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Abstract 

The principle of information flow, also known as the exchange of information, has been 

recognized in the field of international tax law and tools and mechanisms have been 

considered for its realization including the mechanisms of tax information exchange 

agreements. With the globalization of the international tax law, taxpayer activities are no 

longer limited to a specific Border, but still the tax administration needs to be restricted to 

their borders. Therefore, governments need more cooperation with each other and to this 

end, the exchange of tax information in various forms, including exchange-to-demand, 

automatic exchange, and spontaneous exchange of information through the conclusion of 

bilateral and multilateral international treaties is possible. This article critically reviews the 

tax information exchange agreements. The descriptive and analytical methods can be used 

to enter into an appropriate document to set up the exchange of information agreement 

between countries with different systems of income tax had hoped. 
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 چكیده
حقاز    ۀیر حاز   ،اسا   «تباای  اطالعاات  »که ناا  ییرار  ن    ،«جریان اطالعات»اصل 
هایی برای تحقا   ن یر   مسرسمی  شناخته شده و ابزارها و مکانی الملل مالیاتی نیز به بین

هاای تباای  اطالعاات مالیااتی      ناماه  تزافا   ها مساین مکانی ةنظر گرفته شده اس . ا جمل
یهندگان ییرار باه مار      های مالیات الملل مالیاتی فعالی  شدن حقز  بین با جهانی اس .

چناان باه مر هاای خازی محادوی       مالیااتی هام   هاای  هولی ایار ،نیس محدوی مشخصی 
ایان   ةییرار نیا مندناد. م ما    تری با یک های بیش ها به همکاری یول  ،؛ بنابرایناند شده

ها تبای  اطالعات مالیاتی به اشکا  مختلف ا جمله تبای  به یرخزاس ، تباای    همکاری
کاه ایان امار ا  طریا  انعقاای معاهادات       اسا   تبای  خزیجزش اطالعاات   و ،خزیکار
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 مقدمه. 1

یهندگان ییرار باه مار  مشخصای      های مالیات الملل فعالی  شدن حقز  مالیات بین با جهانی
یهنادگان نیاا  باه همکااری باا       یس  و کشزرها بارای یریافا  مالیاات ا  مالیاات    محدوی ن

هاای   ساا مان  هاسا  کشازرها و   های ییرر یارند که برای نیل باه ایان منظازر ساا      یول 
هاا یرطاز     ناماه  که این مزافق  منعقد کنندهای مختلفی  نامه فق مزا اند کریهالمللی سعی  بین
های یوجانباه کاه    نامه هایی ا  مزافق  نمزنه باره، ده اس . یرهمینشها تکمیل و اصالح  سا 

 را هاا  گیاری. ایان نمزناه    تجزیاه و تحلیال اارار مای     شزی مازری  میمنجر به تبای  اطالعات 
طزرکاه شارح    حاا ، هماان   بااین ؛اند یهکرطزر استایانه و بایا  ایجای  های مختلفی به سا مان

های مشترکی وجزی یاری که باعث ایجاای نازعی تعامال     ها بخش یایه خزاهد شد، یرمیان  ن
ها وجازی یاری. یکای ا     مشخصات مشابهی یر برخی ا   ن ،ها شده و یرنتیجه خاص بین  ن

ها المارو    ید این اس  که بعضی ا   ن ا به ذهن میه های اصلی که ا   نالیزکرین مد  تفاوت
کاه   ییرری یرکنار تبای  اطالعاات اسا ، یرحاالی    های تری یارند که شامل مزضزع گستریه

سهمی ا  این تجزیاه و تحلیال    اند. وجزی  مده برای انجا  تبای  اطالعات بهفقط برخی ییرر 
ایان حا     .عات گستریه اس  یاا خیار  له اس  که  یا ابزار تبای  اطالئمتکی به یرک این مس

یسا   ورناد و کشازرهای     های مالیاتی اسا  کاه اطالعاات مالیااتی فرامار ی را باه       ایاره
هاا یر روناد    چنینی ادرت مالیااتی یولا    این ةها را اجرا کنند. تزسع تزانند  ن یافته می تزسعه

زرها بسایار  وجزی معامالت ماالی مهارنشاده میاان مر هاای کشا      عل  شدن به کنزنی جهانی
یهنادگان بتزانناد یر هار بخشای ا       کاه مالیاات   مسئله  ضروری اس . یر ااتصای جهانی این

یاابی باه    مالیات یر یسا   ۀحا ، ادرت ایار اس . بااین ناپذیرگذاری کنند انکار جهان سرمایه
کاه  یاا ابزارهاای فعلای      اس . فهم این متکی این معامالت به ابزارهایی برای تبای  اطالعات

افازایش یایه اسا  یاا خیار مهام      کار  بدهیهندگان  ادرت ایارات مالیاتی را یر کشف مالیات
گاذاران خاارجی سااکن     له برای کشزرها بسیار حیاتی اس  که سرمایهئاس ، چراکه این مس

 کنند. مجبزر یر کشزر خزی را به پریاخ  مالیات
 

 اطالعات مالیاتیالمللی تبادل  بین ۀنام گیری موافقت شكل ۀتاریخچ. 2

گیاری ا    پایش  ة مین نزیس چهار کنزانسیزن را یر ملل پیش ةمالی جامع ةکمیت 9191یر سا  
هاای   و همکااری  ،هاای ایاری یر امازر مالیااتی    مالیات مضاعف، وظایف جانشاینی، کماک  

های ایاری یر امازر   نزیس کنزانسیزن همکاری ها ارائه کری. یر پیش اضایی یر وصز  مالیات
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بعاد ا    و 9191به مزضزع روند تبای  اطالعات اشاره شده اس . یر ساا    9 ۀماییر اتی مالی
، یرعمال  اینبااوجزی  .ملل پایان بخشاید  ةجنگ جهانی یو  سا مان ملل متحد به نقش جامع

ساا مان ملال   کاه    مان اندکی بعد ا   ن به حیات خزی ایامه یای. با این ملل برای مدت ةجامع
ملال بارای    ةمالی جامعا  ةکمیت 9190یر سا   ،ملل را برعهده گرفته بزی ةوظایف جامعمتحد 

 مادن   وجازی  ایان نشسا  باه    ةبرارار کری. نتیج یر لندن نزیس مکزیک نشستی بررسی پیش
نامیده شد. بعدها، نزع جدیادی ا  کنزانسایزن    «نزیس لندن پیش»بزی که  ینزیس جدید پیش

( و کنزانسایزن  9190) ( و لندن9190) کزیکنزیس م و تفاوت فاحش پیش دشنمزنه منتشر 
مشخص ها با همان ابزار   وری مالیات ایاری و جمع  های کمک ( یر روش9191) ابلی ةنمزن
نزیس مکزیک و لندن وجزی یاش ، اما با بررسی ازاعد  . اگرچه ساختار مشابهی یر پیششد

 9109و  9111هاای   شناسایی کنیم. بین ساا   را ها های اساسی  ن تزانیم تفاوت و ضزابط می
های مضاعف و فرار مالیاتی تهیه کاری. یر   مالیات ۀملل چهار گزارش یربار ةمالی جامع ةکمیت
جدیادی   ةنمزنا  9111یر سا   ،نهای یرنزیس مزریبا نرری ارار گرف  و  پیش 9100سا  

 OECD, Model Tax Convention on Income and) دشا تهیاه   رویدایا  کنزانسیزن و گزارش 

on Capital Model Tax Convention on Income and on Capital, 2008: 8). 
نازیس   یر پیش ای های لندن و مکزیک تغییرات ساختاری اساسی یر مقایسه با کنزانسیزن

یک ساند واحاد یر    ةوجزی یاش . اولین تغییر اشاره به ارائ 9111کنزانسیزن  ةو نمزن 9100
ر با مشکالت مالیات مضاعف و فرار ا  پریاخ  مالیات بزی. بنابراین، ساه ابازاری   ثؤم ةمقابل

د. شا معاهدات مکزیاک و لنادن وجازی یاشا  یر یاک پیماان واحاد ای اا           ةکه یر نمزن
تغییار  یوماین  های ایاری برای وصز  مطالبات مالیاتی ا  هم جدا باای ماند.  حا ، کمک بااین
یاری  90 ۀاشااره باه ماای    9111و مد  کنزانسیزن  9100نزیس  شده یر پیش تزجه معرفی اابل

