
 

 

             1391بهار، 36سال چهاردهم، شماره                                                                                         فصلنامه پژوهش حقوق
  57- 80صفحات                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

 قلمرو قوانین مالیاتی در زمان 

  ولی رستمی
 vali.rostami@yahoo.com  انشگاه تهراندیار گروه حقوق خصوصی استاد

  سلمان ایزدي
  salman.izadi@modares.ac.ir یت مدرسدانشجوي کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه ترب

 
14/5/91 :تاریخ پذیرش                                               28/10/90: تاریخ دریافت  

 

  
  

  چکیده
  

    
اصل عطف به ماسبق  قلمرو قوانین مالیاتی در زمان، تحت حاکمیت اصولی چون اصل مرور زمان،

مقاله . باشدنشدن قوانین مالیاتی، اصل اجراي فوري قوانین مالیاتی و اصل سالیانه بودن مالیات می
تحلیل این اصول . ا و سایر کشورها دارد.ا.رو، رویکردي تطبیقی به اصول فوق در نظام حقوقی جپیش

را در این  آنهاتحقق نسبی . ا.ا.در نظام حقوقی کشورهاي مختلف و مقایسه آن با نظام حقوقی ج
در این میان، راجع به اصول سالیانه بودن مالیات، اجراي فوري قوانین مالیاتی و . دهدکشورها نشان می

عطف به ماسبق نشدن قوانین، نظام حقوقی ایران، رویکردي مشابه سایر کشورها در پیش گرفته؛ اما 
  .ان در مرحله وصول مالیات نادیده گرفته شده استاصل مرور زمان مالیاتی در قوانین مالیاتی ایر

قانون مالیاتی؛ سالیانه بودن مالیات؛ اجراي فوري؛ عطف به ماسبق نشدن؛ : کلیديگان واژ
 .مرور زمان
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  مقدمه 
حفظ و اداره یک جامعه . نقش مالیات در اداره امور دولت امروزه قابل کتمان نیست   

که است ي اداري، دفاعی و قضایی سازمان هایی از قبیل هاسازمان متشکل، مستلزم وجود 
حکومت داراي وظایفی از قبیل . دهدسازمان حکومت آن جامعه را تشکیل می آنهامجموعه 

براي انجام این وظایف ناگزیر . باشدحفظ نظم و امنیت، اجراي عدالت و دفاع از مملکت می
براي تامین این مخارج، ناچار . شودمی گرددکه مخارج عمومی نامیدهمخارجی را متحمل می

تواند بقا داشته است مبالغی را از مردم و موسسات اخذ نماید؛ چراکه بدون درآمد حکومت نمی
دیوان عالی ایاالت متحده . داردها، حکومت را از انجام وظایف باز میباشد و عدم کفایت درآمد

ها بر پایه قدرت وضع و وصول مالیاتتاکید کرده که سازمان حکومت  1899آمریکا در سال 
پیرنیا، (قرار گرفته و ضرورت آن را براي دولت، به مثابه تنفس هوا براي انسان دانسته است

1352 :1 -2(.  
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مالیات، بحث در جوانب مختلف آن امري ضروري و     

. باشدمیث اجراي قوانین مالیاتی در زمان یکی از جوانب مهم مالیات، بح. غیر قابل انکار است
زمان در قوانین مالیاتی داراي اهمیت خاصی است زیرا تعهدات دولت باید در مواعد مقرر انجام 

براي اینکه تعهدات مزبور در . شود؛ مثال حقوق کارمندان بایستی در آخر ماه پرداخت شود
پیرنیا، (خود را در زمان مقرر وصول کند مواعد مربوط انجام پذیرد، بایستی مالیه بتواند حقوق

هایی مواجه است؛ چراکه از یک در قلمرو زمانی خود با محدودیت قوانین مالیاتی). 115: همان
هاي ماقبل خود شوند و از سوي دیگر، با توجه به تغییر توانند شامل وضعیتسو این قوانین نمی

هاي مذکور را این مقاله محدودیت. ه باشندتوانند براي همیشه قابلیت اجرایی داشتشرایط نمی
 "اصول حاکم بر قوانین مالیاتی در زمان"و یا  "قلمرو قوانین مالیاتی در زمان"تحت عنوان  

در این راستا، اصل مرور زمان مالیاتی، اصل عطف به ماسبق نشدن . دهدمورد بررسی قرار می
. گردداصل سالیانه بودن مالیات مطرح می قوانین مالیاتی، اصل اجراي فوري قوانین مالیاتی، و

در این مقاله، نگارنده در صدد است تا با نگاهی تحلیلی و تطبیقی این اصول را در قوانین بعضی 
کشورها بررسی نموده و به این سوال پاسخ دهد که رویکرد قوانین مالیاتی ایران به این اصول 

به گونه مطلوبی مورد توجه قرار گرفته است . ا.ا.چگونه است؟ و آیا این اصول در نظام حقوقی ج
  یا خیر؟
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  مرور زمان مالیاتی. 1
  مفهوم و فلسفه مرور زمان. 1.1

در لسان عرب براي بیان مفهوم ). 32: 1364مهدوي،(به معنی گذر زمان است مروز زمانا   
حق «: مده استاستفاده شده است و در معنی تقادم آ) به ضم دال( "تقادم"مرور زمان از واژه 

همچنین در فرهنگ انگلیسی براي ). 283: 1368السابق،(»اال کتساب اوالسقوط بمرور الزمن
و در فرهنگ فرانسه از ”Prescription“و ”Limitation“واژه مرور زمان از اصطالح 

به طور  .)جاالسابق، همان(استفاده شده است ”Preemption“و ”Prescription”واژگان
گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت «: عبارت است از کلی مرور زمان

  ).1378:5/3315لنگرودي، (»دعوا دیگر در مراجع قضایی مسموع نیست
توان ذکر کرد که یکی از علل در مورد فلسفه ایجاد قاعده مرور زمان دالیل مختلفی می  

). 154: 1319اخوي،(ماعی استبزرگ بر قائل شدن مرور زمان و علت ایجاد آن مصالح اجت
کسانی که معتقدند فلسفه پیدایش مرور زمان نظم و مصلحت اجتماع است، بر این باورند که 

مدتی است مسکوت مانده، براي قاضی متعسر  آنهارسیدگی به دعاوي کهنه و حقوقی که ادعاي 
  است و ورود در آن به آسایش عمومی و در نتیجه به نظم عمومی آسیب 

گونه که اجراي مجازات درباره گناهکار براي به عبارت دیگر همان). 81: 1342شریف،(ندرسامی
تامین آسایش عامه است، عفو و اغماض و گذشت هم مصلحت جامعه را در بر 

توان به فراموشی و از دیگردالیل اعمال قاعده مروز زمان، می). 25: 1317میررجالی،(دارد
البته دالیل دیگري ). 12: 1383وزیري،(قضایی اشاره کردبخشش، ندامت و کاهش بار دستگاه 

 1.هم براي این قاعده ذکر می کنند که در اینجا مجال بحث پیرامون آن نیست
  

  پیشینه. 2.1
در قانون روم و . مرور زمان از قدیم االیام در برخی از نظام هاي حقوقی پذیرفته شده بود

وارد حقوق فرانسه شده و سپس توسط حقوق قدیم مصر رسمیت داشت و از نظام رومی 
در ایران قبل از انقالب اسالمی مرور زمان در ). 1: 1381ساریخانی،(کشورهاي دیگر پذیرفته شد

قوانین، از حقوق فرانسه اقتباس شده بود؛ در نتیجه این قاعده تقریبا مانند مواردي که در 
                                                

  .50-32: ، صص1336،  52دوره اول، شماه، مجله کانون وکال ،در اطراف مرور زمان ابراهیم، مهدوي،.ك.ر1 . 
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: وزیري،همان(ده قرار می گرفتحقوق فرانسه به کار رفته بود، پیش بینی شده و مورد استفا
قانون مرور زمان اموال غیرمنقول "اولین قانونی که راجع به مرورزماندر ایران وضع شد، ). 15

