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 ؛ حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص قواعد
 قانون محاسبات عمومی کشور ۴8و  ۴۷تحلیل مواد 

 یولی رستم، منشادیسیدمحسن دهقان

 ده یچک

مؤلفمهم به  ۀترین  و  کشورها  تمام  قضایی  نظام  در  جامع  و  کارآمد  قضایی  قانون  نظام  در  آن  تبع 
؛ استاجرای قانون موضوعه  درخصوص  های مؤثر  اجراضمانت  بینیپیش  ، ایرانجمهوری اسالمی  
،  اندان وضع شدهوصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایر  ۀقوانینی که در زمین

عمومی  تأمینمنظور  به مصالح  و  ضمانت،  منافع  خاصیواجد  قواعد  و  و   انداجراها  اقتدار  از  که 
د. این قواعد ویژه  نمتمایز  ، اجراهای معمول د و از سایر ضمانتنگیرمی  نشئتحاکمیت برتر دولت  

های اجرایی  نامهو آیین  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب    ۴۸و    ۴۷که عمدتًا در مواد  
و منصرف از مطالبات  ها و مؤسسات دولتی  صرفًا شامل مطالبات وزاتخانه  ، تبلور یافته است  تبطمر

مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی    ؛های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی استشرکت
تمایل ،  این موضوعواید زیاد  اهمیت و ف  رغمبهتسری یافته باشند.  دیگر    به مطالبات نهادهای  ، قانون
ویژه در  به،  ظام حقوقی حاکم بر آنن   متأسفانه،  شمول این قواعد  ۀدامن  ۀبه تسری و توسع  گذارقانون

 . مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست
کلیدی  احکام ،  دولت  :واژگان  مطالبات ،  اجرای  عمومی،  وصول  حقوق  حقوقی  ،  اشخاص 

و مؤسسات دولتی  اهوزارتخانه

 
 نویسندۀ مسئول( تهران دانشگاه یعموم  حقوق ارشد کارشناسی، دادگستر  یقاض( 

manshadi.mohsen@yahoo.com 

 تهران  دانشگاه  یاسیس علوم و حقوق ۀدانشکدالملل گروه حقوق عمومی و بین اریدانش 
vali.rostami@yahoo.com 
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 مقدمه
عمل در  باشند و    داشتهبرابر قانون حقوق و اختیارات یکسانی  در  افراد باید    ۀآنچه مسلم است هم

ابزار و اجرا ضمانتدستیابی افراد اعم از حقیقی و حقوقی به  درخصوص   از  های قانونی و استفاده 
اما بعضًا  ؛  وجود داشته باشد  ها آن ان نباید تفاوتی می،  شده در قانون برای احقاق حقبینی پیش قدرت  

قواعد خاصی را وضع کرده است که وصول طلب را برای    ، مطالبات دولت  برای وصول   گذارقانون
هایی را در اختیار دولت قرار داده است که اجرا ضمانتدولت تسهیل کرده است و در واقع ابزارها و  

 . اشخاص عادی قادر به استفاده از این ابزارها نیستند 

  ۴۸ مادۀبیان شده است.  1366قانون محاسبات عمومی مصوب   ۴۸و  ۴۷این موضوع در مواد 
ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که  »مطالبات وزارتخانهدارد:  قانون محاسبات عمومی مقرر می

های  بر طبق مقررات اجرایی مالیات،  قطعیت رسیده است  ۀاالجرا به مرحلموجب احکام اسناد الزم به
»در مواردی که برای تقسیط  دارد:قانون مذکور اشعار می  ۴۷ مادۀ «.قابل وصول خواهد بود ستقیمم

های  دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمهیا    ها و مؤسسات دولتی بدهی اشخاص به وزارتخانه
ومی  مقررات عمیا    موجب مقررات خاصموقع بدهی بهعدم پرداخت بهیا    نقدی ناشی از استنکاف

باشدتعیین  نشده  آیین  ۀنحو،  تکلیف  بر طبق  و نامهعمل  اقتصادی  امور  وزارت  توسط  که  است  ای 
این ماده نیز    ۀتبصردر    «شود.وزیران به موقع اجرا گذاشته می  هیئت  دارایی تهیه و پس از تصویب

،  شده باشد   های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم یا تخلفاتی ناشیچنانچه بدهی»  چنین آمده است:
طلب   بدهیاستیفای  تقسیط  طریق  از  مهلتیا    دولت  متخلفین،  دادن  قانونی  تعقیب  از  یا    مانع 

 صالح نخواهد بود.«های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیربط توسط دستگاه مجرمین ذی

  ،شده است  بینیپیش شقوق مختلفی برای وصول مطالبات دولت    ، با توجه به اینکه در مواد مذکور
این مواد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا پاسخ این سؤاالت مشخص    الزم است ابعاد و زوایای

وصول    ۀو نحو  مقررات خاص و مقررات عمومی در مواد فوق کدام است ،  شود که منظور از مطالبات 
 مطالبات دولت و قواعد خاص حاکم بر آن چگونه است؟ 

قواعد خاص   ی بر تحلیل وع مقاله که مبتن به موض   با توجه در راستای یافتن پاسخ این سؤاالت
ابتدا  ، باشدقانون محاسبات عمومی کشور می ۴۸و  ۴۷در مواد  وصول مطالبات دولت از اشخاص 

و ضرورت   دولت و انواع مطالبات آن در مواد قانونی فوق )مفاهیم( و چرایی  ۀ الزم است مفهوم واژ
اشخاص   از  دولت  مطالبات  وصول  خاص  قواعد  را  وضع  کنیم)مبانی(  عنوان   بررسی  تحت  که 

از    2سپس در بند  ؛  »مفاهیم و مبانی« در بند یک آمده است قواعد اصلی وصول مطالبات دولت 
  ۴۷ مادۀقواعد موضوع  3قانون محاسبات عمومی کشور و در بند  ۴۸ مادۀ  چهارچوب در  اشخاص 
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به بدهکاران مزبور تحلیل تقسیط بدهی اشخاص به دولت و دادن مهلت  خصوص شده در قانون یاد
 توصیفی تحلیلی  از نوعتحقیق    اینذکر است که    بحث ارائه شده است. شایان  ۀنتیج  شده و در پایان

 باشد. ای نظیر کتب و مقاالت میاستناد به منابع کتابخانه بوده و روش تحقیق نوشتارحاضر،

عنوان موضوع این مقاله    که تاکنون تحقیق جامعی با   درخور ذکر است،  تحقیق  ۀینپیشدرخصوص  
قانونی و  ،  نژاد در کتاب »محشای حقوقیرت نگرفته است و صرفًا جناب آقای دکتر صادق منتیصو

قانون محاسبات    ۴۸و    ۴۷مواد    ۀمالی قانون محاسبات عمومی« نکات کاربردی مختصری دربار
دا توضیح  کشور  محسوب ده عمومی  دولت  مطالبات  وصول  قواعد  از  تحلیلی  که  و  نمی  اند  شود 

