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 خالصه مدیریتی

بیشتر سایر منابع درآمدی دولت  در مقایسه با درآمدهای مالیاتیهای اخیر بحث مالیات و آمار در سال ،از یک طرف -1

دولت در  ی شده و بدین منظور،نگرانباعث ، سهم پایین مالیات از کل درآمدهای دولت ای کهبه گونه. تاس مطرح شده

ه کرد شورای اسالمی تقدیم مجلس 1931های مستقیم را در سال قانون مالیات اصالح راستای اصالح نظام مالیاتی، الیحه

گذاری قیمت موضوعبه  ،افزایش درآمدهای مالیاتی در راستایدر نظام مالیاتی سایر کشورها امروزه  از طرف دیگر،. است

در قوانین مالیاتی  انهکه متاسفشده است  خاصی توجه ،جلوگیری از فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از آن به منظور (TP)انتقالی

 . نشده است مذکور به این موضوع عنایت زیادیالیحه  نیز ایران و

های داند که شرکتالمللی و ابزار مدیریتی میرا استراتژی مالیاتی بین گذاری انتقالیقیمت ،(2003) بورکوسکی -2

کشورهایی که یک شرکت فرعی یا شرکت وابسته چندملیتی برای حداکثر کردن منافع و حداقل کردن تعهدات مالیاتی در 

 .کندگذاری انتقالی در معامالت میان اشخاص وابسته موضوعیت پیدا میبه طور کلی قیمت .کننددارند، استفاده می

های بین المللی و موسسات چندملیتی را به اغلب نقاط جهان فراهم ساخته الملل، دامنه فعالیت شرکتگسترش تجارت بین -9

های انجام داده است شرکت 2010در سال ( OECD)های اقتصادیبر اساس تحقیقی که سازمان توسعه و همکاری. تاس

های وابسته موسسات مذکور شبکه وسیعی از شرکت. انددرصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده 00ملیتی حدود چند

-ها مبادالت و دادستدهای مختلف مالی صورت میبه طوری که در درون آن ؛انددر قلمروهای مختلف مالیاتی پدید آورده

 .ها گردیده استاز ناحیه این شرکت مختلف ترفندهای مالیاتیاعمال ساز این جریان به نوبه خود زمینه. پذیرد

یاتی بین اشخاص وابسته تواند در قالب فرار و یا اجتناب مالیاتی و با هدف مالیاتی یا غیرمالگذاری انتقالی میقیمت -4

 .صورت پذیرد

-اقدامات متفاوتی انجام داده ،گذاری انتقالیکشورهای مختلف برای مبارزه با فرار مالیاتی صورت گرفته از کانال قیمت -5

در این  تهیه کرده و متنوعیهای گزارش ،با هدف راهنمایی و کمک به ادارات مالیاتی کشورها OECD در این میان، .اند

   .کرده استهای مختلفی ارائه توصیه راستا

، در راستای اعمال اصل معامالت مستقل به منظور جلوگیری از فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از OECDبر اساس گزارش  -6

TPروش  -9، روش قیمت فروش مجدد -2، قیاسروش قیمت کنترل نشده قابل -1 :روش 5توانند از ، ادارات مالیاتی می

 .ی استفاده نمایندروش تفکیک سود معامالت -5ی و خالص معامالتحاشیه سودروش  -4، تمام شده بعالوه چند درصد بهای

و با قیمت  شدهبرآورد  در مبادله بین اشخاص وابسته، شود قیمت معامالت مستقلسعی می ی مذکورهاروشاعمال در 

در این  ،برابر یا کمتر از قیمت گزارش شده مودی باشددر صورتی که قیمت برآوردی  ؛شودگزارش شده مودی مقایسه 



  ب

 

مالک  اداره مالیاتی، و در غیر این صورت قیمت برآوردی همورد قبول واحد مالیاتی بود مودی، صورت قیمت گزارش شده

 . وصول مالیات قرار خواهد گرفت

انتخاب صحیح  -1 :مرحله 5قالی الزم است گذاری انتتعیین شیوه برخورد با مسئله قیمت به منظور در ادارات مالیاتی -0

حفظ پیشرفت در  -4، ترتیبات حاکمیتی -TP ،9شروع مناسب حسابرسی مالیاتی  -TP ،2های مالیاتی مرتبط با پرونده

 .در نظر گرفته شوند TPهای نهایی کردن پرونده -5 و  رسیدگی و جلوگیری از اطاله رسیدگی

گذاری از نوعی توافق به نام توافق قیمت، TPمرتبط با حل مسائل مختلف  به منظور در برخی از کشورها -8

قراردادی بین مودیان و مسئوالن مالیاتی است که در آن  ،گذاری پیشاپیشتوافق قیمت. شودمیاستفاده  (APA)پیشاپیش

چنین توافقاتی از کشور آمریکا در در ابتدا فقط . شود، پیش از این که معامالتی صورت گیرد، مشخص میTPروش تعیین 

-از این توافقات استفاده می از قبیل استرالیا، انگلیس، ترکیه و فرانسه ولی هم اکنون کشورهای دیگری نیز شد،استفاده می

 .نمایند

 مودیهای قابل قبول از اشخاص وابسته نیز به عنوان هزینه دریافتی هزینه بهره وام ،در قوانین مالیاتی بعضی از کشورها -3

قبول قابل مذکور عمدتاً در این کشورها نسبت بدهی به سرمایه خاصی برای این که هزینه. شودتلقی می( اشخاص حقوقی)

هزینه بهره مربوط به تسهیالت مازاد بر  ،بیشتر شود% 90مثال اگر نسبت بدهی به سرمایه از  به عنوان ؛شود، اعالم میگرددواقع 

مورد بررسی  «گذاری رقیقسرمایه»مسئله در قالب مفهوم این . شودکسر نمی مالیات از درآمد مشمول ،بدهی به سرمایه% 90

 .گیردقرار می

اتی آنها گنجانده به طور مستقیم در قالب ماده یا موادی در قوانین مالی TPعمدتاً در کشورهای توسعه یافته، موضوع  -10

و نه در قالب متن ) های مالیاتیتنها در قالب بخشنامه TPبا این حال در برخی از کشورها همانند ایران به موضوع  ؛شده است

 . اشاره شده است( صریح ماده قانونی

 کشورهای حاشیه اقیانوس آرامهای مالیاتی انجمن سازمان المللی از قبیلهای بینبرخی از کشورها در قالب موافقتنامه -11

(PATA) میان اعضای  های اداری دوجانبه در مسائل مالیاتیتوافقنامه همکاری وOECD  ،اقدام به انتقال  و شورای اروپا

 . های انتقالی اشخاص وابسته درخصوص معامالت میان آنها می نماینداطالعات قیمت

در کشور . مفهوم اشخاص وابسته و معامالت میان آنها اشاره شده است در استانداردهای حسابداری و حسابرسی نیز به -12

افشای  قانون تجارت درخصوص 123و نیز ماده  505و استاندارد حسابرسی شماره  12ایران استاندارد حسابداری شماره 

  .اندهای ناشی از آن بیان شدهجلوگیری از سوء استفاده اشخاص وابسته و معامالت



  ت

 

توان به فقدان چارچوب قانونی، شکاف میTP از مشکالت اساسی کشورهای در حال توسعه درخصوص مسئله  -19

 . کرد هتجاری وابسته اشار تعریف نامناسب واحداطالعاتی، شکاف نیروی انسانی، مشکل یافتن موارد قابل قیاس و  

وجود ندارد و کشور ایران نیز از  TPل مرتبط با ئمسادر اکثر کشورهای در حال توسعه، قوانین مالیاتی مدونی در مورد  -14

های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور صریح و هرچند در متن اصلی قانون مالیات. این قاعده مستثنی نیست

 مورخ 18321/1629/292شماره  بخشنامه مفاد طبقای نشده است اما مستقیم به مفهوم اصل معامالت مستقل اشاره

 نیز و اشاره شده است( آزاد)م که در آن برای اولین بار به مفهوم اصل معامالت مستقل.م.ق 100موضوع ماده  23/05/1985

توان از آنها در راستای رعایت اصل که می عنوان شده است قانون مالیات بر ارزش افزوده، مفاهیم و مبناهایی 14ماده  طبق

 .مذکور استفاده کرد

به مواردی از قبیل  23/05/1985 مورخ 18321/1629/292بخشنامه شماره در بار طی چندین دهه گذشته  برای اولین -15

های خارجی های شرکتشعب و نمایندگیمالیات اصل معامالت مستقل، نحوه رسیدگی به  رعایت تعریف اشخاص وابسته،

 اشاره شده است( اصلی)شرکت مادر  با های مذکور درخصوص معامالت آنهاو وظایف حسابرس مستقل شعب و نمایندگی

پوشش  را TPاز  (با شرکت مادر های خارجیهای شرکتشعب و نمایندگیمعامالت ) اما این بخشنامه تنها بخش محدودی

 .دهدمی

موادی در ، در قالب ماده یا TPتوان موارد زیر را در راستای برخورد با فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از به طور کلی می -16

به منظور  1931که در سال « و اصالحیه های بعدی آن 1966های مستقیم مصوب الیحه پیشنهادی اصالح قانون مالیات»

 : تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است، پیشنهاد داد

 . با اهداف خاص مالیاتی، به طور مشخص تعریف شود ،«واحد تجاری وابسته»مفهوم باید  .1

 .شود معینو تحویل اسناد و مدارک مربوط،  TPهای ان در باب معامالت این واحدها از قبیل تکمیل فرموظایف مودی .2

به اداره  TPواحدهای تجاری مرتبط در باب عمل وظایف خود از قبیل تهیه و ارسال فرم  برای جرایم عدم تمکین  .9

 . شود در نظر گرفته مالیاتی مربوط،

 .شود مشخصهای مناسب برای رسیدگی و حسابرسی مالیاتی آنها نحوه انتخاب پرونده .4

 . تعیین این که در صورت اختالف بین مودی و مسئوالن مالیاتی به چه نحوی اختالفات میان آنها حل و فصل شود  .5

تا برای هرچه بهتر در این راس. تواند در قوانین مالیاتی به نحوی که قابلیت اجرا داشته باشند، گنجانده شودموارد فوق می -10

 :شودانجام دادن اقدامات فوق، موارد زیر پیشنهاد می

 . رسدگذاری انتقالی ضروری به نظر میقبل از هر اقدامی انجام تحقیقات مرتبط با قیمت .1



  ث

 

-با سایر کشورهایی است که تجربه قانونگذاری، انتخاب پرونده سازمان امور مالیاتی دومین پیشنهاد همکاری فعاالنه .2

 .را دارند TP ها در موردی مناسب رسیدگی، حسابرسی، حل اختالفات با مودی، تصویب موافقتنامهها

 .تشکیل شود TPهای مرتبط با های مجزایی، به منظور رسیدگی به پروندهدر سازمان امور مالیاتی واحد یا بخش  .9
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 مقدمه (1

. الملل توسعه زیادی داشته استسازی، حجم تجارت بینهای جهانیهای اخیر با مطرح شدن تئوریدر سال -1

متناسب با افزایش حجم مبادالت تجاری در جهان، حجم مبادالت تجاری بین واحدهای وابسته نیز افزایش پیدا 

المللی و موسسات چندملیتی را به اغلب نقاط های بینالملل، دامنه فعالیت شرکتگسترش تجارت بین. کرده است

1)های اقتصادیتحقیقی که سازمان توسعه و همکاریبر اساس . جهان فراهم ساخته است
OECD ) 2010در سال 

موسسات . انددرصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده 00ملیتی حدود های چندانجام داده است شرکت

اند به طوری که در های تابع و وابسته در قلمروهای مختلف مالیاتی پدید آوردهمذکور شبکه وسیعی از شرکت

های تابع و وابسته به از مبادالت بین شرکت. پذیردها مبادالت و دادستدهای مختلف مالی صورت میدرون آن

2 از این به بعد) گذاری انتقالیگذاری این مبادالت به قیمتشود و قیمتیاد می« انتقاالت»
TP )معروف شده است .

رو، در طول چند از این ؛ها گردیده استحیه این شرکتساز ترفندهای مالیاتی از نااین جریان به نوبه خود زمینه

توکل، ) به یکی از عمده مسائل مالیاتی واحدهای تجاری وابسته تبدیل شده است TPدهه اخیر موضوع مالیات 

 (.1903بخش ششم،

شود باید عنوان   TPدرخصوص ماهیت . بسیار حائز اهمیت است TPهای مالیاتی، شناخت ماهیت برای سازمان -2

که معموالً در حسابداری، رویدادها به دو گروه کلی، یکی رویدادهای داخلی و دیگری رویدادهای خارجی 

-رویدادهای خارجی مشتمل بر مبادالت و معامالتی است که شرکت با اشخاص بیرونی انجام می. شوندتقسیم می

در معامالت . های مختلف شرکت استدهد و رویدادهای داخلی شامل انتقاالت و مبادالت بین واحدها و قسمت

کنند و ارزش شبهه و حقیقی اقدام به انجام معامله میبا اشخاص بیرونی، خریدار و فروشنده، غالباً در یک معامله بی

گونه مبادالت به به همین دلیل، ارزش حاکم بر این .شودمعامله بدون در نظر گرفتن مالحظات خاص تعیین می

گیری و حتی بتنی بر شواهد و مدارک مثبته قوی است، عینیت دارد و ابهام خاصی در اندازهسبب این که عموماً م

گذاری انتقالی عمدتاً در ارتباط با رویدادهای با این وجود قیمت(. 1980ور، عالی) اثبات و تایید آن وجود ندارد

ها بین واحدهای ت و داراییداخلی است و در واقع در معنای کلی به نوعی از تخصیص قیمت کاالها و خدما

 .شوداقتصادی وابسته اطالق می
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کنند و در این میان اهداف مالیاتی این می TP معموالً واحدهای تجاری وابسته با اهداف مختلفی اقدام به  -9

مالیاتی های فرار زیرا امروزه یکی از راه ؛واحدها، برای سازمان امور مالیاتی از اهمیت باالیی برخوردار است

 .است  TP استفاده از ملیتی،های چندهای اصلی در قالب شرکتشرکت

کنندگان از اطالعات مالی از جنبه دیگری هم حائز اهمیت است و آن نگرانی سهامداران و استفاده TPمسئله  -4

حدهای به این دلیل که مدیران وا ؛9های مالی استدر خصوص منصفانه بودن تهیه و ارائه اطالعات صورت

 . ، سود و زیان را از یک واحد تجاری به واحد دیگری منتقل نمایند TPتجاری وابسته قادرند از طریق 

گذاری انتقاالت، با انتقال کاالها و خدمات و واحدهای تجاری چندملیتی با مالحظات مالیاتی ناشی از قیمت -5

رشد . توانند تعهدات مالیاتی خود را کاهش دهندمی ،تری دارندها به کشورهایی که نرخ مالیاتی پاییندارایی

-ستانی در سطح بینهای مالیاتترین چالشرا از مهم TPمسئله  ،های اخیرروز افزون تجارت جهانی در سال

-های چندملیتی در سطح جهان صورت میهای اقتصادی شرکتکه از فعالیت برآوردی. المللی قرار داده است

در حد  ،های چندملیتیست که حجم مالیات از دست رفته مرتبط با فعالیت شرکتگویای این مطلب ا ،گیرد

 .است قابل توجهی

رسد ضعف و نقص نظام مالیاتی از لحاظ وجود قوانین و برنامه مدون، مشکل اساسی در وصول و به نظر می -6

دارد ولی در کشورهای در این مشکل در کشورهای توسعه یافته نیز وجود . است TPآوری مالیات مرتبط با جمع

آوری اطالعات برای سیستم اطالعات در این کشورها قابلیت باالیی در جمع. حال توسعه به مراتب بیشتر است

های اند و توصیهانجام داده TPالمللی تحقیقات زیادی در زمینه نهادهای مختلف بین .رندوصول مالیات ندا

صورت گرفته است که در  OECDترین کار در این زمینه توسط عمده .مختلفی برای برخورد با این مسئله دارند

در این تحقیقات به دلیل . این کارها لزوم اتخاذ اقدامات در راستای برخورد با این مسئله تشریح شده است

های این مسئله های خاص کشورهای در حال توسعه، توجه خاصی به این کشورها برای برخورد با چالشویژگی

 . اندبعضی از کشورهای در حال توسعه اقداماتی در این زمینه انجام داده. استشده 

وجود داشته است و کم و بیش به صورت  TPدر ایران نیز در بین مقامات مالیاتی، نگرانی درخصوص وقوع  -0

صورت صریح  ولی هیچ ماده قانونی به. هایی مورد توجه قرار گرفته استپراکنده و غیرمنسجم در قالب بخشنامه

                                                           
بیشتر  ،این گزارش« TPاستانداردهای حسایداری و »این نگرانی ذینفعان شرکت که به موضوع حاکمیت شرکتی مربوط است در بخش  9

 .توضیح داده شده است
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، TPبنابراین در ایران، تحقیق و بررسی برای شناخت هر چه بهتر  منسجم به این موضوع نپرداخته است،و کامالً 

 . رسدجهت اتخاذ اقدامات مناسب ضروری به نظر می

 هدف از انجام تحقیق (2

بر . تا حد زیادی افزایش داده است ها راسازی و رشد اقتصادی، سطح معامالت بین شرکتامروزه جهانی -8

گیرد، رقمی ها صورت میاساس برآوردهای انجام شده، بیش از دو سوم معامالت تجاری جهان در داخل گروه

با توجه به برآوردهای آمار تجارت بین واحدهای وابسته، مالیات . که احتماالً در آینده نیز افزایش پیدا خواهد کرد

به منظور بیان این مسئله، در زیر قسمتی . شودگذاری انتقالی در حد باالیی برآورد مییمتاز دست رفته مربوط به ق

 :ه شده استآورد« 4گذاری انتقالیهای قیمتبرخورد موثر با چالش»عنوان  باOECD از متن گزارش

قابل اسناد به ارزیابی مستقیم سهم . مرزی افزایش یافته استملیتی از تجارت بینهای چندسهم شرکت..... »

های کمی در رابطه با مبادالت تجاری بین زیرا داده الملل مشکل است،گروهی از کل تجارت بینمبادالت بین

 .«.....آوری شده استجمع ،واحدهای وابسته

گیری کرده را بررسی کرده است، چنین نتیجه عضوکشور  3های در دسترس که داده OECDمطالعه اخیر  -3

. شوددرصد کل تجارت را شامل می 16گروهی واحدهای وابسته خارجی حال حاضر، صادرات بیناست که در 

توان نتیجه به شرکت وابسته خارجی، می( اصلی)کند که با افزودن صادرات شرکت مادر این مطالعه عنوان می

زم به ذکر است ال. شودگرفت که فروش صادرات به واحدهای وابسته، یک سوم کل صادرات دنیا را شامل می

 . این نسبت را  پیشنهاد کرده است ،کندگروهی را  ردیابی میواحد آماری تجارت ایاالت متحده که تجارت بین

های اخیر در ایران، بحث کاهش وابستگی به درآمد نفت و جایگزینی درآمدهای مالیاتی از یک سو طی سال -10