قانون مرور زمان اموال منقول مصوب دوم تیرماه "و پس از آن، "1306بهمن  21مصوب 
شانی از مرور زمان بوده و قبل از تصویب این دو قانون، در هیچ یک از قوانین ایران ن "1308
بعد از انقالب اسالمی، مرور زمان توسط شوراي نگهبان در امور ). 71: 1344یاوري،(نیست

کیفري و مدنی خالف شرع شناخته شدو از نظام حقوقی ایران حذف گردید ولی به دلیل 
مرور زمان کیفري در  1378بنابراین در سال . مشکالت عملی، پذیرش مجدد آن الزم بود

  ).1: ساریخانی، همان(هاي بازدارنده پذیرفته شد مجازات
  
  مرور زمان در قوانین مالیاتی. 3.1

ترین مباحثی که  مرور زمان تنها براي دعاوي کیفري و حقوقی نیست، بلکه یکی از مهم   
مرور . باشد، بحث مرور زمان مالیاتی استدر بحث اجراي قوانین مالیاتی در زمان مطرح می

توان عمل حقوقی معینی نظیر وصول مالیات، قرراتی است که به موجب آن میزمان مالیاتی م
پژوهش خواهی از تصمیم مقام مالیاتی یا دادگاه بدوي و غیره را فقط طی یک دوره زمانی 

  ).361: 1379توکل، (مشخص انجام داد
ت فراوان مرور زمان مالیاتی براي مودي و به ویژه براي تنظیم فعالیت اقتصادي او حائز اهمی

بدین منظور در بیشتر کشورها در مراحل تشخیص و وصول مالیات، این نوع مرور زمان به . است
البته قوانین . توان آن را حقی براي مودي به شمار آوردبینی شده است و مینفع مودیان پیش

ه مواردي از جمل). 1382:197ثورونی، (اندمالیاتی کشورها استثنائاتی را براي این حق قائل شده
توان به عدم تکمیل اظهارنامه از سوي مودي، تکمیل شود میکه در آن مرور زمان جاري نمی

-مجیبی(نادرست اظهارنامه به قصد فرار از پرداخت مالیات و یا فریب دستگاه مالیاتی اشاره کرد
  ).75: 1390فر، 
  

  مطالعه تطبیقی. 1.3.1
مهم در قوانین مالیاتی در بعد زمانی است و از آنجا که بحث مرور زمان یکی از مباحث    

امروزه آن را تحت عنوان حقوق مودیان مالیاتی مطرح می کنند، شایسته است که این موضوع 
بدین منظور در این بحث، مرور . را در قوانین کشورهاي دیگر مورد بررسی و ارزیابی قراردهیم

  .پس ایران ارزیابی خواهیم کردزمان مالیاتی را در قوانین مالیاتی برخی کشورها و س
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یا استرداد آن یک  1هاي داخلی در قوانین مالیاتی آلمان مرور زمان براي ارزیابی مالیات   
در مورد مالیات و عوارض واردات و صادرات،این زمان سه سال و در کلیه موارد دیگر . سال است

نانچه به شکل غیر قانونی چنانچه مالیات مخفی شده باشد، ده سال و چ. باشدچهار سال می
  ).سازمان امور مالیاتی441گزارش شماره (کمتر باشد، پنج سال خواهد بود 

در قوانین مالیاتی فرانسه، مرور زمان هم در مرحله تشخیص و هم در مرحله وصول در نظر 
در . این مدت در مرحله تشخیص چهار سال و در مرحله وصول سه سال است. گرفته شده است

ول مالیات، در صورتی که حسابداري خزانه، مودي مالیاتی را که در پرداخت بدهی مورد وص
خود از تاریخ شروع به وصول طبق فهرست تاخیر کرده تا سه سال تعقیب نکند، از خدمت 
  معلق می شود و در مقابل خزانه داري مسئول خواهد بود و بعد از سه سال به هیچ وجه 

؛ مگر آنکه مرور زمان قطع شده باشد که در این صورت یک توان مودیان را تعقیب کردنمی
  ).105-104: 1387پروتابا و کوتره، (مهلت سه ساله دیگر شروع خواهد شد 

مطابق قوانین مالیاتی هلند، تشخیص مالیات باید در مدت سه سال بعد از اینکه مشمولیت 
به دوره زمانی خاصی باشد،  اگر مشمولیت مالیاتی مربوط. مالیاتی اتفاق افتاد، صورت بگیرد

در صورتی که ). قانون عمومی مالیات 11م (شود دوره سه ساله از پایان آن دوره زمانی آغاز می
شود تا زمانی که مودي بتواند تواند طوالنی تر ممیز مالیاتی موافقت کند، دوره سه ساله می

ي کشف شود یا سوء نیت در صورتی که واقعیت جدید). 3بند  11.م(مالیات را مسترد کند 
مودي در اظهارنامه تشخیص داده شود، و یا اینکه مالیات کمتر از میزان واقعی تشخیص داده 

تواند برگ تشخیص تکمیلی دیگري در طول پنج سال صادر کند شده باشد، ممیز مالیاتی می
)Sommerhalder, 1997: 66-68.(ات هاي هلند، مرور زمان وصول مالی در قانون مالیات

توان گفت که مرور زمان وصول مالیات نیز سه سال می 11ماده  3قید نشده اما با توجه به بند 
  .تر شدن این دوره موافقت کنداست مگر اینکه ممیز مالیاتی با طوالنی

  
  مرور زمان مالیاتی در حقوق ایران. 2.3.1

این قاعده چندان در با توجه به نظر شوراي نگهبان در مورد مرور زمان و رد این موضوع، 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قاعده . نظام حقوقی ما مورد توجه واقع نشده است

هاي مستقیم، مرور زمان در مرحله تشخیص مالیات مورد  اي نشده اما در قانون مالیاتاشاره
                                                
1.  excise duty 
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نسبت به «: کهدارد هاي مستقیم بیان می قانون مالیات 157ماده . بوده است قانونگذارتوجه 
اند، یا اصوال مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه درآمد خودداري نموده

طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور 
شتن پنج سال زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذ

مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود؛ مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودي تعیین و 
سال مذکور برگ  5برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 

  .»تشخیص صادر و به مودي ابالغ شود
توجه قسمت اخیر ماده که شرط  ت مرور زمان در این ماده اطالق دارد، لیکن باراگرچه عبا   

ماند که منظور از آن آن را عدم صدور و ابالغ برگ تشخیص اعالم کرده است، تردیدي باقی نمی
هاي  حال که در قانون مالیات). 122: 1388رستمی، (مرور زمان تشخیص مالیات است

ضمانت  شود کهمستقیم، مرور زمان در مرحله تشخیص پیش بینی شده، این سوال مطرح می
 270ماده  2رسد ضمانت اجراي این قاعده در قسمت اخیر بند اجراي آن چیست؟ به نظر می

در مواردي که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت «: داردآمده است که مقرر می. م.قانون م
 ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد، جز در مورد اظهار نامه هایی که

این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب راي هیات عالی ) 158(در اجراي ماده 
انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به 

ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شوراي . تخلفات اداري محکوم خواهد شد
یاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و به وسیله دادستان انتظامی عالی مال

هاي حقوقی دادگستري به این عنوان دعواي جبران ضرر و زیان اقامه خواهد  مالیاتی در دادگاه
شد و درصورت وجود سوء نیت، متهم به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی 

  .»...قرار خواهد گرفت
پیش بینی مهلتی براي تشخیص مالیات باعث می شود هم ماموران مالیاتی خود را ملزم به 
انجام وظیفه در مهلت مقرر بدانند تا مالیات به عنوان منبع مهم درآمد دولت به موقع وصول 

عدم پیش ). 63: 1385چکاد، (شود، هم تکلیف مودیان مالیاتی هرچه سریع تر روشن شود 
ها در قوانین مالیاتی ایران، ایراد مهمی است که باید مورد  براي وصول مالیات بینی مرور زمان
این امر می تواند مخاطرات جدي هم براي دستگاه مالیاتی و هم مودیان . توجه قرار گیرد

