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مقدمه.1
ده چند طول چشمگۀدر رشد شاهد مالیاتاخذازاجتنابهاینامهموافقت»یرگذشته

اینازکههانامهموافقتاینمجموعرقماکنونکهطوریبهایمدهدرسطحجهانبو6«مضاعف
شوند،یمیدهنام9«دوجانبهمالیاتیمعاهدات»مقالهایندرپس بر برآورد9000بالغ معاهده
(Kobetsky, 2011: 1)شودمی یجترومعاهدات،اینانعقادازهدف. گذاریسرمایهتجارتو

یرتفسیکن.لاستبودهمضاعفهایمالیاتاعمالریسکحذفطریقازکشورهامیانخارجی
یانبروزاختالفمیبرایمحملالمللی،ینمعاهداتبیگرهماننددیزنیاتیمعاهداتمالیواجرا

یبرایحقوقیجادمعاهداتموجباینآوردهاست.ازآنجاکهانعقادافراهممتعاهدیکشورها
اختالفاتوفصلحل(،6924:65مازار،)عربشودمیکشورهردویممقیانکشورمقابلومؤد

.استدوجانبهیندیفرآیطیازمندنیزبرآمدهازآنهان
باشد،یهردوکشورمتعاهدمیاتیمقاماتمالۀدوجانبهبرعهدیاتیمفادمعاهداتمالاجرای

ازمتفاوتیدرکیر،تفسهنگامکشوردوقضاییمحاکمومقاماتکهامکانداردعمالًینبنابرا
حوزۀدوهرمعاهدهدرهماهنگاجرایمافوق،مقامیکفقدانبا.باشندداشتهمعاهدهشروط
دوجانبۀیاتیتماممعاهداتمالتقریباًپیرویسبببه.(Lang, 2010: 147)شودنمیمحققمالیاتی
OECDۀنمونۀدرجهانازدومعاهدمنعقده

UNو9
معاهداتمواددرجترتیببهنسبتحتی5

(Avi-Yonah, 2007: 3)،این94مادۀدرالذکرفوقاختالفاتوفصلحلبامرتبطتدابیربینیپیش
قابلمشاهدهاست.4«توافقدوجانبهیینآ»باعنوانمعاهدات

اِعمالبریمبنیمؤدیکدرصورتاعتراضیرالذکر،اخۀبهموجبمستفادازبنداولماد
کشوریاتیبهمقامصالحمالیداعتراضبایناباشد،نمیمربوطهمعاهدۀمفادباابقطکهمیاتیمال

شودیمتقدیمحلاقامتمؤد برایصالحمقامکهصورتیدرمادههمیندومبندموجببه.
یتالشکندبرایدبایابد،رفعمسألهدستنجهتمطلوبیحلبهراهیکجانبهصورتبهرسیدگی،

مقامصالحمطروحه،اختالففصلوحل یابددستتوافقبهدیگرمتعاهدکشوردرهمتابا بند.
یزدرمعاهدهننشدهبینیپیشمواردیاوتفسیریمسائلازبرخاستهاختالفاتبرایمادهاین سوم
مستقیمارتباطبرقراریچهارمبندماده،اینتدابیراجرایجهت.استکردهمقرررایبترتینهم
یندگاننمایامتشکلازمقاماتمشترک،کمیسیونیکتأسیسطریقازجملهازماتمقامیان

                                                                                                                                                                                                        
1. Double Taxation Treaties. 
2. Bilateral Tax Treaties. 
3. Organization for Economic Co-operation and Development. 
4. United Nations. 
5. Mutual Agreement Procedure. 



 111المللیبینمالیاتیاختالفاتپذیریداوری
 

است.دادهیشنهادراپشان
فقداناستوبهعلتاساسیاختالفموارددرهایییکاستیتوافقدوجانبهمزبورداراآیین

درداوریشرطگنجاندنباانددادهترجیحکشورهاازرخیبیان،مناسبازمؤدییقضایتحما
بدین.(Lang, 2010: 149)کنندیزبهاختالفاتپرهیدگیدررسبستبنبروزازخود،معاهدات
استشدهیمهضم94ۀبهمادیبندپنجمیزنUNوOECDۀنمونۀمعاهدیراخویرایشِدودرمنظور

دراکهمدلیلاینبهلیکنآید؛فراهممتعاهدکشورهایبرایداوریبهرجوعامکانتا ینعموالً
مال حق سویکستانیِیاتاختالفات از چالشکشیحقوقیایقیاشخاصحقیدولت یدهبه

ودر(Bantekas, 2008: 182)شودیمیستهنگریدترددیدۀبهاختالفاتیناپذیریداوریبهشود،یم
نشدهاست.بینیپیشداوریشرطکنونتایزنیراناۀدوجانبیاتیمعاهداتمال

کشورهاقابلتصوراستویانمیآندرسطوحمختلفازناشیوروابطیآنجاکههمکارزا
شاهدافزایحت ماننددولتیمقاماتازتریسطوحنازلیانمیروابطمتعددهمکاریشامروزه

آنجاازنیز(و6911:91یرعباسی،)مهستیمکشورهاعمومیحقوقاشخاصواداریمسئولین
محسوساستکامالًایراندراختالفاتفصلوحلبرایداوریازحمایتویسبهگرایشکه
پرتو،یمی)کر 6936و ا،(642: ارائپژوهشیندر استضمن دریمبانۀتالششده مطروحه
وهاچالشمالیاتی،معاهداتازبرخاستهاخالفاتپذیرییداورییددرجهتتأیحقوقیندکتر

.گیرندقرارمداقهوبررسیموردنیزسیرمایندرآنهارفعراهکارهای
 

تحقیقیشینۀپمرور.2
بهمقاماتدوکشوراجازهمOECDۀنمونۀمعاهد94ۀبندچهارمماد بدونکهدهدیصرفاً

یکۀبهواسطنیاز،صورتدروبپردازنداطالعاتتبادلبهمستقیماًدیپلماتیک،مسیرهایطی
یر.ازآنجاکهتدابOECD, 2010: 354))خودکنندیآرایشفاهمشترکاقدامبهتبادلیسیونکم
بلکهسازدیدوکشورراملزمبهحصولتوافقنماختالفات،بروزهنگاممادهایندرشدهبینییشپ

اعمالیامضاعفمالیاتاعمالامکاننمایند،تالشاجماعبرایخواهدمیکشوردوازفقط
بدشودنمیبرطرفکامالًمزبورمعاهدۀانعقادهدفبامخالفمالیاتی ارائین. روشۀمنظور

ۀتوافقمندرجدرمادیلروندتحصیلکهدرجهتتکمیحلاختالفبهطوریبرایگزینیجا
یندفرآیببودهوموجبتخر94 دردستورکار قرارOECDیامورمالکمیتۀمذکورنگردد،

   .(OECD, 2007: 3)گرفت
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یباقدامبهترغ(ICC)6«المللیبینبازرگانیاتاق»یباربهطورجدیننخستدرسمینظربه
ینچهآنکهااست؛کردهیاتیمالالمللیبیناختالفاتبهنسبتاجباریداوریقبولبرایهادولت
نیزاخیراً.(6920:3مازار،)عرببودساختهمنتشربارهایندرخاصیآییننیز6325سالدرنهاد
پیمشورتیاتنظر،نهادینایاتیِمالسیونِکمی عملۀبرنام»یرامونخود بایاتیچهاردهم مقابله

(BEPS)9«اختالفاتفصلوحلسازوکاربربهبودیمبنOECDوانتقالسودسازمانپایهفرسایش
یمالیاتمعاهداتدریداوریاجباراِعمالرویپیشهایچالشوموانعآنطیوساختهمنتشررا

برشم را بایبرایریتدابیحاوBEPSیاتیعملگانۀپانزدههایبرنامه9.استردهدوجانبه مقابله
استفادهسوءوییشناسایقازطرالمللیبینمؤدیانکههستند5«مالیاتیاجتنابوگریز»ترفندهای

