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و  آن هــا  بین  روابــط  کارفرما،  توسط  مستخدم  کار 
از  پس  شرکت  اداره  نحوه  به  مربوط  سازوکارهای 
مــواردی  از  قبیل،  ایــن  از  مــواردی  و  کارفرما  فــوت 
کـــه مــنــجــر شـــده ســرمــایــه گــذار خـــارجـــی با  اســـت 

چالش هایی مواجه شود.

جانمایی ناقص نظام مالیاتی حاکم بر سرمایه گذاری 
خارجی در نظام قانونی ایران

کشور در جلب  از آنجایی  که نظام مالیاتی هر 
دارد،  بسزایی  تأثیر  کشور  آن  به  خارجی  سرمایه 
کارساز  بسیار  آن  قوانین  دقیق  بررسی  بنابراین 
شرکت های  ایــران  حقوقی  نظام  در  بــود.  خواهد 
کنند،  فعالیت  مــی تــوانــنــد  شــیــوه  دو  بــه  خــارجــی 
و  ســرمــایــه گــذاری  ســازمــان  از  مجوز  اخــذ  نخست، 
کمک های اقتصادی و فنی ایران و ثبت یک شرکت 
نمایندگی شرکت خارجی  ایرانی است و دوم ثبت 
از این  در سازمان ثبت شرکت ها. در مورد هر یک 
ویژه ای  مالیاتی  معافیت های  قانون گذار  شیوه ها 
شرکت  یک  سرمایه گذار  گــر  ا اســت.  گرفته  نظر  در 
ثبت  شرکت  اینکه  به  توجه  با  کند  ثبت  را  ایرانی 
کامًا ایرانی است و فقط مالکیت   شده یک شرکت 
معافیت های  تــمــام  اســـت،  خــارجــی  طــرف  بــا  آن 
وجود  ایرانی  شرکت های  سایر  برای  که  را  مالیاتی 
از  بعد  می کند.  لحاظ  نیز  شرکت ها  این  برای  دارد 
دوران استفاده از معافیت ها آنچه می تواند به این 
منشأ  بودن  خارجی  بدهد  رقابتی  مزیت  شرکت ها 

سرمایه آن ها است.
قــالــب  در  ــخــواهــد  ب شــرکــتــی  در صـــورتـــی  کـــه 
فعالیت  ایران  داخل  در  خارجی  شرکت  نمایندگی 
که قانون گذار برای آن ها  کند تنها معافیت مالیاتی  
شرکت های  با  همکاری  معافیت  گرفته،  نظر  در 
ــر شــرکــت خــارجــی بــا اســتــفــاده از  گ ایــرانــی اســـت. ا
محصوالتی  داخــلــی  تولیدی  واحــدهــای  ظرفیت 
درصــد   ۲0 حــداقــل  و  کنند  تولید  معتبر  نشان  بــا 
این  مشمول  کنند  ــادر  ص را  تولیدی  محصول  از 
گر طرف  معافیت مالیاتی می شوند. در این حالت ا
واحدهای  بــرای  مالیاتی  معافیت  دوره  در  ایرانی 

صفر  خ  نــر بــا  آن  مالیات  و  باشد  جدیدالتأسیس 
شرکت  مــالــیــات  مشمول  درآمـــد  شـــود،  محاسبه 

خ صفر مالیاتی محاسبه می شود. خارجی نیز با نر
گرفته  در مجموع با توجه به اصاحات صورت 
در قانون مالیات های مستقیم موضوع تا حدودی 
قــانــون جامع  کــه  زمــانــی  تــا  امــا  یافته اســت  بهبود 
قالب  آن  در  و  نشود  تصویب  ما  کشور  در  مالیاتی 
ساماندهی  خــارجــی  سرمایه گذار  از  مالیات  اخــذ 
در  چشمگیری  پیشرفت  انتظار  نمی توان  نگردد، 

این حوزه داشت.
بــیاعــتــمــادیســـرمـــایـــهگـــذارانخــارجــیبه. 3

مراجعحلاختالفداخلی
کــــشــــورهــــا و  امـــــــــــروزه قــــوانــــیــــن داخـــــلـــــی 
امر سرمایه گذاری  بین المللی در  موافقت نامه های 
اختافات  حل وفصل  بـــرای  مــفــادی  دربـــردارنـــده 
هستند و بر همین اساس قانون تشویق و حمایت 
کشور ما نیز در ماده 19 روش  سرمایه گذاری خارجی 
حل اختافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی 
کره و دادگاه های  کرده و اصل را بر مذا را پیش بینی 

