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چكیده
این پرسش كه ماليات تا چه حد بر تصميم های سرمایه گذاری مستقيم خارجی تأثير می گذارد، موضوع بسياری 
از تحقيقات بوده و پاسخ های ارائه شده به آن با یکدیگر متفاوت می باشند. بعضی تحقيقات به طوركلی تأثير 
نظام مالياتی را درنظر گرفته و برخی به بررسی ماليات خاصی پرداخته )به خصوص ماليات بر درآمد شركت های 
تجاری( و بعضی نيز به انگيزه های مالياتی برای اهداف ویژه توجه كرده اند. بسياری از كشورهای جهان به 
واسطه عدم تکافوی منابع داخلی تمایل شدیدی به جذب سرمایه گذاری خارجی پيدا كرده اند. مهمترین مانع 
بين المللی  اقتصادی  پيش روی گسترش سرمایه گذاری خارجی وقوع ماليات مضاعف در جریان فعاليت های 
است، به همين دليل راهکارهای متعددی برای اجتناب از آن در نظام مالياتی بين المللی اندیشيده شده است. 
روش های پرهيز از اخذ ماليات مضاعف به راهکارهای یک جانبه و دو جانبه تقسيم می شود. در ميان راهکارهای 
تاثير مثبتی در تشویق  برخوردارند، كه  بيشتری  از مقبوليت  مالياتی  اعتبار  یک جانبه، روش معافيت و روش 
اخذ  از  اجتناب  نيز، موافقتنامه های دوجانبه  از راهکارهای دو جانبه  اند. منظور  سرمایه گذاری خارجی داشته 
ماليات مضاعف هستند كه مابين كشورهای جهان منعقد گردیده وغالبا از الگوهای UN و OECD پيروی 
نموده اند. در گسترش سرمایه گذاری مستقيم خارجی، كارایی موافقتنامه های مالياتی )دوجانبه( نسبت به موارد 

یک جانبه بيشتر محل بحث و اختالف است.
واژه های کلیدی: ماليات، سرمایه گذاری خارجی، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، موافقتنامه های مالياتی
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1- مقدمه
دیگر دوران رویارویی با سرمایه گذاری خارجی و نفی آن به سر آمده و بيشتر بحثها دور این مساله می چرخد 
كه از چه راه هایی می توان سرمایه های خارجی را برای كشور جذب كرد. سرمایه گذاران خارجی به ویژه 
شركت های فرا ملی برای ارتقای سطح رقابت پذیری و كسب سود بيشتر، عالقه مند به سرمایه گذاری در 
مناطق مستعد و مزیت دار شده اند. در شرایط نوین اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری خارجی نقش بسيار مهمی 
بازی می كند. با گسترش حجم سرمایه گذاری خارجی و فعاليت اقتصادی در مرزهای ملی و مناطق آزاد بر 
اهميت و نقش نظام مالياتی كشورها افزوده شده است. به همين دليل سرمایه گذاران قبل از هر اقدامی باید 
با دقت در مورد ساختار نظام مالياتی كشور ميزبان، انواع مالياتهای تحميلی در آن كشور و مشوق های متنوع 
مالياتی به تحقيق و ارزیابی بپردازند. به این ترتيب عوامل مالياتی در انتخاب محل مناسب سرمایه گذاری 
مستقيم خارجی اثر می گذارد. باتوجه به آثار سوء وقوع ماليات مضاعف بر سرمایه گذاری خارجی چه از نظر 
حقوق مالياتی و چه از دید حقوق سرمایه گذاری، اغلب كشورها موافق حذف این معضل می باشند. وقوع 
ماليات مضاعف باعث افزایش ناعادالنه هزینه تحميلی بر فعاليت سرمایه گذاران و همچنين كاهش قدرت 
رقابتی آنها و نهایتا كاهش سرمایه گذاری می شود. در ادبيات حقوقی به مسائل مالياتی توجه كمتری شده 
است و از طرفی بررسی ارتباط حقوق مالياتی با مباحث سرمایه گذاری تاحدی مغفول مانده است. واقعيت 
این است كه بررسی ماليات مضاعف بين المللی و روش های اجتناب از آن با توجه به تأثير مستقيمی كه بر 
جریان سرمایه گذاری مستقيم خارجی1  دارد بسيار ضروری است. در این مقاله سعی شده به این سواالت 
پاسخ داده شود: آیا اجتناب از اخذ ماليات مضاعف تاثيری بر سرمایه گذاری خارجی بر كشور ميزبان سرمایه  
می گذارد؟ معاهدات مالياتی چه تاثيری بر سرمایه گذاری خارجی دارند ؟ آیا این موافقتنامه ها در مجموع 
در ارتقاء حجم سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده اند ؟ آیا می توان به نوعی یک مشوق كارآمد در افزایش 

سرمایه گذاری  مستقيم خارجی داشت ؟
2- شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی 

خارجی  سرمایه گذاري  مهم جذب  عوامل  از  ارزان  و  ماهر  متخصص،  كار  نيروي  و  انسانی  منابع  امروزه 
هستند. دسترسی به نيروي كار به معناي فراوانی نيروي كار نيست، بلکه هزینه پایين نيروي كار در سنجش 
با بهره وري مدنظر است. منابع طبيعی به عنوان مهمترین عامل ورود سرمایه گذاري خارجی مدنظر است. 

ارائه شده توسط كميسيون  1. عنوان سرمایه گذاری مستقيم خارجی در مقابل مفهوم سرمایه گذاری غيرمستقيم یا پورتفوليو قرار دارد. بر طبق تعریف 
سازمان ملل در زمينه تجارت و توسعه، سرمایه گذاری مستقيم خارجی عبارت است از دست یابی به منافع بلندمدت در یک بنگاه اقتصادی كه توام با كنترل 

و مدیریت مؤثر باشد. در حالی كه سرمایه گذاری غيرمستقيم معموال از طریق خرید سهام یا اوراق قرضه صورت می گيرد .
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دیگر  از  نيز  بازار  اندازه  است.  آن  فراوانی  و  قيمت  و  بودن  در دسترس  ترین مالک  این عامل، مهم  در 
مالک هاست. هرچه بازارهاي داخلی گسترده تر باشد شركت هاي بيشتري را جذب خود خواهد نمود. فرار از 
ماليات سنگين در كشورهاي صنعتی، یکی از دالیلی است كه موجب تشویق سرمایه گذاري در كشورهاي 