 (.13۸۷ نژاد، یمنت) متفاوت با نوع نگاه تحلیلی این مقاله است

 مفاهیم و مبانی .۱

گیرد که قرار می  در این قسمت ابتدا مفاهیم دولت و انواع مطالبات دولت مورد بحث و بررسی
سپس دالیل ضرورت وضع قواعد خاص ؛  بحث الزم و ضروری است برای ورود به موضوع  ها  آن   ایضاح 

 کافی به بررسی موضوع پرداخته شود. ۀ شود تا با دستمای تحلیل و تبیین می ،  صول مطالبات دولت و 

 ها و مؤسسات دولتی( مفهوم دولت )وزارتخانه .۱-۱

کلی   طور به ؛  ت به کار رفته اس   ی اصطالح دولت در قوانین و مقررات حقوقی ما در مفاهیم مختلف 
گاهی ،  در مفهوم اول  دولت   . (2۴۴:  13۹6)رستمی،    ست این اصطالح در سه مفهوم رواج پیدا کرده ا 

و مقننه و در واقع معادل و   قضائیه ،  مجریه  ۀگان به معنی مجموع قوای حاکم بر کشور یعنی قوای سه 
از  مرکب  که  ملت  یا  مردم  مقابل  در  را  دولت  اصطالح  این  است.  رفته  کار  به  »حکومت«  مترادف 

به معنی »کشور« در نظر گرفته شده است که عبارت ،  م دوم در مفهو   دهد. دولت قرار می   ، اشخاص است 
در این مفهوم ؛  ین قرار دارند گروهی معین از مردم که در سرزمین معینی تحت حکومتی مع است از  

در مفهوم دولت    ، عمدتًا در قوانین و مقررات  ، حکومت یکی از ارکان دولت است. در مفهوم سوم ،  موسع 
 دهد.فته است که یکی از ارکان حکومت را تشکیل می به کار ر مجریه«   ۀ مضیق آن به معنی »قو 

  ۀ با توجه به نصوص قوانین و روی، دولتی  هایو مقررات عمومی حاکم بر دستگاه البته در قوانین
مربوط عدالت    هیئت  ، 1361اردیبهشت2۷مورخ    ۀرویوحدترأی    ویژه به،  قضایی  دیوان  عمومی 

واژ  (136۹)ابوالحمد،    اداری دستگاهودۀ  اطالق  شامل  منحصرًا  غیرانتفاعی  لت  و  حاکمیتی  های 
وزارتخانه  ، دولت و یعنی  از   ها  منصرف  و  دولتی  تصدیدستگاهمؤسسات  انتفاعی  های  و  گرایانه 
ها و  درستی صرفًا از وزارتخانهدر مواد مذکور نیز به بنابراین؛  های دولتی استیعنی شرکت  ، دولت

های دولتی در های دولتی ذکری به میان نیامده است. شرکتتبرد و از شرکنام می  مؤسسات دولتی
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، دولت ۀپس واژ .خود هستند مالی و محاسباتی هاینامهتابع مقررات مندرج در آیین  ، این خصوص 
قانون محاسبات عمومی   3و    2ها و مؤسسات دولتی را با تعاریف قانونی مذکور در مواد  وزارتخانه

شود  شامل می  13۸6ون مدیریت خدمات کشوری مصوب  قان  2و    1مواد  ،  1366کشور مصوب سال  
 (131:  13۸۹)امامی و استوارسنگری،    اندرفتههای حقوق اداری مورد نقد و بررسی قرارگکتاب که در

 گنجد. در این مقال نمیها آن که پرداختن به

 ها و مؤسسات دولتی( . انواع مطالبات دولت )وزارتخانه۱-۱-۱

  ۴۸  مادۀتوان با توجه به  دولتی را می ها و مؤسساتوزارتخانهاعم از  دولت    طورکلی مطالباتبه
به سه دسته شامل مطالبات ناشی از احکام قطعی صادره ،  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  

االجرا  قضایی( و اسناد الزم احکام قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری )مراجع شبه،  ها از دادگاه 
موارد آن بسیار زیاد است ،  تری به این موضوع داشته باشیمجزئی  بته اگر بخواهیم نگاهتقسیم کرد. ال

مطالباتی که دولت به دالیل متفاوت از کشورهای ،  توان به مطالبات بانکی دولتکه از آن جمله می 
موارد بنابراین در بحث مطالبات به  ؛  اشاره کرد ،  گیرنداین بخش قرار می   ۀدیگر دارد که خارج از حیط

 کنیم: زیر بسنده می 

 ؛  هامطالبات ناشی از احکام قطعی دادگاه  (الف

 ؛ عی مراجع اختصاصی اداری )مراجع شبه قضایی(مطالبات ناشی از احکام قط (ب

 االجرا. مطالبات ناشی از اسناد الزم  (ج

آمده    صورت مطلقاحکام از حیث مرجع صادرکننده به  ۀواژ  ، مذکور  ۀالزم به ذکر است که در ماد
اجرا  احکام قطعی قابل  ۀمراجع صادرکنند،  الوصف در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایرانمع؛  است

این  ؛  باشندقضایی( میها و مراجع اختصاصی اداری )مراجع شبهیعنی دادگاه  ، صرفًا دو مرجع فوق
توان  کور را میها و مراجع مذبندی نیز بر همین اساس صورت گرفته است. البته احکام دادگاهتقسیم

 به دو دسته تقسیم کرد: 

که جنب  ، اول برای  ۀاحکامی  دارد   مطالباتی  واقع    ۴۸  ۀماد  .دولت  در  قانون محاسبات عمومی 
 33 مادۀ اجرای چنین احکامی است که در مباحث آتی بدان خواهیم پرداخت. البته در  ۀبیانگر نحو

دارد: که مقرر میخصوص وجود دارد    استثنایی در این  ، 1366قانون دیوان محاسبات کشور مصوب  
  «.بر طبق مقررات اجرایی احکام قضایی است،  عی صادره و احکام قط »مطالبات دولت ناشی از آراء

و احکام قطعی صادره  ا  بدیهی است حکم مقرر در این ماده صرفًا ناظر بر مطالبات دولت ناشی از آر
هیئت محکم از  و  مستشاری  محاسب  تجدیدنظر ۀهای  استدیوان  کشور  نوع   ات  این  وصول  که 
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های مالی  اجرای محکومیت ۀاجرای احکام مدنی و قانون نحومطابق قانون ، مطالبات بر این اساس
 ؛شودانجام می

ها و  تمام احکامی که توسط دادگاه مطالباتی )پرداخت پول( هستند. ۀاحکامی که فاقد جنب ، دوم 
  ؛ )پرداخت پول( برای دولت نیست  مطالباتی  دارای وصف،  شودمراجع اختصاصی اداری صادر می

مطالباتی   ۀ شود که فاقد جنبارد که اجرای یک تعهد به نفع دولت را شامل میبلکه احکامی نیز وجود د
 ها تابع اجرای احکام دادگستری است. احکام صادره از دادگاه  گونهاین است و اجرای 

االجرا نیز نام برده است که منظور سناد الزم ا  از،  افزون بر احکام قطعی ،  دیگر در این ماده از سوی
االجراء شامل  مذکور در قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی است. انواع اسناد الزم همان اسناد ثبتی  

