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  چكيده
حجم و در نتيجه الملل سازي، حجم تجارت بينهاي جهانيمطرح شدن تئوريهاي اخير با در سال

هاي در اين ميان شركت. افزايش پيدا كرده است وابسته تجاري واحدهاي ميانمبادالت تجاري 
 اند با استفاده ازسعي كرده جهانمختلف  نواحيهاي وابسته در چندمليتي با ايجاد شبكه وسيعي از شركت

 از پرداخت مالياتاقدام به فرار يا اجتناب  ،مالياتي ترفند به عنوان يك گذاري انتقاالتمكانيزم قيمت
نحوه رسيدگي و جلوگيري و  موضوع اين  هاي مالياتيسازماندر طول چند دهه اخير، در  رواز ايننمايند؛ 

با  مقالهدر اين .است تبديل شدهمالياتي  عمده به يكي از مسائلاز فرار يا اجتناب مالياتي ناشي از آن، 
مسائل  و سپس از ابعاد گوناگون تبيين گذاري انتقاالتقيمتابتدا  ،اياستفاده از روش مطالعات كتابخانه

دهد هر نتايج تحقيق نشان مي. است در كشور ايران مورد بررسي قرار گرفتهآن مختلف مالياتي مرتبط با 
- اشاره گذاري انتقاالتقيمت به طور مستقيم به مسئله ،ايرانقوانين و مقررات مالياتي متن صريح چند در 

 با توانمي ،در آنها هاي مالياتي و مفاهيم لحاظ شدهبخشنامهبا استناد به مفاد برخي از اي نشده است اما 
  . كرد جلوگيريآن  فرار يا اجتناب مالياتي ناشي از  ، تاحدودي ازمعامالت مستقل اصل اعمال

اصل معامالت مستقل، واحدهاي  ، فرار يا اجتناب مالياتي،گذاري انتقاالتقيمت :هاي كليديواژه
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 مقدمه - 1

الملل توسعه زيادي داشته سازي، حجم تجارت بينهاي جهانيهاي اخير با مطرح شدن تئوريدر سال
بين واحدهاي وابسته مبادالت اين گونه متناسب با افزايش حجم مبادالت تجاري در جهان، حجم . است

المللي و موسسات هاي بينالملل، دامنه فعاليت شركتگسترش تجارت بين. استنيز افزايش يافته 
-بر اساس تحقيقي كه سازمان توسعه و همكاري. چندمليتي را به اغلب نقاط جهان فراهم ساخته است

درصد تجارت جهاني را  70هاي چندمليتي حدود انجام داده است شركت 2010در سال  1هاي اقتصادي
هاي وابسته در قلمروهاي مختلف موسسات مذكور شبكه وسيعي از شركت. 2اندبه خود اختصاص داده

-ستدهاي مختلف مالي صورت ميوها مبادالت و داداند به طوري كه در درون آنمالياتي پديد آورده

ين مبادالت به گذاري اشود و قيمتياد مي» انتقاالت«هاي وابسته به از مبادالت بين شركت. پذيرد
ساز اين جريان به نوبه خود زمينه. معروف شده است) 3TPاز اين به بعد ( گذاري انتقاالتقيمت

رو، در طول چند دهه اخير موضوع ماليات ها گرديده است؛ از اينترفندهاي مالياتي از ناحيه اين شركت
TPبخش ششم 1379  توكل، (تبديل شده است  هاي مالياتيسازمان عمده به يكي از مسائل ،.(  

زيرا واحدهاي تجاري . بسيار حائز اهميت است TPهاي مالياتي، شناخت ماهيت براي سازمان
- كنند و امروزه يكي از راهمي TPاقدام به  از قبيل كاهش ماليات شركت، وابسته با اهداف مختلفي

درخصوص . است TP مليتي، استفاده ازاي چندههاي اصلي در قالب شركتهاي فرار مالياتي شركت
يكي رويدادهاي  ؛بايد عنوان شود كه معموالً در حسابداري، رويدادها به دو گروه كلي TPماهيت 

رويدادهاي خارجي مشتمل بر مبادالت و . شوندداخلي و ديگري رويدادهاي خارجي تقسيم مي
و رويدادهاي داخلي شامل انتقاالت و  دهدمعامالتي است كه شركت با اشخاص بيروني انجام مي

در معامالت با اشخاص بيروني، خريدار و . هاي مختلف شركت استمبادالت بين واحدها و قسمت
كنند و ارزش معامله بدون شبهه و حقيقي اقدام به انجام معامله ميفروشنده، غالباً در يك معامله بي

گونه مبادالت به ين دليل، ارزش حاكم بر اينبه هم. شوددر نظر گرفتن مالحظات خاص تعيين مي

                                                            
1. Organization for Economic Co-operation and Development 

ضر، نتايج نشان مي دهد كه در حال حا. كشور عضو اين سازمان بررسي شده است 9هاي در دسترس در اين مطالعه، داده 2 - 
كند كه با افزودن اين مطالعه عنوان مي. شوددرصد كل تجارت را شامل مي 16گروهي واحدهاي وابسته خارجي صادرات بين

توان نتيجه گرفت كه فروش صادرات به واحدهاي وابسته، يك سوم كل به شركت وابسته خارجي، مي) اصلي(صادرات شركت مادر 
 .شودصادرات دنيا را شامل مي

3. Transfer Pricing 
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- سبب اين كه عموماً مبتني بر شواهد و مدارك مثبته قوي است، عينيت دارد و ابهام خاصي در اندازه

عمدتاً  گذاري انتقاالتقيمت ،با اين وجود. )1387ور، عالي(گيري و حتي اثبات و تاييد آن وجود ندارد 
است و در واقع در معناي كلي به نوعي از تخصيص قيمت كاالها و  در ارتباط با رويدادهاي داخلي

  .شودها بين واحدهاي اقتصادي وابسته اطالق ميخدمات و دارايي
گذاري انتقاالت، با انتقال كاالها و واحدهاي تجاري چندمليتي با مالحظات مالياتي ناشي از قيمت

توانند تعهدات مالياتي خود را تري دارند، ميينها به كشورهايي كه نرخ مالياتي پايخدمات و دارايي
هاي ترين چالشرا از مهم TPهاي اخير، مسئله رشد روز افزون تجارت جهاني در سال. كاهش دهند

هاي هاي اقتصادي شركتبرآوردي كه از فعاليت. المللي قرار داده استستاني در سطح بينماليات
گوياي اين مطلب است كه حجم ماليات از دست رفته گيرد، چندمليتي در سطح جهان صورت مي

  .)OECD ،2010(هاي چندمليتي، در حد قابل توجهي استمرتبط با فعاليت شركت
رسد ضعف و نقص نظام مالياتي از لحاظ وجود قوانين و برنامه مدون، مشكل اساسي به نظر مي

اين مشكل در كشورهاي توسعه يافته نيز وجود دارد . استTPآوري ماليات مرتبط با در وصول و جمع
سيستم اطالعات قابليت در اين كشورها، . ولي در كشورهاي در حال توسعه به مراتب بيشتر است

در ايران نيز در بين مقامات مالياتي، نگراني . آوري اطالعات براي وصول ماليات ندارندبااليي در جمع
است و كم و بيش به صورت پراكنده و غيرمنسجم در قالب وجود داشته  TPدرخصوص وقوع 

ولي هيچ ماده قانوني به صورت صريح و كامالً منسجم به . هايي مورد توجه قرار گرفته استبخشنامه
، جهت TPاين موضوع نپرداخته است، بنابراين در ايران، تحقيق و بررسي براي شناخت هر چه بهتر 

  . رسدنظر مياتخاذ اقدامات مناسب ضروري به 
در يك واحد تجاري زير سوال  1شود حاكميت شركتيباعث ميآن وقوع به هنگام  TP ديگرجنبه 

شركتي است كه تعادل شركتي و برون كارهاي كنترلي درونو اي از سازحاكميت شركتي مجموعه. رود
سوي ديگر، برقرار مديره از سو و نيازها و اختيارهاي هيئتمناسبي ميان حقوق صاحبان سهام از يك

كنندگان منابع مالي وكارها اطمينان معقولي را براي صاحبان سهام و تامين كند و در نهايت، اين سازمي
ضعف حاكميت شركتي در ). 1391فر،همت(» آوردو ساير ذينفعان، نسبت به حفظ منافعشان فراهم مي

. عان شركت نگران منافع خود باشندشود ذينفموضوع مسائل افشاي معامالت اشخاص وابسته، باعث مي
 شود لذا تحقيق و بررسي درگذاران از بازارهاي مالي مينگراني در اين مورد باعث سلب اعتماد سرمايه

                                                            
1. Corporate Governance 
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چندان  TPاين بخش از مسئله  مقاله،در اين . رسداين زمينه براي اتخاذ تصميمات ضروري به نظر مي
  . در كانون توجه اصلي است TPيا فرار مالياتي ناشي ازگيرد و جنبه اجتناب مورد بررسي قرار نمي

ها از آمارهاي اقتصادي از قبيل است كه اكثر دولت اين TPاهميت ديگر موضوع همچنين 
ها و نرخ مبادله، جهت هدايت اقتصاد واردات، صادرات، درآمد ملي، سودآوري شركت، توازن پرداخت

هاي مذكور تواند كيفيت دادهواحدهاي اقتصادي، مي TPي هاها و استراتژيسياست. كننداستفاده مي
ها ايجاد گيري كالن دولترا در سطح كالن اقتصادي تحت تاثير قرار داده و مشكالتي را در تصميم

  .نمايد
  مباني نظري - 2
 گذاري انتقاالتتعريف قيمت -1- 2

را  گذاري انتقاالتمالياتي، قيمتالمللي دكتر محمد توكل در كتاب فرهنگ توصيفي اصطالحات بين
  :چنين توصيف نموده است

اگر شركتي كاال، خدمات يا دارايي غيرملموسي را به شركت فرعي يا وابسته خود منتقل «
چون . شودگذاري انتقاالت ناميده مينمايد، قيمتكند، قيمتي كه براي اين معامالت تعيين مي

