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چكيده

نظام مالی قراردادهاي نفتيی ااددتيتی ،مومو ي اي از ناصير و اازارهيا شيامه ا يرۀ مال،اني ،
مالیاتها ،مشاركت در تولید ،انواع دتتمزد (حق الزحم ) و  ...اتت ك تعیيی كننيدۀ گويونوی
تس یم منافع و درآمد حاصه از منااع نفت و گاز ای دولت میزايان از یيس تيو و شيركتهياي
نفتی ای المللی از توي دیور اتت .این ،دولتها و شركتهاي نفتی كدامیس از اازارهاي مالی
را در یس قرارداد نفتی ا كار گیرند ،ا مالحظات زیادي استوی دارد .ای پژوهش در نظير دارد
ا روش توصیفی -تحلیلی ،ضم اررتی ویژگیهاي اصلی ترتیبات مالی تعيدادي از كشيورهاي
ازرگ تولیدكنندۀ نفت و گاز ،اي تبیيی واميه ترگیرگيذار اير گيرایش كشيورهاي میزايان در
ا كارگیري هریس از انواع ترتیبات و شروط مالی در قراردادهاي نفتی پرداختي  ،تي جایويا
قراردادهاي جدید نفتی ایيران را از ایي منظير اررتيی نمایيد .ايا ایي روی،يرد و فيار از نيوع
قراردادهاي نفتی ا كار گرفت شد (شامه امتیازي ،مشاركت در تولید و یا خدماتی) ،تفاوتهياي
قااه مالحظ اي در ماهیت ترتیبات مالی قراردادهاي نفتی كشورهاي مختلف (ا م از كشورهاي
صنعتی و توتع یافت در مقایس اا كشورهاي درحال توتع ) مشاهد میشود ك ای تفاوتهيا
مدتا ارگرفت از شرایط اقتصادي و میزان وااستوی كشورهاي تولیدكنند ا درآمدهاي نفتی و
نیز قدرت حاكمیتی و نظارتی كشورها اتت.

واژگان كليدي

ترتیبات مالی ،تس یم منافع ،قراردادهاي نفتی.

* نویسندۀ مسئول ،فاك 12011398091 :

Email: mahdi-naseri@nioc.ir
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مقدمه
گرگ مم ،اتت دولتهاي میزاان و ترمای گذاران از انوام پروژ هاي نفتی داراي یيس هيد
مشترك ااشند ك همانا كسب درآمد هرگ ایشتر از منااع نفت و گاز اتت ،لی ،تایر اهيدا
آنها لزوما در یس راتتا نیست .نظام حقوقی حاكم ار قراردادهياي نفتيی 0موضيو ی اتيت كي
معمود از قانون اتاتی و تایر منااع حقوقی كشورها منبعث شد  ،از طریق قانون نفيت (قيانون
هیدروكرا ) تولی می یااد .در ای راتتا ،كشورهاي صاحب مخازن هیدروكرانی در قراردادهياي
ااددتتی نفت و گاز ،اازارهاي مالی مختلفی را ا كار میگیرند .در نظامهياي ميالی قراردادهياي
مختلف ا م از امتیازي ،مشاركت در تولید و خدماتی ،طیف وتیعی از ترتیبيات ميالی همنيون
انواع پذیر ها و پاداشها ،ا رۀ مال،ان  ،مالیات ار درآمد ،نفت هزین و نفيت فایيد  ،پرداخيت اير
اتاس هر اش ،نفت خام یا فوت م،عب گاز تولیدي و  ...پیشاینيی ميیشيود .اير ایي اتياس
دولتها تالش میكنند ك اا طراحی نظامهاي مالی كارا و منعطف در شرایط مختلف اقتصيادي
و در كنار توج ا مسائه فنی و ملیاتی و ریسسهاي مراوط و موضيو ات حقيوقی قراردادهيا،
ضم حفظ جذاایت و انویزۀ ترمای گذاري اراي شركتهاي نفتی خارجی از یس تو و ارتقياي
تطح دانش و فناوري شركتهاي داخلی از توي دیور ،ت م خود از درآميدهاي میيدان را نیيز
حداكثر نمایند .اناارای شرایط ،نیازها و اهيدا هير كشيور ،تعیيی كننيدۀ ویژگيیهياي اصيلی
گارگوب مالی مناتب آن كشور اتت (كاظمی نوفآايادي« 0935 ،اليف» ،ص  .)029ازایي رو
كشورهاي مختلف اا شرایط مختلف اقتصادي ،حاكمیتی ،توتع یيافتوی و  ،.....اي دنبيال تحقيق
انتظارات و مالحظات متفاوتی از منظير درآميدي در قراردادهياي نفتيی ايود  ،درنتیوي نحيوۀ
انع،اس آن در نظام مالی قراردادهاي نفتی نیز متفاوت خواهد اود.
در ای پژوهش ،نظام مالی قراردادهاي نفتی تعدادي از كشورها و ترتیبات ميالی مرايوط ايا
درنظر گرفت تفاوتهاي پیشگفت و اا روی،رد توزی و تحلیه ترگیرگذاري هریس از ای اازارها
و ناصر ار نحوۀ تس یم منافع طرفی قرارداد یعنی كشورهاي تولیدكنند و شركتهياي نفتيی
ای المللی و نیز وامه ترگیرگذار ار گرایش كشورهاي میزايان در اي كيارگیري هریيس از انيواع
ترتیبات مالی ،اررتی میشود .ا ای منظور ،در ااتدا ا تشریح شيروط اصيلی تشي،یهدهنيدۀ
نظام مالی قراردادهاي نفتی و ترگیرات هریس از ای وامه ار منافع كشورهاي تولیدكنند و نیز
 .0اگرگ معمود قراردادهاي نفتی را از منظر حقوقی ا تي دتيتك كليی قراردادهياي امتیيازي ،مشياركت در تولیيد و
خدماتی تقسیماندي میكنند ،لی ،نظام یا رژیم مالی حاكم ار قراردادها از م متری وجيو تفياوت قراردادهيا ايا
ی،دیور اتت؛ ا طوري ك ارخی معتقدند ك ایش از  11درصد مفاد قراردادهاي نفتی ااددتتی ی،سان اود  ،آنن
آنها را از ی،دیور متمایز میتازد ،نظام مالی ای قراردادها اتت (ك هوشزاد و هم،اران ،0938 ،ص .)031
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تصمیمات ترمای گذاري شركتهاي ای المللی نفتی پرداخت میشود .در ادام  ،ترتیبات اصيلی
نظام مالی قراردادهياي نفتيی تعيدادي از كشيورهاي ايزرگ تولیدكننيدۀ نفيت و گياز ازجملي
قراردادهاي جدید نفتی ایران ا اجمال ایان میشود .درن ایت ضم توزیي و تحلیيه ترتیبيات
مالی كشورهاي مورد احث ،تفاوتهاي ماهوي واميه تعیيی كننيد در اي كيارگیري ترتیبيات
یادشد در كشورهاي مختلف ارشمرد و مقایس می شوند و از ای رهوذر ،پیشين ادهایی ايراي
اتتفاد از ظرفیت هاي قراردادهاي جدید نفتی ایران اا توجي اي شيرایط اقتصيادي و تیاتيی
حاكم ارائ میگردد.

