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چکیده 

ینالمللی ،هموارهموردمناقشهبوده
امکان اِعمالشرطداوری نسبتبهدعاوی مالیاتیِ ب 
است.سازمانهمکاری وتوسعۀ اقتصادی ) (OECDدرسال 9002وسازمانمللمتحد)(UN
در سال  ،9066شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند .لیکن تردید نسبت به
ینالمللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولتها سبب
یپذیر بودنِدعاوی ب 
داور 
شدهاستکهتاکنونکشورهایاندکیاقدامبهدرجشرطداوریدرمعاهداتمالیاتینمایند.
در این پژوهش ضمن برشمردن کاستیهایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختالفات مالیاتی
نامههای اجتنابازاخذمالیات مضاعفوجوددارد،مزایای
(آیین توافقدوجانبه)درموافقت 
درجشرطداوریوسازوکارمناسببرایاعمالآنتبیینشدهوامکانکاربستاینروشدر
ینالمللیایرانبررسیشدهاست.باتوجهبهماهیتدعاویاحتمالی
حلوفصلدعاویمالیاتیب 

یتوانند موانعی برای اعمال
کهدربستراین معاهداتبروز مییابند ،اصولی از قانون اساسی م 
مؤثرشرطداوری بواسطهلزوماخذمجوزقوهمقننهبه صورت موردی پدید آورندکهنیاز به
ینماید.برای
نامههایموجودیاتصویبقانونمستقلدراینرابطهرابرجستهم 
اصالحموافقت 
تدوین ودرجشرطداوریِ مناسبدرمعاهداتموجودنیز کاربردیکی ازدوشرطنمونۀ
میشود .
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.1مقدمه 
در طول چند دهۀ گذشته شاهد رشد چشمگیر «موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات
دهایم به طوری که اکنون رقم مجموع این موافقتنامهها که از این
مضاعف» 6درسطحجهانبو 
پس در این مقاله «معاهدات مالیاتی دوجانبه» 9نامیده میشوند ،بالغ بر  9000معاهده برآورد
میشود )2011: 1


 .(Kobetsky,هدف از انعقاد این معاهدات ،ترویج تجارت و سرمایهگذاری

خارجیمیانکشورهاازطریقحذفریسکاعمالمالیاتهایمضاعفبودهاست.لیکنتفسیر
واجرای معاهداتمالیاتی نیز هماننددیگر معاهداتبینالمللی ،محملی برای بروزاختالفمیان
کشورهایمتعاهدفراهمآوردهاست.ازآنجاکهانعقاداینمعاهداتموجبایجادحقوقیبرای
حلوفصل اختالفات
(عربمازار ،)65:6924 ،

کشورمقابلومؤدیان مقیم هردو کشورمیشود 
برآمدهازآنهانیزنیازمندطیفرآیندیدوجانبهاست .
اجرای مفادمعاهداتمالیاتی دوجانبهبرعهدۀ مقاماتمالیاتی هردوکشورمتعاهدمیباشد،
بنابراین عمالً امکانداردکه مقامات و محاکم قضایی دو کشور هنگام تفسیر ،درک متفاوتی از
شروط معاهده داشته باشند.با فقدان یک مقاممافوق ،اجرای هماهنگ معاهدهدرهر دو حوزۀ
مالیاتی محققنمیشود ).(Lang, 2010: 147به سبب پیروی تقریباً تماممعاهداتمالیاتی دوجانبۀ
منعقده درجهانازدومعاهدۀ نمونۀ  OECD9و UN5حتی نسبت به ترتیب درج مواد معاهدات
حلوفصلاختالفاتفوقالذکردرمادۀ94این
)،(Avi-Yonah, 2007: 3پیشبینیتدابیرمرتبطبا 
معاهداتباعنوان«آیینتوافقدوجانبه»4قابلمشاهدهاست .
بهموجبمستفادازبنداولمادۀ اخیرالذکر ،درصورتاعتراضیک مؤدی مبنی براِعمال
مالیاتی کهمطابق با مفاد معاهدۀ مربوطه نمیباشد ،این اعتراضباید بهمقامصالحمالیاتی کشور
محلاقامتمؤدی تقدیم شود .به موجب بند دوم همین ماده در صورتی که مقام صالح برای
رسیدگی،بهصورتیکجانبهبهراهحلمطلوبیجهترفعمسألهدستنیابد،بایدتالشکندبرای
حلوفصل اختالف مطروحه ،بامقامصالحهمتا در کشور متعاهد دیگر به توافق دست یابد.بند

سوم این مادهبرای اختالفاتبرخاسته از مسائل تفسیری و یا موارد پیشبینی نشده درمعاهدهنیز
همینترتیبرامقررکردهاست.جهتاجرایتدابیراینماده،بندچهارمبرقراریارتباطمستقیم
میان مقامات از جمله از طریق تأسیس یک کمیسیون مشترک ،متشکلازمقاماتیا نمایندگان
1. Double Taxation Treaties.
2. Bilateral Tax Treaties.
3. Organization for Economic Co-operation and Development.
4. United Nations.
5. Mutual Agreement Procedure.
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شانراپیشنهاددادهاست .
آیین توافقدوجانبهمزبوردارای کاستیهایی در موارد اختالف اساسی استوبهعلتفقدان
حمایت قضایی مناسبازمؤدیان ،برخی از کشورها ترجیح دادهاند با گنجاندن شرط داوری در
معاهدات خود ،از بروز بنبست دررسیدگی بهاختالفاتپرهیز کنند ) .(Lang, 2010: 149بدین
منظوردردوویرایشِاخیرمعاهدۀنمونۀOECDوUNنیزبندپنجمیبهمادۀ94ضمیمهشدهاست
تا امکان رجوع به داوری برای کشورهای متعاهد فراهم آید؛ لیکن به این دلیل کهمعموالًدراین
اختالفات حق مالیاتستانیِ یک دولت از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به چالش کشیده
میشود،بهداوریپذیریایناختالفاتبهدیدۀتردیدنگریستهمیشود)(Bantekas, 2008: 182ودر
پیشبینینشدهاست .
معاهداتمالیاتیدوجانبۀایراننیزتاکنونشرطداوری 
ازآنجاکههمکاریوروابطناشیازآندرسطوحمختلفیمیانکشورهاقابلتصوراستو
حتی امروزهشاهدافزایش روابطمتعددهمکاری میان سطوحنازلتری از مقامات دولتی مانند
مسئولین اداری و اشخاص حقوق عمومی کشورها هستیم (میرعباسی)91:6911 ،ونیز از آنجا
کهگرایش به سوی حمایت از داوری برای حلوفصل اختالفات در ایران کامالً محسوساست
(کریمی و پرتو ،)642 :6936،در این پژوهش تالش شده است ضمن ارائۀ مبانی مطروحه در
دکترین حقوقی درجهتتأیید داوریپذیری اخالفات برخاسته از معاهدات مالیاتی ،چالشها و
راهکارهایرفعآنهادراینمسیرنیزموردبررسیومداقهقرارگیرند .
.2مرورپیشینۀتحقیق 
بندچهارممادۀ  94معاهدۀ نمونۀ  OECDصرفاًبهمقاماتدوکشوراجازهمیدهد که بدون
طی مسیرهای دیپلماتیک ،مستقیماً به تبادل اطالعات بپردازند و در صورت نیاز ،بهواسطۀ یک
کمیسیونمشترکاقدامبهتبادلشفاهیآرایخودکنند(.(OECD, 2010: 354ازآنجاکهتدابیر
پیشبینیشدهدراینمادههنگامبروزاختالفات،دوکشورراملزمبهحصولتوافقنمیسازدبلکه
فقط از دو کشور میخواهد برای اجماع تالش نمایند ،امکان اعمال مالیات مضاعف یا اعمال
مالیاتی مخالف با هدف انعقاد معاهدۀ مزبور کامالً برطرف نمیشود .بدین منظور ارائۀ روش
جایگزینی برای حلاختالفبهطوری کهدرجهتتکمیل روندتحصیل توافقمندرجدرمادۀ
 94بودهوموجبتخریب فرآیند مذکورنگردد،دردستورکارکمیتۀ امورمالی  OECDقرار
گرفت) .(OECD, 2007: 3
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به نظر میرسد نخستین باربهطورجدی «اتاق بازرگانی بینالمللی» (ICC) 6اقدامبهترغیب
دولتهابرایقبولداوریاجبارینسبتبهاختالفاتبینالمللیمالیاتیکردهاست؛چهآنکهاین
نهاددر سال  6325نیز آیین خاصی در این باره منتشر ساخته بود(عربمازار .)3:6920،اخیراً نیز
کمیسیونِ مالیاتیِ این نهاد ،نظریات مشورتی خود پیرامون «برنامۀ چهاردهم عملیاتی مقابله با
حلوفصلاختالفات»(BEPS)9
فرسایشپایهوانتقالسودسازمانOECDمبنیبربهبودسازوکار 
رامنتشرساختهوطیآنموانعوچالشهایپیشرویاِعمالاجباریداوریدرمعاهداتمالیاتی
دوجانبه را برشمرده است 9.برنامههای پانزدهگانۀ عملیاتی  BEPSحاوی تدابیری برای مقابله با
ترفندهای«گریزواجتنابمالیاتی»5هستندکهمؤدیانبینالمللیازطریقشناساییوسوءاستفاده
میشوند.تدوینمتوننهاییاینبرنامههااز
ازنقایصموجوددراجرایمعاهداتمالیاتیمرتکب 
سوی سازمان OECDوباهمکاری بیش از  20کشور غیرعضو وکشورهای گروه G20از سال
9069آغازوسال9064بهپایانرسیدهاست) .(Avi-Yonah & Xu, 2016: 2
ینالمللیِ مالیاتی سابقۀ
البتهشایان ذکراستپیشنهاد رجوعبهداوری درمواردبروزدعاویِ ب 
یندنکرونا» 1در«نهمین
یتوان بهطرحپیشنهادی «ماتسون» 4و«ل 
یتری دارد.بهعنوانمثالم 
طوالن 
کنفرانسحقوقجهان»