  بخششود ر یا اجتناب از پرداخت مالیات در ایران باعث میاز سوی دیگر، فرا. به صورت اساسی مطرح شده است

-های اجتناب یا فرار مالیاتی، مسئله قیمتدر این میان یکی از شیوه. وصول نشود از درآمدهای مالیاتی قابل توجهی

 ارگذاری انتقاالت است که این خود از جنبه درآمدهای مالیاتی برای مسئوالن مالیاتی از اهمیت خاصی برخورد

 . است

                                                           
4
 Transfer pricing and developing countries (2011):  "A report was commissioned by the European commission 

within the framework of its Tax and Development policy agenda with support of the European parliament". 
www.ec.europa.eu/europeaid/what/economic.../transfer-pricing-study.   
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زیر در یک واحد تجاری  5شود حاکمیت شرکتیاین است که وقوع این مسئله باعث می TP دیگرجنبه  -11

شرکتی است که تعادل شرکتی و برون ای از سازکارهای کنترلی درونحاکمیت شرکتی مجموعه. سوال رود

کند و در مدیره از سوی دیگر، برقرار میسو و نیازها و اختیارهای هیئتمناسبی میان حقوق صاحبان سهام از یک

کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت نهایت، این سازوکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تامین

حاکمیت شرکتی در موضوع مسائل افشای معامالت ضعف (. 1931فر،همت) «آوردبه حفظ منافعشان فراهم می

نگرانی در این مورد باعث سلب اعتماد . شود ذینفعان شرکت نگران منافع خود باشنداشخاص وابسته، باعث می

لذا تحقیق و بررسی دراین زمینه برای اتخاذ تصمیمات ضروری به نظر  شودگذاران از بازارهای مالی میسرمایه

گیرد و جنبه اجتناب یا فرار مالیاتی چندان مورد بررسی قرار نمی TP مسئلهدر این گزارش این بخش از . رسدمی

 . کانون توجه اصلی است درTP ناشی از 

ها از آمارهای اقتصادی از قبیل واردات، صادرات، این است که اکثر دولت TPاهمیت دیگر موضوع  -12

ها سیاست. کنندها و نرخ مبادله، جهت هدایت اقتصاد استفاده میدرآمد ملی، سودآوری شرکت، توازن پرداخت

های مذکور را در سطح کالن اقتصادی تحت تاثیر تواند کیفیت دادهواحدهای اقتصادی، می TPهای و استراتژی

 .ها ایجاد نمایدگیری کالن دولتقرار داده و مشکالتی را در تصمیم

 :شامل موارد زیر است ،تحقیقاین ه طور کلی هدف از انجام ب -19

 ی انتقالیگذارتبیین مفهوم قیمت .1

 در ایران TPتبیین وضعیت موجود  .2

 TPارائه راهکارهای الزم جهت جلوگیری از اجتناب یا فرار مالیاتی ناشی از  .9

 

 یگذاری انتقالمفهوم قیمت (3

را چنین  گذاری انتقالیالمللی مالیاتی، قیمتدکتر محمد توکل در کتاب فرهنگ توصیفی اصطالحات بین -14

 :توصیف نموده است

خدمات یا دارایی غیرملموسی را به شرکت فرعی یا وابسته خود منتقل کند، قیمتی که اگر شرکتی کاال، »

ها در یک بازار آزاد چون این قیمت. شودگذاری انتقاالت نامیده مینماید، قیمتبرای این معامالت تعیین می

                                                           
5
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تقل از یکدیگر در هایی که معموالً بین اشخاص مسممکن است با قیمت ،اندو باز مورد توافق قرار نگرفته

 .«معامالت مشابه و تحت شرایط یکسان رایج است، متفاوت باشند

داند که المللی و ابزار مدیریتی میگذاری انتقاالت را استراتژی مالیاتی بینقیمت( 2003) 6بورکوسکی -15

یک شرکت  ملیتی برای حداکثر کردن منافع و حداقل کردن تعهدات مالیاتی در کشورهایی کههای چندشرکت

گذاری انتقاالت داخلی، به مفهوم قیمت( 1980)ور از نظر عالی. کنندفرعی یا شرکت وابسته دارند، استفاده می

های مختلف یک واحد تجاری بزرگ است که به شکل غیرمتمرکز اداره انتقال کاالها و خدمات بین قسمت

گردد که باید در یداد یا مبادله محسوب میگذاری انتقاالت نوعی رواز دیدگاه حسابداری، قیمت. شودمی

یابد، اصطالحاً گونه مبادالت و رویدادها تخصیص میارزشی که به این. ری انعکاس یابدسوابق و مدارک حسابدا

های مختلف بین قسمت« گذاری انتقاالت داخلیقیمت»و به فرآیند تخصیص ارزش، اصطالحاً « قیمت انتقالی»

شود این تعریف بیشتر از جنبه ارزیابی عملکرد گونه که مالحظه میهمان. شودیک واحد تجاری گفته می

 . گیردمدیران واحدهای انتفاعی غیرمتمرکز و  بزرگ صورت می

گونه انتقاالت و با انجام این. خریدار است/های انتقالی، رابطه فروشندهنکته مهم درخصوص قیمت -16

قلمداد ( خریدار)، بخشی از بهای تمام شده تولید قسمت دیگر (ندهفروش) مبادالت، بخشی از درآمد یک قسمت

تواند های مختلف یک شرکت به چه قیمتی انجام گیرد، میبنابراین این مسئله که انتقاالت بین قسمت شودمی

 .ها داشته باشدشده هر یک از قسمتتاثیر با اهمیتی بر سود گزارش

 (:1903توکل،)شود عبارتند ازگذاری انتقاالت مطرح میه با قیمتبرخی از مسائلی که عموماً در رابط -10

 . های تحقیق و توسعه که برای ایجاد تکنولوژی و دانش فنی معین انجام شده استنحوه تسهیم هزینه .1

قیمتی که یکی از اعضای گروه برای کاالهای تولیدی خود که به شرکت دیگری از گروه خود  .2

 . فروخته است

 .گرددهای نامشهود تعیین مییازهایی که در مورد داراییاالمتمبلغ حق .9

ها با هدف استفاده است که درآمدها و هزینهگذاری انتقاالت زمانی متضمن سوءالزم به ذکر است قیمت -18

-گذاری انتقاالت باعث میمودیان با دستکاری در قیمت. کاستن از مالیات، بین اعضای گروه تقسیم شده باشد

 . در جایی شناسایی شود که نرخ موثر مالیاتی در آن کمتر باشدشوند سود 
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 از دید مالیاتی گذاری انتقالیوامل موثر بر قیمتع (4

تعدد . گذاری انتقالی در رابطه با  مالیات موثر استعوامل مختلفی در ایجاد شرایط استفاده از روش قیمت -13

برای استفاده از  یاتی در بین کشورها، انگیزه الزممختلف مالهای های مالیاتی در حوزههای مالیاتی بین نظامنرخ

های مالیاتی پایین در بعضی از ها و وجود بهشت مالیاتی یا نرخمعافیت. آوردهای مالیاتی را به وجود میفرصت

شود مدیریت واحدهای اقتصادی در جهت حداکثر کردن سود خود، انگیزه حداقل کردن کشورها باعث می

های مالیاتی در از طرف دیگر، فرار یا اجتناب مالیاتی با استفاده از تعدد نرخ. رداختنی را داشته باشندمالیات پ

مناطق آزاد تجاری به استناد  در کشور ایران، همچنین(. 1931شفیعی و همکاران، ) شودسطح ملی نیز انجام می

ها با ت مالیات معاف هستند و شرکتصنعتی از پرداخ -تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 19ماده 

در نهایت، در . روندکنند از پرداخت مالیات طفره ی سعی میها و ترفندهای مختلفاستفاده از این ماده، به شیوه

صورت گرفته است، اندازه واحد اقتصادی اثر مستقیم در ( 2000) 0تحقیقی که توسط کونور و بورکوسکی

تر با به این معنا که با احتمال بیشتری، واحدهای اقتصادی بزرگ. دارد TPافزایش اجتناب یا فرار مالیاتی ناشی از 

 .کنندمی TPاهداف مالیاتی اقدام به 

 ( اصل معامالت آزاد) گذاری انتقالی با استفاده از اصل معامالت مستقلتشخیص قیمت (5

شود، اصل معامالت گذاری انتقالی واحدهای اقتصادی استفاده میاصلی که برای تشخیص استراتژی قیمت -20

به مفهوم فاصله، دوری و غریبه بودن با یکدیگر به  «Arm's Length»در ادبیات مالیاتی اصطالح . مستقل است

توکل، ) شیوه معامله اشخاص غریبه و غیروابسته به یکدیگر استرود و در کاربرد موردنظر ما به معنی کار می

اصل معامالت مستقل در ارتباط با اشخاص غیروابسته به یکدیگر که با استقالل و آزادی (. 1908بخش دوم، 

آید به قیمت قیمتی که با استفاده از این اصل به دست می. شودکنند، به کار برده میکامل با هم معامله می

 .معروف شده است( یا آزاد)الت مستقلمعام
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 های تعیین قیمت معامالت مستقلروش (6

، مذکور در اجرای اصل. ای نیستکاربرد عملی اصل معامالت مستقل با وجود منطقی بودن آن کار ساده -21

برای مقایسه دو معامله باید عوامل قیاس معامالت را . توجه کرد قابل قیاس،قبل از هر چیز باید به تشابه معامالت 

 :به شرح موارد زیر است 3عوامل قیاس OECDبه طور خالصه بر اساس گزارش . بررسی کرد

های خاص کاال یا خدمتی که مورد مبادله تفاوت در ویژگی :های دارایی یا خدمات مورد مبادلهویژگی .1

 درخصوص. قابل قیاس، باشدتفاوت در قیمت دو معامله  عنوان یکی از عواملبه تواند گیرد، میقرار می

های فیزیکی کاال، کیفیت و قابل اعتماد بودن کاال، حجم و قابل دسترس ویژگی ،دارایی مشهودمبادله 

دارایی  خدمات و درخصوص در موارد ارائه خدمات، ماهیت و محدوده. بودن کاال  اهمیت دارد

 عالمتاالمتیاز، حق) ، نوع دارایی(از آن مثال خرید یا حق استفاده به عنوان) عاملهنامشهود، شکل م

وزن . دارد زیادی اهمیت ،بینی شده برای استفاده از داراییو منافع اکتسابی پیش (تجاری، روش فنی تولید

 . به روش مورد استفاده برای تعیین قیمت اصل معامالت مستقل وابسته است عواملاین 

در معامله بین دو واحد مستقل، معموالً ما به ازای مبادله شده، منعکس کننده  :هایه و تحلیل مسئولیتتجز .2

برای بررسی . است( با احتساب دارایی استفاده شده و ریسک تحمیل شده)های طرفین معامله مسئولیت

واحدی که . ضرورت دارد هاقابلیت مقایسه دو معامله کنترل شده و کنترل نشده، تجزیه و تحلیل مسئولیت

کننده مثال زمانی که توزیع به عنوان، ؛کند انتظار بازده بیشتری را نیز داردریسک بیشتری قبول می

زمانی که  با در مقایسه ،بیشتر گیرد با قبول ریسکمحصولی مسئولیت بازاریابی و تبلیغات را بر عهده می

های طرفین معامله در معامالت مسئولیت. خواهد داشت انتظار بازدهی باالیی را ،فقط نماینده فروش است

 .قابل تعدیل است ،در صورتی که تفاوت کمی با هم داشته باشند کنترل شده و کنترل نشده،

ها، در معامالت بین واحدهای مستقل شرایط معامالت، چگونگی تقسیم مسئولیت :شرایط قرارداد .9

در قالب توان این عامل را می. شودمی مشخص ،شودها و منافعی که باید بین دو طرف تقسیم ریسک

 . قرار دادبررسی  بدان اشاره شد، موردها که در باال از عامل تجزیه و تحلیل مسئولیت بخشی

قیمت معامالت مستقل در بازارهای مختلف حتی با وجود یکسان بودن کاال ممکن است  :شرایط اقتصادی .4

قابلیت قیاس دو معامله مستلزم عدم وجود تفاوت اساسی در دو بازار   ،از این رو ؛و خدمات، متفاوت باشد
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شناسایی  زارهای کاالها و خدمات جانشین رادر مرحله اول باید بازارهای مرتبط و با. مورد بحث است

شرایط اقتصادی برای تعیین قابلیت قیاس بازارها، شامل موقعیت جغرافیایی، اندازه بازارها، محدوده . کرد

ها در بازارها، در دسترس بودن کاالها و خدمات ت در بازارها و موقعیت نسبی خریداران و فروشندهرقاب

معموالً در . جانشین، سطح عرضه و تقاضا در بازارها به صورت کلی یا در یک منطقه خاص است

 یدکنندگان، ماهیت و محدوده مقررات دولتی بازار، هزینه تولقدرت خرید مصرف ،مرتبط معامالت

فروشی و و سطح بازار از لحاظ خرده( مورد استفاده، نیروی کار، سرمایه تاسیساتهای شامل هزینه)

شود بررسی می این مسئله در مرحله بعد. گیردقرار میبررسی مورد فروشی و زمان و تاریخ معامالت عمده

 .یا خیر تفاوت قیمت دارد بر با اهمیتیتاثیر  ،که آیا این تفاوت

های برای تعیین قابلیت قیاس دو معامله کنترل شده و کنترل نشده استراتژی :کارهای کسب واستراتژی .5

های مختلفی از کار جنبههای کسب واستراتژی. شودمیکار واحدهای درگیر در معامله بررسی کسب و

زی، ارزیابی گریسازی، ریسکیک واحد تجاری از قبیل نوآوری و توسعه محصول جدید، درجه تنوع

یک . شودریزی شده برای آینده و سایر عوامل را شامل میتغییرات سیاستی، قانون کار موجود و برنامه

واحد تجاری ممکن است برای مقابله با برخی عوامل یا با هدف نیل به مقاصد معین، استراتژی و برنامه 

منظور اجرای مقررات جدید  واحد تجاری ممکن است به. خاصی را در کسب و کار خود دنبال کند

های خود پدید آورد و یا به منظور نفوذ در یک بازار خاص و یا افزودن سهم خود کار، تغییراتی در برنامه

برای نیل به این مقاصد ممکن است واحد تجاری برای . از آن بازار استراتژی معینی را طراحی و پیاده کند

در . قائل شود تا بتواند با کاالها یا خدمات مشابه رقابت کند هاییمدتی در کاالها یا خدمات خود تخفیف

از این رو این  ؛آورداین صورت واحد تجاری نسبت به سایر واحدهای تجاری  سود کمتری به دست می

 (.1903الوندکوهی، )معامالت قابلیت قیاس ندارند 

ها الزم قبل از توضیح روش. شوده میهای مختلفی استفاداز روش ،برای تعیین قیمت اصل معامالت مستقل -22

شده و نشده خارجی یا داخلی توضیح مختصری داده ، درخصوص معامالت کنترل(1)است در قالب نمودار 

 .شود
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 شده و نشده خارجی و داخلیمعامالت کنترل (:1)نمودار

   

 

                               

                           

 

 

                                                                             

باشد که ماشین تولیدی را ( در کشور اول) تولیدکننده ماشین ،شود واحد تجاری اولدر این جا فرض می -29

واحد تجاری اول شرکت مادر بوده و واحد . دهدانتقال می( در کشور دوم) به واحد تجاری وابسته خودش

صطالحاً به معامله بین واحدهای تجاری وابسته اول و دوم، ا. تجاری دوم واردکننده و وابسته شرکت مادر است

همچنین منظور از کنترل نشده این است که قیمت مربوطه، به طور آزاد و مستقل از . گویندمعامله کنترل شده 

در این جا هدف تعیین (. ، بخش چهارم1903توکل، ) اراده واحدهای تجاری وابسته به گروه تعیین شده باشد

 .مالت مستقل تعیین شده است یا خیرع است که آیا در معامله کنترل شده، قیمت بر مبنای اصل معااین موضو

به معامله . شونددر این نمودار، معامالت کنترل نشده محسوب می( 4و  9، 2یعنی معامالت ) سایر معامالت

کدام از دو طرف معامله، واحد شود، زیرا هیچنشده قابل قیاس خارجی اطالق میچهارم، اصطالحاً معامله کنترل

-، معامله کنترل نشده قابل قیاس داخلی در نظر گرفته می9و  2در نهایت معامالت . شوندوابسته محسوب نمی

 .شوند

های تعیین قیمت معامالت مستقل اشاره شده و نشده، حال به روشپس از توضیح ماهیت معامالت کنترل -24

کند که در زیر توضیح را برای تعیین قیمت معامالت مستقل معرفی میپنج روش  OECDراهنمای . گرددمی

 :داده می شوند

 

واحد تجاری 

 وابسته اول

 الف واحد مستقل

 

 

 ب واحد مستقل

 

 واحد مستقل

واحد تجاری 

 دوم وابسته

 

 (خارجی)4

 (داخلی)2

 (داخلی)1

 (داخلی)9

 معامله کنترل نشده معامله کنترل شده
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CUP)قیاسروش قیمت کنترل نشده قابل( 6-1
1 ) 

در این روش قیمت دریافت شده برای کاال وخدمات در شرایط معامالت کنترل شده، با قیمت دریافت  -25

توان اگر بین این دو قیمت تفاوت وجود داشته باشد، می .شودشده در شرایط معامالت کنترل نشده، مقایسه می

بنابراین باید قیمت معامالت کنترل نشده به  فت شده، قیمت معامالت مستقل نیست؛نتیجه گرفت که قیمت دریا

نشده و شرایط معامالت، در این جا الزم است معامالت کنترل. جای قیمت معامالت کنترل شده جایگزین شود

قابلیت قیاس این است  مسئلهنکته مهم در مورد . شند تا بتوان آن را به عنوان قیمت مستقل پذیرفتقابل قیاس با

این معامالت، تفاوت موثری وجود نداشته  که نخست بین دو معامله مورد قیاس یا دو واحدتجاری انجام دهنده

دوم . توجهی داشته باشدل اثر قابلمنظور از تفاوت موثر آن است که در شرایط بازار آزاد، روی سود حاص. باشد

، به صورت منطقی بتوان تعدیالتی (نشدهشده و کنترلکنترل)این که در صورت وجود تفاوت موثر بین معامالت

 (. ، بخش پنجم1903توکل، ) ها انجام دادبرای حذف اثرات موثر این تفاوت

معموالً زامات قابلیت قیاس معامالت، این روش برای هر محصولی به صورت بالقوه مناسب است ولی ال -26

زیرا هر نوع تفاوت در یکی از عوامل قیاس معامالت ممکن است قیمت معامله  شود،موراد متعددی را شامل می

ها را عملی تعدیالت الزم برای قابلیت قیاس تفاوت نتوان به طوری که ؛را به صورت موثری تحت تاثیر قرار دهد

 .کرد

شود واحد همانطوری که مالحظه می. مثالی آورده شده است( 2)در نمودار، CUPبرای تبیین بهتر روش  -20

« ب»ریال به واحد تجاری وابسته  100در یک معامله کنترل شده، محصولی را به قیمت « الف»تجاری وابسته 