ترتيبات اصلي تشكيلدهندۀ نظام مالي قراردادهاي نفتي
فعالیتها ي حوزۀ صنعت نفت و گاز در تراتر دنیا مشمول طیف وتیعی از اازارهاي مالیياتی و
غیرمالیاتی اتت .ای اازارها هم شامه مالیاتهایی اتيت كي در تميامی اخيشهياي اقتصيادي
ا مال میشود و هم مالیاتهاي خاص صنعت نفت را درار میگیرد .الو ار ایي  ،نو يا اشي،ال
غیرمالیاتی كسب درآمد (همنون انواع پذیر ها ،تس یم تولیدات و پرداخت دتتمزد) نیز در ای
حوز مورد اتتفاد اتت ( .)Tordo, 2007, p. 11ار ای اتياس ،قراردادهياي حيوزۀ ااددتيتی
نفت و گاز را ا ت دتتك كلی تقسیم میكنند:
 قراردادهاي امتیازي ( .)Concessionsناصر اصلی نظام مالی یس قرارداد امتیازي
شامه پذیر  ،ا رۀ مال،ان  ،مالیات ار درآميد و مالیياتهياي خياص اتيت .كشيورهاي
روتی  ،امری،ا ،كانادا ،نروژ ،فرانسي  ،انولسيتان ،افریقياي جنيوای و اتيترالیا ،ازجملي
كشورهایی هستند ك از ای نوع نظام مالی اتتفاد میكنند (.)Serova, 2015, p. 27
 قراردادهاي مشاركت در تولید ().)Production Sharing Contracts (PSC's
در ای نيوع از قراردادهيا ،قسيمتی از نفيت تولیيدي اي منظيور اازیافيت هزیني هياي
پیمان،اران و اخشی نیز ا نوان ت م تود پیمان،اران ا آنهيا اختصياص ميییاايد و
مااقی نفت تولیدي ،ت م دولت خواهد اود .در قراردادهاي مشاركت مم ،اتت ا رۀ
مال،ان و یا انوا ی از مالیاتها نیز پيیشاینيی گيردد .كشيورهایی همنيون انيدونزي،
مالزي ،الوزایر ،مصر ،نیوری  ،آذراایوان ،تركمنستان ،قزاقستان و لیبی ،ای نوع نظام
مالی را در قراردادهاي خود ا كار میگیرند (.)Dongkun & Na, 2010, p. 757
 قراردادهاي خ مات خطرپذیر (ریسكی) ().)Risk Service Contracts (RSC's
در ای قراردادهيا ،پیمان،يار در ارااير خيدمات خيود يالو اير اازیافيت هزیني هياي
صورتگرفت  ،دتتمزد ( )Feeدریافت میدارد كي معميود از محيه درآميد حاصيه از
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فروش نفت اتتخراج شد یا معادل آن از خود نفت تولیدي پرداخت میگردد و مااقی
تولید ،ت م دولت میزاان خواهد اود .ای نوع از قراردادها در حال حاضر در كشورهایی
مانند ایران ،اكوادور ،راق و تا حدي كویت رایي اتيت ( Dongkun & Na, 2010, p.
.)757
ادی ی اتت اا درك گوونوی ترگیرگذاري اجزاي مختليف ميدل ميالی ميیتيوان اي نتيای
ا ین تري در خصوص تحلیه گارگوب مالی قراردادهاي نفتی دتت یافت .ازای رو در ادامي اي
تشریح ترتیبات اصلی تش،یهدهندۀ نظام مالی قراردادهاي نفتی و ترگیرات هریس از ای واميه
ار منافع كشورهاي تولیدكنند و نیز تصمیمات ترمای گذاري شيركتهياي ايی الملليی نفتيی
پرداخت میشود.

