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 المللي بين شركت انحراف ونتقالي اري اقيمت گذ

  شركتي از انحراف موارد .شود نمي محدود مكان يك در كاركنان پرگزند رفتارهاي به كار محل در انحراف
شركت را در  يك بخش از در آن قيمت كه رانتقالي ا  گذاري قيمت .دارد وجود مرزهاي كشور  سراسر زيادي در

 اگر بخش .بگيريد نظر در مورد حمايت قرار مي دهد، خدمات يا محصول يك شركت براي همان از ديگري بخش
در  جهان سراسر در اي فزاينده طور به ها شركت و مختلف واقع شده باشند كشورهاي در شركت از مختلفي هاي

 گذاريباشند، چه براي قيمت  مليتي چند تجاري هاي شركت به شدن تبديل براي خود عمليات حال گسترش
 اتفاقي رخ مي دهد ؟ انتقالي

 ديگر كشور به كشوري از شركت سود بر ماليات نرخ

 

بطور زياد گاهي -

 

 انتقالي گذاري قيمت .متفاوت است -
بتواند درصورت سوء  كه شود ماليات استفاده كم ماليات باال به كشورهاي با با از كشورهاي درآمد تغيير زماني براي

 كلي سود هاي افزايش راه از يكي. باشد انحرافي شركتي سياست استعمال ، به عنوان يك

 

 مشترك سود يعني، -
شركت هاي تابعه آن و مليتي چند شعبات

 

 .است تر پايين هاي ماليات با هاي كشور در برنامه ريزي -

مي  دالر   ۵.۰۰۰تابعه   شركت يك به هر عدد مسواك را  شعبات آن را در نظر بگيريد كه مليتي چند شركت يك
وي با همه هزينه ها براي هر مسواك ( مدعي ضرر است هر دو شركت، از باالتر مالياتي با شركت تابعه،. فروشد 

  ماليات پرداخت و دو شركت، سود برده  اين از تر پايين هاي ماليات با مليتي چند شركت ).دالر پرداخته است ۵۰۰۰
 و دست آوردهاي معامله را با هم تركيب مي نمايند  هستند ، سازمان همان از بخشي آن را به دليل اينكه دو شركت

 .مي شوند، پرداخت مي نمايد شركت متناوب باعث سود

 يك تبديل به ، ايمست و يانگ المللي بين شركت صورت گرفته توسط بررسي به توجه بانتقالي ا  گذاري قيمت
با توجه به بررسي شركت  انتقالي گذاري قيمت چرا؟. است شده مليتي چند هاي شركت ميان در داغ موضوع

چرا؟ . حسابرسي بين المللي ايسمت و يانگ در ميان شركت هاي چندگانه تبديل به مسئله اي پرحرارت شده است
 بر ماليات از سوم يك تقريبا كشورها  كه است زده تخمين متحده چندحالتي اياالت متحده اياالت مالياتي كميسيون

مليتي چند هاي شركت توسط شده اعمال ماليات حفاظت دليل به راها  شركت درآمد

 

قيمت گذاري انتقالي در –
ميان آنها

 

   .داده است دست از   -

 

 