. اسا  گیری ا  مالیاات مضااعف    که مربزط به تبای  اطالعات مزجزی یر معاهده برای پیش
نظار سااختار و مفهاز  کاامال       ا  9111و کنزانسایزن   9100نازیس   یر هر یو پایش  90 ۀمای
هاای   ا مان تزساعه و همکااری  سا  ةکنزانسیزن نمزن 90 ۀمای 9100سان اس . یر سا   یک

ازاعدی را برای تبای  اطالعات ایجای کری. این با بینی کاه کنزانسایزن    (OECD)ااتصایی 
هاا یر   یای نشان یای کاه عملکاری یولا     ای مزریبا نرری ارار می صزرت یوره نمزنه را به
 ۀختار ماای با تفسیری که ا  ازاعد وجزی یاری منطب  اس . یر این معنا، سا 90 ۀاجرای مای

خصزص با گنجانادن   به ،شاهد تغییرات  یایی بزیه اس  9331تا  9100های  بین سا  90
صراح  باه تعهاد باه تباای  اطالعاات       به 90 ۀا  مای 9. بند 9331یر سا   1و  9بندهای 
 یاری.اشاره 
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منتشار کاری مشاابه باا      9113اولین کنزانسیزن نمزنه که سا مان ملل متحد یر ساا   
 United Nations, ‘United) های ااتصایی بزی سا مان تزسعه و همکاری ةنمزن کنزانسیزن

Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing 

Countries’, 1980). ساا مان ملال متحاد ا  کنزانسایزن      9339 ةکنزانسیزن نمزن 90 ۀمای
ا و ها هاای ااتصاایی مناتد شاد. هرچناد تغییر      سا مان تزسعه و همکااری  9333 ةنمزن

کنزانسیزن  90 ۀاصلی مایه مشابه همان مای ةیر متن  ن وجزی یاری، اما هست ییها تفاوت
سااا مان تزسااعه و  9331هااای ااتصااایی اساا . یر سااا   سااا مان تزسااعه و همکاااری

 خزی را باا تغییار اساسای یر    ةجدیدی ا  کنزانسیزن نمزن ةهای ااتصایی نسخ همکاری
یاک   و یر یای مزریبررسای اارار  این تغییرات را . سا مان ملل متحد کریمنتشر  90 ۀمای

و تفسیرهای مربزط به  ن  90 ۀشده ا  مای با نرری ةی. این سند جدید نسخکرسند ثب  
ساا مان ملال متحاد بازی. اگرچاه یر       ةبعدی کنزانسیزن نمزنا  ةبرای گنجاندن یر نسخ

به کارکری انجمن  تبای  اطالعات مالیاتی باتزجه ةنام  های اخیر اهمی  وجزی مزافق سا 
باا   9339های ااتصایی یرمازری مالیاات کاه یر ساا       جهانی سا مان تزسعه و همکاری

های ااتصایی باه او    تبای  اطالعات مالیاتی سا مان تزسعه و همکاری ةنام تزاف  ةنمزن
 مریکاا بسایار    ۀایامت متحد المللی به رسمی  شناخته شد، اما نظر بین خزی رسید و ا 

تبای  اطالعاات   ةنام المللی یک نمزنه تزاف  های بین  ویتر ا  سا مان تزسعه و همکاری
ای را بارای تباای      مریکاا برناماه   ۀایامت متحاد  9113مالیاتی ایجای کریه بزی. یر سا  

 ةما نا خصزص یر  مریکاا تصازیب کاری. تزافا      تزسعه، به اطالعات با کشزرهای یرحا 
 مریکا بخشی ا  اانزن اصالح اساس ااتصای  ۀتبای  اطالعات مالیاتی ایامت متحد ةنمزن

تباای    ةناما  بزی. تزافا   Caribbean) (Basis Economic Recovery Act (CBERA)کارائیب 
های سارویس یر ماد یاخلای      مریکا مکملی برای تالش ۀاطالعات مالیاتی ایامت متحد

برای اجرای ازانین مالیات بر یر ماد و   (US Internal Revenue Service/ IRS) مریکا 
منظزر بهبزی انطبا   ن با الزا  اعضای پیمان به همکاری با  مریکا یر تحقیقات مادنی   به

 .((Zagaris 2003: 331 و کیفری مالیاتی بزی

 

 . اشكال تبادل اطالعات مالیاتی3

تباای    ،ا جمله تبای  اطالعات بنابه یرخزاسا   ،تبای  اطالعات مالیاتی اشکا  مختلفی یاری
 و تبای  اطالعات خزیکار. ، مان اطالعات هم
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تبادلاطالعاتبهدرخواست9.9
 (OECD) مالیااتی تباای  اطالعاات    ةناما  مزافقا   9 ۀیر این نزع ا  تبای  اطالعات طب  ماای 

ا حیاث مادیری  یاا    شزی  بینی می خصزص اطالعاتی که پیش به ،ی راطرفین هر نزع اطالعات
های مزضزع این کنزانسایزن باشاد، باه طارا مقابال       اجرای ازانین یاخلیِ مربزط به مالیات

 یاری: مقرر می 1 ۀیر مای ،یننچ هم ی.کرمنتقل خزاهند 

باید هر نزع اطالعاات   کننده یول  مزرییرخزاس  می بنابه یرخزاس  یول  یرخزاس 
ن یر اختیااار یولاا  یااا معااامالت معاای بااه اشااخاص  را راجااع 9مزریاشاااره یر مااایۀ 

هاای مالیااتیِ یولا      چه اطالعاات مزجازی یر پروناده    کننده ارار یهد. چنان یرخزاس 
بایاد هار    اطالعات کفای  نکند،  ن یول  مای   مزرییرخزاس  برای اجاب ِ یرخزاس 

 برای تهیة اطالعات یرخزاستی به انجا  برساند. را نزع اادا  م  
 

مالياتیاطالعاتزمانیاخودجوشهمتبادل7.9
رباط(   اطالعات )ارسا  اطالعاات بادون یرخزاسا  یولا  متعاهاد ذی       مان همتبای  

یسا   وری و احتماا     گیری که مأمزر یا ممیز مالیاتی اطالعااتی را باه    مانی صزرت می
اطالعاات باا     مان هم تبای  باشد. فیدیهد که  ن اطالعات برای یول  متعاهد ییرری م

گیاری. اطالعاات    دا مشارک  فعا  و همکاری مقامات و ممیزان مالیاتی صزرت مای ه
رسای   یند حسابا یرا پس ا  فر ؛شزی معمزم  مؤثر وااع می  مان هم صزرت هشده ب مبایله

رسای را   گیری و امکان اصالح نتاید حساب مالیاتی و اتما  عملیات رسیدگی صزرت می
یابد که  ن را مناساب تباای     مالیاتی به اطالعاتی یس  میهنرامی که ممیز . دکن مهیا می

ند که  یا اطالعات کنظر  کند، باید ابتدا با مدیر خزی تبای  خزیجزش تلقی می  مان یا هم
که اطالعاات ار ش مبایلاه را    کشزر یاری یا خیر. یرصزرتی ن به  را مزبزر ار ش انتقا 

یار کشازر متبازع خازی     تیار مقا  صاالحی  اخ ، ممیز مالیاتی اطالعات را یرشته باشدیا
یر برخای   ی.شاز نفاع ارساا     یهد تا ا  مجاری رسمی متعاارا باه کشازر ذی    ارار می

رسی مالیاتی خاصی وجازی یاری کاه ممیازان مالیااتی را ملاز        کشزرها مقررات حساب
کند تا یرصزرت کشف احتما  عد  تمکین یر کشزری ییرر اطالعاات را باه مقاا      می

نند. حتی ممکن اس  یر برخی کشزرها مبایلاة  کیار کشزر متبزع خزی ارسا   صالحی 
هاای مالیااتی    خزیجزش اطالعات را بخش مینفک رسیدگی به همة پروناده  مان یا  هم

 .ارار یهند
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مالياتیتبادلخودکاراطالعات9.9
چندجانباة  کنزانسایزن   0ماایۀ  و  های اجتناب ا  اخذ مالیات مضاعف نامه مزافق  90مایۀ  یر

نامة متقابل برای مبایلاة خزیکاار    نیا  به انعقای مزافق  معاضدت ایاری متقابل یر امزر مالیاتی
را یاری یر رابطاه باا تباای     ا جملاه   کنزاسایزن وجازی یاری.  ایان  اطالعات تح  مقررات 