 .1بهرۀ مالكانه ((Royalty
ا رۀ مال،ان از منظر تاریخی رای تری روش ا كار گرفت شد از تيوي دوليتهيا ايراي كسيب
درآمد از محه توتعك منااع طبیعی كشورهایشان اود اتت .ا رۀ مال،اني یيا اير اتياس مقيدار
( )Unit Specificو یا ارزش ( )Ad Valoremتولیدات و یا صادرات تعیی ميیشيود ( Cameron
 .)& Stanley, 2017, p. 156البت ارخی از كشورها ،نرخ ا رۀ مال،ان را ا پارامترهایی همنيون
متوتط تولید روزان  ،قیمت نفت ،مق حفاري مورد نیاز در آب ،موقعیت میدان ،مق مخيزن و
كیفیت نفت خام مرتبط می تازند .در یس تطح مشخص از تولید یا فروش ،ا رۀ مال،ان اي كي
ار اتاس مقدار تعیی می گيردد ،رااطيك مع،يوس ايا تاییيرات قیمتيی دارد و در مقاايه ،ا يرۀ
مال،ان اي ك ار اتاس ارزش تعیی میگردد ،رااطيك مسيتقیم ايا قیميت دارد .همننيی ا يرۀ
مال،ان ا نوان امه كاهندۀ مالیات شمرد می شود و درنتیو میزان اادي ا رۀ مال،ان اا يث
تحریف تصمیمات ترمای گذاري شد  ،مم ،اتت گزین هاي غیراقتصادي را توجی پذیر نمایيد.
ازای رو ،ا منظور كاهش ترگیر ای كاهندگی ،ارخيی از كشيورها ايراي تعیيی ا يرۀ مال،اني از
شیو هاي متایر ( )Sliding Scaleمبتنی ار میزان تولید و یا ارزش فروش و یيا فياكتور ( Rنيرخ
حاصه از تقسیم مبالغ تومعی اازپرداخت شد پي از كسير مالیيات اي هزیني هياي تومعيی
ترمای گذاري) اتتفاد میكنند (.)Tordo, 2010, p. 56
ا رۀ مال،ان از جذاایت زیادي اراي دولتها ارخوردار اتت ،زیرا ا محض شروع تولید ،یيس
جریان درآمدي مشخص اراي آنها تضمی میشود .ازآنوا ك ا رۀ مال،اني معميود اير اتياس
میزان تولید یا فروش تعیی ميی شيود ،ليذا ام،يان تخميی جریيان درآميدي مراوطي ايا یيس
پیشاینی منطقی و نسبتا دقیق اراي دولتها وجود دارد (كاظمی نويفآايادي« 0935 ،اليف»،
ص  .)090ا بارت دیور ،محاتب  ،دریافت و نظارت ار ا رۀ مال،ان اراي دوليتهيا اي راحتيی
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ام،ان پذیر اتت .از توي دیور ،اا نایيت اي این،ي ا يرۀ مال،اني فيار از تيودآوري یيا يدم
تودآوري پروژ قااه پرداخت اتت ،لذا میتواند ا نوان یس مانع مدۀ تيرمای گيذاري تلقيی
شود (حاتمی و كریمیان ،0939 ،ص  .)339نرخهاي اادي ا رۀ مال،ان  ،دورۀ اقتصادي مر یس
پروژ را كاهش می دهد ،زیرا در ای صورت ،اخشی از منااع هیدروكرانی در مخزن رها میشود.
ا منظور اجتناب از ای موضوع ،مرتبط تاخت نيرخ ا يرۀ مال،اني اي پارامترهياي مرايوط اي
تودآوري پروژ ازجمل شیو هاي پل،انی تعیی نرخ ا رۀ مال،ان مبتنی ار میزان تولید یا ارزش
فروش میتواند مؤگر واقع شود (.)Serova & Dina, 2015, p. 28

 .2پذیرهها ()Bonuses
پذیر ها معمود از توي شركت ترمای گذار ا محض امضياي یيس موافقيتناميك اكتشيا و یيا
تولید پرداخت می شوند (كاظمی نوفآاادي« 0935 ،ب» ،ص  .)63در ارخی ميوارد ،پيذیر هيا
مم ،اتت در مرحلك كشف یس میدان ،ا الم مرحلك توياري شيدن ،نصيب تو یيزات ،شيروع
تولید و یا دتتیاای ا تطوح تولید هد (روزان و یا تومعی) پرداخت شوند.
پذیر ها ریسس پروژ را از طریق افزایش آتتانك اقتصادي شدن مرحلك اكتشا و توتعك پروژ
تحت ترگیر قرار میدهند .اراي جبران ای ریسس ،پذیر هاي اادتر معمود ايا ا ميال ا يرۀ مال،اني
كمتر ،كاهش مالیاتها و یا ت م پایی تر دولت از تولید جبران میشوند (.)Tordo, 2010, p. 54
تعیی و وصول پذیر ها ا راحتی ام،ان پذیر اتت و یيس منبيع درآميدي را ايراي دوليت از
مراحه اولیك پروژ فراهم میتازد ( .)Cameron & Stanley, 2017, p. 157حداكثر میيزان یيس
پذیر است ا شرایط مالی ،ویژگیهاي پروژ  ،ریسس تیاتی كشور میزايان ،دورنمياي ریسيس
ترمای گذاران و  ...میتواند مبالغ اسیار اادیی را ا خود اختصاص دهيد ( Tsalik & Schiffrin,
 .)2005, p. 77مطالبك پذیر هاي ااد ايراي امضياي قيرارداد ( )Signature Bonusمم،ي اتيت
نو ی دم انویز در ترمای گذاران ریسسگریز اي وجيود آورد؛ اي خصيوص زميانی كي ریسيس
تیاتی كشور میزاان و یا دم اطمینان مسائه زمی شناختی زیاد ااشيد ( يامري و شيیرمردي
دزكی ،0939 ،ص  .)18پذیر هاي مراوط اي مرحليك توياري شيدن پيروژ ( Commerciality
 )Bonusنیز از حساتیت زیادي اراي ترمای گذاران ارخوردار اتت ،زیرا نرخ اازدۀ اقتصادي یس
پروژ (حداقه نرخ اازدۀ مورد انتظار ترمای گذار) را افزایش میدهد.