1

اشارهنمودکهسپتامبرسال 6313درمادرید برگزارشد  (Lindencrona

بینالمللی»2دربرلینکه
سیوپنجمینکنگرۀ«مؤسسۀمالی 
.)& Mattson, 1982: 77ایندونفردر 
سال  6326با موضوع آیین توافق دوجانبه در معاهدات مالیاتی برگزار شد ،یک شرط نمونۀ
حلوفصل
داوری برای درجدرمعاهداتمالیاتی ارائهکردند.بهنظرایشان بهترین گزینه برای  
متحدالشکل اینگونه دعاوی ،تأسیس یک نهاد فراملی داوری توسط سازمان ملل بوده است.
اعالمکردکهدستکمدرزمانحاضر

معالوصفکمیتۀ امورمالی  OECDدرگزارش خود 3

یتواند درجچنین شرطی رابهعنوانابزاری مکملیا دارای اولویت ،در آیین توافق دوجانبه
نم 
1. International Chamber of Commerce.
2. Base Erosion and Profit Shifting Action Plan 14, Make dispute resolution mechanisms
more effective.
3. ICC Comments to the OECD Discussion Draft on BEPS Action 14: “Make dispute
resolution mechanisms more effective”, (Commission on Taxation), Submitted to the
OECD on 16 January 2015, Document No. 180-542.
Available at: http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2015/ICC-comments-on-the-OECDDiscussion
Draft-on-BEPS-Action-14-Make-Dispute-Resolution-Mechanisms-MoreEffective-(2015).
4. Tax Evasion and Tax Avoidance.
5. Mattson.
6. Lindencrona.
7. The Ninth Conference of the Law of the World.
8. International Fiscal Association (IFA).
9. Report on Transfer Pricing, Corresponding Adjustments and the Mutual Agreement
Procedure.
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بگنجاند) .(Chetcuti, 2001: Para1.1
منطقهای ،رجوع اختالفات فراملیِ مالیاتی به داوری ،نخستین بار در
همچنین در سطح  
«کنوانسیون رفع مالیاتهای مضاعف مربوط به تخصیص سود شرکتهای وابسته» 6مصوب سال
6330دراتحادیۀاروپامورداستفادهقرارگرفت.اینمعاهدهکهبهنام«کنوانسیونداوریاتحادیه
اروپا»9شناختهمیشود،نخستینباربهعنوانیکدستورالعملارائهشدهبودوپسازتبدیلشدن
میشد 
بینالدولی ،از ابتدای سال  6334به مدت پنج سال باید اجرایی  
به یک معاهدۀ  

(Bernath,

.)2006: iiلیکن با امضای آن در سال  9005از سوی همۀ  64کشور متعاهد ،با عطف به ماسبق
شدن ،از سال  9000نافذ تلقی شد ).(EC Report, 2005: 2به هر روی گامهای قطعی در تاریخ
بینالمللی از قبیل «بانک جهانی»« ،بانک
داوری مالیاتی را باید مرهون تالشهای سازمانهای  
توسعۀبینامریکایی»«،اتاقبازرگانیبینالمللی»و«سازمانتوسعهوهمکاریاقتصادی»،ازآغاز
الزامآور جهت رسیدگی به
سال  9000تا کنون ،پیرامون کاربست داوری به عنوان جایگزینی  
اختالفاتمالیاتیدانست) .(Cruz, 2008: 533

.3لزومدرجشرطداوریدرمعاهداتمالیاتی
توافقدوجانبهای کهدرمعاهداتفعلی مالیاتی ایران درج شده ،تاکنون روش غالب و

آیین 
بیتردید کاستیهایی در
پرطرفدار رفع دعاوی مربوط به مالیاتهای مضاعف بوده است ،لیکن  
یشود.باید توجه داشت کهمعاهداتمالیاتی دوجانبۀ فعلی ،هرچندمقاماتصالحدو
آنیافتم 
نمیآورند.بنابراین
میکننداماالزامیبرایآنهاپدید 
کشورراتشویقبهرفعمالیاتهایمضاعف 
محتمل است که حتی پس از اعمال آیین توافق دوجانبه ،مالیاتهای مضاعف کماکان باقی
پیشبینینقشی فعالو
بمانند.کاستیدیگریکهدرآیین توافقفعلیمیتوانمشاهدهکرد،عدم 
یباشد؛ بدین معنی کهمؤدیان درفرآیند
ینشده برای مؤدیان درفرآیند توافقاتدوجانبهم 
تضم 
یمگیری که حاکمبر حقوق و تکالیف ایشان است ،دخالت مؤثری ندارند ،در حالی که
تصم 
مشارکتمؤدیانوتوافقباآنهاجهتحلوفصلاختالفاتمالیاتیدرنظامحقوقمالیاتیداخلی
ایرانپیشبینیشدهاست(رستمی .)611:6921،
عمدهترین نقدی کهبرروشفعلیِ توافقِ دوجانبهمیان مقاماتمالیاتیِ دولمتعاهدوارد
است،عدمتعیینقواعدشکلیمعینیاشروطتحدیدزمانیبرایمراحلانجاماینمذاکراتویا
حتی آیین اجرایی خاصی برای توافقات حاصله است .همچنین عواملی از قبیل احتمال بروز
1. 90/436/EEC: Convention on the Elimination of Double Taxation in Connection with
the Adjustment of Profits of Associated Enterprises.
2. EU Arbitration Convention.
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تعارض میان رسیدگی شکلی توسط مقامات صالح مالیاتی با رسیدگی بدوی و تجدیدنظر در
محاکمداخلی،تطویلروندمذاکراتوتأخیردرحصولنتیجهواحتمالعدممطابقتتصمیمات
این مقاماتبامقرراتقوانین ملی یا معاهداتی کشورمحل اقامت مؤدیان ،از دیگر کاستیهای
آیینتوافقاتدوجانبۀفعلیهستند) .(UN, 2001: 3
یآید ،سببشده
بینیناپذیری کهازاعمالآیین توافقدوجانبهحاصلم 
یش 
بنابراین ابهاموپ 
استکهمؤدیان چندانرغبتیبهدرخواستآغازاین تدابیرنداشتهباشند؛هرچنداگرشخصینیز
یمگیری و فقدان
این گزینه را اعمال نماید ،حق مشارکت بسیار محدود مؤدی در فرآیند تصم 
شفافیتِقواعدرسیدگیدرغیابالزامبهصدوراحکامیکهمبانیحقوقیداشتهباشند،ایناحتمال
میدهد کهمؤدی متقاضی درنهایت با تصمیمی که مقاماتمالیاتی دوکشور اتخاذ
را افزایش  
نمودهاند ،چندانموافقنباشدویا حتی آنرابهزیان خودببیند؛ کهالبته نتیجۀ آن سرگردانی در

زمانبرکشورهایمتعاهداست) .(Gildemeister, 2007: 3
هزینهبرو 
رسیدگیهایقضاییپیچیده ،
مزیت الزام درج شرط داوری در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی این است که از طریق تعیین
مهلتهای محدود جهت تشکیل محکمۀ داوری و حداکثر بازۀ زمانی مجاز برای صدور حکم
توسطداوریا داوران،بهروندرسیدگی بهاختالفاتشتاببخشیده ومانعاتالفوقتمیشود.
بهعالوهفایدۀاینامربرایمؤدیانآناستکهمیتواننددرمهلتهایمقرر– مثالً90روزاززمان
صدوررأی-نسبتبهحکمصادرهاعتراضکنند.درصورت اعتراض،مؤدی این حقرادارد که
بدونفوتوقتبهدیگرگزینههایدردسترسمانندمراجعهبهمحاکمقضاییمتوسلشود .(PwC,