ازهابرنامهنیاییمتوننهاتدوین.شوندمیمرتکبیاتیمعاهداتمالیموجوددراجرانقایصاز
همکارOECDسازمانیسو وکشورهایغیرعضوکشور20ازبیشیوبا سالازG20گروه

.(Avi-Yonah & Xu, 2016: 2)استرسیدهپایانبه9064سالوآغاز9069
ۀسابقیاتیمالالمللیِینبیِدرمواردبروزدعاویرجوعبهداوریشنهادذکراستپیانالبتهشا

یننهم»در1«کرونایندنل»و4«ماتسون»یشنهادیبهطرحپتوانیعنوانمثالمدارد.بهترییطوالن
 Lindencrona)شدبرگزاریددرمادر6313اشارهنمودکهسپتامبرسال1«کنفرانسحقوقجهان

& Mattson, 1982: 77).کهیندربرل2«المللیبینمالیمؤسسۀ»کنگرۀپنجمینوسیدرنفردواین
 آ6326سال موضوع معاهداتمالیینبا در دوجانبه یاتیتوافق نمونۀشرطیک،شدبرگزار
بهنظرایاتیدرجدرمعاهداتمالیبراداوری فصلوحلیبراینهگزینبهتریشانارائهکردند.

فراملیکیستأسی،دعاوگونهینمتحدالشکلا است.یداورینهاد مللبوده توسطسازمان
کمدرزمانحاضراعالمکردکهدست3خودگزارشدرOECDیامورمالیتۀکمالوصفمع
دوجانبهتوافقآییندریت،اولویدارایامکملیرابهعنوانابزاریشرطیندرجچنتواندینم

                                                                                                                                                                                                        
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-OECD-
Discussion Draft-on-BEPS-Action-14-Make-Dispute-Resolution-Mechanisms-More-
Effective-(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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.(Chetcuti, 2001: Para1.1)بگنجاند
دربارخستیننداوری،بهمالیاتیفراملیِاختالفاترجوعای،منطقهسطحدرهمچنین

سالمصوب6«وابستههایشرکتسودتخصیصبهمربوطمضاعفهایمالیاترفعکنوانسیون»
اتحادیهداوریکنوانسیون»نامبهکهمعاهدهاین.گرفتقراراستفادهمورداروپادراتحادیۀ6330
شدنتبدیلازسپوبودشدهارائهدستورالعملیکعنوانبهبارنخستینشود،میشناخته9«اروپا
 ,Bernath)شدمیاجراییبایدسالپنجمدتبه6334سالابتدایازالدولی،بینمعاهدۀیکبه

2006: ii).ماسبقبهعطفبامتعاهد،کشور64همۀسویاز9005سالدرآنامضایبالیکن
(EC Report, 2005: 2)شدتلقینافذ9000سالازشدن، تاریخدرقطعیهایگامرویهربه.
بانک»،«جهانیبانک»قبیلازالمللیبینهایسازمانهایتالشمرهونبایدرامالیاتیداوری
آغازاز،«اقتصادیهمکاریوتوسعهسازمان»و«المللیبینبازرگانیاتاق»،«امریکاییبینتوسعۀ
بهرسیدگیجهتورآالزامجایگزینیعنوانبهداوریکاربستپیرامونکنون،تا9000سال

.(Cruz, 2008: 533)دانستمالیاتیاختالفات
 

 یاتیدرمعاهداتمالیداورشرطدرجلزوم.3

وغالبروشتاکنون،شدهدرجیرانایاتیمالیکهدرمعاهداتفعلیاتوافقدوجانبهیینآ
درهاییتیکاستردیدبیلیکناست،بودهمضاعفهایمالیاتبهمربوطدعاویرفعپرطرفدار

دوصالحمقاماتهرچندی،فعلۀدوجانبمالیاتیمعاهداتکهداشتتوجهباید.شودیمیافتآن
بنابراین.آورندنمیپدیدآنهابرایالزامیاماکنندمیمضاعفهایمالیاترفعبهتشویقراکشور
باقمضاعفکمهایمالیاتدوجانبه،توافقآییناعمالازپسحتیکهاستمحتمل یاکان

فعالوینقشبینیپیشعدم،کردمشاهدهتوانیمیتوافقفعلیینکهدرآیگریدیبمانند.کاست
ینددرفرآیانکهمؤدیمعنینبدباشد؛یتوافقاتدوجانبهمینددرفرآیانمؤدیبراشدهینتضم
تکالگیرییمتصم حقوقو حاکمبر حاندارند،مؤثریدخالتاست،ایشانیفکه کهیلدر

داخلیمالیاتیحقوقنظامدرمالیاتیاختالفاتفصلووتوافقباآنهاجهتحلیانمشارکتمؤد
(.6921:611ی،)رستماستشدهبینیپیشایران

دولمتعاهدواردیاتیِمقاماتمالیاندوجانبهمتوافقِیِکهبرروشفعلینقدینترعمده
یامذاکراتوینمراحلانجامایبرایزمانیدشروطتحدایینمعیقواعدشکلییناست،عدمتع

همچنیبرایخاصییاجراآیینیحت است. قبیعواملینتوافقاتحاصله بروزیلاز احتمال
                                                                                                                                                                                                        
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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تجدبدوییدگیرسبایاتیتوسطمقاماتصالحمالیشکلیدگیرسیانتعارضم دریدنظرو
یماتواحتمالعدممطابقتتصمیجهنتدرحصولیرروندمذاکراتوتأخیلتطوی،محاکمداخل

هایکاستیدیگرازمؤدیان،اقامتمحلکشوراتیمعاهدیایملینمقاماتبامقرراتقوانینا
.(UN, 2001: 3)هستندیفعلۀتوافقاتدوجانبیینآ

پینبنابرا اعمالآناپذیریبینییشابهامو از سببشدهآید،یتوافقدوجانبهحاصلمیینکه
یزنینداشتهباشند؛هرچنداگرشخصیرتدابینبهدرخواستآغازایچندانرغبتیانتکهمؤداس
نماینهگزینا اعمال مشارکتبسید،را مؤدیارحق فرآیمحدود فقدانگیرییمتصمینددر و

احتمالاینباشند،داشتهحقوقیمبانیکهیالزامبهصدوراحکامیابدرغیدگیقواعدرسیتِشفاف
مؤددهدمیافزایشار نهایمتقاضیکه تصمیتدر مقاماتمالیمیبا اتخاذیاتیکه دوکشور

درسرگردانیآننتیجۀالبتهکهیند؛خودببیانآنرابهزیحتیاچندانموافقنباشدواند،نموده
.(Gildemeister, 2007: 3)استمتعاهدکشورهایبرزمانوبرهزینهپیچیده،قضاییهایرسیدگی
داوریتمز شرط درج دوجانبیالزام معاهدات ینایاتیمالۀدر که تعیینطریقازاست
جهتتشکهایمهلت بازیداورۀمحکمیلمحدود حداکثر برایزمانۀو حکمیمجاز صدور

بهروندرسیاتوسطداور .شودمیومانعاتالفوقتیدهبهاختالفاتشتاببخشیدگیداوران،
روزاززمان90مثالً –مقررهایمهلتدرتوانندمیکهاستآنمؤدیانبرایامراینایدۀفعالوهبه

کهداردحقراینایمؤداعتراض،صورتدر.کنندنسبتبهحکمصادرهاعتراض-یصدوررأ
 ,PwC). متوسلشودییدردسترسمانندمراجعهبهمحاکمقضاهایینهگزیگربدونفوتوقتبهد

ینایتحائزاهمنکتههذامع(3 :2011 سازوکارحصولیگزینجایدنبارایداورشرطاستکه
وفصلاختالفاتمنظورحلبهمکملینقشیر،تدابینطولادریدبایبلکهداوریمبدانیتوافقفعل