 .3ماليات بر درآمد شركتها ()Corporate Income Tax
در ارخی از كشورها ،صنعت نفت و گياز تيااع اتيتانداردهاي نظيام ميومی مالیيات اير درآميد
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شركتها اتت ،گرگ مم ،اتت در ای كشورها نرخهاي مالیات اادتري در صنعت نفت و گاز
نسبت ا تایر صنایع ا مال گردد تا از انتقال منافع ناشی از تفاوت نرخ مالیات در كشور میزاان
اا كشورهاي ترمای گذار اجتناب گردد .0در گنی نظامهایی مالیياتهيا زميانی قاايه پرداخيت
هستند ك درآمدهاي تالیان از هزیني هياي قاايه قبيول مالیياتی فزونيی یاايد ( & Cameron
 .)Stanley, 2017, p. 157اناارای ناصر كلیدي گنی تیستم مالیاتی بارت اتت از :تعریيف
درآمدهاي مشمول مالیات ،و نرخ مالیات (رتتمی و رنوبر ،0939 ،ص .)96
تیستم هاي تنتی مالیاتی ك از طریق ا مال یس نرخ گاات مالیاتی اقدام ا دریافت مالیات
مینمایند ،تیستم مالیاتی كاهند یا نزولی ( )Regressiveمحسوب ميیشيوند ،زیيرا در تيطوح
مختلف تودآوري ،درصد گااتی ت م دولت میزاان خواهد شد .لی ،اسیاري از كشورها اا هد
مشاركت دولت میزاان در مازاد منافع حاصه از تودآوري اادي یس پروژ  ،از نرخهاي مالیات ار
درآميد تصيا دي ( )Progressive Income Tax Ratesاتيتفاد ميینماینيد كي در ایي حاليت
نرخ هاي مالیات ا صورت پل،انی ار اتاس پارامترهایی همنون قیمت نفت خام ،میيزان تولیيد،
ارزش فروش و  ...تعیی می شوند .در ارخی از كشورها نیز مالیات ار درآمد ت م ترمای گيذار از
توي دولت میزاان از ت م تولید دولت پرداخت میشود (.)Tordo, 2010, p. 54
اا توج ا این ،مالیات ار درآمد شركتها در مومو ك قوانی و مقيررات مالیياتی كشيورها
ا خوای تعریف شد اتت ،لذا وضع مالیات ،جمعآوري و نظارت ار آن ا راحتی قااه انطبياق ايا
تیستم هاي جاري كشورها اود  ،اار اداري و اجرایی كمی اراي دولتهيا دارد .همننيی ازآنويا
ك نظام مالیات ار درآمد تصا دي ،میزان مالیات را ا پارامترهاي مرتبط اا مقدار یا قیمت نفت
پیوند می زند ،اناارای ای ام،ان را اراي دولت میزاان فراهم میتيازد تيا در منيافع ميازاد یيس
پروژ ناشی از شرایط مطلوب اقتصادي ت یم گيردد ( .)Cameron & Stanley, 2017, p. 157از
توي دیور ،پارامترهایی ك معمود اراي تعیی نرخهاي تصيا دي مالیيات اير درآميد اتيتفاد
میشوند لزوما همبستوی كاملی اا نرخ اازد ترمای گذار ندارند .اناارای ای نيوع از مالیيات اير
شركتها ار تصمیمات ترمای گذاري ای ترگیر نخواهند اود .در كشورهایی كي مالیيات از تيوي
دولت (و یا شركت ملی نفت) ا نیاات از پیمان،يار پرداخيت ميیشيود اایسيتی دقيت كيرد كي
مالحظات مراوط ا ا تبار و معافیتهاي مالیاتی كشور پیمان،ار نیز مد نظر قرار گیيرد .از آنويا
ك تاییر نرخهاي مالیات از ای منظر ترگیري ار پیمان،ار ندارد ،لذا تصمیمات ترمای گيذاري را
تحت ترگیر قرار نخواهد داد.
 .0در تعریف نرخ مالیات اایستی ای ن،ت را مد نظر قرار داد ك نحوۀ ارخورد و قوانی و مقررات كشورهاي ترمای گذار
در خصوص درآمدهاي خارجی اراي ترمای گذاران از اهمیت ویژ اي ارخوردار اتت ،گراكي مم،ي اتيت ا ميال
نرخهاي مالیات اسیار پایی صرفا اا ث انتقال درآمدهاي مالیاتی ا خزانك كشورهاي ترمای گذار گردد.
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 .4ماليات بر منافع منابع ()Resource Rent Tax
مالیات ار منافع موجب میشود تا تیستم مالیات ا طور مستقیمتري اا تودآوري پروژ ميرتبط
گردد .ار ای اتاس ،اخذ مالیات موكول ا اعد از اازیافت كلیك هزین ها و دتتیاای پروژ ا نرخ
اازد ازپیش تعریفشد آن اود  ،ازای رو پ از تحقق اازدۀ موردنظر ترمای گذار ،نرخ مالیيات
اادیی ار درآمد ملیاتی حاصل وضع میشود (رتتمی و رنوبير ،0939 ،ص  .)98ایي مالیيات
میتواند ا نوان اازاري از توي دولتها اراي اتتفادۀ هرگ ایشتر از منافع اقتصادي یس پروژ
ا كار گرفت شود (.)Hogan & Goldsworthy, 2010, p. 131
م متری مزیت ای مالیات از منظر دولت ،خنثی اودن ( )Neutralityآن اتت .اشي،ال ایي
نوع از مالیات نیز آن اتت ك تن ا در صورت تحقق نرخ اازدۀ هد و یا اازپرداخت محققشيد
طبق ارنام میتوان درآمدي را اراي دولت متصور ايود ( .)Tordo, 2010, p. 55ایي مشي،ه را
میتوان تاحدي از طریق تركیب مالیات ار منافع اا ا رۀ مال،ان و یا یس نرخ معمول مالیيات اير
درآمد شركت مرتفع تاخت .در ای صورت ،مسئلك اصلی تعیی یس نرخ هد كارا خواهد ايود.
تعیی گنی نرخی موضوع اسیار پینید اي اتت ،زیرا ا پارامترهياي خياص هير پيروژ و نیيز
شرایط ایرونی استوی دارد ( .)Hogan & Goldsworthy, 2010, p. 142-143تعیی و نظارت ار
وضع مالیات ار منافع ،مسيئلك نسيبتا مشي،هتيري اتيت و ليذا هزیني هياي اجرایيی و اداري و
پشتیبانی گنی تیستمی تا حد زیادي استوی ا توان و ظرفیت دولت میزاان دارد (رتتمی و
رنوبر ،0939 ،ص  .)91ای مالیات تقریبا ار تصمیمات ترمای گذاري ترمای گذار نیز ايیتيرگیر
اتت .البت ای موضوع ا میيزان نزدی،يی نيرخ هيد تعیيی شيد اي نيرخ تنزیيه ميوردنظر
ترمای گذار نیز اسيتوی دارد كي ایي مسيئل اي نوايك خيود مينع ،كننيدۀ ریسيس پيروژ و
ویژگیهاي شركت ترمای گذار اتت (.)Hogan & Goldsworthy, 2010, p. 138