معهذا نکته حائزاهمیت این استکهشرط داوری را نباید جایگزین سازوکارحصول
) 2011: 3
منظورحلوفصلاختالفات

توافقفعلی بدانیم بلکهداوری باید در طولاین تدابیر ،نقشی مکملبه 
جدیترداشتهباشد) .(OECD, 2007: 4


داوریپذیری» 

.4مفهوم«
یسازد کهمستلزمتحدید
یپذیری» بهخودی خودمفهومی رادرذهنمتبادرم 
مسألۀ «داور 
یباشند.بنابریکتعریف:
قلمروِموضوعاتیاستکهقابلرسیدگیتوسطیکدیوانداوریم 
یباشد که قابل حلوفصل توسط محکمۀ
یپذیری ناظر بر تعیین آن دسته از دعاوی م 
«داور 
داوری هستند و تعیین آن دسته که منحصراً در صالحیت رسیدگی محاکم قضایی قرار
یگیرند»
م 

6

)& Others, 2009: 123

 .(Blackabyبه طور سنتی دیدگاه برخاسته از «دکترین

1. "Arbitrability involves determining which types of dispute may be resolved by
arbitration and which belong exclusively to the domain of the courts".
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یدارد که برخی موضوعاتبه علت برخورداری از جنبههای حقوق
داوریناپذیری» 6مقررم 

عمومییانفعاشخاصثالث،قابلرسیدگیدرمحاکمداورینیستند (Carbonneau & Janson,

.)1994: 195بههمین ترتیب بنددومازمادۀ پنجمِ «کنوانسیون شناسایی واجرای آرای داوری
خارجی نیویورک» 9تأکید داشته است که محاکم میتوانند از اجرای یک رأی داوری که
موضوع آن قابلیت رسیدگی از طریق داوری را نداشته است و یا شناسایی آن رأی ،مخالفتبا
نظمعمومیکشورمتبوعدادگاهداشتهباشد،خودداریکنند) .(Rovine, 2008: 90
کشورها به منظور حمایت ازبرخی منافعخاصمانندمسائل مرتبطباحقوقکیفری یا خانواده
)(Rubino-Sammartano, 2001: 174محدودیتهاییبرایارجاعِبرخیموضوعاتخاصبهداوری
وضع میکنند که از هر جامعه به جامعۀ دیگر و در شرایط زمانی مختلف متفاوت هستند
یپذیر بودن
(سیدی.)69:6939،فارغ ازمعیارهایی کهدرکنوانسیون نیویورک برای تعیین داور 
اختالفات طرح شدهاند ،یافتن معیاری جهانی و الزامآور برای استخراج یک مبنای تئوریک یا
داوریپذیری

شناسایی مجموعهای از موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری بسیار دشوار است .
اختالفاتمالیاتیموضوعیاستکههموارهازسویدولتهابهچالشکشاندهشدهاست؛بهعنوان
مثالدردعواییمربوطبهسرمایهگذاریخارجیکهمیاندولتاکوادورویکشرکتآمریکایی
یدانستکهدرامور
درمحکمهداوریمطرحشد،دولتاکوادوراینایرادرابررأیصادرهواردم 
سرمایهگذاریِموجودمیاندوکشور

مربوطبهمالیاتستانیمداخلهکردهاستوطبقمعاهدۀدوجانبۀ
اکوادوروآمریکا ،چنین اموری خارج از حوزۀ معاهدۀ مزبور بوده وقابلارجاعبهداوری نبوده
است) .(Bantekas, 2008: 201
یپذیری،مختصبهمسائلمالیاتینیستودیگرموضوعاتماننددعاوی
تردیدنسبتبهداور 
مرتبط با حقوق رقابت نیز به علت رابطۀ تنگاتنگ آن با منافع عمومی با این مشکل روبهرو
بودهاند؛ هرچند اکنون نظر غالب این است که «منافع و ماهیت ِ عمومی موضوع داوری ،مانعی

ینژاد.)912:6935،همین رویکرد
حلوفصل آن در قالب نهاد داوری نخواهد بود» (طباطبائ 
برای  
درخصوصدعاویمربوطبهاوراقبهاداردیدهمیشود؛بهعنوانمثالدیوانعالیایاالتمتحده
کهنسبتبهرسیدگیایندعاویدرمحاکمداورینظرموافقینداشتهاست،اکنونرویۀخودرا
تغییر داده است (باقری .)901 :6921،در ایران نیز به موجب مادۀ  91قانون بازار اوراق بهادار
یشبینی شدهاست9.
مصوبسال،6925یک هیأت داوری برای رسیدگی بهاختالفاتمربوطهپ 

1. Non-Arbitrability Doctrine.
2. United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards (New York, 10 June 1958).
گذاری،ناشران،سرمایهگذارانوسایر


سرمایه
«.9ماده-91اختالفاتبینکارگزاران،بازارگردانان،کارگزار/معاملهگران،مشاوران
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معاهدهای بین دو دولت نیز منعی برای مراجعه به داوری در ایران دیده

نسبت به اختالفات 
ینالمللیبهعنوانیکاصلدرنظامحقوقیایرانپذیرفتهشده
یب 
یشودوحتیمراجعهبهداور 
نم 
یهگذاری
نامههای دوجانبۀ حمایت متقابلازسرما 
است (اسکینی)49:6913،؛چنانکهدرموافقت 
کهایرانبابرخیکشورهامنعقدکردهاست،مجلس-باشرطرعایتقوانینونظاماتمربوطه-

شرطداوریرانافذدانستهاست 6.

.4دعاویمطروحهدرمعاهداتمالیاتیدوجانبه 
ینالمللی ،مستلزم شناسایی انواع دعاوی
یپذیری اختالفات مالیاتی ب 
درک صحیح از داور 
استکهاحتمالبروزآنهادربسترمعاهداتمالیاتیدوجانبهوجوددارد.دعاویمالیاتیبینالمللی
رامیتوان به دوگروهعمدهتقسیم کرد.دستۀ نخست که احتمالبروزآنها بیشتر است،میان
مؤدیانازیکسوودولتیادولتهایمتعاهدازسویدیگرمطرحاست.درایندعاویمعموالً
یکند و مؤدی مشمول نیز برابر اعمال آن از خود
یک دولت اخذ مالیات خاصی را طلب م 
مقاومتنشانمیدهد.دستۀدومازایندعاویکهمیاندودولتیابیشترقابلتصوراستمربوط
سرمایهگذاری میان

به چگونگی تخصیص درآمدهای مالیاتی ناشی از نقلوانتقاالت مربوط به 
برجستهایندارند.

میباشد.دراینگونهدعاوی،مؤدیاننقش
کشورها 

دستۀ اخیرالذکر ازدعاوی مالیاتی – اختالفمیان دولتهای متعاهد– کهتحتحکومت

یگیرند،حولمحورتخصیصدرآمدهایمالیاتیبیندوقلمروِحاکمیتی
معاهداتدوجانبهقرارم 
مختلفمطرحمیشوند.ازآنجاکههدفازانعقادمعاهداتمالیاتی دوجانبهابتدائاًممانعتاز
بینالدولی در این راستا است ،دولتهای متعاهد رسیدگی
وضعمالیاتهای مضاعف و همکاری  
پیشفرض حقوق
به اختالفات مزبور را که در حیطه حقوق حاکمیتی آنهاست ،بر خالف  
بینالمللعمومی،بهیکدیوانداوریمیسپارند).(Brazier, 2013: 18اگرچهقائلشدنبهوجود

یک رقابت مالیاتی و الزام به همکاریهای سازنده در این مسیر به ظاهر مخالف با این اصل
پذیرفته شده جهانی است که در آن دولت -ملتهای مستقل و حاکم بر سرنوشت خویش،
ربطناشیازفعالیتحرفهایآنها،درصورتعدمسازشدرکانونهاتوسطهیأتداوریرسیدگیمیشود» .


