اظهارنظر كارشناسي درباره:
«الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمي ایران و
دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از
فرار مالیاتي در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقي»
مقدمه
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و
جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقي ،با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و
مشخصات الیحه
دوره دهم ـ سال سوم
شماره ثبت:
535

دارايي در جلسه مورخ  1397/8/6به تصويب هيئت وزيران رسيده است .اين موافقتنامه در سه نسخه به زبانهاي
فارسي ،هندي و انگليسي تنظيم شده است .تمامي متون اين موافقتنامه از اعتبار يكساني برخوردار بوده و در صورت
بروز اختالف در تفسير مفاد آن ،متن انگليسي مالك خواهد بود.
مبناي قانوني ارائه اين اليحه از سوي دولت ،ماده ( )168قانون اصالح قانون مالياتهاي مستقيم است كه به
موجب آن ،دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با

شماره چاپ:
1276
تاریخ چاپ:
1397/11/7
معاونت پژوهشهای
اقتصادی
دفتر :مطالعات مالیه

دولتهاي خارجي موافقتنامههاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي ،به مرحله اجرا بگذارد.
شايان ذكر است پيش از انقالب اسالمي ،ايران تنها با كشورهاي فرانسه و آلمان موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات
مضاعف امضا كرده بود ،اما در سالهاي بعد از انقالب اسالمي و به خصوص در سالهاي اخير (از سال  1376تا به
حال) چندين مورد موافقتنامه از اين نوع با ديگر كشورها از جمله اسپانيا ،اندونزي ،ايتاليا ،بحرين ،بلغارستان ،سودان،
تاجيكستان ،زيمبابوه ،روماني ،الجزاير ،صربستان ،قبرس ،مجارستان ،چک ،كرواسي و ...در مجلس مورد بررسي و
تصويب قرار گرفته است.

عمومي و توسعه
مدیریت
سایر دفاتر:
مطالعات حقوقي

اطالعاتي در خصوص كشور هند
اين موافقتنامه با كشور جمهوري هند منعقد شده است .جمهوري هندوستان كشوري در جنوب آسياست كه پايتخت آن
دهلينو ميباشد .مساحت اين كشور  3.287.263كيلومتر مربع است .جمعيت هند به گزارش بانک جهاني در سال 2016

مشخصات گزارش

در حدود  1/324ميليارد نفر است كه دومين كشور پرجمعيت دنيا پس از چين بهشمار ميآيد .حدود  81درصد مردم هند
پيرو آيين هندو و حدود  13/4درصد مسلمان هستند .زبانهاي هندي و انگليسي در قانون اساسي اين كشور زبان رسمي

شماره مسلسل:
23016371

اعالم شدهاند .توليد ناخالص داخلي هند برابر با  2251ميليارد دالر با رشدي معادل  7/3درصد و نرخ تورم  7/6است و
درآمد سرانه نيز  6700دالر به ثبت رسيده است .ايران در سال  2014با  2درصد سهم در كل تجارت خارجي هند،