هايي كه اند، ممكن است با قيمتمورد توافق قرار نگرفتهها در يك بازار آزاد و باز اين قيمت
معموالً بين اشخاص مستقل از يكديگر در معامالت مشابه و تحت شرايط يكسان رايج است، 

  .»متفاوت باشند
داند المللي و ابزار مديريتي ميگذاري انتقاالت را استراتژي مالياتي بينقيمت) 2009(بوركوسكي 

هاي چندمليتي براي حداكثر كردن منافع و حداقل كردن تعهدات مالياتي در كشورهايي كه كه شركت
گذاري قيمت) 1387(ور از نظر عالي. كننداستفاده مياز آن يك شركت فرعي يا شركت وابسته دارند، 

هاي مختلف يك واحد تجاري بزرگ انتقاالت داخلي، به مفهوم انتقال كاالها و خدمات بين قسمت
گذاري انتقاالت نوعي رويداد از ديدگاه حسابداري، قيمت. شودست كه به شكل غيرمتمركز اداره ميا

-ارزشي كه به اين. گردد كه بايد در سوابق و مدارك حسابداري انعكاس يابديا مبادله محسوب مي

ص ارزش، و به فرآيند تخصي» قيمت انتقاالت«حاً يابد، اصطالگونه مبادالت و رويدادها تخصيص مي
  .  شودهاي مختلف يك واحد تجاري گفته ميبين قسمت» گذاري انتقاالت داخليقيمت«

در رابطه با  ماليات موثر  گذاري انتقاالتستفاده از روش قيمتعوامل مختلفي در ايجاد شرايط ا
ها، هاي مختلف مالياتي در بين كشورهاي مالياتي در حوزههاي مالياتي بين نظامتعدد نرخ. است
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ها و وجود بهشت مالياتي معافيت. آوردهاي مالياتي را به وجود ميانگيزه الزم براي استفاده از فرصت
شود مديريت واحدهاي اقتصادي در جهت هاي مالياتي پايين در بعضي از كشورها باعث مييا نرخ

ز طرف ديگر، فرار يا ا. حداكثر كردن سود خود، انگيزه حداقل كردن ماليات پرداختني را داشته باشند
شفيعي و (شود هاي مالياتي در سطح ملي نيز انجام مياجتناب مالياتي با استفاده از تعدد نرخ

 چگونگي قانون 13همچنين در كشور ايران، مناطق آزاد تجاري به استناد ماده ). 1391همكاران، 

ها با استفاده از اين ماده، شركتصنعتي از پرداخت ماليات معاف هستند و  -تجاري آزاد مناطق اداره
يت، در تحقيقي كه در نها. روندكنند از پرداخت ماليات طفره ها و ترفندهاي مختلفي سعي ميبه شيوه

صورت گرفته است، اندازه واحد اقتصادي اثر مستقيم در افزايش ) 2000( توسط كونور و نيكوالس
معنا كه با احتمال بيشتري، واحدهاي اقتصادي  به اين. دارد TPفرار يا اجتناب مالياتي ناشي از 

  .كنندمي TPتر با اهداف مالياتي اقدام به بزرگ
 TPو ) آزاد(اصل معامالت مستقل  -2- 2

واحدهاي  گذاري انتقاالتشخيص استراتژي قيمتاصلي كه براي تدر ادبيات اقتصادي و مالي، 
 Arm's«در ادبيات مالياتي اصطالح . است 1شود، اصل معامالت مستقلاقتصادي استفاده مي

Length« رود و در كاربرد موردنظر ما به مفهوم فاصله، دوري و غريبه بودن با يكديگر به كار مي
اصل ). ، بخش دوم1378توكل، (به معني شيوه معامله اشخاص غريبه و غيروابسته به يكديگر است 

ه يكديگر كه با استقالل و آزادي كامل با هم معامالت مستقل در ارتباط با اشخاص غيروابسته ب
آيد به قيمت قيمتي كه با استفاده از اين اصل به دست مي. شودكنند، به كار برده ميمعامله مي

  .معروف شده است) يا آزاد(معامالت مستقل
 اصل معامالت مستقل قيمت بر اساس هاي تعيينروش -3- 2

در اجراي اصل . اي نيستمنطقي بودن آن كار ساده كاربرد عملي اصل معامالت مستقل با وجود
براي مقايسه دو معامله بايد . مذكور، قبل از هر چيز بايد به تشابه معامالت قابل قياس، توجه كرد

به  2عوامل قياس OECDبه طور خالصه بر اساس گزارش . نمودعوامل قياس معامالت را بررسي 
  :شرح موارد زير است

                                                            
1.Arm's Length Principle 
2.Comparability Factors 
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هاي خاص كاال يا خدمتي كه مورد تفاوت در ويژگي: خدمات مورد مبادله هاي دارايي ياويژگي .1
هاي فيزيكي كاال، كيفيت و قابل اعتماد بودن كاال، حجم و قابل از قبيل ويژگي گيردمبادله قرار مي

 . تواند به عنوان يكي از عوامل تفاوت در قيمت دو معامله قابل قياس باشد، ميدسترس بودن كاال

براي بررسي قابليت مقايسه دو معامله كنترل شده و كنترل نشده، : هاتحليل مسئوليتتجزيه و  .2
كند انتظار بازده واحدي كه ريسك بيشتري قبول مي. ها ضرورت داردتجزيه و تحليل مسئوليت

كننده محصولي مسئوليت بازاريابي و تبليغات را زماني كه توزيع ،بيشتري را نيز دارد؛ به عنوان مثال
گيرد با قبول ريسك بيشتر، در مقايسه با زماني كه فقط نماينده فروش است، انتظار عهده مي بر

 . بازدهي بااليي را خواهد داشت

شرايط  هاي قراردادها از نظرشرايط و ويژگي در معامالت بين واحدهاي مستقل: شرايط قرارداد .3
نقش يد بين دو طرف تقسيم شود، ها و منافعي كه باها، ريسكمعامالت، چگونگي تقسيم مسئوليت

 . نمايدمهمي را ايفا مي

ممكن است قيمت معامالت مستقل در بازارهاي مختلف حتي با وجود يكسان : شرايط اقتصادي .4
قابليت قياس دو معامله مستلزم عدم وجود تفاوت  خدمات، متفاوت باشد؛ از اين رو، بودن كاال و

ن ميان، شرايط اقتصادي براي تعيين قابليت قياس بازارها، در اي .اساسي در دو بازار مورد بحث است
شامل موقعيت جغرافيايي، اندازه بازارها، محدوده رقابت در بازارها و موقعيت نسبي خريداران و 

ها در بازارها، در دسترس بودن كاالها و خدمات جانشين، سطح عرضه و تقاضا در بازارها فروشنده
 .خاص است به صورت كلي يا در يك منطقه

براي تعيين قابليت قياس دو معامله كنترل شده و كنترل نشده : كارهاي كسب واستراتژي .5
كار هاي كسب واستراتژي. شودكار واحدهاي درگير در معامله بررسي ميهاي كسب واستراتژي

، سازيهاي مختلفي از يك واحد تجاري از قبيل نوآوري و توسعه محصول جديد، درجه تنوعجنبه
نده و ساير ريزي شده براي آيگريزي، ارزيابي تغييرات سياستي، قانون كار موجود و برنامهريسك

 ).1379الوندكوهي، ( شودعوامل را شامل مي

قبل از . شودهاي مختلفي استفاده مياصل معامالت مستقل، از روش بر اساس براي تعيين قيمت
شده و نشده خارجي يا درخصوص معامالت كنترل، )1(ها الزم است در قالب نمودار توضيح روش

  .داخلي توضيح مختصري داده شود
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شده و نشده خارجي و داخلي معامالت كنترل - )1(نمودار  

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

باشد ) در كشور اول( آالتشود واحد تجاري اول، توليدكننده ماشينفرض مي طبق نمودار مذكور
 واحد تجاري. دهدانتقال مي) در كشور دوم(توليدي را به واحد تجاري وابسته خودش  آالتماشينكه 

اصطالحاً به معامله . اول شركت مادر بوده و واحد تجاري دوم واردكننده و وابسته شركت مادر است
-كنترل معامله همچنين منظور از. گويندشدهبين واحدهاي تجاري وابسته اول و دوم، معامله كنترل

ه به گروه نشده اين است كه قيمت مربوطه، به طور آزاد و مستقل از اراده واحدهاي تجاري وابست
جا هدف تعيين اين موضوع است كه آيا در در اين). ، بخش چهارم1379توكل، (تعيين شده باشد 

ساير معامالت . معامله كنترل شده، قيمت بر مبناي اصل معامالت مستقل تعيين شده است يا خير
امله چهارم، به مع. شونددر اين نمودار، معامالت كنترل نشده محسوب مي) 4و  3، 2يعني معامالت (

كدام از دو طرف معامله، شود، زيرا هيچنشده قابل قياس خارجي اطالق مياصطالحاً معامله كنترل
 ، معامله كنترل نشده قابل قياس داخلي در3و  2در نهايت معامالت . شوندواحد وابسته محسوب نمي

  .شوندنظر گرفته مي

واحد تجاري وابسته
 اول

 ستقل بواحد مالفلتقسواحد م

واحد مستقل

وابسته واحد تجاري 
 دوم

)خارجي(4

)داخلي(2

)داخلي(1

)داخلي(3

 معامله كنترل نشده معامله كنترل شده
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روش قيمت دريافت شده براي  در اين:)CUP1(قياسروش قيمت كنترل نشده قابل -الف
نشده، شده، با قيمت دريافت شده در شرايط معامالت كنترلخدمات در شرايط معامالت كنترل كاال و

توان نتيجه گرفت كه قيمت اگر بين اين دو قيمت تفاوت وجود داشته باشد، مي. شودمقايسه مي
نشده به جاي قيمت معامالت كنترلدريافت شده، قيمت معامالت مستقل نيست؛ بنابراين بايد قيمت 

نكته مهم در مورد مسئله قابليت قياس اين است كه نخست بين . جايگزين شود ،شدهمعامالت كنترل
. اين معامالت، تفاوت موثري وجود نداشته باشد دو معامله مورد قياس يا دو واحدتجاري انجام دهنده