مامورین  از یک سو، چون زمان خاصی براي وصول مالیات مقرر نشده. مالیاتی داشته باشد
یع مطالبات دولت از خود نشان نمی دهند، از سوي دیگر این وصول تالشی براي وصول سر

 .تکلیفی براي مودي رقم خواهد زد که باعث نقض حقوق مودیان خواهد شد اي بالمسئله گونه
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شود که ، عدم پیش بینی مرور زمان مالیاتی در مرحله وصول مالیات سبب میهمچنین   
با اداره مالیاتی انجام نداده تا مشمول  مودیان بدحساب در مرحله تشخیص همکاري الزم را

مرور زمان در این مرحله شده و از پرداخت مالیات فرار کنند که این امر با توجه به حجم کار 
  ).61: 1388وارسته بازقلعه، (دستگاه مالیاتی محتمل است

اشکال دیگري که از عدم پیش بینی مرور زمان مالیاتی در مرحله وصول ممکن است ایجاد 
جریمه تاخیر در . م.م.ق 190به عنوان مثال  ماده . هاي مالیاتی استود در مورد جریمهش

حال، چنانچه این . الحساب در نظر گرفته استدرصد مالیات علی 5/2پرداخت مالیات را ماهیانه 
جریمه هر ماه لحاظ شود و  مالیات مورد نظر چندین سال پس از تشخیص مورد مطالبه قرار 

این امر نه ). 63: چکاد، همان(تواند وضعیتی نامطلوب را ایجاد کند ع این عوامل میگیرد، مجمو
تواند بر مالیات می آنهاها و انباشته شدن کند؛ افزایش جریمهتنها به وصول مالیات کمکی نمی

  .منجر به فرار مالیاتی گردد چراکه مودي در واقع توانایی پرداخت آن را ندارد
کاالتی که عدم پیش بینی مرور زمان می تواند ایجاد کند افزایش دعاوي یکی دیگر از اش   

چنانکه ذکر شد یکی از دالیل اعمال قاعده مرور زمان کاهش بار دستگاه قضائی . مالیاتی است
  بنابراین عدم . ها در حقیقت نقض غرض است بینی آن در قانون مالیاتاست و عدم پیش

ول مالیات در قوانین مالیاتی ماخال بزرگی را به وجود آورده بینی مرور زمان در مرحله وصپیش
  امید است که . تواند پیامدهاي ناگواري براي سیستم مالیاتی ما در پی داشته باشدکه می

  .با درك این مسئله گامی به سوي حل این معضل بردارد قانونگذار
 
 

  عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی. 2
  1سبق نشدنمفهوم عطف به ما. 1.2

بینی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین که در زمره اصولی است که به لزوم قابل پیش   
و در حقوق کیفري، یکی از نتایج اصل قانونی ) 121: 1382ویژه، (گرددبودن حقوق باز می

؛ بدین معناست که قلمرو یک قانون از نظر )30: 1386زارعی، (هاست بودن جرایم و مجازات
  دود است به تاریخ انتشار و نفوذي نسبت به ازمنه ماقبل انتشار ندارد؛ مگر اینکه زمان مح

این اصل نقطه ). 4/2552: لنگرودي، همان(طور استثنا آن هم با تصریح قانون صورت گیرد به 
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، خالف )عطف به ماسبق(عطف قانون به گذشته . مقابل عطف به ماسبق شدن قوانین است
قانون عطف به ماسبق شونده، ) لنگرودي، همان جا( ید از آن احتراز کردمصالح جامعه است و با

سازد قانونی است که پیامدهاي حقوقی اعمال و رخدادهاي گذشته را دگرگون می
)Sampford, 2006, 37 .(  

  اصل مذکور به ویژه در قوانین کیفري، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار    
عطف به ماسبق شدن «:یکی از نویسندگان بر این باور است که). 133: ویژه، همان(رودمی

در ).Tim, 2007, 1(».لرزاندنوازي گیتار راك پشت انسان را میقوانین کیفري، بیشتر از تک
واقع اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بر این مبنا استوار است که حقوق و تکالیف اشخاص 

قوانین به صورت اصلی  "بینی بودنقابل پیش"نونی اصلدر عصر ک. بینی باشدباید قابل پیش
  براي تحقق اصل قابل ). 133: ویژه، همان(هاي حقوقی درآمده استضروري براي نظام

یکی از لوازم شفافیت قوانین، . بینی بودن، قوانین باید از شفافیت الزم برخوردار باشندپیش
ه ماسبق نشدن قوانین هر دو از اصول شفافیت قانون و عطف ب. ستآنهاعطف به ماسبق نشدن 

این مفهوم در دستورالعمل راهنماي دبیرکل ملل متحد در . روندبه شمار می 1"حاکمیت قانون"
مطابق اصل ).(Secretary-General, 2008,1مورد حاکمیت قانون نیز بیان شده است

ون غیر دقیق، گنگ، یک قان. حاکمیت قانون، قانون باید معطوف به آینده، آشکار و شفاف باشد
جوزف "« .(Corkery, 2003,2)تواند طرفداران خود را به اشتباه بیندازدسربسته و مبهم، می

کند که اولین عنصر حاکمیت قانون این است که همه قوانین معطوف به آینده، تاکید می 2"راز
در راستاي شفافیت ) Corkery & Gerrard, 2007, 1(» .منتشر شده و روشن باشند

قوانین، یکی از اصول نگارش قوانین مالیاتی، پرهیز از سبک فنی در نگارش و عدم استفاده از 
همچنین چارچوبی که براي طراحی قوانین تعریف . عبارات و اصطالحات ثقیل و دیرفهم است

  ).,2004Bently 2,(شود نیز باید از شفافیت کافی برخورداد باشدمی
  
  انین مالیاتیعطف به ماسبق نشدن در قو.  2.2
اگرچه ارزش اساسی اصل عطف به ماسبق نشدن، بیشتر در امور کیفري و تعریف جرایم و    

، با این وجود، این قاعده صرفا مربوط به قوانین )133:ویژه، همان(کند کیفرها نمود پیدا می
قانون مطابق این قاعده، اثر . کیفري و مدنی نیست بلکه در قوانین مالیاتی هم کاربرد دارد

زیرا منصفانه نیست که قوانین مالیاتی را نسبت به وقایعی که قبال  مالیاتی نسبت به آینده است
رخ داده است به زیان مودي تغییر دهیم؛ اما اگر قانون متضمن مزایایی براي مودیان باشد، این 
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  یاتی در توجیه این اصل در قوانین مال).329: توکل، همان(گردداستدالل مخالف منتفی می
توان گفت که مودیان مالیاتی باید بتوانند تصمیمات اقتصادي خود را با آگاهی از پیامدهاي می

گذاري یا توان براي سرمایهتوجیه دیگر از این قرار است که نمی. مالیاتی مربوطه اتخاذ کنند
برخورد  گیري باپیامدهاي مالیاتی را متصور شد که در لحظه تصمیم دیگر تصمیمات اقتصادي،

  ).42: ثورونی، همان(مالیاتی معمول در زمان اخذ تصمیم منافات داشته باشد
  

  مطالعه تطبیقی. 1.2.2
شود در بیشتر کشورها اصل عطف به ماسبق نشدن، اصلی واجد الزام حقوقی قلمداد نمی   

   آید که قانونگذار در صورت صالحدید از آن تبعیتبلکه اصل سیاستی مالیات به حساب می
به ویژه اصالحاتی که (براي مثال در ایاالت متحده، برخی از اصالحات قانون مالیاتی . کندمی

مثال قانون اصالحات مالیاتی (رود با اثر عطف به ماسبق به کار می) شودتصحیح فنی قلمداد می
 البته در ایاالت متحده آمریکا نیز اصل عطف به ما سبق) 43ثورونی، همان، ). (1986مصوب 

