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چکیده
عنوان ابزاري براي اجتناب از اخذ مالیات مضاعف عقاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی در جهان بهان

در متن این . شود، رواج چشمگیري داردالملل تلقی میکه مانعی در مسیر گسترش تجارت بین
موردنظر کارِوبه معناي پایگاهی ثابت براي انجام کسب» مقر دائمی«معاهدات، مفهومی با عنوان 

هاي مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعاالن اقتصادي این دو شرکت
لۀ اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی أتعیین مس. کشور تبیین شود

بودن و، به معنی مقیم»مقر دائمی«برخوردار است و در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی نیز احراز وجود 
اما . مشمولیت مالیاتی مؤدي مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است

ناحق، از مفاد معاهدات هاي فراملی با اتخاذ تدابیري متقلبانه تالش دارند بهشود که شرکتدیده می
سعه و سازمان تو. دنمایندوجانبۀ مالیاتی براي کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده 

منظور گریز و اجتناب مالیاتی، هاي فراملی بههمکاري اقتصادي براي مواجهه با تدابیر شرکت
ها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در هایی منتشر کرده است که کاربست آنرهنمودها و اصالحیه
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مقدمه 
کنند، تجاري میعموماً اشخاص حقیقی و حقوقی که در قلمرو بیش از یک کشور، فعالیت

عف به اعمال دو مالیات بر بندي مضامالیات. گیرندهاي مضاعف قرار میدر معرض اعمال مالیات
هاي مضاعف، از امروزه اعمال مالیات. شوداساس یک مأخذ مالیاتی در یک دوره مالی گفته می

هاي داخلی و آن جهت گسترش یافته است که اغلب کشورها عالوه بر وضع مالیات بر دارایی
کشورهاي دیگر هاي موجود و معامالتی که در معامالت اقتصادي در قلمرو خود، بر دارایی

کند، مالیات وضع دهندگان مقیم آن کشورها را منتفع میگیرد نیز به میزانی که مالیاتصورت می
هاي خارجی که در ایران، درآمد دارند، از یک عنوان مثال، شرکتبه(Vogel, 1986: 4). کنندمی

و از ) 78: 1393ی،رنجبري و بادامچ(اند مالیات مقرر را به دولت ایران بپردازند طرف موظف
.طرف دیگر به علت تابعیت کشوري دیگر، باید به دولت متبوع خود نیز مالیات بپردازند

اي است که میان دو کشور منعقد نامهموافقت1معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف،
شود تا مانع اعمال مالیات بر یک شخص مشمول مالیات در یکی از دو کشور نسبت به می

هاي اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقت(Mogens, 2011: 1). مشابه در هر دو کشور شوددرآمدي
که داراي مفاد مشابهی هستند، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و ) پس، معاهده مالیاتیزین(مضاعف

بهره برده و هاتوانند از مزایاي آنگیرند و اشخاص خارجی شاغل در ایران میحقوقی را دربرمی
البته شرط وقوع این امر این . پرداخت مالیات مضاعف نسبت به درآمدهاي مشابه، معاف شونداز

. اي میان ایران و کشور متبوع تبعه خارجه وجود داشته باشدنامهاست که اصوالً چنین موافقت
هایی را منعقدنامهچنین موافقت2کشور جهان،50شایان ذکر است در حال حاضر، ایران با بیش از

3.کرده است

است که در متن 4»مقر دائمی«موضوع دیگر در ارتباط با معاهدات مالیاتی، مفهومی به نام 
هدف از این مفهوم در قالب معاهدات دوجانبۀ مالیاتی، تعیین . شوداین معاهدات گنجانده می

این موضوع است که آیا کشور میزبان، حق اخذ مالیات از درآمد شرکت خارجی غیرمقیم را
کشور میزبان در صورتی این حق را خواهد داشت که (Kobetsky, 2011: 182). دارد یا خیر

1.Double Taxation Treaty.
:و مقررات جمهوري اسالمی ایران به شرح ذیل استفهرست اسامی این کشورها طبق پایگاه اینترنتی سامانه ملی قوانین . 2

جنوبی، رومانی، نگرو، آذربایجان، کنیا، کویت، سودان، کرهویتنام، الجزایر، عراق، اسلوونی، سنگال، یمن، صربستان، مونته
اردن، مالزي، ازبکستان، زیمبابوه، ایتالیا، عمان، بحرین، لهستان، اندونزي، بلغارستان، تاجیکستان، ونزوئال، تونس، اسپانیا، 

قرقیزستان، اتریش، کرواسی، ترکیه، سوئیس، چین، مقدونیه، قطر، روسیه، سوریه، سریالنکا، پاکستان، اوکراین، بالروس، 
.گوین، لبنان، گرجستان، ترکمنستان، قزاقستان، آفریقاي جنوبی، ارمنستان، اسلواکی و فرانسهوهرزهبوسنی

3.http://law.dotic.ir/AIPLaw/t_searchsimple.do.
4.Permanent Establishments.
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ستانی، محدود مالیاتاما این حقِ. شرکت مذکور، در قلمرو آن کشور، مقر دائمی داشته باشد
مالیاتیِ منعقده میان کشور میزبان و کشور ةبه سود قابل تخصیص به مقر دائمیِ موضوع معاهد

.امت شرکت اصیل استمحل اق

مرور ادبیات و روش تحقیق. 1
الملل، نخستین بار در در رابطه با قوانین مالیاتی در عرصه تجارت بین» مقردائمی«عبارت 

به کار ) آلمان(مجارستان و کشور پروس -میان امپراطوري اتریش1899معاهده مالیاتی سال 
در کشور محل فعالیت این واحدها گرفته شد که طبق آن مقرر شد، سود یک مقر دائمی،

وکار در در این معاهده، تعریف مقر دائمی به معناي محل کسب. مشمول مالیات قرار گیرد
که یک مکان بودها، این کشور میزبان و شامل چندین مثال است که ویژگی مشترك این مثال

هاي تجاري یتشد که امکان انجام فعالوکار در صورتی مقر دائمی محسوب میثابت کسب
(Kobetsky, 2011: 111). آوردیک شرکت خارجی در کشور میزبان را فراهم می

المللی، با درخواست اتاق پس از پایان جنگ جهانی اول و با رونق دوبارة تجارت بین
هاي اي از کارشناسان ترتیب داد تا موضوع مالیاتکمیته2»جامعه ملل«1(ICC)المللیبازرگانی بین

هاي این کمیته با تمرکز بر عواقب اقتصادي وضع مالیات. طور جدي مطالعه کندرا بهمضاعف
ستانی میان کشورهاي منبع درآمد و محل اقامت مضاعف، اصولی براي اختصاص حق مالیات

ستانی عنوان مبناي مالیاتبه3»وفاداري اقتصادي«کمیته مذکور با پیشنهاد کاربرد اصل . ارائه کرد
منبع ثروت، محل ثروت، مکان اجراي حقوق مرتبط «ت فرامرزي، چهار ویژگی، شامل از معامال

تر مهمکمیته درنهایت، منبع ثروت و اقامتگاه را . را براي تشخیص آن برشمرد4»با ثروت و اقامتگاه
ستانی که در در حال حاضر نیز دستاوردهاي جامعه ملل و روش مالیات. از دیگر موارد دانست

معرفی کرد، در معاهدات نمونۀ سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و سازمان ملل 1928سال 
.متحد، منعکس شده است

هاي مالیاتی در عرصه در حقوق غرب، تألیفات متعددي در رابطه با تعیین صالحیت حوزه
. شودها اشاره میترین آنالملل منتشر شده است که در ادامه به دو نمونه از مهمتجارت بین

به بحث تعیین حوزه 6»المللیمالیات بازرگانی بین«در کتاب خود با عنوان 5اولیورو هریس
1.International Chamber of Commerce.
2.League of Nations.
3.Economic Allegiance.
4.The Origin of Wealth, The Location of Wealth, The Place of Enforcement of Rights to
Wealth, Domicile.
5.Peter Harris & David Oliver.
6.International Commercial Tax.
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صالح مالیاتی پرداختند و با تبیین مفهوم اشخاص مشمول مالیات، اعم از حقیقی و حقوقی، بر 
و قوانین OECDعنوان عامل مرتبط با تعیین حوزه صالح در قالب معاهده نمونه محل اقامت به