 .5اصل تفكيك ()Ring Fencing
اصه تف،یس (اازپرداخت هزین هاي هر پروژ  /اليوك نفتيی از محيه درآميدهاي هميان پيروژ /
الوك نفتی) ی،ی از ویژگیهاي خاص صنعت نفت و گاز اتيت كي حيوزۀ شيمول مالیيات را در
شركتها مشخص میكند .موما مالیات ار درآمد در تطح شركت ا مال میگردد ،درحالی كي
در اخش نفت و گاز ،واحد شمول مالیات اغلب ناحیك قيراردادي و یيا یيس پيروژۀ خياص اتيت.
زمانی ك موضوع تف،یس در تطح یس ناحیك قراردادي و یيا یيس پيروژ ا ميال گيردد ،درآميد
حاصه از یس ناحی و یا پروژ  ،قااه ت اتر اا زیان ناشی از یس ناحی یا پروژۀ دیور نخواهد ايود.

662

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،01شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 0931

وج دیور ای اصه آن اتت ك ای ملیات ااددتتی و پایی دتيتی تف،یيس قائيه ميیشيود.
معمود تمامی هزین هاي مرتبط ايا یيس اليوك نفتيی مشيخص و یيا امتیياز خياص اایسيتی از
درآمدهاي ناشيی از هميان اليوك اازیافيت شيوند؛ گرگي در ارخيی كشيورها ،اجيازۀ اازیافيت
هزین هاي اكتشا فار از الوك یا ناحیك قراردادي داد میشود (.)Mullins, 2010, p. 394
هد از ا مال اصه تف،یس ،حفظ میزان درآمدهاي مشمول مالیات از طریق ایواد شيرایط
ترمای گذاري ی،سان ای ترمای گذاران فعلی و ترمای گذاران جدید اتت .ی،ی از معایب ایي
اصه آن اتت ك انویزۀ فعالیتهاي اكتشافی و ترمای گذاري را كياهش ميیدهيد؛ هرگنيد در
صورت اجازۀ اازیافت هزین ها فار از الوك و یا ناحیك قراردادي مشخص مم ،اتيت درن ایيت
هزینك اكتشافات ناموفق ار دۀ دوليت میزايان قيرار گیيرد ( .)Nakhle, 2010, p. 98در ارخيی
كشورها ام،ان ی ،ارگ تازي فعالیتهاي ااددتتی ،انتقال و فراورش وجود دارد؛ اراي مثيال در
پروژ هاي الان جی ك مستلزم ی ،ارگ تازي در تطوح مختلف ملیاتی اتت ،تيایر كشيورها
ترجیح میدهند انسوام تیستمهاي مالیاتی خود را حفظ و در ی حال مشوقهياي مشياا ی را
از طریق تعریف قیمتهاي انتقالی ( 0)Transfer Pricesو یا انواع دیوير مشيوقهيا ارائي نماینيد
(.)Kellas, 2010, p. 173
دم درج شرط تف،یس در قراردادهاي نفتی ،یس انویزۀ مالی قوي اراي ترمای گذاران تلقی
میشود ،ا خصوص ترمای گذارانی ك در حال حاضر مشاول تولید اود یا در موقعیت پرداخت
مالیات می ااشند .وجود شرط محدودیت در اازیافت هزین ها می تواند اهمیت گنی مشوقهایی
را دوگندان كند.

