (به این اعتبار که به اعمال تجاري می بوده و اعضاي آن تاجر

اشخاصی که ، اوالً، که قبالً مطرح شد شرکت. در این حالت گذشته از اشکال حقوقی اي

با حسن نیت به تشکیل شرکت پرداخته به دلیل تخلف بعضی اعضاي شرکت که 

بایست وضع مالیات  می کنند تاجر محسوب شده و نمی مقررات قانونی آن را رعایت

 براي خود، سنگینی را تحمل نمایند که پیش بینی آن را در انعقاد قرارداد شرکت

ي با اصل تر بیشاین امر در تعارض ، البته در میان اصول کلی حقوق مالیاتی دیدند. نمی

 ) کما آنکه این132، 1393، (طاهري تاري باشد می برابري و عدم تبعیض مالیاتی

عدالتی سرخوردگی مؤدیان مالیاتی را با خود خواهدداشت. شریک با حسن نیت هرگز  بی

کرد و شاید اگر به چنین امري مطلع  نمی یخود را در مواجهه با چنین اموري پیش بین

ي ها سالشد مخصوصا که معموالً این شرکا در  نمی بود هرگز به چنین فعالیتی مشغول

هر شریک به تنهایی نیز به  ٤شوند. تشخیص مالیات می اولیه فعالیت با این امر مواجه

ف مؤدیان متکی نماید در فرضی که به هیچ اسناد و مدارکی از طر می واقع بسیار مشکل

تضرر دولت را از باب وضع مالیات و ، اعضاي آن ي هبه فرض سوء نیت هم، نباشد. ثانیاً

گردد به خصوص در جایی  می فرار اعضا از زیر بار مسئولیت مالیاتی را منجر چنین هم

اما در واقع شرکتی با این عنوان ثبت نشده و  دگیر می که معامالت به نام شرکت انجام

گونه سابقه است که اثبات معامله از طرف شرکا با نام این شرکت را براي سازمان فاقد هر

  

 

1- Tax Transparency. 
2-Taxation. 

از اصل تساوي افراد در برابـر مالیـات نـام بـرد، مشـمولیت       توان می از اصول حقوقی حاکم بر مالیات -3

ي  به بهانه 220هاي موضوع ماده ي  اشخاص حقوقی ثبت شده از لحاظ مالیاتی و فرار مایاتی شرکت

بهانه ي عدم برخورداري از شخصیت حقوق، بال شک این تساوي را مختل خواهـد  عدم ثبت و یا به 

هـاي پرداخـت    چون تبعیض مالیاتی و فـرار مالیـاتی گـروه    نمود، پنین امري تبعات ناگوار زیادي هم

  کننده ي مالیات را نیز به همراه دارد.

4- Assessment 
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اگر چنین شرکتی را تجاري و بدون ، . ثالثاًکند می امور مالیاتی بسیار دشوار و هزینه بر

، 1393، (صقري شخصیت حقوقی بدانیم آنچنان که گروهی از حقوقدانان نظر دارند

وضع مالیات بر ، ي مستقیمها مالیاتکه قانون  کند می یداآنجا نمود پ مسألهایراد ، )93

را در زیر عنوان اشخاص حقوقی مطرح کرده است (فصل پنجم از باب سوم از  ها شرکت

اعالم شده است و  ها شرکت، به بعد که در این ماده اولین مشمولین آن 105 ي هماد

  رساند).  می نگارش این ماده نیز همین امر را ي هنحو

فراوان و ثبت معامالت هاي  ١با توسل به تقلب ها شرکتمالیاتی این گونه هاي  فرار

ناعدالتی مالیاتی  اند، هخود تحت اسامی گوناگون و از آنجا که مورد شناسایی قرار نگرفت

تا سایر مشمولین پرداخت مالیات از همکاري با سازمان  شود می را منجر شده و موجب

کارکنان و نارضایتی آنان در هاي  . رابعاً تنش٢ي مالیاتی باشندسر باز زده و به فکر فرارها