هااا و اطالعااات تزسااط مقامااات  صاایان  ا  یایه و ،رفتااار متقاباال، شااده اطالعااات مبایلااه
 کنند. یاری که اطالعات را یریاف  می صالحی 

 

 های تبادل اطالعات مالیاتی نامه موافقت. 4

 ؛ده بازی شا هاای مالیااتی یر     ناماه  تزاف  تبای  اطالعات مالیاتی یراالب یک مایه یر ،یرابتدا
کاه یر ایان    ،مستقل تبای  اطالعات مالیاتی منعقد گرییاد  ةنام عنزان یک مزافق  ذیل ،سپس

هاای   تباای  اطالعاات مالیااتی یراالاب ساا مان      ةهای مد  یا نمزن نامه مقاله تشکیل مزافق 
 المللی نقد و بررسی خزاهد شد. بین

 

مللۀجامع9.6
 ةتفاوت فاحش کنزانسیزن مکزیک و لندن و کنزانسایزن نمزنا   ذکر  ن رف ، که گزنه همان

ها با همان ابزار بزی. اگرچاه سااختار    لیات وری ما های کمک ایاری و جمع ابلی یر روش
مشابهی یر کنزانسیزن مکزیک و لنادن وجازی یاشا ، اماا باا بررسای ازاعاد و ضازابط         

تازان   های مهم کاه مای   ها را شناسایی کنیم. یکی ا  تفاوت های اساسی  ن تزانیم تفاوت می
که کنزانسیزن  رحالیرس بزیند. ی راحتی یریس  به  ن اشاره کری تبای  اطالعاتی بزی که به

مقاماات   را باین تباای  خزیکاار اطالعاات     ۀای اس  که اجاا   صراح  شامل مایه لندن به
 فقاط یهاد، کنزانسایزن مکزیاک     طزر عاایی مای   صالح ا  هر یول  متعاهد یر هر سا  به

تبای  اطالعات مالیااتی را پاس ا  یاک یرخزاسا  ویا ه       ۀیارای یک مایه اس  که اجا 
 League of Nations, ‘London and Mexico Model Tax Conventions: Commentary) یهد می

and Text’ (n. 335) 102- 103.)  
ها را با هم مقایسه کری و اظهار یاش  کاه   این مایه ملل ةمالی جامع ةکمیت ،9190یر سا  

باین   این انشعاب ممکن اس  مربزط به این حقیقا  باشاد کاه تباای  خزیکاار اطالعاات      
هاای مالیااتی    گیری که کشازرها سیساتم   نحز احسن صزرت می  مانی به فقطمالیاتی  مقامات
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بارای تزجیاه    پایش ا  ایان  باشند. این مطلاب   یاشته مالیات ۀشده و ایار یافته و تثبی  تزسعه
 گرف . تبای  خزیکار اطالعات یر کنزانسیزن مکزیک مزریاستفایه ارار می ۀفقدان مای
وجزی یاری مربزط به این وااعیا  اسا     باره ییرری که یراینحا ، تزضیح احتما   بااین

تری را باه یولا     حقز  مالیاتی بیشیر مقایسه با کشزر محل ااام  که کنزانسیزن مکزیک 
یای. ا  این  اویه، تبای  اطالعاات باه خاار  ا  مر هاا یر اجارای       منشأ یر مد اختصاص می

اعطاای مالیاات اااما  یاری.     مقایساه باا  یر تاری   مالیات یر یول  منشأ یر مد اهمیا  کام  
ناازیس لناادن ممکاان اساا   تبااای  خزیکااار اطالعااات یر پاایش ۀبنااابراین، گنجاناادن مااای

گیاری ا    کنزانسایزن پایش   ةهماهنگ یر تصزیب اصل اااما  یر نمزنا   یعمل ۀکنند منعکس
ی مار ی یر ایجاا   مالیات مضاعف ا  یر مد و امزا  و ضرورت تبای  اطالعات مالیاتی بارون 

 های ایاری متقابل برای ار یابی و اخذ مالیات بر یر مد باشد. کنزانسیزن کمک ةنمزن
 
ۀهایمضاعفسازمانهمکـاریوتوسـعاجتنابازاخذمالياتةمعاهد7.6

 اقتصادی

نزیس  یر پیش ای های لندن و مکزیک تغییرات ساختاری اساسی یر مقایسه با کنزانسیزن
 ةوجزی یاش . اولاین تغییار اشااره باه ارائا      9111انسیزن کنز ةو نمزن 9100کنزانسیزن 

ثر با مشکالت مالیات مضاعف و فرار ا  پریاخ  مالیات بازی.  ؤم ةواحد یر مقابل یسند
واحاد   یمعاهدات مکزیک و لندن وجزی یاش  یر پیمان ةابزارهایی که یر نمزن ،بنابراین
مطالبات مالیااتی ا  هام جادا بااای     های ایاری برای وصز   حا ، کمک د. بااینشای ا  
 .(Raad 1990: 54) ماند

گیری ا  اخذ مالیات مضاعف ا  یر مد و تباای  اطالعاات یر    یروااع، گنجاندن بند پیش
همان سند ممکان اسا  باعاث ایجاای مشاکل شازی. هادا معاهادات مالیااتی مضااعف           

متعاهد اسا  کاه باه    های تکراری و مجدی یر معامالت تجاری کشزرهای  برین مالیات ا بین
تر رایاد اسا  کاه رواباط      شزی که معاهدات مالیاتی بین کشزرهایی بیش این نتیجه منجر می

هاا وجازی    باین  ن  گاذاری فراملای   و جریاان عظیمای ا  سارمایه    رناد تجاری ازی با هم یا
مر ی ممکن اس  باا   این اساس، ضرورت اطالعات مالیاتی برون بر.  (Dean 2008: 107)یاری

ممکان اسا  یاک کشازر مشاکل       وضاعی  تجاری مطابق  نداشاته باشاد. یر ایان    منافع 
چراکه حجم معاامالت تجااری    ،جانبه حل کند های مضاعف را ا  طری  اادامات یک مالیات

له یر رابطاه باا   ئند. اما این مسا کمالیاتی را تزجیه  ۀادر نیس  که بتزاند امضای یک معاهد  ن
ای وجازی ناداری کاه     جانباه  اس ،  یرا هیچ ابازار یاک   مزضزع تبای  اطالعات بسیار پیچیده
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مالیاتی بتزان با  ن تبای  اطالعات کری. یرحقیقا ، یرصازرت    ۀیرصزرت فقدان یک معاهد
 یاد. ایان شاکاا یر جریاان تباای        وجازی مای   مالیاتی شکاا بزرگای باه   ۀیک معاهد نبزی

اگرچاه   ،کناد. بناابراین   ایجای میاطالعات که برای مبار ه ا  فرار مالیاتی ضروری اس  مانع 
تزاناد روناد اجارای     ییرار مای   راه یاک  هام  کاربرین مالیات مضاعف و تبای  اطالعات باه  به

که ا  طری  تباای  اطالعاات باین مناافع      د، ممکن اس   مانیکنمعاهدات مالیاتی را تسهیل 
ری وجازی  حاصل ا  جلزگیری ا  فرار مالیاتی و اجتناب ا  اخاذ مالیاات مضااعف ناهمااهن    

 د.ایجای کنیاشته باشد مشکل 
 ۀبه ماای  9111و مد  کنزانسیزن  9100نزیس  شده یر پیش تزجه معرفی تغییر اابلیومین 

اجتنااب ا  اخاذ مالیاات     ۀیاری که مربزط به تباای  اطالعاات مزجازی یر معاهاد    اشاره  90
سااختار و  نظار   ا  9111و کنزانسایزن   9100نازیس   یر هر یو پیش 90 ۀ. مایاس مضاعف 

گیاری.   تجزیه و تحلیل اارار مای   ییرر مزری هریو با یک ،سان اس . بنابراین مفهز  کامال  یک
 یر مقایساه باا  هاا   به تغییار نازع شارط منادر  یر ایان نمزناه      مربزط تزجه  اابل ةاولین نکت

بارای هادا تباای      9190و  ،9190، 9191، 9191های  که مد  های ابلی اس . یرحالی مد 
 ةو کنزانسیزن نمزنا  9100نزیس  بر ابزارهای عملی و کاربریی متمرکز بزیند، پیشاطالعات 