نشدن قوانین مالیاتی مطابق اصالحات یکصد و چهارمین کنگره ایاالت متحده آمریکا پذیرفته 
  ).H.R.2337-17(شده؛ با این وجود استثنائاتی هم براي آن قائل شده اند

 2مثال ماده (شود در برخی از کشورها، اصل عطف به ماسبق نشدن در قوانین مدنی ذکر می
  در این کشورها، قانون مالیاتی هنگامی ). قانون مدنی فرانسه 2قانون مدنی بلژیک و ماده 

تواند اثر عطف به ماسبق داشته باشد که این کار بدون در نظر گرفتن قانون مدنی صورت می
  ).43ثورونی، همان، (گیرد 
دارد که مقررات مالیاتی باید قبل از شرایطی که یک فعالیت قانون اساسی سوئد بیان می   

  اعالم ) 1945(قانون اساسی اندونزي 281ماده . یات رخ دهد، وضع شده باشدمشمول مال
حق عدم تعقیب قانونی بر مبناي قوانین عطف ماسبق شونده، یک حق بنیادي «: می کند که

 ,Corkery&Anthea) ».بشر است که نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود
مقررات، تصمیمات دیوان عالی و دادگاه هاي  در هلند، قوانین در روزنامه رسمی،. (2007:46

تصمیمات قضایی دیوان . شودتر و سیاست اداري در مجالت مالیاتی تخصصی منتشر میپایین
تصمیمات قضایی از زمانی که تصمیم گرفته می شود، . عالی و دادگاه ها عطف ماسبق نمی شود

اثر قانونی تصمیم از زمان انتشار براي طرف هاي درگیر اثر قانونی دارد و براي اشخاص ثالث 
  در صورتی که تصمیم به سود مودي باشد، ممیز مالیاتی  1991مطابق مقررات . راي است
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تواند روز تصمیم را مدنظر قرار دهد و در صورتی که هنوز استیناف ممکن باشد، اثر راي می
ماسبق می شود  تواند قبل از روز اخذ تصمیم باشد که در این صورت راي دادگاه عطفمی

)Sommerhalder,1997:69.( 
در قوانین مالیاتی کانادا، عطف به ماسبق نشدن قوانین بر مبناي شفافیت قانونی قابل اثبات 

مطابق منشور حقوق مودیان کانادا، مودیان مالیاتی حقی جداگانه مبنی بر شفافیت . است
جنبه مهم از حاکمیت قانون است و قانونی ندارند؛ اما با توجه به این که شفافیت قانونی یک 

حاکمیت قانون یک اصل بنیادین حقوق اساسی کانادا است که در مقدمه منشور گنجانیده شده 
در واقع عدم شفافیت قانونی، . توان گفت که مودیان حق بر شفافیت قانون را دارنداست، می

ون  و به تبع آن و بنابر اصل حاکمیت قان) Li,1997:130(قانون عطف ماسبق شونده است
  . توان عدم عطف به ماسبق شدن قوانین را اثبات کردشفافیت قانونی، می

سنگ قانون اساسی در کشور آلمان، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی ارزشی هم
دادگاه قانون اساسی آلمان، اصل عدم معطوفیت به ماسبق را بر مبناي . پیدا کرده است

را هم  2"اعتماد عمومی"و  1"امنیت حقوقی"نهاده است که مفاهیم بنا  "حاکمیت قانون"
مطابق نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، قانون مالیاتی در صورتی اثر معطوف به . گیرددربرمی

هنگامی که قانون بر . ماسبق خواهد داشت که بر معامالت منعقده در گذشته تاثیر بگذارد
گذارد، صرفا اثري آتی نگر دارد ی تثبیت نشده تاثیر میهاي حقوقمعامالت آینده یا جایگاه

در انگلستان نیز قوانین مالیاتی معموال از روز انتشار اثر قانونی دارند؛ ). 47-46: ثورونی، همان(
روند کما اینکه برخی از مقررات قانون با این وجود گاهی به صورت عطف به ماسبق به کار می

 ,Morse & Williams)انده صورت عطف به گذشته وضع شدهمالیاتهاي مستقیم در ابتدا ب
2000, 43).  

  
  عطف به ماسبق نشدن در حقوق ایران. 2.2.2

در نظام حقوقی ایران، قاعده عطف به ما سبق نشدن در امور کیفري از ارزش قانون اساسی 
ی به هیچ فعل یا ترك فعل«: مقرر می دارد 169ا در اصل .ا.قانون اساسی ج. برخورداراست

آن گونه که از مفاد اصل . »استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود
تواند اجراي قانون را به زمان قبل از تصویب می قانونگذاردر امرحقوقی، «گردد فوق مستفاد می

قانون اساسی، عطف به ماسبق  169؛ چرا که اصل )373: 1387مهرپور،(»قانون نیز برگرداند
. شدن را در امور کیفري به طور مطلق بیان کرده ولی اشاره اي به امور حقوقی ننموده استن
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اثر «: قانون مدنی نیز ذکر شده است 4همچنین اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در ماده 
قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون 

  . »نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشدمقررات خاصی 
راجع به قاعده عطف به ماسبق نشدن در قوانین مالیاتی حکم صریحی وجود ندارد؛ حال 

توانند عطف به ماسبق شوند یا خیر؟  سوال این است که در این شرایط آیا قوانین مالیاتی می
مقرراتی در موضوعه مالیاتی چنان چه هیچ گونه «: ویکتور ثورونی در این رابطه معتقد است که

وجود نداشته باشد، اصل عمومی قانون مدنی دال بر عطف به ماسبق  قانون همانند مقررات 
قانون  4بنابراین می توان گفت که در اینجا اصل ).43: ثورونی،همان(»عادي اعمال خواهد شد

اصل کلی عطف به توان چنین نتیجه گرفت که می«تواند مورد استناد قرار بگیرد و مدنی می
ماسبق نشدن قوانین در مورد قوانین مالیاتی نیز نافذ است ولی روي خصوصیاتی که این قبیل 
قوانین از لحاظ حفظ مصالح عمومی دارا می باشند، گاهی شامل مقرراتی که صورت عطف به 

تی یعنی اصل بر این است که قوانین مالیا). 120: پیرنیا، همان(»ماسبق دارد نیز می باشد
معطوف به آینده باشند و عطف به ماسبق نشوند، اما در صورتی که مصلحت مودیان اقتضا کند 

ویکتور ثورونی معتقد است که اگر قانون عطف به . توانند عطف به ماسبق شونداین قوانین می
ماسبق خسارتی براي مودیان به همراه نداشته باشد، قوانین موجود واضح نباشند یا به لحاظ 

تر باشد؛ این امر ناکارا باشد، و در موارد خاص ضرورت پرداختن به منافع عمومی جديفنی 
هاي  به عنوان مثال، یکی از مواردي که قانون مالیات). 46: ثورونی، همان(محل اشکال نیست 

ناشی از مصالح «است که در واقع  "بقایاي مالیاتی"مستقیم عطف به ماسبق شده موضوع 
هایی  م بقایاي مالیاتی، مالیات.م.ق 174مطابق ماده ). 46: 1389زاده، یموس(است » اجتماعی

صرفا  174حکم ماده . باشدمی 1345و بعد از سال  1368قبل از سال  آنهااست که سبب تعلق 
در ماده  همچنین. در مورد رسیدگی و ترتیب تصفیه بقایاي مالیاتی عطف به ماسبق شده است

: دارد کهاسبق نشدن قوانین مورد غفلت واقع شده و بیان میموضوع عطف به م. م.م.ق 373
خواهد بودو کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال  1381تاریخ اجراي این قانون از اول سال «

به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی  1380از اول فروردین ماه  آنهامالی 
ین وجود، هرگاه مقررات دربرگیرنده تمهیدات جدید با ا» ... .مشمول این قانون خواهند بود

اند، مقررات مربوطه معموال تنها براي آینده به باشد که مودیان مالیاتی قبال از آن آگاهی نداشته
  ).48: ثورونی،همان(رود کار می
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بنابراین با وجود اینکه عطف به ماسبق نشدن قوانین در حقوق کیفري یک اصل کلی و    
ر است، در حقوق مالیاتی اگرچه در قوانین اغلب کشورها مورد پذیرش قرار گرفته خدشه ناپذی