رو به توسعه شده است. 
ثباتی  براي سرمایه گذاري خارجی است. بی  ایجاد محيط مناسب  نيز عامل مهمی در  ریسک سياسی 
سياسی سبب افت چشمگير ورود خارجيان و سرمایه آنها می شود )حسين زاده بحرینی، 1383: 1(. هر چه 
كشوری از امکانات گسترده تری برای كاهش هزینه های توليد برخوردار باشد و سطح تکنولوژی باالتری 
اصلی،  واقع علت  در  بود.  بيشتر خواهد  آن كشور  به  باشد، جریان سرمایه گذاری مستقيم خارجی  داشته 
ورود حجم باالیی از این نوع سرمایه به كشورهای توسعه یافته، وجود شرایطی از جمله سياست گذاری 
اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل تشویقی و حمایتی، و عوامل سياسی در این كشورها می باشد. استفاده 
از سرمایه هاي خارجي به شکل سرمایه گذاري خارجي و وام اعتبار از نظر عملکرد در كشورهاي در حال 
توسعه مورد توجه محققان بوده  است. بعضي آن را مفيد و برخی آن را برای كشورهاي در حال توسعه مضر 
مي دانند. جریان هاي سرمایه بسته به نوع و عوامل محركشان، اقتصاد كشورهاي ميزبان را متأثر مي كنند. 
در نتيجه عوامل مؤثر در جذب سرمایه را می توان به چهار بخش طبيعی، اقتصادي، حمایتی و تشو یقی، و 

عوامل سياسی دسته بندي نمود )داوودي و شاهمرادي، 1383 :5(.
2-1- وضع مالیات در داخل کشور میزبان سرمایه گذاری خارجی

وضع ماليات، به خصوص ماليات بر درآمد شركت هاي تجاري، بر سود خالص موجود براي توزیع یا سرمایه 
گذاري مجدد تأثير مي گذارد. این موضوع احتمااًل نشان دهنده آن است كه نرخ هاي زیاد ماليات در كشور 
باعث ترغيب شركت هاي تجاري در سرمایه گذاري خارجي در كشورهایي مي شوند كه نرخ مؤثر ماليات 
درآن ها كمتر مي باشد. هرچند اكثر كشورها براي وضع ماليات بر سود هاي منبع خارجي شركت هاي فرا 
ملي خود با توجه به اعتبار براي ماليات پرداخت شده در كشور ميزبان از قدرت ویژه اي برخوردار مي باشند. 
بنابراین اصواًل كل ماليات بر سودهاي منبع خارجي مانند سودهاي داخلي در سطح مشابهي افزایش یافته 
و لذا هرگونه انگيزه مالياتي براي سرمایه گذاري خارجي از بين مي رود. با این حال شواهدي وجود ندارد كه 
نشان  دهد نرخ هاي زیاد ماليات بر سود در داخل كشور تأثير قابل توجهي بر تصميمات سرمایه گذاري در 
خارج از كشور دارد. از آنجا كه انواع خاصي از ماليات، بر هزینه هاي توليد اثر مي گذارند، ممکن است این 
انتظار وجود داشته باشد كه سطوح زیاد وضع ماليات نامعقول در داخل كشور به خصوص در مورد دستمزدها 
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و مشاركت هاي تأمين اجتماعي عاملی در اتخاذ تصميمات براي انتقال توليد به سایر كشورهایي است كه 
در آن ها هزینه ها پایين تر مي باشند. این انتقال توليد معمواًل به دالیل هزینه ای صورت مي گيرد تا دالیل 
مالياتي، اما ماليات بخشي از آن هزینه را تشکيل مي دهد )همان منبع(. همانطوركه در باال اشاره گردید، 
مؤلفه هاي مالياتي به ندرت عامل اصلي در تصميم گيري براي سرمایه گذاري در خارج از كشور به حساب 
مي آیند، اما هنگامي كه این تصميم گرفته مي شود نقش مهمتري در انتخاب واقعي مکان مورد نظر ایفاء 
مي كند. همچنين رابطه وضع ماليات در كشور ميزبان تا حد بسيار زیادي به این موضوع بستگي دارد كه آیا 

سرمایه گذاري مبتني بر بازار است یا منبع گراست.
مؤلفه هاي وضع ماليات داراي حداقل تأثير بر سرمایه گذاري مستقيم خارجي مبتني بر بازار مي باشند مگر 
آن  كه ماليات كشور ميزبان به طور نامعقولي سنگين باشد. همچنين ماليات هایي كه بر هزینه توليد تأثير 
مي گذارند براي رقباي داخلي و سایر شركت هاي فرا ملي درنظرگرفته شده و معمواًل به مشتریان انتقال 
داده مي شوند. احتمااًل ماليات بر سود نيز به مشتریان انتقال داده مي شود. در بعضي از شرایط ممکن است 
آن ها وضع ماليات باقي مانده در داخل كشور را نيز كاهش دهند. این بدان معنا نيست كه ماليات كشور 
ميزبان به كلي بي اهميت مي باشد. در صورتي كه بتوان از ماليات باقيمانده در داخل كشور اجتناب نمود )كه 
معمواًل نيز این كار صورت مي گيرد(، نرخ هاي كمتر ماليات بر درآمد شركت هاي تجاري در كشور ميزبان به 
معناي سودخالص تر موجود براي توزیع یا سرمایه گذاري مجدد خواهد بود. درعوض، هنگامي كه نرخ كشور 
ميزبان بيشتر از نرخ داخل كشور مي باشد به معناي آن است كه نرخ بيشتر باید پرداخت شود. در نتيجه در 
صورت برابر بودن سایر عوامل، معمواًل سرمایه گذاري در كشورهایي كه داراي ماليات كمتر هستند، داراي 
خارجي  مستقيم  كه سرمایه گذاري  است  پذیرفته شده  به طورگسترده  موضوع  این  مي باشد.  بيشتري  نفع 
بر  مبتني  با سرمایه گذاري  مقایسه  در  ميزبان  مالياتي كشور  بار  به  نسبت  بر صادرات  مبتني  یا  منبع گرا، 
بازار داراي حساسيت بيشتري مي باشد. نه تنها آن دسته از ماليات هایي كه مستقيمًا بر هزینه توليد تأثير 
مي گذارند در قيمت محصوالت یا خدمات صادراتي منعکس مي گردند، بلکه بار ماليات بردرآمد شركت هاي 
تجاري نيز در واقع براي خارج از كشور در نظرگرفته مي شود و به ظاهر مؤلفه هاي ماليات براي شركت هاي 
صادركننده خدمات و سپس شركت هاي توليدكننده براي صادرات داراي بيشترین اهميت مي باشند و براي 
شركت هایي كه در بخش منابع طبيعي قرار دارند از اهميت كم تري برخوردار مي باشند. این تفاوت نشان 
دهنده پویایي نسبي سرمایه گذاري و طيف گسترده انتخاب مکان هاي امکان پذیر جهت سرمایه گذاري 
مي باشد. جدا از نرخ ماليات، دو عامل مرتبط با ماليات نيز وجود دارد كه احتمااًل در نظرگرفته مي شوند: 
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اول آن كه شركت هاي فرا ملي ترجيح مي دهند دركشورهایي سرمایه گذاري نمایندكه به منظور اجتناب از 
ماليات مضاعف احتمالي با آن ها معاهدات مالياتي منعقد كرده اند. وجود چنين معاهداتي به ندرت یک عامل 
تأثيرگذار به شمار خواهد آمد، اگرچه معاهدات مالياتي كه به خصوص مشخصه هاي مطلوبي دارند معمواًل 
باعث ایجاد شركت هاي واسطه بين كشور ميزبان وكشور سرمایه گذار مي شوند. دوم آن كه كيفيت اجراي 
ماليات كشور ميزبان احتمالي،گاهي اوقات یک مؤلفه به شمار مي آید. عواملي مانند عدم قطعيت، ابهام، 
تغييرات بسيار مکرر در تدوین و تصویب قانون، ناهماهنگي در تفسير و كاربرد، مقامات فاسد، جریمه هاي 