ستانی الیاتم«نیز در کتاب خود با عنوان 1کوبتسکیمایکل. دیه اروپا تأکید کردنداتحا
ة محلحوز«ستانی بر اساس صالحیت پس از بررسی اصول مالیات2»المللی از مقر دائمیبین

گروهی بر مشکالت روش اخیر به علت پیچیدگی روابط درون4،»منبع درآمدحوزة «و 3»اقامت
.نموده استیتی تأکید هاي چندملگروهی در شرکتدرون

مالیاتی، چندان مورد ةدر ادبیات حقوق مالیاتی ایران، بحث مربوط به تعیین صالحیت حوز
محمد «دانان قرار نگرفته است و شاید تنها بررسی ارزشمند در این حوزه، مقاالتتوجه حقوق

وقوع تغییرات باشد که باوجود گذشت زمان وفصلنامه سازمان امور مالیاتیدر »توکل همدانی
المللی به این موضوع، هنوز در نظام حقوقی ایران، قابل عمده در رویکرد معاهدات مالیاتی بین

وي در مقاالت خود، مفاهیم سکونت، اقامت و صالحیت را در قوانین داخلی و . اعتناست
.  معاهدات دوجانبۀ ایران در آن زمان، تحلیل و بررسی کرده استاندك 

در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی، معیارهاي تعیین » مقر دائمی«سعی شده با تبیین مفهوم در این مقاله
بدین منظور، . مربوطه بر اساس این معاهدات دوجانبه شناسایی شوداقامتگاه و حوزه صالح مالیاتیِ

هاي بروز تداخل ابتدا مفهوم مقر دائمی در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی بررسی شده و سپس زمینه
هاي فراملی در هاي مالیاتی و نحوه بروز مشکالت در تعیین اقامتگاه شرکتالحیت حوزهص

هاي در پایان نیز راهکارهاي عملی پیشگیري از سوءاستفاده. شودچارچوب این معاهدات، تحلیل می
.هاي فراملی از مقررات تعیین اقامتگاه و حوزه صالح مالیاتی ارائه خواهد شداحتمالی شرکت

به توضیح است که روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، گردآوري اسناد و منابع به الزم
در این راستا، بررسی . اي و تحلیل محتوا به شیوه کیفی و استنباطی بوده استروش کتابخانه

ها و اسناد منتشرة سازمان با قواعد مندرج در گزارشهاي سازمان امور مالیاتی و تطبیق آنبخشنامه
نظر در برداري از کتب و مقاالت نویسندگان صاحبهمکاري و توسعه اقتصادي در کنار گرته

.هاي اخیر که اعتبارشان باقی است، دستور کار نویسندگان قرار گرفته استسال

OECD5مقــر دائمی در معاهده نمونه . 2

وکار کان ثابت کسب، مقر دائمی به معناي مOECDمعاهده نمونه مالیاتی5بنابر تعریف ماده 
1.Michael Kobetsky.
2.International Taxation of Permanent Establishments.
3.Residency Jurisdiction.
4. Source Jurisdiction.
5.OECD Model Tax Convention.



39»مقر دائمی«تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم 

طبق این . پذیرداست که از طریق آن، امور تجاري یک شرکت تجاري، تماماً یا جزئاً انجام می
:شودماده، مفهوم مقر دائمی، شامل نهادهایی از این قبیل می

محل مدیریت- 1
شعبه- 2
دفتر- 3
کارخانه- 4
کارگاه- 5
.استفاده شودمعدن، چاه نفت و گاز یا هر مکانی که براي استخراج منابع طبیعی - 6

در معاهدات مالیاتی ایران با دیگر کشورها نیز اکثراً همانند دیگر معاهدات مالیاتی معمول در 
1و معاهده مالیاتی نمونه OECDدنیا که از دو معاهده مالیاتی نمونه 

UNاند، ماده الگوبرداري کرده
هدات دوجانبه، مواردي را از اما معموالً در معا. اختصاص یافته است» مقر دائمی«پنجم به موضوع 

نامه اجتناب از اخذ مالیات موافقت5ماده 4کنند، مانند بند شمول عنوان مقر دائمی مستثنا می
رغم مقررات قبلی این ماده، انجام علی«: داردکه مقرر می2مضاعف بین دولتین ایران و اتریش

: تلقی نخواهد شدعنوان فعالیت از طریق مقر دائمهاي مشروحه زیر بهفعالیت
منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کاالهاي متعلق به استفاده از تسهیالت، صرفاً به. الف
.مؤسسه
.منظور انبارکردن یا نمایشبهفاًنگهداري کاال یا اجناس متعلق به مؤسسه، صر.ب

سط مؤسسه ها تومنظور فراوري آنبهفاًنگهداري کاال یا اجناس متعلق به مؤسسه، صر.پ
.دیگر

منظور خرید کاالها یا اجناس، یا گردآوري وکار، صرفاً بهنگهداري محل ثابت کسب. ت
.اطالعات براي آن مؤسسه

هایی که براي آن مؤسسه منظور انجام فعالیتوکار، صرفاً بهنگهداري محل ثابت کسب.ث
.داراي جنبه تمهیدي یا کمکی باشد

هاي مذکور در منظور ترکیبی از فعالیت، صرفاً بهوکارنگهداري محل ثابت کسب.ج
شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، به) ث(تا ) الف(جزءهاي 

».داراي جنبه تمهیدي یا کمکی باشد

1. United Nations Model Double Taxation Convention.
نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوري اسالمی ایران موافقتقانون. 15

.22/10/1382و دولت جمهوري اتریش، مصوب 
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گونه برداشت کرد که اگر یک شخص توان اینطور کلی از مفاد معاهدات مالیاتی میبه
، از طرف یک مؤسسۀ خارجیِ مقیم کشور طرف معاهده فعالیت حقیقی یا حقوقی در کشوري

هایی که کند و داراي اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد، آن مؤسسه درمورد فعالیت
.دهد، داراي مقر دائم در کشور میزبان تلقی خواهد شداین شخص براي آن انجام می

نخست، . شوددو نوع مقر دائمی استنباط میمعاهده نمونه، فرض وجود5با تدقیق در ماده 
که بخشی از شرکت اصلی و تحت مالکیت و کنترل آن است، مانند دفتر یا 1»مقر دائمی وابسته«

نوع دوم، . ماده پنج معاهده نمونه به این نوع مقر دائمی اختصاص یافته است4تا 1بندهاي . شعبه
شود که از لحاظ حقوقی داراي شخصیت اي میاست که شامل نماینده2»مقر دائمی غیروابسته«

مستقلی است اما ارتباطی با شرکت اصلی دارد که منجر به اطالق عنوان مقر دائمی شرکت 
.معاهده نیز مختص به این نوع مقر دائمی است5ماده 6و 5بندهاي . شوداصلی به آن می

5ماده 6موضوع بند نکته حائز اهمیت این است که باید توجه کرد نمایندگان مستقل
و نمایندگانی با شرایط مشابه، به معنی مقر دائمی 4کارالعملحق3معاهده نمونه، از قبیل دالل،
نامه اجتناب از اخذ مالیات موافقت5ماده 6در این راستا بند . براي شرکت اصلی نیستند

به سبب آنکه فاً، صرمؤسسه یک دولت متعاهد«: داردمضاعف میان ایران و اتریش نیز مقرر می
کار، دالل یا هر عامل مستقل دیگري به انجام امور العملدر دولت متعاهد دیگر از طریق حق

بر آنکه عملیات اشخاص پردازد، در آن دولت، داراي مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط می
چنین عاملی هاي ذلک، هرگاه فعالیتمع. وکار آنان صورت گیردمزبور در جریان عادي کسب

طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معامالت بین این عامل و به
عنوان عامل، داراي وضعیت مستقل قلمداد آن مؤسسه در شرایط استقالل انجام نگیرد، او به

.»نخواهد شد
کار العملمثال، حقعنوانبه. شوندها، نمایندگی غیرمستقیم محسوب میاین نوع نمایندگی