 120نشده به قیمت نترلهمان محصول را در یک معامله ک« الف»همچنین واحد تجاری وابسته . فروخته است

شود که آیا قیمت تعیین شده حال این سوال مطرح می. به فروش رسانده است« ج»ریال به واحد تجاری مستقل 

ابتدا باید قابلیت  ،بدین منظور. کند یا خیراز اصل معامالت مستقل پیروی می« ب»و «الف» بین واحدهای تجاری

، از طریق تجزیه و مسئلهاین . را تعیین کرد( الف با ب) شدهبا معامله کنترل( الف با ج)نشده مقایسه معامله کنترل

در این جا ممکن است تفاوت . گیردانجام می( عامل قیاس ذکر شده 5با در نظر گرفتن )تحلیل قابلیت قیاس 

در این . باشد( جبرای مثال ریسک معامله الف با ) کننده تفاوت در ارتباط با عامل قیاسقیمت دو معامله، بازتاب

 .شودصورت تا حد امکان تاثیرات چنین تفاوتی از طریق تعدیالت قابل قیاس بودن حذف می
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 قیاسمثالی از روش قیمت کنترل نشده قابل(: 2)نمودار

    

       

 

 

در مثال باال اگر فرض شود دو معامله مذکور قابلیت قیاس داشته باشند، تفاوت قیمت ممکن است داللت بر  -28

این موضوع داشته باشدکه قیمت در معامالت کنترل شده، قیمت معامالت مستقل نیست و اداره مالیاتی در 

ریال  20ی انتقالی را به مبلغ گذاررسد که باید تعدیالت قیمتببه این نتیجه « الف»حسابرسی واحد تجاری 

 .ریال به عنوان قیمت مبتنی بر اصل معامالت مستقل در نظر گیرد 120اعمال نموده و قیمت 

   (RPM) روش قیمت فروش مجدد( 6-2

، محصول یا کاالی (در اینجا واحد تجاری اصلی) شود واحد تجاری وابستهدر این روش فرض می -23

قیاس به واحد تجاری مستقل دیگری به خود را در یک معامله کنترل نشده قابلخریداری شده از واحد وابسته 

شود تا بهای سپس از قیمت فروش مجدد، مبلغی به عنوان حاشیه سود ناخالص مناسب کسر می. فروش رساند

ناخالص مناسب با رجوع به حاشیه حاشیه سود. احد تجاری به دست آیدتمام شده کاالی فروش رفته این و

حال اگر قرار باشد اصل معامالت . شودقیاس در صنعت موردنظر، تعیین میناخالص معامالت کنترل نشده قابل

مستقل در معامله بین واحد تجاری اصلی و وابسته رعایت شده باشد باید بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

در . تالف چندانی وجود نداشته باشداخ ،محاسبه شده با قیمت فروش واحد تجاری وابسته به واحد تجاری اصلی

آنگاه بهای تمام شده کاالی  ،باشد% 40، «ب»اگر فرض شود که درصد حاشیه سود ناخالص شرکت ( 9)نمودار

به « الف»از شرکت  شود که باید تقریباً معادل قیمت انتقالیواحد می( 1000-1000×% 40) 600فروش رفته آن 

 600به احتمال زیاد سازمان مالیاتی قیمت  ،واحد است 500یمت انتقالی اما از آنجائیکه ق باشد؛« ب»شرکت 

 . واحد را به عنوان قیمت انتقالی نهایی در نظر خواهد گرفت
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 Resale Price Method 

 بتجاری وابسته  واحد الف تجاری وابسته واحد

 

 واحد تجاری وابسته الف

 الف

 مستقل جتجاری واحد 

 

 معامله کنترل شده

 

 معامله کنترل نشده   

 

 100:قیمت     

 120:قیمت
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 مثالی از روش قیمت فروش مجدد(: 9)نمودار

      

         

  

 12(CPM) روش بهای تمام شده بعالوه چند درصد( 6-3

های مستقیم و غیرمستقیم تحمیل شده برای فروش یا انتقال کاال یا ارائه در این روش ابتدا با جمع هزینه -90

شده تعیین و سپس با افزودن حاشیه سود متعارفی خدمت به واحد تجاری وابسته، بهای تمام شده کاالی فروخته 

معامالت مستقل را می توان از حاشیه سودی که همان  19حاشیه سود. شودبه آن، قیمت انتقالی محاسبه می

به دست ( قیاس خارجی) و یا از مبادله با واحد مستقل( قیاس داخلی) فروشنده از مبادالت کنترل نشده قابل قیاس

ناخالص، قیمت ده کاالی فروخته شده و حاشیه سودطبق این روش مجموع بهای تمام ش. ودآورد، تعیین نممی

درصورتی . مثالی برای درک بهتر این روش آورده شده است( 1)در جدول . دهدمعامالت مستقل را تشکیل می

حتمال زیاد سازمان واحد داشته باشد به ا 960که قیمت انتقالی بین واحدهای تجاری وابسته، اختالف معناداری با 

 . تر گرددواحد نزدیک 960مالیاتی در قیمت انتقالی مذکور به نحو مناسبی تجدید نظر خواهد نمود تا قیمت به 

 روش بهای تمام شده بعالوه چند درصد(: 1)جدول

 مبلغ مبلغ شرح

  200 هزینه مواد اولیه

  50 هزینه دستمزد مستقیم

  50 مرتبطهای هزینه سربار و سایر هزینه

 900  بهای تمام شده

 60  %(20)حاشیه سود ناخالص

 960  قیمت انتقالی برآوردی
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 Cost plus method 

13
 Markup 

 (500)اولیه قیمت فروش

 

 بواحد وابسته  الفواحد وابسته 

 

 ج مستقلواحد 

 

 قیمت فروش

 (1000)مجدد

 

 معامله کنترل نشده
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 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی

 

گذاری انتقاالت، از نظر سازمان زمینه مسائل مربوط به قیمت درOECD  المللیبا عنایت به تجارب بین -91

 (:1903توکل، بخش پنجم،) شودمذکور اجرای این روش در موارد زیر مناسب تلقی می

 .دهندهای نیمه ساخته به یکدیگر انتقال کاالها و فرآورده ،ها و موسسات وابستهزمانی که شرکت .1

مشترک از برخی تسهیالت و تاسیسات  قراردادهای استفاده ،گونه موسسات بین خوددر مواردی که این .2

 .نمایندمنعقد 

رید و تدارک کاالها و وسایل ها و موسسات ترتیبات بلندمدتی را در مورد خهنگامی که همین شرکت .9

 .سازندبین خود برقرار 

 های وابستهفروش خدمات به شرکتدر موارد   .4

 14(TNMM)روش حاشیه سود خالص معامالتی( 6-4

خالص یعنی حاصل داز نسبت سو ،در این روش برای تعیین قیمت انتقالی بر اساس اصل معامالت مستقل -92

این نسبت را . شوداستفاده می( برای مثال هزینه، فروش و دارایی)مناسب تقسیم سودخالص عملیاتی به یک پایه 

یا با ( داخلی قیاس) نشده قابل قیاستوان با ارجاع به نسبت سود خالصی که همان مودی از معامله کنترلمی

به دست ( قیاس خارجی)خالص کسب شده در معامالت قابل قیاس با واحد تجاری مستقل ارجاع به نسبت سود

 .آورد، تعیین کرد

در معامالتی که پایه، مبلغ هزینه باشد با روش بهای تمام شده بعالوه چند درصد و در  TNMMروش  -99

تنها تفاوت این است که در روش . مواردی که پایه، فروش باشد با روش قیمت فروش مجدد شباهت دارد

TNMM های عملیاتی مرتبط با کاالی رفته هزینهخالص، عالوه بر بهای تمام شده کاالی فروش به سوددر محاس

ناخالص به دیگر در روش فروش مجدد نسبت سود به عبارت. گرددفروخته شده نیز از قیمت فروش کسر می

فروش، در روش بهای تمام شده بعالوه چند درصد از نسبت سودناخالص به بهای تمام شده کاالی فروش رفته و 

 . شودالص عملیاتی به فروش استفاده میت سودخنسب ازTNMM  نهایتاً در روش
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 Transactional  Net Margin Method 
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 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی

 

 15(TPPM)روش تفکیک سود معامالتی( 6-5

. شودها خدماتی یکپارچه توسط بیش از یک شرکت ارائه میاین روش مختص معامالتی است که در آن -94

ها آنپیوندند به نحوی که هیچکدام از بمعامله وابسته به یکدیگر به وقوع  ینهمچنین در مواردی که چند

این روش برای مواردی که دو طرف (. 1980اکبری، )شود از این روش استفاده می نباشندارزیابی جداگانه قابل

ترین روش برای تعیین قیمت اصل معامالت مستقل مناسب ،در معامله دارند قابل توجهیسهم مشخص و  ،معامله

ز یک معامله داشته و طرفین مستقل معامله، برای مثال در مواردی که طرفین سهم مشخص و نامشهودی ا. است

 .   گرددانتظار دارند سهم نسبی از سود را دریافت کنند، از روش تفکیک سود معامالتی استفاده می

-شود، محاسبه میکه از معامله کنترل شده بین واحدهای وابسته کسب می 16در این روش ابتدا سود ترکیبی -95

در ( دخیل)این سود باید بین واحدهای درگیر . عموماً سود ترکیبی محاسبه شده، سود عملیاتی است. گردد

با یک پایه معتبر اقتصادی  ،ر واحد در سودهسپس در مرحله بعدی، سهم نسبی . شود( یا تسهیم)مبادله، تفکیک 

را ( معامالت کنترل نشده) های مستقلدر اجرای این روش، در صورت امکان معامله بین واحد. گرددبرآورد می

میزان و نوع . شوددر نظر گرفته و بر اساس آن، سود ترکیبی و سهم نسبی واحدهای درگیر در معامله برآورد می

به عنوان مثال، در . شود، بستگی داردها به شرایط و واقعیات مورد خاصی که بررسی میاستفاده از این داده

های های توسعه در صنعت نفت و گاز، مشارکتاحدهای وابسته از قبیل پروژهبین و 10موارد مشارکت خاص

در . گیردشود، مورد استفاده قرار میهای حوزه بازاریابی که سود بین واحدها تسهیم میحوزه دارو و مشارکت

رل شده منظور معامالت کنت) های داخلیهای معامالت واحدهای مستقل موجود نباشد از دادهصورتی که داده

کند که درآمدها و تفکیک سود معامالتی در این روش تضمین می. توان استفاده نمودمی( واحدهای وابسته

در تعیین تفکیک سود بین . رویه صورت گرفته استهای نسبت داده شده به واحدهای وابسته، با ثباتهزینه

م شود که تجزیه و تحلیل مذکور، ثبات داشته و تحلیل قابلیت قیاس به صورتی انجا واحدهای وابسته باید تجزیه

 . های معامله تخصیص داده شودای مناسب بین طرفو ریسک به شیوه
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 Transactional profit split method 

16
 Combined  profits 

17
 Joint venture 
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 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی

 

 فرار یا اجتناب مالیاتی ؛گذاری انتقالیقیمت (7

فرار . رسددر این جا ابتدا تشریح و تبیین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی و تمیز بین آنها ضروری به نظر می -96

وقتی مودی از گزارش درآمدهای مشمول مالیات خویش عدول . مالیاتی به معنای شکستن حریم قانون است

ای نظیر گزارش کمتر از واقع درآمد و فروش، گزارش بیش از واقع کسورات و یا های عامدانهورزد یا به شیوه

در حالی که  ی شده است؛ر مالیاتمرتکب فرا ،رود، از تعهدات مالیاتی خود طفره تنظیم اظهارنامه غیرواقعی

اجتناب مالیاتی به معنای سوء استفاده مودیان از نقص قانون است که باید برای رفع این مشکل نقص قانون را  

گذاری حال اگر در کشوری با استفاده از قوانین مالیاتی مدون آن کشور بتوان در رابطه با قیمت. برطرف کرد

در آن صورت  ،(مانند آنچه که در برخی کشورها از قبیل هند و چین وجود دارد) انتقالی، مالیاتی وصول کرد

های مختلف از جنبه ،در این حالت التزام به قوانین موجود. شودعدم پرداخت مودی فرار مالیاتی محسوب می

، (ور ایرانمانند کش)در صورتی که چنین قوانینی موجود نباشد یا قوانین نقص داشته باشد . کارساز خواهد بود

 . شوداجتناب مالیاتی محسوب می

 گذاری انتقالی با اهداف مالیاتی یا غیرمالیاتیقیمت ( 

گذاری انتقالی مبتنی بر این فرض است که واحدهای اقتصادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه قیمت -90

-وم انجام اقدامات در مقابله با قیمتاین تحقیقات عمدتاً بر لز. زنندبا اهداف مالیاتی به چنین اقدامی دست می

گذاری انتقالی با اهداف مالیاتی ای نیز معتقدند قیمتعده(. 2012، 18پندسی) گذاری انتقالی تمرکز دارند

های گذاری انتقالی شرکتدر تحقیق خود، هدف قیمت( 2012)به عنوان مثال پندسی . پذیردصورت نمی

گذاری انتقالی اهداف دهد که در قیمتنتیجه این تحقیق نشان می. تچندملیتی را مورد بررسی قرار داده اس

مالیاتی در اولویت نیست بلکه اهداف غیرمالیاتی از قبیل الزامات استراتژیک، مدیریت ریسک، مدیریت 

در ضمن این تحقیق . گذاری انتقالی برخوردار استگذاری و جنبه کنترل مدیریت از اولویت برای قیمتسرمایه

های مالیاتی کند و در نهایت به سازمانهای چندملیتی انتقاد میهنی بودن روش وصول مالیات از شرکتاز ذ

 .کند به صورت مشخصی، روش وصول مالیات را معین کنندتوصیه می
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 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی

 

 گذاری انتقالی شیوه برخورد با مسئله قیمت (9

انتشار  2012در سال « 13انتقالیگذاری های قیمتبرخورد با چالش»تحت عنوان OECD در گزارشی که  -98

کارهای عملی که سازمان مالیاتی به در این گزارش راه. این مسئله را مورد بررسی قرار داده است ،داده است

 :این راهکارها شامل موراد زیر است. منظور برخورد با این مسئله باید انجام دهد، مورد بررسی قرار گرفته است

 TPهای مالیاتی مرتبط با انتخاب صحیح پرونده  (9-1

 TPهای مالیاتی مرتبط با گذاری انتقالی، اولین مسئله انتخاب صحیح پروندههای قیمتدر برخورد با چالش -93 

های بدین منظور اولین مرحله، ارزیابی ریسک موثر پرونده. است که نیاز به حسابرسی و رسیدگی مالیاتی دارد

باید در . ها تاثیر زیادی در تمکین مودیان داردو تعیین ریسک موثر پروندهتشخیص . است TPمالیاتی مرتبط با 

ای است که اداره مالیاتی کارا، اداره. های محدودی سروکار دارندنظر داشت که ادارات مالیاتی با منابع داده

کند د یا القاء میدههایی که به مودیان اطمینان میاین هدف با روش. عایدی یا درآمد مالیاتی را حداکثر کند

 .تواند به دست آیدکه اداره مالیات به شیوه صحیح عمل نموده است، می

در . وجود دارد مالیاتیگذاری انتقالی به منظور حسابرسی های مختلفی برای انتخاب پرونده قیمتروش -40

به عنوان  ؛کننداستفاده میهای پیچیده برای تعیین پروندهای پرریسک ادارات مالیاتی از روش ،یک طرف طیف

سب و کار مودیان های مرتبط درباره کهای کامپیوتری پیشرفته برای تجزیه و تحلیل و مقایسه دادهاز برنامه ،مثال

ادارات  ،در طرف دیگر طیف. گرددبندی آنها از نظر ریسک استفاده میها و اولویتپرونده برای تعیین ریسک

ریسک، انتخاب ( یا با تعیین)ها را بدون تعیین د سال یکبار به صورت منظم پروندهمالیاتی قرار دارند که هر چن

 مالیاتی هایی برای حسابرسیبرای مثال انتخاب پرونده. ها بین این دو حد طیف قرار دارندسایر روش. کنندمی

کر است هر چه روش الزم به ذ. بیشتر باشد مشخصی، ها از حد آستانهمرزی آنکه ارزش ناخالص مبادالت بین

موثرتر بوده و در نتیجه اتالف منابع  های پر ریسکتر باشد، تمرکز بر پروندهارزیابی و مدیریت ریسک پیچیده

 .کمتری صورت خواهد گرفت

بدون توجه به این موضوع که مرحله اول رسیدگی، درخواست دفاتر، اسناد و مدارک تجاری است یا نه،  -41

گذاری انتقالی و متخصصان مالیاتی مبنی بر گفتگوی اولیه میان شاوران و متخصصان قیمتتوافق زیادی در بین م
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 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی

 

استفاده از گفتگوی مستقیم با مودیان، رفته رفته به عنوان . مودی و اداره مالیاتی قبل از رسیدگی وجود دارد

 .شودروشی برای به توافق رسیدن درخصوص دامنه و مراحل بعدی رسیدگی مالیاتی تبدیل می

-منابع اطالعاتی الزم برای تعیین ریسک مودیان، معموالً شامل اظهارنامه مالیاتی، حسابها و اسناد و پرسش -42

-بسیاری از کشورها مودیان را ملزم به تهیه اسناد قیمت. های چندملیتی استگذاری انتقاالت شرکتنامه قیمت

های مالی مرتبط و تجزیه و تحلیل معامالت و عملیات، دادههای اساسی گذاری انتقالی از جمله توصیف واقعیت

اطالعات به دست آمده از این منابع نقطه شروع تشخیص و . کننداقتصادی ماهیت قیمت معامالت مستقل می

 .شودارزیابی ریسک مودی محسوب می

ه اطالعات اضافی های چندملیتی را ملزم به تکمیل پرسشنامادارات مالیاتی بعضی از کشورها، شرکت -49

به عنوان مثال، در کشور دانمارک مودیان زمانی . کنندگذاری انتقالی به همراه اظهارنامه مالیاتی میدرباره قیمت

در این . شوند که معامالت با واحدهای وابسته، از محدوده خاصی باالتر باشدملزم به تکمیل پرسشنامه می

که تا حدی به صورت خودکار انجام  مه برای فرآیند ارزیابی ریسکسشناهای ارائه شده به این پرکشور، پاسخ

های چندملیتی را پس از بررسی اولیه اظهارنامه بعضی از کشورها، شرکت. گیردشود، مورد استفاده قرار می

آفریقای جنوبی است  از جمله این کشورها. کنندمی  TPنامههای مودی، ملزم به تکمیل پرسشمالیاتی و حساب

در . گرددنامه میمودی ملزم به تکمیل پرسش ،محتمل باشد TPپس از بررسی اولیه اظهارنامه، اگر ریسک  که

های مالیاتی با نرخ پایین انجام های اضافی شامل معامالت با واحدهای وابسته که در حوزهاین پرسشنامه داده

شورهای دیگری مانند کشور فرانسه، اداره در ک. شودگیرد برای انجام فرآیند ارزیابی ریسک، درخواست میمی