میزان ، نماید می نیز حائز اهمیت است چه آنکه کارایی سازمان را مختل مسألهباب این 

وضع مالیات بر اشخاص حقوقی به دلیل گستردگی فعالیت آنها از میزان آن در مورد 

مستقیم در ي ها مالیاتقانون  105 ي هماد، استتر  اشخاص حقیقی به مراتب سنگین

  دارد : می این باره اعالم

، انتفاعی سایر اشخاص حقوقیي ها فعالیتناشی از درآمد  و ها شرکتدرآمد  جمع"

پس از وضع زیانهاي ، شود می که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل

اي مواردي که طبق مقررات مقرر به استثنهاي  ٣حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت

  "درصد خواهد بود 25به نرخ  ٤باشد مشمول مالیات اي می هاین قانون داراي نرخ جداگان

  

 

1- Fraud 

قوقی منحل شده، نسبت به پرداخت مالیات بردرآمـد  مدیران اشخاص ح"ق.م.م،  198براساس ماده  -2

هایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها  حقوقی و نیز مالیاتشخص 

، ایـن حکـم عجیـب    "باشد، مجتمئا یا منفردا با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهنـد داشـت  

کامل نادیـده گرفتـه    طور بها از اعضاي آن شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی رگذار که جدایی  قانون

هاي عملی   مشموالن پرداخت مالیات را در فرضی که مشاهده گر عدم وضع مالیات بر درآمد شرکت

دارد، چگونه ممکن است جدایی اموال اعضاي شـرکت از آن   باشند به فکر فرارهاي مالیاتی وا می می

ی آن که به هیچ وجه توجیـه پـذیر نیسـت) لکـن     نادیده گرفته شود (جداي از تمامی ایرادات حقوق

شـود، بـدین بهانـه کـه بـه       موجود باشد که اصال وضع مالیات بر آنها نادیده گرفتـه مـی  هاي  شرکت

  خصیت حقوقی برخوردار نیستند!ي عدم ثبت از ش واسطه

3- Exempt income 
4- Taxable income 
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وضع  ها شرکتبرسود ناخالص ، این مالیات، که از متن ماده برمی آید طور همان

مشاغل درآمد  بر ١در حالی که نرخ مالیات، گیرد مین شده و معافیت دیگري به آن تعلق

از  تر بیشمتفاوت بوده والبته گاهی ممکن است در موارد کامالً نادر  131رخ ماده به ن

  در آید.  ها شرکت

با سرمایه اندك و  ها شرکتافتد که بسیاري از  می این امر در حالی اتفاق

نه چندان بزرگ بدون هیچ معافیتی مشمول حکم این ماده شده و ي ها فعالیت

رویه عملی سازمان متولی ( باشند  نمی ل این موردمشمو 220موضوع ماده ي ها شرکت

عملی در بسیاري مواقع هرگز ي ها شرکتکما آنکه ، امور مالیاتی هم همین است)

مختلف به معامله پرداخته و تشخیص آنها هاي  شوند چه آنکه با عنوان نمی شناسایی

  دشوار است.

از دیدگاه ، یت حقوقیبنابراین روشن شد با وجود تمام معایب شناسایی واقعی شخص

از دید مالیاتی به دورند  ها شرکتگرچه در عمل این ، مالیاتی این شناسایی مزیت است

سنگین یا حداقل وضع جرائم ي ها مالیاتبا شناسایی آنها در قانون و وضع ، لیکن

د راهکار توان می ،مالیاتی بر آنها در صورت عدم اقدام براي ثبت از تاریخ شناسایی

راي حل معضل باشد. از طرف دیگر دیدیم که خواه ناخواه چنین شرکتی مناسبی ب

بنابراین وضع مالیات بر اعضاي آن و با توجه به مقررات قانون ، شخصیتی واقعی دارد

ي ها مالیاتتجارت که آنها را با عنوان شرکت تجاري مورد شناسایی قرار داده و در قانون 