کند اما قراردادي با اصیل خود دارد که بر اساس آن، کاال به به نام خود با مشتري معامله می
یابد شود و مالکیت کاال بدون دخالت نماینده به مشتري انتقال میمشتري تحویل داده می

ي از اصیل خود نماینده مستقل باید هم از لحاظ حقوقی و هم اقتصاد). 435: 1391اشمیتوف،(
هایی باشد تواند تعدد اصیلبودن نماینده میعامل دیگر براي تعیین مستقل. استقالل داشته باشد

اگر نماینده فقط با یک اصیل همکاري داشته باشد، . کندکه نماینده از سوي آنان فعالیت می
(Nakayama, 2012: 12).احتمال کمتري وجود دارد که از آن استقالل کامل داشته باشد

1.Associated Permanent Establishment.
2. Unassociated Permanent Establishment.
3.Broker.
4.Commissionaire.
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1هاي مالیاتیمفهوم مقــر دائمی و تداخل صالحیت حوزه. 3

هاي انتقال سود و برانگیز در رابطه با شیوهعنوان یکی از نقاط بحثبه» مقر دائمی«مفهوم 
معاهده نمونه 5)1(بر اساس ماده . نظران قرار گرفته استگریز مالیاتی، مورد توجه صاحب

OECDوکار است که از طریق آن، امور نی مکان ثابتی براي کسبعبارت مقر دائمی به مع
این مفهوم، براي تعیین اینکه آیا حق وضع 2.پذیردتجاري یک شرکت، تماماً یا جزئاً انجام می

مالیاتی در رابطه با سود یک فعالیت تجاري متعلق به مؤدي غیرمقیم وجود دارد یا خیر، یک 
. کندقاعده اساسی عرضه می

هاي مضاعف در نتیجۀ المللی، اعمال مالیاتستانی بینله اساسی در مالیاتأن مستریشایع
کشورهایی که قصد دارند این مشکل را حل . هاي مختلف مالیاتی استحوزهصالحیت تداخل 

کنند تا کنند و تجارت فرامرزي را تسهیل کنند، اقدام به انعقاد معاهدات دوجانبه مالیاتی می
یم حق اخذ مالیات، قواعدي وضع کنند که کشورِ داراي حق اولویت اخذ بدین ترتیب با تقس

.مالیات، مشخص شود
صورت دوجانبه منعقد رغم این حقیقت که تقریباً تمام معاهدات مالیاتی در جهان بهاما علی

گیرد که از لحاظ ادعاي حق اخذ مالیات، اند، در جریان تجارت مدرن، معامالتی صورت میشده
. اند، کم نیستهایی که سه کشور یا بیشتر در آن دخیلدرنتیجه، موقعیت. نده دو کشور نیستمحدود ب

آید که شرکت مقیم در یک کشور، داراي مقر دائمی عنوان مثال، این موقعیت، زمانی به وجود میبه
کند که این درآمد به آن مقر در کشور دیگري است و درآمدي از یک کشور ثالث دریافت می

مشکل اصلی اینجا است که حتی اگر هر سه کشور داراي توافقات . یابدمی اختصاص میدائ
(Madiste, 2012). شودیک از معاهدات مالیاتی نمیدوجانبه مالیاتی باشند، این درآمد، مشمول هیچ

مقررات مربوط به تعیین اقامتگاه و حوزه صالح مالیاتی. 4
ایرانتعیین اقامتگاه در قوانین داخلی. 4-1

در معاهدات مالیاتی، تعیین اقامتگاه مؤدیان جهت تشخیص حوزه صالح مالیاتی از 
معلوم .) م.م.ق(هاي مستقیملیکن با مراجعه به قانون مالیات. اي برخوردار استاهمیت ویژه

رغم ذکر عناوینی مانند محل اقامت، محل اقامتگاه قانونی، محل سکونت، شود که علیمی
تعریف دقیقی از اقامتگاه ارائه ... ه شخص حقوقی، محل فعالیت، مرکز امور اداري و اقامتگا

1.Overlapping of Different Tax Jurisdictions.
2. Article 5(1): “For the purposes of this Convention, the Term "Permanent Establishment"
Means a Fixed Place of Business Through which the Business of an Enterprise is Wholly or
Partly Carried on.”
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تواند این باشد که در این قانون، ارائه تعریف اقامتگاه، به قانون مدنی علت می. نشده است
بنابراین براي درك 1.نیز داللت بر همین موضوع دارد27ارجاع شده است و تبصره ماده .) م.ق(

مراجعه ) 1010الی 1002مواد . (م.باید به کتاب چهارم از جلد دوم ق. م.م.امتگاه در قمفهوم اق
.شود

داند که مرکز مهم امور او نیز اقامتگاه شخص حقیقی را محل سکونتی می. م.ق1002ماده 
در این تعریف، تأکید بر مرکز مهم امور است چرا که در ادامه مقرر شده است در . باشد

بق این دو محل، یعنی محل سکونت و مرکز مهم امور، مرکز مهم امور صورت عدم تطا
عنوان درمورد اشخاص حقوقی هم مرکز عملیات به. شخص، اقامتگاه وي محسوب شود

2.اقامتگاه تعیین شده است

داشتن بیش از یک محل اقامت، مردود شمرده شده است و ماده در قانون مدنی، امکان
تواند بیش از یک اقامتگاه داشته کس نمیهیچ«: دارداصل، اشعار میبراي تأکید بر این 1003
تواند بیش از یک مرکز مهم امور این قاعده، امري طبیعی است چرا که شخص نمی. »باشد

به طرفین معامله اجازه داده شده است که 1010ولی در ماده ). 218: 1384امامی،(داشته باشد 
عامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را معرفی کنند میک براي اجراي تعهدات حاصل از 

شده، اقامتگاه همان محل معرفیمعاملهکه در این صورت، نسبت به دعاوي راجع به آن 
.شودمحسوب می

. شود که شخصی داراي چندین منزل مسکونی استدر خصوص محل سکونت نیز گاه دیده می
عنوان محل سکونت ها را بهمکلف کرده است که یکی از آنمؤدیان را 179در ماده . م.م.بنابراین ق

صورت، انتخاب محل سکونت اصلی به اختیار اداره امور مالیاتی در غیر این . اصلی معرفی کنند
زا در این ماده، نحوه انتخاب محل سکونت اصلی از سوي نکته چالش. ، واگذار شده استهمربوط

اي نسبت به مشخصات آن ارائه نشده است و ظاهراً تنها راه نهاین اداره است چرا که در قانون، قری
اما در معاهدات دوجانبه مالیاتی که ایران با دیگر کشورها منعقد کرده . چاره، مراجعه به عرف است

بودن محل مطرح شده است که وصف دائمی4است، مبحث مربوط به اقامتگاه، معموالً ذیل ماده 
توان منزلی را که براي سکونت موقت اجاره بنابراین نمی3.خوردم میها به چشسکونت در اغلب آن

.»باشدقانون، تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میاقامت از نظر این«. 24
. اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد«. 25

اقامتگاه اشخاص حقوقی .اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است
.»هاخواهد بودمرکز عملیات آن

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان دولتین ایران و اتریش به ترتیب ذیل مرقوم 4به عنوان مثال بند دوم مادة . 26
:داشته است

»...او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد) الف«
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شود، محل سکونت به مفهوم ماده طور موقت از آن استفاده میشده است یا براي تفریح یا تحصیل به
).21: 1378توکل همدانی،(دانست . م.ق1002

وربودن آن همان طور که گفته شد، مالك اصلی در تعیین محل سکونت، مرکز مهم ام
» امور«شود این است که مراد از واژه اما پرسش دیگري که در این مورد مطرح می. است

ها لحاظ ترین آنچیست؟ بدیهی است اگر شخصی داراي چند محل براي امور خود باشد، مهم
-وکار و شغل شخص برمیهایی باشد که به کسبتردید باید فعالیتشود اما مراد از امور، بیمی

آمده است، . م.م.ق100هایی مانند محل شغل و محل فعالیت که در ماده بنابراین، عبارت. دگرد
. م.م.توان گفت که مفهوم اقامتگاه در قدرنتیجه، می. عبارات مترادفی براي مرکز امور است