 یرایان گارایش و تمایال بعادها     . (ibid.: 39) اخالای بنا شده بازی  کلی بر اصز  فقط 9111
 ییرر ینبا  شد. ةهای نمزن کنزانسیزن

تنهاا راه تباای  اطالعاات      حاصار  باه  9111و کنزانسیزن ماد    9100نزیس  یر پیش
طزر یای  مشخص نشده بزی کاه  یاا    ، یر متن کنزانسیزن نمزنه بهگزارش رویدای بزی. مثال 

ا  طریا  یرخزاسا     فقاط صازرت اتزماتیاک و خزیکاار اسا  یاا       تبای  اطالعاات باه  
هایی که ا  طریا    کند که شیزه پذیر اس . اما هر یو تفسیر این مزضزع را  شکار می امکان

هاای متعاهاد    کامال  با تکیه بر تزافا  باین یولا     دگیری بای تبای  اطالعات صزرت می  ن
 League of Nations, ‘London and Mexico Model Tax Conventions: Commentary) باشاد 

and Text’ (n. 335) 314- 15). 
تاا   نهاای نشاده بازی.    ای برای تبای  اطالعات پایش  شده تعریف هیچ شکل ا پیش یر مد ْ

هاای ااتصاایی    ساا مان تزساعه و همکااری    ةکنزانسیزن نمزن 90 ۀمای 9100که یر سا   این
صازرت   که کنزانسایزن نمزناه را باه    ،ازاعدی را برای تبای  اطالعات ایجای کری. این با بینی

باا   90 ۀهاا یر اجارای ماای    نشان یای کاه عملکاری یولا     ،یای ای مزریبا نرری ارار می یوره
 9331تاا   9100هاای   بین سا  90 ۀازاعد وجزی یاری منطب  اس . ساختار مای تفسیری که ا 

 9. بند 9331یر سا   1و  9خصزص با گنجاندن بندهای  به ،شاهد تغییرات  یایی بزیه اس 
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شده لزوما  برای اهداا مالیااتی یاخلای یولا      که اطالعات یرخزاس  وضعیتییر  90 ۀمای
یر ایان   .اح  به تعهد به تبای  اطالعاات اشااره یاری  صر به کننده ضروری نیس  یرخزاس 
که به این تبای  اطالعاات نیاا     یول  متعاهد باید اطالعات مالیاتی را مستقل ا  این وضعی 

یهد که منافع یاخلای   نشان می امر کننده برذاری. این اس  یا خیر یر اختیار یول  یرخزاس 
کنااد کااه  بیااان ماای 90 ۀمااای 1پاااراگراا  مالیاااتی نبایااد تبااای  اطالعااات را ممناازع کنااد.

اشاره شده اس  نباید ا  تباای  اطالعااتی   به  ن  0 ۀهای تبای  اطالعات که یر مای محدویی 
ها  و امانتی ،نفعان، اطالعات مالکیتی ها، ذی ر نهایهای مالی، نمایندگیرییها،  بانک یرمزریکه 

 ةتزانند ا  ارائ های متعاهد نمی یول  عمل  وری. به این معنی که هگیری جلزگیری ب صزرت می
مناع   ایان کاار را    که اانزن یاخلای  بانکی خزی با عذر این ةاطالعات مالکیتی یا اخبار محرمان

 OECD, “Model Tax Convention on Income and on Capital) یه اس  شانه خاالی کنناد  کر

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version July” 2008: 361.) 
 
سازمانمللمتحدۀکنوانسيوننمون9.6

ی یر هماان رییاف   کار منتشار   9113اولین کنزانسیزن نمزنه که سا مان ملل متحاد یر ساا    
هاای   تفااوت البتاه،   9.های ااتصایی بازی  سا مان تزسعه و همکاری ةمشابه با کنزانسیزن نمزن

حقز  مربزط به وصز  مالیات بین یول  منشأ یر مد و کشازر محال اااما      رۀاندکی یربا
. ندکنزانسایزن شاباه   یاایی یاشات     یو نظار مفاای و سااختار    حاا ، ا   بااین وجزی یاش ،

هاای   ساا مان تزساعه و همکااری    ةگروه مزا  این بزی کاه کنزانسایزن نمزنا    کارِ ،بنابراین
ایان فارک کاه ایان      ةبرپایا  .عه مطابق  بدهاد تزس ااتصایی را با رویکری کشزرهای یرحا 

وصاز  مالیاات ا  کشازرهای     ةند و ا  وجزی ازاعد و اازانین بهبزییافتا  ا کشزرها بسیار مهم
ثیر ایان فارک   أتا  های متقابل تح  خصزص مزضزع کمک بهمنشأ یر مد سزی خزاهند بری. 

قابل را حاس  های مت تزسعه ضرورت یریاف  کمک که کشزرهای یرحا  ییارار گرف ، تاجا
کریند و ا  ایان   برای یر مدشان مالیات پریاخ  میباید چراکه ساکنان  یرمحلی  ،کریند نمی

یر  ن  مان اهمی  یر مد خارجیان مقیم ناییاده  . (Ruiz 2008: 118)شد  طری  مشکل حل می
 انراشته شد.

ساا مان   9333 ةسا مان ملل متحاد ا  کنزانسایزن نمزنا    9339 ةکنزانسیزن نمزن 90 ۀمای
ی یر ماتن  ن وجازی   یها های ااتصایی منتد شد. هرچند تغییرات و تفاوت تزسعه و همکاری

هاای   کنزانسیزن ساا مان تزساعه و همکااری    90 ۀاصلی مایه مشابه همان مای ةیاری، اما هست
س . یروااع، تفاوت اصالی یر تفسایر  ن ظااهر شاد کاه یر یساتزرالعمل بارای        اااتصایی 
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ساا ی   ینبا  امکاان  ثر اطالعات گنجانده شد. یرحقیق ، یستزرالعمل بهؤتبای  مشدن  اجرایی
تزانند یک نفر خااص را بارای اجارای     ترتیباتی بزی که ا  طری   ن مقامات صالح اراریای می

تازان تباای     طازر مای   هنهایهایی بزی که چ اراریای انتخاب کنند. این یستزرالعمل حاوی پیش
تباای  خزیکاار    مازری یریساتزرالعمل  یر ، لای اجارا کاری. ماثال     صازرت عم  هاطالعات را ب

شازی پزشایده بااای     که منابعی که یر مادها ا   ن حاصال مای    شده اس نهای  اطالعات پیش
 مطارح  را  ن ۀاساتفای  ثر و اابال ؤهای ما  فقط جنبهکننده  یریاف  کننده و کشزر ارسا بماند و 

 United Nations, ‘United Nations Model Convention between Developed and) کننااد

Developing Countries’, 2001).   هاای ااتصاایی    ساا مان تزساعه و همکااری    9331یر سا
ساا مان  . کاری منتشار   90 ۀخزی را با تغییر اساسی یر مای ةجدیدی ا  کنزانسیزن نمزن ةنسخ

 ةسند جدیاد نساخ   د. اینشثب   یسند و یر یایمزریبررسی ارار  رااین تغییرات ملل متحد 
بعادی کنزانسایزن    ةهای مربزط به  ن برای گنجاندن یر نساخ  و تفسیر 90 ۀمای ۀشد با نرری

 United Nations, ‘Revised Article 26 (Exchange of) سااا مان ملاال متحااد باازی ةنمزناا

Information) and Revised (2008) Commentary on Article 26).   
ری، کا تصازیب   راتازجهی   تغییرات اابال های ااتصایی  یگرچه سا مان تزسعه و همکار

شاناختن   رسامی   او  به مزرییاری. نیا  حا  مسائل چندی وجزی یاری که به تزجه وی ه  بااین
مهام و   ییهاد تباای  اطالعاات ابازار     اس  که نشاان مای   90 ۀمالحظات کلی ا  تفسیر مای

 .اس ضروری برای محدویکرین سرمایه 
ابلای   ةله اخیارا  یر نساخ  ئیاری. ایان مسا  اشااره  به اهمی  اادامات عملای   مزرییومین 

د. یر ساا   شبیان  90 ۀیستزرالعمل یر تفسیر مای منزلة هسا مان ملل متحد ب ةکنزانسیزن نمزن
حا ، این مزضزع یر متن کنزانسیزن نمزناه   اصالح شد، بااین 90 ۀمزجزی ا  مای ةنسخ 9331