ها، اظهارنامه مالیاتی و سایر کند که بر مبنای بررسی حسابتکیه میTP مالیاتی فقط بر ارزیابی خود از ریسک 

بدین منظور، اطالعات . شودنامه از طرف مودی، حاصل میاطالعات و بدون درخواست تکمیل پرسش

های خارجی کنترل شده و اطالعات منابع منابع از قبیل اطالعات شرکت اظهارنامه به همراه اطالعات سایر

 . گیردخارجی در دسترس، مورد استفاده قرار می

. شوددر کشور دانمارک تشریح می TPدر اینجا به منظور درک مناسب مطلب، فرآیند ارزیابی ریسک  -44

مرحله اول تشخیص و تعیین . ای استدر کشور دانمارک یک رویکرد سه مرحله TPفرآیند ارزیابی ریسک 

های در دسترس مرحله دوم فرایندکامپیوتری تجمیع اطالعات مالیاتی و جزئیات داده. های پرریسک استحوزه
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هایی از در نهایت مرحله سوم، بررسی اظهارنامه، حسابها و اسناد و مدارک مودی به منظور یافتن نشانه. باشدمی

 .به طور خالصه به تشریح هر مرحله پرداخته شده است در این بخش، ت کهاس TPوجود ریسک مرتبط با 

 های پرریسک حوزه:مرحله اول

های خاص و پرریسک گذاری انتقاالت به منظور تشخیص حوزهدر مرحله اول روند و مسائل مهم قیمت -45

های دارند، حوزه 20معنویهایی که انتقاالت مالکیت ده یا شرکتهای زیانبرای مثال شرکت. شودبررسی می

 ،شودگذاری انتقاالت درخواست میدر این مرحله، معموالً از متخصصان قیمت. شوندریسکی محسوب می

است متخصصان  ضروری. های الزم را انجام دهندهای ریسکی، بررسیهای کامل حوزهدرخصوص محدوده

 :زیر حاصل نمایند موارد درخصوصمذکور اطالعاتی 

 های خاص چقدر است؟ط با ریسکمالیات مرتب 

 های چندملیتی دارد؟ریسک یک شرکت چندملیتی چه ارتباطی با سایر شرکت 

  آیا  قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط برای مودیان مشخص بوده و تمکین به آنها راحت است؟ 

 بهترین روش مدیریت ریسک کدام است؟ 

مهم تهیه شده و بر پایه آن، برنامه کاری برای سال موردنظر های در انتهای این مرحله، فهرستی از ریسک -46

-ها حوزهزیرا سال ،شوندهای ریسک خاص انتخاب میها با تمرکز بر حوزهمعموالً اکثر پرونده. گیردشکل می

ده و نیز های زیانتوان به شرکتهای اصلی ریسک میهای ریسک تقریباً یکسان بوده است که از حوزه

 .  ا انتقاالت مالکیت معنوی اشاره نمودهای بشرکت

  IT : مرحله دوم

های کامپیوتری، است که در آن با استفاده از سیستم  ITمرحله دوم فرآیند ارزیابی ریسک، شامل فرآیند  -40

شوند که به نحوی ترکیب می ،های در دسترس عمومهای مودیان که در دسترس اداره مالیاتی است با دادهداده

برای مثال، خرید و فروش سهام . شوندهایی شود که به منظور بررسی انتخاب میبه کاهش تعداد شرکتمنجر 

تواند به تشخیص یک جستجوی کامل اینترنتی می. شوندهای ریسکی شناخته میها به عنوان حوزهشرکت

ن با معیارهایی، تواپس از این می. های خریدار یا فروشنده سهام در طول سنوات گذشته کمک کندشرکت

توان به تغییرات قابل از جمله این معیارها می. های مناسب به منظور رسیدگی را محدودتر نمودتعداد شرکت
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توجه در پرداخت بهره، پرداخت سود تقسیمی، ساختار و شکل قانونی شرکت، شعبات، نوع فعالیت، ماهیت و 

ها به دو دسته در پایان این مرحله شرکت. کت اشاره نموداندازه درآمد و نوع معافیت مالیاتی مورد استفاده شر

دسته اول . شوندتقسیم می« نامناسب برای رسیدگی»و دیگری « های بالقوه مناسب برای رسیدگیشرکت»یعنی  

 .                                                                 یابندبه مرحله سوم انتقال می

 انتخاب مودی برای حسابرسی :مرحله سوم

ها به منظور انتخاب مودی برای حسابرسی یا عدم های مالی شرکتدر این مرحله اظهارنامه و داده -48

 های مناسب حسابرسیاین مرحله به فهرست کردن شرکت. گیردحسابرسی مالیاتی مورد بررسی قرار می

. شودمی ختمفتن این قید که منابع همواره محدود است، و با تعیین اولویت برای آنها، با در نظر گر( رسیدگی)

است از اهمیت  TPهایی که بیانگر ریسک مالیاتی ناشی از همواره برای سازمان مالیاتی شناسایی عالئم و ویژگی

 :ها اشاره شده استدر اینجا به برخی از این ویژگی. ای برخوردار استویژه

در مواردی که معامالت در  :های مالیاتی با نرخ کمتره در حوزهمعامالت مهم با واحدهای تجاری وابست .1

-گیرد، این ریسک وجود دارد که قیمتتر و با اشخاص وابسته صورت میهای مالیاتی با نرخ پایینحوزه

 .گردد ترهای مالیاتی با نرخ پایینگذاری غیرواقعی، باعث انتقال سود به حوزه

گذاری متنوعی را معامالتی از این نوع، سواالت و ابهامات ارزش :وابستهانتقال دارایی نامشهود به اشخاص  .2

های قابل قیاس ها، عمدتاً منحصر به فرد بوده و در نتیجه یافتن داراییبه ویژه اینکه این دارایی. کندایجاد می

 .گرددهای مستقل بسیار مشکل میمشابه، به منظور تعیین قیمت

ابسته یکی دیگر از این عالئم االمتیاز به اشخاص وخت بهره، حق بیمه و حقپردا: های خاصانواع پرداخت .9

به این دلیل که حقوق مذکور تا حد زیادی قابل انتقال بوده و در نتیجه این ریسک وجود دارد که  است،

 .واقعی دارایی نباشد مبلغ پرداختی، انعکاس دهنده ارزش

آن هیچ تالشی برای تغییر عملیات یا تامین مالی جدید دهی سال به سال شرکت که در زیان :دهیزیان .4

های مداوم ممکن است شاهدی بر این باشد که نتایج گزارش زیان. هاستاز دیگر نشانه ،گیردصورت نمی

 .های واقعی نیستشده شرکت، بازتاب ارزش
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شرکت در مقایسه با عملکرد  عملکرد یک نتایج ضعیف: های مشابهضعیف در مقایسه با شرکت عملکرد .5

این باشد که معامالت با اشخاص وابسته  حاکی ازممکن است  ،واحدهای تجاری مرتبط در صنعت مشابه

 .گذاری نشده استبه درستی قیمت

اختالف معنادار بین نرخ موثر مالیات در سطح گروه و نرخ اسمی : اختالف بین نرخ موثر و اسمی مالیات .6

تر، انگیزه اصلی های مالیاتی با نرخ پاییناز اندازه سود به حوزهطریق تخصیص بیش تواند ازمالیات، می

 .را فراهم نمایدTP برای فرار یا اجتناب مالیاتی از طریق 

و روشهای مورد استفاده برای  TPزمانی که شواهد و مستندات  :مستندات ضعیف وجود مستندات یا فقدان .0

ها با شک و تردید مواجه خواهد ناقص باشد، آنگاه قابلیت اتکا قیمتمحاسبه قیمت مستقل، ناکافی و یا 

 .شد

ای مازاد بدهی شرکت که مازاد بر توانایی خود در بازپرداخت آن باشد و یا پرداخت نرخ بهره :بدهی مازاد .8

 .     باشد TPای از ریسک مرتبط با تواند نشانهبر نرخ بازار، می

 TPتی شروع مناسب حسابرسی مالیا( 9-2

، عامل TPنحوه شروع کار حسابرسی مالیاتی . است TPشروع خوب حسابرسی مالیاتی  ،مسئله بعدی -43

است  21در این جا مرحله بعدی که مرحله یافتن حقایق. اساسی در تعیین زمان و کیفیت محصول نهایی است

و در نتایج  TPدسترسی به حقایق صحیح در زمان مناسب، نقشی اساسی در کارایی حسابرسی . شودشروع می

 .نهایی آن دارد

توان ارائه کرد این است که قبل از پیشنهادی که با استفاده از بازخورد نظرات ادارات و مشاوران مالیاتی می -50

. گذاری انتقالی تعیین شوندهای قیمتو داده، بهتر است حقایق TPشروع بحث در مورد به کارگیری اصول 

تر این است که هر دو طرف قبل از تعیین دقیق مسئله و توافق بر روی حقایقی که الزم است متاسفانه متداول

تفکیک بین مرحله یافتن . کنندمی TPهای پیچیده فنی و تعیین جزئیات روش گردآوری شود، مبادرت به بحث

پیش از موقع،  فنیمشاجرات . کندمالیاتی از به وجود آمدن مباحث فنی جلوگیری می حقایق و مرحله حسابرسی

 .است TPهای دلیل متداول اتالف وقت و انرژی ماموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده
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روش اول درخواست اسناد و . برند، معموالً ادارات مالیاتی دو شیوه را به کار میTPبرای شروع حسابرسی  -51

و دیگری تشکیل جلسه و گفتگوی مستقیم بین ( شیوه استاندارد) مدارک معموالً به شیوه از قبل تعیین شده

در شیوه دوم پس . و ماموران مالیاتی، قبل از درخواست اسناد و مدارک است( هایا مشاوران مالیاتی آن)مودیان 

. شوداموران مالیاتی تسلیم نماید، تعیین میاز برگزاری جلسه مشترک، اسناد و مدارکی که مودی ملزم است به م

الزم است الزامات و جرایم  ،شوددر کشورهایی که از شیوه استاندارد درخواست اسناد و مدارک انجام می

معموالً مودیان و مسئوالن مالیاتی . خاصی برای عدم تمکین مودیان در ارائه اسناد و مدارک در نظر گرفته شود

تر شده است به با گذشت زمان این روش معمول گفتنی است .ام گفتگوی مستقیم دارندتمایل بیشتری بر انج

 TPو هم در مرحله بعدی یعنی حسابرسی TP هم برای توافق بر دامنه اسناد و مدارک  ،نحوی که از این روش

به عنوان  .شود از متخصصان هر بخش استفاده شودتوصیه می TPهای در رسیدگی به پرونده. شوداستفاده می

 . استفاده کرد  TPتوان از متخصصان این بخش به منظور تعیین اسناد و مدارک مرتبط با مثال در بخش دارو می

در نهایت باید عنوان شود که ادارات مالیاتی، صاحبان کسب و کار و مشاوران مالیاتی همه بر این امر توافق  -52

یکی از . در حداقل زمان ممکن است TPنیاز حسابرسی کارای پیش، TPریسک  مناسب دارند که تشخیص

، زمان رسیدگی به پرونده است که تحقیقات انجام شده TPترین مباحث در رسیدگی به پرونده مالیاتی مهم

 (.OECD ،2012) روز است 540ها،دهد متوسط زمان رسیدگی به این پروندهنشان می

 ترتیبات حاکمیتی ( 9-3

باید توجه داشت . آوردفراهم می TPای را برای رسیدگی موثر و موفق حسابرسی، زمینه شروع مناسب -59

 22برای انجام چنین کاری باید ترتیبات حاکمیتی. پیچیده و به منابع زیادی نیازمند است TPبه موضوع  رسیدگی

در بعضی از کشورها . مشخصی تعیین شود تا مسئوالن مالیاتی نظارت و کنترل مناسبی بر موضوع داشته باشند

در برای این منظور وجود آگاهی . طراحی شده است TPترتیبات حاکمیتی و مدیریتی خاصی برای موضوع 

این ترتیبات، نظارت مسئوالن به طور کلی هدف . ضروری است TPمسئوالن مالیاتی از فرار مالیاتی در موضوع 

های دخالت برای آنها در مراحل اصلی و ایجاد فرصت TPعالی مالیاتی بر وضعیت فعلی حسابرسی مالیاتی 

رویه در رویکردهای حاکمیتی در حقیقت ترتیبات حاکمیتی، تضمین کننده ایجاد ثبات. حسابرسی مذکور است

  .است TPمالیاتی در برخورد با مسئله مسئوالن 
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به عنوان مثال در . رویکردهای متنوعی درخصوص ترتیبات حاکمیتی وجود دارد ،در کشورهای مختلف -54

ایجاد شده  TPمالیاتی  های حسابرسی و رسیدگیکشور دانمارک، در این مورد هیاتی برای نظارت بر برنامه

این میان، هیات مسئولیت  در. مرکزی است TPاین هیات شامل روسای واحدهای حسابرسی و رئیس تیم . است

-ها به هیئت ارجاع داده میترین پروندهای که پیچیدهبه گونه ای مهم و پیچیده را بر عهده دارد؛هبررسی پرونده

با وظیفه کنترل و  29در کشور کانادا هیات خاصی بدین منظور در نظر گرفته نشده است اما کمیته مرکزی. شوند

شیوه عمل این کمیته تاحدودی با شیوه هیات . هایی که معامالت خاص دارند، ایجاد شده استنظارت بر پرونده

سیستم حاکمیتی جدیدی  2008در نهایت در کشور انگلستان، از سال . موجود در کشور دانمارک متفاوت است

بیشتر بر انتخاب  هدف اداره مالیات انگلیس از برقراری این سیستم، تمرکز. به اجرا درآمده است TPدرخصوص 

رویه در برخورد و ها و در نهایت ثباتتر و کاراتر به پروندهپرونده از طریق ارزیابی ریسک آنها، رسیدگی سریع

-هیاتی برای بررسی پرونده ،الزم به ذکر است در این سیستم. های مذکور استگیری درخصوص پروندهتصمیم

 .ر گرفته شده استنظ درTP های 

 رفت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله رسیدگیحفظ پیش( 9-4

و  TPبه  مسئله حفظ پیشرفت در رسیدگی ،مسئله مهم دیگری که باید در این تحقیق بدان اشاره شود -55

به  TPهای تحقیقات مختلف نشان داده است حل و فصل پرونده. است آن جلوگیری از اطاله رسیدگی مالیاتی

به عنوان مثال  ؛کشدچندین سال طول می ،های مهماوقات حل و فصل پروندهزمان زیادی نیاز دارد و گاهی 

، OECD) 540ها در این موضوع نتایج یکی از تحقیقات بیانگر آن است که متوسط زمان رسیدگی  به پرونده

 کوتاهی مودیان مالیاتی در تحویل اسناد و مدارک مربوط، ،یکی از دالیل اصلی این مسئله. روز است (2012

از این رو همکاری بین واحد تجاری و اداره مالیاتی، تهیه و تحویل اسناد . پس از درخواست اداره مالیاتی است

 . کندو مدارک در زمان درخواست شده را تضمین می

بعضی از ادارات مالیاتی . ای برخوردار استنقش مشاوران مالیاتی نیز در این مسئله از اهمیت قابل مالحظه -56

کنند بکارگیری مشاوران مالیاتی در این مسئله توسط مودیان مالیاتی، سرعت پیشرفت در رسیدگی میاحساس 

توانند نقش اند که مشاوران میدهد ولی دیگر ادارات مالیاتی به این نتیجه رسیدهرا کاهش می TPهای به پرونده

داخلی یا ) به کارگیری متخصصان. ته باشندای در ارتباط بین ادارات مالیاتی و مودیان داشکنندهمثبت و تسهیل
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در نهایت باید . ها داشته باشدتواند نقش مفیدی در حل و فصل پروندههای مالیاتی نیز میدر پرونده( خارجی

عنوان شود که ادرات مالیاتی، صاحبان کسب و کار و مشاوران مالیاتی، همه بر این امر توافق دارند که تشخیص 

 .   کارا در حداقل زمان ممکن است TPحسابرسی و رسیدگی  نیاز، پیشTPریسک 

  24TPهای نهایی کردن پرونده( 9-5

در نهایت در این مرحله باید مشخص شود که پرونده . است TPهای مرحله پایانی، نهایی کردن پرونده -50

معموالً . باید بسته شود، (از طریق مذاکره و یا از طریق اقامه دعوی از طرف مودی)به چه نحوی  TPمرتبط با 

گیری در این مورد است که چه زمانی یافتن حقایق مرتبط تصمیم، TPترین تصمیم در حسابرسی مالیاتی مشکل

پاسخ به این سوال چندان راحت نیست زیرا به کارگیری روش اقامه دعوی از سوی . با پرونده، باید پایان یابد

در مجموع، اکثر . در پی خواهد داشت( هم برای مودی و هم سازمان مالیاتی)های بسیاری را مودی، هزینه

از طریق اقامه دعوی کار مشکلی است، زیرا این  TPکشورها بر این امر توافق دارند که حل و فصل مشاجرات 

گذاری نیاز متهای قیهای مختلف و استراتژیروش، خود به حقایق زیادی و همچنین به متخصصان در بخش

شیوه . در این مرحله بیشتر قابل درک است TPاهمیت تدوین نظام ترتیبات حاکمیتی مناسب برای موضوع . دارد

در . تاثیر مالحظات ذهنی و یا نامناسب قرار گیرددر نظر گرفته شده باید نتیجه فرآیند عینی بوده و نباید تحت

ها به مرحله اقامه دعوی در ی داخلی، یعنی قبل از آن که پروندهترتیبات اجرایی برخی از کشورها فرآیند دادرس

 . بینی شده استدادگاه برسد، پیش

 گذاری انتقالیو ارتباط آن با قیمت« 25گذاری رقیقسرمایه»مفهوم (  1

مالی خود  و یا از ترکیبی از این دو برای تامین( وام) ها معموالً از طریق انتشار سهام و ایجاد بدهیشرکت -58

گویند های آن شرکت اندک و ناچیز باشد، اصطالحاً میاگر نسبت سرمایه شرکتی به وام. کننداستفاده می

زیرا  ،گذاری رقیق با مالیات استمسئله مهم در این جا ارتباط سرمایه(. 1900توکل، ) سرمایه شرکت رقیق است

-رفتار مالیاتی مودیان بر حسب این که بازده سرمایه شرکت از طریق ایجاد بدهی باشد یا انتشار سهام، تفاوت می

ها از نسبت باالی بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان نوعی بنابراین احتمال آن وجود دارد که شرکت کند،

ین مالیاتی اکثر کشورها، در محاسبه درآمد مشمول مالیات به این دلیل که در قوان ؛ترفند مالیاتی استفاده کنند
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شود، این در حالی است که سود سهام ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میبهره پرداختی شرکت

در نتیجه شرکتی که با ایجاد بدهی تامین مالی . شودها به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نمیپرداختی شرکت

کند، از نظر مالیاتی در وضعیت بهتری قرار دارد مقایسه با شرکتی که با انتشار سهام تامین مالی می کند درمی

 (.1903توکل)

های وابسته به منظور شایان ذکر است که امکان دارد شرکت TPگذاری رقیق با در خصوص ارتباط سرمایه -53