اشخاصذی
سرمایهگذاری بین دولت

 .6بهعنوان مثال مجلس شورای اسالمی با تنفیذ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از 
جمهوریاسالمیایرانودولتجمهوریفدرالآلمانمصوب،6929/60/99مقررداشتهاست :
موافقتنامهتشویقوحمایتمتقابلازسرمایهگذاریبیندولت جمهوری اسالمیایرانودولتجمهوری

«مادهواحده -
پیوستتصویبواجازهمبادلهاسنادآندادهمیشود .تبصره -

فدرالآلمانمشتملبریکمقدمهوچهارده مادهبهشرح 

)اینموافقتنامهبهداوریتوسط دولتجمهوریاسالمیایرانمنوطبهرعایت

ارجاعاختالفاتموضوعمواد()60و(66
قوانینومقرراتمربوطاست» .
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گردآوری درآمدهای مالیاتی و مصرف آنها
سیاستگذاری مالیاتی  ،

بازیگران مسلط بر عرصۀ 
هستند ).(Ring, 2009: 2جهت آشنایی با ماهیت اینگونه اختالفات،دومثالدرادامهذکرشده
است .

6

اول :اختالفات محتمل میان دو کشور متعاهد میتواند مربوط به تعیین «نرخ مالیات تکلیفیِ» 
بهرهبرداریازحقاختراع،حقمؤلفویاعالئمتجاریباشد.در
قابلپرداختبابتحقاالمتیاز 
حقاالمتیاز پرداختی
این موارد هر دو کشور حق دارند سقفی برای میزان مالیات قابل اعمال بر  
شرکتهای مقیم کشور خود به شرکتهای مقیم کشورمقابلتعیین نمایند.حالچنانچهپساز
فنآوری میان دوکشوریک طرفهبودهو یکی ازدوکشوراز
گذرزمانمعلومشودکهجریان  
کسبدرآمدبهطرزمحسوسی محرومماندهاست،ممکناستنسبتبهتغییر نرخمذکورمیان
اینکشورهااختالفنظربهوجودآید .

قیمتگذاری انتقاالت» 9و
حوزههای مالیاتی بینالمللی مربوط به « 
دوم اختالفات احتمالی میان  

تدابیر پیشبینی شده در مقررات داخلی کشورها نسبت به تخلفات ناشی از دستکاری این قیمتها
میباشد 9.منظور از «قیمتگذاری انتقاالت» ،تعیین بهایی است که بر حسب آن معامالت


درونگروهیِیک«گروهشرکتیچندملیتی

5

»صورتمیپذیرندوفعالیتیعادیاست (Kobetsky,

.)2011: 70در این تعریف منظور از معامالت درونگروهی ،نقل و انتقاالت صورت گرفته میان
میباشد .بهعنوان مثال در دهۀ  30میالدی ،ایاالت متحده
شرکتهای وابسته به شرکت اصلی  
مقررات سختگیرانهای بهرغم توافقات خود با کشورهای دیگر علیه این تدابیر وضع کرد که سبب
امانماندن از ضمانت اجراهای سنگین در قلمروِ این کشور،
میشد شرکتهای چندملیتی برای در  
دراعالمدرآمدواقعیخوداغراقنمایندوبالعکسبرایجبران،درکشورهایدیگردرآمدخودرا
کمترازمیزانواقعیاظهارکنندکهمطلوبمقاماتآنکشورهانبود).(Irish, 2011: 128
میشوند؛
بینالمللیمالیاتیمیانمؤدیانودولتهاخودبهدودستۀمتمایزتقسیم 
امااختالفات 
1. Withholding Tax Rate.
2. Transfer Pricing.
قیمتگذاریانتقاالت»فینفسهحسنوقبحیازلحاظفنیبههمراهنداردومربوطبهتعیینقیمتدادوستد
.9اصطالح« 
میاندوشرکتوابستهمتعلقبهیکشرکتشاخوبرگداربزرگبینالمللیمیباشد.موضوعاینانتقاالتممکناست

کاالباشدیاخدماتیااوراقبهاداریااجارۀیکملکیایکعالمتتجاری،حقاختراعیاهرچیزدیگریکهمورددادو
گیرد.مزیتچنینسازوکاریایناستکهشرکتهابدینترتیبمیتوانندبابهحداقلرساندنمالیات

ستدتجاریقرارمی
اعمالی،سودخالصراباحصولاطمینانازاینکهبیشتردرآمدهابهکشورهایداراینرخپایینمالیاتیمنتقلشدهاند،

تواندبهعنوانمانعیبرابراعمالمالیاتهایمضاعفبهکارگرفته


ابزارمی
افزایشدهند.هرچندبهباورکارشناساناین
شودامااحتمالسوءاستفادههایوسیعنیزوجوددارد(نوربخش .)94:6935،

4. Multinational Enterprise Group:
شرکتبزرگیکهفراترازمرزهاوازطریقشرکتهایوابستۀمحلیبهفعالیتمیپردازد.
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دعاویکهشاملادعایاخذمالیاتهایمضاعفازمؤدیانهستندودعاویکهطیآنهادولتها
با«عدموضعمالیاتدرهردوحوزۀمالیاتی»6یا«مالیاتمضاعفمنفی»مواجهمیشوند.براساس
دو نظام مالیاتستانیِ «سرزمینی» 9و«اقامتی» ،9کشورها عالوه بر اخذ مالیات از درآمد اشخاص
مقیمخود،درآمدیکهتوسطاشخاصغیرمقیمدرقلمروِآنکشورکسبمیشودرانیزمشمول
میدانند ).(Harris & Oliver, 2010:118مثالً اقامت خارجی اتباع ایرانی به موجب بند سه
مالیات  
مادۀیکقانونمالیاتهایمستقیم،مانعازشمولمالیاتبردرآمدآنهادرایراننیست(رستمیو
یآورد.در
رنجبر.)699:6930،همینامراستکهزمینۀاعمالمالیاتهایمضاعفرابهوجودم 
ادامهمثالهاییازاختالفاتمالیاتیمیاناشخاصحقوقیخصوصیِمشمولمالیاتودولتهادر
شدهاند .
سطحفراملیذکر 
یجترین و
یمتگذاری انتقاالت» از را 
امروزه بر همگان مسلم است که مباحث مرتبط با «ق 
روبهرو هستند .بهعنوان مثال اگر
مهمترین معضالتی است که شرکتهای چندملیتی با آنها  
حقبهرهبرداریازداراییفکریخودرابهیکشرکتوابسته

شرکتمقیمیککشوراروپایی،
وفرعی درآسیا اعطاکند ،ممکن است هنگام رسیدگی به حسابهای مالیاتی شرکت فرعی،
مقاماتمالیاتیکشورمحلاقامتاینشرکتمدعیشوندکه«حقمالکانۀ»5پرداختیبهشرکت
اصلیغیرواقعیوبسیاربیشتر ازنرخمعمولاینگونهمعامالت استودرنتیجهبخشاعظمی از
مبالغ پرداختی توسط شرکت فرعی به شرکت اصلی ،مشمولعنوانهزینههای قابلکسرازنظر
ادارۀمالیاتیکشورمزبورقرارنگیرند.دراینحالتباوجودآنکهشرکتفرعیبابتحقمالکانۀ
پرداختی ،مشمولمالیات کشورمحلاقامت شدهاست،ممکناست شرکتاصلی نیز مجبور
شودبابتهمانمبلغدرکشورمحلاقامتخودمالیاتبپردازد .
برای ارائۀ مثالروشنی ازعلتاخذمالیاتهای مضاعفعلیرغم وجودیک معاهدۀ مالیاتی
دوجانبه،اشارهبهپروندۀ  Boulezمفید خواهدبود.دراین پروندهشخصی بهنامPierre Boulez
مبالغیرادریافتکردهبودکهازنظرمقاماتمالیاتیآلمان،بهرۀمالکانهمحسوبمیشدند؛لیکن
یدانستند کهدرآمریکا ارائهشدهبودند.اگر
مبالغراحقالزحمۀ خدماتی م 

مقاماتآمریکایی این 
این مبالغ،بهرۀ مالکانهمحسوبمیشدند ازپرداختمالیات درآمریکا معاف شده و در غیر این
صورت مشمولمالیات آمریکا میشدند.نتیجۀ اختالف نظر مقامات دو کشور نیز آن بود که از
درآمدمکتسبهدرهردوکشور،مالیاتاخذشود) .(Farah, 2009: 707
1. Double Non-Taxation.
2. Source Country Taxation.
3. Residence Country Taxation.
4. Royalty.
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همچنین درموردآندستهازاختالفاتکهمتضمنعدمشمولیت مالیاتی درهردوکشور
یباشند میتوان بهموردی اشارهکردکهطی آنشرکتی باتوجهبهماهیت فعالیتی که
متعاهدم 
دارد(مثالًتأمینمالییکصندوقبازنشستگی)درکشورمحلاقامتازمعافیتهایمالیاتیبهره
سرمایهگذاریهایاینشرکتاستازاعطایچنین