گاریی   برمای به اصل عمل متقابل  مزریزمین . س(.ibid)رار گرف  یتزجه ارمز 0و یر ذیل بند 
یاری کاه یاک    اذعاان مای   0بناد   «الاف ». اسم  اس  به  ن اشاره شده 90 ۀمای 0که یر بند 

ر را ییهایچ نازع ااادامات ایاری یر مغاایرت باا ااانزن و عمال ایاری         دیول  متعاهد نبای
 سا مان ملال متحاد اصال عمال متقابال  ماانی      اندا   های متعاهد انجا  یهد. ا  چشم یول 

 منعقاد مالیااتی   ۀیاک معاهاد   هتزساع  حا  یافته و یر که بین کشزرهای تزسعه  ید  وجزی می به
روشان سااخ  کاه اصال      90 ۀشزی. بر این اساس، سا مان ملال متحاد یر تفسایر ماای     می

با ایان   یافته تزسعهیک کشزر  که یهد نمیرا اجا ه این های متعاهد  یول  بین تعهدات متقابل
نیافتاه   تزساعه  تزجهی یر مقایسه با کشزر تزسعه ظرفی  ایاری اابل استدم  که کشزر یرحا 

 .(.ibid) امتناع ور یتزسعه  اطالعات به یک کشزر یرحا  ةا  ارائ نداری
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های ااتصاایی یرمازری    رویکری سا مان ملل متحد با سا مان تزسعه و همکاری ةبا مقایس
رسیم که هر یو ساا مان یرپای بیاان ایان نکتاه       اصل عمل متقابل به این نتیجه میاستفایه ا  
کنناده باه اطالعاات     یابی یول  یرخزاسا   مانع یس اانزن یا روش اجرایی  نبزیبزیند که 

هاای   سا مان تزسعه و همکااری  ة. یرحقیق ، کنزانسیزن نمزنیرخزاس  نیس  یول  مزری
ساا مان ملال    ةکنزانسیزن نمزنا  90 ۀمزجب تزسعه و تروید مای ،نما راه یرجایراه ،ااتصایی

های مشاابه   سیزن با استفایه ا  روش استدملی مشابه با کاستینمتحد شد. بنابراین، هر یو کنزا
 مزاجه شدند. 90 ۀیر مای
 

 (Tax Information Exchange Agreements/ TIEA) تبادل اطالعات مالیاتی ۀنام توافق. 5

که ییرر فرار ا  پریاخا  مالیاات رن نخزاهاد یای.     نداریت مضاعف یمل  بر این مالیا نبزی
م   اس  تا مبنای اانزنی برای تباای  اطالعاات ایجاای شازی. ساندی       ییرنتیجه، سند ییرر

های مختلف مالیات بر یر ماد   اندا ی تبای  اطالعات بین یو کشزر با سیستم مناسب برای راه
 نا  یاری.« عات مالیاتیتبای  اطال ةنام تزاف »

 ةناما  که امضای تزاف   مده اس وجزی  بهاگرچه این ایده اخیرا   که م   اس  روشن شزی
تبای  اطالعات مالیاتی معمزم  بین یک کشزر با المرو مشاخص مالیاات بار یر ماد و یاک      

تازان ا    گیری، اما مای  حز ه که به گریزگاه مالیاتی یا بهش  مالیاتی معروا اس  صزرت می
 راتزانناد ساندی    ، واتی کشزرها نمای مثال  .های ییرری نیز استفایه کری این سند یر وضعی 

 ۀخزاهناد باا ایار   کاه کشازرها مای    مالیات بر یر مد بیابند، یا حتی  مانی ۀیر رابطه با معاهد
مالیات خزی یر مبار ه با فارار ا  پریاخا  مالیاات همکااری کنناد. یرمازری وضاعی  او         

 مریکاا را مثاا   ی کاه یر     ۀتبای  اطالعات مالیاتی بر یل و ایامت متحاد  ةنام ان تزاف تز می
باه   اماا باتزجاه   ،کدا  ا  این یو کشزر بهشا  مالیااتی نبزیناد    به امضا رسید. هیچ 9339سا  

مالیات بر یر مد وجزی یاش  یس  به امضاای ایان    ۀمنافع متضایی که طی مذاکرات معاهد
تبای  اطالعات مالیااتی باین کشازرهای     ةنام یومین وضعی  به امضای تزاف  نامه  یند. تزاف 

-Inter) مرکز ایارات مالیاات کشازرهای  مریکاایی    ةکه مد  نمزنگریی  با می مریکای متین 

American Center of Tax Administration/ CIAT) . ی.کر میپیروی ا   ن 
 
هایاقتصادیتبادلاطالعاتمالياتیسازمانتوسعهوهمکاریۀنامتوافق9.1

ای را بارای تباای     نمزناه  ةناما  های ااتصایی تزافا   سا مان تزسعه و همکاری 9339یر سا  
 .کریهای مالیاتی مضر منتشر  بخشی ا  کار خزی یر مبار ه با شیزه منزلة هثر اطالعات بؤم
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هاای ااتصاایی یر بخشای ا      مان تزسعه و همکاریتبای  اطالعات مالیاتی سا  ةنام تزاف 
های ااتصایی یرمزری مالیات که شامل هار   گزارش انجمن جهانی سا مان تزسعه و همکاری

تفصایل   هاای ااتصاایی اسا ، باه     یو عضز و  یرعضز ا  اعضای سا مان تزسعه و همکاری
میدان باا ی   برای رسیدن به یک شده اس  کهاین گزارش بررسی یر شرح یایه شده اس . 

ثر اطالعات یر هر یو امزر مالیاتی مادنی و  ؤهای شفافی  و تبای  م یر سطح جهانی یر  مینه
 .(OECD, ‘2006 Report on Tax Co-operation’ (n. 70) 7)ی م   اسا   یکیفاری چاه چیزهاا   

تباای  اطالعاات مالیااتی     ةناما  شده یر تزافا   شده یر این گزارش و ثب  استانداریهای تعیین
تنهاا باه کشازرهایی کاه باه بهشا  مالیااتی         ناه هاای ااتصاایی    سا مان تزسعه و همکااری 

 کند. نهای می ااداماتی را برای تصزیب پیش ، بلکه به مراکز مالی یر سراسر جهانندا معروا
 اصالی  ةهای ااتصایی سه جنب طب  ییدگاه انجمن جهانی مالیات سا مان تزسعه و همکاری

ثر اطالعااات وجاازی یاری: الااف( وجاازی ؤشاافافی  و تبااای  مااباارای حصااز  اطمینااان ا  
رسای باه اطالعاات؛ و     هایی بارای تباای  اطالعاات؛ ب( ساطح مناسابی ا  یسا        مسمکانی
 تبای  اطالعاات مالیااتی ساا مان    ةنام بزین اطالعات. این سه جنبه یر تزاف  رس یریس   (

ه به ضرورت مبناای ااانزنی   های ااتصایی به ثب  رسیده اس . اولین جنب تزسعه و همکاری
کناد. یر ایان حاز ه ساا مان تزساعه و همکااری        کشزرها به تبای  اطالعات مالیاتی اشاره می

، ای ا  ابازار مزجازی بارای تباای  اطالعاات )ماثال        حاضار باه بخاش عماده     ااتصایی یرحا 
و سااا مان تزسااعه و   ،کنزانساایزن مالیااات مضاااعف، کنزانساایزن مشااترک شاازرای اروپااا   

( ... و ،های ایاری یوجانبه یر امزر مالیاتی، اازانین یاخلای   های ااتصایی یرمزری کمک همکاری
 .  (OECD, ‘2006 Report on Tax Co-operation’ (n. 70), 9-14) کند مکمل اشاره می منزلة هب

تبای  اطالعاات مالیااتی ساا مان تزساعه و      ةنام شده یر تزاف  های ثب  یو  به شیزه ةجنب
رسای باه اطالعاات براسااس      تنهاا بار یسا     گاریی کاه ناه    ااتصایی با میهای  همکاری

 منزلاة  ههاایی اسا  کاه با     بلکاه شاامل شاروط و محادویی      ،کناد  کید میأاستانداریها ت
رسای مناساب باه اطالعاات      کند. یس  هایی برای ایجای تعای  و بررسی عمل می مسمکانی