 .6محدودیت بازیافت هزینهها ()Cost Recovery Limit
در اسييیاري از قراردادهيياي نفتييی ايي خصييوص قراردادهيياي مشيياركت در تولیييد و خييدماتی،
محدودیتهایی در خصوص نفت خام تولیدي قااه تخصیص اراي اازیافت هزین ها درنظر گرفت
می شود .پ از كسر ا رۀ مال،ان  ،درصدي از درآمد ااقیماند اراي اازیافت هزین هيا تخصيیص
مییااد .اگر هزین ها از درصد تعیيی شيد ايراي اازیافيت هزیني هيا فزونيی یاايد ،ایي تفياوت
(هزین هاي اازیافتنشد ) اراي اازیافت ا دور هاي آتی ( )Carried Forwardمنتقه میشود .در
 . 0در كشورهایی ك مالیات اخش نفت و گاز ایش از مالیاتهاي متعار اتت ،مالیاتدهند تعی میكند ارخی
از فعالیتهاي مراوط ا طرح را در زمرۀ فعالیتهاي پایی دتتی ا حساب آورد تا خارج از مرزگذاري (اصه
تف،یس) قرار گیرد .اا ای كار ،مالیاتدهند تالش خواهد كرد تا از طریق قیمتگذاري انتقالی ،تودهاي
ا دتت آمد را ا فعالیتهاي پایی دتتی ك مشمول مالیات كمتري اتت ،ملحق كند (رتتمی و رنوبر،
 ،0939ص .)95-98
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اكثر قراردادهاي داراي ای شرط ،ام،ان انتقيال هزیني هياي اازیافيتنشيد اي دور هياي اعيد
پیش اینی شد اتت .شایان ذكر اتت در فرایند اازیافت هزین ها ،تمامی هزین ها قااه اازیافيت
نیستند .0قوانی و روی هاي حسااداري مرتبط اا ای موضوع معمود در قرارداد مراوط و یا قانون
نفت كشور میزاان تعریف میشود .محدودیت در اازیافت هزین ها ای اطمینان را ایواد میكنيد
ك در دور هاي حسااداري مختلف ،ت می از تولید نصیب دولت خواهد شد .از منظر مالحظات
اداري و اجرایی ،كنترل محدودیتهاي اازیافت هزین اي در مقایس اا ا رۀ مال،ان مش،هتر اتت.
در قراردادهایی ك داراي شرط محدودیت اازیافت هزین ها هستند ،محدود اي ايی  91تيا 51
درصد اراي ای منظور لحاظ میشود .ای محدودیت ترگیري مشياا ايا ا يرۀ مال،اني اير ايازدۀ
ترمای گذاري پروژ دارد .تخصیص درصد پایینی اراي اازیافيت هزیني هيا در هير دور  ،انویيزۀ
توتعك میدانهاي فر ی و كوگس را ا شدت كاهش میدهد (.)Ashong, 2010, p. 11-12

 .7تقسيم نفت فایده ()Profit Oil Split
در قراردادهاي مشاركت در تولید ،نفت فاید (یا گاز فاید ) بارت اتت از درآمد ااقیماند پي
از كسر ا رۀ مال،ان و اازیافت هزین ها .2در ایشتر موارد ،نفت فاید ار اتاس شیو هاي تسي یم
متایر مبتنی ار پارامترهایی همنون مقدار تولید روزان  ،مقدار تولید تومعی ،قیمت نفت خيام،
ارزش تولید ،فاكتور  Rو نرخ اازد () ،9)Rate of Return (RoRمیان طرفی تقسيیم ميیشيود.
نحوۀ تقسیم نفت فاید ای دولت میزاان و ترمای گذار اغلب از طریق مذاكر تعیيی ميیشيود
( .)Nakhle, 2010, p. 100تقسیم نفت فاید ار اتاس شیو هياي تسي یم متایير ،نيو ی توافيق
منعطف اتت ك ای ام،ان را اراي دولت فراهم میتازد تا یس استك مالی مناتيب ايراي یيس
پروژۀ خا ص را ادون تاییر گارگوب كلی مالی قرارداد در طی دورۀ اجراي آن ارائ نماید .ا نظر
می رتد اتتفاد از شیوۀ تس یم متایر نفت فاید مبتنی ار نرخ تولید ،روشی اتت ك از تيوي
 .0معمود هزین هاي قااه اازیافت بارتاند از :هزین هاي ملیاتی ،هزین هاي ترمای اي ،ذخیرۀ اتت الك ،ا رۀ
ترمی مالی ،هزین هاي رهاتازي ( )Abandonment Costو هزین هاي اازیافتنشدۀ انتقالی از تالهاي
پیشی ؛ گرگ اتتثناهایی نیز وجود دارد (.)Nakhle, 2010, p. 98
 .2ای مف وم مشاا درآمد مشمول مالیات در قراردادهاي امتیازي و كارمزد خدمات در قراردادهاي خدمت اتت.
 .9ا طور كلی در شیو هاي مبتنی ار نرخ اازد  ،خالص جریانات نقد تادن ار اتاس نرخ اازدۀ پروژ ()RoR
محاتب و تا زمان مثبت شدن مبالغ تومعی ادام مییااد .زمانی ك میزان ترمای گذاري اصلی ترمای گذار
ا الو نرخ اازدۀ تعیی شد تسوی گردید ،نقطك موردنظر اراي ا مال تایر پارامترهاي مالی وااست ا نرخ
اازد شروع میشود .ا لحاط تئوریس ،نرخ اازدۀ هد اایستی ایانور حداقه نرخ اازدۀ مورد انتظار
ترمای گذار ااشد.
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دولت هاي میزاان از اقبال ایشتري ارخيوردار اتيت .گرگي ایي روش از منظير محاتيباتی در
مقایس اا روشهاي تس یم مبتنی ار فاكتور  Rو  ،RoRتاد تر اتت ،لی ،روش تس یم مبتنی
ار نرخ تولید ،نسبت ا تاییرات قیمت نفت و گاز غیرحساس اتت .تس یم نفت فاید ار اتياس
روشهاي تس یم متایر ا ویژ در پیوند اا فاكتور  Rو یا نرخ اازدۀ ترمای گيذاري ،از مطلوایيت
ایشتري اراي ترمای گذاران ارخوردار اتت ،زیرا ای روشها ریسيس پيروژ را از طریيق ایوياد
انعطا در استك مالی قرارداد اا هد تعدیه تودآوري واقعی یس پروژۀ خاص كاهش میدهند.
ا دلیه ای انعطا پذیري ،ای گون توافقها مانع انویزشی اراي توتعك میدانهاي كوگيس نیيز
ا وجود نخواهند آورد (.)Cameron & Stanley, 2017, p. 162-163