.(OECD, 2007: 4)باشدداشتهتریجد


«پذیریداوری»مفهوم.4
یدکهمستلزمتحدسازدیرادرذهنمتبادرمیدمفهومخویبهخود«پذیرییداور»ۀمسأل
:یفتعریک.بنابرباشندیمیداوریواندیکتوسطیدگیاستکهقابلرسیموضوعاتقلمروِ

برپذیرییداور» دعاویینتعناظر از دسته قابلحلباشدیمیآن توسطمحکموکه ۀفصل
یداور و هستند صالتعیین در منحصراً که دسته قضایدگیرسیتحآن قرارییمحاکم

ب(Blackaby & Others, 2009: 123)6«گیرندیم دکترین»ازبرخاستهدیدگاهسنتیطوره.
                                                                                                                                                                                                        
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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م6«ناپذیریداوری برخداردیمقرر علتبرخورداریکه جنبهیموضوعاتبه حقوقیهااز
 ,Carbonneau & Janson)یستندنیدرمحاکمداوریدگینفعاشخاصثالث،قابلرسیایعموم

یداوریآرایواجراییشناسایونکنوانس»پنجمِۀبنددومازمادیبترتین.بههم(195 :1994
میدتأک9«یویورکنیخارج محاکم استکه اجراتوانندیداشته کهداوریرأییکیاز

مخالفتبارأی،آنشناسایییاواستنداشتهراداوریطریقازرسیدگیقابلیتآنموضوع
.(Rovine, 2008: 90)کنندیکشورمتبوعدادگاهداشتهباشد،خوددارینظمعموم

خانوادهیایفریمرتبطباحقوقکمسائلمنافعخاصمانندیازبرخحمایتمنظوربهکشورها
(Rubino-Sammartano, 2001: 174)داوریبهخاصموضوعاتبرخیارجاعِبرایهایییتمحدود

هستندمتفاوتمختلفزمانیشرایطدرودیگرجامعۀبهجامعههرازکهکنندمیوضع
6939یدی،)س :69 کنوانسیارهاییازمعفارغ(. در بودنپذیریداوریینتعیبرایویورکنیونکه

اختالفاتطرحشده الزامیجهانیاریمعیافتناند، براو یایکتئوریمبنایکاستخراجیآور
موضوایمجموعهشناسایی غاز داوریرقابلعات به یاربسیارجاع استدشوار پذیریداوری.
عنوانبهاست؛شدهکشاندهچالشبههادولتسویازهموارهکهاستموضوعیمالیاتیاختالفات

آمریکاییشرکتیکدولتاکوادورویانکهمیخارجگذاریسرمایهبهمربوطییمثالدردعوا
کهدراموردانستیصادرهواردمیرابررأیراداینوادورادولتاک،شدمطرحیداورمحکمهدر

دوکشوریانمموجودگذاریِسرمایهدوجانبۀمعاهدۀطبقواستکردهمداخلهیاتستانیمربوطبهمال
نبودهیوقابلارجاعبهداوربودهمزبورمعاهدۀحوزۀازخارجاموریچنینآمریکا،اکوادورو

.(Bantekas, 2008: 201)است
یموضوعاتماننددعاویگرودنیستیاتیمختصبهمسائلمالپذیری،ینسبتبهداورتردید

رقابتن حقوق با علترابطیزمرتبط عمومۀبه منافع با ایتنگاتنگآن ینبا روروبهمشکل
مانعیداوری،موضوععمومیِماهیتومنافع»کهاستاینغالبنظراکنونهرچنداند؛بوده
رویکردهمین(.6935:912نژاد،ی)طباطبائ«بودنخواهدداورینهادقالبدرآنفصلوحلبرای
متحدهیاالتایعالیوانمثالدعنوانبهشود؛میدیدهبهاداراوراقبهمربوطدعاویخصوصدر
اخودررویۀاکنوننداشتهاست،ینظرموافقیداورمحاکمدردعاویاینرسیدگیبهنسبتکه

6921ی،)باقراستدادهتغییر ا901: در موجبمادیزنیران(. بهادار91ۀبه اوراق بازار قانون
9شدهاست.بینییشبهاختالفاتمربوطهپیدگیرسیبرایداوریأتهیک،6925مصوبسال

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

انوسایرگذارگذاری،ناشران،سرمایهسرمایهگران،مشاوراناختالفاتبینکارگزاران،بازارگردانان،کارگزار/معامله-91ماده».9
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داورمراجعهبرایمنعینیزدولتدوبینایمعاهدهاختالفاتبهنسبت ایبه یدهدیراندر
شدهپذیرفتهایرانحقوقینظامدراصلیکعنوانهبالمللیینبیمراجعهبهداوریوحتشودینم

گذارییهمتقابلازسرمایتحماۀدوجانبهاینامه(؛چنانکهدرموافقت6913:49ینی،)اسکاست
-مربوطهنظاماتوقوانینرعایتشرطبا-مجلساست،کردهکشورهامنعقدیبابرخیرانکها
6.استدانستهنافذراداوریشرط

 
دوجانبهمالیاتیمعاهداتدرمطروحهدعاوی.4

داورصحیحدرک شناساالمللی،ینبیاتیاختالفاتمالپذیرییاز دعاوییمستلزم یانواع
المللیینبیاتیمالیدوجانبهوجوددارد.دعاویاتیاستکهاحتمالبروزآنهادربسترمعاهداتمال

م تقسنتوایرا عمده دوگروه دستکردیمبه بۀ. آنها احتمالبروز میشترنخستکه یاناست،
معموالًیدعاوینمطرحاست.درایگردیمتعاهدازسوهایدولتیادولتوسویکازیانمؤد
مالیک طلبمیخاصیاتدولتاخذ مؤدکندیرا نیو خودیزمشمول از آن اعمال برابر

قابلتصوراستمربوطیشتربیادودولتیانکهمیدعاویندومازاۀدست.دهدیمقاومتنشانم
چگونگ نقلیناشیاتیمالیدرآمدهایصتخصیبه میانگذاریسرمایهبهمربوطانتقاالتواز
 .ندارندایبرجستهنقشمؤدیاندعاوی،گونهایندر.باشدمیکشورها

کهتحتحکومت–متعاهدهایدولتیانماختالف–یاتیمالیازدعاویرالذکراخۀدست
یتیدوقلمروِحاکمینبیاتیمالیدرآمدهایصحولمحورتخصگیرند،یمعاهداتدوجانبهقرارم

کههدفازانعقادمعاهداتمالشوندیمختلفمطرحم ازآنجا ممانعتازیاتی. دوجانبهابتدائاً
یدگیرسمتعاهدهایدولتاست،راستاایندرالدولیبینهمکاریومضاعفهاییاتوضعمال
اختالف کهرامزبوراتبه یتیحاکمحقوقحیطهدر حقوقفرضپیشخالفبرآنهاست،

شدنبهوجودقائلاگرچه.(Brazier, 2013: 18)سپارندمیداوریدیوانیکبهعمومی،المللبین
همکاریاتیرقابتمالیک به الزام ایرمسینادرسازندههاییو مخالفبا ظاهر اصلینبه
جهانیرفتهپذ دولتیشده آن در خویش،سرنوشتبرحاکمومستقلهایملت-استکه

                                                                                                                                                                                                        

«.شودهاتوسطهیأتداوریرسیدگیمیآنها،درصورتعدمسازشدرکانونایربطناشیازفعالیتحرفهاشخاصذی
هب.6 تنفیذ با اسالمی مجلسشورای مثال ازعنوان حمایتمتقابل و تشویق موافقتنامه بینسرمایهقانون دولتگذاری

،مقررداشتهاست:99/60/6929مصوبدرالآلمانجمهوریاسالمیایرانودولتجمهوریف
« اسالمیایرانودولتجمهوریجمهوریگذاریبیندولتموافقتنامهتشویقوحمایتمتقابلازسرمایه-مادهواحده

-تبصره.شودپیوستتصویبواجازهمبادلهاسنادآندادهمیمادهبهشرحفدرالآلمانمشتملبریکمقدمهوچهارده
دولتجمهوریاسالمیایرانمنوطبهرعایتتوسط(اینموافقتنامهبهداوری66(و)60ارجاعاختالفاتموضوعمواد)
«.قوانینومقرراتمربوطاست
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آنهامصرفومالیاتییدرآمدهایآورگردیاتی،مالگذاریسیاستعرصۀبرمسلطبازیگران
مهذکرشدهاختالفات،دومثالدراداگونهاینماهیتباآشناییجهت.(Ring, 2009: 2)هستند
است.