، به صورت منطقي )نشدهشده و كنترلكنترل(دوم اين كه در صورت وجود تفاوت موثر بين معامالت
  ).، بخش پنجم1379توكل، (ها انجام داد بتوان تعديالتي براي حذف اثرات موثر اين تفاوت

شود واحد تجاري وابسته در اين روش فرض مي :RPM(2(روش قيمت فروش مجدد  -ب
وابسته خود را در يك معامله ، محصول يا كاالي خريداري شده از واحد )در اينجا واحد تجاري اصلي(

سپس از قيمت فروش . قياس به واحد تجاري مستقل ديگري به فروش رساندكنترل نشده قابل
شود تا بهاي تمام شده كاالي فروش ناخالص مناسب كسر مي مجدد، مبلغي به عنوان حاشيه سود
اشيه ناخالص معامالت ناخالص مناسب با رجوع به ح حاشيه سود. رفته اين واحد تجاري به دست آيد

حال اگر قرار باشد اصل معامالت مستقل . شودقياس در صنعت موردنظر، تعيين ميكنترل نشده قابل
در معامله بين واحد تجاري اصلي و وابسته رعايت شده باشد بايد بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

ي، اختالف چنداني نداشته محاسبه شده با قيمت فروش واحد تجاري وابسته به واحد تجاري اصل
  . باشد
در اين روش ابتدا با جمع  :CPM(3(عالوه چند درصد هروش بهاي تمام شده ب -ج

هاي مستقيم و غيرمستقيم تحميل شده براي فروش يا انتقال كاال يا ارائه خدمت به واحد هزينه
سود متعارفي به  حاشيهتجاري وابسته، بهاي تمام شده كاالي فروخته شده تعيين و سپس با افزودن 

توان از حاشيه سودي كه معامالت مستقل را مي 4حاشيه سود. شودمحاسبه مي آن، قيمت انتقاالت
و يا از مبادله با واحد مستقل ) قياس داخلي(نشده قابل قياس همان فروشنده از مبادالت كنترل

                                                            
1.Comparable Uncontrolled  Price 

2. Resale Price Method 
3. Cost plus method 
4. Markup 
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ي تمام شده كاالي فروخته طبق اين روش مجموع بها. آورد، تعيين نمودبه دست مي) قياس خارجي(
  . دهدشده و حاشيه سودناخالص، قيمت معامالت مستقل را تشكيل مي

اين روش براي تعيين قيمت  در :1(TNMM)روش حاشيه سود خالص معامالتي -د
بر اساس اصل معامالت مستقل، از نسبت سودخالص يعني حاصل تقسيم سودخالص  انتقاالت

- اين نسبت را مي. شوداستفاده مي) براي مثال هزينه، فروش و دارايي(عملياتي به يك پايه مناسب 

) قياس داخلي(نشده قابل قياس خالصي كه همان مودي از معامله كنترلا ارجاع به نسبت سودتوان ب
قياس (به نسبت سودخالص كسب شده در معامالت قابل قياس با واحد تجاري مستقل  يا با ارجاع

  .به دست آورد، تعيين كرد) خارجي
اين روش مختص معامالتي است كه در :TPPM(2(روش تفكيك سود معامالتي -ه

همچنين در مواردي كه چندين . شودها خدماتي يكپارچه توسط بيش از يك شركت ارائه ميآن
ارزيابي نباشند  ها جداگانه قابلكدام از آنبپيوندند به نحوي كه هيچمعامله وابسته به يكديگر به وقوع 

اين روش براي مواردي كه دو طرف معامله، سهم ). 1387اكبري، (شود از اين روش استفاده مي
رين روش براي تعيين قيمت اصل معامالت مستقل تمشخص و قابل توجهي در معامله دارند، مناسب

شود، كه از معامله كنترل شده بين واحدهاي وابسته كسب مي 3در اين روش ابتدا سود تركيبي. است
اين سود بايد بين واحدهاي . عموماً سود تركيبي محاسبه شده، سود عملياتي است. گرددمحاسبه مي

سپس در مرحله بعدي، سهم نسبي هر واحد در . شود) ميا تسهي(در مبادله، تفكيك ) دخيل(درگير 
 4در موارد مشاركت خاصاين روش به عنوان مثال، . گرددسود، با يك پايه معتبر اقتصادي برآورد مي

هاي حوزه دارو و هاي توسعه در صنعت نفت و گاز، مشاركتبين واحدهاي وابسته از قبيل پروژه
  . گيردشود، مورد استفاده قرار ميين واحدها تسهيم ميهاي حوزه بازاريابي كه سود بمشاركت

   

                                                            
1.Transactional Net Margin Method 
2.Transactional profit split method 
3. Combined profits 
4.Joint Venture 
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 )APA1(گذاري پيشاپيش توافق قيمت -4- 2
قراردادي بين موديان و مسئوالن مالياتي است كه در آن روش تعيين  ،2گذاري پيشاپيشتوافق قيمت

TPاصطالحات در كتاب فرهنگ توصيفي . شود، پيش از آن كه معامالتي صورت گيرد، مشخص مي
 قراردادگذاري پيشاپيش عبارت است از توافق قيمت) 1379(المللي مالياتي، از نظر توكل بين

گذاري انتقاالت كه مودي بايد آن را خصوصي بين موديان و سازمان مالياتي پيرامون روش قيمت
بطه با هاي مالياتي در رانسبت به هرگونه تسهيم يا تخصيص درآمد، اعتبارات، كسور و تخفيف

گذاري در اين قراردادها موديان موظف هستند از نوعي از قيمت. المللي خود به كار بردمعامالت بين
  .  كه در توافقنامه با سازمان مالياتي تصريح شده است، استفاده كنند

رساند ولي هم اكنون كشورهاي در ابتدا فقط كشور آمريكا چنين توافقاتي را به تصويب مي
-پرهيز از هزينه ،اهداف كشورها از تنظيم اين قراردادها. نمايندز اين توافقات استفاده ميديگري نيز ا

در روش . بيان شده است انمالياتي و مودي هايگذاري انتقاالت ميان سازمانهاي منازعات قيمت
سنتي بدون انجام چنين قراردادي، پرونده موديان پس از انجام مبادالت، مورد حسابرسي مالياتي قرار 

ولي با  گردندميدر اين وضعيت موديان با وضعيت نااطميناني مالياتي نسبت به آينده مواجه . گيردمي
گيرد تا از لياتي يك يا چند كشور صورت مي، توافقي بين موديان و مسئوالن ماAPAانجام توافقات 
با اين قراردادها . گذاري مورد توافق استفاده شده و اظهارنامه بر اين اساس تكميل گرددروش قيمت

  .پذيردجويي قابل توجهي صورت ميدر هزينه و وقت مسئوالن مالياتي و نيز موديان صرفه
 گذاري انتقاالتشيوه برخورد با مسئله قيمت -5- 2

 2012در سال » 3تگذاري انتقاالهاي قيمتبرخورد با چالش«تحت عنوان  OECDدر گزارشي كه 
كارهاي عملي كه در اين گزارش راه. است گرفتهاست، اين مسئله مورد بررسي قرار منتشر نموده 

اين راهكارها شامل . است شدهسازمان مالياتي به منظور برخورد با اين مسئله بايد انجام دهد، بررسي 
 :موراد زير است

 

  
                                                            

1.Advance Pricing Agreement 
گذاري توافق قيمت«رسد كند ولي به نظر ميرا استفاده مي» گذاريتوافق قبلي قيمت«، اصطالح APAدكتر توكل براي  -2

  . شودتر باشد زيرا پيش از تكميل اظهارنامه و رسيدگي تعيين ميمناسب» پيشاپيش
3 .OECD, (2012)."Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing". 
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هاي در برخورد با چالش :TPهاي مالياتي مرتبط با انتخاب صحيح پرونده -الف
كه نياز به  است TPهاي مالياتي مرتبط با ، اولين مسئله انتخاب صحيح پروندهگذاري انتقاالتقيمت

هاي مالياتي مرحله، ارزيابي ريسك موثر پروندهبدين منظور اولين . دنحسابرسي و رسيدگي مالياتي دار
. ها تاثير زيادي در تمكين موديان داردتشخيص و تعيين ريسك موثر پرونده. است TPمرتبط با 

منابع اطالعاتي الزم براي تعيين ريسك موديان، معموالً شامل اظهارنامه مالياتي، حسابها و اسناد و 
بسياري از كشورها موديان را ملزم به . هاي چندمليتي استگذاري انتقاالت شركتنامه قيمتپرسش

هاي هاي اساسي معامالت و عمليات، دادهاز جمله توصيف واقعيت گذاري انتقاالتتهيه اسناد قيمت
اطالعات به دست . كنندمالي مرتبط و تجزيه و تحليل اقتصادي ماهيت قيمت معامالت مستقل مي

  .شودتشخيص و ارزيابي ريسك مودي محسوب مينقطه شروع  ،آمده از اين منابع
مسئله بعدي، شروع خوب حسابرسي مالياتي  :TPشروع مناسب حسابرسي مالياتي   -ب

TP نحوه شروع كار حسابرسي مالياتي . استTP عامل اساسي در تعيين زمان و كيفيت محصول ،
روش اول  :برندرا به كار مي ، معموالً ادارات مالياتي دو شيوهTPبراي شروع حسابرسي . نهايي است

و ديگري تشكيل ) شيوه استاندارد(درخواست اسناد و مدارك معموالً به شيوه از قبل تعيين شده 
و ماموران مالياتي، قبل از درخواست ) هايا مشاوران مالياتي آن(جلسه و گفتگوي مستقيم بين موديان 

مشترك، اسناد و مداركي كه مودي ملزم  در شيوه دوم پس از برگزاري جلسه. اسناد و مدارك است
در كشورهايي كه از شيوه استاندارد درخواست . شوداست به ماموران مالياتي تسليم نمايد، تعيين مي

شود، الزم است الزامات و جرايم خاصي براي عدم تمكين موديان در ارائه مياستفاده اسناد و مدارك 
انجام اي موديان و مسئوالن مالياتي تمايل بيشتري بر معموالً. اسناد و مدارك در نظر گرفته شود