 .8مشاركت دولت ميزبان ()Government Participation
در اسیاري از قراردادهاي نفتی ا ویژ قراردادهاي مشاركت در تولیيد ،ام،يان مشياركت دوليت
میزاان (و یا شركت ملی نفت آن كشور) در مرحلك توتعك پروژ ها پیشاینی میشود .مشياركت
دولت میزاان ا گندی ش،ه ام،انپذیر اتت .مشاركت مم ،اتت از طریق واگذاري «ت می
از كييار» ( )Working Interestا ي دولييت میزاييان اييا شييرایطی مشيياا اييا تييایر شييركتهيياي
مشاركتكنند در پروژ صورت پذیرد .ای نوع از مشاركت ا ندرت مم ،اتيت از آغياز شيروع
پروژ صورت گیرد ،لی ،در اغلب موارد ،دولت ای حق را ايراي خيود در مراحيه توتيع و یيا
تولید درنظر میگیرد .0مشاركت دوليت مم،ي اتيت از طریيق پيیشاینيی شيرایط انحصياري
( )Concessional Termsو یا شرایط ترجیحی ( )Favorable Termsدر قيرارداد انويام پيذیرد.2
شایعتری شیوۀ مشاركت دولت در قالب دریافت «تي م مشياركتی» ( )Carried Interestاتيت
ك در ای روش دولت ت م مشاركت خود را از درآمدهاي آتيی پيروژ پرداخيت ميینمایيد .در
ارخی از كشورها ،دولت ادون پرداخت ت م خيود ااايت هزیني هياي انويامشيد و یيا ریسيس
پذیرفت شد از توي ترمای گذار در مرحلك اكتشا  ،نسبت ا مشاركت در پروژ اقدام میكنيد.
دولت مم ،اتت ا طور مستقیم و یيا از طریيق یيس شيركت دولتيی نسيبت اي ا ميال حيق
مشاركت خود در پروژ مه نماید (.)Tordo, 2007, p. 43
 .0در اغلب موارد ،هزین و ریسس مرحلك اكتشا ار دۀ پیمان،ار اتت .در صورت انوام یس اكتشا موفق ،دولت
میزاان (یا شركت ملی نفت) ای حق انتخاب را دارد تا درخواتت مشاركت خود نسبت ا مراحه قبه و یا
مراحه اعد را ارائ نماید.
 .2در ای ش،ه از مشاركت ،دولت میزاان متع د ا پرداخت اخشی از هزینك داراییهاي ا كار رفت در ملیات اكتشا ،
توتع و تولید یس پروژۀ نفتی اتت و در مقااه نیز ت می از تولید ا دولت تعلق میگیرد .پرداختهایی همنون
ا رۀ مال،ان  ،ت م از تود خالص و  ،...در ای اخش از مشاركت ا دولت تعلق نخواهد گرفت.
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صر نظر از ددیه غیراقتصادي (همنون ا مال حق حاكمیت دائمی و مال،یت دولتها اير
منااع طبیعی ،تس یه در ان تقال فناوري ،افزایش كنترل ار تصمیمات مراوط ا توتيعك میيدان)
ك موجب تمایه دولت ا مشاركت مستقیم در یس پروژ میشود (حاتمی و كریمیيان،0939 ،
ص  ،)138ا نظر می رتد موضوع مشاركت مستقیم دولت در یس پروژۀ نفتی منافع مضيا فی را
اراي دولت ا دنبال ندارد ،زیرا در صورت دم مشياركت ،ایي منيافع از طریيق وضيع و ا ميال
مالیاتهاي متعار و یا تایر روشهاي مشياركت در منيافع اي دتيت خواهيد آميد ( يامري و
شیرمردي دزكی ،0939 ،ص  .)19الو ار هزین و ریسس مرتبط اا مشاركت دولت میزايان و
همننی تایر مالحظات مرتبط اا تخصیص منااع یس كشور ،ای مسيئل مم،ي اتيت نيو ی
تضاد منافع ای نقش دولت ا نوان ت امدار از یس تو و نقش دولت ا نوان قانونگذار نياظر
ار ترگیرات زیستمحیطی و اجتما ی یس پروژ از توي دیور ا وجود آورد.
ازآنوا ك مشاركت دولت ایانور نو ی هزین اراي ترمای گذاران تلقی میشود ،درصد ايادتر
مشاركت دولت طبعا ا تاییر تایر شرایط مالی قرارداد ا نفيع تيرمای گيذار خواهيد انوامیيد.
مشاركت دولت از طریق وضع شرایط انحصاري در قرارداد موجب كاهش جریان نقيد و افيزایش
ریسس یس ترمای گذاري میشود .درصورتی ك ت م دولت از هزین هاي پروژ  ،از محه وایيد
حاصه از تولید پرداخت شود ،تمامی اار ترمی مالی پروژ ار دوش ترمای گيذاران خواهيد ايود.
در ارخی موارد ،مشاركت مستقیم دولت در فعالیتهاي توتعك میدان مم ،اتت ا نو ی دم
ا ینوی در ترمای گذاري منور شود .لذا اسیاري از ترمای گذاران ا ای موضوع ا نيوان یيس
مانع و امه اازدارند مینورند (.0)Tordo, 2010, p. 55