بيش از حد مي توانند باعث ایجاد تفاوت هاي بسيار زیادي در سرمایه گذاري شوند.
عامل دیگري كه معمواًل  نادیده گرفته مي شود آنست كه سهم زیادي از سرمایه گذاري مستقيم خارجي به 
شکل سرمایه گذاري مجدد یا ملحقات به سرمایه گذاري موجود صورت مي گيرد. احتمااًلوضع ماليات نقش 
عمده اي در تصميم گيري اوليه براي سرمایه گذاري در یک كشور خاص ایفاء نمي كند اما ممکن است تأثير 
مهمي برتصميمات براي سرمایه گذاري مجدد یا افزایش آن داشته باشد. بنابراین معموالً از مجریان تجاري 
این اظهار نظر شنيده مي شود كه )اگر مي دانستيم تا چه حد سرمایه گذاري در این كشور دشوار است هرگز به 
اینجا نمي آمدیم(. در ميان دالیلي كه معمواًل بر این نارضایتي در مورد شرایط كشور ميزبان مطرح مي شود 
مي توان به قوانين ناهماهنگ مالياتي و به طوركلي بار مالياتي بيش از حد اشاره نمود. بي تردید این عامل 

داراي تأثير قابل توجهي بر برنامه هاي سرمایه گذاري آتي مي باشد. 
در نتایج اكثر تحقيقات صورت گرفته قبل از سال 1990 دیده می شود كه وضع ماليات مؤلفه نسبتًا جزئي 
در اكثر تصميمات سرمایه گذاري مستقيم خارجي بوده است. تحقيقات جدیدتر حاكي از آن است كه وضع 
ماليات عامل مهمي مي باشد كه اهميت آن رو به افزایش است. سایر موانع سرمایه گذاري مستقيم خارجی 
آن  اول  از:  عبارت اند  یابد  افزایش  باقيمانده  موانع  اهميت  باعث مي شود  كه  عوامل  است.  كاهش  به  رو 
به عنوان عاملي در تصميمات سرمایه گذاري مستقيم خارجي درنظرگرفته شده  ماليات همواره  كه وضع 
افزایش زیاد توليد  برابر درنظرگرفته مي شوند. دوم آن كه فرایند جهاني سازي توسط   است، سایر عوامل 
بين المللي مشخص مي شود، در این صورت توليد بيشتر صادراتي شده و همچنين نسبت به تفاوت هاي 
ماليات حساس تر مي شود. سوم آن كه ایجاد بازارهاي مشترک و نواحي تجاري آزاد داراي تأثير مشابهي 
بوده، و باعث ساده تر شدن عرضه به تعدادي از بازارهاي ملي از یک مکان شده و درعين حال باعث كاهش 

تفاوت هاي بين سایر عواملي مي شود كه برتصميمات سرمایه گذاري تأثيرمي گذارند )امام ،1373: 268(. 
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2-1-1- معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی:

قوانين  مالياتی است كه مطابق  اهميت می باشد معافيت های  بيشترین  از دیدگاه سرمایه گذار واجد  آنچه 
كشور سرمایه-پذیر به وی اعطا می شود. البته ثبات در ميزان ماليات نيز یکی از معيارهایی است كه در 
مالی  منافع  اقتصادی می خواهند  بنابراین هنگامی كه كارشناسان  محاسبات سرمایه گذار دخيل می باشد. 
ناشی از سرمایه گذاری را مورد محاسبه قرار دهند، به یکی از عوامل كليدی موثر در محاسبه، یعنی ميزان 
تلقی  عادی  امری  مالياتی  نوسانات  و  نباشد  موجود  قانونگذاری  ثبات  در كشوری  اگر  دارند.  نياز  ماليات، 
)امام،1373  منتفی خواهد شد  و سرمایه گذاری  رفت  ميان خواهد  از  مزبور  انجام محاسبات  امکان  شود، 