قانونی است در حالی که رویه عملی غیر ،)105ه مستقیم هم به این امر اشاره شده (ماد

در نظام مالیاتی ایران و در ( کند می ست که این گونه عملها سالسازمان امور مالیاتی 

و  باب سوم  2و  1(مواد  شود می وضعدرآمد  بر، مالیات مستقیم، باب مالیات بر درآمد

قائل شدن شخصیت حقوقی  به بعد). هم چنین با 52مستقیم از ماده ي ها مالیاتقانون 

هم درآمد  حاصله متعلق به شرکت است و مالیات بردرآمد  ،براي چنین شرکت هایی

اعضاي آن وضع شود که منافی استقالل درآمد  وضع خواهد شد نه آنکه مالیات بر

ي ها مالیاتقانون  105 ي هاز ماد 5دارایی اعضا از دارایی شرکت است. موافق تبصره 

از وجوهی تحت عناوین دیگري غیر، مواردي که به موجب قوانین مصوب در، مستقیم نیز

مالیات ، مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشددرآمد  از ماخذدرآمد  مالیات بر

اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. گذشته از آن 

ته و این برخالف اصول د نمود داشتوان می وضع مالیات مضاعف هم در این خصوص
  

 

1- Tax rate 
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چنین وضع ، لذا چه از دیدگاه حقوق تجارت و چه از دیدگاه مالیاتی، مسلم مالیاتی است

 105مطابق ماده ، . به بیان دیگر١غیرقانونی است) ها شرکتمالیاتی بر اعضا این گونه 

تجاري از هر سنخ داراي شخصیت حقوقی بوده و ي ها شرکتمستقیم ي ها مالیاتقانون 

 هعقلی این سه مقول ي هاین ماده به خوبی مالزم، اشخاص حقوقی هستند ي هجملاز 

سازد. این ماده در  می شخصیت حقوقی و شخص حقوقی را آشکار، شرکت تجاري، عنیی 

اشخاص درآمد  تحت عنوان مالیات بر، ي مستقیمها مالیاتفصل پنجم از باب سوم قانون 

  :دکن می حقوقی در صدر متن خود چنین بیان

انتفاعی سایر اشخاص ي ها فعالیتناشی از درآمد  و ها شرکتدرآمد  جمع"

  "...حقوقی

هدف و حکم  تأییدبا وضع این ماده کامالً منطقی بوده ودر  رگذا قانونبه واقع اقدام 

تجاري از هرنوع و از ي ها شرکتصراحتاً ، ها شرکتقانون تجارت و قانون راجع به ثبت 

آن قانون  20 ي هق.ت که به حکم این ماده و  ماد 220اده موضوع مي ها شرکتجمله 

و آنها را تحت لواي اشخاص  ٢داراي شخصیت حقوقی دانسته، شوند می تضامنی محسوب

را مانند آنچه بسیاري  ها شرکتحقوقی قرار داده است. اگر قرار باشد شخصیت حقوقی 

منطقی اذعان داشت عالوه بر غیریم. باید منوط به ثبت آن بداناند  هاز حقوقدانان نظر داد

مستقیم نیز دلیلی ي ها مالیاتقانون  105ماده ، که گذشتهاي  بودن آن مطابق تحلیل

است بر رد آن کما آنکه پذیرفتن دلیل مخالف به معناي پذیرش تناقض دو قانون 

است که  رگذا قانونمستقیم و قانون تجارت و یا انجام عمل لغو از طرف ي ها مالیات

  مغایر است. رگذا قانوننماید و با اصل حکمت  نمی صحیح

اقدام سازمان امور مالیاتی و وضع مالیات و جرائم سنگین به اعضاي چنین شرکتی 

این وضع مالیات گاهی باعث به ، قانونی استغیر خصوصا در فرض حسن نیت آنها کامالً

کند. از طرف  نمی ردام افتادن صرفاً گروهی از اعضاء شده و گاهی هم هیچ کس را درگی

 دیگر شرکت مزبور که اطمینان دارد توسط سازمان امور مالیاتی مورد تعقیب قرار

د و با فرارهاي مالیاتی با توسل به هر ده می آزادانه به فعالیت خود ادامه گیرد مین

  

 