تاریخ انتشار:
1397/12/22

هجدهمين شريک تجاري اين كشور بود .تراز تجاري مبادالت اقتصادي بين جمهوري اسالمي ايران و هند در سالهاي
 1395 ،1394و  1396به ترتيب  857 ،950و  37ميليون دالر به سود ايران مثبت بوده است .شركاي عمده تجاري هند
كشورهاي اياالت متحده آمريكا ،امارات متحده عربي ،چين ،عربستان سعودي ،هنگكنک و سوئيس هستند.
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در سال  1991ميالدي ،سياستهاي آزادسازي اقتصاد در دستور كار دولت اين كشور قرار گرفت .از آن زمان به بعد ،به تدريج قوانين
مالياتي دست و پاگير لغو ،قوانين صادرات و واردات تعديل و امكان سرمايهگذاري خارجي تأمين شد .تحليلگران اقتصادي پيشبيني
ميكنند هند تا سال  2020ميالدي ،پس از آمريكا و چين سومين كشور صنعتي جهان شود .اقتصاد هند ،اقتصادي متنوع است و
كشاورزي ،صنايع دستي ،نساجي ،صنعت و گستره وسيعي از خدمات را دربرميگيرد .اگر چه هنوز دوسوم نيروي كار هند ،درآمد خود را
به طور مستقيم يا غيرمستقيم از بخش كشاورزي بهدست مي آورند ،نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهميت روزافزوني يافته است.
محصوالت عمده كشاورزي هند عبارتند از :برنج ،گندم ،دانههاي روغني ،چاي ،قهوه ،پنبه ،كائوچو ،كنف كه برخي از اين اقالم عمده
واردات كشور ايران را از جمهوري هند تشكيل ميدهد .در بخش محصوالت معدني نيز به امر توليد و صادرات سنگهاي قيمتي ،ساختماني،
سنگ آهن ،فسفات ،كرونيم ،آلومينيم ،بوكسيت و  ...اشتغال دارد .ماشينآالت خطوط توليد ،فوالد ،مواد شيميايي ،اتومبيل ،موتور ،سيمان،
نرمافزار ،كود شيميايي عمده محصوالت صنعتي توليد شده توسط كشور هند را تشكيل ميدهند.
مراودات اقتصادی ایران و هند
ايران و هند به عنوان دو كشور تأثيرگذار و قدرتمند آسيايي ،داراي اشتراكات و روابط تاريخي و فرهنگي بسياري هستند .هند براي تأمين
بلندمدت انرژي خود به ايران در نقش بهترين و مهمترين تأمينكننده انرژي مينگرد .اين كشور داراي مؤلفههاي اصلي قدرت يعني
وسعت ،جمعيت و قدرت نظامي است و تقويت روابط اقتصادي ايران و هند به نفع دو كشور است.
به لحاظ اقتصادي ،هند ششمين مصرفكننده انرژي و چهارمين مصرفكننده نفت خام جهان ،دومين خريدار بزرگ نفت خام ايران
است .دو كشور تاكنون هجده كميسيون مشترك برگزار كردهاند و نقطه عطف روابط فيمابين ،امضاي يادداشت تفاهم همكاري مشترك
ايران و هند در توسعه بندر چابهار (با سرمايهگذاري  85ميليون دالري دولت هند) است كه بعد از چندين سال مذاكره در ارديبهشتماه
 1394به نتيجه رسيد.
روابط اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و هند طي سالهاي متوالي و تا قبل از وضع تحريمهاي ناعادالنه عليه كشورمان ،روندي رو
به رشد داشت .در سال مالي  ،2011-2012حجم كل تجارت دو كشور  16/2ميليارد دالر بود كه به دليل برداشت نفت خام توسط هند،
اندكي افت كرد و در سال مالي  2013-1014به  15/2ميليارد دالر رسيد .تراز تجاري مبادالت اقتصادي بين جمهوري اسالمي ايران و
هند در سالهاي اخير به سود ايران مثبت بوده است .حجم مبادالت اقتصادي ايران و هند در سالهاي  1390تا  1396به شرح جدول
زير است.
مبادالت تجاری ایران و هند از سال  1390تا  1395و چهارماهه 1396