پرداختی منتفع یگر نمایند تا از مزایای مالیاتی بهرهکاهش مالیات خود اقدام به اخذ وام و تسهیالت مالی از یکد

در . گذاری رقیق دارندکشورها قوانین و مقررات متفاوتی در زمینه سرمایه ،به منظور برخورد با این اقدام. گردند

شود اما در بعضی کشورهای دیگر، قبول تلقی نمیهایی به عنوان هزینه قابلبرخی از کشورها چنین هزینه

هایی وجود دارد که در عوض مقررات و رویه لکنگذاری رقیق وجود ندارد ت خاصی در رابطه با سرمایهمقررا

گونه مقررات ممکن است بهره ؛ به عنوان مثال، اینکندمیزان تامین سرمایه از طریق ایجاد بدهی را محدود می

پرداختی به شخص وابسته را در حکم تقسیم سود به شمار آورد و یا رویه مراجع مالیاتی بر این باشد که در 

همچنین در . پرداخت بهره را به عنوان تقسیم سود تعبیر کند ،«اصل معامالت مستقل»با استناد به  ضروری،موارد 

 .مشخصی برای نسبت بدهی به سرمایه تعیین شده استقوانین مالیاتی بعضی کشورها سقف 

  26گذاری پیشاپیشتوافق قیمت( 11

قراردادی بین مودیان و مسئوالن مالیاتی است که در آن روش ( APA) 20گذاری پیشاپیشتوافق قیمت -60

در کتاب فرهنگ توصیفی اصطالحات . شودکه معامالتی صورت گیرد، مشخص می آن، پیش از TPتعیین 

گذاری پیشاپیش عبارت است از قراداد خصوصی بین توافق قیمت( 1903) المللی مالیاتی، از نظر توکلینب

گذاری انتقاالت که مودی باید آن را نسبت مودیان آمریکایی و سازمان مالیاتی آن کشور پیرامون روش قیمت

المللی در رابطه با معامالت بین های مالیاتیبه هرگونه تسهیم یا تخصیص درآمد، اعتبارات، کسور و تخفیف

گذاری که در توافقنامه با سازمان در این قراردادها مودیان موظف هستند از نوعی از قیمت. خود به کار برد

 . استفاده کنند فمالیاتی تصریح شده است
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زیرا تر باشد مناسب« گذاری پیشاپیشتوافق قیمت»رسد کند ولی به نظر میاستفاده می« گذاری توافق قبلی قیمت»، اصطالح  APAتوکل برای  دکتر.  20

 . شودپیشاپیش تکمیل اظهارنامه و رسیدگی تعیین می
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دیگری نیز از رساند ولی هم اکنون کشورهای در ابتدا فقط کشور آمریکا چنین توافقاتی را به تصویب می -61

-های منازعات قیمتاهداف کشورها از تنظیم این قراردادها پرهیز از هزینه. این توافقات استفاده می نمایند

در روش سنتی بدون انجام چنین قراردادی، . گذاری انتقاالت میان سازمان مالیاتی و مودی بیان شده است

در این وضعیت مودیان با وضعیت . گیردلیاتی قرار میپرونده مودیان پس از انجام مبادالت، مورد حسابرسی ما

توافقی بین مودیان و مسئوالن مالیاتی ، APAنااطمینانی مالیاتی نسبت به آینده مواجه بودند ولی با انجام توافقات 

گذاری مورد توافق استفاده شده و اظهارنامه بر این اساس گیرد تا از روش قیمتیک یا چند کشور صورت می

جویی قابل توجهی صورت با این قراردادها در هزینه و وقت مسئوالن مالیاتی و نیز مودیان صرفه. ل گرددتکمی

 .می پذیرد

 گذاری انتقالی در کشورهای مختلف تصویب قوانین یا توافقات درخصوص قیمت( 12

   1315بود که در سال انگلستان اولین کشوری . گرددبه اوایل قرن بیستم بر می TPقانونگذاری در موضوع  -62

اقدام به تصویب  1310کمی بعد از آن، کشور آمریکا در سال . تصویب کرد TPقوانینی در جهت رفع مشکالت 

الملل گسترش یافت، اقدام خاصی در جهت که تجارت بین 1360پس از آن تا دهه . قوانینی در این راستا کرد

نویس پیش OECDبا افزایش تجارت بین کشورها، . نجام نشدا TPمقابله با فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از 

تهیه کرد که در آن اصل  1369راهنمای توافقنامه مدل مالیاتی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در سال 

 (.2003سوزان، ) معامالت مستقل نیز تشریح شده بود

-انتقالی برای واحدهای تجاری چند گذاریراهنمای قیمت»با عنوان   TPراهنمای OECD، 1303در سال  -69

گذاری این راهنما که تاکنون چندین بار به روز شده است، مسائل قیمت. انتشار داد« ملیتی و ادارات مالیاتی

استرالیا و ایاالت متحده اولین ، 1330در اوایل دهه . دهدمبتنی بر اصل معامالت مستقل را مورد بررسی قرار می

گذاری انتقالی و اسناد مورد نیاز، مقرراتی تصویب نمودند راستای تشخیص قیمتکشورهایی بودند که در 

ها، این موضوع اهمیت وافری پیدا کرده با توسعه و رشد روز افزون تجارت بین شرکت(. 2003برکوسکی )

وری ای افزایش یافته است به طمالحظهبه طور قابل TPقانونگذاری در موضوع  ،در طول ده سال گذشته. است

 TPاز این رو (. 2003برکوسکی )اند قانون تصویب کرده TPکشور در خصوص  40که در این مدت، بیش از 

 .ترین مسائل تمکین مالیاتی برای واحدهای تجاری چندملیتی تبدیل شده استبه یکی از اصلی
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وجود دارد  TPدر کشورهای مختلف، قوانین و مقررات متفاوتی درخصوص نحوه شناسایی و برخورد با  -64

 .28شده استکه در اینجا به طور نمونه به شرایط کشورهای ترکیه و ژاپن اشاره 

 ترکیه( 12-1

های مقیم و اشخاص گذاری انتقالی برای معامالت بین شرکتدر این کشور قوانین مالیاتی مرتبط با قیمت -65

، 23(CITL) هامالیات بر درآمد شرکتقانون  19(2)در ماده . اجرایی شده است 2000وابسته آنها، از سال 

 :اندای از اشخاص مذکور در نظر گرفته شدهاشخاص وابسته تعریف شده است که موارد زیر نمونه

 سهامداران شرکت( الف

 اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با شرکت یا سهامداران( ب

لحاظ مدیریتی، نظارتی و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که شرکت را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ( ج

 .کنندسرمایه آن، کنترل می

اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از لحاظ مدیریتی، نظارتی و یا ( د

 .شوندسرمایه آن، کنترل می

طبق این ماده، . ها، اصل معامالت مستقل گنجانده شده استقانون مالیات بر درآمد شرکت 19(9)در ماده  -66

اصل معامالت مستقل بدین معناست که قیمت یا ما به ازای مطالبه شده برای خرید یا فروش کاال یا خدمات بین 

-ها به وجود میاشخاص وابسته، باید قیمت یا ما به ازایی باشد که تحت شرایط عدم وجود چنین روابطی بین آن

با الهام از   TPگذاری تصریح شده است که قانون 19ماده الزم به ذکر است در توضیحات زمینه حقوقی . آید

 .تهیه شده است OECDراهنمای 

به شرح زیر  TPدر کشور ترکیه، برای مودیان مالیاتی سه نوع الزام برای ارائه اسناد و مدارک مرتبط با  -60

 :وجود دارد

 90مودیان باید گزارش سالیانه  TP را تا آخرین موعد تسلیم اظهارنامه سالیانه به اداره مالیاتی، تهیه و تسلیم

 .    نمایند

                                                           
  :تاستفاده شده اسبه آدرس زیر  OECDکشورها در سایت  TPدر تنظیم مطالب این قسمت از پروفایل    

ttp://www.oecd.org/tax/transferpricing/transferpricingcountryprofiles.htmH 
29
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 91مودیان باید فرم TPگذاری رقیق را تکمیل و به همراه های خارجی وابسته و سرمایه، فهرست شرکت

 .اظهارنامه ساالنه به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند

 92اری پیشاپیش دارند باید گزارش ساالنهگذمودیانی که توافقنامه قیمت
APA   را تهیه و تا موعد تسلیم

 .آخرین اظهارنامه سالیانه به اداره مالیاتی تسلیم کنند

در )روش زیر را برای تعیین قیمت مستقل با اشخاص وابسته  4در این کشور مودیان موظف هستند یکی از  -68

 :اینداستفاده نم( راستای رعایت اصل معامالت مستقل

 روش قیمت کنترل نشده قابل قیاس -1

 روش فروش مجدد -2

 روش بهای تمام شده بعالوه چند درصد -9

-معامالتی و سایر روشخالص ، روش حاشیه سودمعامالتی از قبیل روش تفکیک سود)ها سایر روش -4

 (های تعیین شده توسط مودی

در این راستا اگر  .خود انتخاب کنندترین روش را با توجه به ماهیت معامالت الزم است مودیان مناسب -63

تواند از روش دیگری که مناسب ماهیت مودی می ،پذیر نباشدهای باال امکانانتخاب یک روش از بین روش

 .معامالت است، استفاده کند

گذاری سرمایه»و جرایم مرتبط با آن، بخشی تحت عنوان  TPدر کشور ترکیه درخصوص رویه حسابرسی  -00

 2011در مجمع حسابرسی مالیاتی وزارت اقتصاد در سال  ،«مرزیگذاری انتقالی و معامالت بینرقیق، قیمت

. اندنیز در شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر مستقر شده TPهای مربوط به حسابرسی دپارتمان. تشکیل شده است

                                                                                                                                                                                     
  
از قبیل فهرست واحدهای تجاری وابسته، نوع و محتوای معامالت انجام شده  TPاطالعاتی درخصوص  ،شوندگزارش واحدهای تجاری ملزم می در این 

توافقنامه گذاری انتقالی توافق شده بر اساس ها و غیره، نوع روش تعیین قیمتهای فرعی، شعب، نمایندگیبا اشخاص وابسته داخلی و خارجی مانند شرکت

نمونه این . به اداره مالیاتی به صورت سالیانه ارائه نمایند غیره،گذاری پیشاپیش، دالیل انتخاب روش مذکور، تحلیلی از سود عملیاتی اشخاص وابسته و قیمت

 .قابل دریافت است templates/-porthttp://www.tpanalytics.com/reگزارش از آدرس 
  
اطالعات سودهای ناشی از معامالت اشخاص آمریکایی با »با عنوان  5401های شماره توان به فرماز جمله این فرم ها در کشور ایاالت متحده آمریکا می 

مالکیت سهام آنها % 25ای آمریکایی که حداقل هاطالعات سودهای ناشی از معامالت شرکت»با عنوان  5402و شماره « های خارجی خاصبرخی شرکت

http://www.irs.gov/pub/irs-اشاره نمود که از طریق آدرس « های خارجی خریداری شده است با اشخاص دیگر آمریکاییتوسط شرکت

pdf/f5471.pdf  وpdf/f5472.pdf-http://www.irs.gov/pub/irs  قابلیت دسترسی دارند . 
  
نمونه این گزارش در کشور هند در قالب فرم شماره . روش توافق شده به منظور تعیین قیمت انتقالی شخص با اداره مالیاتی ارائه می شود ،در این گزارش 

«3CEF » از طریق آدرسhttp://law.incometaxindia.gov.in/DITTaxmann/IncomeTaxRules/pdf/itr62Form3cef.pdf   قابل

 .دریافت است

http://www.tpanalytics.com/report-templates/
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5471.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5471.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5471.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5472.pdf
http://law.incometaxindia.gov.in/DITTaxmann/IncomeTaxRules/pdf/itr62Form3cef.pdf
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مرتبط با آن وجود ندارد و طبق یا جرایم  TPحسابرسی  نحوهدر کشور ترکیه رویه قانونی مشخصی در رابطه با 

 TPهای ، از سیستم جرایم و حسابرسی عمومی برای پرونده219مقررات مرتبط با قانون دادرسی مالیاتی شماره 

بینی آیین دادرسی خاصی پیش TPهای مالیاتی مرتبط با به عبارت دیگر، در ارتباط با پرونده ؛شوداستفاده می

 .نشده است

گذاری پیشاپیش در کشور ترکیه شایان ذکر است ص مقررات مرتبط با ترتیبات قیمتدر نهایت درخصو -01

توانند در معامله با اشخاص وابسته ، مودیان قادرند در مورد روش خاصی که آنها میCITL 19(5)که طبق ماده 

ان به اداره درآمد با مودی  APAبدین منظور، اختیار امضای. خود به کار برند با وزارت اقتصاد به توافق برسند

 .ترکیه تفویض شده است

 ژاپن( 12-2

های داخلی در معامله با اشخاص گذاری با هدف جلوگیری از اجتناب مالیاتی شرکتقانون ،در این کشور -02

به طور کلی، سازمان مالیاتی این کشور معامالت انجام شده در داخل . وابسته خارجی خود صورت گرفته است

شود اشخاص وابسته خارجی به شرکت خارجی گفته می. کندرعایت اصل معامالت مستقل می گروه را ملزم به

 شود که مالکیتشرکتی با شرکت دیگر وابسته محسوب می. اهمیتی با شرکت اصلی داشته باشد که وابستگی با

در این کشور، . گذاری شرکت دیگر را دارا باشددرصد سهام منتشره و یا سرمایه 50درصد یا بیشتر از  50

 :های پذیرش شده برای تعیین قیمت معامالت مستقل به شرح زیر استروش

 روش کنترل نشده قابل قیاس( الف

 روش فروش مجدد( ب

 روش بهای تمام شده بعالوه چند درصد( ج

و روش حاشیه  معامالتی ها از قبیل روش تفکیک سودهای الف تا ج و سایر روشهای معادل روشروش( د

 (الص معامالتیخسود

ترین روش با در نظر گرفتن واقعیات و شرایط معامالت کنترل شده، های مذکور مناسبالزم است از روش -09

 .انتخاب شود
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مورد استفاده برای معامالت با اشخاص وابسته و حجم و  TPهای ها در ژاپن ملزم به ابراز روششرکت -04

STML  66-4ماده  0الزامات نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک در بند . معامالت هستند محتوای
بیان شده  99

در این کشور، سازمان مالیاتی صالحیت درخواست اسناد و مدارک الزم برای تعیین قیمت معامالت . است

ولی در صورت  ؛تشش سال اس، TPهمچنین مرور زمان در خصوص مسائل مالیاتی مرتبط با . مستقل را دارد

 .شودعدم تکمیل اسناد و مدارک و یا تقلب و فرار مالیاتی، مرور زمان هفت سال در نظر گرفته می

ای گذاری رقیق برای جلوگیری از اجتناب یا فرار مالیاتی بگونهدر کشور ژاپن، قوانین و مقررات سرمایه -05

یا شخص وابسته خارجی تا سقف مشخصی به  است که بر اساس آن، بهره پرداختی به شرکت فرعی در ژاپن

گذاری رقیق، سقف مجاز طبق قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه. شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می

بدین معنی که درصورتی که بدهی به شرکت خارجی . نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی یک به سه است

از سقف در نظر گرفته شده طبق ( یار داشته و یا به نحوی وابسته آن استکه سهام این شرکت اصلی را در اخت)

. شودنسبت مذکور باالتر باشد، هزینه بهره پرداختی بابت مازاد بدهی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی

 . است در نظر گرفته نشده TPدر نهایت باید عنوان شود که در کشور ژاپن جرایم خاصی در رابطه با 

 TPکشورهای در حال توسعه و مشکالت مرتبط با مسئله (13

و مسائل  TPها و امکانات مناسبی در برخورد با معموالً در کشورهای توسعه یافته قوانین و مقررات، رویه -06

 TPای در برخور با لکن در کشورهای در حال توسعه به دالیل زیر مشکالت عمده. مرتبط با آن وجود دارد

 :94وجود دارد که در این جا به طور خالصه به آنها اشاره شده است

 فقدان چارچوب قانونی( 13-1

اغلب درکشورهای در حال توسعه، فقدان چارچوب قانونی الزم جهت تصویب و تضمین اجرای موثر  -00

از طرفی مقررات . تمکین و انجام نادرست وظایف مودیان، یکی از این مشکالت استقوانین در برخورد با عدم

-حسابداری که خود معموالً مبنای حسابداری مالیاتی است تا اندازه کافی در پیشگیری، کشف و افشای سوء

 . کامل نیست  TPهای ناشی از استفاده
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 Special taxation measures law 

34
 Transfer pricing and developing countries, (2011). www.ec.europa.eu/europeaid/what/economic.../transfer-

pricing-study. 
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 شکاف اطالعات( 13-2

رد ادارات مالیاتی کشورهای در حال توسعه در اغلب موا. مشکل دیگر در این زمینه شکاف اطالعات است -08

دلیل این امر عمدتاً نبود الزامات مستندسازی . نیاز مشکل دارندآوری و دسترسی به اطالعات موردبا جمع

در این جا به عنوان . و یا نبود ظرفیت پردازش و ارزیابی چنین اطالعاتی است( مشکالت تصویب چنین الزاماتی)

ری انتقالی در کشورهای آفریقایی اشاره شده گذانمونه به برخی مشکالت دسترسی به اطالعات مرتبط با قیمت

 :است

جویی ها و اطالعات برای ماموران مالیاتی، اصل صرفههای چندملیتی در گردآوری دادهشرکت .1

. کندگذاری انتقالی با اهداف مالیاتی را مشکل میاین خود اثبات قیمت. گیرنداقتصادی را در نظر می

-لیتی اطالعات کلیدی را از دید ماموران مالیاتی مخفی نگه میهای چندمزیرا، در اکثر مواقع شرکت

 .دارند

های نامربوط را به منظور به هم های فراوانی شامل دادههای چندملیتی دادهدر بعضی شرایط شرکت .2

 .کنندزدن یا منحرف کردن تمرکز ماموران مالیاتی از اطالعات مهم و مرتبط، ارائه می

همیشه در برآورد اطالعات مهم موردنیاز حسابرسی یا  ،اخذ مالیات مضاعف های اجتناب ازموافقتنامه .9

در اغلب موارد، سازمان مالیاتی برای دسترسی به اطالعات . گذاری انتقالی موثر نیستندبررسی قیمت

زمانی طوالنی حتی بیشتر از شش ماه منتظر باشد و یا حتی  موردنیاز درخواستی خود مجبور است دوره

 .آوردمواقع اطالعات مهم و  مرتبطی که مورد نیاز است را به دست نمی در بعضی

های چندملیتی برای کاهش درآمد مشمول مالیات الزحمه مدیران یکی از مواردی است که شرکتحق .4

ها هیچ ارتباطی با هزینه واقعی تامین خدمات مدیریت الزحمهمعموالً این حق. کنندخود استفاده می

 .       شودصد ثابتی از درآمدها محسوب میندارند اما در

 شکاف نیروی انسانی( 13-3

باید تخصص باالیی داشته  TPاین مطلب پذیرفته شده است که مودیان و کارمندان مالیاتی در رابطه با  -03