و پذیرفتـه شـده مالیـاتی (انصـاف، عـدم ابهـام، سـهولت و         این چنین وضع مالیاتی با اصول مسـلم  -1

اقتصادي بودن) همخوانی ندارد، بر اساس اصل عدم ابهام، مؤدي باید دقیقا نسبت به تکلیف مالیاتی 

  ).1375، 12خود آگاهی داشته و بداند که چه مالیاتی را باید بپردازد(توکل ، 

هاي مستقیم از اشخاص حقوقی تعریـف ارائـه    ون مالیاتدر یک مقاله ي مالیاتی که در آن به تبع قان -2

 )1373، 21شده است، شرکت را بدون ثبت داراي شخصیت حقوقی اعالم کرده اند (شایانی، 
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خود را از پرداخت مالیات رهانیده و مسئولیت این امر را بردوش اي  هي متقلبان وسیله

کشید. دلیل مبنایی این امر حتی برمی گردد به معایب عدم شناخت واقعی نخواهد 

شرکت ، چرا که در صورت عدم چنین شناختی، شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی

و این مفري واقعی براي چنین شرکتی ، تجاریی متصور نبوده که بر آن مالیات وضع شود

ز شرکا مورد شناسایی فرضی را تصور کرد که اگر هریک ا توان می است. به راحتی

سازمان امورمالیاتی قرار گرفت با تبانی با دیگر شرکا وجود سایر شرکا رامنکر شده و 

تنها به پرداخت مالیات اندکی اقدام نمایند (هم از این لحاظ که شراکت را منکر شده و 

متعدد استفاده کنند و هم از بابت شکست نرخ مالیاتی). اثبات شراکت هاي  از معافیت

اشخاص در فرضی که هرکدام خود را داراي شغلی مستقل معرفی نمایند براي سازمان 

شکست بزرگ ، امور مالیاتی بسیار دشوار بوده و در فرض شناسایی جملگی شرکا هم

زیادي را به همراه داشته که در نهایت هاي  مالیاتی و برخورداري از معافیتي ها نرخ

گردد. این امر عالوه بر مضراتی که براي اجتماع  می منجر به عدم پرداخت مالیات حقه

 موجبات، دده می راهکاري براي فرار مالیاتی، داشته و به اشخاص مستعد سوء استفاده

  عدالتی مالیاتی را فراهم آورده و باعث نارضایتی سایر مؤدیان مالیاتی خواهد شد. بی

  

  ي و پیشنهاداتگیر نتیجه

منابع مالیاتی ترین  ین و بزرگتر مهمکی از ی، تجاريي ها شرکتدرآمد حاصل از 

قانون تجارت راه را  220موضوع ماده ، عملیي ها شرکتباشد. عدم شناسایی  میها  دولت

 فراهم ساخته و لطمات جبران ناپذیري به جامعه وارد ها شرکتبراي فرار مالیاتی این 

ن عدم انجام وظایف لک کند می را ایجاب ها شرکتسازد. اگرچه نظم جامعه ثبت این  می

به  14، 1385عدم وجود آنها نیست (اسکینی  ي هقانونی از طرف این اشخاص به منزل

توان ناموجود فرض کرده و به  نمی که امري موجود را، بعد). لکن اوال واقعیت آن است

ین معایب موکول کردن شخصیت و وجود شرکت به تر مهماز ، ثانیاً، آن وجود بخشید

ن وضع مالیات بر این شرکت هاست. گاهی هدف متعاقدین ایجاد شرکت عدم امکا، ثبت

به لوازم منطقی آن (ماده  شود می این شرکت حادث، باشد می (به معناي خاص)

و  573(مواد  حصول این شرکت از عقد را قانون به رسمیت شناخته است، ق.م)571

حال این ، ق.م)577م ( شرکا شخصی را براي اداره آن برمی گزیند  ي هاراد، ق.م)575

که آن را ، یی از استقالل بودهها هد طرف قرارداد قرار گیرد. این داراي نشانتوان می شرکت