است و طبق این قانون هم اقامتگاه یک تاجر، محل شغل یا فعالیت او محسوب . م.برآمده از ق
.شودمی

در خصوص صاحبان مشاغلی . م.م.ق100کند که به منطوق ماده اما مشکل زمانی بروز می
در این ماده مقرر شده است که صاحبان . که داراي چندین محل شغل هستند، مراجعه شود

اند اظهارنامه هر واحد شغلی را جداگانه تنظیم و به حوزه مشاغلِ داراي دفاتر قانونی، ملزم
توان استنباط کرد که منظور از حوزه مالیاتی محل از این ماده می. د تسلیم کنندمالیاتی محل خو

و . م.م.در این صورت بین مفهوم اقامتگاه در ق. خود، حوزه مالیاتی محل شغل مورد بحث است
.آیدعدم تطابق به وجود می. م.ق

عنوان به.م.درمورد اقامتگاه شخص حقوقی، همان گونه که ذکر شد، مرکز عملیات در ق
اقامتگاه، محلی است که اداره «: 590موجب ماده در قانون تجارت به. اقامتگاه تعیین شده است

اگر محل اداره شخص حقوقی، مکان دفتر مرکزي و مدیریت . »شخص حقوقی آنجاست
. تواند متفاوت از مرکز عملیات باشدمؤسسه دانسته شود، این محل می
دانان معتقدند ماده برخی از حقوق. م.ق1002و . ت.ق590درمورد تعارض میان مواد 

برخی نیز معتقدند تعارض . است. ت.ق590بودن، ناسخ ماده به علت مؤخرالتصویب. م.ق1002
، همان »مرکز عملیات«از . م.واقعی بین این دو ماده وجود ندارد، بلکه منظور قانونگذار در ق

اما اکثر )176: 1389کاویانی،(»ي عملیاتمحل اجرا«شخص حقوقی است نه » مرکز اداره«
وسیله قانون مدنی که عام است، دانان معتقدند که قانون تجارت، قانون خاص است و بهحقوق

).944: 1392دمرچیلی،(اجراستنسخ نشده و درمورد اقامتگاه اشخاص حقوقی قابل
دانسته است، نیازي به . م.مالك تعیین اقامتگاه را ق. م.م.رسد ازآنجاکه قبه نظر میمع هذا

. شدهایی میموجب بروز پیچیدگی. م.م.ق221شاید سابقاً تبصره ماده . طرح این مباحث نباشد
این ماده در صورت تفاوت میان مرکز امور اداري شرکت با محل فعالیت عمده آن، حوزه 
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ماده، ممکن از نحوه انشاي این. دانستمالیاتی صالح را حوزه محل فعالیت عمده شرکت می
گونه برداشت شود که گویا در اصل، رسیدگی به مالیات شخص حقوقی با حوزه بود این

. مالیاتی مرکز امور اداري است مگر آنکه محل فعالیت عمده شرکت در مکان دیگري باشد
هاي آن شاید به همین علت بوده است که این ماده به همراه تبصره). 24: 1378توکل همدانی، (

. حذف شد. م.م.ق1380در اصالحیه سال کلیبه
اي جز قبول تعاریف رسد درمورد تعریف اقامتگاه، چارهشده به نظر میبنابر مطالب گفته

. بینی شده استنباشد چه آنکه در معاهدات دوجانبه مالیاتی ایران نیز همین روش پیش. م.ق
ن ایران و اتریش مقرر مضاعف بینامه اجتناب از اخذ مالیات موافقت4عنوان مثال، ماده به

نامه، اصطالح مقیم یک دولت متعاهد از حیث اقامتگاه، محل از لحاظ این موافقت«: داردمی
موجب شود که بهسکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر، به هر شخصی اطالق می

.»...قوانین آن دولت، مشمول مالیات آن دولت باشد و 
بودن وي شمول قوانین مالیاتی یک کشور باشد، صرفاً بستگی به مقیمالبته اینکه شخصی م

. کنندو اقامتی استفاده می1زمان، از هر دو سیستم سرزمینیندارد چرا که عموماً کشورها هم
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج را نسبت به درآمدي که . م.م.ق1ماده 3عنوان مثال، بند به

در این مورد، قانون ایران، صرفاً از لحاظ . داند، مشمول مالیات میکنددر ایران تحصیل می
. کندتحصیل درآمد و نه به سبب اقامت، این شخص را مؤدي مالیاتی محسوب می

اي اضافه انبه مالیاتی، تبصرهبراي رفع ابهام در این خصوص، معموالً در معاهدت دوج
مل اشخاصی نخواهد شد که صرفاً به جهت ، شا»شخص مقیم«دارد، عنوان شود که مقرر میمی

اما 2.کسب درآمد از منابع کشور مربوط یا داشتن دارایی واقع در آن، مشمول مالیات هستند
نکته حائز اهمیت، امکان وجود اشخاصی است که مشمول عنوان مقیم در هر دو کشور متعاهد 

اه مالیاتی مؤدي، شرایطی را در این موارد، معاهدات مالیاتی، براي تعیین اقامتگ. شوندمی
.کنندبینی میپیش

.شوندمشموالنی که در هر دو کشور متعاهد، مقیم محسوب می. 4-2
تعیین محل اقامت در صورت اطالق عنوان مقیم از سوي 4)2(در ماده OECDمعاهده نمونه 

ست در فرض اول، مقرر شده ا. بینی کرده استدو حوزه مالیاتی را در چهار فرض پیش
که شخص در هر دو کشور متعاهد داراي محل سکونت دائمی باشد، وي مقیم درصورتی

1.Territorial.
2.OECD Model Treaty, Article 4(1):” …This Term, however, does not include any
Person who is Liable to Tax in that State in Respect only of Income from Sources in that
State or Capital Situated Therein.”
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مرکز منافع (اش داشته باشدتري با روابط شخصی و اقتصاديکشوري است که ارتباط نزدیک
فرض دوم، زمانی است که کشورِ مرکز منافع حیاتی وي، قابل تعیین نباشد یا اصوالً 1).حیاتی

در این حالت، شخص، مقیم . یک از دو کشور نباشددائمی در هیچداراي محل سکونت 
فرض سوم، . وي در آنجا باشد) بیشتر از موقت(2شود که سکونت معمولکشوري محسوب می

یک از دو کشور، برتري نداشته باشد که در این وقتی است که سکونت معمول مؤدي در هیچ
را داشته باشد و در فرض چهارم، اگر شود که تابعیت آن صورت، مقیم کشوري محسوب می

یک از دو کشور را نداشته باشد، مقامات شخص داراي تابعیت دوگانه باشد یا تابعیت هیچ
این ماده هم 3بند . وفصل کنندتوانند با توافق دوجانبه، موضوع را حلصالح دو کشور می

قی باشد که در این داراي تابعیت دوگانه، شخص حقوشرایطی را لحاظ کرده است که شخصِ
.وي در آنجا واقع باشد3»محل مدیریت مؤثر«صورت، مقیم کشوري خواهد بود که 

شکل گرفته است و درنتیجه، OECDعموم معاهدات مالیاتی ایران نیز بر مبناي معاهده نمونه 
ها داراي معاهدهاما در خصوص کشورهایی که ایران با آن. نیستهانیازي به ذکر مثال از آن

دوجانبه نیست براي تعیین محل اقامت اشخاص حقیقی یا حقوقی باید به قوانین داخلی مراجعه 
که مقیم کشور پس از تعیین محل اقامت اشخاص حقوقی درصورتی. تر ذکر شدشود که پیش

شود براي فعالیت در ایران، نیازمند ثبت شعبه یا نمایندگی هستند تا خارجی باشند، مشخص می
نامه ثبت شعبه و نمایندگی آیین1اجازه پیگیري امور تجاريِ تحدیدشده در ماده بدین طریق،

این 9یابد چرا که ماده اما بحث اقامتگاه در اینجا پایان نمی. در قلمرو ایران را کسب کنند
ها را هاي خارجی را مکلف کرده است که اداره امور این شعب یا نمایندگینامه، شرکتآیین

4.شخاص حقیقی مقیم ایران بسپارندبه شخص یا ا

هاي اشخاص مقیم این اجازه را به دستگاه مالیاتی کشور داده است که از درآمد. م.م.ق
بنابراین . ها باشد، مالیات اخذ کندکشور که ناشی از معامالت داخل یا خارج از کشورِ آن

فته باشد چه در خارج، هاي خارجی مقیم ایران، چه در ایران تحقق یادرآمد شعب و نمایندگی
.  مشمول مالیات خواهد بود

ها در ایران و اداره شاید در ابتدا به نظر برسد در تعیین محل اقامت این واحدها به علت ثبت آن
هاي ها توسط اشخاص حقیقی مقیم ایران، مشکلی وجود ندارد؛ اما ازآنجاکه شعب شرکتآن

هایی شوند توانند مدعی وقوع هزینهراحتی میبهخارجی، شخصیتی مستقل از شرکت اصلی ندارند،

1.Centre of Vital Interests.
2.Habitual Abode.
3.Effective Management.