البته مراد از نفع مودیان در اینجا . است، یک اصل کلی و مطلق نیست و تابع نفع مودیان است
نفع مشروع و قانونی است؛ مثال عطف به ماسبق شدن در قوانین مالیاتی براي مبارزه با 

قابل توجیه است؛ زیرا این مسئله در راستاي منافع دولت و منافع  1"یهاي مالیاتپناهگاه"
یعنی در صورتی که عطف به ماسبق شدن . عمومی و راهی براي مقابله با فرار مالیاتی است

این نگرش در نظام حقوقی . قانون به نفع مودي و در راستاي مصالح عموم باشد، جایز است
  .الذکر قابل اثبات استه مسایل فوقجمهوري اسالمی ایران هم با توجه ب

 
 اجراي فوري قوانین مالیاتی. 3

  مفهوم اجراي فوري قوانین مالیاتی. 1.3
یکی از موضوعاتی که در بحث اجراي قوانین مالیاتی در زمان شایان توجه است، بحث فوري 

رابت و این موضوع ق. است "مبدا اجراي قوانین مالیاتی"بودن اجراي قوانین مالیاتی و یا 
نزدیکی بسیاري با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی دارد و در واقع ترسیم مرز بین 

در واقع سوالی که در این زمینه مطرح است، این . این دو موضوع، کاري سخت و دشوار است
ون شوند؟ آیا اجراي قوانین مالیاتی تابع تشریفات قاناست که قوانین مالیاتی چه زمانی اجرا می

  مدنی است یا متفاوت از آن و داراي احکام جداگانه است؟
هاي مطابق اصل اجراي فوري قوانین مالیاتی، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیت   

یعنی همین که قانون قابل اجرا شد، بر تمام ). 119: پیرنیا، همان(شودموجود، فورا اجرا می
هایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند تکند و نه تنها درباره وضعیوقایع حکومت می

مثال ). 38: وارسته بازقلعه، همان(شودآمد، بلکه اصوال در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا می
اگر در طی سال قبل از وصول مالیات میزان آن . زمان وصول مالیات بر درآمد پایان سال است

فرض این است که . انون جدید قابل اجراستافزایش یافت، چون وصول هنوز فرا نرسیده، ق
  ).27: 1384امامی، (زمان تحقق درآمد قابل مالیات در پایان سال قطعا به پایان می رسد 

اول اینکه تاریخ اجراي قانون : توان متصور شدراجع به اجراي قوانین مالیاتی، دو فرض را می
  ن مالیاتی از همان تاریخ مذکور مالیاتی در خود قانون ذکر شده باشد؛ در این صورت قانو

فرض دوم این است که در قانون، تاریخی پیش بینی نشده باشد، در این . گردداالجرا میالزم
سیري اجمالی در قوانین . توان گفت که تاریخ اجرا، تابع تشریفات قانون مدنی استفرض می

  .کندبرخی از کشورها، این فروض را اثبات می
                                                
1. Tax Shelter 
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  یمطالعه تطبیق. 2.3
به طور کلی اجراي قانون زمانی اجباري می شود که انتشار آن از طریق درج در روزنامه 

  به عنوان مثال قانون اساسی عراق بیان ). 107: پروتابا و کوتره، همان(رسمی صورت گیرد 
» باشنداالجرا میشوندو از تاریخ انتشار الزمقوانین در روزنامه رسمی منتشر می«: دارد کهمی

در . تشریح کرده است 82قانون اساسی آلمان نیز فرآیند اجراي قانون را در اصل ). 126ه ماد(
هر قانون و هر حکمی که اثر قانونی دارد، باید تاریخ «: بند دوم این اصل چنین آمده است

روز از تاریخ  14اجراي آن تصریح شود و در صورت فقدان چنین صراحتی، در انقضاي مدت 
  .»له رسمی فدرال قابل اجرا خواهد بودانتشار آن در مج

روز از  15قوانین پس از تصویب مجلس ظرف «: داردقانون اساسی فرانسه مقرر می 10ماده 
  قانون اساسی اسپانیا نیز اعالم  91اصل . »...گرددسوي ریاست جمهوري به دولت ابالغ می

توشیح پادشاه رسیده و  روز به 15قوانینی که به تصویب مجلسین رسیده، پس از «: کندمی
قوانین پس از «: داردمقرر می 73قانون اساسی ایتالیا در اصل . »سپس منتشر خواهد شد

  . »...گرددتصویب، ظرف یک ماه توسط رئیس جمهور توشیح می
اند؛ با وجود اینکه قوانین اساسی اکثر کشورها فرآیند انتشار و اجراي قوانین را تشریح کرده   

ذکر  آنهااالجرا شدن این قوانین در خود حساسیت قوانین مالیاتی معموال تاریخ الزمبا توجه به 
 95در ماده  1959هاي ملی هلند مصوب  براي مثال، قانون عمومی راجع به مالیات. شودمی

همچنین کنوانسیون مالیات مضاعف بین بریتانیا و . االجرا شدن آن را قید کرده استزمان الزم
  االجرا الزم 2009دسامبر  18در لندن برگزار شد، در تاریخ  2008ژوئن   19فرانسه که در

دارد که اثر قانونی مقررات این کنوانسیون در بریتانیا از یک این کنوانسیون اعالم می. گردیدمی
براي مالیات بر درآمد و سرمایه  2010ها و از شش آوریل  براي مالیات بر شرکت 2010آوریل 

 2010چنین زمان اثر قانونی مقررات این کنوانسیون در فرانسه از تاریخ اول ژانویه هم. باشدمی
  .)(UK/ France, Double Taxation Convention باشدمی

در اصالحات قوانین مالیاتی آمریکا که در نشست دوم یکصدمین کنگره ایاالت متحده    
ن آن بخش آمده آمریکا اعمال شد، تاریخ اجراي اصالحات هر بخش در پایا

  طور در مدل کنوانسیونی که براي کشورهاي عضو سازمان همین). H.R.2337(است
طراحی شده در بخش مقررات پایانی، یک ماده به  ) OECD(هاي اقتصادي و توسعه همکاري

این تاریخ معموال در . االجرا شدن مقررات کنوانسیون اختصاص داده شده استزمان الزم
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 Articles of the Model Convention with).رداد متفاوت استکشورهاي طرف قرا
Respect to Taxes on Incomeand Capital) . 

است؛ ) انتشار(در کانادا متعارف این است که اثر قانون مالیاتی بر مبناي روز اعالم رسمی    
نون رغم این که ممکن است چندین ماه یا سال وضع شده باشد با این وجود مطابق قا به

ان محلی عمال آزادي نامحدودي دارند تا زمان اجراي قوانین قانونگذاراساسی کانادا، پارلمان و 
  ).Li,1997:133-134(مالیاتی جدید را تعیین کنند 

  
  رویکرد نظام حقوقی ایران به اجراي فوري قوانین مالیاتی. 3.3
در متمم . ا سایر کشورهاستدر ایران موضوع اجراي فوري قوانین مالیاتی تقریبا هماهنگ ب   

قانون اساسی مشروطه، صدور فرامین و احکام براي اجراي قوانین از حقوق پادشاه بود بدون 
متمم  49ماده (اجراي آن قوانین را به تاخیر بیندازد  –به جز در قوانین مالی - اینکه این امر

اسالمی ایران نیز نویس قانون اساسی جمهوري این موضوع در پیش). قانون اساسی مشروطه
توشیح قوانین با رئیس «: کرد کهنویس بیان میپیش 97اصل . مورد توجه قرار گرفته بود

جمهور است ولی خودداري او از توشیح قانون در مهلت مقرر، جز موارد مصرح در قانون اساسی 
مهلت . ازدتواند اجراي قوانین را پس از انقضاي مهلت توشیح متوقف سازد یا به تاخیر اندنمی