  . گفتگوي مستقيم دارند
 TPاي را براي رسيدگي موثر و موفق شروع مناسب حسابرسي، زمينه:1ترتيبات حاكميتي  -ج

. پيچيده و به منابع زيادي نيازمند است TPبه موضوع  بايد توجه داشت رسيدگي. آوردفراهم مي
براي انجام چنين كاري بايد ترتيبات حاكميتي مشخصي تعيين شود تا مسئوالن مالياتي نظارت و 

در بعضي از كشورها ترتيبات حاكميتي و مديريتي خاصي . كنترل مناسبي بر موضوع داشته باشند
تيبات، نظارت مسئوالن عالي مالياتي به طور كلي هدف اين تر. طراحي شده است TPبراي موضوع 

                                                            
1. Governance Arrangements 
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هاي دخالت براي آنها در مراحل اصلي و ايجاد فرصت TPبر وضعيت فعلي حسابرسي مالياتي 
رويه در رويكردهاي  در حقيقت ترتيبات حاكميتي، تضمين كننده ايجاد ثبات. حسابرسي مذكور است

  . است TP حاكميتي مسئوالن مالياتي در برخورد با مسئله 
تحقيقات مختلف نشان داده  :حفظ پيشرفت در رسيدگي و جلوگيري از اطاله رسيدگي -د

هاي حل و فصل پروندهزمان به زمان زيادي نياز دارد و گاهي  TPهاي است حل و فصل پرونده
گر آن است كه متوسط كشد؛ به عنوان مثال نتايج يكي از تحقيقات بيانمهم، چندين سال طول مي

يكي از داليل . )OECD ،2012(روز است  540 در حدود ها در اين موضوعپروندهبه زمان رسيدگي 
اصلي اين مسئله، كوتاهي موديان مالياتي در تحويل اسناد و مدارك مربوط، پس از درخواست اداره 

از اين رو همكاري بين واحد تجاري و اداره مالياتي، تهيه و تحويل اسناد و مدارك در . مالياتي است
نقش مشاوران مالياتي نيز در اين مسئله از اهميت قابل . كندرخواست شده را تضمين ميزمان د
كارگيري مشاوران مالياتي در هكنند ببعضي از ادارات مالياتي احساس مي. اي برخوردار استمالحظه

دهد را كاهش مي TPهاي اين مسئله توسط موديان مالياتي، سرعت پيشرفت در رسيدگي به پرونده
اي كنندهتوانند نقش مثبت و تسهيلاند كه مشاوران ميلي ديگر ادارات مالياتي به اين نتيجه رسيدهو

  . در ارتباط بين ادارات مالياتي و موديان داشته باشند
در نهايت . است TPهاي مرحله پاياني، نهايي كردن پرونده: 1TPهاي نهايي كردن پرونده -ه

از طريق مذاكره و يا از (به چه نحوي  TPدر اين مرحله بايد مشخص شود كه پرونده مرتبط با 
ترين تصميم در حسابرسي مالياتي معموالً مشكل. بسته شود  ، بايد)طريق اقامه دعوي از طرف مودي

TPه، بايد پايان يابدگيري در اين مورد است كه چه زماني يافتن حقايق مرتبط با پروند، تصميم .
- پاسخ به اين سوال چندان راحت نيست زيرا به كارگيري روش اقامه دعوي از سوي مودي، هزينه

در مجموع، اكثر . در پي خواهد داشت) سازمان مالياتي براي هم براي مودي و هم(هاي بسياري را 
دعوي كار مشكلي  از طريق اقامه TPكشورها بر اين امر توافق دارند كه حل و فصل مشاجرات 

هاي مختلف و است، زيرا اين روش، خود به حقايق زيادي و همچنين به متخصصان در بخش
در ترتيبات اجرايي برخي از كشورها فرآيند دادرسي داخلي، يعني . گذاري نياز داردهاي قيمتاستراتژي

  . ده استبيني شها به مرحله اقامه دعوي در دادگاه برسد، پيشقبل از آن كه پرونده

                                                            
1. Reaching a Decision Point 
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است كه با  1گذاري رقيق، مفهوم سرمايهTPالزم به ذكر است يكي از مسائل مهم مرتبط با 
پذير نبوده و الزم است در امكانبررسي آن مجال در اين مقاله عنايت به اهميت و نيز گستردگي آن، 

  . اي اين مسئله مورد بررسي قرار گيردتحقيق جداگانه
 بين كشورها گذاري انتقاالتنتقال اطالعات قيمتا - 3

چه در حال توسعه، اگر به تنهايي براي حل اين و ، چه توسعه يافته TPكشورهاي درگير در موضوع 
المللي در هاي بينبنابراين همكاري. موضوع اقدام كنند به نتايج بسيار محدودي نائل خواهند شد

ظرفيت و همچنين كسب تجربه در نحوه هاي تجربي، كسب اطالعات الزم، ايجاد حليادگيري راه
  ).OECD،2011(كند هاي خاص نقش مهمي ايفا ميبرخورد با پرونده

، انجمن 1980در سال آمريكا متحده مسئوالن مالياتي كشورهاي استراليا، كانادا، ژاپن و اياالت
رها از تاسيس اهداف اين كشو. را تاسيس كردند 2هاي مالياتي كشورهاي حاشيه اقيانوس آرامسازمان

اي مرزي و توسعه ارتباطات مشاورهچنين انجمني جلوگيري از انتقال سود، بهبود جريان اطالعات بين
شك توسعه چنين ارتباطاتي بين كشورهاي مرتبط، بي). 2010 ،بوركوسكي(بود در ميان خودشان 

  .كندرا تسهيل مي TPوصول ماليات 
هاي تبادل اطالعات و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نامهيافته داراي توافقكشورهاي توسعه

تري نسبت به كشورهاي در حال توسعه هستند؛ بنابراين كشورهاي توسعه يافته تجربه بيشتري وسيع
اين . اين كشورها استفاده كنندهاي  توانند از تجربهدر اين زمينه دارند و كشورهاي در حال توسعه مي

كه الزم به توضيح است . كندين مودي و سازمان مالياتي كمك ميمسئله خود به كاهش اختالفات ب
به موضوع تبادل اطالعات مربوط  OECDموافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مدل  26ماده 
تواند تبادل تبادل اطالعات در اين ماده به صورت كلي مطرح شده ولي در اين توافقنامه مي. است

  .يردنيز صورت گ TPاطالعات موضوع
- توافقنامه همكاري«، 2011شوراي اروپا در سال  و OECDاعضاي در نهايت بايد عنوان شود 

هاي در اين توافقنامه يكي از موارد همكاري. را امضا كردند» 3هاي اداري دوجانبه در مسائل مالياتي

                                                            
ها معموالً از طريق انتشار بايد عنوان شود كه شركت) Thin Capitalization(گذاري رقيق در خصوص مفهوم سرمايه -1

هاي آن اگر نسبت سرمايه شركتي به وام. كنندمالي خود استفاده ميو يا تركيبي از اين دو براي تامين ) وام(ي سهام و ايجاد بده
 ).1377توكل، (گويند سرمايه شركت رقيق است شركت اندك و ناچيز باشد، اصطالحاً مي

2. Pacific Association of Tax Administration 
3. Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 
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يل تبادل هاي متفاوتي از قبدوجانبه، تبادل اطالعات است كه نحوه تبادل اطالعات نيز به شيوه
-اطالعات در صورت درخواست يكي از طرفين، به صورت خودكار و يا به صورت اختياري اتفاق مي

  . افتد
 TPكشورهاي در حال توسعه و  مشكالت مرتبط با مسئله  - 4

و  TPها و امكانات مناسبي در برخورد با معموالً در كشورهاي توسعه يافته قوانين و مقررات، رويه
اي در لكن در كشورهاي در حال توسعه به داليل زير مشكالت عمده. آن وجود دارد مسائل مرتبط با

 گزارش كميسيون(وجود دارد كه در اين جا به طور خالصه به آنها اشاره شده است TPبا  دبرخور
  :)2011اروپا، 

اغلب دركشورهاي در حال توسعه، فقدان چارچوب قانوني  :فقدان چارچوب قانوني -الف
تمكين و انجام نادرست وظايف تصويب و تضمين اجراي موثر قوانين در برخورد با عدم الزم جهت

از طرفي مقررات حسابداري كه خود معموالً مبناي حسابداري . موديان، يكي از اين مشكالت است
  . كامل نيستTPهاي ناشي از استفاده مالياتي است تا اندازه كافي در پيشگيري، كشف و افشاي سوء

آوري جمعدر ادارات مالياتي كشورهاي در حال توسعه در اغلب موارد، : شكاف اطالعات  -ب
دليل اين امر عمدتاً نبود الزامات مستندسازي . مشكل دارند خود نيازو دسترسي به اطالعات مورد

 . و يا نبود ظرفيت پردازش و ارزيابي چنين اطالعاتي است) مشكالت تصويب چنين الزاماتي(

مالياتي در رابطه با  مامورانكه موديان و  بر كسي پوشيده نيست :نيروي انساني شكاف  -ج
TP ،ديگر، مشكل شكاف نيروي  مسئلهدر اين جا . باشند برخوردار و مهات كافيتخصص  از بايد

و متخصصان موديان بزرگ در ادارات مالياتي ممكن   TPانساني است؛ به اين معنا كه متخصصان 
هاي اشتغال رقابتي در محيط كسب و كار، سازمان خود را ساختار حاكميتي يا فرصتاست با تغيير 

  .  ترك كنند
اصل قيمت معامالت «يكي از شرايط اساسي محاسبه  :قياس مشكل يافتن موارد قابل -د
، يافتن اطالعاتي درخصوص موارد قابل قياس است اما در اين ميان، به دليل ضعف در »مستقل

قياس مناسب در  الزم، به دست آوردن اطالعات كافي درخصوص موارد قابلهاي زيرساخت
  . كشورهاي در حال توسعه، بسيار مشكل است
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هاي مالياتي براي وصول ماليات سازمان :تعريف نامناسب واحدهاي تجاري وابسته -ه
TP  وسيع اين ولي بايد توجه داشت كه تعريف . هستند» واحدهاي تجاري وابسته«ملزم به تعريف