.نامه باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام بپذیردشده طبق این آییناداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت. 32
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که در دفاتر مرکزي شرکت صورت گرفته و با توجه به اقامت شرکت اصلی در حوزه خارج از 
چرا که تعیین محل اقامت ؛صالحیت اداره مالیاتی ایران، از ترفندهاي اجتناب مالیاتی بهره ببرند

و ممکن & Zolt, 2002: 79)(Arnold, Sassevilleراحتی قابل دستکاري است اشخاص حقوقی به
است شرکت اصلی با تغییر محل ثبت خود، آن را براي استفاده از مزایاي مربوطه، تحت شمول یک 

تر ذکر شد، در معاهدات دوجانبه، محل اقامت اشخاص که پیشالبته چنان. معاهده مالیاتی قرار دهد
.شودها تلقی میحقوقی، محل مدیریت مؤثر آن

از طرفی امکان نقل و انتقال محل مدیریت مؤثر نیز به یک مکان مناسب با قوانین سهل
توانند مکان مدیریت مؤثر شرکت را هاي فراملی میشرکت. تر مالیاتی کار آسانی استگیرانه

کند و با برگزاري مجامع خود در به کشوري منتقل کنند که امتیازات مالیاتی بیشتري ارائه می
هاي ارتباطی اخیر نیز این پیشرفت. مکان، تصمیمات مدیریتی کلیدي را آنجا اتخاذ کنندآن 

. زمینه را فراهم کرده است که بتوان یک شرکت را از هر مکانی در جهان، کنترل و اداره کرد
اگر یک شرکت در قلمرو کشوري ثبت شود و تصمیمات کلیدي مدیریتی خود را در مجامع 

شور اتخاذ کند، کشورهاي دیگر نخواهند توانست مدعی اقامت آن برگزارشده در آن ک
(Kobetsky, 2011: 29). شرکت در قلمرو خود شوند

بینی شده است مالیات بر اساس سیستم سرزمینی پیشینتعیین درآمدهاي مشمول. م.م.در ق
هاي فراملی، تعیین درآمد و سودي که در قلمرواما به علت پیچیدگی معامالت شرکت

جغرافیایی یک کشور رخ داده است، براي مقامات مالیاتی کار آسانی نیست، چرا که درآمدها 
ازآنجاکه . قابل اختصاص به اشخاص حقیقی یا حقوقی است نه به یک مکان جغرافیایی خاص

یک درآمد داراي مکان جغرافیایی طبیعی نیست، معموالً منبع درآمدها براي اهداف مالیاتی بر 
حل این راه. شودوجودآورندة درآمد تعیین میهاي بهی چون مکان دارایی و فعالیتاساس عوامل

هاي فراملی از اجراست اما اکثر درآمد شرکتهاي فیزیکی قابلدر خصوص درآمد دارایی
شود که هاي نامشهود از قبیل دانش فنی، پتنت، حق مؤلف و عالئم تجاري حاصل میدارایی

درنتیجه، تعیین مالیات (Kobetsky, 2011: 32).د جغرافیایی نیستنداغلب داراي یک مکان واح
قبولی از بودن، از لحاظ حقوقی مفهوم دقیقی نیست چرا که تعریف قابلبر اساس اصل سرزمینی

(Shaviro, 2007: 165). المللی وجود نداردمنبع درآمد در سطح بین

سترش فناوري ارتباطات، اصول سازي و گبنابراین باید گفته شود که روند جهانی
بودن یا اقامتگاه مؤدیان را به چالش کشانده است و ستانی موجود بر مبناي سرزمینیمالیات

زا شده مالیاتی مشکلهاي فراملی توسط مقاماتها و بانکها در شرکتتخصیص سود و هزینه
، در منابع درآمدي و اقامتگاه هاي دقیق مالیاتیریزيتوانند با برنامهاست چرا که این واحدها می
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.ها دستکاري کنندواحد کسب آن

مقابله با سوءاستفاده از معاهدات دوجانبه مالیاتی.5
هاي دوجانبه براي شرایط متفاوت اقامتی یک مؤدي، نامههمچنان که ذکر شد، موافقت

دو کشور متعاهد یک ازکه مؤدي مالیاتی مقیم هیچاند اما درصورتیبینی کردهحاالتی را پیش
و داراي مقر Aکه مؤدي، مقیم کشور عنوان مثال، درصورتیبه. نباشند، دچار کاستی هستند

Bکسب کند، ممکن است هر دو کشور Cباشد و درآمدي در قلمرو کشور Bدائمی در کشور 

1که ماده عنوان منبع تشکیل درآمد، خود را براي اخذ مالیات محق بدانند، درحالیبهCو 
حیطه اعمال یک معاهده دوجانبه را محدود به اشخاصی کرده UNو OECDمعاهدات نمونه 

1.است که مقیم یک یا هر دو کشور متعاهد باشند

اي فراهم کرده است تا از معاهدات مالیاتی دوجانبه، سوءاستفاده این موضوع، خود زمینه
درنتیجه، .دنشوفرد منعقد میربهشود چرا که این معاهدات میان دو کشور و با شرایط منحص

است، یعنی ممکن است امتیازاتی در یک معاهده براي شرکت هرکدام با معاهده دیگر متفاوت 
ها با بنابراین، ممکن است شرکت. خارجی در نظر گرفته شود که در معاهده دیگر وجود ندارد

نشان دهند که این ابزار اقدامات صوري و متقلبانه تالش کنند خود را مشمول معاهدات دیگر
.شوددر ادبیات حقوق مالیاتی شناخته می2»ايتقلب معاهده«اجتناب مالیاتی با عنوان 

در خصوص تعیین محل اقامت در معاهدات دوجانبه باید تفاسیري را تأیید کرد که با مفهوم 
قرارگرفتن ولشمدر این ماده، ضوابط تحت. ندشمطابقت داشته باOECDمعاهده نمونه 4ماده 

طبق قوانین مالیاتی داخلی معین شده3»مسئولیت کامل مالیاتی«عنوان مقیم، بر اساس مؤدي به
است، بدین معنی که شخص باید هم مقیم آن کشور محسوب شود و هم داراي مسئولیت کامل 

دوم پاراگراف اول این ماده، از نظر معاهده، شخصی که بنابراین، مستفاد از جمله. مالیاتی باشد
مقیم واقعی کشوري نباشد اما طبق قوانین داخلی، تحت شمول عنوان مقیم قرار بگیرد، 

که مسئولیت مالیاتی او، تنها محدود به درآمد ناشی از منابع داخلی آن کشور یا درصورتی
هاي خارجی یا مانند دیپلمات(گیردیدارایی واقع در آن باشد، تحت عنوان مقیم قرار نم

هاي توان نتیجه گرفت که شرکتهمچنین از منطوق و مفهوم جمله دوم می4).مأمورین کنسولی
1. “This Convention Shall Apply to Persons who are Residents of one or both of the
Contracting States.”
2.Treaty Shopping.
3.Comprehensive Taxation (Full Liability to Tax).