  ).356: 1387کاتوزیان، (» توشیح قانون، ده روز از تاریخ ابالغ قانون به نخست وزیر است
رئیس جمهور را مکلف کرده که مصوبات مجلس و نتیجه  123ا در اصل .ا.قانون اساسی ج   
ن پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختیار مسئوالهمه

. اما مهلت زمانی براي این تکلیف تعیین نشده که در واقع نقصی در قانون اساسی بود. بگذارد
خرداد  20در  "قانون اساسی 123قانون تعیین مهلت قانونی اجراي اصل "براي رفع این نقیصه، 

مطابق این قانون اگر رئیس جمور مصوبه مجلس یا نتیجه همه پرسی را . تصویب شد 1360
ها و لوایح فوري، شود و در در طرحاالجرا میروز پس از ابالغ به وي امضا نکند، الزمظرف پنج 
  ).215: مهرپور، همان(ساعت تعیین شد  48این مدت 

مصوب مجلس شوراي اسالمی،  14/8/1370بعدها در اصالحات قانون مدنی در تاریخ    
مصوبات مجلس شوراي «: داردمی ماده یک قانون مدنی مقرر. انتشار و اجراي قوانین تشریح شد

رئیس . شودپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ میاسالمی و نتیجه همه
جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر 

. »غ منتشر نمایدساعت پس از ابال 72کند و روزنامه رسمی موظف است آن را ظرف مدت 
روز پس از انتشار در روزنامه رسمی تعیین  15االجرا شدن قوانین را قانون مدنی، زمان الزم
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االجراست مگر آنکه در خود روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم 15قوانین «: کرده است
  ).قانون مدنی 2ماده (»قانون ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد

ه شاهد هستیم قانون مدنی این اختیار را به مقنن داده تا ترتیب دیگري غیر از چنانک
قوانین مالیاتی به دلیل . االجرا شدن قانون در نظر بگیردترتیبات قانون مدنی براي الزم

االجرا شدن را در خود قانون حساسیتی که مالیه عمومی دارد از نوع قوانینی است که تاریخ الزم
 1380هاي مستقیم مصوب  به عنوان مثال قانون اصالح موادي از قانون مالیات .کنندذکر می

خواهد بود و کلیه  1381تاریخ اجراي این قانون از اول سال «: داردمقرر می 273در ماده 
به بعد باشد نیز از لحاظ  1380از اول فروردین ماه  آنهااشخاص حقوقی که شروع سال مالی 

قانون مالیات بر  همچنین."...یاتی مشمول این قانون خواهند بودترتیب رسیدگی و نرخ مال
: االجرا شدن این قانون را تعیین کرده استزمان الزم  53در ماده  1387ارزش افزوده مصوب 

و ) 42(، )36(، )35(، )31(، )28(، )25(، )24(، )18(تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد «
از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهدبود و ) 51(مورد ماده  از تاریخ تصویب و در) 48(

  .»...است 1387سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 
  

  اصل سالیانه بودن مالیات. 4
  مفهوم اصل سالیانه بودن. 1.4

یعنی . ها باید هر سال اجرا شود معنی اصل سالیانه بودن مالیات این است که قانون مالیات
ال قانون مربوط به آن سال قدرت قانونی و قابلیت اجرا پیدا کند و بر تمام عملیات در اول هر س

هاي مالیاتی آن سال حکومت داشته باشد؛ که از یک طرف عبارت خواهد بود از تعیین صالحیت
، و از )تشخیص مالیات، قطعی کردن مالیات و وصول آن(دستگاه مالیاتی براي برقراري مالیات 

پروتابا و (هاي پرداخت مودي در این مدتکردن و تحقیق و ارزیابی تواناییطرف دیگرمعین 
  ).102: کوتره، همان

و  "2سال مالیاتی"، "1دوره مالیاتی"اصل ساالنه بودن مالیات معموال با اصطالحاتی نظیر    
شود، که همگی از حیث مفهوم اصلی خود کم و بیش همانندند و عموما بیان می 3"سال مالی"

  روندکه عملکرد مشمول مالیات مودي طی آن مطرح کار میمعنی یک دوره زمانی بهبه 
                                                
1 . Taxable Period 
2 . Taxable Year 
3 . Fiscal Year 
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: توکل، همان(گیردهاي زمانی معین صورت مییعنی متعلق مالیات نسبت به دوره. باشدمی
مثال تشخیص مالیات . مطابق این اصل، مبناي تشخیص مالیات، سال مالی جاري است). 378

و ) Morse &Williams, 2000, 189(است  2000ود سال ، بر مبناي س2000براي سال 
  .باشدمی 1390، سود سال 1390مبناي مالیات براي سال 

اصل سالیانه بودن مالیات متاثر از اصل سالیانه بودن بودجه است و تالزم و همبستگی    
صورت بودجه کل کشور به «:سالیانه بودن بودجه بدین معنی است که. بسیاري با این اصل دارد

هاي عمومی مندرج در آن نیز براي یک سال شود و درآمدها و هزینهسالیانه تهیه و تصویب می
این همبستگی از این جهت ). 84: 89-1388رستمی، (» گرددبینی و برآورد میمالی پیش

و )115: پیرنیا، همان(» ارقام درآمدها در بودجه عمومی کشور مندرج است«است که از سویی 
ترین ، مهمهمچنین. یگر یکی از منابع مهم براي تامین بودجه سالیانه، مالیات استاز سوي د

ها، مالیات  ترین منبع درآمد دولتاالیام اصلیدلیل ساالنه بودن بودجه این است که از قدیم
  محصوالت کشاورزي و دامی بوده که این مالیات معموال به هنگام برداشت محصول وصول 

  ین دلیل از آنجا که دریافت مالیات توسط دولت ساالنه یک بار انجام به هم. شده استمی
: 1389بخشی، (گرفته استبینی مخارج نیز براي همین دوره صورت میشد، باالجبار پیشمی
84.(  

در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که اصل سالیانه بودن مالیات، یک اصل  آنچه   
یست بلکه در بسیاري از موارد به مقتضاي شرایط و اشخاص مشمول ناپذیر نمطلق و خدشه

از جمله این موارد، زمانی است که دستگاه مالیه قادر . شودمالیات این اصل نادیده گرفته می
؛ که )103: پروتابا و کوتره، همان(نیست به مودي دسترسی پیدا کند تا مالیات او را وصول کند

ت تشخیص داده شده پس از آن سال مالی وصول شود و یا در این صورت ممکن است مالیا
در مواردي که مرور (حتی ممکن است این مالیات مشمول مرور زمان شده و قابل وصول نباشد

  ).زمان در مرحله وصول مالیات پذیرفته شده باشد
مثال، در . زمان تشخیص مالیات مودي ممکن است باعث عدول از این اصل شود همچنین   

ممکن است در روز معینی از سال بعضی از خصوصیات کسب و کار  الراسشخیص علیروش ت
مودي مورد بررسی قرار بگیرد در حالی که این خصوصیات در طول سال یکسان نبوده و داراي 

ها ممکن است تاریخ معینی از سال در براي محاسبه برخی از بخشودگی همچنین. نوسان است
تواند که این وضعیت می) گیرندماه اول سال بعد را در نظر میکه معموال (نظر گرفته شود 

گاهی مالیات مودي بر اساس وضع مودي در  همچنین). 117- 116: پیرنیا، همان(تغییر کند
شود شود و به هیچ وجه وضع او در سال مالی رسیدگی نمییکی از سنوات قبل محاسبه می

اساس دوره حسابداري خود، مالیات متعلق را  ها بر بعالوه، معموال شرکت).26: امامی،همان(
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-Morse & Williams, op.cit, 189(کنند و تابع سال تشخیص نیستند پرداخت می
ها تابع سال مالیاتی هستند به دالیلی از جمله تغییر در در مواردي هم که شرکت). 190

شرکت قبل از تکمیل مالکیت شرکت، تغییر در روز انتخاب شده براي سال مالی، اتمام عملیات 
ماه تقلیل یابد که  12اي کمتر از به دوره آنهاسال مالی و یا دالیل دیگر ممکن است سال مالی 