و متخصصان  TPبه این معنا که متخصصان  یگر، مشکل شکاف نیروی انسانی است؛در این جا مشکل د. باشند
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های اشتغال رقابتی در محیط یان بزرگ در ادارات مالیاتی ممکن است با تغییر ساختار حاکمیتی یا فرصتمود

 .  کسب و کار، سازمان خود را ترک کنند

 قیاسمشکل یافتن موارد قابل(13-4

 ، یافتن اطالعاتی درخصوص موارد قابل قیاس«اصل قیمت معامالت مستقل»یکی از شرایط اساسی محاسبه  -80

های الزم، به دست آوردن اطالعات کافی درخصوص موارد به دلیل ضعف در زیرساخت ،است اما در این میان

 . قیاس مناسب در کشورهای در حال توسعه، بسیار مشکل استقابل

 تعریف نامناسب واحدهای تجاری وابسته( 13-5

ولی باید . هستند« واحدهای تجاری وابسته»ملزم به تعریف  TPهای مالیاتی برای وصول مالیات سازمان -81

لذا الزم است . های سازمان افزایش یابدشود هزینهتوجه داشت که تعریف وسیع این واحدها باعث می

 .های چنین تعریفی را در نظر گیرندهزینه ،«واحدهای تجاری وابسته»کشورهای در حال توسعه در تعریف 

  TPاستانداردهای حسابداری و مسئله ( 14

استاندارد افشای  ،گذاری انتقالی مرتبط استموجود که با موضوع قیمت یالمللاستاندارد حسابداری بین -82

-هدف این استاندارد رفع نگرانی و تضمین افشای الزم در صورت. است( IAS 24)95اطالعات اشخاص وابسته

. ها استاشخاص وابسته و معامالت با آنپذیری شرکت از وجود های مالی شرکت برای اطمینان از عدم تاثیر

شوند و مواردی که اشخاص وابسته ملزم به افشای آن هستند نیز در این استاندارد اشخاص وابسته تعریف می

رسد توجه به نحوه و میزان رعایت با عنایت به موارد افشاء طبق این استاندارد، به نظر می. تصریح شده است

بسیار مهم تلقی  TPهای مالیاتی در تعیین فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از رای سازمانالزامات این استاندارد، ب

نیست بلکه بررسی میزان اثربخشی استاندارد  24در اینجا هدف بیان محتوا و موارد افشای استاندارد . گردد

بدین منظور سعی . تاس TPهای مالیاتی در کشف فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از مذکور در کمک به سازمان

های انجام شده میان استانداردگذاران و مقامات مالیاتی کشورها درخصوص کفایت و شده است به بحث و جدل
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اثربخشی محتوای استاندارد افشای اشخاص وابسته پرداخته شود و در این میان به عنوان نمونه، وضعیت کشور 

 .   96هند از این بابت مورد بررسی قرار گرفته است

صورت  TPدر تحقیقی که به درخواست وزارت اقتصاد کشور هند درباره وضعیت این کشور در خصوص  -89

 TPجهت برخورد با مسئله ( AS 18) مسئله کفایت استاندارد حسابداری افشای اشخاص وابسته ،گرفته است

گروه تحقیق وزارت  تصویب شده است توسط 2001این استاندارد که در سال . 90مورد بررسی قرار گرفته است

های اولیه خود بر تاثیر مثبت این استاندارد بر افشای معامالت اقتصاد هند بررسی و گروه مذکور در بررسی

 .اندواحدهای وابسته اذعان داشته

 : موارد افشای الزم درخصوص اشخاص وابسته شامل موارد زیر است کشور هند، 18شماره  AS طبق -84

نام و ماهیت ارتباط واحدهای تجاری وابسته، باید بدون توجه به وجود یا عدم وجود معامله بین آنها،  -1

 . افشاء شوند

 :درصورتی که معامالتی بین واحدهای تجاری وابسته وجود داشته باشد باید موارد زیر افشا شود -2

 نام طرف معامله واحد وابسته 

 افشای ارتباطات بین واحدها 

 ت بین واحدهاتشریح معامال 

 حجم معامالت یا هر اطالعات دیگری که به فهم صورت مالی کمک کند. 

  میزان مطالبات مربوط به اشخاص وابسته در ترازنامه و ذخایر مطالبات مشکوک الوصول در ارتباط با

 اشخاص وابسته 

 اشخاص در طول دوره در ارتباط با مطالبات از ( پرداخت شده) مقادیر سوخت شده یا وصول شده

 (.بدهی به اشخاص وابسته)وابسته 

رسد که الزامات این استاندارد گرچه باعث افشای های بعدی خود به این نتیجه میگروه تحقیق در بررسی -85

یکی از . کندکند ولی در هر حال، کفایت نمیکمک می  TPمعامالت اشخاص وابسته شده و به مسئله رسیدگی

وجود . دالیل این گروه برای عدم کفایت، نگرانی بستانکاران و سهامداران درباره مسائل حاکمیت شرکتی است

                                                           
  
رسی ، مورد بر«نتقالی در ایرانگذاری اقیمت»در بخش  TPالزم به ذکر است وضعیت کشور ایران از نظر ارتباط میان استانداردهای حسابداری و موضوع  

 .گرفته استقرار 
  
 .قابل دسترسی است  www.iimahd.ernet.inاز سایت  ،این تحقیق گزارش محتوای 
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گذاران باعث سلب اعتماد سرمایه ،ها در هند و سایر کشورهاهای مالی و ورشکستگی برخی شرکتاستفادهسوء

کشور  18شماره  این است که استاندارد حسابداری دلیل دیگر گروه. و بستانکاران به سیستم مالی شده است

در این . های بزرگ استهای داخلی شرکتهند، فاقد الزامات الزم برای افشای اطالعات معامالت بین بخش

از این رو پس از بررسی . ها وجود داردشرایط نارضایتی جهانی از وضعیت حاکمیت شرکتی و افشای شرکت

ها به در قانون شرکت( یا بندی)به عنوان ماده  TPشود قانون راهنمای توصیه میاعضای گروه، در این گزارش 

ها ملزم به ارائه دفاتر به همراه ترازنامه و حساب سود قانون مذکور، شرکت 211و  203در بخش . رسدبتصویب 

ارائه »عایت دیدگاه این گروه معتقدند تعهد به پایبندی نسبت به ر. اندای شدهیا زیان شرکت به صورت منصفانه

ها ملزم بدین مفهوم که شرکت. کندگذاری انتقالی میهای قیمتها را ملزم به افشای سیاست، شرکت«منصفانه

های مستقل های انتقالی در حدود قیمتچهارچوبی به کار گیرند که در آن، قیمت ،شوند در داخل خودمی

 .تعیین شود

های مالی شرکت که به دیدگاه ارائه کنندگان صورتبرای همه استفاده TPرسد نیاز به راهنمای به نظر می -86

توان به کنندگان و اهداف آنها، میاز جمله این استفاده. کنند، وجود داردها اعتماد میمنصفانه این صورت

 :موارد زیر اشاره کرد

 .کنند خواهند عملکرد مدیریت شرکت و افق آینده شرکت را ارزیابیسهامداران که می -1

 .اعتباردهندگان که به دنبال ارزیابی اعتبار شرکت هستند -2

 .کنندبه صورتهای مالی برای تعیین تعهد مالیاتی اعتماد می(  جزئی یا کلی) مسئوالن مالیاتی که به نحوی -9

به عنوان مثال )سایر مسئوالن دولتی که به صورتهای مالی، با هدف کنترل رعایت قوانین و مقررات خاص  -4

 .کننداعتماد می( GDPبرای مثال شاخص قیمت یا آمار ) یا با هدف آماری( اوراق بهادار کنترل

-به صورت یکه با اهداف متفاوت( کنندگانکنندگان، عرضهبرای مثال کارفرمایان، مصرف) سایر ذینفعان -5

 .کنندهای مالی اعتماد می

های اهداف، باید الزامات رعایت قیمت های گروه تحقیق، برای تامین بعضی از اینطبق نتایج بررسی -80

در  TPبدین منظور الزم است راهنمای . شودهای مختلف یک شرکت استفاده مستقل برای انتقاالت بین بخش

ها اضافه شود تا به دولت مرکزی اختیار و قدرت تنظیم قواعد قانون شرکت 203(1)به بخش ( یا بندی)قالب ماده

-کند از آن جایی که معموالً تصویب قوانین وقتنهایت گروه مذکور پیشنهاد میدر . داده شود TPو راهنمای 
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توانند به صورت موقت اقدام به صدور بخشنامه در برخورد با این ادارات مالیاتی در کشور هند می ،گیر است

تدوین و  در باب این موضوع را برای کشور هند TPنویس راهنمای این گروه در گزارش خود پیش. مسئله کنند

 . ارائه کرده است

های مختلف از جمله گروه تحقیق وزارت اقتصاد کشور هند نشان داده است که به طور کلی نتایج بررسی -88

تواند برای سازمان های مالیاتی در تعیین فرار یا وجود استاندارد حسابداری افشای معامالت اشخاص وابسته می

اما به طور کامل کفایت نمی کند و الزم است اصل  ؛مثمر ثمر واقع شود تا حدودی TPاجتناب مالیاتی ناشی از 

 .  گنجانده شود( یا بندی)معامالت مستقل در قوانین مالیاتی کشورها در قالب ماده 

 گذاری انتقالی بین کشورهاانتقال اطالعات قیمت( 15

اگر به تنهایی برای حل این موضوع ، چه توسعه یافته چه در حال توسعه، TPکشورهای درگیر در موضوع  -83

های حلالمللی در یادگیری راههای بینبنابراین همکاری. اقدام کنند به نتایج بسیار محدودی نائل خواهند شد

های خاص نقش تجربی، کسب اطالعات الزم، ایجاد ظرفیت و همچنین کسب تجربه در نحوه برخورد با پرونده

 (.OECD ،2011 )کند مهمی ایفا می

های مالیاتی ، انجمن سازمان1380متحده در سال مسئوالن مالیاتی کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن و ایاالت -30

اهداف این کشورها از تاسیس چنین . را تاسیس کردند  PATAیا به اختصار 98کشورهای حاشیه اقیانوس آرام

ها بود ای بین آنمرزی و توسعه ارتباطات مشاورهانجمنی جلوگیری از انتقال سود، بهبود جریان اطالعات بین

 .کندرا تسهیل می TPشک توسعه چنین ارتباطاتی بین کشورهای مرتبط، وصول مالیات بی(. 2010بورکوسکی )

تری نسبت به های تبادل اطالعات و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وسیعنامهیافته دارای توافقکشورهای توسعه

بنابراین کشورهای توسعه یافته تجربه بیشتری در این زمینه دارند و کشورهای  ؛توسعه هستند کشورهای در حال

این مسئله خود به کاهش اختالفات بین مودی و . توانند از تجربه این کشورها استفاده کننددر حال توسعه می

ز اخذ مالیات مضاعف مدل موافقتنامه اجتناب ا 26الزم به توضیح است ماده . کندسازمان مالیاتی کمک می

OECD تبادل اطالعات در این ماده به صورت کلی مطرح شده ولی در . به موضوع تبادل اطالعات مربوط است

 .نیز صورت گیرد  TPتواند تبادل اطالعات موضوعاین توافقنامه می
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« 93ر مسائل مالیاتیهای اداری دوجانبه دتوافقنامه همکاری»، 2011و شورای اروپا در سال  OECDاعضای  -31

های دوجانبه، تبادل اطالعات است که نحوه تبادل در این توافقنامه یکی از موارد همکاری. را امضا کردند

های متفاوتی از قبیل تبادل اطالعات در صورت درخواست یکی از طرفین، به صورت اطالعات نیز به شیوه

 . افتدخودکار و یا به صورت اختیاری اتفاق می

 گذاری انتقالی در ایرانقیمت( 16

. شودو فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از آن نیز با اهمیت تلقی می TPهمانند سایر کشورها، در ایران نیز مسئله  -32

 :از ابعاد زیر مورد بررسی قرار گیرد مذکور در کشور ایران، در این بخش سعی شده است موضوع ،رواز این

 TPاهمیت و ضرورت ( 16-1

عدم  ،گیردهای چندملیتی صورت میبا توجه به اینکه میلیاردها دالر معامالت در ایران از طریق شرکت -39

ساز استفاده ابزاری برای فرار ، ایران را به کشور بهشت مالیاتی و یا زمینهTPوجود مقررات مشخص در موضوع 

ه میلیاردها تومان زیان مالیاتی متوجه دولت ، ساالنمسئلهضمن آن که ناشی از این . مالیاتی تبدیل نموده است

برخی از امکان دارد همچنین به دلیل وجود مناطق آزاد ویژه اقتصادی، (. 1980هشی،) ایران گردیده است

ها قصد داشته باشند از ممکن است شرکت. اقدام به فرار مالیاتی نمایند TPها در داخل ایران نیز از طریق شرکت

مند بهره TPویژه اقتصادی از مزایای مالیاتی ناشی از  و ای از سود خود به مناطق آزادعمدهطریق انتقال بخش 

 . شوند

 TP قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با  موضوع( 16-2

وجود ندارد و کشور  TPدر اکثر کشورهای در حال توسعه، قوانین مالیاتی مدونی در مورد مسایل مرتبط با  -34

های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش هرچند در متن اصلی قانون مالیات. ن قاعده مستثنی نیستایران نیز از ای

ها و مفاهیمی در ای نشده است اما بخشنامهافزوده به طور صریح و مستقیم به مفهوم اصل معامالت مستقل اشاره

در اینجا این موضوع در قالب . کردتوان از آنها در راستای رعایت اصل مذکور استفاده آنها وجود دارد که می

 .های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با  تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته استقانون مالیات
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 TPهای مستقیم و قانون مالیات( 16-2-1

معامالت تجاری ای به رعایت اصل معامالت مستقل در های مستقیم ایران هیچ اشارهدر متن قانون مالیات -35

، 1900 هایهای مختلفی در سالگرچه در باب این موضوع، بخشنامه. بین واحدهای تجاری وابسته نشده است

ها مبین به طور کلی، تصویب این بخشنامه. تصویب شده است( م.م.ق 106و  100مربوط به مواد ) 1985و  1980

در بین های خارجی شعب و نمایندگی شرکتهای مالیاتی رسیدگی به پروندهوجود مشکالت اساسی در 

 .ماموران مالیاتی بوده است

، با هدف جلوگیری از عدم پرداخت مالیات حقه 16/04/1900 مورخ 10296/9005/4/90 شمارهبخشنامه  -36

در آن زمان شواهد به دست . های خارجی تصویب و ابالغ شده بوددولت از طرف شعبه یا نمایندگی شرکت

های خارجی با اجرای ماده دارات مالیاتی از قبیل دسترسی به اطالعات شعب و نمایندگی شرکتآمده توسط ا

های بازاریابی، داللی و های مزبور از راه فعالیتم نشان داده بود که بیشتر شعب و نمایندگی.م.ق 181

ی بود که برخی از این در حال ؛کمیسیونری و سایر عملیات تجاری، درآمدهای قابل توجهی کسب کرده بودند

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی،  0/2/1902مورخ  1659/4/90استنباط از رای شماره های مالیاتی با سوءحوزه

های مزبور تحقیق و بررسی ها و درآمدهای شعب و نمایندگیآنگونه که الزم و شایسته بود درخصوص فعالیت

های ه این اشخاص در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینهنکرده و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینک

های آن نیز توسط شرکت مادر تامین شده است، وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی

جزئی از شرکت مادر بابت تامین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده و با اعمال ضریب به آن، 

های در این بخشنامه به حوزه. نمودندد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و مالیات موضوعه را وصول میدرآم

دریافت اطالعات مربوط به فروش کاال و )مالیاتی توصیه شده است با اخذ اطالعات الزم به روش مستقیم 

ه به مرجع صادرکننده مجوز مکاتبه یا مراجع) و غیرمستقیم( خدمات از اشخاص طرف قرارداد شعبه یا نمایندگی

و نیز عنداللزوم اجرای ماده ( هایی که گشایش اعتبار به وسیله آنها صورت پذیرفته استثبت شعبه و یا بانک

های مذکور در ایران به عنوان ها و کاالهایی که توسط شعب و نمایندگی، از کم و کیف فعالیتم.م.ق 181

اطالع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع  ،شودعرضه میهای وابسته کاالی شرکت مادر و یا شرکت

 . مبادرت به مطالبه مالیات حقه دولت نمایند
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بر مبنای به دلیل اعتراض مودیان از وصول مالیات عمدتاً ، 10/5/1980مورخ 16655بخشنامه شماره  -30

درآمدهای بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دالیل مثبته و ماخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آنها در ایران 

 مطالبه مالیات بر درآمد ازهای مالیاتی توصیه شده است بخشنامه مذکور به حوزه 4طبق بند . تصویب شده است

ایران الزاماً باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و های خارجی در های مؤسسات و شرکتشعب و نمایندگی

تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطالعات موثق که  متقن و غیرقابل

تماماً در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و 

صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ  انکار باشد،یقات و اطالعات از هر حیث محرز و غیرقابلتحق

های مستقیم قانون مالیات 290تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کامالً متضمن رعایت مقررات ماده 

 ارائهو مدارک و قراردادهای اسناد  در مواردی که طبق دفاتر و آن عنوان شده بود 6با وجود این در بند  .باشد

محرز شود شعب و دفاتر  بخشنامه،این  4شده یا بدست آمده و تحقیقات و اطالعات واجد صفات مذکور در بند 

های خارجی در ایران عالوه بر وظایفی که در مورد موسسه یا شرکت اصلی خود نمایندگی مؤسسات و شرکت

و از این بابت  دادههای خارجی انجام سایر مؤسسات و شرکت وظایف و خدماتی را برای اند،دار بودهعهده

  .مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود ،اندتحصیل درآمد نموده

عمدتاً  100و  106، در باب ماده 23/05/1985 مورخ 18321/1629/292 در نهایت تصویب بخشنامه شماره -38

های خارجی در ایران های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندهبا هدف 

دراین بخشنامه با شفافیت بیشتری . و جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق دستکاری قیمت این موسسات بوده است

به  ؛پرداخته شده است TP ی ازفرار یا اجتناب مالیاتی ناش های قبل به موضوع جلوگیری ازنسبت به بخشنامه

به . اندشده( شرایط و ضوابط عادی معامله)معامالت مستقل اصلطوری که بر اساس آن مودیان ملزم به رعایت 

اشاره شده (   آزاد)ای است که در آن به مفهوم اصل معامالت مستقل دلیل اینکه بخشنامه مذکور اولین بخشنامه

فصیل بیشتری از نظر تعریف اشخاص وابسته و مفهوم اصل معامالت است در این گزارش محتوای آن با ت

مورد  TPو تکالیف حسابرس مستقل در موضوع  TPهای مرتبط با مستقل، نحوه رسیدگی مالیاتی به پرونده

 .گیردبررسی قرار می

 