باشد. اجرای  ای می ای و سند ذمهسند وثیقه،  با حق استرداد  سند معامله،  سند شرطی،  سند رهنی
مکرر   3۴و   3۴ای تابع مواد  استرداد و سایر معامالت وثیقه حق اب  و معامالت  و شرطی اسناد رهنی

ای تابع مقررات  »اجرای اسناد رسمی« است. اجرای اسناد ذمه  ۀنامآیین  10۸ ۀ»قانون ثبت« و ماد
.  (1۹۴-1۹6:  136۷لنگرودی،  )جعفری   باشدمی  1322اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب    ۀنامنظام 

مقررات  این نوع اسناد نیز استثنائاتی در قوانین و    دولت ناشی از  وصول مطالبات  خصوص البته در  
درمان ،  های وابسته به وزارت بهداشتمالی و معامالتی دانشگاه  ۀنامآیین  ۹1  ۀ وجود دارد. مطابق ماد

  ۀ االجرا به مرحلموجب احکام اسناد الزم از اشخاصی که به »مطالبات موسسه،  و آموزش پزشکی
یی اسناد رسمی  نامه اجرا بر طبق مقررات اجرایی قانون اجرای احکام و آیین،  قطعیت رسیده است

 .(112: 13۸3نژاد، )متنی  «قابل وصول خواهد بود

 . ضرورت وضع قواعد خاص وصول مطالبات دولت ۱-۲

دست که در مباحث بعدی بدان خواهیم قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین ازاین  ۴۸  مادۀ
قانون امور   ۸  مادۀ،  قانون معادن ایران  3۴  ۀماد،  قانون دیوان محاسبات   33  ۀد از جمله ما،  پرداخت

دریافت مطالباتش نسبت به سایر افراد   ۀاجتماعی و... دولت را در زمین  تأمینقانون    50  مادۀ،  گمرکی
شود که آیا باید این  دهد. در اینجا این سؤال مطرح می)حقیقی و حقوقی( در موضع برتری قرار می

 اینکه آن را عین عدالت تلقی نمود؟یا  ری دانستا نابراب رد را خالف عدالت و آن رموا

در   است و  های آزاد پا را فراتر نهادهدولت از حدود نظارت بر فعالیت،  در نظام خدمات عمومی
؛  گیرد می  عهدهبه نیازها و منافع و عمومی را    تأمینرأسًا  ،  دهدمواردی که الزم و حیاتی تشخیص می 

به  ط  از افراد میرفی چون خدمات عمومی متعلق  تمام  آن عاید  منافع  و  ،  گرددعموم جامعه است 
خدمات   ۀ برای دولت که مسئول ادار،  برای حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی  گذارقانون
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 حق تقدم قائل شده است و به آن امتیازاتی داده است که هیچ شخصی جز او حق استفاده از  ، است
امتیازات حقوق عمومی موسوم یا    امتیازات ناشی از قدرت عمومیرا ندارد. امتیازات مزبور به  ا  هآن 

هدف از وضع این امتیازات و سایر قواعد خاص حقوق اداری آن است که دولت ،  . در حقیقتندا
می  های عمومی داشته باشد و بتواند وظایف خود را که به منافع عموقدرت الزم را برای پیشبرد هدف

طور منظم به انجام وظایف  های عمومی بتوانند بهنجام دهد و سازمانمطلوبی ا  ۀگون به،  مربوط است
مربوط به اجرای   ۀقوانین ویژ،  این قوانین  ۀ. از جمل(2۷1-2۷2:  13۸۷مؤتمنی،  طباطبایی )  خود ادامه دهند

عطا کرده است که اشخاص  ای را به دولت در این زمینه ااحکام به نفع دولت است که امتیازات ویژه 
بلکه با    ؛توان آن را نابرابری دانستنمی  ، آن محروم هستند. البته با توضیحاتی که بیان شد ز  عادی ا

توجه به وظایفی که دولت دارد و لزوم تداوم و استمرار آن خدمات که نیازمند بودجه و امکانات مالی  
،  الف معمول های خاص و خبتواند از طریق راهدولت باید این امکان را داشته باشد تا  ،  فراوان است 

جهات زیر نیز مثِبت این ادعا است که وضع قواعد ویژه    ،مطالبات خود را وصول کند. در این راستا
دلیل انجام خدمات عمومی توسط دولت و نیاز به امکانات مالی  برای اجرای احکام به نفع دولت به
 برای انجام خدمات مذکور است: 

مطالباتی )پرداخت پول( برای دولت    ۀرا که جنب  احکامی،  که قباًل اشاره شد   طورهمان    (الف
  ۀنحو،  مطالباتی باشد  ۀتوان از طریق قواعد خاص اجرا کرد و احکامی که فاقد جنبمی،  داشته باشند

 ؛امتیاز خاصی برای دولت نیستند ۀدربردارندمانند سایر موارد اجرای احکام است که ها آن اجرای

»مطالبات  بیان داشته است:    13۴3یایی ایران مصوب سال  قانون در  3۴  مادۀ،  از سوی دیگر  (ب 
طبق مقررات این قانون ، آنچه مربوط به اعمال تصدی دولت است،  ممتاز مربوط به مؤسسات دولتی

 ها خواهد بود.« و آنچه مربوط به اعمال حاکمیت است طبق مقررات مربوط به وصول مالیات

ند از اختیارات ویژه برای وصول مطالبات خود استفاده  توازمانی دولت می ،  ق این مادهبنابراین طب 
ناشی از امور حاکمیتی باشد )انجام خدمات عمومی( و در مواردی که ناشی از اعمال  ،  کند که حکم 
1. فاقد چنین اختیاراتی است ، تصدی باشد 

 

 ات عمومی قانون محاسب  ۴8 مادۀموضوع ،  قواعد وصول مطالبات دولت .۲

در  ،  که ذکر شد  همان طور آمده است  ۴۸  مادۀآنچه  وصول    بارۀ در،  قانون محاسبات عمومی 
  مادۀباید بر طبق    ،ها وصف مطالباتی داشته باشدیعنی زمانی که آرای دادگاه  ؛مطالبات دولت است

 
  شده   ، آوردهوع موض  بهتر  درک   برای  و  بوده  مثال  یک  یی، فقطدریا  امور  قانون  2۴  ۀماد  طرح   که  است  ذکر  به  الزم.  1

   .است
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باید بر    ،دها وصف مطالباتی نداشته باشولی در مواردی که آرای دادگاه  ؛قانون مذکور عمل کرد   ۴۸
قانون اجرای احکام در اجرای حکم تفاوتی میان    3۴  مادۀحکام مدنی عمل نمود.  طبق قانون اجرای ا

یا حکمی صادر شود که اشخاص بر اساس  رأی    پس اگر  ؛اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشده است
جنب فاقد  که  گردند  دولت  نفع  به  تعهد  اجرای  به  مکلف  باش  ۀآن  دولت  نفع  به  دیگر  ،  دمطالباتی 

تانمی را  موضوع  بهتوان  و  عمومی  محاسبات  قانون  مالیاتبع  قانون  اجرایی  مقررات  آن  های  تبع 
:  13۸3نژاد، منتی)  باشدتابع قانون اجرای احکام مدنی می  ، موضوعات  گونهاین  بلکه   ؛مستقیم دانست

122-121.)  