محدوی باه امازر مالیااتی کیفاری      فقطوااعی  اس  که تبای  اطالعات  این ۀکنند منعکس
شده یر رابطه باا امازر مالیااتی مادنی هام مربازط        بلکه به اطالعات یرخزاس  ،شزی نمی
رسی به اطالعات به ایجای تعای  میان منافع کشزری کاه ا  او   ییرر، یس  شزی. ا طرا می

ا یابی به ایان هاد   یاری. برای یس نیا  و اشخاص ثالث  اس  شده یرخزاس  اطالعات
های ااتصایی تباای  اطالعاات    تبای  اطالعات مالیاتی سا مان تزسعه و همکاری ةنام تزاف 

 مربزط باه یولا    پذیری بینی صزرت پیش که اطالعات به طب  یرخزاس  و  مانی فقطرا 
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 یوجزی یاری که باه یولتا   ییها محدویی  ،چنین یهد. هم کننده باشد، اجا ه می یرخزاس 
اطالعاات   ةیهاد کاه ا  ارائا    ایان حا  را مای    اسا   عات شاده که ا  او یرخزاس  اطال

رسای مناساب باه اطالعاات      نظر کند و  ن را نپذیری. حداال یسا   شده صرا یرخزاس 
شامل برخی اطالعات محرمانه اس  و یمل  بر ایان مزضازع یاری کاه یولتای کاه ا  او      

شاده فقاط    کاه مطمائن نشازی اطالعاات ارائاه      تا  ماانی  اس  یرخزاس  اطالعات شده
گیاری خازی را متعهاد     ناماه مزریاساتفایه اارار مای     یرراستای اهداا مزجزی یر مزافق 
شده ا  التزامات محرمانه ممنزعی  افشاای   های منتد نخزاهد یانس . یکی ا  محدویی 

تزانناد باه     مانی می فقطشده به کشزرهای ثالث اس . کشزرهای ثالث  اطالعات کسب
 صراح   ن را اجا ه یهاد  به هنام یاشته باشند که مزافق  رسی شده یس  اطالعات تبای 

(OECD ‘2006 Report on Tax Co-operation’ n. 70: 10- 11). 
هاای   تباای  اطالعاات مالیااتی ساا مان تزساعه و همکااری       ةناما  اگرچه تزاف  ،بنابراین

 ةمقایساه باا نمزنا   ، یر یاری ثر و شفاا اطالعاتؤهای بامیی برای تبای  م ااتصایی استانداری
ااراریاین یرخزاسا     اولزیا   خصزص یر به، یاری کار ابلی سا مان ا نظر ساختاری معایبی

 برای تبای  اطالعات.
 هاای  تبای  اطالعات مالیااتی ساا مان تزساعه و همکااری     ةنام انتقایی تزاف  یا  ییدگاه

ر یات یاری تاا  اطالعا  ةهای یاخلای کشازرها یر ارائا    ر محدویی یتری  ثیر بیشأااتصایی ت
ییرار، باا نظار باه      عبارت ر کند. بههایی که وااعا  تبای  اطالعات بین کشزرها را میس  مسمکانی

مالیات بار یر ماد ساا مان ملال      ةهای ااتصایی و کنزانسیزن نمزن سا مان تزسعه و همکاری
ی هاای ااتصاایی اجارا    تبای  اطالعات مالیاتی ساا مان تزساعه و همکااری    ةنام متحد تزاف 

الاف( تباای  اطالعاات     :یاناد  به اطالعات با اعطای شرایطی میسر مای  را رسی مناسب یس 
امازر   ة مینا  شاده یر  بلکه به اطالعات یرخزاسا   ،تنها به امزر کیفری مالیاتی مربزط شزی نه

ب( اطالعات مالیاتی کاه یر  ن مناافع یاخلای وجازی     ؛ مدنی مالیاتی نیز گسترش یافته باشد
تزاناد محادوییتی    نمای  اسا   یهکار ایجای  ن را  مالی و شخصی  مالکیتیسسات ؤم یاری و

تبای  اطالعات مالیاتی ساا مان تزساعه    ةنام های تزاف  برای تبای  اطالعات ایجای کند. کاستی
چراکاه   نمایاان اسا ؛  تار   بایش  تزساعه  کشزرهای یرحا  مزرییرهای ااتصایی  و همکاری

احتماا   یاای    شزی و باه  گذاری می یافته سرمایه زسعهها یر کشزرهای ت ترین فرار سرمایه بیش
کاه خاار  ا     ای یرمزری جزئیات معامالت مالی را یافته هیچ نزع اطالعاتی کشزرهای تزسعه

کاه    ماانی  تزساعه فقاط   کشازرهای یرحاا   شزی ندارناد.   میانجا  ها  سر مینی  ن ۀمحدوی
م سا تزانناد ا  مکانی  گریی می با می خارجی به کشزرشان ةسرمای منزلة ههای فرارکریه ب سرمایه
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تبااای  اطالعااات مالیاااتی سااا مان تزسااعه و   ةناماا تزافاا  یر تبااای  اطالعااات ایجایشااده
 های ااتصایی سزی ببرند. همکاری

تباای  اطالعاات    ةناما  این تجزیه و تحلیل با یرنظراراریاین این وااعی  اس  که تزافا  
ا  منظار و ییادگاه اعضاای ایان ساا مان       هاای ااتصاایی   مالیاتی سا مان تزسعه و همکاری

 ،حاا   راحتی پیدا کری، باااین  تزان به تزسعه و تروید یافته اس . پاسخ به مشکل فعلی را نمی
 ممکان اسا ،   یافتاه  کشزرهای تزساعه  تنها ا  سم  نههای مزجزی یر سند  شناسایی کاستی

کشازرها بتزانناد    یتماام که پیدا کنند هایی  تزسعه نیز ممکن اس  راه کشزرهای یرحا  بلکه
 مشمز  این سند شزند.

 

آمریکاةتبادلاطالعاتمالياتیایاالتمتحدۀنمونۀنامتوافق7.1
 مریکاا کاه یر ساا      ۀتبای  اطالعات مالیاتی ایامت متحد ةنمزن ةنام تفاوت اصلی بین تزاف 

هاای   تبای  اطالعات مالیاتی سا مان تزساعه و همکااری   ةنمزن ةنام د و تزاف شمنتشر  9119
تباای  اطالعاات مالیااتی     ةنام تزاف  .9منتشر شد این مزاری اس :  9339ااتصایی که یر سا  

شازی،   هاای ااتصاایی شاامل مالیاات یر ساطح محلای هام مای         سا مان تزسعه و همکاری
 مریکا خزیش را به وضع مالیاات   ۀتبای  اطالعات مالیاتی ایامت متحد ةنام که تزاف  یرحالی

 فقاط هاای ااتصاایی    سا مان تزسعه و همکاری ةنام تزاف  .9 ؛کند یر سطح فدرا  محدوی می
ایاامت   ةناما  کاه تزافا    یهد، یرحاالی  یاین پزشش می براساس یرخزاس  را تبای  اطالعات

 ماان و   ، هام یهد: مانظم )اتزماتیاک(    مریکا سه شکل ا  تبای  اطالعات را اجا ه می ۀمتحد
باانکی   ةکنند که اطالعات محرمان هر یو نمزنه بیان می .0؛ یاین و براساس یرخزاس  ،فزری

 ،حاا   تزانناد تباای  اطالعاات را محادوی ساا ند، باااین       و هزی  و شخصی  مالکیتی نمای 
کند کاه وجازی ایان وضاعی  یر      های ااتصایی بیان می سا مان تزسعه و همکاری ةنام تزاف 

 ةناما  که یر تزافا   عذر پذیرفته شزی، یرحالی منزلة هتزاند ب ی کشزرهای عضز نمیحقز  یاخل
 و هزیا  ماالکیتی کناار گذاشاته     ،های یاخلی، اسرار بانکی  مریکا محدویی  ۀایامت متحد
هاای   سا مان تزسعه و همکااری  ةنام یر تزاف  .9؛ یهد ضرر را ارائه می و مزاری بی شده اس 

صازرت   شاده باه   نشان یهد کاه اطالعاات یرخزاسا     یدکننده با ااتصایی کشزر یرخزاس 
 مریکاا چناین    ۀایاامت متحاد   ةناما  که یر تزافا   به او مربزط اس ، یرحالی پذیری بینی پیش
های ااتصایی شاامل برخای    سا مان تزسعه و همکاری ةنام تزاف  .1 ای وجزی نداری؛ و مقرره