                                                           
 . یاد شده است «اصل معامالت آزاد»عنوان  با، از اصل معامالت مستقل، 23/05/1985 مورخ 18321/1629/292در بخشنامه شماره    
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 تعریف اشخاص وابسته و مفهوم اصل معامالت مستقل (الف

در ایاران کاه بادون     ها و بانک هاای خاارجی   شرکت های و نمایندگیشعب م .م.ق 100ماده  9ه تبصرطبق  -33

 آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع

د کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآم می جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت  دارند و برای 

شاعب و   هاای به منظور رفع ابهامات این تبصره درخصوص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی فعالیات . نخواهند بود 

 1بخشنامه مذکور ذکر شده است که طبق ماده  1در ایران، در بند  های خارجیها و بانکشرکت های نمایندگی

هیاات   11/1/1908ارجی در ایاران مصاوب   های خنامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتآیین

های دولتی از دستگاه ثبت مجوزهای زیر بابت فعالیت تنهاهای خارجی دفاتر نمایندگی و شعب شرکتوزیران، 

 :نماینددریافت می مربوطه

 ارائه خدمات بعد از فروش کاال یا خدمات شرکت خارجی .1

 .شودایرانی و شرکت خارجی منعقد میکه بین اشخاص  انجام عملیات اجرایی قراردادهائی .2

 گذاری شرکت خارجی در ایرانسازی برای سرمایهبررسی و زمینه .9

 های فنی و مهندسی ایرانیهمکاری با شرکت .4

 افزایش صادرات غیرنفتی .5

 ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی .6

از قبیل ارائاه خادمات    گردد؛می صادرهای دولتی مجاز هایی که مجوز آن توسط دستگاهانجام فعالیت .0

 .غیرههای حمل و نقل، بیمه و بازرسی کاال و بازاریابی و در زمینه

های قانون مالیات 100ماده  9چند طبق حکم تبصره هربخشنامه مذکور،  0همچنین بر اساس مفاد بند  -100

دادن معامله به  شتن حق انجامهای خارجی در ایران که بدون داها و بانکهای شرکتمستقیم شعب و نمایندگی

آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج امر بازاریابی و جمع

لیکن در  ،کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بودخود از شرکت مادر وجوهی دریافت می

ماموران مالیاتی به توجه  های آنها،و نیز معافیت یا عدم معافیت مالیاتی فعالیت خصوص فعالیت آنها در ایران

 :موارد زیر جلب شده است
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آوری اطالعات های خارجی عالوه بر انجام امور بازاریابی و جمعبرخی از شعب و نمایندگی شرکت .1

جهت سایر اشخاص  آوری اطالعاتاقدام به امور بازاریابی و جمع ،(رکت مادرش)برای شرکت اصلی

های انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات در این صورت فعالیت ؛نمایدخارجی نیز می

 .خواهد بود

در  ،آوری اطالعاتهای شرکت خارجی در ایران عالوه بر بازاریابی و جمعبرخی از شعب و نمایندگی .2

موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از  در این صورت ؛زمینه خدمات پس از فروش نیر فعالیت دارند

نبوده و شعبه شرکت خارجی عالوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از  100ماده  9مصادیق تبصره 

در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول  ،فروش که احتماالً در برخی موارد عاید آن خواهد شد

 .باشدپرداخت مالیات می

ها و خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتهای برخی از شعب و نمایندگی شرکت .9

لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و  ،دنباشمالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی

های شعب و نمایندگی در اینگونه موارد، ؛رکت مادر در ایران فعالیت نمایندیا انعقاد قرارداد از طرف ش

 ،المللیمطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین بایدنبوده و  100ماده  9تبصره مذکور مشمول حکم 

 .نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند

آوری م با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع.م.ق 100ماده  9مأموران مالیاتی در اجرای تبصره .4

در هر  .نمایند از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل باید اطالعات الزم

-آوری اطالعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کاال و خدمات میحال اگر جمع

بلکه وارد فعالیت انتفاعی  ؛، در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود(فروش مستقیم) نماید

ا اینکه شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم شده و ی

 .(بخشنامه 8موضوع بند ) را دارد معرفی کند

هرگونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد  ،المللیطبق اصول و ضوابط و مقررات بین .5

رارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد گیرد و مؤدیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قمی صورت

 .(بخشنامه 3موضوع بند ) مالیاتی قرار دهند در اختیار واحد ،و مدارک درآمد آنهاست
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بخشنامه مذکور سعی شده است ماموران مالیاتی نسبت  3تا  1گردد در بندهای همانطوری که مالحظه می -101

 9های موضوع تبصره ی، نوع فعالیت آنها و نیز به فعالیتهای خارجهای شرکتبه ماهیت شعب یا نمایندگی

 . های معاف از غیرمعاف از مالیات،آگاهی کافی کسب نمایندبابت تشخیص فعالیت 100ماده 

های شعب یا نمایندگیاما به طور مشخص و برای اولین بار، به اصل معامالت مستقل در معامله بین  -102

متن کامل این بند به شرح زیر . این بخشنامه اشاره شده است 10در بند های خارجی با شرکت مادر شرکت

  :است

و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و ( OECD) المللیمطابق نمونه قراردادهای بین»

کنترل یا که موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا در صورتی ،سایر کشورها

سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 

اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه از 

یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با  با( مورد تراضی یا تحمیلی)لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی

 third party comparison basis)شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد

/Arms length principle)،  در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از

توان جزء منافع این موسسه محسوب ایط عاید نشده است میموسسات گردد و عمالً به علت وجود همین شر

 .«و در نتیجه مشمول مالیات نمود

-شود در آغاز این بند، در ابتدا مفهوم اشخاص وابسته طبق تعریف نهادهای بینهمانطوری که مشاهده می -109

میان شعب یا نمایندگی بیان شده و سپس به رعایت اصل معامالت مستقل در معامالت  OECDالمللی از قبیل 

 .های خارجی با شرکت مادر تاکید شده استشرکت

 TPهای مرتبط با نحوه رسیدگی مالیاتی به پرونده (ب

بخشنامه، بالفاصله درخصوص نحوه رسیدگی به چنین  10پس از بیان اصل معامالت مستقل در بند  -104

 :است آن چنین عنوان شده 11معامالتی بین اشخاص وابسته، در بند 

اصول قانونی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایات شاده    بایدبنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود »

دارد ماأموران مالیااتی ضامن بررسای موضاوع، نحاوه و چگاونگی ارتبااط باین شاعب و           لذا مقارر مای   .باشد
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دست آماده بررسای و   ه ت بنمایندگی شرکت خارجی در ایران با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندا

 .قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند در نتیجه از صحت و سقم

یا بهای ) های نمایندگی و داللی، قراردادهای به صورت هزینهالمللی در خصوص فعالیتبا توجه به عرف بین

قطوع درآمد و یا تاأمین هزیناه در قباال ارائاه خادمات      م ، مبالغ(Cost plus) به اضافه چند درصد (تمام شده

مشابه قرارداد با ) نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند

الزحمه به صورت درصدی اشخاص غیروابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق

مالک، صورتحساب فروشانده خاارجی اسات کاه بار      . طعی فروشنده تعیین می شوداز مبلغ صورت حساب ق

لاذا   .(به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگار باانکی اسات    مبنای هر گونه اعتبار اسنادی

ات اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبار

اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر ماوارد مرباوط   

 .«مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد

هاایی کاه   شعب ونماینادگی  بخشنامه، به ماموران مالیاتی توصیه شده است درخصوص 15همچنین در بند  -105

  :کنند به صورت زیر عمل گردداقدام به فروش کاال وارائه خدمات میدر ایران 

هایی که خود مستقیماً در ایران مبادرت به فروش کاال وتجهیزات وارائه خدمات می شعب یا نمایندگی .1

بایاد مبناای محاسابه مالیاات باا       ،نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات

 .های مستقیم قرار گیردمقررات قانون مالیاترعایت سایر 

( شارکت ماادر  )هایی که به موجب قرارداد منعقده فی ما باین خاود و دفتار مرکازی     شعب یا نمایندگی .2

هاای  هاا صارفاً نسابت باه ثبات تخفیاف      توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی ،فروش

العمال فاروش یاا    نمایناد کاه در ایان صاورت حاق     مای العمل فروش در دفاتر خود اقدام دریافتی یا حق

گونه دفااتر نماینادگی   لذا چنانچه این. های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشدتخفیف

و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفااتر ثبات ننمایناد یاا باا ارائاه قراردادهاای        

، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مساتند و مساتدل ضامن    صوری درآمد کمتری ابراز نمایند

توانند نسابت  های خارجی میبررسی دقیق و بر اساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی

 .به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مؤدیان اقدام نمایند
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در ایان بخشانامه آن اسات کاه      TPهای مرتبط با هموضوع بسیار مهم درخصوص نحوه رسیدگی به پروند -106

بخشنامه مذکور، این اختیار را به ماموران مالیاتی داده است که با استناد باه مفااد    12قانونگذار بر اساس مفاد بند 

م، معامالت اشخاص وابسته که در آنها اصل .م.ق 35ماده  2نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره آیین 20ماده  16بند 

ها و درآمدهای غیرواقعی تلقی و موضوع را به هیاات  مالت مستقل رعایت نشده است را به عنوان ثبت هزینهمعا

بخشنامه، برای ماموران مالیااتی   12بدین ترتیب بر اساس بند . م ارجاع نماید.م.ق 30ماده  9سه نفری موضوع بند 

معرفی و ارائاه شاده    TPهای مرتبط با ه پروندههای مستقیم، جهت رسیدگی باحکام قانونی الزم در قانون مالیات

 . است

 TPتکالیف حسابرس مستقل در موضوع  (ج

 TPهای مرتبط با به نقش و وظایف حسابداران رسمی درخصوص پرونده ،در قسمت انتهایی این بخشنامه -100

ناماه اجرایای ثبات شاعب و     آئاین  8نظر به اینکه طباق مااده    این بخشنامه، 19بر اساس مفاد بند . اشاره شده است

قاانون اساتفاده از خادمات     4آئین نامه اجرایی تبصاره   2ماده  «ها»های خارجی و همچنین بند نمایندگی شرکت

هاای خاارجی در   ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکتتخصصی و حرفه

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسامی ایاران    ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از

هاای ماالی   هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتبنابراین شعب ونمایندگی ؛انتخاب نمایند

و  گرفتاه درچارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قارار   می کنند،حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه 

باه اساتقالل حساابداران رسامی ماذکور       14لکن در بند  .گیردمیگزارش مذکور مبنای عمل قرار تا حد امکان 

با توجه به اینکه اماور حساابداری و نگهاداری دفااتر قاانونی اکثار شاعب و        طبق مفاد این بند، . تاکید شده است

اجارای اصال    های خارجی را مؤسسات حسابرسای و خادمات ماالی باه عهاده دارناد در      شرکت های نمایندگی

بناابراین گازارش   . توسط حسابرس مساتقل دیگاری تهیاه گاردد     بایداستقالل در حسابرسی، گزارش حسابرسی 

ها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شاده باشاد   ها و صورتحسابحسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب

-ها و صورتکننده حساباشخاص تهیه هایی،بدین ترتیب برای چنین شعب یا نمایندگی .خواهد بودفاقد اعتبار 

در نهایت درخصوص وظایف و تکاالیف حسابرساان   . تواند همزمان حسابرس مستقل آن نیز باشدهای مالی نمی

حساابداران  بخشانامه،   15های خارجی باید عنوان شود که طبق مفااد بناد   های شرکتمستقل شعب یا نمایندگی

هاای خاارجی در ایاران را باه عهاده دارناد بایاد در        دگی شارکت رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نماینا 
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گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجااری در شناساایی درآماد و هزیناه صااحب کاار و صاحت        

فارم پیوسات را    درآمدهای ابرازی اعم از از حق العمل، کارمزد یا تخفیف دریاافتی اظهاارنظر صاریح نماوده و    

« اصول حاکم بر معامالت مستقل»ملزم به اظهارنظر درباره رعایت  حسابداران رسمی ،رمفدر این . «تکمیل نمایند

 . ارائه شده است( 1)محتوای این فرم در شکل . انددر محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی شده

ماوارد   توان بههای مستقیم، میهای ذکر شده در قالب قانون مالیاتبه طور کلی درخصوص مفاد بخشنامه -108

 :زیر اشاره نمود

در این بخش تا حد قابل را  TPها موضوع این بخشنامهبا توجه به اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد ایران  -

هاای  هاای شارکت  تنها به روابط تجااری میاان شاعب و نماینادگی     امامورد پوشش قرار داده است، قبولی 

-می TPاین درحالی است که موضوع  است؛ در خارج، پرداخته( مادر)صلی خارجی در ایران با شرکت ا

هاای ایرانای در خاارج باا شارکت      های خاارجی شارکت  تواند درخصوص روابط میان شعب و نمایندگی

به عناوان مثاال رابطاه شارکت اصالی      )اصلی در ایران و روابط میان اشخاص وابسته ایرانی در داخل ایران 

. مصاداق داشاته باشاد   ( تجاری و ویژه و یاا باالعکس   مقیم تهران با شعب یا نمایندگی خود در مناطق آزاد

 TPها در رسیدگی مالیاتی به موارد دیگار  بنابراین ممکن است ماموران مالیاتی نتوانند از مفاد این بخشنامه

 . استفاده نمایند

ر د( هاای مالیااتی  و نه در قالب بخشنامه)های مستقیم عدم تصویب ماده قانونی صریح در متن قانون مالیات -

اتکااء باه اساناد و    باعث شده است در بعضی موارد، مااموران مالیااتی بادون     TPخصوص موارد مرتبط با 

هایی برای سازمان امور مالیاتی اقدام به تشخیص مالیات نموده و از این طریق هزینه ،مدارک و دالیل مثبته

تعیاین نارخ یاا قیمات کاالهاا و      در سایر موارد نیز با توجه به عدم وجود رویه مشاخص در  . تحمیل نمایند

خدمات مبادله شده بین اشخاص وابسته در راستای رعایت اصل معامالت مستقل، ماموران مالیاتی قادر باه  

-ایرادات فراوانی دارد که عمدتاً ناشی از کلی TPاین نوع برخورد با . اندوصول مالیات در این باب نبوده

زیارا اوالً بار پایاه روش مشاخص و     . ی این موضاوع اسات  گویی و عدم اختصاص ماده قانونی خاصی برا

شاود و ثانیاًا در صاورت اعتاراض ماودی باه رسایدگی        تعیین نمای ( آزاد)مصرحی قیمت معامالت مستقل

 . وجود خواهد داشت TPصورت گرفته توسط ممیز مالیاتی، مشکل رویه دادرسی برای موضوع 
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 های خارجی توسط حسابرس مستقلهای شرکتندگیفرم گواهی میزان درآمد شعب یا نمای(: 1)شکل 

  
 ...کارمزد و / نمایندگی / فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری

  

  
 .......................به شماره ثبت.........................................شرکت 

کشاورهای  / از کشاور  ......... و ..........،.............شارکتهای  / شارکت /..........پاس از فاروش   خدمات/ نمایندگی/ ، شعبه198....../...../......در عملکرد سال منتهی به 

 .ریال درآمد به شرح زیر ابراز نموده است.............معادل/.............یورو/ دالر .....................در ایران را داشته که از این بابت مبلغ ....... و........،.........

  
شرکت طرف  ردیف

 ..نمایندگی با

موضوع نمایندگی 

 ..با

موضوع و ماخذ تعیین 

 درآمد

مبلغ ماخذ تعیین 

 درآمد

نرخ یا مبنای تعیین 

 درآمد

مبلغ درآمد 

 ابرازی

              

              

              

              

  
 درآمد ابرازی به شرح فوق بر اساس اصول حاکم بر معامالت آزاد ابراز گردیده و مورد تایید است. 

 ن درآمد ابارازی  درآمد ابرازی به شرح فوق بر اساس اصول حاکم بر معامالت آزاد ابراز نگردیده و مسائل مربوط به نمایندگی و شرایط عدم استقالل در تعیی

 .ه به شرح زیر تعیین می گرددموثر بوده است لذا با توجه به اصول حاکم بر معامالت آزاد و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر نمایندگی میزان درآمد متعلق

  
  

شرکت طرف  ردیف

 ..نمایندگی با

موضوع نمایندگی 

 ..با

موضوع و ماخذ تعیین 

 درآمد

مبلغ ماخذ تعیین 

 درآمد

نرخ یا مبنای تعیین 

درآمددر شرایط 

 عادی

مبلغ درآمد 

 مشخصه

              

              

              

              

  
  

 :توضیحاتسایر 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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نقل و مالیات وجود دارد مالیات عدم وجود قیمت مبنا برای محاسبه مشکل نیز مواردی از حل فعلی  در قانون

بینی شده پیش 64انتقال ملک که برای آن تعیین ارزش معامالتی توسط کمیسیون تقویم امالک موضوع ماده 

 . بینی شده استالراس تعیین ضرایب پیشاست یا در موارد رسیدگی علی

 TP قانون مالیات بر ارزش افزوده و( 16-2-2

توان با استناد به آن از فرار ای گنجانده شده است که میافزوده، مادهدر فصل سوم قانون مالیات بر ارزش -103

رسد در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هرچند به نظر می. جلوگیری کرد TPمالیاتی ناشی از 

صرفاً به منظور جلوگیری از اظهار کمتر از واقع مبلغ نشده است و  TP مسئلهتدوین این ماده اصالً توجهی به 

قانون مالیات بر ارزش  14طبق ماده . ای در قانون مذکور پیش بینی شده استصورتحساب مودی، چنین ماده

در مواردی که . مأخذ محاسبه مالیات، بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، افزوده

مدارک مثبته احراز شود که  یا به موجب اسناد و ا از ارائه آن خودداری شود وی صورتحساب موجود نباشد و

 ارزش مندرج درآنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات

 ملزم به رعایت اصل VATشود در قسمت اخیر ماده مذکور، مودیان همانطوری که مالحظه می .باشدمی

به عبارت دیگر در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک مثبته  اند؛معامالت مستقل به صورت غیرمستقیم شده

صورت نپذیرفته است سازمان امور ( بازار)احراز شود که معامله بین واحدهای تجاری وابسته به ارزش روز 

این است که در  TPین قوانین کلی در مورد مشکل چن. تواند بهای روز را مبنای انجام معامله قرار دهدمالیاتی می

این قوانین رویه تعیین قیمت اصل معامالت مستقل تصریح نشده است و همین موضوع ماموران و مودیان مالیاتی 

 . سازدهایی مواجه می، با چالشTPرا در رسیدگی به پرونده های مرتبط با 

به منظور رعایت اصل معامالت مستقل، TP های مالیاتی مرتبط با رسد در رسیدگی به پروندهبه نظر می -110

موضوع بخشنامه شماره )های مستقیمدر مقایسه با قانون مالیات( 14مفاد ماده )قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 (م.م.ق 35ماده  2نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره آیین 20ماده  16و بند  23/05/1985 مورخ 18321/1629/292

در ( قیمت بازار)های روز زیرا در آن به طور مستقیم به رعایت ارزش ،از ظرفیت قانونی بیشتری برخوردار باشد