که   است  ذکر  به  مق  ۴۸  مادۀ الزم  آن  متعاقب  و  عمومی  محاسبات  قانون  قانون  اجرایی  ررات 
وصف  ،  مستقیم   هایمالیات که  بوده  دولت  به  مربوط  احکام  و  آراء  از  قسمت  آن  به  مربوط  صرفًا 

اگر ؛  مطالباتی داشته باشد آن اشخاص  رأی    بنابراین  بر اساس  از مراجع صالح صادر و  یا حکمی 
فاقد جنب آن  اجرای  دولت گردند که  نفع  به  تعهد  اجرای  به  به  ۀمکلف  با  مطالباتی  دولت  ،  شدنفع 

های مالی اجرای محکومیت ۀو قانون نحو  1356ع قانون »اجرای احکام مدنی مصوب  اجرای آن تاب
 .  است« 13۹۴مصوب 

ترتیب مالیاتبه  گذارقانون ،  بدین  وصول  امکان  افزایش  درصورتی به  ، منظور  از  ویژه  مؤدی  که 
کرده و در   بینیپیشهایی را  مینضت،  انجام وظایف قانونی خود در پرداخت مالیات خودداری کند

به توسل  با  تا  است  داده  قرار  مالیاتی  دستگاه  کند ها  آن  اختیار  وصول  را  مؤدیان  مالیات    بتواند 
است  ۴۸  مادۀ  .(13۸۷)رستمی،  کرده  مقرر  عمومی  محاسبات  وزارتخانه  قانون  و  مطالبات  ها 

  مادۀ از  به غیر    لبا این حا  .ستهای مستقیم قابل وصول ا بر طبق مقررات مالیات  مؤسسات دولتی
قانون محاسبات    ۴۸  مادۀوصول مطالبات دولت را به    ۀمقررات دیگری نیز وجود دارد که نحو  ، مذکور

های  قانون مالیات  21۸  مادۀهای مستقیم )موضوع  مقررات اجرایی مربوط به وصول مالیاتیا    عمومی
، 13۴3ایران مصوب سال  قانون دریایی    3۴  مادۀ  از جمله  ؛( ارجاع داده است1366مستقیم مصوب  

قانون امور گمرکی    ۸  مادۀمجلس شورای اسالمی و    13۷۷/  3/ 23قانون معادن مصوب    30  مادۀ
  ، باشد اند هر آنچه از مطالبات دولت که مربوط به اعمال حاکمیت می که مقرر داشته 13۹0مصوب 

قانون   2  مادۀنیز  هد بود. اخیرًا  های مستقیم قابل وصول خواطبق مقررات مربوط به وصول مالیات
به سازمان    ۴/12/13۹3( مصوب  2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )
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پذیر و سایر  های سرمایهسازی اجازه داده است که برای وصول سود سهام عدالت از شرکتخصوصی
1. کشور اقدام نمایداسبات عمومی قانون مح ۴۸ مادۀاز طریق های واگذارشده اقساط معوق شرکت

 

مالیات  هر حکمی که  ، بنابراین  بیان    وصولدرخصوص  های مستقیم  قانون  مالیات  ه کرد قهری 
استناد است و باید  قابل  ، و قوانینی که برشمردیم   ۴۸  مادۀو احکام مذکور در    ءبرای اجرای آرا ،  است

مالیاتی در این   اقتدار و اختیار دستگاه  ترین تضمین یا به عبارتیماحکام اجرا گردد. مه   ، مطابق آن
بنابراین  ؛  عملیات اجرایی یا وصول قهری و اجباری مطالبات است  ۀوسیل وصول مالیات به  ، مرحله

نحو است  مفاد    ۀالزم  اجرای  راستای  در  اجرایی  عملیات  طریق  از  مالیات  قانون    ۴۸  مادۀوصول 
 اندکی توضیح داده شود.، مستقیم ی هارات اجرایی وصول مالیاتتبع آن مقرمحاسبات و به

 . وصول مالیات و مطالبات از طریق عملیات اجرایی ۲-۱

زیرا این  ؛ مالیات است و برای دستگاه مالیاتی اهمیت بسزایی دارد  ۀ وصول مالیات آخرین مرحل
زحمات   ، نتواند مالیات را وصول کندلذا چنانچه دستگاه مالیاتی  ؛  نهایی مالیات است  ۀمرحله نتیج

ای به دستگاه  خاص و گسترده  اختیارات و اقتدارات  گذارقانونبدین لحاظ    ؛روداز بین می   راحل قبلم
است داده  مرحله  این  در  به  مالیاتی  توسل  با  سریعها  آن  که  کند  بتواند  وصول  را  مالیات  آسان    و 

تردید مهم  (3۴۴:  13۹6)رستمی،   بدون  آکه  ا،  ها نترین  از طریق عملیات  مالیات  جرایی  وصول 
 . (1۷5: 13۹6)رستمی،  است

 مؤدی،  و دولت مابین مؤدیاین است که در راستای اطمینان فی  توان گفت اصل برطورکلی میبه

،  اما چنین اصلی استثنابردار است و اعمال استثنا؛  خویش مالیات متعلقه را پرداخت کند  با اختیار
ترین  مهم  (.113:  13۹1رودی،  )کتابی  مالیات است  ۀآمران  ۀمیت دولت و جنبناشی از اعمال حاک 

استثنا   ۀجنب که ،  این  است  اجرایی  عملیات  طریق  از  مالیات  وظیفه  وصول  مؤدی  و  علیه  نشناس 
 رود.از پرداخت مالیات به کار می مستنکف

آن است که    ۀنکت این خصوص  در  و  ،  گذارقانونمهم  این  اختیارات  انجام  برای  اقتدارات الزم 
دستگاه به  را  ب  تضمین  مراجعه  بدون  رأسًا  بتواند  تا  است  داده  ادارمالیاتی  طریق  از  دادگستری    ۀ ه 

خود می   ، اجرائیات  باعث  سازوکار  این  کند.  اقدام  مالیات  وصول  با  برای  مالیات  وصول  که  شود 
 برای وصول مالیات دانست  اجرا ضمانتین  ترتوان آن را مهم رو می سرعت بیشتری انجام شود و ازاین

 .(16۸: 13۹0 فر، )مجیبی

 
 و   قانون  نیا   مقررات  طبق   ،است  دولت  یتصد  اعمال  به  ، آنچه مربوطی»مطالبات ممتاز مربوط به مؤسسات دولت.  1

   .«بود خواهد وصول  قابل  هااتیمال وصول  به مربوط مقررات طبق ،است تیحاکم اعمال به مربوط آنچه
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قانون محاسبات عمومی شامل سایر مطالبات    ۴۸  مادۀعملیات اجرایی وصول مالیات که طبق  
های مستقیم تحت عنوان وصول مالیات  موجب فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتبه  ، شوددولت می
مواد   آیین   21۸-210طی  مالیاتاجرا   ۀنامو  سه  ر  د  ، قانون مذکور  21۸  مادۀ ها موضوع  یی وصول 

 ، فروش اموال  ۀتوقیف اموال و مرحل  ۀمرحل  ، صدور برگ اجرایی  ۀشامل مرحل ترتیب  بهجداگانه    ۀمرحل
 گیرد. انجام می