6«تکلیفیِمالیاتنرخ»تعیینبهمربوطتواندمیمتعاهدکشوردومیانمحتملاختالفاتاول:
درباشد.یعالئمتجاریاازحقاختراع،حقمؤلفویبرداربهرهیازاالمتبابتحقپرداختقابل
پرداختیاالمتیازحقبراعمالقابلمالیاتمیزانبرایسقفیدارندحقکشوردوهرموارداین

.حالچنانچهپسازیندنمایینکشورمقابلتعیممقهایشرکتبهخودکشورمقیمهایشرکت
ازدوکشورازیکیوطرفهبودهیکدوکشوریانمآوریفنیانگذرزمانمعلومشودکهجر
یانذکورمنرخمییرمحرومماندهاست،ممکناستنسبتبهتغیکسبدرآمدبهطرزمحسوس

.یدکشورهااختالفنظربهوجودآینا
و9«انتقاالتگذاریقیمت»بهمربوطالمللیبینمالیاتیهایحوزهمیاناحتمالیاختالفاتدوم
هاقیمتایندستکاریازناشیتخلفاتبهنسبتکشورهاداخلیمقرراتدرشدهبینیپیشتدابیر
معامالتآنحسببرکهاستبهاییتعیین،«االتانتقگذاریقیمت»ازمنظور9.باشدمی

 ,Kobetsky)استعادیفعالیتیوپذیرندمیصورت«5چندملیتیشرکتیگروه»یکگروهیِدرون

2011: 70) میانگرفتهصورتانتقاالتونقلگروهی،درونمعامالتازمنظورتعریفایندر.
باشدمیاصلیشرکتبهوابستههایشرکت متحدهایاالتمیالدی،30دهۀدرمثالنعنوابه.
سببکهکردوضعتدابیراینعلیهدیگرکشورهایباخودتوافقاترغمبهایسختگیرانهمقررات

کشور،اینقلمروِدرسنگیناجراهایضمانتازماندناماندربرایچندملیتیهایشرکتشدمی
راخوددرآمددیگرکشورهایدرجبران،برایبالعکسونماینداغراقخودواقعیدرآمداعالمدر

 .(Irish, 2011: 128)نبودکشورهاآنمقاماتمطلوبکهکننداظهارواقعیمیزانازکمتر

شوند؛میتقسیممتمایزدستۀدوبهخودهادولتومؤدیانمیانمالیاتیالمللیبیناختالفاتاما
                                                                                                                                                                                                        
1. Withholding Tax Rate. 
2. Transfer Pricing. 

داردومربوطبهتعیینقیمتدادوستدفینفسهحسنوقبحیازلحاظفنیبههمراهن«گذاریانتقاالتقیمت».اصطالح9
باشد.موضوعاینانتقاالتممکناستالمللیمیداربزرگبینمیاندوشرکتوابستهمتعلقبهیکشرکتشاخوبرگ

کاالباشدیاخدماتیااوراقبهاداریااجارۀیکملکیایکعالمتتجاری،حقاختراعیاهرچیزدیگریکهمورددادو
توانندبابهحداقلرساندنمالیاتهابدینترتیبمیگیرد.مزیتچنینسازوکاریایناستکهشرکتجاریقرارمیستدت

بهکشورهایداراینرخپایینمالیاتیمنتقلشده باحصولاطمینانازاینکهبیشتردرآمدها اند،اعمالی،سودخالصرا
هایمضاعفبهکارگرفتهتواندبهعنوانمانعیبرابراعمالمالیاتابزارمیافزایشدهند.هرچندبهباورکارشناساناین

(.6935:94هایوسیعنیزوجوددارد)نوربخش،شودامااحتمالسوءاستفاده
4. Multinational Enterprise Group: 

د.پردازهایوابستۀمحلیبهفعالیتمیشرکتبزرگیکهفراترازمرزهاوازطریقشرکت   



69بهار،45،شمارهدهمهجپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 121
 

 

هادولتآنهاطیکهدعاویوهستندمؤدیانازمضاعفهایمالیاتاخذادعایشاملکهدعاوی
اساسبر.شوندمیمواجه«یمضاعفمنفیاتمال»یا6«مالیاتیحوزۀدوهردرمالیاتوضععدم»با
اشخاصدرآمدازمالیاتاخذبرعالوهکشورها،9«یاقامت»و9«سرزمینی»ستانیِمالیاتنظامدو

مشمولنیزراشودمیکسبکشورآنقلمروِدریمغیرمقاشخاصتوسطکهدرآمدیخود،مقیم
سهبندموجببهایرانیاتباعخارجیاقامتمثالً.(Harris & Oliver, 2010:118)دانندمیمالیات
وی)رستمنیستایراندرآنهادرآمدبرمالیاتشمولازمانعمستقیم،هایمالیاتقانونیکمادۀ

در.آوردیمضاعفرابهوجودمهایمالیاتاعمالزمینۀکهامراستهمین(.6930:699رنجبر،
درهادولتومالیاتمشمولخصوصیِحقوقیاشخاصمیانمالیاتیاختالفاتازهاییمثالادامه
.اندشدهذکرفراملیسطح

 مباحثمرتبطبا استکه مسلم همگان بر انتقاالتگذارییمتق»امروزه را« وترینیجاز
هستندروروبهآنهاباچندملیتیهایشرکتکهاستعضالتیمینترمهم اگرعنوانبه. مثال

شرکتوابستهیکخودرابهیفکرییازدارایبردارحقبهرهیی،کشوراروپایکیمشرکتمق
یادرآسیوفرع فرعی،شرکتمالیاتیهایحساببهرسیدگیهنگاماستممکنکند،اعطا
بهشرکتیپرداخت5«مالکانۀحق»کهشوندمدعیشرکتایناقامتمحلکشورمالیاتیمقامات

ازاعظمیبخشیجهودرنتاستمعامالتگونهینازنرخمعمولایشتربیاروبسیرواقعیغیاصل
قابلکسرازنظرهایینهمشمولعنوانهزاصلی،شرکتبهفرعیشرکتتوسطپرداختیمبالغ
ۀبابتحقمالکانیشرکتفرعآنکهوجودباحالتین.درایرندنگکشورمزبورقراریاتیمالۀادار

ممکناستشرکتاصلیاتمشمولمالی،پرداخت است، محلاقامتشده مجبوریزنیکشور
بپردازد.یاتشودبابتهمانمبلغدرکشورمحلاقامتخودمال

یاتیمالۀمعاهدیکوجودرغمیمضاعفعلهاییاتازعلتاخذمالیمثالروشنۀارائیبرا
پروند به اشاره ایدمفBoulezۀدوجانبه، در شخصینخواهدبود. یپرونده نام Pierre Boulezبه

یکنلشدند؛یمالکانهمحسوبمۀآلمان،بهریاتیکردهبودکهازنظرمقاماتمالیافترادریمبالغ
ارائهشدهبودند.اگرآمریکارکهددانستندیمیخدماتۀالزحممبالغراحقیناآمریکاییمقامات

بهرینا اینغیردروشدهمعافآمریکادریاتازپرداختمالشدندیمالکانهمحسوبمۀمبالغ،
شدندمیآمریکایاتمشمولمالصورت ازکهبودآننیزکشوردومقاماتنظراختالفنتیجۀ.
.(Farah, 2009: 707)اخذشودیاتمالکشور،دوهردرمکتسبهدرآمد