میبرد.حالچنانچهکشوریکهمحلبرخی

میتواند از مقامات مالیاتی کشور متبوعِ
امتیازاتی به شرکت مزبور خودداری کند ،آن شرکت  
حلوفصلاختالفشود
خودبخواهدجهترفعاین معضل بامقاماتکشورمقابلواردفرآیند  
) .(Irish, 2011:127
مورددیگرتجلیاینایدهبدینترتیباستکهبهعلتبرخوردمتفاوتبایکپول،معاملهیا
نهادی واحد در کشورهای مختلف که ناشی از اختالف قوانین ملی و معاهدات دوجانبه است،
مالیاتیبرموضوعموردنظراعمالنمیشود.بهترینمثالی کهدر این خصوصمیتوان طرح کرد
موردی است که طی آن شرکت  Aدر کشور  Aاقدام به تأسیس شرکت فرعی ،شعبه یا
نمایندگیBکهمقیمکشورBاست،مینمایدوبرایاینمنظورازابزارتأمینمالیبهرهمیبردکه
در کشور « Aابزار سهامی» محسوب میشود اما در کشور  Bمشمول عنوان «ابزار بدهی یا وام»
میشود.ابزارسهامیبهمعنیداراشدنحقنسبتبهداراییودرآمدیکشرکتدرازایتأمین
مالی آن میباشد که سهام قابل دادوستد در بورس نمونۀ بارز آن است اما ابزار بدهی به معنی
داراییاستکهمستلزمپرداختمبلغثابتیبهدارندهاغلبهمراهبابهرهباشدکهنمونۀمعمولآن
اوراق قرضه و اسناد رهنی هستند.بنابراین پرداختهایی که در این خصوص صورت میپذیرد
ممکن است در کشور  Bبهعنوان کسورات قابل قبول پذیرفته شوند اما در قوانین کشور  Aبه
عنوان سود سهام قابل تقسیم ،معاف از مالیات باشند و در نتیجه در هر دو کشور مشمول مالیات
قرارنگیرند(نوربخش .)92:6935،

.5دالیلمخالفتبادرجشرطداوریاجباری
رایجتریندلیلمخالفتباداوریدرمعاهداتمالیاتی،فرضتجاوزبهحقحاکمیتکشورها
میباشد.ویژگی اساسی داوری ،اختیاری بودن آن است؛ (شیروی)99:6936،به عبارت دیگر

الزامآور ممکن است سبب شود کشور متعاهد ،اختیار خود در رد
درج شرط داوری اجباری و  
راهحلبالقوهرااسقاطکند.اماچنینشروطیهماکنونازسویبرخیکشورهامانندکانادا،
یک 
شدهاندواینامربهمعنیقابلاجرابودن
فرانسه،آلمان،سوییس،انگلستانوآمریکابهکارگرفته 
این شروط در معاهدات مالیاتی دوجانبه است .در واقع امروز آنچه با عنوان «اصل مصونیت
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مطلقگرایی دور شده است و اکنون گفته
دولتها» 6در حقوق بینالملل مطرح میشود ،از  

میشود که میتوان «بدون لطمه به حاکمیت کشور خوانده ،مانعِ مصونیت دررسیدگی بهبرخی

دعاوی رامرتفعنمود» (خضری.)699:6936،اصوالً دلیل اصلی توسل به داوری ،همانا فقدان
یکحکومتجهانیوتعددحاکمیتهاوقوانیناست(کاویانی .)699:6920،
یشودایناستکه
توجیهدیگریکهبرایمخالفتباداوریدعاویمالیاتیبینالمللیمطرحم 
یافتنداورانیمستقلوبیطرفکهدارایتخصصکافینیزباشندامریدشواراست.البتهبیطرفی
امری ذهنی باضوابطشخصی استکهاثباتآنامردشواری است(لیو وهمکاران.)915:6936،
یطرف ،راهحل
ینالمللیِ ب 
برای غلبه بر این مانع برخی معتقدند مراجعه به سازمانهای داوریِ ب 
ینالمللیِ
مناسبیاست.بهعنوانمثالاتاقبازگانیبینالمللیباسازوکارنظارتیکهبردیوانداوریب 
خوددارد(حدادی)21:6935،واستانداردهای کاری کهمتضمنحفظاستقاللداورانهستندوبا
گستردهای ازکارشناسان

اتکابهتجاربوسیعی کهدرگذرزمانکسبکرده و همچنین شبکۀ 
میتواندمرجع
توسعهیافتهودرحالتوسعهکهفراهمآوردهاست،مدعیاست 

خبرهدرکشورهای
حلوفصلایندعاویباشد) .(ICC, 2015: 11
مناسبیبرای 

9

یکیازمزیتهاییکهداورینسبتبهرسیدگیقضاییدارد،خصیصۀ«محرمانگی» ایننوع
رسیدگیاست).(Noussia, 2010: 20هرچندگرایشعمومیبهمحرمانهنگاهداشتنداوری است
(خزاعی)699:6922،اما دربستردعاوی مالیاتی یا هرگونهدعاوی کهواجدجنبههای عمومی
هستند ،محرمانهبودن رسیدگی موجب بروز انتقادات میشود؛ چرا که ممکن است بر حقوق
اشخاصثالثاثرگذارباشند).(Ganguly, 2011: 748بههمینجهتبرخیمعتقدندالزامبهانتشار
میشود مباحث کارشناسی
آرای صادره از سوی این مراجع داوری ،عالوه بر اینکه موجب  
پیرامون آنها در جامعه مطرح شود ،سطح درک عمومی از چگونگی اجرا و تفسیر قواعدی که
حکمبرمبنای آنهاصادرشدهاستارتقایابد.بهعالوه اطالع از مبانی صدور آرای داوری ،به
شرکتهای چندملیتیودیگرمؤدیان کمکمیکند تادر انجامفعالیتهای تجاری خودآنها را
ملحوظ نظر قرار دهند .بدین ترتیب شفافیت در اِعمال مفاد معاهدات مالیاتی دوجانبه حاصل
میآید) .(OECD, 2015: 31

ینالمللیبهمعنیتخطیازاصل
البتهبدیهیاستشفافیتدررسیدگیبهاختالفاتمالیاتیب 
یباشد.مأمورانمالیاتی درنتیجۀ بررسی دفاترقانونی واسنادو
«محرمانه بودن اطالعات مالیاتی» نم 
ییابند که افشای آنها موجب ورود خسارت به مؤدی در
مدارک مؤدیان ،به اطالعاتی دست م 
1. Sovereign Immunity.
2. Confidentiality.
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فضای رقابتاقتصادی میشود (رنجبری وبادامچی.)15:6939،بهمنظورممانعتازوقوعچنین
اتفاقی ،عالوه برتدابیر پیشگیرانهای کهدرمقرراتداخلی برای تنبیه مأموران خاطی وضع شده
است،پیشنهادمیشوددرمتنمعاهداتمالیاتینیزضمندرخواستازمؤدیانجهتارائۀاطالعات
الزمبهدیوان داوری ،از داوران و کارکنان اداری دیوان ،تعهدی کتبی مبنی بر عدم افشای اسرار
تجاریمؤدیاناخذشود).(OECD, 2015: 264
ینهبربودنرسیدگیبهدعاویمالیاتیدرمحاکمداورینسبتبهمذاکراتدوجانبۀمقامات
هز 
مالیاتی ،ایراد دیگری استکهازسوی برخی منتقدانمطرحشدهاست.بهعنوان مثال رسیدگی به

سرمایهگذاری»6

سرمایهگذاریخارجیدر«مرکزبینالمللیحلوفصلاختالفات

دعاویمربوطبه
بهطورمتوسطبرای هریک ازطرفین حدودهشت میلیون دالرهزینه دارد.این هزینۀ قابلتوجه
نسبتبهرسیدگی قضایی داخلی یا مذاکراتدوجانبه،ناشی ازمخارجداوران ،مکان برگزاری،
خدمات اداری ،مسافرت ،ترجمه و غیره میباشد ).(Kollman&Others, 2015: 1194بدین منظور
میتوان پرداختمخارجداوری رامنوطبهتوانایی پرداختازسوی مؤدیان کرد و همچنین از
مراحل و تشریفات رسیدگی در دیوان داوری کاست.هرچند احاطۀ طرفین برجریان داوری در
برگزاری داوریهای موردی میتواند در مقایسه با بکارگیری داوریِ سازمانی ،هزینۀ کمتری بر
یکبخت .)41:6930،
طرفینتحمیلکند(ن 


بینالمللیدربسترنظامحقوقیایران
.5-1داوریاختالفاتمالیاتی 
نامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
اگرمحدودیتی برای اعمالشرطداوری درموافقت 
جستوجوکرد.اصول11و