های موضوع معامالت تاکید شده است؛ اما متاسفانه در حال حاضر در کشور ایران، به دلیل عدم ارتباط اظهارنامه

ارزش افزوده ماموران مالیاتی قادر نیستند از چنین  های موضوع قانونهای مستقیم با اظهارنامهقانون مالیات

 . های مستقیم نیز استفاده نمایندظرفیتی برای وصول مالیات عملکرد طبق قانون مالیات



 

46 

 

 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی

 

 

 

 TPاستانداردهای حسابداری و حسابرسی و موضوع ( 16-3

انتقال بخشی از سود از یک در میان واحدهای تجاری وابسته با هدف فرار مالیاتی و از طریق  TPمعموالً  -111

لذا برای مقامات مالیاتی شناسایی واحدهای تجاری وابسته و  گیرد،واحد به واحد تجاری دیگر صورت می

. ای برخوردار استها در راستای رعایت اصل معامالت مستقل از اهمیت ویژهتحلیل معامالت بین آن

گذاری انتقالی مرتبط است استاندارد افشای قیمت الملل موجود که با موضوعاستانداردهای حسابداری بین

های هدف این استاندارد رفع نگرانی و تضمین افشای الزم در صورت. است( IAS 24)اطالعات اشخاص وابسته

در این . ها استپذیری شرکت از وجود اشخاص وابسته و معامالت با آنمالی شرکت برای اطمینان از عدم تاثیر

شوند و مواردی که اشخاص وابسته ملزم به افشای آن هستند نیز تصریح وابسته تعریف میاستاندارد اشخاص 

 .شده است

طبق . درخصوص افشای اطالعات اشخاص وابسته است 12در کشور ایران، استاندارد حسابداری شماره  -112

 :که استی تجار واحد بهوابسته  یصورت در شخص کیاین استاندارد، 

 :واسطه چند ای کی قیطر از میرمستقیغ ای میمستق طور به .الف

 قرارواحد  کنترل تحت آن با ای شود، کنترلی تجار واحد توسط ای کند، کنترل رای تجار واحد .1

 یفرعتجاری ی واحدها وی فرعتجاری ی واحدها ،یاصلی تجاری واحدها شامل) باشد داشته

 ،(گروه هم

 مالحظه داشته باشد یا قابلدر واحد تجاری نفوذ  .2

 .داشته باشد مشترک کنترلی تجار واحد بر .9

حسابداری »عنوان  با 20طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره) باشدآن واحد  وابستهی تجار واحد .ب

 ،(«وابستهی تجاری واحدها دری گذار هیسرما

حسابداری »با عنوان  29طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره )مشارکت خاص آن واحد باشد  .ج

 ،(«های خاصمشارکت
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 از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد، .د

 ،شدبا«  د »یا « الف » خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در بندهای  .ه

شود، تحت کنترل مشترک یا نفوذ  کنترل می« ه»یا « د»توسط اشخاص اشاره شده در بندهای  .و

طور مستقیم یا غیرمستقیم در  بهای از حق رأی آن  مالحظه قابلسهم  مالحظه آنان است و یا اینکه قابل

 اختیار ایشان باشد و

طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری یا طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته به  .ز

 .ها باشدگونه طرح اینآن و همچنین واحدهای تجاری تحت کنترل 

به صورت کامالً مفصل و  12تعریف شخص وابسته در استاندارد  شودهمانطوری که مالحظه می -119

در متن استاندارد در خصوص هدف از افشای اطالعات اشخاص عنوان شده است . ای ارائه شده استگسترده

برای مثال یک . دهندکه اشخاص وابسته ممکن است معامالتی انجام دهند که اشخاص غیروابسته انجام نمی

ممکن است کاالی خود را به قیمت یا شرایط متفاوتی با سایر مشتریان به واحد تجاری واحد تجاری فرعی 

همچنین مبالغ معامالت بین اشخاص وابسته ممکن است با مبالغ معامالت مشابه بین اشخاص . اصلی بفروشد

کید شده تا( 1986تجدیدنظر شده در سال) 12گفتار استاندارد اما در قسمت پیش. غیروابسته یکسان نباشد

است که مباحث مربوط به قیمت در معامالت با اشخاص وابسته و نیز موارد افشای مربوط به آن در تجدیدنظر 

گیری برای اندازه 12از استاندارد مذکور حذف شده است زیرا ادعا شده است که استاندارد  1986سال 

مدنظر قرار گرفته  12که در استاندارد شماره بنابراین ظاهراً آنچه . رودمعامالت با اشخاص وابسته به کار نمی

تاکید است تنها رعایت افشاهای مرتبط با اشخاص وابسته است و محتوای معامالت با اشخاص وابسته مورد 

این استاندارد در بررسی محتوای معامالت به منظور کشف فرار مالیاتی ناشی از  از این رو، قرار نگرفته است؛

TP توجهی به مامور مالیاتی نماید تواند کمک قابلنمی. 

در این . در خصوص اشخاص وابسته تدوین شده است 550از طرف دیگر استاندارد حسابرسی شماره  -114

استاندارد هدف از بررسی اشخاص وابسته، تشخیص، ارزیابی و برخورد مناسب با خطرهای تحریف با اهمیت 

های اشخاص وابسته طبق عامالت، روابط یا مانده حسابناشی از کوتاهی واحد تجاری در تشخیص یا افشای م

به عبارت دیگر مسئولیت حسابرس در بررسی اشخاص . عنوان شده است 12الزامات استانداردهای حسابداری 

عنوان « معامله حقیقی»این استاندارد در معنی عبارت  3در بند . وابسته مورد تاکید استاندارد قرار گرفته است
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ای مایل که به یکدیگر وابسته نیستند ای است بین خریداری مایل و فروشندهامله حقیقی معاملهشده است که مع

این تعریف به وضوح بیانگر . کنند و هر کدام به دنبال کسب حداکثر منافع خود هستندو مستقل از هم عمل می

 . اصل معامالت مستقل در مبادالت میان اشخاص وابسته است

کنند معامالت با های مالی ادعا می، زمانی که مدیران اجرایی در صورت505استاندارد  29طبق بند  -115

اشخاص وابسته بر اساس شرایط رایج در معامالت حقیقی انجام شده است حسابرس باید شواهد کافی و مناسب 

ران اجرایی، در صورتی که حسابرس به این نتیجه برسد که برخالف ادعای مدی. درباره این ادعا کسب نماید

توان این موضوع را در قالب بند شرط یا بند تاکید بر معامله حقیقی بین اشخاص وابسته انجام نشده است می

تواند از این رو گزارش حسابرس مستقل می. در گزارش خود قید نماید( بسته به سطح اهمیت آن)مطلب خاص 

به طور کلی هرچند به طور مستقیم در استاندارد  .دتلقی شو TPمرجع مناسبی برای کشف فرار مالیاتی ناشی از 

مورد تاکید قرار نگرفته است اما ماموران  TP، موضوع 505و استاندارد حسابرسی شماره  12حسابداری شماره 

 .استفاده کنند TPهای این استانداردها در تشخیص فرار مالیاتی ناشی از توانند از قابلیتمالیاتی می

به معامالت میان واحد تجاری با اشخاص وابسته آن پرداخته  ،قانون تجارت نیز 123است ماده زم به ذکر ال -116

هایی که عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت، اعضا هیات مدیره و مدیرمذکوربراساس ماده . است

توانند بدون مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیمدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیاتاعضای هیات

مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شود به طور مستقیم یا غیرمدیره در معامالتی که با شرکت میاجازه هیات

ای که اجازه آن داده شده مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملههیات ،در صورت اجازه نیز. شوند

بازرس نیز موظف . ارائه نمایدعادی صاحبان سهام  و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی نمودهبالفاصله مطلع 

. ای به همان مجمع تقدیم کنداست ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ نفع در معامله در جلسه هیاتمدیره یا مدیرعامل ذیعضو هیات

این ماده نیز به صورت بسیار محدودی معامله میان اشخاص وابسته  .امله مزبور حق رای نداردتصمیم نسبت به مع

 .قرار داده است تاکیدرا مورد 

 TPگذاری رقیق و موضوع سرمایه( 16-4

قبول حذف کرده های قابلبه طور کلی، نظام مالیاتی ایران بهره را به دلیل نامشروع بودن آن از شمار هزینه -110

ای است که گذاری رقیق به گونهاز این رو قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با سرمایه(. 1900توکل، ) است
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مالیاتی اقدام کنند، زیرا ( یا اجتناب) توانند از طریق اعطای تسهیالت مالی به یکدیگر به فراراشخاص وابسته نمی

یالت مالی دریافتی، تنها سود و کارمزدی به م در خصوص تسه.م.ق 148ماده  18بر اساس قوانین مالیاتی بند 

ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی شود که تنها از بانکعنوان هزینه قابل قبول تلقی می

های خارجی باید عنوان شود که سازمان همچنین در باب اخذ تسهیالت مالی از بانک. مجاز دریافت شده باشد

م، .م.ق 148ماده ( 1)موضوع تبصره 1985مصوب سال  24891/2125/211نامه شماره امور مالیاتی طبق بخش

های خارجی را نرخ سقف پذیرش هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیالت دریافتی از بانک

مصوب سال  9054-21-9839/200تعیین کرده است که بر اساس بخشنامه شماره ( +LIBOR%05/0حداکثر)

توان مدعی شد که طبق قوانین مالیاتی بنابراین می. افزایش یافته است( LIBOR%+5/2حداکثر)این نرخ به  1930

ایران سود و کارمزد پرداختی بابت بدهی به سایر اشخاص وابسته، به عنوان هزینه قابل کسر از درآمد مشمول 

گذاری رقیق منتفی الیاتی سرمایهبه این ترتیب ظاهراً در قوانین مالیاتی ایران، ترفند م. شودمالیات محسوب نمی

 (.1900توکل،)شده است 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه (17

های مهم یکی از جنبه. های مختلف در جهان و ایران حائز اهمیت استگذاری انتقالی از جنبهمسئله قیمت -118

TPذاران، بستانکاران و گسرمایه)کنندگان ، مسائل مرتبط با موضوع حاکمیت شرکتی است که نگرانی استفاده

از آن جایی که در ایران الزامات استانداردهای حسابداری . کندهای مالی را مطرح میاز صورت( سایر ذینفعان

و حسابرسی، درخصوص افشای اطالعات معامالت اشخاص وابسته به صورتی نیست که بتوان از افشای قیمت 

رعایت اصل معامالت مستقل اطمینان خاطر داشت، لذا با هدف انتقاالت بین واحدهای تجاری وابسته در راستای 

توان استاندارد افشای اطالعات معامالت اشخاص وابسته تقویت حاکمیت شرکتی در واحدهای تجاری می

را تجدید نظر نمود تا موارد افشای بیشتری درخصوص رعایت الزامات اصل معامالت مستقل بین ( 12شماره )

تواند در ایران اهداف شک تجدیدنظر در استاندارد مذکور میبی. ه در آن لحاظ گرددواحدهای تجاری وابست

ای که ماموران مالیاتی با اطمینان بیشتری به به گونه. مختلفی از قبیل بهبود سیستم مالی و مالیاتی را برآورده کند

معامالت مستقل در مبادالت ها و نیز حسابرسان مستقل آنها در راستای رعایت اصل های مالی شرکتگزارش

 .میان اشخاص وابسته اتکا نمایند
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معموالً دولت از . است TPل مالیاتی مختلف مرتبط با ئ، نگرانی درخصوص مساTPدیگر ناشی از  مسئله -113

یکی از این موارد، از دست دادن درآمدهای مالیاتی ناشی از . شودمستقیماً به دو صورت متضرر میTP  مسئله

یا فرار مالیاتی موجود در این بخش است و دیگری ارائه آمارهای مالی نادرست از سوی واحدهای اجتناب 

بر اساس  GDPتجاری وابسته به دلیل دستکاری در قیمت انتقالی معامالت انجام شده و در نتیجه محاسبه 

به استانداردهای حسابداری با توجه به این که در اغلب موارد، اتکای ماموران مالیاتی . اطالعات غیرواقعی است

سازمان )کند، از این نظر دولت و بدنه درآمدی آن و حسابرسی برای وصول مالیات در این حوزه کفایت نمی

صدور . توانند قوانین و مقررات مشخصی برای رعایت اصل معامالت مستقل به تصویب برساندمی( امور مالیاتی

این موضوع، مبین مشکالت موجود در رسیدگی به این موضوع های مختلف از طرف سازمان در باب بخشنامه

ها نتوانسته است مشکالت موجود در این حوزه را به نحو موثری حل نماید و از طرفی صدور این بخشنامه. است

رسد دلیل اصلی این موضوع، عدم وجود ماده قانونی صریح و مشخصی در باب رعایت اصل معامالت به نظر می

 . دالت مالی میان واحدهای تجاری وابسته استمستقل در مبا

کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای توسعه یافته، تجارب خوبی در زمینه قانونگذاری و برخورد با  -120

، به طور TPهای مالیاتی کشورهای مختلف در موضوع های صورت گرفته در نظامبا بررسی. دارند TPمسئله 

، در قالب ماده یا موادی در TPدر راستای برخورد با فرار یا اجتناب مالیاتی ناشی از  را توان موارد زیرکلی می

به  1931که در سال « و اصالحیه های بعدی آن 1966های مستقیم مصوب الیحه پیشنهادی اصالح قانون مالیات»

 : پیشنهاد دادمنظور تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است، 

برای . به طور مشخص تعریف شوند ،با اهداف خاص مالیاتی( TPمودیان ) ری وابستهباید واحدهای تجا .1

های اداری تعریف وسیع واحدهای وابسته را در نظر داشت، زیرا عملی نمودن چنین تعریفی باید هزینه

 الزم به ذکر. های اجرایی باالیی برای سازمان امور مالیاتی خواهد داشتهزینه ،تعریف به صورت وسیع

، اشخاص وابسته به صورت خیلی 23/05/1985 مورخ 18321/1629/292بخشنامه شماره  10 است در بند

که  اندتعریف شده( OECDمدل )های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف کلی و متناسب با مفاد موافقتنامه

مختلف ماموران و رسد به منظور افزایش اثربخشی این تعریف و نیز در راستای کاهش تفاسیر به نظر می

به عنوان )الزم است اشخاص مزبور به صورت مشخص و معین  ن مالیاتی از تعریف اشخاص وابستهمودیا

 .  تعریف شوند( مثال متناسب با تعریف استانداردهای حسابداری
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و تحویل اسناد و مدارک  TPهای وظایف مودیان در باب معامالت این واحدها از قبیل تکمیل فرم .2

توسط سازمان امور مالیاتی  TPهای مرتبط با هایی فرمالزم است در قالب بخشنامه. تعیین شود مربوط،

ی مرتبط با مواد قانون ذکر است در صورت عدم تصویب شایان. تدوین و به مودیان مالیاتی ابالغ گردد

TP م استفاده کرده و مودیان .م.ق 163تواند از اختیار ماده اصالحیه مذکور، سازمان امور مالیاتی می در

   . به اداره مالیاتی نماید TPرا ملزم به تهیه و ارسال فرم  TPمرتبط با 

به  TPجرایم عدم تمکین واحدهای تجاری مرتبط در باب عمل وظایف خود از قبیل تهیه و ارسال فرم  .9

تواند ضمانت اجرای رایم مناسب در این موضوع میشک اعمال جبی. اداره مالیاتی مربوطه تعیین شود

 .  را افزایش دهد TPقوانین مالیاتی مرتبط با 

به طور یقین، این . های مناسب برای رسیدگی و حسابرسی مالیاتی آنها تعیین شودنحوه انتخاب پرونده .4

جامع مالیاتی  طرح« (RAS)انتخاب بر مبنای حسابرسی مبتنی بر ریسک»تواند در قالب پروژه بخش می

تواند نقش گذاری پیشاپیش میالزم به ذکر است در این مرحله استفاده از توافق قیمت. مدنظر قرار گیرد

 . ایفاء نماید TPهای مالیاتی مرتبط با بسیار مهمی در افزایش کارایی و اثربخشی رسیدگی

ی اختالفات میان آنها حل و تعیین این که در صورت اختالف بین مودی و مسئوالن مالیاتی به چه نحو .5

به عبارت دیگر آیین دادرسی مناسبی برای حل و فصل اختالفات بین مودیان و ادارات مالیاتی . فصل شود

 .تدوین شود TPدرخصوص مسایل مرتبط با 

تا در این راس. د، گنجانده شودنتواند در قوانین مالیاتی به نحوی که قابلیت اجرا داشته باشموارد فوق می -121

 :شودبرای هرچه بهتر انجام دادن اقدامات فوق، موارد زیر پیشنهاد می

به این . رسدگذاری انتقالی ضروری به نظر میاول این که قبل از هر اقدامی انجام تحقیقات مرتبط با قیمت .1

در ایران نیز . کشورهای در حال توسعه دانش و اطالعات بسیار اندکی در این موضوع دارند دلیل که

انجام مطالعات . های مختلف این موضوع صورت گرفته استتحقیقات محدودی در باب شناسایی جنبه

 .کندتطبیقی در این خصوص، به بررسی و شناخت  هر چه بیشتر این موضوع کمک شایانی می

توان به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد، همکاری فعاالنه با سایر هادی که در این زمینه میدومین پیشن .2

های مناسب رسیدگی، حسابرسی، حل اختالفات کشورهایی است که تجربه قانونگذاری، انتخاب پرونده

ها و تبادل داده جنبه دیگر همکاری با سایر کشورها،. ها در این مورد را دارندبا مودی، تصویب موافقتنامه
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بدین منظور الزم است سازمان امور مالیاتی به . است با این کشورها TP مسئلهاطالعات مودیان مرتبط با 

 .المللی مرتبط با این موضوع اقدام نمایدعضویت در برخی از نهادهای بین

های ایی، پروندههای مجز، واحد یا بخشTP مسئلهدر اکثرکشورها به دلیل حجم باالی مالیات ناشی از  .9

شود چنین واحدی که متشکل از افراد بدین منظور در ایران پیشنهاد می. کنندرا رسیدگی می TPمرتبط با 

و مسایل مالیاتی مرتبط با آن باشد، ایجاد و ارتباط آن با واحد مودیان بزرگ  TPمتخصص در موضوع 

العه دقیق سیستم مالیاتی کشور صورت ، بدون شک باید با مطTPایجاد واحد خاص . مالیاتی مشخص شود

. های این موضوع رسیدگی کندگیرد تا واحد مذکور بتواند به صورتی کارا و بدون اتالف زمان، به پرونده

. ی این واحد، تعیین شودهای مناسب برای رسیدگی و حسابرسی مالیاتدر این جا باید نحوه انتخاب پرونده

روش انتخاب بر مبنای حسابرسی مبتنی بر بالً ذکر شد بهترین روش رسیدگی، که قهمانطوری 

های های کامپیوتری پروندهتوان با طراحی سیستمدر قالب طرح جامع مالیاتی است که می« (RAS)ریسک

 .  پرریسک در این حوزه را  انتخاب نمود
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