(ارزش ميليون دالر)
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مأخذ :سازمان توسعه تجارت.
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مهمترین اقالم صادراتي ایران به هند :ميعانات گازي ،اوره ،قير نفت ،آمونياك بدون آب ،متانول (الكل متيليک) ،اتيلن گليكول،
استيرن ،پسته ،پلي اتيلن گريد فيلم ،سرب تصفيه شده.
مهمترین اقالم وارداتي ایران از هند :برنج كامل سفيد شده ،برنج نيمه سفيدشده ،محصوالت تخت نوردشده از ساير فوالدهاي
ممزوج ،اكسيد آلومينيم ،چاي سياه (تخمير شده) و جزئاً تخمير شده ،خطوط راهآهن از چدن ،آهن يا فوالد ،ساير مكملهاي دارويي براي
خردهفروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند ،الياف سنتتيک غير يكسره از آكريليک يا مدآكريليک ،گريد نساجي (پلياتيلن فتاالت).
در ادامه اين گزارش تالش شده است ،مفاد اين موافقتنامه ،به صورت خالصه تجزيه و تحليلشود.
ـ موضوع الیحه
اين موافقتنامه كه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و فرار مالياتي ميان جمهوري اسالمي ايران و هند منعقد شده ،داراي يک
مادهواحده و دو تبصره و به پيوست آن  31ماده است.
موافقتامه منعقد شده با دولت جمهوري هند مشابه با موافقتنامههاي تصويب شده با ساير كشورهاست لكن تغييرات اندكي در آن به
منظور توجه بيشتر به جزئيات موافقتنامه اعمال شده است.
ـ اهداف الیحه
 .1گسترش همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري هند،
 .2لزوم اتخاذ تدابير قانوني براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در هريک از دو كشور،
 .3ايجاد تسهيالت و تمهيدات الزم به منظور تضمين تداوم فعاليتهاي اقتصادي،
 .4توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت.
ـ بررسي مفاد الیحه
طبق اين موافقتنامه دولتهاي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري هند ،در خصوص اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار
مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و موارد ذيل با يكديگر توافق كردند:
 .1تعيين اشخاص مشمول موافقتنامه؛ ماده (،)1
 .2ماليات هاي موضوع موافقتنامه كه شامل ماليات بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال
اموال منقول يا غيرمنقول ،ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه
است؛ ماده (،)2
 .3تعريف اصطالحات مورد نياز؛ ماده (،)3
 .4تعريف شخص مقيم؛ ماده ()4
 .5مقر دائم و استقرار يا استمرار فعاليتهاي مربوط به كارگاه ساختماني ،پروژههاي ساخت ،سوار كردن و يا نصب ساختمان و  ....و
همچنين ارائه خدمات؛ ماده (،)5
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 .6تعيين موارد مشمول ماليات بر درآمد حاصل از اموال غيرمنقول ،ماده ( ،)6درآمدهاي تجاري ،ماده ( ،)7درآمد حاصل از حملونقل
بينالمللي ،ماده ( ،)8مؤسسات وابسته ،ماده ( ،)9سود سهام ،ماده ( ،)10هزينههاي مالي ،ماده ( ،)11حقاالمتيازها ،ماده ( ،)12حقالزحمه
خدمات فني ،ماده ( ،)13عوايد سرمايهاي ،ماده ( ،)14خدمات شخصي مستقل ،ماده ( ،)15خدمات شخصي غيرمستقل ،ماده (،)16
حقالزحمه مديران ،ماده ( ،)17درآمد هنرمندان و ورزشكاران ،ماده ( ،)18حقوق بازنشستگي ،ماده ( ،)19خدمات دولتي ماده (،)20
اساتيد دانشگاه ،مدرسين و محققين ،ماده ( ،)21محصلين ،ماده ( ،)22ساير درآمدها ،ماده (،)23
 .7آيين حذف ماليات مضاعف ،ماده (،)24
 .8اشاره به رعايت موارد عدم تبعيض ،ماده (،)25
 .9آييننامه توافق دوجانبه ،ماده (،)26
 .10تبادل اطالعات در راستاي اجراي توافقنامه ،ماده (،)27
 .11نحوه اجراي مقررات در مورد اعضاي هيئتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي ،ماده (،)29
 .12نحوه الزماالجرا شدن موافقتنامه ،ماده (،)30
 .13نحوه فسخ موافقتنامه ،ماده (.)31
جمعبندی و پیشنهادها
ضرورت و نياز به ارتقاي توجه به مناسبات سياسي و اقتصادي بين كشورها ايجاب ميكند تا به اَشكال مختلف از جمله امضاي توافقنامه
دوطرفه ،زمينه گسترش راهكارهاي دوجانبه فراهم شود .ازهمينروي جمهوري اسالمي ايران نيز درصدد است تا با امضاي اين موافقتنامهها
روابط سياسي و اقتصادي خود را با كشورهاي مختلف تحكيم بخشد .بديهي است اجراي اين موافقتنامه در صورتيكه از نظر دولت جمهوري
اسالمي ايران مطابق با مصالح اقتصادي كشور باشد ،ميتواند آثار اقتصادي و سياسي مطلوبي براي كشور به همراه داشته باشد كه از جمله
ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
 .1تشويق و تسهيل روابط اقتصادي و بازرگاني،
 .2تحكيم بخشيدن به حسن روابط سياسي،
 .3توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دولتها،
 .4اشتغالزايي،
 .5جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف،
 .6پيشگيري از تعارض قوانين مالياتي و كاهش دعاوي فرار مالياتي.
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