)258-257:
2-2- رویكرد ایران درخصوص مالیات بر سرمایه گذاری خارجی

از آنجایي كه بازدهي خالص سرمایه گذاري مستقيم خارجي متأثر از نظام مالياتي كشورهاي ميزبان است 
لذا بررسي دقيق قوانين و مقررات مالياتي  اثر مي گذارد،  انگيزه مبادرت به سرمایه گذاري  بر  این نظام  و 
مي تواند ما را در ارائه تحليل وضع تجاري سرمایه گذاري مستقيم خارجي و شناخت انگيزش هاي حاصل از 
معافيت ها و تسهيالت مندرج در این قوانين توانا نموده و یاری نماید. مسلمًا این انگيزش ها مي توانند اجراي 
طرح هاي زیربنایي توسط سرمایه گذاران خارجي را سودآورتر جلوه داده و آن ها را به این امر ترغيب نماید.  
كشور  داخل  در  خارجي  مستقيم  سرمایه گذاري  جریان  بر  حتم  طور  به  كه  كشور  مالياتي  سياست هاي 
جهت  و  تشویق  با  رابطه  در   1366 سال  مستقيم  ماليات هاي  قانون  كارایي  عدم  جمله؛  از  هستند  مؤثر 
با هدف  فقط  قانون  این  ناشي مي شد كه  آنجا  از  توليد  به بخش  و خارجي  داخلي  به سرمایه هاي  دهی 
از آن معافيت هایي براي  افزایش درآمدهاي مالياتي تهيه و تنظيم و تصویب شده بود. گرچه در بخشي 
بيني  پيش  مکانيزم هاي  و  معافيت ها  از  برخورداري  شرایط  ليکن  بود  شده  بيني  پيش  توليدي  واحدهاي 
غيرممکن  معافيت  از  استفاده  امکان  عماًل  و  بود  شده  طراحي  ای  پيچيده  شکل  به  زیادي  حد  تا  شده 
مي شد. لذا قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1381 و11394 اصالح شد و شرایط واقع بينانه تري را براي 
سرمایه گذاري مهيا نمود. در اصالحيه اخير سعي بر آن بوده است كه ماليات ها نه تنها كمترین اثر منفي بر 
انتظارات سرمایه گذاران از سودآوري سرمایه گذاري آن ها داشته باشد، بلکه سرمایه گذاري در امور توليدي 

منبع(.  )همان  گردد  برخوردار  مؤثري  مالياتي  انگيزه هاي  از 
اساس ماليات در ایران همواره بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي استوار است و از آنجا كه مشاركت هاي 
ایراني - خارجي مطابق قوانين كشوري به ثبت مي رسند و در حقيقت شخصيت حقوقي ایراني محسوب 

1. این قانون در سال 1394 در مجلس شورای اسالمی اصالح گردید و در سال 1395 اجرایی شد .
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مي شوند، لذا نحوه برخورد قانون ماليات ها با این شركت ها همانند برخورد با شركت هاي ایراني است. هر 

شركتی كه در ایران به ثبت رسيده مي بایست مراحل پرداخت ماليات ها را طی نماید.
سرمایه گذاري مستقيم خارجی تابع عواملی از قبيل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها، 
رشد اقتصادي، سرمایه گذاري داخلی، منابع طبيعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی 
دولت، ماليات، اندازه بازار، حقوق سياسی و نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی می باشد. نتایج این 
تحقيق نشان می دهد كه منابع طبيعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقيم و معنادار 
بر جذب سرمایه گذاري مستقيم خارجی در ایران مؤثرند، همچنين متغير حقوق سياسی و متغير موهومی 
تأثير  ایران  نيز به صورت معکوس و معنادار بر جذب سرمایه گذاري مستقيم خارجی در  انقالب اسالمی 
داشته اند. عامل باز بودن اقتصاد تأثير مثبت و بی معنا و عامل نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی 
نيز تأثير منفی و بی معنایی بر جذب سرمایه گذاري مستقيم خارجی در ایران دارد )شاه آبادي و محمودي(.

2-2-1- موانع سرمایه گذاري خارجي در ایران

این موانع را مي توانيم به دو بخش تقسيم كنيم: الف- موانع خارجي و ب-  موانع داخلي.  موانع خارجي از 
كنترل ما خارج هستند به طور مشخص در رابطه با ایران موانع خارجي به تخاصمات سياسي مربوط مي شود 
و البته این موانع مي توانند به اقدامات رقابتي در جذب سرمایه هاي خارجي نيز مربوط باشند و حتي وجود 
شرایط اقتصادي بهتر درخارج از مرزهاي كشوركه منابع را به خود جلب مي كنند مي توانند مانع از توجه 
سرمایه گذاران به ایران باشند، تحریم اقتصادي كه عليه ایران برقرار شد یک دور از تحریم هاي خارجي بود 

كه سرمایه گذاري خارجي در ایران را نيز متأثر مي كرد.
2-2-1-1- موانع داخلي سرمایه گذاري خارجي

در بررسي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول شاخص سرمایه گذاری در ایران چندان مناسب نمی باشد 
و به همين علت با وجود تحرک سرمایه گذاران خارجي براي مشاركت در طرح هاي نفتي و گاز و پتروشيمي 
هنوز سرمایه گذاران خارجي عمليات واقعي قابل توجهي را انجام نداده اند. وضعيت ریسک داخلي هنوز مبهم 
است. با كاهش درآمدهاي نفتي ریسک نکول افزایش مي یابد. با ایجاد تورم شدید اشتياق كمتري به سرمایه 
وجود دارد و با بسته بودن حساب سرمایه ریسک كاهش ارزش دارایي ها به پول كشور باال مي رود. افزایش 
نرخ هاي بهره در كشورهاي درحال توسعه دركشور ما نمي تواند به عنوان ابزار جذب سرمایه هاي خارجي 
مطرح باشد، چرا كه اصوال ما هنوز در سيستم ملي خود نتوانسته ایم مسئله نرخ بهره را حل كنيم و از این 
ابزار در سياست گذاري استفاده شایسته اي نمي شود. سياست هاي اقتصادي كشور بسيار ناپایدار هستند و در 
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بسياري از موارد اساسي هدف و سياست گذاري روشني وجود ندارد. موارد زیادي در اقتصاد وجود دارد كه 
ما برنامه و هدف مشخصي درباره آن ها نداریم. به دليل رشد منفي و یا ضعيف اقتصادي و افزایش تورم 
اندازه بازار كوچک تر مي شود این براي جذب سرمایه گذاري هایي كه هدف  آن ورود به بازار داخلي است 
یک عامل منفي تلقي مي شود. هرچند ما در مواردی داراي مزیت هاي محل هستيم مانند قرار گرفتن در 
بين راه آسياي ميانه و خليج فارس و یا دسترسي به آ بهاي آزاد و وجود منابع طبيعي و درست به همين 
دليل وجود منابع طبيعي نيز سرمایه گذاران جذب بخش نفت شده اند اما به علت كمبود نيروي كار ماهر در 
جذب سرمایه گذاري خارجي با مشکل مواجه هستيم. اینکه آیا هزینه های توليد در ایران به نسبت دیگر 
كشورهاي رقيب پایين است یا باال بستگي به نوع   سرمایه گذاري دارد و بایستي در این مورد تحقيق جامعي 
صورت گيرد، ولي آنچه مسلم است سرمایه گذاران براي شروع كارخود بایستي زمان طوالنی را دركشورمان 
صرف كنند. رشد اقتصادي ضعيف از عواملي بوده كه افق سرمایه گذاري را براي سرمایه گذاران خارجي 
ناخوشایند جلوه مي دهد. از طرفي در شرایط رشد پایين، سرمایه گذاران داخلي كمتر حاضر به مشاركت با 
خارجيان خواهند بود )خاتمی ،1376(. مهمترین دالیل عدم جذب سرمایه های خارجي، حساب سرمایه و 
حساب جاري تحت كنترل و شاخص هاي نه چندان قوي اقتصادي است. به نظر مي رسد دركشورهایي كه 