ایرانوجودداشتهباشد،ریشهآنرابایددراصولیازقانوناساسی
بینالمللیرابهتصویبمجلسشورایاسالمی
نامههای 
694قانوناساسی،انعقادعهودوموافقت 
کردهاند .اصل  693نیز صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و
و امضای رئیسجمهور موکول  
دولتییاارجاعبهداوریراکهطرفدیگرآنهاخارجیباشد،مشروطبهتصویبمجلسدانسته
است .
یباشدودولتدر
مالیاتقابلدریافتازمؤدیانغیرمقیموبیگانهمستثنیازاموالعمومینم 
مینماید
یدارد و یا از پرداخت معاف  
جهت انجام وظایف حاکمیتی ،این مبالغ را دریافت م 
ینالمللی
دوگانهایکهازاختالفاتمالیاتیب 

یمبندی
(صفاییوقاسمزاده.)623:6939،نظربهتقس 
بینالدولی و اختالفات دولت با مؤدیان) ،شق نخست مطمئناً منوط به
به عمل آمد (اختالفات  
نامههای موجود و تصویب مجلس شورای اسالمی پیش از الزماالجرا شدن
اصالح موافقت 
1. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
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میباشد.اما در مواردی که اختالف میان سازمان مالیاتی و یک مؤدی مدنظر است ،در صورت

عدم تجویز داوری در موافقتنامه دوجانبه حاکم ،امکان انعقاد قرارداد مستقل و توافق برای

رجوعبهداوریبعدازموافقتهیأتوزیرانوتصویبمؤخرمجلسوجوددارد 6.

یالواقعمقاماعمالاصل693قانوناساسیدرهمینموارداخیرالذکراست؛چهآنکهاصوالً
ف 
یرغم امکانارجاعامربهمحاکمداخلی
این مقررهزمانی موضوعیت داردکهارگاندولتی عل 
(هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  955قانون مالیاتهای مستقیم) قصد مراجعه به نهاد
بینالمللی به داوری
داوری را داشته باشد (کاویانی.)656:6920،بنابراین ارجاع اختالف مالیاتی  
درنظامحقوقیایرانبهشرطتصویبمؤخرهیأتوزیرانوقوهمقننهبامانعیمواجهنیستودر
صورت تصویب قانون مستقل یا اصالح معاهدات دوجانبه موجود ،به طریق اولی ارجاع امر به
داوریجایزاست .
وجودقراردادقبلیمیاندولتومؤدیمبنیبرارجاعامراختالفیبهداوریپیشازبروزدعوا،
یباشد چراکهمالیاتستانی امری حاکمیتی است.اما
مجوزنادیده انگاشتنحقتصویب مجلسنم 
تجویزداوریدرموافقتنامهدوجانبهجاریرانبایدبهمعنیتوافقدولتبامؤدیبرایارجاعامربه
داوری دانست زیرامؤدیطرفمعاهدهنبودهبلکهصرفاًیکیازاتباعدولتمتعاهدتلقیمیشود
(عسکری .)24 :6936،فلذا درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی پس از تصویب در مجلس
میکند.عالوهبراین
شورای اسالمی ،لزوم اخذ مجددمجوزبه صورتموردی ازمجلسرارفع 
باید توجهداشتکهاگرچهقواعدمالیاتستانی ارائهشدهازسوی  OECDدرقالب«رهنمود» 9و
«توصیه»9ارائهمیشوند ،مقبولیت باالوپیادهسازی سریع آنهادرمعاهداتمالیاتی سببشدهاست
کهبرخی صاحبنظران آنها را فراتر از «حقوق نرم» 5دانستهوحتی واجدقابلیت تبدیل شدنبه
ینالمللیبدانند).(Christians, 2007: 5
حقوقعرفیب 

.6بررسیشرطداوریدرمعاهداتمالیاتی 
معاهدهایرامنعقدکردندکهتبدیلبه

سال6330میالدی،کشورهایعضوجامعۀاروپایی
سرمشقی برای تدوین شروط داوری در دیگر معاهدات مالیاتی شد .در کنوانسیون  EUکه
معاهدهای چندجانبهتلقیمیشود،شرطداوریاجباریاستلیکنرأیصادرهازسویمحکمۀ

یباشد؛ بدین معنی که حتی پس از صدور حکم ،به مقامات
الزامآور نم 
داوری از لحاظ فنی  
.6نامهشماره3126شوراینگهبانمورخ .6919/02/09

2. Guideline.
3. Recommendation.
4. Soft Law.
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راهحل
مالیاتیاینفرصتاعطامیشودکهبهراهحلیجایگزیندستیابند؛البتهمشروطبراینکه 
متخذه منجر به عدم اخذ مالیات مضاعف شود.این معاهده عالوه بر شرکتها شامل «مقرهای
دائمی» 6نیز میشود ومؤدی «حقآغازفرآیند داوری» 9رادراختیار دارد ).(ICC, 2000: 2بنابر
تعریفمادۀپنجمعاهدۀنمونهمالیاتی«،OECDمقردائمی»بهمعناییکمکانثابتکسبوکار
است که از طریق آن امور تجاری یک شرکت تجاری ،تماماً یا جزئاً انجام میپذیرد.طبق این
ماده،مفهوم«مقردائمی»شاملنهادهاییازاینقبیلمیشود:محلمدیریت،شعبه،دفتر،کارخانه،
کارگاه ،معدن ،چاه نفت و گاز و یا هر مکانی که برای استخراج منابع طبیعی مورد استفاده قرار
گیرد(نوربخشوفیضیچکاب.)93:6934،
در این معاهده یک شرکت سه سال زمان دارد تا پروندۀ مورد نظر را به داوری بسپارد.
همچنینمقاماتصالحمالیاتیتادوسالفرصتدارندکهمسألۀمورداختالفراطبقآیینتوافق
دوجانبه حلوفصل نمایند و در غیر این صورت شش ماه زمان برای تشکیل یک «کمیسیون
مشورتی» 9دارندکهباید ظرفششماهاخذتصمیم کند.شایان ذکراستکهاین معاهدههیچ
گونهقواعدیدررابطهبارسیدگیشکلیمحکمۀ داوریتجویزنکردهاستوتعییناینمراحل
برعهدۀمقاماتصالحگذاشتهشدهاست .
طبقبنددوممادۀ  94هردومعاهدۀ نمونۀ  OECDو UNهنگامدرخواستیک مؤدی برای
حلوفصلاختالف،کشورهایمتعاهدملزمبهصرفتالشطبقآیینتوافقدوجانبه
آغازفرآیند 
جهت حصول نتیجۀ مطلوب هستند .لیکن طبق بند پنجمی که اخیراً به مادۀ  94معاهدۀ نمونۀ
OECDاضافهشدهاست،اگرکشورهایمتعاهدموفقبهفیصلۀدعوادربازۀ زمانیدوسالهای که
یگردد نشوند ،مسألۀ مورد اختالف به یک هیأت
از آغاز ارائۀ درخواست مؤدی احتساب م 
یشبینی شدهاست ،بههیچ
داوری مستقلارسالمیشود.روندداوری کهدراین معاهدۀ نمونهپ 
یباشد،بلکهمکملیدرجهتاجرایمؤثرترآناست .
وجهجایگزینآیینتوافقدوجانبهنم 
والزامآوراست؛بدین معنی کهدرصورت

درمعاهدۀ نمونۀ  OECDشرطداوری ،اجباری 
تحققشرایط مقرر،مؤدی میتواند فرآیند داوری رابدون کسب رضایت قبلی مقامهای صالح
آغازنماید.هرچند در پانویس بند پنجم مادۀ  94معاهدۀ نمونۀ سال  9002بهاین نکتهاشارهشده
استکهممکناستاین طریق حلاختالفباقوانین داخلی یک کشور متعاهد ،دارای تعارض
راقائلشدهاستکهجملهایراکهمراجعهبهداوریدر

باشد.همچنینبرایکشورهاایناختیار
1. Permanent Establishments.
2. Right of Initiative.
3. Advisory Commission.
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صورتاخذتصمیمقبلینسبتبهاختالفمطروحهدریکیازمحاکمقضایییااداریداخلیرا
 6.حذفکنند،منعکردهاست
94 )برای مادۀAlternative A and Alternative B(  دارای دوگزینۀ متمایزUN معاهدۀ نمونۀ
 لیکن،گزینۀ نخستفاقد شرطداوری استاماگزینۀ دوم حاوی شرط داوری بوده.یباشد
 م
 از جهاتی با آن متفاوت،OECD علیرغم الگوبرداری ازشرطداوری مندرجدرمعاهدۀ نمونۀ
مدتزمان
   بهجایUN نخستین تفاوتدراین استکهمعاهدۀ نمونۀ.(Ault, 2013: 18) است
.مدتسهسالرا قید کردهاست،یشبینی شدهاست
  پOECD سالهای کهدرمعاهدۀ نمونۀ
 دو