یر مازاریی کاه ایان     اسا   عاات شاده  احتمامت اس  که یولتی که ا  او یرخزاسا  اطال 
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تزاناد  ن   می ها باشد های  ن ها و مشتری ی و محرمانه بین نمایندگیمزاری سرّ واطالعات جز
 ای نداری.  مریکا چنین بند و مایه ۀایامت متحد ةنام . تزاف را ری کند

هاای   تباای  اطالعاات مالیااتی ساا مان تزساعه و همکااری       ةناما  صزرت کلی، تزافا   به
 مریکا را بهبزی بخشیده و اصالح کاریه   ۀایامت متحد ةنام های تزاف  تصایی برخی ا  جنبهاا

هاای   رسی به مالیات یس  ۀاجا  .9شزند:  ترین اصالحات به این مزاری مربزط می اس . مهم
اسارار   .9های سیاسی یا مقامات محلی؛  شده تزسط یا ا  طرا  یربخش تح  پزشش اعما 

حمایا  ا    .0 تزاند تعهد باه تباای  اطالعاات را محادوی کناد؛      بانکی و هزی  مالکیتی نمی
تباای  اطالعاات مالیااتی     ةنام حا ، تزاف  ارتباط نماینده و مشتری تح  شرایط خاص. بااین

 ؛  یارا های ااتصایی امکان تبای  اطالعاات را کااهش یایه اسا     سا مان تزسعه و همکاری
می سا مزجب یرخزاس  اسا  و ایان تنهاا مکانی    به فقطنامه تبای  اطالعات  ف طب  این تزا

 .نامه بدان اشاره شده اس  اس  که یر مزافق 
 

 های مالیات مضاعف ایران نامه جایگاه تبادل اطالعات مالیاتی در موافقت. 6

 المللای  باین  یر مادهای  بساتر  تزاند می مناسب بسیار جغرافیایی مزاعی  به باتزجه کشزر ایران

 و نقال  و حمال  بارای  کشزر استرات یک مزاعی  ... و گا  و نف  سرشار معاین .باشد بسیاری
 کشازرمان  یر المللای  باین  بازر   های شرک  فعالی  سا   مینه ... و خارجی کامهای ترانزی 

  ماد.  یرخزاهاد  بالفعال  صزرت هب ااتصایی مسلما اا  سیاسی های تحریم رفع ا  پس که اس 

 مالیااتی  ازاعاد  باشد و راه هم مالیات وضع با باید همزاره خارجیان یر مد کسب ،اس  بدیهی

 .کند برابر چندین را یول  یر مد تزاند می کافی
 جهاانی را، یاا   یر ماد  بار  مالیات وضع های روش ا  یکی ای مالیاتی نظا  هر طرفی، ا 

(worldwide taxation)
(territorial taxation) سار مینی  یا 

 رویکاری  یر. کناد  مای  انتخااب  

 تجااری  فعالیا   باه  کشزرها ییرر یر که را خزی مقیم اشخاص یر مدهای کشزر جهانی

 یر که خارجی شرک  هر نیز سر مینی رویکری یر .دیه یم ارار مالیات مشمز  ندا مشغز 

 گیاری  مای  ارار کشزر  ن مالیات مشمز  اس  مشغز  تجاری فعالی  به کشزر المرو یک
(Avi-Yonah and Reuven 2011: 153). 

 هاای مساتقیم اشاخاص حقازای     ااانزن مالیاات   91 ۀیو  ماای  ۀکشزر ما براساس تبصر

 باه   یرمساتقیم  یاا  مساتقیم  صزرت به تجاری فعالی  یا سرمایه ا  بریاری بهره اب که را خارجی

 رویکاری  یو هار  اختالط کشزرمان با ،بنابراین .یاند می مالیات مشمز  ندا یر مد مشغز  کسب
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 طریا   هماین  باه  نیاز  ینیا کشزرهای اکثر البته که کند مالیات وضع میخارجی  های فعالی  بر

چه یر کشزر ما نیاز مانناد بسایاری ا  کشازرها مطارح اسا         یر این میان  ن .کنند می عمل
هاای اجتنااب ا  اخاذ     ناماه  های مضاعف اس  که ایران با عقد مزافقا   مزضزع اخذ مالیات

 ةیه اسا ، یر یرجا  کار اراریای یر ایان  میناه منعقاد     01که تاکنزن حدوی  ،مالیات مضاعف
کارهایی برای جلزگیری ا  تحمیال مالیاات    با هدا براراری راهها را  نامه نخس  این مزافق 
چازن جلازگیری ا     شک مقاصد ییراری هام   اما بی ،منعقد کریه اس  مضاعف بر اشخاص

اطالعاات باین مراجاع     ةا  طری  مبایلا  شزی که معمزم  فرار مالیاتی نیز ا  طری   ن ینبا  می
 (.9011گریی )سا مان امزر مالیاتی کشزر های اراریای تأمین مییار طرا صالحی 

یرمزری جایراه و اهمی  تبای  اطالعات یر ایران باید بیان کنیم کاه هرچناد یر ایاران    
هاای   ن ساا مان هاای معای    مستقل تبای  اطالعات مالیااتی براسااس ماد     ةنام اکنزن تزاف 

اجتنااب ا  مالیاات    ةناما  تماامی مزافقا    90 ۀاماا یر ماای   ،المللی تصزیب نشده اس  بین
شاده اسا  و    بررسای ر کشزرها مزضزع تبای  اطالعات رییایران با  ۀمضاعف منعقدشد

 بیان گرییده که

یار یو یول  متعاهد اطالعااات ضاروری )اطالعااتی کاه یر جریاان       مقامات صالحی 
( بارای  اسا  مزجب ازانین مالیاتی مربزط خازی یر اختیاار ایشاان     هایی امزر ایاری بع

ناماه   های مشامز  ایان مزافقا     نامه را که مربزط به مالیات اجرای مقررات این مزافق 
صازرت   شازی باه   نازع اطالعاتی که به این طری  مبایله می باشد، مبایله خزاهند کری. هر

اشخاصای کاه باااه امار      یاساتثنا  ر اشاخاص باه  رییای محرمانه تلقی خزاهد شد و بر
نامه اشتغا  یارند فاش نخزاهد شاد.   های مزضزع این مزافق  تشخیص و وصز  مالیات

امشعار که به افشای هرگزنه اسارار تجااری، شاغلی، باانکی، صانعتی یاا        اطالعات فز 
 .شزی مبایله نخزاهد شدمنجر یا فرایند تجاری  ،ای حرفه

ر کشازرها مزضازع تباای     را ییایاران باا    ۀنعقدشاد م ةهای یوجانبا  نامه مزافق بر  عالوه
 ،اطالعات مالیاتی برای جلزگیری ا  فرار مالیات یر ازانین کشزر هام مانعکس شاده اسا     

های مستقیم برای جلازگیری ا  اخاذ مالیاات مضااعف و      اانزن مالیات 901 ۀکه مای طزری به
مجاز  انعقاای     هاای خاارجی   ییاان باا یولا    ؤمیای باه یر ماد و یارا   راجاع تبای  اطالعات 

مجلس شزرای اساالمی  یر تا پس ا  تصزیب  اس  های مالیاتی را به یول  یایه نامه مزافق 
اهمی  بامی مزضازع تباای  اطالعاات بارای      عل  به ،بنابراین .اجرا برذاری ةبه مرحل ن را 

ر کشازرها  رییای اراریای مالیاتی با جلزگیری ا  اخذ مالیات مضاعف یا فرار مالیاتی لزو  انعق
 . . . ( 901 ۀرسمی  شناخته شده اس  )مای وضزح یر ازانین رسمی کشزر به به
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گاذار یر   تباای  شازی ااانزن    داطالعاتی که بایا  رۀبراین، برای افزایش شفافی  یربا عالوه
بایاد یر انتهاای   مؤییان حقیقی و حقزای کند که  های مستقیم بیان می اانزن مالیات 901 ۀمای

مکارر   901 ۀمای .هر فصل فهرس  معامالت خزی را به سا مان امزر مالیاتی کشزر ارائه یهند
 :کند همین اانزن بیان می

اطالعات مالیاتی پایرااه   ةپارچ های ااتصایی و استقرار نظا  یک منظزر شفافی  فعالی  به
مازاریی نظیار اطالعاات    ییان مالیااتی شاامل   ؤو یارایی م ،اطالعات هزیتی، عملکریی

و ملکای اشاخاص حقیقای و حقازای یر      ،ای مالی، پزلی و اعتباری، معامالتی، سارمایه 
 شزی. سا مان امزر مالیاتی کشزر ایجای می

سساات وابساته باه یولا  و     ؤهاا، م  سسات یولتای، شاهریاری  ؤها، م خانه و ارت
اساالمی،   سساات و نهایهاای عمازمی  یریولتای، نهایهاای انقاالب      ؤها، م شهریاری

و ساایر   ،سسات مالی و اعتباری، ساا مان ثبا  اسانای و اماالک کشازر     ؤها و م بانک
ا  یولتی و  یریولتی که اطالعات مزرینیاا  پایرااه فاز  را یر      اشخاص حقزای اعم
نحزی مزجبات تحصیل یر مد و یارایی برای اشاخاص را فاراهم    اختیار یارند و یا به

هاای ذیال را یر اختیاار ساا مان امازر       ه شارح بساته  ند اطالعات با  ورند، مزظف می
 مالیاتی کشزر ارار یهند.