لذا الزم است كشورهاي در حال توسعه در . هاي سازمان افزايش يابدشود هزينهواحدها باعث مي
  .هاي چنين تعريفي را در نظر گيرند، هزينه»واحدهاي تجاري وابسته«تعريف 

 TPمطالعات تطبيقي مرتبط با  - 5

وجود  TPخصوص نحوه شناسايي و برخورد با  در كشورهاي مختلف، قوانين و مقررات متفاوتي در
  .1به شرايط كشورهاي تركيه و ژاپن اشاره شده است خالصهدارد كه در اينجا به طور 

براي معامالت بين  گذاري انتقاالتدر اين كشور قوانين مالياتي مرتبط با قيمت :تركيه -الف
قانون  13)2(در ماده . است اجرايي شده 2007هاي مقيم و اشخاص وابسته آنها، از سال شركت

، مذكورقانون  13)3(همچنين در ماده . ، اشخاص وابسته تعريف شده است2هاماليات بر درآمد شركت
در كشور تركيه، براي موديان مالياتي سه نوع الزام براي . اصل معامالت مستقل گنجانده شده است

  :به شرح زير وجود دارد TPارائه اسناد و مدارك مرتبط با 
 3موديان بايد گزارش ساليانه TP  ،را تا آخرين موعد تسليم اظهارنامه ساليانه به اداره مالياتي

 .    تهيه و تسليم نمايند

 4موديان بايد فرمTPگذاري رقيق را تكميل و هاي خارجي وابسته و سرمايه، فهرست شركت
 .به همراه اظهارنامه ساالنه به اداره مالياتي مربوطه تسليم نمايند

                                                            
  :به آدرس زير استفاده شده است OECDكشورها در سايت  TPدر تنظيم مطالب اين قسمت از پروفايل  -1

Http://www.oecd.org/tax/transferpricing/transferpricingcountryprofiles.htm 
2. Corporate Income Tax Law 

از قبيل فهرست واحدهاي تجاري وابسته، نوع و  TPشوند، اطالعاتي درخصوص تجاري ملزم ميدر اين گزارش واحدهاي  -3
ها و غيره، نوع روش هاي فرعي، شعب، نمايندگيمحتواي معامالت انجام شده با اشخاص وابسته داخلي و خارجي مانند شركت

گذاري پيشاپيش، داليل انتخاب روش مذكور، تحليلي از سود گذاري انتقاالت توافق شده بر اساس توافقنامه قيمتتعيين قيمت
نمونه اين گزارش از آدرس . عملياتي اشخاص وابسته و غيره را به صورت ساليانه به اداره مالياتي ارائه نمايند

http://www.tpanalytics.com/report-templates/ قابل دريافت است. 

اطالعات سودهاي ناشي از «با عنوان  5471هاي شماره توان به فرماز جمله اين فرم ها در كشور اياالت متحده آمريكا مي -4
اطالعات سودهاي ناشي از معامالت «با عنوان  5472و شماره » هاي خارجي خاصمعامالت اشخاص آمريكايي با برخي شركت

هاي خارجي خريداري شده است با اشخاص ديگر مالكيت سهام آنها توسط شركت% 25كه حداقل هاي آمريكايي شركت
و  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5471.pdfاشاره نمود كه از طريق آدرس » آمريكايي

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5472.pdf  قابل دسترس اند . 
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 گذاري پيشاپيش دارند بايد گزارش ساالنهمودياني كه توافقنامه قيمتAPA 1  را تهيه و تا
 .موعد تسليم آخرين اظهارنامه ساليانه به اداره مالياتي تسليم كنند

يا جرايم مرتبط با آن وجود TPكشور رويه قانوني مشخصي در رابطه با نحوه حسابرسي  اين در
، از سيستم جرايم و حسابرسي 213با قانون دادرسي مالياتي شماره ندارد و طبق مقررات مرتبط 

قانون ماليات بر درآمد  13)5(طبق ماده  در نهايت.شوداستفاده مي TPهاي عمومي براي پرونده
توانند در معامله با اشخاص وابسته ، موديان قادرند در مورد روش خاصي كه آنها ميهاشركت

با موديان  APA بدين منظور، اختيار امضاي. اقتصاد به توافق برسندخود به كار برند با وزارت 
  .به اداره درآمد تركيه تفويض شده است

معامالت انجام شده در داخل گروه را ملزم  ژاپن به طور كلي، سازمان مالياتي كشور :ژاپن  -ب
مورد  TPهاي روشها ملزم به ابراز شركتدر اين كشور، . كندبه رعايت اصل معامالت مستقل مي

الزامات  همچنين .استفاده براي معامالت با اشخاص وابسته و حجم و محتواي معامالت هستند
. بيان شده است 2قانون اقدامات مالياتي خاص 66-4ماده  7نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك در بند 

است؛ ولي در صورت ، شش سال TP، مرور زمان در خصوص مسائل مالياتي مرتبط با ژاپن در كشور
در  .شودعدم تكميل اسناد و مدارك و يا تقلب و فرار مالياتي، مرور زمان هفت سال در نظر گرفته مي

  . در نظر گرفته نشده است TPنهايت بايد عنوان شود كه در كشور ژاپن جرايم خاصي در رابطه با 
 در ايران گذاري انتقاالتقيمت - 6

و فرار يا اجتناب مالياتي ناشي از آن نيز با اهميت تلقي  TPنيز مسئله  همانند ساير كشورها، در ايران
رو، در اين بخش سعي شده است موضوع مذكور در كشور ايران، از ابعاد زير مورد از اين. شودمي

  :بررسي قرار گيرد
   

                                                            
نمونه اين گزارش در . در اين گزارش، روش توافق شده به منظور تعيين قيمت انتقالي شخص با اداره مالياتي ارائه مي شود - 1

از طريق آدرس  » 3CEF«كشور هند در قالب فرم شماره 
http://law.incometaxindia.gov.in/DITTaxmann/IncomeTaxRules/pdf/itr62Form3cef.pdf 

 .قابل دريافت است
2. Special Taxation Measures Law 
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 TPاهميت و ضرورت  -1- 6

روند  ،سال اخير 20در طول  GDPبه صورت درصدي از  1در كشور ايران، آمار ارزش تجارت
به  1987درصد در سال  8/17، از  2افزايشي داشته است به طوري كه بر اساس آمار بانك جهاني

 7/53(اين درصد براي كشور ايران  2007در سال . افزايش يافته است 2007درصد در سال  7/53
اين  است؛ ه بودهقابل توج )درصد 9/44(و هند ) درصد 8/49(در مقايسه با دو كشور تركيه ) درصد

از طرف . با كشورهاي خارجي استكشور ايران مطلب به وضوح بيانگر اهميت تعامالت اقتصادي 
- هاي چندمليتي صورت ميبا توجه به اينكه ميلياردها دالر معامالت در ايران از طريق شركتديگر، 

ساز و يا زمينه ، ايران را به كشور بهشت مالياتيTPگيرد، عدم وجود مقررات مشخص در موضوع 
، ساالنه ميلياردها در نتيجه آنضمن آن كه . استفاده ابزاري براي فرار مالياتي تبديل نموده است

همچنين به دليل وجود مناطق ). 1387هشي،(تومان زيان مالياتي متوجه دولت ايران گرديده است 
اقدام به فرار  TPها در داخل ايران نيز از طريق آزاد ويژه اقتصادي، امكان دارد برخي از شركت

اي از سود خود از طريق انتقال بخش عمده  ها قصد داشته باشندممكن است شركت. مالياتي نمايند
  .مند شوندبهرهTPبه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از مزاياي مالياتي ناشي از 

 TPقوانين و مقررات مالياتي مرتبط با موضوع  -2- 6

وجود ندارد TPاكثر كشورهاي در حال توسعه، قوانين مالياتي مدوني در مورد مسايل مرتبط با در 
هاي مستقيم و هرچند در متن اصلي قانون ماليات. و كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست

نشده اي قانون ماليات بر ارزش افزوده به طور صريح و مستقيم به مفهوم اصل معامالت مستقل اشاره
توان از آنها در راستاي رعايت اصل مذكور ها و مفاهيمي در آنها وجود دارد كه مياست اما بخشنامه

  .استفاده كرد
   

                                                            
ارزش تجارت براي يك كشور به صورت مجموع ارزش صادرات و واردات آن تعريف مي شود كه دراينجا به صورت درصدي از  -1

GDP بيان شده است.  
2. Data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
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  هاي مستقيم قانون ماليات  - 2-1- 6
به رعايت اصل معامالت مستقل در  ، به طور صريح و مستقيمهاي مستقيم ايراندر متن قانون ماليات
گرچه در باب اين موضوع،  .نشده استاي هيچ اشارهن واحدهاي تجاري وابسته معامالت تجاري بي

) م.م.ق 106و  107مربوط به مواد ( 1385و  1380، 1377 هايهاي مختلفي در سالبخشنامه
رسيدگي به ها مبين وجود مشكالت اساسي در به طور كلي، تصويب اين بخشنامه. تصويب شده است

  .در بين ماموران مالياتي بوده استهاي خارجي و نمايندگي شركت هاي مالياتي شعبپرونده
، با هدف جلوگيري از عدم پرداخت 16/04/1377 مورخ 17236/3705/4/30شمارهبخشنامه 

در اين . هاي خارجي تصويب و ابالغ شده بودماليات حقه دولت از طرف شعبه يا نمايندگي شركت
دريافت (ه است با اخذ اطالعات الزم به روش مستقيم هاي مالياتي توصيه شدبخشنامه به حوزه

و غيرمستقيم ) اطالعات مربوط به فروش كاال و خدمات از اشخاص طرف قرارداد شعبه يا نمايندگي
هايي كه گشايش اعتبار به وسيله مكاتبه يا مراجعه به مرجع صادركننده مجوز ثبت شعبه و يا بانك(

ها و م، از كم و كيف فعاليت.م.ق 181اللزوم اجراي ماده و نيز عند) آنها صورت پذيرفته است
- هاي مذكور در ايران به عنوان كاالي شركت مادر و يا شركتكاالهايي كه توسط شعب و نمايندگي