کهاختیارمراجعهبهداوریرابهشخصOECDتفاوتدومایناستکهبرخالفمعاهدۀنمونۀ
 آغازداوری راموکولبهتقاضایUN  معاهدۀ نمونۀ،متقاضیِ آغازکنندۀ دعوااعطاکرده است
مقاماتصالحیکیازکشورهایمتعاهدکردهاست؛بدینترتیباگرهردوکشورمتعاهدمعتقد
،به«داوریناپذیری»موضوعمطروحهباشندیایکیازآنهاتقاضایشروعداوریرامطرحنکند
بهمقاماتصالحدوکشورUNمعاهدۀنمونۀ.موضوعمورداختالفبهداوریاحالهدادهنمیشود
 ازاجرای تصمیم،این اختیار رامیدهد کهباحصولتوافقتاششماهپسازابالغرأی داوری
 .(United Nations, 2011: 367) 9صرفنظرکنند

متخذه
نمونهای کهایاالت متحدهبرای انعقادمعاهداتمالیاتی دوجانبۀ این
  درانتهااشارهبهمعاهدۀ
 ایاالت متحده تا سالها از درج شرط داوری در9.ینماید
  مفید م،کشور تدوین کرده است
 مقامات مالیاتی ایاالت متحده چندان نسبت به داوری.میکرد
   اجتناب،معاهدات مالیاتی خود
صرف حصول توافقدر خصوصساختار رسیدگی،خوشبیننبودهوبراساس تجربیاتگذشته

1. “In some States, national law, policy or administrative considerations may not allow
or justify the type of dispute resolution envisaged under this paragraph. In addition,
some States may only wish to include this paragraph in treaties with certain States. For
these reasons, the paragraph should only be included in the Convention where each State
concludes that it would be appropriate to do so based on the factors described in
paragraph 65 of the Commentary on the paragraph. As mentioned in paragraph 74 of that
Commentary, however, other States may be able to agree to remove from the paragraph
the condition that issues may not be submitted to arbitration if a decision on these issues
has already been rendered by one of their courts or administrative tribunals.”
2. “…any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if
either competent authority so requests. The person who has presented the case shall be
notified of the request. These unresolved issues shall not, however, be submitted to
arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or
administrative tribunal of either State. The arbitration decision shall be binding on both
States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of
these States unless both competent authorities agree on a different solution within six
months after the decision has been communicated to them or unless a person directly
affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the
arbitration decision. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual
agreement settle the mode of application of this paragraph.”
3. United States Model Income Tax Convention.
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یدانستند).(Farah, 2009: 744حتیدرنسخۀسال9001
داوریراامریبهشدتزمانبروزایدم 
معاهدۀنمونۀاین کشور ذکریازشرطداورینشدهاست؛امابارواجاینشرطمیان کشورهای
عضو  ،OECDمجبور شد در معاهدات خود با برخی کشورها مانند آلمان ،کانادا ،بلژیک و
سوییس ،اِعمال این شرط را بپذیرد.همچنین در تازهترین نسخۀ اصالحشده از معاهدۀ نمونه که
سال9061منتشرشد،مادۀ94راکههماننددیگرمعاهداتنمونۀذکرشدهبهآیینتوافقدوجانبه
الزامآوروساختاردیوان
اختصاصیافتهاست،اصالحکردهوباافزودنچندینبند،شرطداوری 
داوریرابهتفصیلبیانکردهاست .
شروط داوری که در معاهدات منعقدۀ دوجانبۀ ایاالت متحده درج شدهاند دارای ویژگیهایی
نمیباشد و صرفاً با رضایت هر دو کشور متعاهد و مؤدیِ
بدین قرارند:رجوع به داوری اجباری  
میباشد
الزامآور 
میشود.اماپسازرسیدگی،رأیصادرهبرایهمۀطرفهاینزاع 
متقاضیآغاز 
امامؤدیِ شاکی حقدارد کهداوری رانپذیرفته وبهمحاکمقضایی مراجعهکند.موضوعاتی که
شدهاندومؤدیاننیز
سیاستگذاریمالیاتییاقوانینداخلیباشندازاینشرطاستثنا 

مرتبطبامباحث
حق اظهار موضع خود در محکمۀ داوری را دارند.دراغلباین معاهدات،یک سازمانداوریِ
میشوند ).(Ganguly, 2012: 768هزینۀ
خاصتعیین نشدهوداوریها به صورت موردی برگزار  
برگزاریداورینیزدرانتهابهطورمساویمیانمقاماتصالحدوکشورتقسیممیشود.

تصمیمگیریداوران 

.7تعیینرویکـردمناسببرای
افزودهشدهاستکهدرآننمونهایازیک

بهمجموعۀنظریاتمشورتیOECDیکالحاقیه
موافقتنامۀ داوری جهتاجرایی کردن بند پنجممادۀ  94ارائهشده است.درنظریات مشورتی
یشبینی
منتشرهبرای معاهدۀ نمونۀ  UNنیز چنین الحاقیهای برای بندپنجممادۀ  94آنمعاهدهپ 
شدهاست.بهموجباین موافقتنامههای نمونه ،بسیاری از الزامات فنی و شکلی فرآیند داوری
تصمیمگیری یک محکمۀ داوری به دو طریق کلی قابل تصور

معین میشود.نحوۀ برگزاری و 

است.نخستروشیکهبهنام«تصمیممستقل»6شناختهمیشودودیگرروش«پیشنهادنهایی»9یا
«بهترین وآخرین پیشنهاد» 9کهباعنوان«داوری بیسبالی» 5نیز مطرحاست.این مسألهمستفاداز

جملۀ پایانی مادۀ  94طبق«حیطۀ اختیاراتی» 4که باتوافقدوکشورمتعاهدبرای داورانتدوین
خواهدشد،مشخصمیشود .
1. Independent Opinion Approach.
2. Final Offer.
3. Last Best Offer.
4. Baseball Arbitration.
5. Terms of Reference.
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روش«تصمیممستقل»بدینترتیب استکهرویدادهاو ادعاهایطرفینبراساسقانونحاکم
توسطداوراناستماعمیشود وسپسداورانبرمبنای یک تحلیل مکتوبومستدلازشواهدو
یدارند(.(OECD, 2010: 387امادرروشداوری
منابعحقوقیقابلاِعمال،تصمیمخودرااعالمم 
«پیشنهادنهایی»،طرفیندعواپیشنهادهاینهاییخودرانزدداورانمطرحمیکنندوداورانراهحلی
برمیگزینند 
راکهبرای حصولنتیجۀ مطلوب،بهنظرخودنزدیکتر بیابند  ،

.(Wittman, 1986:

 )1551بنابراین در یک معاهدۀ مالیاتی ،ابتدا مقامات دو کشور پیشنهاد خود را نزد هیأت داوری
مینماید .
الزامآورانشا 
راهحلپیشنهادیرابهعنوانرأی 
عرضهمیکنندواینهیأتیکیازدو 
هر چند اتخاذ روش مناسب به طور قطعی به ماهیت مسألۀ اختالفی بستگی دارد ،اما در
موافقتنامۀ نمونۀ  OECDروش«تصمیم مستقل»بهعنوان اصل کلی پذیرفته شده است ،لیکن با
لحاظ این حقیقت که در بسیاری از موارد ماهیت دعوا اقتضای دیگری دارد ،امکان توافق برای
بکارگیری روش «پیشنهاد نهایی» توسط مقاماتراممکندانستهاست.حالآنکه درموافقتنامۀ
UNعکساینروشتوصیهشدهاست؛بدینترتیبکهروش«پیشنهادنهایی»بهعلتکمهزینهتر
یعتربودنبهعنواناصلپذیرفتهشدهاستاماایناختیاربهکشورهایمتعاهددادهشدهاست
وسر 
کهباتوافقدوجانبه،بههیأترسیدگیکنندهحقاتخاذ«تصمیممستقل»رااعطاکنند .

.8نتیجهگیری 
سازوکارالزامآوری

ازآنجاکهآیینتوافقدوجانبهفعلی درمعاهداتمالیاتیدوجانبهایران،
درحلوفصلاختالفاتنبوده است،امکانبالتکلیف ماندنموضوعمورداختالفوجوددارد.