سازد گرچه شخصیت حقوقی اي براي آن متصور نیست و صرفا  می از قرارداد صرف جدا
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ق.م. با پذیرش نصب مدیر براي  580و  579، 577. مواد کند می تأمینهدف شرکا را 

از آثار این امر آنکه؛ شرکت در مقابل ، به این قاعده منطقی دامن زده است، شرکت اداره

ق.م) اقدام شریکی که  583و  581د قابل استناد باشد (مواد توان می اشخاص ثالث نیز

رساند (م  می اذنی ندارد ضمانت او را در پی داشته و این نیز استقالل نسبی شرکت را

با معامالت کالن و استقالل کامل هاي  عه وجود شرکتق.م). لیکن اقتضاي جام 585

معامالت مشمول ، تجاري) لذا هنجارهاي اجتماعی و عرف تجارتي ها شرکتآنهاست (

 آنها را نظام مند، ها با پیش بینی این فعالیت رگذا قانونهرکدام را مشخص کرده و 

آن) به غیر ت یااز این پس هر شخصی (اعم از شرک، قانون تجارت) 2ساخت (ماده  می

 ق.ت). شرکتی که به این اعمال1شد (ماده  می تاجر تلقی، پرداخت می این اعمال

استقالل کامل داشته باشد باید ، براي آنکه بتواند به اهداف خود نائل آمده، پرداخت می

بود و اثر گذاري چنین شخصیتی منوط به انتساب آن به  می داراي شخصیت حقوقی

نیز  رگذا قانوندر تالزم عقلی با هم بوده و بناء عقال بر آن است و این امور ، شخص است

کلیه معامالت  رگذا قانونق.ت). به همین دلیل  1آن را مفروض دانسته است (ماده 

ق.ت) از همین 3ماده  4به تبع آن تجاري تلقی کرده است (بند ، تجاري راي ها شرکت

ي ها شرکتق.ت).  583یها شد (م رگذا قانونرو پذیرش شخصیت حقوقی صراحتا وارد 

به حکم همین ماده تضامنی بوده و از انواع ، ق.ت در ایران 220عملی یا موضوع ماده 

از  رگذا قانونقانون تجارت. نمود واقعی این طرز تلقی  20موضوع ماده ي ها شرکت

به قانون راجع  2در ماده اند  هکه به رعایت مقررات ثبتی اقدام نکرد، عملیي ها شرکت

مشاهده کرد. این ماده عدم رعایت مقررات ثبتی را دلیلی بر عدم  توان می ها شرکتثبت 

وجود آنها ندانسته و در این صورت در صورت تقاضاي مدعی العموم حکم به انحالل 

را در تضامنی تلقی کردن این گونه  رگذا قانوناین ماده هدف ، شرکت داده خواهد شد

 ها شرکتناچار از شناسایی وجود واقعی  رگذا قانوند. ده می آشکار نشان طور به ها شرکت

به ثبت رسند لکن همیشه  ها شرکتسپس اقتضاي جامعه ایجاب کرد که این ، شد

شانه خالی کرده و  رگذا قانوناشخاصی خواهند بود که به دالیل مختلف از زیر بار احکام 

ین وجود طبیعی اي را ندارد ناچار از هم عالوه بر آنکه توانی براي مقابله با چن رگذا قانون

ضمانت اجراهایی بر آنها بار ، شناسایی آنها شد تا بتواند براي عدم اجراي مقررات قانونی

را تضامنی دانسته و عدم رعایت هاي  چنین شرکت، ایرانی رگذا قانونکند. از اینرو 

ي ها شرکتالل انح، ساخت می بر آنها حاکمهایی  مقررات ثبتی آنها را موجب مجازات

آن و منعقدکنندگان  ي هتضامنی آثاري به مراتب سنگین براي اعضاي تشکیل دهند
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اولیه قرارداد شرکت در بر دارد. دلیل قوي این ادعا در حقوق ایران تاریخ تصویب قانون 