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات  ، قانون مذکور 216 مادۀالزم به ذکر است که طبق 
از نوبت رسیدگی   خارجفوریت و حل اختالف مالیاتی است که به شکایات مزبور به  هیئت ، اجرایی

 االجراست. صادره قطعی و الزم رأی  ؛صادر خواهد کرد رأی  وکند می 

از طریق عملیات اجرایی  مطالبات دولت شرایط توقف عملیات اجرایی وصول .۲-۲
 های مستقیم مالیات

ی  شکایت از عملیات اجرای ،  و سایر قوانین و مقررات مربوط هیادشد  ۀنامطورکلی طبق مفاد آیینبه
 مگر در موارد زیر: ، ها مانع جریان این عملیات نیستوصول مالیات

 ؛ دکننامه اقدام الف( مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین

 ، برای رسیدگی،  های مستقیمقانون مالیات  216  مادۀ حل اختالف مالیاتی موضوع  هیئت  ب(
خواهد شد که شاکی معادل  صادر نماید. قرار مزبور وقتی صادر  قرار توقف موقت عملیات اجرایی را  

  هیئت   کهوجه نقد تودیع و رسید آن را ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد. البته درصورتی ،  میزان بدهی
یت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا  شکایا    دالیل شاکی را قوی بداند

نامه آیین 5۸ مادۀنماید )قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می  تأمین اخذ  ونبد،  اسناد اداری باشد
 ؛یک آن( ۀو تبصر

صادره توسط   ۀحل اختالف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنام  هیئت  رأی  ج( نقض
  صالح. با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مراجع قضایی ذی یا    دیوان عدالت اداری 

ربط سازمان امور مالیاتی  مسئولین ذی،  مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت
 ؛ رع وقت و در مهلت قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایندکشور مکلفند در اس
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تبصرپروندهدرخصوص    د( موضوع  مالیات  15۷  مادۀ  ۀهای  مستقیمقانون  صورت    1،های  در 
های مستقیم  قانون مالیات 216 مادۀاختالف مالیاتی موضوع حل  هیئت در ، پروندهمالیاتقطعیت 

حکم بر رفع تعارض    ، یادشده باشد  هیئت  مورد تأیید الیات از غیر مؤدیم  ۀمطرح و چنانچه مطالب
 ؛نامه(آیین 5۸ مادۀ 2 ۀصادر خواهد کرد )تبصر

قانونی   ۀشدن ورث ت اجرایی تا زمان معینلیاعم  کند، اجرا فوت   ه( هرگاه مؤدی مالیاتی در حین
آنان )در صورت محجوربودن ورثه( متوقف می  که  تواند درصورتی اجرا می   ۀ لیکن ادار  ؛ماندیا قیم 

باشد نقدی  موجودی  مؤدی  ماترک  از    ،جزء  قبل  و  قانونی  تشریفات  رعایت  با  بدهی  میزان  به 
 .نامه(آیین 61  مادۀ) کند برداشت قانونی یا قیم آنان از محل موجودی ۀشدن ورث تعیین 

تبصر شد،  نامهآیین  5۸  مادۀ  ۀ مطابق  بیان  که  مواردی  در  جز  اجرایی  عملیات  تخلف  ،  توقف 
و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین    است انتظامی  

 باشد. می  2عالی انتظامی مالیاتی هیئت از

تقسیط بدهی اشخاص به  بارۀقانون محاسبات عمومی کشور در   ۴۷ ۀماد قواعد موضوع  .3
 دولت و دادن مهلت به بدهکاران مزبور

کشور  ۴۷  مادۀ عمومی  محاسبات  وزارتخانه  ۀنحو،  قانون  به  اشخاص  بدهی  و  تقسیط  ها 
مقررات یا    که در مقررات خاص  صورتی   دادن مهلت به بدهکاران مزبور را دریا    مؤسسات دولتی

ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به  نامهبه آیین   ، تکلیف نشده باشدتعیین عمومی  
که برای دادن مهلت و تقسیط بنابراین درصورتی   3؛ارجاع داده است،  رسدمی  وزیران  هیئت  تصویب

 
  حل   هیئت تأیید از پس ،باشد شده مطالبه مؤدی  غیر از  هرعلت به  مالیات که مواردی   در»: دارد می مقرر تبصره این. 1

  ۀ ادار  صورت   این  در  و  گرددمی  تلقی  یکن  لم  نأ ک  باشد  که  ایهرمرحله   در  مؤدی  غیر  از   مالیات  ۀمطالبمالیاتی،    اختالف
مزبور، رأی هیئت    صدور  تاریخ  از  سال  یک  فظر  ،ماده  این  موضوع   زمان  مرور  رعایت  بدون  است  مکلف  مالیاتی  امور

 .« بود خواهد زمان مرور مشمول  وگرنه نماید مطالبه واقعی ازمؤدی را متعلق یاتمال

  یئت هآن،    ۀتبصر  و  31/۴/13۹۴  مصوب    مستقیم  هایمالیات   اصالح  قانون  26  ۀمادموجب  به   است  ذکر  به  الزم.  2
  .است شده مالیاتی انتظامی عالیهیئت  جایگزین اداری تخلفات به رسیدگی

 مهلت  دادن یا دولتی  ومؤسسات  هاوزارتخانه به اشخاص بدهی تقسیط برای که مواردی در»: دارد مقررمی ماده این. 3
 و  خاص  مقرراتموجب  به  بدهی  موقعبه  پرداخت  عدم  یا استنکاف  از  ناشی  نقدی   هایجریمه  نیز  و  مزبور  بدهکاران  به

  ودارایی  اموراقتصادی وزارت  توسط که است اینامه  آیین طبق بر عمل ۀنحو ،باشد نشده تکلیفتعیین  عمومی مقررات
 .«  شود می گذارده اجرا موقع به وزیران هیئت تصویب از پس و تهیه
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یبی  ترت ها  مقررات خاصی تعیین شود یا بر طبق احکام دادگاه  ، تأدیهبدهی و اخذ بهره و خسارت تأخیر  
1.اجرا خواهد بودمقررات خاص و مدلول حکم دادگاه قابل ، مقرر شده باشد

 

در  ،  قانون مذکور  ۴۷  مادۀاز    ، طورکلیبه به   خصوص سه حالت  دادن مهلت  و  بدهی  تقسیط 
 . بررسی خواهند شد ترتیب بهذیاًل  شود کهبدهکاران دولت برداشت می

 وجود مقررات عمومی .3-۱

مقررات عمومی    این خصوص اگر  داش  در  باشد وجود  نوع    ، ته  این  آن عمل کرد.  بر طبق  باید 
حاضر حال  در  موضوع  مقررات  محکومیت  ۀنحو  »قانون  مقررات  مصوب  اجرای  مالی«  های 

به دادن هر نوع   موجب حکم دادگاه»هر کس بهدارد: یک مقرر می  مادۀکه در  باشدمی  23/3/13۹۴
  ، آن مال اخذ  ، به عین معین باشدهرگاه محکوم   ، ری کندمالی محکوم شود و از اجرای حکم خوددا