داخلی قرار داده است.1
کافی به مراجع  سرمایه گذاران خارجی اعتماد 
آنان  نــدارنــد.  را  اختافات  به  رسیدگی  در  داخلی 
اســاس  بــر  را  اخــتــافــات  حل وفصل  دارنـــد  تمایل 
کارآمد  کنند.  اســتــوار  بین المللی  رسیدگی های 
انگیزش  در  مؤثر  عوامل  از  قضایی  سیستم  بــودن 
سرمایه گذاران خارجی به انتقال سرمایه خویش به 
گر سرمایه گذار خارجی اطمینان  کشور دیگراست. ا
مورد  مؤثری  نحو  به  او  حقوق  که  باشد  نداشته 
به  او  تمایل  و  رغبت  گرفت،  خواهد  قــرار  حمایت 
دستگاه  شــد.  خواهد  کم رنگ  نیز  سرمایه گذاری 

در  خارجی  سرمایه گذاران  و  دولــت  بین  اختافات    -1
قانون،  ایــن  موضوع  سرمایه گذاری های  خصوص 
کـــره حــل وفــصــل نــشــود در  چــنــانــچــه از طــریــق مـــذا
قرار می گیرد، مگر  دادگاه های داخلی مورد رسیدگی 
سرمایه گذاری  دوجانبه  موافقت نامه  قانون  در  آنکه 
با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد شیوه 

دیگری از حل وفصل اختافات توافق شده باشد.

کارآمدی  کشور ما در دهه اخیر، نتوانسته  قضایی 
خود را به ویژه در مقوالت تخصصی حقوق تجارت 
داخلی و بین المللی و نیز حقوق صنعتی به اثبات 
کشور ما تصویب قانون داوری تجاری  برساند. در 
هماهنگی  در  روبه جلو  و  مثبت  گامی  بین المللی 
و  ارزیــابــی  داوری  بحث  در  بین المللی  نــظــام  ــا  ب
در  عطفی  نقطه  ــران  ای اتــاق  داوری  مرکز  تأسیس 
ایران  حقوقی  به  نظام  سازمانی  داوری  نهاد  ورود 
تلقی می شود اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 
که باید  فاصله زیادی از جهات مختلف وجود دارد 
برای  یا اصاح قوانین و مقررات مرتبط  با تصویب 
قوانین  با  داخلی  حقوقی  قوانین  هماهنگ سازی 
حقوقی بین الملل در این زمینه تدابیر شایسته ای 

اندیشیده شود.
قانونیمشخصجهتجذب. 4 نبودسازوکار

کشور سرمایهایرانیانخارجاز
مجلس،  پژوهش های  مرکز  بــرآورد  اســاس  بر 
تــا 4  ثــروتــی در حــدود 3  کشور  از  ج  ایــرانــیــان خــار
تولید  برابر   ۲0 تا   10( تقریبًا  یعنی  دالر  میلیارد  هزار 
ادعــاهــای  بــه  توجه  بــا  ــد.۲  ــ دارن داخــلــی(  ناخالص 
مختلف مسئولین مبنی بر آمادگی برخی از ایرانیان 
کشور  کشور برای سرمایه گذاری در داخل  ج از  خار
کمی از این سرمایه  گر حتی درصد  که ا در صورتی  
کــشــور شـــود، تــحــوالت مثبت  اقــتــصــاد  ــذب  نیز ج
خ خواهد داد. در بند 8 سیاست های  چشمگیری ر
جذب سرمایه ایرانیان  توسعه،  ششم  برنامه  کلی 
ایجاد  با  خارجی  و سرمایه گذاران  کشور  از  ج  خــار
گرفته  قــرار  کید  تأ مــورد  الزم  مشوق های  و  انگیزه 
زمینه  این  در  ما  حقوقی  نظام  همچنان  اما  است 
چند  در  اســت.  نکرده  ایجاد  را  مشخصی  سازوکار 
سال اخیر وزارت اقتصاد چندین بار وعده تدوین 
ایرانیان  سرمایه  جــذب  هــدف  با  جامع  الیحه ای 
خ  کشور را داده، اما همچنان این اتفاق ر ج از  خار

نداده است.
از. 5 نبودسازوکارقضاییمنسجمدرحمایت

سرمایهگذارخارجی.
با توجه به اینکه سرمایه گذاران خارجی بیشتر 
تمایل دارند حل وفصل اختافات خود را از طریق 
در  قابل توجهی  قضایی  رویــه  دهند  انجام  داوری 

از  آمــار ســازمــان ملل، 96 درصــد  آخرین  اســاس  بر    -۲
که  اختیاردارند  در  مشاغلی  کشور  از  ج  خار ایرانیان 

نیازمند مهارت باال و متوسط است.

ع    با توجه به اصاحات صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم موضو
کشور ما  که قانون جامع مالیاتی در  تا حدودی بهبود یافته است اما تا زمانی 
ساماندهی  خارجی  سرمایه گذار  از  مالیات  اخذ  قالب  آن  در  و  نشود  تصویب 

نگردد، نمی توان انتظار پیشرفت چشمگیری در این حوزه داشت. 