                                                                                                                                                                                                        
1. Double Non-Taxation. 
2. Source Country Taxation. 
3. Residence Country Taxation. 
4. Royalty. 
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ازاختالفاتکهمتضمنعدمینهمچن درهردوکشوریاتیمالشمولیتدرموردآندسته
کهیتیفعالیتباتوجهبهماهیآنشرکتیاشارهکردکهطیبهموردتوانیمباشندیمتعاهدم

رهبهیاتیمالهایمعافیتازاقامتمحلکشوردر(بازنشستگیصندوقیکمالیتأمین)مثالًدارد
چنیناعطایازاستشرکتاینهایگذاریسرمایهیکهمحلبرخی.حالچنانچهکشوربردمی

متبوعِکشورمالیاتیمقاماتازتواندمیشرکتآنکند،خودداریمزبورشرکتبهامتیازاتی
فصلاختالفشودوحلیندبامقاماتکشورمقابلواردفرآمعضلینخودبخواهدجهترفعا

(Irish, 2011:127).
یامعاملهپول،یکبامتفاوتبرخوردعلتبهکهاستترتیببدینایدهاینتجلیدیگرمورد
است،دوجانبهمعاهداتوملیقوانیناختالفازناشیکهمختلفکشورهایدرواحدنهادی
کردطرحتوانمیخصوصایندرکهمثالیبهترین.شودنمیاعمالموردنظرموضوعبرمالیاتی
یاشعبهفرعی،شرکتتأسیسبهاقدامAکشوردرAشرکتآنطیکهاستموردی

کهبردمیبهرهمالیتأمینابزارازمنظوراینبرایونمایدمیاست،BکشورمقیمکهBنمایندگی
«وامیابدهیابزار»عنوانمشمولBکشوردراماشودمیمحسوب «سهامیابزار»Aکشوردر
تأمینازایدرشرکتیکدرآمدوداراییبهنسبتحقشدندارامعنیبهسهامیابزار.دشومی
معنیبهبدهیابزارامااستآنبارزنمونۀبورسدردادوستدقابلسهامکهباشدمیآنمالی

آنمعمولنمونۀکهباشدبهرهباهمراهاغلبدارندهبهثابتیمبلغپرداختمستلزمکهاستدارایی
هستندرهنیاسنادوقرضهوراقا پذیردمیصورتخصوصایندرکههاییپرداختبنابراین.

بهAکشورقوانیندراماشوندپذیرفتهقبولقابلکسوراتعنوانبهBکشوردراستممکن
مالیاتمشمولکشوردوهردرنتیجهدروباشندمالیاتازمعافتقسیم،قابلسهامسودعنوان
(.6935:92نوربخش،)رندنگیقرار

 

 یاجباریمخالفتبادرجشرطداوردالیل.5
کشورهاحاکمیتحقبهوزفرضتجایاتی،درمعاهداتمالیمخالفتباداوریلدلترینیجرا
باشدمی 6936یروی،)شاست؛آنبودناختیاریداوری،اساسیویژگی. :99 دیگرعبارتبه(
رددرخوداختیارمتعاهد،کشورشودسبباستممکنآورالزامواجباریداوریشرطدرج
کانادا،مانندکشورهابرخیسویازاکنونهمشروطیچنیناما.کنداسقاطرابالقوهحلراهیک

بودنقابلاجرایامربهمعنینوااندشدهگرفتهکاربهآمریکاوانگلستانسوییس،آلمان،فرانسه،
معاهداشروطاین یاتیتمالدر عنوان با آنچه امروز واقع در است. مصون»دوجانبه یتاصل
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ب6«هادولت حقوق مالمللیندر گفتهاکنونواستشدهدورگراییمطلقازشود،یمطرح
یبهبرخیدگیدررسیتمصونمانعِخوانده،کشورحاکمیتبهلطمهبدون»توانمیکهشودمی
مرتفعنمودیدعاو 6936ی،)خضر«را :699 فقدانهماناداوری،بهتوسلاصلیدلیلاصوالً(.
(.6920:699یانی،)کاواستقوانینوهاحاکمیتتعددوجهانیحکومتیک

استکهیناشودیمطرحمالمللیینبیاتیمالیدعاویمخالفتباداوریکهبرایگریدیهتوج
طرفییدشواراست.البتهبیاشندامربیزنیتخصصکافیکهداراطرفیمستقلوبیداورانیافتن
(.6936:915همکاران،ویواست)لیاستکهاثباتآنامردشواریباضوابطشخصیذهنیامر
ایبرا بر برخینغلبه سازمانیمانع به مراجعه حلراهطرف،یبالمللیِینبداوریِهایمعتقدند

المللیِینبیداوریوانبردکهینظارتسازوکارباالمللیینبیمثالاتاقبازگانعنوانهاست.بیمناسب
کهمتضمنحفظاستقاللداورانهستندوبایکاری(واستانداردها6935:21ی،دارد)حدادخود

بهتجاربوس ازکارشناسانیاگستردهۀشبکهمچنینوکردهکهدرگذرزمانکسبیعیاتکا
مرجعتواندمیاستمدعیکهفراهمآوردهاست،ودرحالتوسعهیافتهتوسعهیخبرهدرکشورها

.(ICC, 2015: 11)باشددعاویاینفصلوحلبرایمناسبی
نوعینا9«یمحرمانگ»خصیصۀدارد،ییقضایدگینسبتبهرسیکهداورهایییتازمزیکی

استیداشتنداورمحرمانهنگاهبهعمومیگرایشهرچند.(Noussia, 2010: 20)استیدگیرس
6922ی،)خزاع :699 بستردعاواما( دعاوهریایاتیمالیدر یعمومهایجنبهکهواجدیگونه

محرمانه رسهستند، انتقاداتمیدگیبودن حقوقشود؛یموجببروز استبر ممکن که چرا
انتشاربهالزاممعتقدندبرخیجهتهمینبه.(Ganguly, 2011: 748)اشخاصثالثاثرگذارباشند

کارشناسیمباحثشودمیموجباینکهبرعالوهداوری،مراجعاینسویازصادرهیآرا
کهقواعدیتفسیرواجراچگونگیازعمومیدرکسطحشود،مطرحجامعهدرآنهاپیرامون

یابدآنهاصادرشدهاستارتقایحکمبرمبنا بهداوری،آرایصدورمبانیازاطالععالوهبه.
راآنهاخودتجاریهایفعالیتانجامدرتاکندمیکمکیانمؤدیگرودییتچندملهایشرکت
دهندقرارنظرملحوظ حاصلدوجانبهمالیاتیمعاهداتمفاداِعمالدرشفافیتترتیببدین.

.(OECD, 2015: 31)آیدمی
ازاصلیتخطیبهمعنالمللیینبیاتیبهاختالفاتمالیدگیدررسیتاستشفافیهیالبتهبد

واسنادویدفاترقانونیبررسیجۀدرنتیاتی.مأمورانمالباشدینم«مالیاتیاطالعاتبودنمحرمانه»
اطالعاتیان،مدارکمؤد افشایابندیدستمیبه مؤدیکه خسارتبه موجبورود دریآنها

                                                                                                                                                                                                        
1. Sovereign Immunity. 
2. Confidentiality. 
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6939ی،وبادامچی)رنجبرشودیمیرقابتاقتصادیفضا بهمنظورممانعتا15: ینزوقوعچن(.
تدابی،اتفاق بر مقرراتداخلاییشگیرانهپیرعالوه در وضعشدهیمأمورانخاطیهتنبیبرایکه

اطالعاتۀجهتارائیانضمندرخواستازمؤدیزنیاتیدرمتنمعاهداتمالشودیمیشنهاداست،پ
اسرارافشایعدمبرمبنیکتبیتعهدیدیوان،اداریکارکنانوداورانازی،داوریوانالزمبهد
 .(OECD, 2015: 264)شوداخذمؤدیانتجاری

مقاماتۀنسبتبهمذاکراتدوجانبیدرمحاکمداوریاتیمالیبهدعاویدگیبودنرسبرینههز
بهرسیدگیمثالعنوانبهمنتقدانمطرحشدهاست.یبرخیاستکهازسویگریدیرادایاتی،مال

6«گذاریسرمایهاختالفاتفصلوحلالمللیبینمرکز»درخارجییگذارسرمایهبهمربوطدعاوی
اینهدالرهزمیلیونهشتحدودینازطرفیکهریبهطورمتوسطبرا قابلتوجهینۀهزیندارد.