شود، اطالع حاصل كرده و با تنظيم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه هاي وابسته عرضه مي
  . 1ماليات حقه دولت نمايند

بر به دليل اعتراض موديان از وصول ماليات عمدتاً ، 10/5/1380مورخ 16655بخشنامه شماره 
مبناي درآمدهاي بدون اتكاء به اسناد و مدارك و داليل مثبته و ماخذ واقعي از شعب و دفاتر 

هاي مالياتي توصيه بخشنامه مذكور به حوزه 4طبق بند . تصويب شده استنمايندگي آنها در ايران 
هاي خارجي در ايران هاي مؤسسات و شركتشعب و نمايندگي مطالبه ماليات بر درآمد ازده است ش

ترديد و تحقيقات از منابع مورد اعتماد و الزاماً بايد بر اساس اسناد و مدارك مرتبط و متقن و غيرقابل
محاكم قابليت قبول و قابل استناد و ابراز امور مالياتي و اطالعات موثق كه تماماً در كليه مراجع و 

استناد داشته و كسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارك و تحقيقات و اطالعات از هر حيث محرز و 
صورت پذيرد و گزارش مبناي صدور برگ تشخيص ماليات و برگ تشخيص  انكار باشد،غيرقابل

  .باشدهاي مستقيم قانون ماليات 237صادره بايد كامالً متضمن رعايت مقررات ماده 
                                                            

، مفاد بخشنامه شماره 16/2/1380مورخ  41/80هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره كه  الزم به ذكر است -1
 . را مغاير با قوانين و مقررات مالياتي ندانسته است 16/04/1377 مورخ 17236/3705/4/30
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و  106، در باب ماده 29/05/1385 مورخ 18921/1623/232در نهايت تصويب بخشنامه شماره 
- هاي مالياتي شعب و نمايندگي شركتايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پروندهعمدتاً با هدف  107

. و جلوگيري از فرار مالياتي از طريق دستكاري قيمت اين موسسات بوده استهاي خارجي در ايران 
هاي قبل به موضوع جلوگيري از فرار يا اين بخشنامه با شفافيت بيشتري نسبت به بخشنامه در

پرداخته شده است؛ به طوري كه بر اساس آن موديان ملزم به رعايت  TPاجتناب مالياتي ناشي از 
  .اندشده) شرايط و ضوابط عادي معامله(اصل معامالت مستقل

اي است كه در آن به مفهوم اصل معامالت مستقل اولين بخشنامهبه دليل اينكه بخشنامه مذكور 
محتواي آن با تفصيل بيشتري از نظر تعريف اشخاص وابسته و  مقالهاشاره شده است در اين ) 1آزاد(

و تكاليف  TPهاي مرتبط با مفهوم اصل معامالت مستقل، نحوه رسيدگي مالياتي به پرونده
  .گرفته استبررسي قرار مورد  TPحسابرس مستقل در موضوع 

ماده  3ه تبصرطبق  :تعريف اشخاص وابسته و مفهوم اصل معامالت مستقل) الف
در ايران كه بدون داشتن حق انجام  هاي خارجي ها و بانكشركت هاي شعب و نمايندگي ،م.م.ق 107

دارند و   آوري اطالعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال به امر بازاريابي و جمع ،معامله
كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر  مي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت   براي
ون نامه اجرايي قانآيين 1ماده  هاي موضوع دي كه خارج از فعاليتاراما در مونخواهند بود  ددرآم

فعاليتي هيات وزيران،  11/1/1378هاي خارجي در ايران مصوب اجازه ثبت شعب يا نمايندگي شركت
هاي مشمول ماليات شعب يا به منظور رسيدگي به فعاليت. شوندرا انجام دهند مشمول ماليات مي

در  باربه طور مشخص و براي اولين عالوه بر تعريف اشخاص وابسته،  هاي خارجي،نمايندگي شركت
هاي هاي شركتشعب يا نمايندگي، به اصل معامالت مستقل در معامله بين قوانين مالياتي ايران

  :متن كامل اين بند به شرح زير است. اين بخشنامه اشاره شده است 10خارجي با شركت مادر در بند 
ماليات و همچنين قوانين اجتناب از اخذ ) OECD(الملليمطابق نمونه قراردادهاي بين«

كه موسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا در صورتي ،مضاعف بين ايران و ساير كشورها
غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك موسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا 
همين اشخاص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه موسسه يك دولت 

                                                            
اصل معامالت «، از اصل معامالت مستقل، با عنوان 29/05/1385 مورخ 18921/1623/232در بخشنامه شماره  -1

 . ياد شده است» آزاد
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د ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو موسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت متعاه
با يكديگر مربوط باشند كه اين شرايط با شرايطي كه ممكن ) مورد تراضي يا تحميلي(شرايطي

در اين صورت منافعي را كه در صورت  ،1است بين موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد
ممكن بود عايد يكي از موسسات گردد و عمالً به علت وجود همين شرايط اين شرايط  انفقد

  .»توان جزء منافع اين موسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمودعايد نشده است مي
شود در آغاز اين بند، در ابتدا مفهوم اشخاص وابسته طبق تعريف همانطوري كه مشاهده مي

بيان شده و سپس به رعايت اصل معامالت مستقل در  OECDالمللي از قبيل نهادهاي بين
  .هاي خارجي با شركت مادر تاكيد شده استمعامالت ميان شعب يا نمايندگي شركت

پس از بيان اصل معامالت : TPهاي مرتبط با نحوه رسيدگي مالياتي به پرونده) ب
بخشنامه، درخصوص نحوه رسيدگي به چنين معامالتي بين اشخاص وابسته،  10مستقل در بند 

  :آن چنين عنوان شده است 11در بند بالفاصله 
اصول قـانوني و ضـوابط معاملـه در شـرايط      بايدبنابراين در محاسبه درآمد و شناسايي سود «

دارد مـأموران ماليـاتي ضـمن بررسـي موضـوع، نحـوه و       مـي  مقرر «ذا ل .عادي رعايت شده باشد
چگونگي ارتباط بين شعب و نمايندگي شركت خارجي در ايران با شركت اصلي با توجه به مدارك 

قراردادهاي نمايندگي و درآمـدهاي   دست آمده بررسي و در نتيجه از صحت و سقمه و مستندات ب
 .ابرازي به نحوي اطمينان حاصل نمايند

هاي نمايندگي و داللي، قراردادهاي به صورت المللي در خصوص فعاليتتوجه به عرف بينبا 
مقطوع درآمد و يا تـأمين هزينـه در قبـال     ، مبالغ2به اضافه چند درصد )يا بهاي تمام شده( هزينه

ارائه خدمات نمايندگي در صورتي مورد پذيرش است كه از مباني منطقي و شرايط مشابه برخوردار 
مشابه قرارداد با اشخاص غيروابسته كه در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان كميسيون (ندباش

مـالك،  . الزحمه به صورت درصدي از مبلغ صورت حساب قطعي فروشنده تعيين مـي شـود  يا حق
به صـورت نقـدي، بـرات     صورتحساب فروشنده خارجي است كه بر مبناي هر گونه اعتبار اسنادي

لذا اگر درآمد ابرازي بـا توجـه بـه نـرخ معمـول       .)تقال ارز و طرق ديگر بانكي استاسناد، بدون ان
كميسيونري توسط اشخاص مستقل نباشد، بايد مبالغ قطعي اعتبارات اسنادي گشايش يافته و هم 

                                                            
1 . Arms length principle/ third party comparison basis 
2. Cost Plus 
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ارز ريالي آن و هم ارز ريالي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ساير موارد مربوط مبناي تعيين درآمد 
  .»ي يا نمايندگي قرار گيردكميسيونر

نحوه رعايت اصل معامالت مسـتقل   بخشنامه مذكور، 11در بند  شودهمانطوري كه مالحظه مي
موضوع بسيار مهـم  . هاي خارجي بيان شده استهاي شعب و نمايندگي شركتدر رسيدگي به پرونده

كـه قانونگـذار بـر     در اين بخشنامه آن اسـت  TPهاي مرتبط با درخصوص نحوه رسيدگي به پرونده
بخشنامه مذكور، اين اختيار را به ماموران مالياتي داده است كه با استناد بـه مفـاد    12اساس مفاد بند 

م، معامالت اشخاص وابسته كه .م.ق 95ماده  2نامه تحرير دفاتر موضوع تبصره آيين 20ماده  16بند 
هـا و درآمـدهاي غيرواقعـي    بت هزينهدر آنها اصل معامالت مستقل رعايت نشده است را به عنوان ث

بـدين ترتيـب بـر    . م ارجـاع نمايـد  .م.ق 97مـاده   3تلقي و موضوع را به هيات سه نفري موضوع بند 
هاي مستقيم، جهت بخشنامه، براي ماموران مالياتي احكام قانوني الزم در قانون ماليات 12اساس بند 

  . شده است معرفي و ارائه TP هاي مرتبط با رسيدگي به پرونده
نظـر   اين بخشنامه، 13بر اساس مفاد بند : TPتكاليف حسابرس مستقل در موضوع ) ج

هـاي خـارجي و همچنـين بنـد     نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شـركت آئين 8به اينكه طبق ماده 
اي حسـابداران  تخصصـي و حرفـه   قانون استفاده از خـدمات  4آئين نامه اجرايي تبصره  2ماده  »هـ«

هاي خارجي در ايران مكلفند حسابرس و ذيصالح به عنوان حسابدار رسمي، شعب و نمايندگي شركت
 ؛يا بازرسي قانوني خود را از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخـاب نماينـد  

الي هـاي مـ  هايي كه به تكليف قانوني خود در اين زمينـه اقـدام و صـورت   نمايندگي بنابراين شعب و
چارچوب قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قـرار   در كنند،ميحسابرسي شده را به شرح فوق ارائه 

بـه اسـتقالل    14در بنـد   همچنـين .گيـرد مـي و تا حد امكان گزارش مذكور مبناي عمل قـرار   گرفته
قل خصوص وظايف و تكاليف حسابرسان مست در نهايت در. حسابداران رسمي مذكور تاكيد شده است