خر بر قانون راجع به ثبت ؤبوده که م 1311تجارت کنونی است که مربوط به سال 

هدف خود را  220 ي هدر ماد رگذا قانونباشد. کما آنکه  می 1310مصوب سال  ها شرکت

کامل کرده و در قسمت پایانی خود به این  ها شرکتقانون راجع به ثبت  2 ي هاز ماد

ماده ارجاع داده است. گرچه چنین امري و محدود کردن شخصیت و فعالیت اشخاص به 

راي به عدم وجود آنها نداده  راگذ قانوننوعی در تعارض با مفاد بنیادي عدالت است لکن 

  ق.ت).195مشاهده شود ماده  چنین هماست (

با نگاهی به قوانین مالیاتی هیچ تردیدي در شود؛  نمی به اینجا ختم مسألهو اما 

  ماند: نمی پذیرش این امر باقی

تجاري از هر سنخ داراي ي ها شرکت، مستقیمي ها مالیاتقانون  105مطابق ماده 

 این ماده در باب مالیات بر، اشخاص حقوقی هستند ي هوده و از جملشخصیت حقوقی ب

  دارد : می اشخاص حقوقی چنین بیاندرآمد 

انتفاعی سایر اشخاص ي ها فعالیتناشی از درآمد  و ها شرکتدرآمد  جمع"

  "...حقوقی

هدف و حکم قانون تجارت و  تأییدبا وضع این ماده و در  رگذا قانونبه واقع اقدام 

تجاري از هرنوع و از جمله ي ها شرکتصراحتا ، ها شرکتن راجع به ثبت قانونو

آن قانون  20 ي هق.ت که به حکم این ماده و  ماد 220موضوع ماده ي ها شرکت

داراي شخصیت حقوقی دانسته و آنها را تحت لواي اشخاص ، شوند می تضامنی محسوب

ست بدون توجه به این امر ها سالحقوقی قرار داده است. سازمان امور مالیاتی نیز 

قانونی غیر رسد هم می که به نظر کند می را بر اعضاي آن بار ها شرکتمالیات این نوع 

 ها شرکتاست و هم لطمه به حقوق دولت و اشخاص بوده را ه را براي اهداف این گونه 

 .کند می هموار

  

  فهرست منابع 

مالیات و مشوق ، د حمیدسی، جوشقانی نائینی، آقایی اله محمد، حسن، نظري آقا

 .1390، زمستان، شماره دوازدهم، پژوهشنامه مالیات، مالیاتی درگردونه عدالت اجتماعی

 - انتشارات جاودانه، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده، ابراهیمی محمد

 .1391، چاپ اول، تهران، جنگل
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چاپ ، انتشارات نامه هستی، یترجمه عباس ایمان، حقوقیهاي  فرهنگ نظریه، اچ.بیکس

  .1388اول 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ، ، پنج جلدي ي هدور، حقوق تجارت، اسکینی ربیعا

 .1388، (سمت)ها  انسانی دانشگاه

، ایران در ها شرکت بردرآمد مالیات و سرمایه ساختار، امیر، رسائیان، ناصر، ایزدي نیا

 .1388، بهار، شماره چهاردهم، دوره جدید، فصلنامه تخصصی مالیات

میرواحدي ، جوادخانی ناصر، مترجمان؛ گلکاریان قدیر، پی. اچ. ریچاردز - کرزون بی ال.

 .1390، ویرایش هفتم، انتشارات دانشیار، تهران، فرهنگ حقوق، جوادي محمد، هادي

 .1392، نهم چاپ، تهران، نشر سمت، تجاري يها شرکت حقوق، محمدرضا، پاسبان

 .1389، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندي، تجاريي ها شرکتحقوق ، رضا، منپاکدا

انتشارات دانشکده علوم ، للی مالیاتیالم بین فرهنگ توصیفی اصطالحات، محمد، توکل

 .1390، چاپ دوم، تهران، اقتصادي

شماره ، فصلنامه مالیاتی، شوراي نگهبان و نکات تازه در تفسیر قانون، توکل محمد

 .1375، پاییز، مسیزده

تابستان ، شماره دوازدهم، از فصلنامه مالیاتی، حقوق ایران و اصول مالیاتی، توکل محمد

1375. 