ها و مأمورین کنسولی خارجی در ایران، تنها نسبت به حقوق دریافتی ، دیپلمات.م.م.ق91ماده 2و 1مستفاد از بندهاي . 36
در ایران، از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف هستند و نسبت به سایر درآمدهاي دریافتی

معاهده نمونه نخواهند بود، هرچند طبق قوانین حقوق خصوصی کشور 4مندرج در ماده » مقیم کشور متعاهد«مشمول عنوان 
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داراي 1ايهاي واسطهخارجیِ تحت اختیار را که با هدف اجتناب مالیاتی از طریق شرکت
» قیم یک کشور متعاهدم«اند، از تعریف امتیازات معافیتی نسبت به درآمدهاي خارجی شده

2.مستثنا کرده است

هایی که در قلمرو یک کشور متعاهد، مشمول مسئولیت کامل مالیاتی نیستند عالوه شرکتبه
شدن طبق قوانین داخلی مالیاتی، به علت وجود معاهده دوجانبه، شناختهرغم مقیمازآنجاکه علی

هرچند این (Lang, 2010: 24)ند؛ شوند، جزء این استثنائات هستمقیم کشور دیگر تلقی می
استثنائات، مانع از این نخواهد بود که دو کشور متعاهد، اقدام به تبادل اطالعات در خصوص 

درواقع، به نفع دو کشور خواهد بود که با تبادل اطالعات فوري، . هاي آنان کنندفعالیت
پیچیدگی که ممکن . ننداشخاصی را که قصد سوءاستفاده از یک معاهده را دارند، شناسایی ک

است وجود داشته باشد این است که باید این ماده را بر اساس هدف و عملکرد مورد قصد، 
تفسیر کرد که همانا استثناکردن اشخاصی است که مشمول مسئولیت کامل مالیاتی در یک 

صورت، ممکن است تمام مؤدیانی که در یک کشور بر اساس اصل درغیراین. کشور نیستند
شوند، مشمول واقع شوند که البته بدیهی است مقصود واضعان بودن، مقیم محسوب میمینیسرز

. این ماده نبوده است
در خصوص اشخاص غیرحقیقی که داراي محل اقامت در هر دو کشور متعاهد هستند، در 

این در . مدنظر قرار گرفته است» محل مدیریت مؤثر«معاهده نمونه، تعیین 4پاراگراف سوم ماده 
اي که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ممکن است یک شرکت داراي بیش مورد، نکته

. باشد» محل مدیریت مؤثر«تواند داراي یک از یک محل مدیریت باشد اما هر شرکت، تنها می
درنتیجه، باید این موارد را . احتمال وقوع چنین موردي در اغلب کشورها ضعیف است

هاي ارتباطی مدرن، ررسی کرد و همچنان که ذکر شد، استفاده از فناوريصورت موردي ببه
.موجب تشدید این موارد شده است

توافق کشورها براي حل این مشکل، این اختیار را دارند که مسئله اقامت این واحدها را به 
پیشنهاد جایگزینیOECDبدین جهت، نظرات مشورتی . نمایندمقامات مسئول دو طرف احاله 

.مقابل، مقیم آن کشور محسوب شوند
1.Conduit Companies.

ت؛ بدین ترتیب که اي، شرکتی است که بر مبناي یک طرح اجتناب از مالیات تأسیس شده اسمنظور از شرکت واسطه. 38
درآمد موردنظر توسط شرکت اصلی به شرکت واسطه منتقل شده و سپس از طریق این شرکت در قالب سود سهام، بهره، 

شود که کشور محل استقرار شرکت مادر، این تدابیر، زمانی اتخاذ می. شودداران آن توزیع میحق مالکانه و غیره، میان سهام
فرعی یا نهاد وابستۀ دیگر، داراي معاهده دوجانبه مالیاتی نیست و براي اجتناب از پرداخت با کشور محل استقرار شرکت 

گفته، داراي معاهده مالیاتی است، تأسیس مالیات مضاعف، یک شرکت هولدینگ در کشور ثالثی که با هر دو کشور پیش
.شودمی
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:OECD, 2010):بند سوم ماده چهار معاهده را با پاراگراف ذیل ارائه کرده است 91)

شده در پاراگراف اول، شخص مشمول، شخص حقیقی بینیزمانی که به علت شروط پیش«
غیرمقیم در هر دو کشور متعاهد باشد، مقامات صالح در هر دو کشور متعاهد تالش خواهند 

به، یکی از کشورهاي متعاهد را تعیین کنند که آن شخص بنابر کرد تا از طریق توافق دوجان
شود و در این مسیر به محل مدیریت مؤثر، محلی که اهداف این معاهده، مقیم آن محسوب می

در . کنندنحو دیگري تأسیس شده است یا هر عامل مرتبط دیگر، توجه میدر آن ثبت شده یا به
گونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مستحق هیچصورت عدم وقوع چنین توافقی، آن شخص، 

.»موضوع این معاهده نخواهد بود
توجه کنند مواردي است از قبیل عوامل گوناگونی که مقامات صالح دو کشور باید به آن

مدیره یا ارگان معادل آن، مکانی که مدیرعامل و دیگر مدیران تأمحل برگزاري جلسات هی
رسانند، مکانی که مدیریت امور روزانه آن ر آنجا به انجام میارشد، معموالً وظایف خود را د

نهاد، محل انجام آن است، مکان استقرار دفاتر مرکزي، تعیین کشوري که قوانین آن بر وضعیت 
در صورت لزوم، دو کشور . حقوقی آن نهاد حاکم است و مکان نگهداري اسناد حسابداري

هایی را که مورد تأکید دو طرف است در متن ماده توانند از بین این موارد، آنمتعاهد می
عنوان مثال، کشور ایتالیا براي تعیین محل مدیریت مؤثر، مکان فعالیت چشمگیر و به. بگنجانند

.اصلی یک نهاد را مدنظر قرار داده است
شود نامیده می» ايتقلب معاهده«درمورد روش سوءاستفاده دیگري از معاهدات دوجانبه که 

همان طور که پیش از این ذکر شد، گسترش معاهدات . بینی اقداماتی وجود داردکان پیشنیز ام
ها را از طریق تسهیل استفاده از تأسیسات حقوقی دوجانبه مالیاتی، خطر سوءاستفاده از آن

حال، معاهدات برداري از امتیازات قوانین داخلی یک کشور و درعینمصنوعی که هدفشان بهره
.د است، گسترش داده استدوجانبه موجو

که با ) چه مقیم کشور متعاهد باشد چه نباشد(توان به شخصی اشاره کرد طور مثال، میبه
طور مستقیم شود که بهمند میتأسیس یک نهاد حقوقی صوري در یک کشور، از مزایایی بهره

سکونت تواند یک شخص حقیقی باشد که محلمثال دیگر می. سود ببردتوانست از آننمی
توجهی از یک شرکت، در کشور متعاهد قرار دارد اش ازجمله سهام قابلاصلی و منافع اقتصادي

محل سکونت 1،»عایدي سرمایه«و این شخص براي فروش سهام خود و گریز از مالیات بر 
کند که در آن، این نوع درآمد، مشمول مالیات دائمی خود را به کشور متعاهد دیگر منتقل می

.نیست

1.Capital Gain.
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شود این است که آیا امتیازات موضوع دو پرسش مهمی که این مواقع در ذهن متبادر می
یک معاهده باید به معامالتی که متضمن نوعی سوءاستفاده از شروط آن معاهده است تسري 

شده در قوانین مالیاتی داخلی براي مقابله با بینییابد یا خیر و دوم اینکه آیا مواد پیش
مقررات مالیاتی با معاهدات مالیاتی متعارض است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت سوءاستفاده از

شود که که در اغلب کشورها مالیات تحمیلی در نهایت امر بر اساس قوانین داخلی وضع می
بنابراین هرگونه . تر شودها محدودتر یا گستردهممکن است طبق معاهدات دوجانبه، این مالیات

. یک معاهده را باید به سوءاستفاده از قوانین داخلی تعبیر کردسوءاستفاده از مفاد 
. اي براي سوءاستفاده از معاهدات مالیاتی به دو صورت استهاي واسطهاستفاده از شرکت
شود، شرکت مقیم یکی از کشورهاي متعاهد، نامیده می1»واسطه مستقیم«در روش نخست که 