بخشـنامه،   15هـاي خـارجي بايـد عنـوان شـود كـه طبـق مفـاد بنـد          هاي شركتشعب يا نمايندگي
هاي خارجي در ايران را به عهده حسابداران رسمي كه امور حسابرسي مالي شعب و نمايندگي شركت

دارند بايد در گزارش حسابرسي خود به شرايط عادي عمليات تجـاري در شناسـايي درآمـد و هزينـه     
كار و صحت درآمدهاي ابرازي اعم از حق العمل، كارمزد يا تخفيف دريافتي اظهارنظر صريح صاحب 

ملزم به اظهارنظر درباره رعايت  حسابداران رسمي ،فرمدر اين . »نموده وفرم پيوست را تكميل نمايند
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فـرم   نمونه ايـن  .انددر محاسبه درآمد مشمول ماليات ابرازي شده» اصول حاكم بر معامالت مستقل«
  .در انتهاي بخشنامه مذكور آورده شده است
توان هاي مستقيم، ميهاي ذكر شده در قالب قانون مالياتبه طور كلي درخصوص مفاد بخشنامه

  :به موارد زير اشاره نمود
را به صورت محدودي مورد پوشش قرار داده اسـت، زيـرا تنهـا بـه      TPها موضوع اين بخشنامه -

در ) مـادر (هاي خارجي در ايران با شركت اصـلي  هاي شركتنمايندگيروابط تجاري ميان شعب و 
هـا در  خارج، پرداخته است؛ بنابراين ممكن است مـاموران ماليـاتي نتواننـد از مفـاد ايـن بخشـنامه      

 . استفاده نمايند TPرسيدگي مالياتي به موارد ديگر 

هـاي  نه در قالب بخشـنامه  و(هاي مستقيم عدم تصويب ماده قانوني صريح در متن قانون ماليات -
باعث شده است در بعضي موارد، مـاموران ماليـاتي بـدون     TPدر خصوص موارد مرتبط با ) مالياتي

هـايي  اقدام به تشخيص ماليات نموده و از اين طريق هزينه ،اتكاء به اسناد و مدارك و داليل مثبته
 . براي سازمان امور مالياتي تحميل نمايند

  )VAT(قانون ماليات بر ارزش افزوده  -6-2-2
توان با استناد به آن از اي گنجانده شده است كه ميافزوده، مادهدر فصل سوم قانون ماليات بر ارزش

رسد در زمان تصويب قانون ماليات بر هرچند به نظر مي. جلوگيري كرد TPفرار مالياتي ناشي از 
نشده است و صرفاً به منظور جلوگيري  TPي به مسئله ارزش افزوده، در تدوين اين ماده اصالً توجه

. اي در قانون مذكور پيش بيني شده استاز اظهار كمتر از واقع مبلغ صورتحساب مودي، چنين ماده
مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كاال يا خدمت مندرج در ، قانون ماليات بر ارزش افزوده 14طبق ماده 

يا  يا از ارائه آن خودداري شود و صورتحساب موجود نباشد و در مواردي كه. صورتحساب خواهد بود
مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات  به موجب اسناد و

شود در همانطوري كه مالحظه مي .باشدبهاي روز كاال يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي
 ملزم به رعايت اصل معامالت مستقل به صورت VATيان قسمت اخير ماده مذكور، مود

اند؛ به عبارت ديگر در صورتي كه بر اساس اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه غيرمستقيم شده
صورت نپذيرفته است سازمان امور مالياتي ) بازار(معامله بين واحدهاي تجاري وابسته به ارزش روز 

اين است  TPمشكل چنين قوانين كلي در مورد . معامله قرار دهد تواند بهاي روز را مبناي انجاممي
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 ،كه در اين قوانين رويه تعيين قيمت اصل معامالت مستقل تصريح نشده است و همين موضوع
  . سازدهايي مواجه مي، با چالشTPماموران و موديان مالياتي را در رسيدگي به پرونده هاي مرتبط با 

به منظور رعايت اصل معامالت TPهاي مالياتي مرتبط با به پروندهرسد در رسيدگي به نظر مي
موضوع (هاي مستقيمدر مقايسه با قانون ماليات) 14مفاد ماده (مستقل، قانون ماليات بر ارزش افزوده 

نامه تحرير دفاتر آيين 20ماده  16و بند  29/05/1385 مورخ 18921/1623/232بخشنامه شماره 
از ظرفيت قانوني بيشتري برخوردار باشد، زيرا در آن به طور ) م.م.ق 95ماده  2موضوع تبصره 

در معامالت تاكيد شده است؛ اما متاسفانه در حال حاضر در ) قيمت بازار(روز  مستقيم به رعايت ارزش
هاي هاي مستقيم با اظهارنامههاي موضوع قانون مالياتكشور ايران، به دليل عدم ارتباط اظهارنامه

قانون ارزش افزوده ماموران مالياتي قادر نيستند از چنين ظرفيتي براي وصول ماليات عملكرد  موضوع
  . هاي مستقيم نيز استفاده نمايندطبق قانون ماليات

 TPاستانداردهاي حسابداري و حسابرسي و  -3- 6

بخشي از سود از در ميان واحدهاي تجاري وابسته با هدف فرار مالياتي و از طريق انتقال  TPمعموالً 
گيرد، لذا براي مقامات مالياتي شناسايي واحدهاي تجاري يك واحد به واحد تجاري ديگر صورت مي

اي ها در راستاي رعايت اصل معامالت مستقل از اهميت ويژهوابسته و تحليل معامالت بين آن
مرتبط  ذاري انتقاالتگد كه با موضوع قيمتالملل موجواستانداردهاي حسابداري بين. برخوردار است

هدف اين استاندارد رفع نگراني و تضمين . است 1است استاندارد افشاي اطالعات اشخاص وابسته
پذيري شركت از وجود اشخاص هاي مالي شركت براي اطمينان از عدم تاثيرافشاي الزم در صورت
  .ها استوابسته و معامالت با آن

خصوص افشاي اطالعات اشخاص وابسته در  12ره ، استاندارد حسابداري شمادر كشور ايران
اي ارائه شده تعريف شخص وابسته به صورت كامالً مفصل و گسترده اين استاندارد، 6بند  در .است
عنوان شده است در خصوص هدف از افشاي اطالعات اشخاص  )آن 8بند ( در متن استاندارد. است

. دهندوابسته انجام نمي كه اشخاص غيركه اشخاص وابسته ممكن است معامالتي انجام دهند 
براي مثال يك واحد تجاري فرعي ممكن است كاالي خود را به قيمت يا شرايط متفاوتي با ساير 

همچنين مبالغ معامالت بين اشخاص وابسته ممكن است . مشتريان به واحد تجاري اصلي بفروشد
گفتار استاندارد اما در قسمت پيش. دوابسته يكسان نباش با مبالغ معامالت مشابه بين اشخاص غير
                                                            

1. IAS 24 
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تاكيد شده است كه مباحث مربوط به قيمت در معامالت با ) 1386تجديدنظر شده در سال( 12
از استاندارد مذكور حذف  1386اشخاص وابسته و نيز موارد افشاي مربوط به آن در تجديدنظر سال 

گيري معامالت با اشخاص وابسته به كار براي اندازه 12زيرا ادعا شده است كه استاندارد  ،شده است
مدنظر قرار گرفته است تنها رعايت  12بنابراين ظاهراً آنچه كه در استاندارد شماره . رودنمي

افشاهاي مرتبط با اشخاص وابسته است و محتواي معامالت با اشخاص وابسته مورد تاكيد قرار 
واي معامالت به منظور كشف فرار مالياتي نگرفته است؛ از اين رو، اين استاندارد در بررسي محت

  .تواند كمك قابل توجهي به مامور مالياتي نمايدنمي TPناشي از 
. خصوص اشخاص وابسته تدوين شده است در 550استاندارد حسابرسي شماره  از طرف ديگر

خطرهاي در اين استاندارد هدف از بررسي اشخاص وابسته، تشخيص، ارزيابي و برخورد مناسب با 
تحريف با اهميت ناشي از كوتاهي واحد تجاري در تشخيص يا افشاي معامالت، روابط يا مانده 

به عبارت . عنوان شده است 12هاي اشخاص وابسته طبق الزامات استانداردهاي حسابداري حساب
 9ند در ب. ديگر مسئوليت حسابرس در بررسي اشخاص وابسته مورد تاكيد استاندارد قرار گرفته است

اي است عنوان شده است كه معامله حقيقي معامله» معامله حقيقي«اين استاندارد در معني عبارت 
كنند اي مايل كه به يكديگر وابسته نيستند و مستقل از هم عمل ميبين خريداري مايل و فروشنده

معامالت اين تعريف به وضوح بيانگر اصل . و هر كدام به دنبال كسب حداكثر منافع خود هستند
  . مستقل در مبادالت ميان اشخاص وابسته است

كنند معامالت هاي مالي ادعا مي، زماني كه مديران اجرايي در صورت505استاندارد  23طبق بند 
با اشخاص وابسته بر اساس شرايط رايج در معامالت حقيقي انجام شده است حسابرس بايد شواهد 

در صورتي كه حسابرس به اين نتيجه برسد كه برخالف . نمايدكافي و مناسب درباره اين ادعا كسب 
توان اين موضوع را در ادعاي مديران اجرايي، معامله حقيقي بين اشخاص وابسته انجام نشده است مي

از . در گزارش خود قيد نمايد) بسته به سطح اهميت آن(قالب بند شرط يا بند تاكيد بر مطلب خاص 
تلقي  TP تواند مرجع مناسبي براي كشف فرار مالياتي ناشي از ل مياين رو گزارش حسابرس مستق

و استاندارد حسابرسي  12به طور كلي هرچند به طور مستقيم در استاندارد حسابداري شماره . شود
هاي اين توانند از قابليتمورد تاكيد قرار نگرفته است اما ماموران مالياتي مي TP، موضوع 505شماره 

  .استفاده كنند TPدر تشخيص فرار مالياتي ناشي از استانداردها 
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قانون تجارت نيز، به معامالت ميان واحد تجاري با اشخاص وابسته  129الزم به ذكر است ماده 
، اعضا هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و مذكوربراساس ماده . آن پرداخته است