این موانع رفع شده اند، آنها بيشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجي قرار گرفته اند.
2-3- مالیات مضاعف و سرمایه گذاري خارجي

تعهدات  براساس  باید  دولتها  كه  می باشد  مالياتی  عدالت  اصل  مالياتی،  در حقوق  اساسی  اصول  از  یکی 
بين المللی خود جوانب عدالت و مساوات را پاس بدارند و از اقدامات تبعيض آميز پرهيز كنند. اخذ ماليات 
مضاعف از سرمایه گذاران با عدالت مالياتی در تنافی می باشد )جانفدا، 1389 :61(. معمواًلگفته مي شود كه 
هدف از نظام بين المللي اطمينان از آن است كه فقط یکبار ماليات بردرآمد بين المللي تعلق گيرد و نه دوبار. 
در شرایط سرمایه گذاري خارجي )مستقيم یا پورتفوليو( این به معناي آن است كه سرمایه گذاري در خارج 
از كشور نباید وسيله اي براي اجتناب از پرداخت ماليات فراهم آورد و همچنين نباید توسط ماليات بيش از 

حد جریمه شود. 
در شرایط عملي این موضوع به معناي آن است كه هنگامي كه كشور )الف( در كشور )ب( سرمایه گذاري 
بار مربوط بر درآمد داخلي در كشور  از  نباید كمتر  بار ماليات بردرآمد سرمایه گذاري حاصله  مي كند، كل 
داراي ماليات كمتر بوده و همچنين نباید بيشتر از آن دركشور داراي ماليات بيشتر باشد به عنوان مثال اگر 
كشور )الف( ماليات بر در آمد آن نوع را با نرخ 40 درصد و كشور)ب( با نرخ 30 درصد در نظر بگيرند، كل 
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ماليات بر درآمد خارج از كشور باید بين 30 و 40 درصد باشد شاید بعضي از مفسران فراتر از این مقدار رفته 
و تاكيد كنند كه ماليات بر درآمد باید بيشتر از این دو نرخ باشد، در واقع بار مالياتي واقعي معمواًل خارج از 
این طيف پذیرفته شده قرار مي گيرد )پيرنيا ،1355 :111(. كشورها معمواًل ادعا مي كنندكه صالحيت و حق 
اجراي وضع ماليات بردرآمد بر دو اساس محل اقامت دریافت كننده درآمد و منبع درآمد مي باشد، درنتيجه 
سه روش اصلي وجود دارد كه بر مبناي آن ها ماليات مضاعف بين المللي رخ مي دهد. درآمد توسط هر دو 
كشور )الف( و كشور )ب( در نتيجه یک منبع در آن كشور در نظر گرفته شود یا فرد مقيم دركشور )الف 
)درآمد حاصل از یک منبع دركشور )ب(را دریافت كند یا بالعکس. ممکن است ماليات مضاعف به صورت   
یک جانبه یا توسط كشور )الف( یا كشور )ب( یا به صورت دو جانبه با توافق بين دو كشور حذف گردد. در 
مورد نوع اول یعني هنگامي كه هردو كشور یک فرد را مقيم درنظر گرفته یا درآمد داراي منبع در آن كشور 
در نظر گرفته مي شود تخفيف یک جانبه از ماليات مضاعف امکان پذیر به نظر نمي آید. هر چند اكنون اكثر 
كشورها تخفيف یک جانبه را در نوع مورد سوم ارائه مي دهند یعني هنگامي كه درآمد داراي یک منبع در 
یک كشور توسط فرد مقيم دركشوري دیگر دریافت مي شود حتي زماني كه هيچ معاهده مالياتي بين دو 
كشور وجود ندارد. چنين تخفيفي در اكثر مواقع به شکل اعطاي اعتبار براي پرداخت ماليات به كشور مقيم 
در كشور منبع مي باشد. گاهي اوقات بندرت كشور مقيم انواع خاصي از درآمد را از ماليات معاف مي كند 
اگر برای آن درآمد در كشور منبع ماليات درنظرگرفته شده باشد. تخفيف یکجانبه ماليات مضاعف، برخالف 
بخشودگي مالياتي كلي انواع خاصي از درآمد انباشته شده در كشورهاي غيرمقيم، به ندرت از جانب كشور 

منبع صورت مي گيرد )كوبتسکی، 2011 : 182(.
عبارت ماليات مضاعف یک عبارت گمراه كننده مي باشد. حذف ماليات مضاعف ظاهراً به معناي آنست كه 
به یک ماليات دهنده نباید دو بار ماليات بر درآمد )یا سرمایه( و اقالم مشابه از جانب هر دو كشور تعلق گيرد. 
هرچند آنچه واقعًا در اینجا حائز اهميت مي باشد آن نيست كه، چند دفعه ماليات بردرآمد به ماليات دهنده 
تعلق گرفته بلکه موضوع مهم كل مقدار اعمال شده بر آن مي باشد. در نظام مالياتي بين المللي موجود این 
موضوع كامالً   عادي است كه به یک ماليات دهنده و درآمد او در هر دو كشور منبع وكشور محل اقامت 
ماليات تعلق گيرد. در واقع اشتراک عادالنه ماليات بردرآمد حاصل از سرمایه گذاري خارجي بين كشورهاي 
منبع و محل اقامت از اهداف نظام مالياتي بين المللي بوده وگاهي اوقات مستلزم آنست كه هر دو كشور بر 