تأثیر و ماحصل وجود شرط داوری این است که مقامات وادار شوند اختالف مطروحه را طبق
حلوفصل
آیین توافق دوجانبه با یک زمانبندی مشخص و پیش از ارجاع موضوع به داوری  
بحثبرانگیز وحساسیتزا مرتبط باامورحاکمیتی مطرح شوندکه
نمایند.درصورتی که مسائلی  
بیطرف رسیدگی شود،
مقاماتدوکشورترجیح دهندبهآنمسائلدریک مرجع مستقل و  
شرطداوریمیتواندموجبفیصلهقضیهدرچارچوبقواعدمشخصوبازهزمانیمناسبیشود .
علیایحالکاربردشرطداوریدرمعاهداتمالیاتیبهسیاستهاومالحظاتاداریکشور
حلوفصل اختالفاتدارد،وابستهاست.مخالفان
متعاهد و تجربهای که از اِعمال سازوکارهای  
درجشرطداوریمعتقدند،درعملدعاویکمیدرفرآیندمعمولحلاختالفمطرحمیشوند
حلوفصل در محاکم قضایی
یمانند که آنها نیز قابل  
و تعداد اندکی از آنها بالتکلیف باقی م 
توسعهیافته در برگزاری

داخلی هستند .همچنین ممکن است تجربۀ بیشتری که کشورهای 
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حلوفصلاختالفاتدارندموجبایجاد موقعیتی برترنسبتبهکشورهای درحال
سازوکارهای  
زینهبر بودن
یطرفی واستقاللداوران،دشواری یافتن داوران باتجربه و ه 
توسعهشود.ابهام درب 
داوریازدیگردالیلابرازشدهازسویمخالفاناست .
ماندهاند؛
درمقابل ،موافقانقائلبهاهمیت هماندعاویِ انگشتشماری هستند که بالتکلیف  
چرا که نمایانگر موقعیتهایی هستند که موجب اِعمال مالیاتهای مضاعف بر خالف هدف
یهگذاران خارجی ازحصول
انعقادمعاهداتمالیاتی میشوند.داوری موجباطمینان خاطرسرما 
یشودزیراممکناسترسیدگیقضاییِداخلیباانصافوسرعتکافیانجام
نتیجۀمطلوبترم 
نگردد.محدویت زمانی رسیدگی پیش ازارجاعبهداوری ،مقاماتمالیاتی راترغیب بهپیگیری
کمتجربگی کشورهای متعاهد را
یطرفانه ،نقیصۀ  
یتر دعاوی میکند ولزومصدوررأی ب 
جد 
میکند.تعیین سازوکار درست برای انتخابداورانیا رجوعبهداوری سازمانی ،نگرانی
جبران  
میکندوصرفۀاقتصادیداوریبهعلتعدملزوماتالفزمان
یطرفبودنداورانرارفع 
بابتب 
یهپذیراست .
وپولدرمراحلرسیدگیبدویوتجدیدنظرمحاکمداخلی،توج 
نظر بهمحدودیتهای مقرر در اصول  694،11و  693قانون اساسی ناظر بر لزوم اخذ مجوز
هیأت وزیران و مجلس شورای اسالمی برای ارجاع اختالفات مربوط به اموال عمومی به داوری
کهطرفدیگرآنهااتباعبیگانهباشند،پیشازاصالحمعاهداتدوجانبهموجودیاتصویبقانون
بینالمللی به داوری (چه با مقامات مالیاتی کشور
مستقل ،الزم است ارجاع اختالفات مالیاتی  
متعاهددیگریااتباعکشورمزبور)بهصورتموردیبهتصویبقوهمقننهبرسد.البتهاینامرنافی
میباشد و ارجح است که اصالحات قانونی الزم
مزایای متصوره برای مراجعه به محاکم داوری  
ملحوظنظرمقننقرارگیرد .
با توجه به مزایایی کهبرای درجشرطداوری دریک معاهدۀ مالیاتی دوجانبهقابلتصور
یماندانتخابیکیازشروطنمونۀداوریاستکهبراینیازهایکشور
است،پرسشیکهباقیم 
موردنظرمطلوبترباشد.تفاوتهای موجود بین دوشرطنمونۀ  OECDو UNپیشتر ذکرشد.
بهطورکلی میتوان گفتمعاهدۀ نمونۀ  UNتطابقبیشتری بانیازهای کشورهای درحالتوسعه
سرمایهدار

توسعهیافته و 

دارد،درحالی کهکشورهای عضو OECDاغلبدرردیف کشورهای 
هستند که در موقعیت تقریباً برابری نسبت به یکدیگر قراردارندومفادمعاهدۀ نمونۀ  OECDبا
یشبینینیازهایآنانتنظیممیشود .
پ 
شرطداوری رامیتوان درمتنمعاهداتموجودوآتی به کار برد و یا موافقتنامهای مستقل
یلدهندۀاینشروطکهبایدملحوظ
معالوصفبرخیازارکاناساسیتشک 
پیرامونآنتدوینکرد .

131

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


شوندبدینقرارند:فرآیندآغاز(بالحاظ اولویت رجوعبه آیینتوافق دوجانبهبهعلتمزایایی که
دارد)،اجباری بودن (چهاز طرف مؤدی درخواست شود و چه از طرف یکی از دولتین متعاهد)،
الزامآور بودن (حکمصادره چه برای مؤدیان و چه برای دولتها باید الزماالتباعباشد)،قلمروی

اجرامبنیبرپوششتماماقسامتحمیلیمالیاتهایمضاعفاعمازحقوقی6بهمعنیمشمولیتیک
مؤدیدرهردوحوزه(مالیاتمضاهفمثبت)ویاهیچیکازدوحوزه(مالیاتمضاعفمنفی)و
ییمقدم،)96:6939،آیینشکلی
اقتصادی9بهمعنیمشمولیتمالیاتیدومؤدیازمنبعواحد(رضا 
برگزاری (رعایت حداقلاستانداردهای دادرسی منصفانهوبیطرفانه ،حقانتخابمحلبرگزاری،
زمانبندیطرحدادخواست،رسیدگی،صدورحکم،اعتراض،تجدیدنظروتضمینحفظاطالعات
محرمانه) ،حق مشارکت مؤدیان در مراحل رسیدگی (شامل حق درخواست آغاز رسیدگی و
انصرافازآن)وتضمین حصولنتیجه (حکمقطعی کهمؤدیان وکشورهااجرای آنراگردن
نهند) .


1. Juridical Double Taxation.
2. Economic Double Taxation.

داوریپذیریاختالفاتمالیاتی 

بینالمللی  131

منابع 
الف)فارسی 
کتابها 

 رنجبری،ابوالفضلوبادامچی ،علی ،)6939(،حقوقمالیومالیهعمومی ،چاپ دوازدهم،تهران:انتشاراتمجد .
بینالمللی ،چاپ
داوریهای تجاری  

 سیدی ،جواد ،)6939( ،درآمدی بر قابلیت ارجاع در اول،تهران:انتشاراتجنگل،جاودانه .
 شیروی،عبدالحسین،)6936(،داوریتجاریبینالمللی،چاپاول،تهران:انتشاراتسمت.قاسمزاده ،سیدمرتضی،)6939(،حقوقمدنی-اشخاصومحجورین،
 صفایی،سیدحسینو ویراست،5چاپنوزدهم،تهران:انتشاراتسمت.
بینالمللی ،چاپ
سرمایهگذاری خارجی در رویه داوری  

 عسکری ،پوریا ،)6936( ،حقوق اول،تهران:انتشاراتشهردانش .

 لیو دی.ام ،.جولیان و میستلیس ،لوکاس ای.و کرول ،استفان ام ،)6936( ،داوری تجاریبینالمللیتطبیقی،ترجمۀمحمدحبیبیمجنده،چاپاول،قم:انتشاراتدانشگاهمفید .

نیکبخت،حمیدرضا،)6930(،داوریتجاریبینالمللی«آیینداوری»،چاپدوم،تهران:
 مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانی.
مقالـهها 

 اسکینی ،ربیعا« ،)6913( ،اختیار دولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاریبینالمللی»،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،دورۀ .94
 باقری،محمود«،)6921(،قابلیتداوریاختالفاتناشیازحقوقاقتصادی:ناکامیقراردادیدررجوعبهداوریدردعاویحقوقرقابتوحقوقبازاربورس»،مجلهتحقیقاتحقوقی،شمارۀ
 .52

 حدادی ،مهدی« ،)6935( ،نظارت مراکز داوری بر رأی داوری» ،دوفصلنامۀ دانش حقوقمدنی،سال،5شمارۀ .6
 خزاعی ،حسین« ،)6922( ،خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی وبینالمللی»،فصلنامهحقوق،دورۀ،93شمارۀ .9

بینالملل» ،پژوهشنامه
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