اموال ، به عین معین نباشدیا محکوم   ، که رد عین ممکن نباشددرصورتی .شودله تسلیم میبه محکوم 
،  اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط  ۀمطابق قانون نحو،  ت دینیامستثنعلیه با رعایت  محکوم 

قانون   2  مادۀمطابق    شود.«به یا مثل یا قیمت آن استیفا میمحکوم محل آن حسب مورد  از  توقیف و  
اجراکنند  ، مزبور صادرکنند،  رأی  ۀ»مرجع  دادگاه  اجرای  قسمت  از  نیابت   ۀاعم  مجری  یا  ،  اجراییه 

نیز به هر نحوی دیگر که    شده در این قانون وبینیپیشله از طریق  مکلف است به تقاضای محکوم 
  . به اقدام کند«علیه و توقیف آن به میزان محکوم شناسایی اموال محکوم ت به  سبن  ، قانوناً ممکن باشد 

مذکور  3  مادۀطبق   محکوم   ، قانون  استیفای  نگردد»اگر  ممکن  قانون  این  در  مذکور  طریق  از   ، به 
محکوم محکوم  تقاضای  به  پذیرفتهعلیه  یا  حکم  اجرای  زمان  تا  جلب  له  یا  او  اعسار  ادعای  شدن 

  ۀ ضمن ارائ،  علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیهشود. چنانچه محکوم حبس می  هلرضایت محکوم 
مگر اینکه دعوی    ،شودحبس نمی  ، را اقامه کرده باشد  دعوی اعسار خویش،  اموال خود  ۀصورت کلی

 . رد شود« موجب حکم قطعیاعسار مسترد یا به

دارد: علیه مقرر میم کودادن مهلت و حکم تقسیط بدهی محدرخصوص  قانون یادشده    11  مادۀ
دادگاه ضمن ،  اقساط شناخته شود  نحوبهچنانچه مدیون متمکن از پرداخت  ،  »در صورت ثبوت اعسار

با مالحظ اعسار  پرداخت می  ۀصدور حکم  برای  مناسبی  مهلت  او  تقسیط وضعیت  یا حکم  دهد 
ی او لحاظ شده  ضرور  معیشت و  درآمد مدیون کند. در تعیین اقساط باید میزانبدهی او را صادر می

»صدور حکم    ، این ماده  1  ۀمطابق تبصر«  .  توانایی پرداخت آن را داشته باشد...  او  ی باشد که نحوبهو  
 

 یرتأخ خسارت   و  دولتیمؤسسات     و   هاوزارتخانه  به  اشخاص  بدهی  تقسیط  نحوه  و  مهلت  دادن  ۀنام آیین   ۷  ۀماد.  1

   .آن بعدی  اصالحات با سابق ملی شورای مجلس کمیسیون 1351آبان2۹ ، مصوب تأدیه
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علیه به دست آن از اموالی که از محکوم   ۀمانع استیفای بخش اجراشد،  تقسیط یا دادن مهلت به مدیون
نیست«می وی  مطالبات  یا  تبصر  . آید  را    ، مذکور  مادۀ  2  ۀهمچنین  اقساط  تعدیل   بینی پیشامکان 

می مقرر  و  »نموده  محکوم دارد:  از  محکوم هریک  یا  میله  دادخواستعلیه  تقدیم  با  تعدیل    ، تواند 
اعالم مراجع رسمی قانونی کشور یا    بر اساس دادگاه با عنایت به تورم    . اقساط را از دادگاه بخواهد

 کند.« یزان اقساط اقدام میتعدیل م نسبت به ، علیهتغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم 

اقدام به تقسیط یا اعطای    ، قانون محاسبات عمومی  ۴۷  مادۀدر متن    ،که گفته شد  همان طور
  مشروط به این گردیده   ، کورمذ  مادۀ   ۀنامها و مؤسسات دولتی بر اساس آیینمهلت توسط وزارتخانه

با  نیز در حال حاضر  .باشد نشده تکلیفمقررات عمومی تعیینیا  موجب مقررات خاصکه به است
در برخی  ،  به شرحی که گذشت   13۹۴های مالی مصوب  اجرای محکومیت   ۀتصویب قانون نحو

محکومیتدرخصوص  موارد   از  ناشی  بدهی  تعیینتقسیط  مالی  استهای  شده  ابراین  بن   ؛تکلیف 
در   مذکور  حکم  کشور  ۴۷  مادۀگرچه  عمومی  محاسبات  به    خاِص   ،قانون  اشخاص  بدهی 

عمل به  ،  تواند اصواًل ناسخ قانون خاص باشدقانون عام نمی، های دولتی است و طبق اصول دستگاه
وزارتخانه  و  نامهآیین و  اشخاص  به  مهلت  آن دادن  به  بعدی  مباحث  در  که  دولتی  مؤسسات  و  ها 

 (.113:  13۸3نژاد، منتی) در برخی موارد جای تأمل دارد ، خواهیم پرداخت

 خاصوجود مقررات . 3-۲

دادن مهلت به بدهکاران وجود داشته یا    تقسیط بدهی  خصوص قانون خاصی در    در صورتی که
 یک  ، اجرا نخواهد بود. برای مثالقانون محاسبات عمومی دیگر قابل  ۴۷  مادۀطبیعی است که   ، باشد

  است،   )تقسیط بدهی( وضع کرده  خصوص مقررات خاصی را در این    گذارقانون ونه از مواردی که  نم
 به مالیات است.  بوطمر

خصوص  این  دربارمهم  ، در  ماده  مالیات  ۀ ترین  مالیات  16۷  مادۀ  ، تقسیط  مستقیم  قانون  های 
تواند نسبت یمالیاتی کشور ما سازمان امور  ی   ییو دارا   ی»وزارت امور اقتصاددارد:  است که مقرر می

از   ، ستند یجا ن  طور یکمه بهی خود اعم از اصل و جر  یاتیمال  یمؤدیانی که قادر به پرداخت بده   به
 د.«ینماط یمربوط را حداکثر به مدت سه سال تقس یبدهی، ات قطعیابالغ مال  خی تار

 قانون محاسبات عمومی کشور  ۴۷ مادۀموضوع  ۀنامرعایت آیین  .3-3

باید    ، تقسیط بدهی وجود نداشته باشد   ۀنحودرخصوص   صورتی که مقررات عام و خاص  در
قانون مذکور   ۴۷  مادۀاجرایی    ۀنامقانون محاسبات عمومی عمل کرد. آیین  ۴۷  دۀما  ۀناممطابق آیین

قانون محاسبات    1۴0  مادۀذیل    ۀبه همین دلیل به استناد تبصر تصویب و ابالغ نشده بود و  هاتا مدت
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که مربوط   13۴۹قانون محاسبات عمومی مصوب    3۹  مادۀاجرایی    ۀنامآیین،  1366عمومی مصوب  
الزم به ذکر است که    (.11۸  :13۸3نژاد،  منتی)  گرفتمالک عمل قرار می  ، ع استبه همین موضو

اعمال تغییراتی در با    0۹/05/13۸۴در تاریخ  ،  جدید  ۀنامجای تدوین و تصویب آیینوزیران بههیئت
متن،   و  آیین عنوان  بهرا    نامهاین  و  آیین اصالح  عمومی کشور   ۴۷  مادۀ  ۀنامعنوان  محاسبات  قانون 