اقالم مشابهي ماليات وضع نمایند )حسينی تهرانی،1334: 292(.
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2-3-1- رژیم های حقوقی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد سرمایه گذاری خارجی 
رژیم حقوقی اجتناب از اخذ ماليات مضاعف را می توان به دو قسمت راهکارهای یک جانبه و راهکارهای 
دو جانبه )موافقتنامه های مالياتی ( تقسيم بندی نمود. به طور كلی راهکارهای یک جانبه اتخاذ شده توسط 
كشورها به سه روش كسر ماليات خارجی، روش معافيت و روش اعتبار مالياتی می باشد ) ثورونی،1384: 

.)1360-1350
روش كسر ماليات خارجی كمتر از  سایر روش های موجود مطلوب است. بسياری از كشورها در آمدهای 
حاصل از منابع خارجی یا بعضی از آن ها را از پرداخت ماليات معاف می كنند، این روش بيشتر برای حذف 

ماليات مضاعف در كشورهایی كه نظام مالياتی سرزمينی دارند، استفاده می شود.
عالوه بر درنظر گرفتن آن دسته از معافيت های مالياتي به انواع مختلف درآمد محدود به نظام مالياتي 
روش  طبق  گردند.  ارائه  مضاعف  ماليات  حذف  براي  نيز  مالياتي  معافيت  نوع  دو  است  ممکن  معمولي، 
بخشودگي مالياتي كامل، درآمدي كه در كشور منبع مشمول ماليات مي شود، به هيچ وجه در كشور محل 
اقامت در تعيين كل بدهي مالياتِي ماليات دهنده درنظر گرفته نمي شود. از طرف دیگر ممکن است ازروش 
اقامت  منبع خارجي در كشور محل  درآمد  نظامي  استفاده شود كه طبق چنين  مالياتي  توالي بخشودگي 
مشمول ماليات نشده، اما درتعيين كل درآمد دریافت كننده و بنابراین نرخ ماليات اعمال شده بر بقيه درآمد 

او در نظرگرفته مي شود.
روش اعتباري ماليات خارجي پركاربردترین روش معاهدات مالياتي یکجانبه به حساب مي آید. درآمد منبع 
خارجي دركشور محل اقامت مشمول ماليات شده اما ماليات مضاعف توسط كشورمحل با اعطاي اعتبار 
براي پرداخت ماليات در كشور منبع اقامت حذف مي شود كه در برابر بدهي مالياتي، ماليات دهنده مقيم 
باتوجه به درآمد منبع خارجي كه ماليات آن پرداخت شده تعيين مي شود. ماليات دهنده مقدار كامل درآمد 
منبع خارجي را در بازده مالياتي خود درنظرگرفته و براساس آن درآمد مطابق قوانين كشور محل اقامت 
اعتبار  این است كه روش  اهميت  نکته حائز   .)50-49:  1392 ، ) رضایی مقدم  ماليات مي شود  مشمول 
مالياتی در حذف ماليات مضاعف، چه به صورت راهکار یک جانبه و چه در قالب معاهدات دوجانبه، بيشتر 
مورد استفاده قرار می گيرد. با اندكی توجه در ساختار راهکارهای یک جانبه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف 

می توان پی برد كه روش اعتبار مالياتی به مراتب بهتر از روش معافيت می باشد.
 راهکار دوجانبه از جمله اقدامات بين المللی اجتناب از اخذ ماليات مضاعف می باشد، كه به اشکال مختلف 
صورت می گيرد، و مهم ترین و رایج ترین آنها كه بيشترین ارتباط را با سرمایه گذاری خارجی دارد، معاهدات 
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دو جانبه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف1  می باشند.  این معاهدات از یک سو با هماهنگ ساختن تعاریف 
و قوانين مالياتی كشورها از ایجاد ماليات مضاعف جلوگيری می كند و از سوی دیگر بر ماليات تحميلی 
بر شركتها اثر می گذارند، مانند مقررات معاهده راجع به استخالص از ماليات مضاعف و مقررات راجع به 
كاهش نرخ ماليات های تکليفی در مورد سود سهام بهره و حق االمتياز. حتی برخی از این موافقتنامه ها 
مالياتهای تکليفی را در كشور منبع درآمد به صفر می رساند. معاهدات مالياتي تالش مي كنند با استفاده از 
تعاریف رایج و قوانين رسمي، ماليات مضاعف را در نوع مورد اول )اقامت دو طرفه و منبع دوگانه( حذف 
نمایند. بنابراین الگوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )ماده 4( )فرد مقيم كشور مورد قرارداد( را تعریف 
كرده و قوانين نقض تساوي را براي حل موارد اقامت دو طرفه ارائه مي دهد. هيچ تعریف تطبيقي در مورد 
كشور منبع وجود نداشته اما تعداد كمي مقررات وجود دارد كه بر تعيين منبع انواع خاص درآمد تأثير دارند 
و تعداد بيشتري مقررات نيز وجود دارد كه به بحث در مورد صالحيت وضع ماليات پرداخته و در واقع مانع 
البته متداول ترین نوع مورد یعني  با توجه به منبع دوگانه مي شوند. به عنوان سومين و  هرگونه مشاجره 
هنگامي كه درآمد از یک منبع در یک كشور براي فرد مقيم در كشوري دیگر انباشته مي شود، معاهدات 

مالياتي تالش مي كنند ماليات مضاعف را با استفاده از موارد زیر حذف نمایند:
- تخصيص اختيار انحصاري وضع ماليات به كشورمحل اقامت؛ یا

- تخصيص اختيار انحصاري وضع ماليات به كشورمنبع، یا
هنگامي كه هر دوكشور مجاز هستند ماليات وضع نمایند كشور محل اقامت باید با اعطاي اعتبار براي 
پرداخت ماليات در كشور منبع یا با اعطاي تخفيف هنگامي كه براي درآمد دركشور منبع ماليات در نظر 
گرفته شده، بخشودگي مالياتي از ماليات مضاعف را ارائه دهد. عالوه بر این، آن دسته از مقرراتي كه نرخ 
ماليات تکليفي را محدود مي كنند كه ممکن است توسط كشور منبع بر پرداخت هاي سود سهام و بهره در 
نظرگرفته شده باشد درحالي كه در ابتدا هدف تخصيص قدرت وضع ماليات بين كشورها بوده است، كه در 