ناشیایداخلییقضایدگینسبتبهرس برگزاری،مکانداوران،ازمخارجیمذاکراتدوجانبه،
بد(Kollman&Others, 2015: 1194)باشدمیغیرهوهترجممسافرت،اداری،خدمات منظورین.

توانایپرداختمخارجداورتوانیم منوطبه ازهمچنینوکردیانمؤدیپرداختازسوییرا
کاستداوریدیواندررسیدگیتشریفاتومراحل دریداوریانبرجرینطرفاحاطۀهرچند.

بریکمترینۀهزی،سازمانیِداوریریبکارگبامقایسهدرتواندمیموردیهایداوریبرگزاری
(.6930:41بخت،یککند)نیلتحمینطرف



 ایرانحقوقینظامبستردرالمللیبینمالیاتیاختالفات.داوری1-5
مضاعفمالیاتاخذازاجتنابهاینامهدرموافقتیاعمالشرطداوریبرایتیاگرمحدود

و11اصول.کردوجوجستاساسیقانونازاصولیدربایدراآنریشهباشد،داشتهوجودایران
یاسالمیمجلسشوراتصویببهراالمللیبینهاینامهموافقتوعهودانعقاداساسی،قانون694

امضا جمهوریسرئیو اندکردهموکول وعمومیاموالبهراجعدعاویصلحنیز693اصل.
دانستهمجلستصویببهمشروطباشد،خارجیآنهادیگرطرفکهارداوریبهارجاعیادولتی
.است
ودولتدرباشدینمیازاموالعمومیمستثنیگانهوبیرمقیمغیانازمؤدیافتقابلدریاتمال

وظا درینایتی،حاکمیفجهتانجام را نمایدمیمعافپرداختازیاوداردیمیافتمبالغ
المللیینبیاتیکهازاختالفاتمالیادوگانهبندییم(.نظربهتقس6939:623زاده،وقاسمیی)صفا

مؤدیانبادولتاختالفاتوالدولیبین)اختالفاتآمدعملهب منوطبهمطمئناًنخستشق(،
موافقت تصوهاینامهاصالح و شورایبموجود الزمیشپیاسالمیمجلس شدناز االجرا

                                                                                                                                                                                                        
1. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 
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باشدمی صورتدراست،مدنظرمؤدییکومالیاتیسازمانمیاناختالفکهمواردیدراما.
برایتوافقومستقلقراردادانعقادامکانحاکم،دوجانبهنامهموافقتدرداوریتجویزعدم

6.داردوجودمجلسمؤخرتصویبووزیرانهیأتموافقتازبعدداوریبهرجوع
است؛چهآنکهاصوالًیرالذکرموارداخینهمدریقانوناساس693مقاماعمالاصلالواقعیف

یامکانارجاعامربهمحاکمداخلرغمیعلیداردکهارگاندولتیتموضوعیمقررهزمانینا
اختالفمالیأت)ه یاتیحل ماده مال955موضوع مستقیمهاییاتقانون نهادبهمراجعهقصد(

داوریبهالمللیبینمالیاتیاختالفارجاعین(.بنابرا6920:656یانی،)کاوباشدداشتهراداوری
درونیستمواجهمانعیبامقننهقوهووزیرانهیأتمؤخرتصویبشرطهبیرانایدرنظامحقوق

بهامرارجاعاولیطریقبهموجود،دوجانبهمعاهداتاصالحیامستقلقانونتصویبصورت
.استجایزداوری

ازبروزدعوا،یشپیبهداوریبرارجاعامراختالفیمبنیمؤددولتویانمیوجودقراردادقبل
اما.استحاکمیتیامریستانییاتچراکهمالباشدیمجلسنمیبانگاشتنحقتصویدهمجوزناد
بهامرارجاعبرایمؤدیبادولتتوافقمعنیبهنبایدراجاریدوجانبهنامهموافقتدرداوریتجویز
شودمییازاتباعدولتمتعاهدتلقیکیصرفاًبلکهنبودهمعاهدهطرفؤدیمزیرادانستداوری

6936عسکری،) داور24: شرط درج فلذا معاهداتی(. تصومالیاتیدر مجلسیبپساز در
ین.عالوهبراکندمیازمجلسرارفعموردیصورتبهمجددمجوزاخذلزومی،اسالمیشورا

و9«رهنمود»درقالبOECDیارائهشدهازسوستانییاتدمالتوجهداشتکهاگرچهقواعیدبا
سببشدهاستیاتیآنهادرمعاهداتمالیعسرسازییادهباالوپیتمقبولشوند،یارائهم9«یهتوص»

حت5«نرمحقوق»ازفراترراآنهانظرانصاحببرخیکه شدنبهیلتبدیتواجدقابلیدانستهو
 .(Christians, 2007: 5)دانندبالمللیینبیحقوقعرف

 

یاتیمالمعاهداتدرداوریشرطبررسی.6 
بهیلتبدکهکردندرامنعقدیامعاهدهییاروپاۀعضوجامعیکشورهایالدی،م6330سال
داورینتدویبرایسرمشق دیشروط مالیگردر کنوانسشدیاتیمعاهدات در کهEUیون.
ۀمحکمیصادرهازسویرأیکناستلیاجباریشرطداورشود،یمیچندجانبهتلقیامعاهده
لحاظفنیداور نمالزامیاز حتیمعنینبدباشد؛یآور حکمیکه صدور مقامات،پساز به
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حلراهاینکهبرالبتهمشروطیابند؛دستیگزینجایحلکهبهراهشودیفرصتاعطامینایاتیمال
شودمضاعفمالیاتاخذعدمبهمنجرمتخذه مقرهای»شاملهاشرکتبرعالوهمعاهدهاین.
بنابر.(ICC, 2000: 2)داردیاررادراخت9«یداوریندحقآغازفرآ»یومؤدشودیمیزن6«دائمی
کاروکسبثابتمکانیکمعنایبه«دائمیمقر»،OECDمالیاتینمونهمعاهدۀپنجمادۀتعریف
پذیردمیانجامجزئاًیاتماماًتجاری،شرکتیکتجاریامورآنطریقازکهاست اینطبق.
کارخانه،دفتر،شعبه،مدیریت،محل:شودمیقبیلاینازنهادهاییشامل«دائمیمقر»مفهومماده،

قراراستفادهموردطبیعیمنابعاستخراجبرایکهمکانیهریاوگازونفتچاهمعدن،کارگاه،
 (.6934:93اب،چکفیضیونوربخش)گیرد

ا یندر پروندیکمعاهده تا دارد زمان سال داورۀشرکتسه به را نظر بسپارد.یمورد
توافقیینمورداختالفراطبقآۀتادوسالفرصتدارندکهمسألیاتیمقاماتصالحمالینهمچن

حل نماودوجانبه یندفصل براصورتاینغیردرو زمان یسیونکم»یکیلتشکیششماه
یچمعاهدههینذکراستکهایان.شاکندیمظرفششماهاخذتصمیددارندکهبا9«یمشورت

مراحلیناییننکردهاستوتعیزتجویداورۀمحکمیشکلیدگیدررابطهبارسیگونهقواعد
مقاماتصالحگذاشتهشدهاست.ۀبرعهد

یبرایمؤدیکرخواستهنگامدUNوOECDۀنمونۀهردومعاهد94ۀطبقبنددومماد
توافقدوجانبهیینمتعاهدملزمبهصرفتالشطبقآیفصلاختالف،کشورهاوحلیندآغازفرآ