بنابر . کنداالمتیاز دریافت میشده، بهره و حقتقسیمعنوان سوداز کشور طرف دیگر، مبالغی به
کشور 2»مالیات تکلیفی«شود که از معاهده موجود میان این دو کشور، شرکت مدعی می

طور کامل تحت مالکیت مقیم یک اما این شرکت به. کننده، کالً یا بعضاً معاف استپرداخت
، مشمول امتیازات معاهده مالیاتی طور مستقلکشور ثالث قرار دارد که خود آن شخص به

بردن از مزایاي معاهده موجود میان مذکور نیست؛ بدین معنی که هدف از تأسیس شرکت، بهره
عنوان مثال، االمتیاز بوده است، چرا که شاید بهدو کشور، مربوط به انتقال سود، بهره و حق

رکت وابسته تلقی شده شده بین شرکت اصلی و شدرآمد حاصل در کشور نخست، سود تقسیم
واسطه «روش دوم که روش . و بر اساس قوانین داخلی یا معاهده دوجانبه از مالیات معاف باشد

گذاري شده است، تقریباً مشابه روش قبل است با این تفاوت که شرکت مقیم نام3»پایییک
ه، کمیسیون، کشور منبع تأمین درآمد، داراي مسئولیت کامل مالیاتی است اما با پرداخت بهر

هاي مشابه به میزان باال به شرکت واسطه در کشور دیگر از موقعیت اجرت خدمات و هزینه
قبول ها در کشور نخست، جزء کسورات قابلمثالً شاید این نوع پرداخت. بردخاصی بهره می

.باشد و در کشور دوم نیز جزء درآمدهاي معاف از مالیات محسوب شود
هاي احتمالی از سوي مؤدیان، مسئولین و اشخاص ثالث از تخلفموارد متعددي . م.م.ق

یک از مواد آن، اشارة مستقیمی به سوءاستفاده از ها را ذکر کرده است اما در هیچمرتبط با آن
مواردي را که به قصد فرار از مالیات 201طور مثال، ماده مقررات مالیاتی نشده است؛ هرچند به

مانند تنظیم ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و با علم و عمد انجام شوند،
بدین ترتیب، با . مدارك الزم براي تشخیص مالیات برخالف حقیقت، جرم تلقی کرده است

1.Direct Conduit.
2.Withholding Tax.
3.‘Stepping Stone’ Conduit.
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طور کلی هر عمل عمدي مؤدیان براي اجتناب از توان نتیجه گرفت بهوحدت مالك، می
.شودباشد، شامل جرائم مالیاتی میپرداخت مالیات که برخالف حقیقت صورت گرفته 

اما این ظرفیت بالقوه براي استنباط شروط کلی ضد سوءاستفاده، بدین معنا نیست که نیازي 
در جاهایی که ترفندهاي خاصی براي اجتناب مالیاتی . به ذکر آن در معاهدات مالیاتی نباشد

، افزودن چنین ترفندهایی به استساز شده شود یا استفاده از این ترفندها مشکلشناسایی می
هاي داخلی آن، این امر، بخصوص در ایران که قانون مالیات. تواند بسیار مفید باشدمعاهدات می

تفاده از مقررات مالیاتی است، فاقد شروط صریح مناسبی براي مقابله با ترفندهاي سوءاس
.تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشدمی

قبالً OECDشده براي مقابله با اجتناب مالیاتی که در معاهده نمونه بینییکی از موارد پیش
رسد هدف به نظر می. است12و 10،11در مواد 1»نفعمالک ذي«گنجانده شده است، معرفی مفهوم 

اولیه از درج این عبارت، حصول اطمینان از این بوده است که نماینده یا عامل یک شخص نتواند از 
لیکن در . به نمایندگی از اشخاص غیرمقیم در حوزه اعمال آن معاهده، بهره ببردمزایاي یک معاهده

عنوان ابزار مقابله با ترفندهاي با ارائه تفسیري موسع از آن، قصد دارد آن را بهOECDحال حاضر 
(Baum, Steven. & Watson, Gwendolyn, 2012: 150).اجتناب مالیاتی به کار گیرد

هایی که در کشورهایی تأسیس تشرکت فرعی، بخصوص شرکهمچنین، زمانی که 
بردن از امتیازات یک معاهده را شوند، ادعاي بهرهمحسوب می2اند که بهشت مالیاتیشده

واحوال مربوط به هر مورد، تعیین کرد که محل توان با بررسی دقیق قرائن و اوضاعدارند، می
نیست، بلکه در کشور محل اقامت مدیریت ادعایی آن شرکت در کشور محل اقامت آن

.شرکت اصلی است و بدین ترتیب از لحاظ قوانین مالیاتی، مشمول کشور اخیر دانسته شود
شده در معاهدات مالیاتی براي مقابله با سوءاستفاده از مقررات بینیدر خصوص شروط پیش

وجانبه میان ها در معاهدات داي، اشکال مختلفی از آنهاي واسطهمالیاتی توسط شرکت
تواند الگویی براي ایران باشد که در صورت این شروط می. شودکشورهاي جهان دیده می

براي ارجاع به این شروط، . در معاهده لحاظ شودمذاکره براي انعقاد چنین معاهداتی، درج آن
:مواردي به شرح ذیل هست که باید به آن توجه کرد

و ممکن است براي مقابله با معضالت ندنیستفرداین حقیقت که این شروط، منحصربه-
.متفاوت، شروط گوناگونی طرح شود

اي از امتیازات مالیاتی که ممکن است واقعاً توسط یک راهبرد خاص اجتناب درجه-

1.Beneficiary Owner.
2.Tax Haven.
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.مالیاتی به کار گرفته شود
اي که قوانین داخلی براي پاسخ بافت حقوقی هر دو کشور متعاهد و بخصوص، محدوده-

.اي اجتناب مالیاتی کارآمد استهبه راهبرد
نیت، بدون قصد طرفین از نظر هاي اقتصادي با حسناي که ممکن است فعالیتمحدوده-

(OECD, 2010: 62). قبول محسوب شوداین شروط، غیرقابل

هاي مختلفی به کار اي، روشهاي واسطههمچنین کشورها براي مقابله با کاربرد شرکت
است که بر مبناي آن به شرکتی که 1»بررسی درونی«ها، روش این روشیکی از . اندگرفته

طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت افراد مقیم همان کشور محل اقامت شرکت نباشد، به
البته بهتر است هنگام درج چنین شرطی در . شوداجازه استفاده از مزایاي یک معاهده داده نمی

شود ن، یک شرکت، تحت مالکیت افراد غیرمقیم تلقی میمعاهده، ضوابطی که بر اساس آ
:صورت ذیل در معاهده گنجانده شودتواند بهطور کلی، چنین شرطی میبه. تعیین شود

شرکتی که مقیم یک کشور متعاهد باشد، طبق این معاهده، نسبت به هر نوع درآمد، «
واسطه یک یا چند شرکت هکه تحت مالکیت یا کنترل مستقیم یا بعایدي یا سود، درصورتی

گونه دیگر مقیم هر مکانی توسط اشخاصی باشد که مقیم کشور متعاهد نیستند، مستحق هیچ
.»تخفیفی نخواهد بود

بر اساس این روش، مزایاي . است2»بودنمشمول مالیات«روش دیگر، روش شرط عام 
رآمد موردنظر، مشمول شود که دیک معاهده، در صورتی در کشور منبع به مؤدي اعطا می

این شرط، با هدف معاهدات مالیاتی که همان اجتناب از . مالیات در کشور محل اقامت باشد
تواند به روش ذیل نحوه انشاي این شرط می. اخذ مالیات مضاعف است، مطابقت بیشتري دارد

:باشد
مقیم شود که زمانی که درآمد حاصله در یک کشور متعاهد توسط شرکتی دریافت می«

کشور متعاهد دیگر است و یک یا چند نفر از مالکان آن، مقیم آن کشور نباشند،
طور مستقیم یا غیرمستقیم یا توسط یک یا چند شرکت که مقیم هر جایی باشند، به- 1