 .شوداست که در ذیل به آن پرداخته می کردهتنفیذ  1366 مصوب 

موارد زیر  توان به پرداخت آن را می  ۀهای دولت و نحوکلی بدهی طوربه ، نامهبا توجه به این آیین 
   .تقسیم کرد 

  های ناشی از مسائل استخدامی )متعهدین به خدمت(بدهی  .3-3-۱

از   ها و مؤسسات دولتیطالبات وزارتخانهورد م»در م  ، فوق  ۀنامیک اصالحی آیین  مادۀمطابق  
صالح دیوان محاسبات کشور و  مستخدمین دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذی

های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق  دره از دادگاهاحکام صا
می خصوصی  مدعی  مطالبا حق  سایر  همچنین  و  وزارتخانهباشد  از ت  دولتی  مؤسسات  و  ها 

دولت آنان  مستخدمین  استخدامی  ارتباط  از  م،  ناشی  یا  می  ۀسسؤوزارتخانه  با  بستانکار  تواند 
ماه موافقت کند.   12دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت  با  درنظرگرفتن وضع مالی بدهکار  

در هر مورد  ،  مراتب فوق مقتضی باشدبه  که با توجهبه مدت بیشتر درصورتی   دادن مهلت و تقسیط
 . باشد«دارایی می مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادی و  ۀسسؤوزارتخانه یا م موکول به پیشنهاد

 های غیر استخدامی )ناشی از قرارداد و دعاوی حقوقی(بدهی .3-3-۲

خصوص   این  است:    ۀنامآیین   2  مادۀدر  کرده  مقرر  وزمذکور  مطالبات  مورد  و  ارتخانه»در  ها 
از آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذی ناشی  دیوان ،  صالحمؤسسات دولتی از سایر اشخاص 

وزارتخانه یا  ،  همچنین سایر مطالبات  های حقوقی یا قراردادها وکام صادره از دادگاه محاسبات و اح 
سه ماه و تقسیط طلب    تواند با درنظرگرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تاسسه بستانکار میؤم

به  که با توجه  ادن مهلت و تقسیط آن برای مدت بیشتر درصورتی به مدت دوازده ماه موافقت کند. د
م  در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه،  مراتب فوق مقتضی باشد  بستانکار و موافقت   ۀسسؤیا 

 باشد.« وزارت امور اقتصادی و دارایی می

بلکه    ؛بستانکار مجبور به دادن مهلت یا تقسیط بدهی نیست  ۀ سسؤیا مبدیهی است که وزارتخانه  
  ۀسسؤسازمان یا م، تواند« استفاده کرده است»می  ۀلمدو که از ک  مادۀیک اصالحی و    مادۀبا توجه به  

 تقسیط بدهی مختار است.  مربوط در دادن یا ندادن مهلت یا
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 . تقسیط با معرفی ضامن معتبر 3-3-3

»دادن مهلت یا تقسیط بدهی با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام  ،  نامهآیین  3  مادۀطبق  
دادن تضمین نباشد که در این صورت مقام مربوطه باید با مگر اینکه شخص بدهکار قادر به  ،  شود

 عمل کند«.   ، داندبه هر نحو که مقتضی می،  دریافت تضمین شخصی با رعایت صرفه و صالح دولت 

   تأدیهر . خسارت تأخی3-3-۴

 21/1/13۷۹های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه  522  مادۀ
 ناشی از تورم مقرر داشته است:  تأدیه خسارت تأخیر خصوص در 

ون  ی مد،  ونی ن مدک دائن و تم  ۀج بوده و با مطالبین و از نوع وجه را یه موضوع آن د کای  ی»در دعاو
د تا هنگام  یدر صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررس،  امتناع از پرداخت نموده
مطالب از  پس  و  رعادادگا،  طلبکار  ۀپرداخت  با  تغیه  تناسب  بانکر شاخص ساالنه  ییت  توسط   که 

تعیا  یاسالم  یجمهور  یزکمر مییران  قرار خواهد دادک محاسبه و مورد ح  ، گرددی ن  ا  ، م  ه ک نیمگر 
موضوع    ؛ند«ینما  مصالحه  ی گرید  ۀنحوبهن  یطرف  این  خاطرلیکن  این  خاصی    به  حساسیت  از 

ها و مؤسسات  تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهنامه جهت »دادن مهلت و  برخوردار است که آیین
ظاهر برای گرفتن  « مقررات خاصی را در این زمینه وضع کرده است که بهتأدیهدولتی و خسارت تأخیر  

تأخیر   اشخاص   تأدیهخسارت  مدنی  روش  ، از  دادرسی  آیین  قانون  در  مقرر  دریافت درخصوص  ط 
برای گرفتن خسارت لحاظ  ،  بودن مدیونتمکندائن و م  ۀمطالب  از جمله شرط،  تأدیهخسارت تأخیر  

خسارت    ، مذکور  ۀنامباشد. مطابق آیین می  دارصالحیتنشده است و این امر بسته به تصمیم مقام  
پایان مهلت یا اقساط آن   ول وصزمانی از بدهکار قابل  تأدیهتأخیر   خواهد بود که بدهی خود را در 

1. بدهد تأدیه تأخیر سال باید خسارت پرداخت نکند که در این صورت صدی دوازده در 
 

ذیاًل به   خسارت دیرکرد مطالبات دولت وجود دارد که  ۀقوانین و مقررات دیگری نیز در زمین البته
 . شوداشاره میها آن برخی از

  به بودن مطال»از تاریخ قطعیمقرر کرده است:    13۹0قانون امور گمرکی مصوب    1۴0  مادۀ  (الف
دیرکرد   ۀدرصد دریافتی جریمبه ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم ،  التفاوتبر مابه  عالوه 

 شود.«  احتساب و دریافت می

 :دارد که مقرر می 23/12/13۷۷قانون معادن مصوب  ۀنامآیین 62 مادۀ (ب

 
  تأدیه  ریو خسارت تأخ  یها و  مؤسسات دولتاشخاص به وزارتخانه   یبده  طی تقس  ۀدادن مهلت و نحو  ۀنام ن ییآ   ۴  ۀماد.  1
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 شود: تعیین می»جدول ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زیر  

 ؛ شده(درصد مطالبات قطعی1( ماه تأخیر به ازای هر ماه معادل )6تا ) .1

2.  ( )6از  بر  مازاد  تأخیر  ماه  هر  ازای  به  یک سال  تا  ماه   )6( معادل  ماه  مطالبات  (3(  درصد 
 ؛ شدهقطعی

ت  از یک  .3 معادل )سال  بر یک سال  مازاد  تأخیر  ماه  برای هر  باال  به  لبات (درصد مطا3أخیر 
 « .شدهقطعی

حصری نیستند و مصادیق تمثیلی آن برای   ، الزم به ذکر است مواردی که در این دو بند بیان شد
 اند.ذکر گردیده ، درک بهتر موضوع بحث 

 تأدیه بخشودگی خسارت تأخیر .3-3-۵

بنا به نظر مقامی که برای دادن مهلت تعیین گردیده    تأدیهتن خسارت تأخیر  در صورتی که گرف  
پس از پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان  ،  مصلحت باشد که از گرفتن آن انصراف داده شود،  ستا