نت لیجۀجهتحصول پنجمیکنمطلوبهستند. بند اخیطبق مادیراًکه ۀنمونۀمعاهد94ۀبه
OECDکهیادوسالهیزمانۀدعوادربازیصلۀمتعاهدموفقبهفیاضافهشدهاست،اگرکشورها

ارائ آغاز مسألگرددیاحتسابمیدرخواستمؤدۀاز ۀنشوند، اختالفبه یأتهیکمورد
یچبهه،شدهاستبینییشنمونهپۀمعاهدینکهدرای.روندداورشودیمستقلارسالمیداور

مؤثرترآناست.یدرجهتاجرایبلکهمکملباشد،یتوافقدوجانبهنمیینآیگزینوجهجا
کهدرصورتیمعنینآوراست؛بدوالزامیاجباری،شرطداورOECDۀنمونۀدرمعاهد
یداوریندفرآتواندیمیمقرر،مؤدیطتحققشرا صالحهایمقامقبلیرضایتکسببدونرا
نکتهاشارهشدهینبها9002سالنمونۀمعاهدۀ94مادۀپنجمبندپانویسدرهرچند.یدآغازنما
تعارضیدارامتعاهد،کشوریکیداخلینحلاختالفباقوانیقطرینممکناستااستکه

دریراکهمراجعهبهداوریاراقائلشدهاستکهجملهیاراختینکشورهاایبراینباشد.همچن
                                                                                                                                                                                                        
1. Permanent Establishments. 
2. Right of Initiative. 
3. Advisory Commission. 
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رایداخلیاداریاییازمحاکمقضایکینسبتبهاختالفمطروحهدریقبلیمصورتاخذتصم
6.کنندحذفاست،کردهمنع

94ۀمادیبرا(Alternative A and Alternative B)یزمتماینۀدوگزیداراUNۀنمونۀمعاهد
گزباشدیم گزینخستفاقدشرطداورینۀ. حاوینۀاستاما یکنلبوده،یشرطداوریدوم
تمتفاوآنباجهاتیاز،OECDۀنمونۀمندرجدرمعاهدیازشرطداوریالگوبرداررغمیعل

(Ault, 2013: 18)است  زمانمدتیبهجاUNۀنمونۀاستکهمعاهدینتفاوتدرانخستین.
معاهدیاسالهدو در قبینییشپOECDۀنمونۀکه سالرا مدتسه است، است.یدشده کرده

رابهشخصیمراجعهبهداوریارکهاختOECDۀنمونۀاستکهبرخالفمعاهدینتفاوتدوما
ۀآغازکنندیِمتقاض اعطا یراموکولبهتقاضایآغازداورUNۀنمونۀمعاهداست،کردهدعوا

اگرهردوکشورمتعاهدمعتقدیبترتینمتعاهدکردهاست؛بدیازکشورهایکیمقاماتصالح
رامطرحنکند،یشروعداوریازآنهاتقاضایکییاموضوعمطروحهباشند«یریناپذیداور»به

بهمقاماتصالحدوکشورUNۀنمونۀ.معاهدشودنمیاحالهدادهیختالفبهداورموضوعموردا
یمتصمیازاجرای،داوریکهباحصولتوافقتاششماهپسازابالغرأدهدیرامیاراختینا

9کنندنظرصرفمتخذه
(United Nations, 2011: 367) .

یناۀدوجانبیاتیانعقادمعاهداتمالیدهبرامتحیاالتکهایانمونهۀدرانتهااشارهبهمعاهد
تدو مفینکشور است، سالیاالتا9.نمایدیمیدکرده تا داورهامتحده شرط درج دریاز
اجتنابیاتیمعاهداتمال کردمیخود، داوریبهنسبتچندانمتحدهایاالتمالیاتیمقامات.

رسیدگیساختارخصوصدروافقتحصولصرفگذشته،تجربیاتاساسبرونبودهبینخوش
                                                                                                                                                                                                        
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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9001سالنسخۀدرحتی.(Farah, 2009: 744)دانستندیمیدوزابرزمانشدتبهامریراداوری
یکشورهایانشرطمینامابارواجااست؛نشدهداوریشرطازذکریکشورایننمونۀمعاهدۀ
 ،OECDعضو وبلژیککانادا،ان،آلممانندکشورهابرخیباخودمعاهداتدرشدمجبور
بپذیردراشرطایناِعمالییس،سو کهنمونهمعاهدۀازشدهاصالحنسخۀترینتازهدرهمچنین.
دوجانبهتوافقآیینبهشدهذکرنمونۀمعاهداتدیگرهمانندکهرا94مادۀ،شدمنتشر9061سال

یوانآوروساختاردالزامیشرطداور،بندینوباافزودنچندکردهاصالحاست،یافتهاختصاص
کردهاست.یانبیلرابهتفصیداور

هاییویژگیدارایاندشدهدرجمتحدهایاالتدوجانبۀمنعقدۀمعاهداتدرکهداوریشروط
قرارندبدین مؤدیِومتعاهدکشوردوهررضایتباصرفاًوباشدنمیاجباریداوریبهرجوع:

باشدمیآورالزامنزاعهایطرفهمۀبرایصادرهرأیرسیدگی،ازپساما.شودمیآغازمتقاضی
کهموضوعاتی.کندمراجعهییوبهمحاکمقضایرفتهرانپذیکهداورداردحقیشاکیِامامؤد
نیزمؤدیانواندشدهاستثناشرطاینازباشندداخلیقوانینیامالیاتیگذاریسیاستمباحثبامرتبط
اغلبادارندراداوریمحکمۀدرخودموضعاظهارحق در ین. یِسازمانداوریکمعاهدات،

وداوریینخاصتع هز(Ganguly, 2012: 768)شوندمیبرگزارموردیصورتبههاینشده ینۀ.
 .شودمیتقسیمکشوردوصالحمقاماتمیانمساویطورهدرانتهابیزنیداوریبرگزار

 

انداورگیریتصمیمیمناسببرارویکـردتعیین.7
یکازیاافزودهشدهاستکهدرآننمونهیهالحاقیکOECDیمشورتیاتنظرۀبهمجموع

یمشورتیاتاست.درنظرشدهارائه94ۀپنجممادبندکردنییجهتاجرایداورنامۀموافقت
برا پآنم94ۀبندپنجممادیبرااییهالحاقینچنیزنUNۀنمونۀمعاهدیمنتشره بینییشعاهده

داوریفرآیندشکلیوفنیالزاماتازبسیارینمونه،هاینامهموافقتینشدهاست.بهموجبا
تصورقابلکلیطریقدوبهداوریمحکمۀیکگیریتصمیموبرگزارینحوۀ.شودمیمعین
یا9«ییانهیشنهادپ»روشیگرودشودیشناختهم6«مستقلتصمیم»نامبهکهروشینخست.است

عنوان9«یشنهادپینوآخرینبهتر» با یزن5«یسبالیبیداور»که ازاینمطرحاست. مسألهمستفاد
توافقدوکشورمتعاهدبراکه4«اختیاراتیحیطۀ»طبق94ۀمادیانیپاۀجمل ینداورانتدویبا

.شودیخواهدشد،مشخصم
                                                                                                                                                                                                        
1. Independent Opinion Approach. 
2. Final Offer.  
3. Last Best Offer. 
4. Baseball Arbitration. 
5. Terms of Reference. 
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براساسقانونحاکمینطرفیادعاهاویدادهااستکهرویبترتینبد«مستقلیمتصم»روش
مکتوبومستدلازشواهدویلتحلیکیوسپسداورانبرمبناشودمیتوسطداوراناستماع

ی.امادرروشداورOECD, 2010: 387))دارندیخودرااعالممیمقابلاِعمال،تصمیمنابعحقوق
یحلوداورانراهکنندینزدداورانمطرحمخودرایینهایشنهادهایدعواپینطرف،«یینهایشنهادپ»