مسلم است که در این ). Dunham, 2008, 21-22(شود نامیده می1"سال کوتاه"اصطالحا 
  .شودموارداصل سالیانه بودن نقض شده و در واقع از آن عدول می

اجع به اصل سالیانه بودن مالیات باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نکته دیگري که ر
. گیردهاي غیر مستقیم را دربرنمی هاي مستقیم صادق است و مالیات این اصل در مورد مالیات

هر سال شمسی «: داردقانون مالیات بر ارزش افزوده است که مقرر می 10موید این مطلب ماده 
شود در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدي در سه ماهه، تقسیم می به چهار دوره مالیاتی

  خالل یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدي طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی 
وزیر امور اقتصادي و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت  .شودمی

  .»از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید دوره مالیاتی را براي هر گروه
  
  مطالعه تطبیقی. 2.4

اساسی را به خود جلب کرده و  قانونگذاراصل سالیانه بودن مالیات در برخی از کشورها توجه 
قانون اساسی ژاپن اصطالح سال  90در اصل . سنگ قانون اساسی پیدا کرده استارزشی هم

در قانون اساسی آلمان . آن را مورد توجه قرار داده است ايبه گونه قانونگذارمالی ذکر شده و 
قانون اساسی اسپانیا نیز . اصطالح سال مالی به کار رفته است 115و  114، 111، 110در مواد 

مورد شناسایی قرار  136ها را در بند دوم اصل  اصل سالیانه بودن مالیاتبه صورت تلویحی، 
  .داده است

نه بودن مالیات از جنبه اساسی برخوردار نیست، در قوانین عادي در مواردي که اصل سالیا   
در انگلستان منظور از سال مالیاتی، سال منتهی به پنجم . این اصل مورد توجه قرار گرفته است

قوانین ). 18سازمان امور مالیاتی، ترجمه مرتضی مالنظر،  448گزارش شماره (آوریل است 
بایست درآمد سالیانه ه مودیان بر اساس مقررات مالیاتی نروژ میدارد کمالیاتی نروژ نیز مقرر می

، 449گزارش شماره (خود را در سال متعاقب سال مالیاتی خود به مقامات مالیاتی اعالم کنند 
                                                
1. Short Year 
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قانون مالیات بر درآمد موسسات بازرگانی و صنعتی عمان  8و ماده  2در ماده ). 3ص
...) مقررات مربوط به درآمد فرضی و( 9ماده  4و بند ) باشنددرآمدهایی که مشمول مالیات می(

در قوانین ). ترجمه محمد حسین رهبري 446گزارش شماره (سال مالیاتی را ذکر کرده است
ماه که شروع  12سال تشخیص به مدت «: مالیاتی برونئی،سال مالی این گونه تعریف شده است

ترجمه  443گزارش شماره (» ب آن باشدماهه متعاق 12و یا هر دوره  1950آن از اول ژانویه 
  ).ولی اله نوري

در دو معناي متفاوت به کار رفته  "دوره مالیاتی"و  "سال مالیاتی"در قوانین مالیاتی اندونزي
برابر با یک سال تقویمی است؛ مگر اینکه مودي سال  "سال مالیاتی"مطابق قانون، . است

برابر با یک ماه  "دوره مالیاتی". اتخاذ نمایدباشد حسابداري که متفاوت از سال تقویمی می
طور که طبق حکم وزیر دارایی اي است که از سه ماه تجاوز ننماید؛ همانتقویمی یا هر دوره

  ).اله نوريترجمه ولی 442گزارش شماره (گردد تعیین می
  
  سالیانه بودن مالیات در حقوق ایران. 3.4
متمم قانون . یران نیز مورد پذیرش قرار گرفته استاصل سالیانه بودن مالیات در حقوق ا   

میزان مالیات را همه «: سالیانه بودن مالیات را شناسایی کرده بود 96اساسی مشروطه در اصل 
ا مصوب .ا.در قانون اساسی ج. »ساله مجلس شوراي ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود

البته اصل سالیانه بودن بودجه در اصل . اصل مذکور ذکر نشده است 1368و اصالحات  1358
قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به پیوستگی بودجه و مالیات، شاید بتوان  52

  .براي اصل سالیانه بودن مالیات نیز ارزش قانون اساسی قائل شد
رت قانون مالیاتهاي مستقیم ذکر شده و سال مالیاتی بدین صو 155این اصل در ماده    

سال مالیاتی عبارتست از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال «: تعریف شده است
البته این اصل در نظام حقوقی ما اصلی » ... .شودشروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می

در این . گونه که در ابتداي بحث مطرح شد استثنائاتی در مورد آن وجود داردمطلق نیست و آن
لکن در مورد اشخاص ...«: داردم در ادامه تعریف سال مالیاتی بیان می.م.ق155د ماده مور

کند، به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی آنهاحقوقی مشمول مالیات که سال مالی 
گیرد و موعد تسلیم به جاي سال مالیاتی مبناي تشخیص مالیات قرار می آنهادرآمد سال مالی 

چهارماه شمسی پس  آنهاو ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اظهارنامه 
هاي مستقیم  عالوه بر این مورد، موارد دیگري هم در قانون مالیات. »باشداز سال مالی می

 167و  165، 40از جمله این موارد، مواد . وجود دارد که مغایر اصل سالیانه بودن مالیات است
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همچنین . ا تشخیص سازمان امور مالیاتی، بدهی مالیاتی قابل تقسیط استم است که ب.م.ق
 .ماهیانه بودن وصول مالیات کارمندان استثناي دیگري بر اصل سالیانه بودن مالیات است

آید، اصل سالیانه بودن مالیات در غالب کشورها مورد پذیرش گونه که از مطالب فوق برمیآن
نظام مالیاتی جمهوري اسالمی . اندبل توجهی براي آن قائل شدهقرار گرفته اما استثنائات قا

آنچه که در این . ایران نیز رویکردي مشابه سایر کشورها نسبت به این اصل اتخاذ کرده است
باره قابل ذکر است، این است که سالیانه بودن مالیات بیشتر در مورد تشخیص ماخذ مالیات 

ها را  دهد که امر اداره و وصول مالیاتمالیاتی امکان میهاي تعیین دوره ،همچنین. صادق است
این دوره یک ساله از آن جهت حائز ). 378: توکل، همان(بتوان با نظم و کارایی سازمان داد 

سازد تا بودجه سالیانه کشور را با توجه به منابع اهمیت است که از یک سو، دولت را قادر می
  ز سوي دیگر این دوره زمانی به مودیان این امکان را مالیاتی خود تهیه و تصویب کند و ا

دهد تا حساب دخل و خرج خود را سامان دهند، چراکه دوره یک ساله نه آنقدر طوالنی می
را در پرداخت آن مستاصل کند و نه  آنهاها بر مودیان  است که انباشته شدن حجم مالیات

البته با توجه به . ا چالش مواجه سازدرا ب آنهاهاي اقتصادي آنقدر کوتاه است که فعالیت
  کنند که در در طول سال دارند، معموال مودیان مالیاتی را مکلف می دولت هامخارجی که 

هایی که در این یکی از روش. تر بخشی از مالیات خود را پرداخت کنندهاي زمانی کوتاهدوره
پرداخت مالیاتی است که در ماده شالحساب مالیاتی و پیشود، روش علیراستا به کار گرفته می

ها و همچنین براي ترغیب مودیان، معموال تخفیف. م به آن اشاره شده است.م.ق166و  163
م به ازاي هر سه ماه .م.ق 166به عنوان مثال ماده . گیرنددر نظر می آنهاهایی براي تشویق

  .در نظر گرفته استزودپرداخت بدهی مالیاتی، دو درصد کسري مالیات را براي مودیان 
  

  گیرينتیجه
این اصول که به . در بحث اجراي قوانین مالیاتی در زمان، اصولی را باید مورد توجه قرار داد