بعضي موارد نيز به حذف )یاكاهش( ماليات مضاعف كمک مي كنند )كوبتسکی، 2011: 183(.
و  مالياتي  بخشودگي  بين  انتخاب   23B و   23A ماده  در  اقتصادي  توسعه  و  همکاري  سازمان  الگوي 
اعتبار را ارائه مي دهد. درمعاهدات مالياتي یکجانبه، هركدام از متعاهدین طرف قرارداد روش ایده آل خود 
را انتخاب مي كند. در نتيجه نمي توان قراردادي را یافت كه در آن یک كشور از روش بخشودگي مالياتي 
انتخاب كرده باشد. نظام مركب همچنان متداول ترین نظام  اعتبار را  استفاده نموده وكشور دیگر روش 
مورد استفاده مي باشد كه به وسيله آن بعضي از انواع درآمد در كشور منبع از ماليات معاف شده، درحالي 
1.▄Double▄Taxation▄Treaty▄(DTT)
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كه به انواع دیگر درآمد اعتبار داده مي شود. نتيجه نهایي آن است كه تعداد كمي از كشورها داراي نظام 
بخشودگي مالياتي مطلق یا نظام اعتباري مطلق مي باشند. به عنوان مثال تعداد بسيار كمتري از كشورها 
براي منابع منبع خارجي یا حق امتياز یا براي سودهاي سهام پورتفوليو بخشودگي مالياتي در نظر مي گيرند 
درحالي كه بخشودگي مالياتي براي درآمد حاصل از فعاليت تجاري شركت ها و براي سود سهام مستقيم 
كه  كشورهایي  آن  حتي  مي باشد.  رایج  نسبتًا  شركت هاي  وابسته(  بين  شده  پرداخت  سهام  سود  )یعني 
ازشرایط  كمي  تعداد  در  را  مالياتي  بخشودگي  منظم  معمواًلبه صورت  مي كنند  استفاده  اعتباري  نظام  از 

.)48: مقدم، 1392  )رضایی  درنظرمي گيرند 
2-4- آثار موافقتنامه های دو جانبه مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

معاهدات مالياتی چه تاثيری بر سرمایه گذاری خارجی دارند ؟ آیا این موافقتنامه ها در مجموع در ارتقاء حجم 
افزایش سرمایه گذاری   آیا می توان به نوعی یک مشوق كارآمد در  اند؟  سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده 
مستقيم خارجی داشت؟ از آنجا كه معاهدات باعث همکاری های مالياتی بين كشورهای متعاهد می شوند، لذا 
معاهدات دو جانبه پرهيز از اخذ ماليات مضاعف یک راه رایج برای جلوگيری از سياستهای مالياتی است كه 
ممکن است جریان سرمایه گذاری كارآمد و مناسب را منحرف كند، به همين دليل بسياری از اقتصاددانان 
را  مهمی  سوال  حقوقدانان  ولی  می گردد.  سرمایه گذاری  افزایش  باعث  مذكور  معاهدات  كه  دارند  اعتقاد 
معاهدات می باشد؟  این  اوليه  نتيجه  در حقيقت وعمل،  آیا گسترش سرمایه گذاری  اینکه  مطرح می كنند 
در مقدمه الگوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی)OECD( آمده است. هدف اصلی الگوی موافقتنامه 
فراهم آوردن زمينه برای پرهيز از ماليات مضاعف بوده و این موافقتنامه ابزاری برای حل و فصل رایج ترین 
مشکالت موجود در اخذ ماليات مضاعف حقوقی بين المللی بر مبنای یکپارچگی است. بنابراین معاهدات 
از آثار زیانبار ماليات مضاعف بر مبادله آزادانه كاال وخدمات و انتقال سرمایه و فناوری می كاهد و نتيجتًا 
هنگامی كه این موانع مالياتی از سر راه سرمایه گذاری برداشته می شود انتظار می رود سرمایه گذاری افزایش 

یابد )بلونيجن و دیویس، 2009: 461(. 
سوالی كه مطرح می شود این است كه باتوجه به استفاده اغلب كشورها از روشهای یک جانبه حذف 
ماليات مضاعف، چه نيازی به انعقاد این موافقتنامه ها باعنایت به اینکه معاهدات دوجانبه نيز از همان روش 
اعتبار و معافيت استفاده می كنند وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت كه از اهداف كلی این 
و  داخلی  سرمایه گذار  بين  تبعيض  انواع  از  جلوگيری  سرمایه گذاری،  و  تجارت  جریان  افزایش  معاهدات 
خارجی، فراهم كردن یک چارچوب حقوقی و مالياتی منطقی تا فعاليت های فرا ملی با اطمينان خاطر صورت 
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گيرد و همچنين ارتقاء همکاری بين مقامات مالياتی و تبادل اطالعات و جلوگيری از فرار مالياتی از عوامل 

انعقاد این موافقتنامه ها می باشد )جانفدا، 1389 :117(. 
در مقایسه معاهدات دو جانبه مالياتی با موافقتنامه های دو جانبه سرمایه گذاری می توان گفت كه، هردو 
نوِع این معاهدات اهداف خاص و متفاوتی از یکدیگر دارند. معاهدات دوجانبه مالياتی با مسائل و موضوعاتی 
از تخصيص و تقسيم درآمدها بين كشورها حاصل می شود، اما هدف اصلی معاهدات سرمایه گذاری حمایت 
وحفاظت از سرمایه گذاری هایی است كه این درآمدها را ایجاد می كنند، هرچند اهداف اوليه دونوع معاهده 

مذكور متفاوت است اما مکمل یکدیگر می باشند و در یک مسير در حال رشد وتکامل هستند.
2-4-1- رواج موافقتنامه های دوجانبه مالیاتی نسبت به موافقتنامه های چند جانبه 