برا که نزدیجۀحصولنتیرا نظرخود به  :Wittman, 1986).گزینندبرمیبیابند،تریکمطلوب،

داوریهیأتنزدراخودپیشنهادکشوردومقاماتابتدامالیاتی،معاهدۀیکدربنابراین(1551
.نمایدمیانشاآورالزامرأیعنوانبهراپیشنهادیحلراهدوازیکیهیأتاینوکنندمیعرضه
درامادارد،بستگیاختالفیمسألۀماهیتبهقطعیطوربهمناسبروشاتخاذچندهر
بالیکناست،شدهپذیرفتهکلیاصلعنوانهب«مستقلیمتصم»روشOECDۀنموننامۀموافقت
برایتوافقامکاندارد،دیگریاقتضایدعواهیتمامواردازبسیاریدرکهحقیقتاینلحاظ

حالتوسط«نهاییپیشنهاد»روشبکارگیری ممکندانستهاست. ۀدرموافقتنامآنکهمقاماترا
UNترینههزبهعلتکم«یینهایشنهادپ»کهروشیبترتینشدهاست؛بدیهروشتوصینعکسا
متعاهددادهشدهاستیبهکشورهایاراختینامااشدهاستیرفتهاصلپذعنوانهبودنبتریعوسر

.کنندرااعطا«مستقلیمتصم»کنندهحقاتخاذیدگیرسیأتکهباتوافقدوجانبه،بهه


گیرینتیجه.8
یآورسازوکارالزامیران،دوجانبهایاتیدرمعاهداتمالیتوافقدوجانبهفعلیینازآنجاکهآ

ماندنموضوعمورداختالفوجوددارد.یفاست،امکانبالتکلوفصلاختالفاتنبودهدرحل
طبقرامطروحهاختالفشوندوادارمقاماتکهاستاینداوریشرطوجودماحصلوتأثیر
پمشخصزمانبندییکبادوجانبهتوافقآیین داوریشو به موضوع ارجاع فصلوحلیاز
شوندکهمطرحیتیباامورحاکممرتبطزایتسوحسایزبرانگبحثیمسائلکهدرصورتی.یندنما

یحمقاماتدوکشورترج ،شودرسیدگیطرفبیومستقلمرجعیکدهندبهآنمسائلدر
.شودیمناسبیدرچارچوبقواعدمشخصوبازهزمانیهقضیصلهموجبفتواندیمداوریشرط

کشوراداریمالحظاتواهسیاستبهمالیاتیمعاهداتدرداوریشرطکاربردحالایعلی
وحلهایسازوکاراِعمالازکهایتجربهومتعاهد است. وابسته مخالفانفصلاختالفاتدارد،

شوندیمعمولحلاختالفمطرحمینددرفرآیکمیمعتقدند،درعملدعاویدرجشرطداور
اندک تعداد بالتکلیو آنها مانندیمیباقیفاز قضاوحلقابلیزنآنهاکه محاکم ییفصلدر

همچنیداخل تجربینهستند. است کشورهایشتریبۀممکن برگزاریافتهتوسعهیکه یدر
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درحالیبرترنسبتبهکشورهایتیموقعیجادفصلاختالفاتدارندموجباوحلسازوکارهای
بودنبرزینههوباتجربهداورانیافتنیواستقاللداوران،دشوارطرفییدربابهام.شودتوسعه
.استمخالفانسویازشدهابرازدالیلدیگرازداوری

اند؛ماندهبالتکلیفکههستندیشمارانگشتیِهماندعاویتموافقانقائلبهاهم،درمقابل
خالفهدفهایمالیاتاِعمالموجبکههستندهاییموقعیتنمایانگرکهچرا مضاعفبر

ازحصولیخارجگذارانیهخاطرسرماینانموجباطمی.داورشوندیمیاتیانعقادمعاهداتمال
انجامیباانصافوسرعتکافیداخلییِقضایدگیممکناسترسیرازشودیترممطلوبیجۀنت

یگیریبهپیبراترغیاتیمقاماتمالی،ازارجاعبهداوریشپیدگیرسزمانیمحدویتنگردد.
رامتعاهدکشورهایتجربگیکمیصۀنقطرفانه،یبیولزومصدوررأکندیمیدعاوتریجد

ینگرانی،سازمانیرجوعبهداوریاانتخابداورانیبرادرستسازوکاریین.تعکندمیجبران
زماناتالفلزومعدمعلتبهداوریاقتصادیصرفۀوکندمیبودنداورانرارفعطرفیبابتب

است.پذیریهتوجی،محاکمداخلیدنظروتجدیبدویدگیرسمراحلدرپولو
مجوزاخذلزومبرناظراساسیقانون693و11،694اصولدرمقررهایمحدودیتبهنظر
داوریبهعمومیاموالبهمربوطاختالفاتارجاعبرایاسالمیشورایمجلسووزیرانهیأت
قانونتصویبیاموجودبهدوجانمعاهداتاصالحازپیشباشند،بیگانهاتباعآنهادیگرطرفکه

داوریبهالمللیبینمالیاتیاختالفاتارجاعاستالزممستقل، کشورمالیاتیمقاماتبا)چه
نافیامراینالبته.برسدمقننهقوهتصویببهموردیصورتبه(مزبورکشوراتباعیادیگرمتعاهد
الزمقانونیاصالحاتکهاستارجحوباشدمیداوریمحاکمبهمراجعهبرایمتصورهمزایای
.گیردقرارمقنننظرملحوظ
برایاییمزابهتوجهبا قابلتصوریاتیمالۀمعاهدیکدریدرجشرطداوریکه دوجانبه

کشوریازهاینیاستکهبرایداورۀازشروطنمونیکیانتخابماندیمیکهباقیاست،پرسش
ذکرشد.تریشپUNوOECDۀدوشرطنمونینبموجودهایترباشد.تفاوتموردنظرمطلوب

درحالتوسعهکشورهاییازهایبانیشتریتطابقبUNۀنمونۀگفتمعاهدتوانیمیبهطورکل
دارسرمایهویافتهتوسعهیکشورهایفاغلبدرردOECDعضویکهکشورهایدارد،درحال

باOECDۀنمونۀقراردارندومفادمعاهدیکدیگربهنسبتبرابریتقریباًموقعیتدرکههستند
.شودمییمآنانتنظیازهاینبینییشپ

مستقلاینامهموافقتیاوبردکارهبیدرمتنمعاهداتموجودوآتتوانیرامیشرطداور
ملحوظیدشروطکهباینادهندۀیلتشکیازارکاناساسیبرخالوصفمعکرد.ینآنتدویرامونپ
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کهمزایاییعلتبهدوجانبهتوافقآیینبهرجوعاولویتلحاظ)باآغازفرآیندقرارند:ینشوندبد
(،متعاهددولتینازیکیطرفازچهوشوددرخواستمؤدیطرفاز)چهبودناجباری(،دارد
یاالتباعباشد(،قلمروالزمیدباهادولتبرایچهومؤدیانبرایچهصادره)حکمبودنآورالزام

یکیتمشمولیبهمعن6حقوقیازاعممضاعفهاییاتمالتحمیلیاقسامتمامبرپوششمبنیجراا
و(یمضاعفمنفیاتازدوحوزه)مالیکیچهیامضاهفمثبت(ویاتدرهردوحوزه)مالیمؤد

شکلیآیین،(6939:96مقدم،ییازمنبعواحد)رضایدومؤدیاتیمالیتمشمولیبهمعن9اقتصادی
ی،حقانتخابمحلبرگزارطرفانه،یمنصفانهوبیدادرسیحداقلاستانداردهایت)رعابرگزاری
حفظاطالعاتینوتضمیدنظرصدورحکم،اعتراض،تجدیدگی،طرحدادخواست،رسیزمانبند

مشارکتمؤد حق رسیانمحرمانه(، مراحل رسیدگیدر درخواستآغاز حق ویدگی)شامل
اجرایانکهمؤدی)حکمقطعیجهحصولنتینانصرافازآن(وتضم گردنیوکشورها آنرا

نهند(.


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