 :کند یو  همین مایه اذعان می ۀو یر تبصر

میان( باناک    ) ن رسای بارخط   سا مان امزر مالیاتی کشزر مزظف اسا  امکاان یسا    
مرکزی، گمرک جمهزری اسالمی ایاران، ساا مان    ةمرکزی جمهزری اسالمی ایران، بیم

هاای   چناین ساایر یساتراه    و هم ،بزرس اورا  بهایار، سا مان ثب  اسنای و امالک کشزر
کننادگان ماذکزر بتزانناد باا      کاران مالیاتی فراهم  وری تا استفایه ی را به فهرس  بدهیاجرا

کاار مالیااتی    اص باده خادمات باه اشاخ    ةاطالعات یریافتی را یر ارائا  بندیْ حفظ طبقه
 .کنند لحاظ

ااانزنی را مشاخص کاریه و     ۀتخلف ا  این مای یاجرا  سز  ضمان  ۀیرایامه و یر تبصر
 :کند بیان می

 بر محکزمی  به مجا ات مقارر یر ایان ااانزن    اشخاص متخلف ا  حکم این مایه عالوه
شامز   یی یر پریاخا  مالیاات خزاهاد یاشا  م    ؤلی  تضامنی که با ما ئزبر مس عالوه)

ز  جباران  ئمسا  (یباز  شاده خزاهاد   یو  تا یوبرابر مالیات پریاخ  ای معای  یک جریمه
 مکرر اانزن  . (. 901 ۀ)مای خزاهند بزینیر ها و خسارات واریه به یول    یان
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مزضازع   993 ۀجمهزری اسالمی ایاران یر ماای   ةتزسع ةسال پند ةبراین، اانزن برنام عالوه
 :کند اس  و بیان می کریهرا بررسی تبای  اطالعات 

سا مان امزر مالیاتی مکلف اسا  پایرااه اطالعاات مؤییاان مالیااتی شاامل اطالعاات        
ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقزای را حاداکثر تاا    یر مدی و هزینه

ی و نهایهاای عمازمی و   یا هاای اجرا  یساتراه  ةپایان رساند. کلیا  پایان سا  یو  برنامه به
ناد مطااب  باا    ا که اطالعات مزرینیا  پایرااه فاز  را یر اختیاار یارناد مزظاف      ربط ذی

بزین که تزساط و ارت امازر ااتصاایی و     یستزرالعمل تبای  اطالعات با حفظ محرمانه
رسد، این اطالعاات را یر   و یران می  ئی یر سا  او  برنامه تنظیم و به تصزیب هیییارا

 .هنداختیار سا مان امزر مالیاتی ارار ی

رساانی   کارهایی که سا مان امزر مالیاتی کشزر برای تسهیل اطالع این مایه راه 9 ۀیر تبصر
و  هساتند به تسلیم  ن  ر اوراای که مؤییان مالیاتی مکلفرییهای مالیاتی و  ظهارنامهو ابالغ ا

ایان  و  اسا   ن کاریه معی  اس  شده یاینیز ابالغ اورا  مالیاتی برای تما  یا برخی ا  مؤییان 
 یهای نزین نظیر خادمات پسا  الکترونیکای، امضاا     ا  فناوریسا مان را مکلف به استفایه 

جمهازری   ةتزساع  ةساال  پاند  ةااانزن برناما   993 ۀ)ماای  ندک میها  ر روشریییا  ،الکترونیکی
 .اسالمی ایران(

هاای اجتنااب ا  اخاذ مالیاات      ناماه  بار مزافقا    اهمی  تبای  اطالعاات عاالوه   ،بنابراین
خصازص باا    گذاری ایران هم به رسمی  شاناخته شاده اسا  و باه     مضاعف یر نظا  اانزن

هااای مالیاااتی باارای متخلفااان و مؤییااانی کااه سااعی یر   تعیااین ضاامان  اجاارا و جریمااه
تار یرجها     هاای مشامز  مالیااتی خازی یارناد، هرچاه بایش        فعالیا   نکرین سا ی شفاا
  ن گا  بریاشته شده اس . نشد الزامی
 

 گیری . نتیجه7

ااادامات   کاه  تازان نتیجاه گرفا     به اهمی  و ضرورت تبای  اطالعات مالیااتی مای   باتزجه
هاای تباای     ناماه  تزاند مشزای برای امضای تزاف  جزیانه می تر ا  اادامات تالفی جبرانی بیش

تباای  اطالعاات مالیااتی،     ةنام تزاف  برالمللی  بین ةکید جامعأاطالعات مالیاتی شزی. اگرچه ت
 ،یهاد  سند استانداریی که شفافی  و تبای  اطالعات را یر سطح جهانی افزایش می یرجایراه

تباای  اطالعاات مالیااتی ساا مان تزساعه و       ةنمزنا  ةناما  اابل اهمیتی اس ، اماا تزافا    ةنکت
تباای  اطالعاات    ةناما  تحلیلی  ن با تزاف  ةمقایس فقطکه  یاری های ااتصایی معایبی همکاری
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رویکاری ساا مان ملال     ة ن باشد. با مقایسا  یهندۀ تزاند نشان  مریکا می ۀت متحدمالیاتی ایام
باه   «عمال متقابال  »های ااتصایی یرمزری استفایه ا  اصل  متحد با سا مان تزسعه و همکاری

ااانزن یاا روش    نبازی رسیم که هر یو سا مان یر پی بیان این نکتاه بزیناد کاه     این نتیجه می
یولاا   بااه اطالعاااتکننااده  یولاا  یرخزاساا  یااابی ا  یساا  تزانااد مااانع اجرایاای نماای

هاای ااتصاایی    سا مان تزسعه و همکاری ةشده باشد. یرحقیق ، کنزانسیزن نمزن یرخزاس 
ساا مان ملال متحاد شاد.      ةکنزانسایزن نمزنا   90 ۀنما مزجب تزسعه و تروید مای راه منزلة هب

 90 ۀهای مشابه یر ماای  مشابه با کاستیبنابراین، هر یو کنزاسیزن با استفایه ا  روش استدملی 
برخزری باا   عل  تزسعه به اهمی  تبای  اطالعات برای کشزرهای یرحا  ،مزاجه شدند. اخیرا 

یی  ن باا  ؤمالیااتی کشازری را کاه ما     ةتزاند پای مشکل فرار سرمایه روشن شده اس  که می
تباای  اطالعاات    یر ایاران نیاز بحاث    بیش ا  یک کشزر روابط ااتصایی یاری کاهش یهاد. 

ایان  ده اس  کاه  شهای اجتناب ا  اخذ مالیات مضاعف یر   نامه مزافق  90 ۀمالیاتی یر مای
ر ازانین مالیاتی جزئی ا  حقاز  مالیااتی   رییهای مستقیم و ها مانند اانزن مالیات نامه مزافق 

امجارای    رییاف اازانین م     مقننه یر ۀ یرا پس ا  تصزیب از ؛یهندکشزر ما را تشکیل می
 (هاای مساتقیم   مانند اانزن مالیات)یر ازانین رسمی کشزر  ،براین عالوه .گیرند می کشزر ارار

و جلازگیری ا    ،جلزگیری ا  فرار مالیاتی، افزایش شافافی   ،مزضزع تبای  اطالعات مالیاتی
 گذار ارار گرفته اس . اخذ مالیات مضاعف مزریتزجه اانزن
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