؛در چنین شرکتی به شکل مشارکت یا هر نحو دیگر باشند3»توجهمنافع قابل«داراي 
ا یا جمعاً مدیریت یا کنترل چنین شرکتی را به انجام طور مستقیم یا غیرمستقیم، تنهبه- 2

.برسانند
اي در این معاهده که مستنبط معافیت یا تخفیف مالیاتی باشد، تنها مشمول درآمدي هر ماده

1.‘Look-Through’ Approach.
2. ‘Subject to Tax’ Approach.
3.Substantial Interest.
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.»خواهد شد که در کشور اخیرالذکر، تحت مقررات عادي مالیاتی آن، مشمول مالیات باشد
صورت ، به»توجهمنافع قابل«م نوشتن معاهده، عبارت نیاز باشد در هنگااحتمال داردالبته 

ممکن . صورت درصد معینی از سرمایه یا حق رأي در شرکتتري شرح داده شود، مثالً بهدقیق
کننده نباشد، چون مستلزم ایجاد تغییراتی است درج شرط اخیرالذکر براي برخی کشورها راضی

تر شود این شروط در مقابل ترفندهاي پیشرفتهیعالوه گفته مبه. در قوانین داخلی خواهد بود
(OECD, 2010: 63). چندان کارآمد نیست» پاییهاي یکواسطه«اجتناب مالیاتی، مانند 

طور واضح و مستقیم در قالب یک اي بههاي واسطهله شرکتأشود مسدرنهایت، پیشنهاد می
اي را هدف قرار ه از تدابیر واسطهماده در معاهده درج شود که موارد کاربرد نامناسب استفاد

:تواند به شرح ذیل در معاهده گنجانده شودچنین شرطی می. دهد
شود که مقیم زمانی که درآمد حاصله در یک کشور متعاهد توسط شرکتی دریافت می«

:و کشور متعاهد دیگر است و یک یا چند نفر از مالکان مقیم آن کشور نباشند
یرمستقیم یا توسط یک یا چند شرکت که مقیم هر جایی باشند، داراي طور مستقیم یا غبه- 1

در چنین شرکتی به شکل مشارکت یا هر نحو دیگر باشند یا1»توجهمنافع قابل«
طور مستقیم یا غیرمستقیم، تنها یا جمعاً مدیریت یا کنترل چنین شرکتی را به انجام به- 2

.برسانند
که نبط یک معافیت یا تخفیف مالیاتی باشد، درصورتیاي در این معاهده که مستهر ماده

ازجمله بهره، حق( درصد چنین درآمدي براي ادعاهاي چنین اشخاصی صرف شود 50بیشتر از 
هاي مسافرتی و اولیه، استهالك هر نوع دارایی تجاري شامل االمتیاز، توسعه، تبلیغات، هزینه

.»واهد بودقابل اعمال نخ) فرایندها و کاالهاي غیراساسی
این . پایی خواهد بودهاي یکرسد چنین شرطی، تنها راه مؤثر مقابله با واسطهبه نظر می

البته باید هنگام . شودشرط در معاهدات کشورهایی مانند سوئیس و ایاالت متحده یافت می
شود، نظر داشت و براي این هدف، نیت منعقد میدرج چنین شرطی به معامالتی که با حسن

اي شامل چنین معامالتی عنوان مکمل به کار برد تا مزایاي معاهدهرا به2»نیتحسن«شرط درج
.بشود

نتیجه 
المللی و نیاز به تسهیل روند مبادالت فرامرزي سبب شده گسترش روزافزون تجارت بین

1.Substantial Interest.
2.Bona Fide Clause.
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در متن این معاهدات. کننداست که کشورها با یکدیگر، معاهدات مالیاتی دوجانبه منعقد می
ها حوزه صالح مالیاتی که حق اخذ مالیات از شود قواعدي وضع شود که با اعمال آنتالش می

واحدهاي وابسته به یک شرکت غیرمقیم در کشور میزبان را دارد، تعیین شود و احتمال وقوع 
.گذاري و رونق اقتصادي است، حذف شودهاي مضاعف نیز که مانعی در راه سرمایهمالیات

مالیاتی، تعیین اقامتگاه مؤدیان جهت تشخیص حوزه صالح مالیاتی از اهمیت در معاهدات 
بردن از مفاد این معاهدات، اقامت اي برخوردار است چرا که نخستین شرط الزم براي بهرهویژه

اما امکان اتخاذ تدابیري از سوي اشخاص غیرمقیم وجود دارد که . در کشور متعاهد است
هاي فراملی با برخی شرکت. مند شوندز مزایاي یک معاهده مالیاتی بهرهابتوانند با توسل به آن

سوءاستفاده از شروط قراردادي متفاوت در معاهدات دوجانبه مالیاتی کشورهاي خاص و تفاسیر 
کنند با تغییر صوري محل اقامتگاه واحدهاي وابسته و تالش می» مقر دائمی«متفاوت از مفهوم 

-هاي داراي نرخسود مشمول مالیات به واحدهاي مستقر درحوزهتحت کنترل خود و تخصیص 

تر مالیاتی، خود را از حوزه صالحیت معاهدات سرزمین اصلی محل کسب درآمد هاي پایین
.مشمول مالیات، خارج کنند

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در راستاي مقابله با این ترفندهاي گریز مالیاتی، اقدام به 
هایی از معاهده نمونه خود کرده است که الگوي اکثر معاهدات ر و اصالحیهانتشار تفاسی

این سازمان، در خصوص وضعیتی که یک واحد تجاريِ داراي . دوجانبه مالیاتی در جهان است
در قلمرو مالیاتی دو کشور متعاهد قرار گرفته باشد، براي تعیین حوزه » مقر دائمی«خصیصه 

ز قبیل مرکز منافع حیاتی را در نظر گرفته است و بدین ترتیب، صالح مالیاتی، معیارهایی ا
تري با روابط اقتصادي واحد مشمول مالیات است، حوزه کشوري که داراي ارتباط نزدیک

.شودصالح مالیاتی تلقی می
هاي فراملی با هدف سوءاستفاده از معاهده مالیاتی کشوري خاص در شرایطی که شرکت

طور صوري و اي بههاي واسطهها نیست، اقدام به ثبت شرکتی آنوکار واقعکه محل کسب
، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )ايتقلب معاهده(کنند ها میانتقال دارایی و درآمد به آن

4ماده 3هایی در متن معاهدة نمونه خود را داده است، از قبیل اصالح بند پیشنهاد درج اصالحیه
اي، وضعیتی است که در آن، تقلب معاهده. ن در متن مقاله آمده استمعاهده نمونه که شرح آ

طور متقلبانه از مزایاي یک معاهده مالیاتی بین کنند بهاشخاص مقیم کشورهاي ثالث تالش می
(OECD, 2014: 20). دو کشور دیگر استفاده کنند

ي است از قبیل توجه کنند مواردعوامل گوناگونی که مقامات صالح دو کشور باید به آن
مدیره یا ارگان معادل آن، مکانی که مدیرعامل و دیگر مدیران محل برگزاري جلسات هیئت
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رسانند، مکان مدیریت امور روزانه آن نهاد، ارشد، معموالً وظایف خود را در آن به انجام می
کم مکان استقرار دفاتر مرکزي، تعیین کشوري که قوانین آن بر وضعیت حقوقی آن نهاد حا

توانند از بین در صورت لزوم، دو کشور متعاهد می. است و مکان نگهداري اسناد حسابداري
.هایی را که مورد تأکید دو طرف است در متن ماده بگنجاننداین موارد، آن

هاي مختلفی را به کار اي، روشهاي واسطههمچنین کشورها براي مقابله با کاربرد شرکت
است که بر مبناي آن، به شرکتی که » بررسی درونی«ها، روش وشیکی از این ر. اندگرفته

شرکت نباشد، محل اقامتطور مستقیم یا غیرمستقیم، تحت مالکیت افراد مقیم همان کشورِبه
البته بهتر است هنگام درج چنین شرطی در . شوداجازه استفاده از مزایاي یک معاهده داده نمی

شود آن، یک شرکت تحت مالکیت افراد غیرمقیم تلقی میمعاهده، ضوابطی را که بر اساس 
.تعیین کرد
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