مالی و هاي  مجموعه مقاالت سومین همایش سیاست، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

 .1389، انتشارات شرکت ایده پردازان فن و هنر، مالیاتی ایران

- انتشارات جنگل، مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادالنه دادرسی، راهپیما مهدي

 .1391چاپ اول ، جاودانه

اجرائی مالیات ستانی در هاي  بررسی تطبیقی ضمانت، کتابی رودي احمد، رستمی ولی

 .1391تابستان ، شماره چهاردهم، پژوهشنامه مالیات، حقوق مالیاتی ایران و انگلستان

شماره ، فصلنامه مالیاتی، و اشخاص حقوقی ها شرکتآمد در مالیات بر، شایانی علی اصغر

 .1373، بهار، چهارم
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چندملیتی و ي ها شرکتشخصیت حقوقی ، ذاکري نیا حانیه، صالحی مازندرانی محمد

 .1391، مجله حقوقی دادگستري، آثار آن

، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، رحیمی حبیب اهللا، صفایی سید حسین

 .1393، تهران، چاپ هفتم، سمت انتشارات

 چاپ، انتشار سهامی شرکت، اول جلد، ها شرکت، بازرگانی حقوق، محمد، صقري

 .1393اول

 چاپ، انتشار سهامی شرکت، دوم جلد، ها شرکت، بازرگانی حقوق، محمد، صقري

 .1393اول

لنامه فص، ایران در الکترونیکی تجارت از ستانی مالیات، سمیه، سیاوشی، علی، طیب نیا

 .1388، زمستان، شماره هفتم، دوره جدید، تخصصی مالیات

مشاغل و اشخاص درآمد  برآورد کارایی مالیات بر، دهقانی علی، علی اکبر، عرب مازار

، شماره هفتم، دوره جدید، فصلنامه تخصصی مالیات، کشوري ها استانحقوقی در 

 .1388، زمستان

چاپ ، بنیاد حقوقی میزان، تهران، وق کنونیقانون تجارت در نظم حق، فرحناکیان فرشید

 .1388بهار ، دوم

، چاپ دهم، ایقاع -قرارداد، اعمال حقوقی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، کاتوزیان ناصر

 .1384، شرکت سهامی انتشار

 .1385، نشر میزان، تهران، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، کاتوزیان ناصر

، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 2حقوق تجارت ، جارتیتي ها شرکتحقوق ، کاویانی کورش

 .1391زمستان ، چاپ سوم

، سال سیزدهم، فصلنامه مالیاتی، مالیات و چکونگی ثبت شرکت ها، گروه پژوهشی

 .1384، زمستان

سال ، فصلنامه مالیاتی، تفسیر قانون مالیاتی بر پایه اصول حقوقی، حمداله، مستوفی

 .1385، زمستان، چهاردهم

 .1385مرکز نشر علوم اسالمی.، جلد دوم، قواعد فقه، سید مصطفی، قق دامادمح
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 مالیاتی دادرسی مراجع تطبیقی حقوقی تحلیل، چشم پیام بهرام، ناصرعلی، منصوریان

  .1392، پاییز، شماره نوزدهم، پژوهشنامه مالیات، ایران

چاپ ، تهران، ات کیومرثانتشار، مجموعه قوانین مالیاتی، فرزاد، شهدادفرد، عباس، وفادار

 .1394دوازدهم 

 .1307قانون مدنی مصوب 

 .1311قانون تجارت مصوب 

 .1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 
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Davies, P. L., "'Gower's Principles of Modern Company Law", (1997), 6th 
ed., London, Sweet &Maxwell ,pp 585-587,705. 

Talbot, Le, Critical Company Law, London, Lotedge, Cavendish, First ed, 
2008. 

Vanessa, Edward , (9111), EC Company Law, First Editon, New Yourk, 
Oxford University Press. 

Freedman, Judith (2004), “Defining Taxpayer Responsibility, In Support of 
a General Anti-Avoidance Principle. 

Mark P. Keightley, Molly F. Sherlock, The Corporate Income Tax System: 
Overview and Options for Reform, Congressional Research Service, 2014. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