عامل  مديره يا مديرمل شركت شريك يا عضو هياتمديره يا مديرعاهايي كه اعضاي هياتشركت
شود به طور مستقيم يا مديره در معامالتي كه با شركت ميتوانند بدون اجازه هياتآنها باشند، نمي

مديره مكلف است هيات ،اجازه نيزداشتن در صورت . غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند
و گزارش آن را به اولين  نمودهاي كه اجازه آن داده شده بالفاصله مطلع بازرس شركت را از معامله

مشتمل بازرس نيز موظف است ضمن گزارش خاصي . ارائه نمايدمجمع عمومي عادي صاحبان سهام 
مديره يا عضو هيات. اي به همان مجمع تقديم كندجزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معاملهبر 

مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم در معامله در جلسه هيات نفعمديرعامل ذي
اين ماده نيز به صورت بسيار محدودي معامله ميان اشخاص . نسبت به معامله مزبور حق راي ندارد

  .وابسته را مورد تاكيد قرار داده است
 گيري و پيشنهاداتنتيجه - 7

- يكي از جنبه. هاي مختلف در جهان و ايران حائز اهميت استاز جنبه گذاري انتقاالتمسئله قيمت

- سرمايه(كنندگان ، مسائل مرتبط با موضوع حاكميت شركتي است كه نگراني استفادهTPهاي مهم 

از آن جايي كه در ايران . كندهاي مالي را مطرح مياز صورت) نفعانگذاران، بستانكاران و ساير ذي
خصوص افشاي اطالعات معامالت اشخاص وابسته  اري و حسابرسي، درالزامات استانداردهاي حسابد

به صورتي نيست كه بتوان از افشاي قيمت انتقاالت بين واحدهاي تجاري وابسته در راستاي رعايت 
اصل معامالت مستقل اطمينان خاطر داشت، لذا با هدف تقويت حاكميت شركتي در واحدهاي 

را تجديد نظر نمود ) 12شماره (عات معامالت اشخاص وابسته توان استاندارد افشاي اطالتجاري مي
تا موارد افشاي بيشتري درخصوص رعايت الزامات اصل معامالت مستقل بين واحدهاي تجاري 

  .وابسته در آن لحاظ گردد
. است TPخصوص مسائل مالياتي مختلف مرتبط با  ، نگراني درTPمسئله ديگر ناشي از 

يكي از اين موارد، از دست دادن  شود؛مستقيماً به دو صورت متضرر ميTP معموالً دولت از مسئله
درآمدهاي مالياتي ناشي از اجتناب يا فرار مالياتي موجود در اين بخش است و ديگري ارائه آمارهاي 

معامالت انجام  به دليل دستكاري در قيمت انتقاالت مالي نادرست از سوي واحدهاي تجاري وابسته
با توجه به اين كه در اغلب . بر اساس اطالعات غيرواقعي است GDPه محاسبه شده و در نتيج
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موارد، اتكاي ماموران مالياتي به استانداردهاي حسابداري و حسابرسي براي وصول ماليات در اين 
توانند قوانين و مي) سازمان امور مالياتي(كند، از اين نظر دولت و بدنه درآمدي آن حوزه كفايت نمي

- صدور بخشنامهدر حقيقت . مقررات مشخصي براي رعايت اصل معامالت مستقل به تصويب برساند

هاي مختلف از طرف سازمان در باب اين موضوع، مبين مشكالت موجود در رسيدگي به اين موضوع 
نحو موثري  ها نتوانسته است مشكالت موجود در اين حوزه را بهاز طرفي صدور اين بخشنامه. است

رسد دليل اصلي اين موضوع، عدم وجود ماده قانوني صريح و مشخصي در حل نمايد و به نظر مي
  . باب رعايت اصل معامالت مستقل در مبادالت مالي ميان واحدهاي تجاري وابسته است

كشورهاي مختلف و به ويژه كشورهاي توسعه يافته، تجارب خوبي در زمينه قانونگذاري و 
هاي مالياتي كشورهاي مختلف در هاي صورت گرفته در نظامبا بررسي. دارند TPا مسئله برخورد ب
توان موارد زير را در راستاي برخورد با فرار يا اجتناب مالياتي ناشي از ، به طور كلي ميTPموضوع 

TP و  1366هاي مستقيم مصوب اليحه پيشنهادي اصالح قانون ماليات«، در قالب ماده يا موادي در
به منظور تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده  1391كه در سال » اصالحيه هاي بعدي آن

  : است، پيشنهاد داد
با اهداف خاص مالياتي، به طور مشخص تعريف ) TPموديان (بايد واحدهاي تجاري وابسته  .1

وابسته را در هاي اداري تعريف وسيع واحدهاي براي عملي نمودن چنين تعريفي بايد هزينه. شوند
هاي اجرايي بااليي براي سازمان امور مالياتي خواهد نظر داشت، زيرا تعريف به صورت وسيع، هزينه

، 29/05/1385 مورخ 18921/1623/232بخشنامه شماره  10الزم به ذكر است در بند . داشت
هاي اجتناب از اخذ ماليات اشخاص وابسته به صورت خيلي كلي و متناسب با مفاد موافقتنامه

رسد به منظور افزايش اثربخشي اين تعريف اند كه به نظر ميتعريف شده) OECDمدل (مضاعف 
و نيز در راستاي كاهش تفاسير مختلف ماموران و موديان مالياتي از تعريف اشخاص وابسته الزم 

ريف استانداردهاي به عنوان مثال متناسب با تع(است اشخاص مزبور به صورت مشخص و معين 
  .  تعريف شوند) حسابداري

و تحويل اسناد و  TPهاي وظايف موديان در باب معامالت اين واحدها از قبيل تكميل فرم .2
توسط سازمان  TPهاي مرتبط با هايي فرمالزم است در قالب بخشنامه. مدارك مربوط، تعيين شود

شايان ذكر است در صورت عدم تصويب مواد . امور مالياتي تدوين و به موديان مالياتي ابالغ گردد
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م .م.ق 169تواند از اختيار ماده در اصالحيه مذكور، سازمان امور مالياتي مي TPقانوني مرتبط با 
 .   به اداره مالياتي نمايد TPرا ملزم به تهيه و ارسال فرم  TPاستفاده كرده و موديان مرتبط با 

ط در باب عمل وظايف خود از قبيل تهيه و ارسال جرايم عدم تمكين واحدهاي تجاري مرتب .3
تواند شك اعمال جرايم مناسب در اين موضوع ميبي. اداره مالياتي مربوطه تعيين شود به TPفرم 

 .  را افزايش دهد TPضمانت اجراي قوانين مالياتي مرتبط با 

به طور . ن شودهاي مناسب براي رسيدگي و حسابرسي مالياتي آنها تعيينحوه انتخاب پرونده .4
طرح جامع مالياتي » 1مبتني بر ريسكمالياتي حسابرسي «تواند در قالب پروژه يقين، اين بخش مي

تواند گذاري پيشاپيش ميالزم به ذكر است در اين مرحله استفاده از توافق قيمت. مدنظر قرار گيرد
 . ايفاء نمايد TPهاي مالياتي مرتبط با نقش بسيار مهمي در افزايش كارايي و اثربخشي رسيدگي

تعيين اين كه در صورت اختالف بين مودي و مسئوالن مالياتي به چه نحوي اختالفات ميان  .5
به عبارت ديگر آيين دادرسي مناسبي براي حل و فصل اختالفات بين . آنها حل و فصل شود

 .تدوين شود TPموديان و ادارات مالياتي درخصوص مسايل مرتبط با 
در . تواند در قوانين مالياتي به نحوي كه قابليت اجرا داشته باشند، گنجانده شودموارد فوق مي

  :شوداين راستا براي هرچه بهتر انجام دادن اقدامات فوق، موارد زير پيشنهاد مي
يقات قبل از هر اقدامي انجام تحق هاي مالياتي دقيق،به منظور تدوين دستورالعمل و رويه .1

 به اين دليل كه كشورهاي در حال توسعه. رسدضروري به نظر مي گذاري انتقاالتقيمتمرتبط با 
 . دانش و اطالعات بسيار اندكي در اين موضوع دارند )از جمله ايران(

دومين پيشنهاد به سازمان امور مالياتي، همكاري فعاالنه با ساير كشورهايي است كه تجربه  .2
مناسب رسيدگي، حسابرسي، حل اختالفات با مودي، تصويب هاي قانونگذاري، انتخاب پرونده

ها و اطالعات جنبه ديگر همكاري با ساير كشورها، تبادل داده. ها در اين مورد را دارندموافقتنامه
بدين . است هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعفدر قالب توافقنامه TPموديان مرتبط با مسئله 

المللي مرتبط با اين در برخي از نهادهاي بين كشور مور مالياتيسازمان اعضويت  تواندمي منظور
  .مناسب باشد ،موضوع

هاي مجزايي، ، واحد يا بخشTPدر اكثركشورها به دليل حجم باالي ماليات ناشي از مسئله  .3
شود چنين واحدي بدين منظور در ايران پيشنهاد مي. كنندرا رسيدگي مي TPهاي مرتبط با پرونده

                                                            
1. Risk-basedTax Audit Selection(RAS) 
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ايجاد . و مسايل مالياتي مرتبط با آن باشد، ايجاد شود TPاز افراد متخصص در موضوع  كه متشكل
، بدون شك بايد با مطالعه دقيق سيستم مالياتي كشور صورت گيرد تا واحد مذكور TPواحد خاص 

در اين جا بايد . هاي اين موضوع رسيدگي كندبتواند به صورتي كارا و بدون اتالف زمان، به پرونده
. هاي مناسب براي رسيدگي و حسابرسي مالياتي اين واحد، تعيين شودنحوه انتخاب پرونده

در قالب طرح جامع » همانطوري كه قبالً ذكر شد بهترين روش رسيدگي، حسابرسي مبتني بر ريسك
هاي پرريسك در اين حوزه را  پروندهرايانه اي هاي توان با طراحي سيستممالياتي است كه مي

  .  نمود انتخاب
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