یا قسمتی از خسارت تأخیر    ، محاسبات   . (مذکور  ۀنامنییآ  6  ۀمادشد )بخشوده خواهد    تأدیهتمام 
ماده وزارتخانه  ۀحدا وهمچنین  مطالبات  بخشودگی  شرکت،  ها»قانون  و  دولتیمؤسسات  از    های 

»در :  کندبیان می   1۹/۷/66مصوب    «مستخدمین دولتی در مواردی که مقررات خاصی وجود ندارد 
های دولتی از  مؤسسات و شرکت،  هامواردی که مقررات خاصی برای بخشودن مطالبات وزارتخانه

هنرجویان و کارآموزان متعهد خدمت ناشی از ارتباط  ،  آموزاندانش،  ان دانشجوی ،  مستخدمین دولت
مطالبات مذکور در صورت  ،  های مزبور وجود نداشته باشد تعهد خدمت در دستگاهیا    امی استخد

درمان و آموزش پزشکی( یا  ،  ازکارافتادگی )به تشخیص کمیسیون پزشکی منتخب وزارت بهداشت 
دستگاه فوت آنان با تأیید وزیر یا باالترین مقام یا  به تأیید بنیاد شهید هاآن شدن یا شهادتمفقوداالثر
 «.باشدکالً یا بعضاً قابل بخشودن می، ربطاجرایی ذی

 نتیجه 

قانون محاسبات عمومی کشور به روش    ۴۸  مادۀموجب  وصول مطالبات دولت از اشخاص که به
از مظاهر حاکمیت و اقتدار دولت  ،  ده استهای مستقیم ارجاع داده شعملیات اجرایی وصول مالیات

امور مالیاتی صورت   ۀ واحد اجرائیات ادار ه به دادگستری از طریق شود که بدون مراجعمحسوب می
  به پرداخت داوطلبانه ها  آن   و تشویق گیرد. همچنین جلب همکاری و مشارکت بدهکاران و ترغیبمی 

توسل به این  الزم است  تداری باشد و ین سازوکار اقاستفاده از ا  ربا رضایت بدهی خود باید مقدم ب   و
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ای  حل با رعایت بدهکاران دولت صورت گیرد تا خدشهعنوان آخرین راهکن بهدر حداقل مم  وسیله
 .به وجود نیاید ها آن ۀو تمکین داوطلبان به اصل اطمینان بین مردم و اداره 

استفاده از اختیارات خاص    گفت کهباید    ،شمول این احکام خاص اقتداری  ۀابهام دامن  ۀ دربار
زمانی است که موضوِع حکم و مطالبات ناشی از آن از اعمال    اغلب   ، برای وصول مطالبات دولت 

قانون محاسبات عمومی   ۴۸  مادۀبنابراین شرایط خاص مقرر در  ؛  حاکمیت دولت ناشی شده باشد
های دولتی  ه برای شرکتفاداستبلها و مؤسسات دولتی است و قاکشور مختص مطالبات وزارتخانه

تابع آیینشرکت  گونهاین  وصول مطالبات  ۀنیست و نحو مگر در موارد   ، باشد میها  آن  مالی  ۀنامها 
توان  مثال می  عنوانبه؛  کرده باشد  بینیپیشخاصی که قانون چنین اختیاری را برای یک شرکت دولتی  

ت  2  مادۀبه   قانون  به  مواد  برخی  »الحاق  )خبنظیمقانون  دولت  مالی  مقررات  از  مصوب  2شی   »)
اجازه داده است برای وصول   عنوان یک شرکت دولتیسازی بهکه به سازمان خصوصی  ۴/12/13۹3

های واگذارشده از طریق  شرکت  پذیر و سایر اقساط معوقهای سرمایهسود سهام عدالت از شرکت
 د. کر ه اشار، قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید ۴۸ مادۀ

تقسیط بدهی اشخاص به دولت    ۀقواعد مربوط به دادن مهلت به بدهکاران و نحو،  از سوی دیگر
در واقع تمهیداتی   ، اجرایی آن آمده است  ۀنامکشور و آیین  قانون محاسبات عمومی  ۴۷  مادۀکه در  

شود  برای تسهیل وصول مطالبات دولت با توجه به وضعیت تمکن مالی بدهکاران دولت محسوب می 
وزارتخانه  آن هم  که بر مطالبات  ناظر  از شرکتصرفًا  های دولتی  ها و مؤسسات دولتی و منصرف 

قواعد   این  اجرای  دادگاهدرخصوص  است.  احکام  از  ناشی  دولت  دادگمطالبات  محل  های  ستری 
ده  باید قائل به جمع استفا،  یادشده  ۀناماما با توجه به ذکر این نوع مطالبات در آیین  ؛ بحث و تأمل است

که در صورت عدم امکان اعطای    نحویبه  ؛نامه باشیمم دادگستری و قواعد آیین از قواعد اجرای احکا
از سوی اجرای احکام دادگستری تقسیط بدهی  و  آن طبق،  مهلت  آیین  امکان  موصوف    ۀنامقواعد 

 گردد.   نامه مرتفعاین آیین مقتضی است این ابهام در اصالحات آتِی ؛ فراهم شود و منتفی نگردد

در پرداخت  آن هم به میزان صدی دوازده در سال از تاریخ تأخیر ، تأدیهخسارت تأخیر  بینیپیش 
قانون    ۴۷  مادۀموضوع    ۀنامآیین  ۴  ۀمادمقرر در    نحوبه بدهی در پایان مهلت یا در سررسید اقساط آن  

همین علت    از لحاظ موازین شرعی محل اشکال و تأمل است. شاید به   ،محاسبات عمومی کشور
بههیئت آیینوزیران  تصویب  و  تدوین  ماده  ۀنامجای  این  قانون   ۀنامآیین،  موضوع  موضوع  قبلی 

مصوب   سابق  تاریخ    2۹/۸/1351محاسبات  در  را  سابق  ملی  شورای  مجلس  دارایی  کمیسیون 
، ذکورانگیز مبحث  مادۀالبته بدون تغییر و اصالح  ،  با اعمال اصالحاتی در عنوان و متن  ۹/5/13۸۴0
ده است.  کرذ  تنفی  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب    ۴۷  مادۀموضوع    ۀنامعنوان آیینبه
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در   به حکم مشابه  توجه  با  دادرسی مدنی مصوب   522  مادۀالبته وجود چنین حکمی  آیین  قانون 
موجه و ضروری به نظر  ،  در مورد تعدیل دین در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه  13۷۹

 د. سرمی 

دلیل حمایت  هنفع دولت ب اینکه وصول طلب دولت و اجرای احکام صادره به  ا توجه به ب   ، در نهایت 
شده در این خصوص قوانین و مقررات تدوین  و  از تداوم خدمات عمومی باید بسیار سریع انجام شود

جامع و    یقانون   شودپیشنهاد می  ، ناکارآمد هستند   هاآن  اجرای  ۀدلیل ابهام و نارسایی مفاد و نحو به
 صویب شود. تنفع دولت اجرای احکام صادره به ۀوصول مطالبات و نحودرخصوص شفاف 
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