با توجه به تفاوت های شدید ساختاری بين نظام مالياتی كشورها در زمان بحث در كميته جامعه بين الملل 
انعقاد یک موافقتنامه چند جانبه ناممکن به نظر می رسيد به همين دليل كميته تصميم به انعقاد موافقتنامه 
دو جانبه مالياتی نمود. طرفداران موافقتنامه های چند جانبه معتقدند موافقتنامه های مالياتی چند جانبه با 
حذف مانع اضافی، هرچند ممکن است بر انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری تاثير منفی بگذارند 
ولی فضای سالم رقابت اقتصادی را تقویت می كنند. هنگامی كه سایر مالک های مرتبط با سرمایه گذاری 
یکسان باشد شركتهای چند مليتی ممکن است سرمایه خود را به سوی كشورهایی سوق دهند كه مقررات 
معاهداتی مالياتی با آن كشورها بيشترین حمایت را از سرمایه گذاری می نمایند كه این مساله می تواند منجر 
به رقابت مخرب مالياتی برای جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی شود در نتيجه موافقتنامه های چند جانبه 
می تواند آثار مخرب بالقوه حاصل از موافقتنامه دوجانبه را خنثی نماید و منابع توليد را در بهترین مسير 

وكارآمدترین روش تخصيص دهد. 
معاهده چند جانبه با ارائه تفسير یکسان و متحدالشکل، به افزایش شفافيت و قطعيت حقوقی معاهده 
كمک می كند. در ميان تعداد اندكی از موافقتنامه های چند جانبه منعقده تنها موافقتنامه ميان كشورهای 
اسکاندیناوی برای پرهيز از ماليات مضاعف بر درآمد و سرمایه در سال 1983 نمونه عملی یک موافقتنامه 
چند جانبه بوده است و كامال مطابق با موافقتنامه الگوی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی بوده 
به  راجع  و  داشته  كمتری  فراگيری  كه  ای  جانبه  چند  موافقتنامه های  كه  است  آوری  یاد  به  است. الزم 
موضوعات خاص مالياتی هستند، توفيق بيشتری داشته اند، مانند كنوانسيون اتحادیه اروپا راجع به حذف 
ماليات مضاعف در ارتباط با تنظيم درآمدهای موسسات وابسته )كنوانسيون داوری( )جانفدا، 1389:  135(

در پایان این موضوع قابل بحث است كه حجم قابل توجهي از قوانين و اصول مالياتي درحال رشد است 
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كه بر اساس آنها، پيوستن كشورها به قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه صورت می گيرد. قراردادهاي سرمایه 
گذاري دوجانبه هيچ تأثيري بر وضع ماليات نداشته اند. اكثر قراردادهاي سرمایه گذاري دوجانبه داراي یک 
مورداستثناء مي باشند و آن این است كه مقررات قرارداد سرمایه گذاري دوجانبه از قبيل مقررات یکسان 
براي سرمایه گذاري خارجي وداخلي یا اصل دولت كامله الوداد نسبت به هر قانون موجود در قرارداد ماليات 
مضاعف در نظرگرفته شده از جانب یکی از طرفين در درجه دوم قرار مي گيرند. بعضي از قراردادهاي سرمایه 
گذاري دوجانبه داراي مورد استثناي گسترده تري مي باشند به عنوان مثال الگوي آمریکایي وضع ماليات را 
از دامنه رسيدگي خود ارجح كرده است تاحدي كه از وضع ماليات به عنوان وسيله اي براي مصادره استفاده 

مي شود )حسيبی،1390(.
3- نتیجه گیری

امروزه هيچ كشوری بدون مشاركت فعال در بازرگانی بين المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه 
مناسبی دست یابد. بنابراین چالشی كه درحال حاضر پيش روی كشورهای در حال توسعه از جمله كشور ما 

قرار دارد این است كه چگونه در این فعاليتهای بين المللی، شركت موثر داشته باشيم. 
نکته قابل اهميت آنکه جلب سرمایه گذاری مستقيم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و در نتيجه 
به هدف  نيل  برای  ای  وسيله  بلکه  نيست،  نهایی  به خودی خود هدف  رقابت صادرات،  قابليت  افزایش 
مهمتر یعنی توسعه كشورها می باشد. باتوجه به اینکه ماليات بر درآمد شركت های تجاري به دليل آن كه 
تاحد زیادي بر مقدار سود شركت هاي فرا ملي موجود براي توزیع تأثير مي گذارد، بهتر است بيشترین توجه 
نظام  از  متأثر  بازدهي خالص سرمایه گذاري مستقيم خارجي  آنجایي كه  از  این قسمت شود.  به  معطوف 
مالياتي كشورهاي ميزبان است و این نظام بر انگيزه مبادرت به سرمایه گذاري اثر مي گذارد، لذابررسي دقيق 
قوانين و مقررات مالياتي مي تواند ما را در ارائه تحليل وضع تجاري سرمایه گذاري مستقيم خارجي و شناخت 

انگيزش هاي حاصل از معافيت ها و تسهيالت مندرج در این قوانين توانا و یاري سازد. 
احتمااًل وضع ماليات نقش عمده اي در تصميم گيري اوليه براي سرمایه گذاري در یک كشور خاص ایفاء 
نمي كند، اما ممکن است تأثير مهمي بر تصميمات براي سرمایه گذاري مجدد یا افزایش آن داشته باشد. 
از مهم ترین فواید این موافقتنامه ها دوجانبه وچند جانبه یقين و قطعيت حقوقی است كه به سرمایه گذاری 
در مورد جایگاه مالياتی اش اعطاء می شود. حق نامحدود كشورها در مورد تشخيص و تحميل ماليات در 
این قطعيت و شفافيت حقوقی در اعمال حق اخذ ماليات در  آثار  این مقررات محدود می شود.  چارچوب 
كشور منبع درآمد بيشتر است. جدا از اینکه این موافقتنامه ها تا چه حد باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی 
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می شوند، معمواًل كشورها از آنها به عنوان ژست سياسی برای نمایش تعهد و تمایل خود به حفظ حقوق 
مالياتی  فرار  از  مختلف  روش های  از  استفاده  با  همچنين  می گيرند،  بهره  خارجی  سرمایه گذاری  مالياتی 
این مباحث  از  نتيجه ای كه می توان  افزایش می دهند. مهم ترین  را  جلوگيری كرده ودرآمدهای مالياتی 
نبایستی  افزایش سرمایه گذاری مستقيم خارجی  در  معاهدات  این  اهميت  در  است كه  آن  آورد  به دست 
مبالغه نمود. این معاهدات یک راه حل هميشگی كه بتوان از آنها استفاده كرد نمی باشد. بلکه در عين حال 

می توانند برای برخی كشورها سودمند باشند.
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