توان گفت محدودیت هایی است که بر قوانین مالیاتی در عرصه زمان وارد است عبارتی می
طف به ماسبق نشدن قوانین سالیانه بودن مالیات، اجراي فوري قوانین مالیاتی، ع: عبارتند از

بررسی این اصول در نظام حقوقی کشورهاي مختلف و مقایسه آن . مالیاتی و مرور زمان مالیاتی
  :رساندا، ما را به نتایج زیر می.ا.با نظام حقوقی ج
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. قرار گرفته است قانونگذارهاي حقوقی مورد توجه اصل سالیانه بودن مالیات در تمامی نظام -
اي دیگر از ز کشورها، این اصل از ارزش قانون اساسی برخوردار است و در پارهاي ادر پاره

ایران از نوع کشورهاي دوم است که . کشورها در سطح قوانین عادي مورد توجه قرار گرفته است
این اصل را در قوانین عادي مورد توجه قرار داده هرچند با توجه به اصل سالیانه بودن بودجه، 

  .زش قانون اساسی براي آن قائل شدشاید بتوان ار
در بحث اجراي فوري قوانین مالیاتی، با توجه به حساسیت زیاد این قوانین که ناشی از  -

رغم اینکه دراکثر کشورها، قانون اساسی تاثیر بسزاي آن در سرنوشت اقتصادي کشور است، علی
قوانین . ون تصریح شده استاالجرا شدن قانون در خود قانبه این موضوع پرداخته، زمان الزم

  .اندمالیاتی ایران نیز این رویه را در پیش گرفته
راجع به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی، با وجود رویه مشترك کشورها در  -

پذیرش این اصل، در اغلب کشورها استثنائاتی بر این اصل وارد است که نظام حقوقی ایران نیز 
تواند بطور کلی، اینکه قوانین مالیاتی در صورت نفع مودیان می. فته استاین استثنائات را پذیر

  .تواند یک اصل کلی مالیاتی قلمداد شودعطف به ماسبق شود، می
اند که این موضوع را که ارتباط بانظم عمومی در بحث مرور زمان، کشورها سعی کرده -

مرحله وصول مالیات مورد توجه  دارددر قوانین مالیاتی خود، هم در مرحله تشخیص و هم در
عدم پیش بینی این قاعده در مرحله وصول مالیات در قوانین مالیاتی ایران خال . قرار دهند

هاي بسیاري را در مسیر وصول مالیات و نظام مالیاتی ایران بزرگی است که می تواند چالش
  .ایجاد کند

  
  فهرست منابع

  
  فارسی

  
 صص152، ش مجموعه حقوقی، "در مرور زماناشکاالت عملی "،)1319: (اخوي، ع ، :

154-156.  
 -بیروتاللغاتمجمع، )1368ص ب : (السابق، جروان ،.  
 میزان، چ اول: ، تهرانحقوق مالی کلیات، )1384: (امامی، محمد.  
 اقتصاد فردا، چ اول: ، تهرانآشنایی با مالیه عمومی، )1389: (بخشی، لطفعلی.  
 ترجمه محمد علی یزدانبخش. حقوق مالیاتی،)1378: (رهپروتابا، لوئی و ژان ماري کوت .

  .خاتون، چ اول: تهران
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 امیر کبیر: ، تهرانمالیه عمومی، مالیاتها و بودجه،)1352: (پیرنیا، حسین.  
 مجله : ، تهرانالمللی مالیاتفرهنگ توصیفی اصطالحات بین، )1379: (توکل، محمد

  .تخصصی مالیات
 ترجمه مرتضی مالنظر، ج اول، و نگارش قانون مالیاتی طراحی،)1382: (ثورونی، ویکتور ،

  .سازمان امور مالیاتی کشور: تهران
 ج چهارم، مبسوط در ترمینولوزي حقوق، )1378: (جعفري لنگرودي، محمد جعفر ،

  .گنج دانش، چ اول: تهران
 ج پنجم، مبسوط در ترمینولوزي حقوق، )1378( :جعفري لنگرودي، محمد جعفر ،

  .دانش، چ اولگنج : تهران
 چ . دیدار: ، تهرانقانون مدنی همراه با قانون مسئولیت مدنی،)1388: (جهانگیر،منصور

54.  
 41، ش فصلنامه مالیات،"مرور زمانمالیاتی و مطالبات قدیمی"،)1385: (چکاد، برزو.  
 زیر نظر عبداله شمس[ قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، )1389: (دراك[ ،

  .ارمتهران، چ چه
 فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق ، "حقوق مودیان مالیاتی"،)1388: (رستمی، ولی

 .128-107: ، شماره اول، صص39، دوره و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جزوه مالیه عمومی، )89-1388( :رستمی، ولی ،

  .تهران
 ش . مجلس و پژوهش،"ی به مثابه حقامنیت قضای"،)1386: (زارعی، محمدحسین

  .46 - 9: ،صص59
 مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق اسالم، ایران، فرانسه ،)1381: (ساریخانی، عادل

  .نامه دکتري دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی جعفر کوشا، پایانو مصر
  ،مه مرتضی ، ترجترجمه و تلخیص قوانین مالیاتی انگلستانسازمان امور مالیاتی کشور

  .448مالنظر، گزارش شماره 
 ترجمه مجید خرمی، گزارش ترجمه و تلخیص قوانین مالیاتی آلمان : ساریخانی، عادل ،

  .441شماره 
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 ،محمد ترجمه  ،عمانترجمه و تلخیص قوانین مالیاتی  سازمان امور مالیاتی کشور
  .446گزارش شماره حسین رهبري، 

 ،نسرین ترجمه  ،نروژتلخیص قوانین مالیاتی ترجمه و  سازمان امور مالیاتی کشور
  .449گزارش شماره  هنجی،

 ،اله ، ترجمه ولیترجمه و تلخیص قوانین مالیاتی اندونزي سازمان امور مالیاتی کشور
  .442نوري، گزارش شماره 

 ،اله ترجمه ولی ،ترجمه و تلخیص قوانین مالیاتی برونئی سازمان امور مالیاتی کشور
  .443ه گزارش شمار ،نوري

 85-81: ،صص86ش کانون وکال، ، "ایراد مرور زمان"،)1342: (شریف، علی.  
 میزان، چ اول: ، ج اول، تهرانگامی به سوي عدالت،)1387: (کاتوزیان، ناصر.  
 تهران، کماالن، مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهاي مستقیم،)1388: (کماالن، مهدي ،

  .چ سوم
 هاي وق و تکالیف متقابل مودیان و دستگاهحق،)1390: (فر، محمد صادقمجیبی

  .جاودانه، چ اول: ، تهرانمالیاتیایران
 قانون اساسی جمهوري ، )1380: (معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات

 .تهران، چ ششم، 1368با اصالحات  1358اسالمی ایران مصوب 
 اول میزان، چاپ: ، تهرانمالیه عمومی، )1389: (زاده، رضاموسی.  
 صص52دوره اول، ش  کانون وکال،،"در اطراف مرور زمان"،)1336: (مهدوي، ابراهیم ، :

32-50.  
 تهرانمختصر حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران،)1387: (مهرپور، حسین، :

  .دادگستر، چ اول
 28-25: ، صص80ش . مجموعه حقوقی،"مرور زمان"،)1317: (میررجالی، احمد.  
 چاپ اول: ، تهراننون اساسی آلمانقا،)1387: (نگاه بینه.  
 چاپ اول: ، تهرانقانون اساسی ژاپن،)1387: (نگاه بینه.  
 ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق شهروندي مودیان مالیاتیوارسته بازقلعه، محمد ،

  .1388حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به راهنمایی ولی رستمی، 
 الملل و قوانین ی تحوالت مرور زمان در جامعه بینبررس،)1383: (وزیري، شهربانو

  .اردهالی، چ اول: ، تهرانداخلی کشورها
 145 -116: ، صص183، ش کانون وکال،"امنیت قضایی"،)1382: (ویژه، محمدرضا.  
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