بررسي مقایسهاي نظام مالي قراردادهاي نفتي كشورها
پ از تبیی ویژگیها و كاركردهاي ناصر اصلی تش،یهدهندۀ نظام ميالی قراردادهياي نفتيی،
در ادام ا اررتی ترتیبات مالی قراردادهاي نفتی تعدادي از كشورهاي اصلی تولیدكنندۀ نفيت
و گاز ج ان شامه نروژ ،انولستان ،روتی  ،ارزیه ،ونزوئال ،راق و ایران (كي داراي ویژگيیهياي
متفاوتی از منظر قوانی و مقررات حقوقی ،شرایط اقتصادي ،حاكمیتی و  .....هسيتند) ايا هيد
مقایسك تطبیقی و توزی و تحلیه نظام مالی قرارداد كشورهاي یادشد میپردازیم.
نروژ .نظام مالی قراردادهاي نفتی كشور نيروژ از نيوع امتیيازي مبتنيی اير انيواع مالیيات
ازجمل مالیات ار شركت و مالیاتهاي خاص اتت .در تال  2116م ،انواع ا رۀ مال،ان ا طور
كامه منتفی شد .در مقااه ،مالیيات اير انتشيار گياز دي اكسيید كيرا ( )CO2 Taxو تيایر
 .0مشاركت دولت اا ث میشود درصد ذخایر قااه گبت در دفاتر شركتهاي نفتی ای المللی كاهش یااد.

666

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،01شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 0931

مالیاتهاي مشاا وضع گردید .دولت نروژ ت م اادیی را در میدان هاي ازرگ اا تودآوري ااد
در قالب « ت م مالی مستقیم دولت» ( ) )State's Direct Financial Interest (SDFIداراتيت
(.)Lund, 2014, p. 2
در قراردادهاي ای كشور ،پذیر اي نیز پیشاینی نشد اتت .لی ،شركتهاي دارندۀ امتیاز
اعد از آن ،دورۀ مويوز تولیيد اولیي ( )Initial Production License Periodمنقضيی شيد ،اي
پرداخت كارمزدي اا نوان كارمزد منطق ( )Area Feeم،لفاند ك ار اتاس هر كیلومتر مرايع
محاتب میگردد .ای كارمزد نواحیاي را ك در آن فعالیتهاي تولیيدي یيا اكتشيافی در حيال
انوام اتت ،شامه نمیشود ( .)EY, 2018, p. 471از دیور ناصر اصلی قراردادهاي نفتی كشيور
نروژ ،مالیات خاص ( )Special Taxاود ك در تال 0386م اا هيد اخيذ مالیيات از تيودهاي
اادآوردۀ ناشی از قیمت هاي اادي نفت و تعدیه تود ن ایی ترمای گذاران مطيرح گردیيد .نيرخ
ای مالیات در تال 2101م معادل  66درصد اود و پایك درآمدي مبنياي محاتيبك آن ،مشياا
مالیات ار شركت اتت و تمامی كسورات از مالیات ار شركت ا الو ارخيی از كسيورات خياص
دیور در محاتب ای مالیات نیز منظيور ميیشيوند ( .)Samuelsen, 2018, p. 1مالیيات خياص
ا گون اي طراحی شد اتت ك تن ا در میدانهایی اا تودآوري ااد قااه پرداخيت ااشيد و ایي
مالیات ا نوان مالیاتی ا موازات مالیات ار شركت مه ن،ند .اير اتياس قيوانی كشيور نيروژ،
مالیات ار شركت ار كه فعالیت هاي نفتی یس شركت در آن كشور وضع میشود .نرخ مالیات ار
شركت طی تالهاي مختلف متایر اود و در حال حاضر اراار  29درصد اتت .شایان ذكر اتت
مالیات خاص جزء كسورات قااه پذیرش اراي محاتبك مالیات ار شيركت محسيوب نميیشيود،
اناارای نرخ مؤگر مالیات (شامه مالیات ار شركت و مالیات خاص) معادل  81درصد خواهد ايود
(.)EY, 2018, p. 467
همان گون ك اشار شد ،ی،ی از ویژگی هاي قراردادهاي نفتی كشور نروژ ،توجي خياص اي
موضو ات زیست محیطی اتت .ا مال مالیات ار انتشار گاز  CO2از ترتیسات نفتيی مسيتقر در
فالت قار در ای راتتا اتت .مالیات یادشد ا ازاي هر لیتر نفت خام و مایعات گازي و هر متر
م،عب اتتاندارد گاز ك از طریق ت،وها یا ترتیسات نفتی تيوزاند شيد یيا مسيتقیما در هيوا
منتشر میشوند اخذ میگردد .مالیات ار انتشار گاز اكسید نیتروژن ( )Nitrogen Oxide (NOX
 )Taxنیز ازجمل مالیات هاي دیوري اتت ك در قراردادهاي نفتی ای كشور پیشاینی میشود
(.)EY, 2018, p. 471
انگلستان .قراردادهاي نفتی كشور انولستان مبتنی ار نظام مالی امتیازي اير اتياس وضيع
مالیات ار نفت و گاز از طریق مالیات ار درآمدهاي نفتيی ()،(Petroleum Revenue Tax (PRT
مالیيات اير شيركت و مالیيات م،ميه () )Suplementary Charge (SCاتيت .گيارگوب ميالی
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قراردادهاي نفتی انولستان پینیدگیهاي زیادي دارد .در قراردادهاي ای كشور ،پذیرۀ تولیيد و
یا پذیرۀ امضاي قرارداد وجود ندارد .پرداخيت ا يرۀ مال،اني نیيز از ژانویيك  2119ايراي تميامی
میدانها منسوخ شد (.)EY, 2018, p. 688
ی،ی از ویژگی هاي اصلی قراردادهاي نفتی كشيور انولسيتان ،مالیيات اير درآميدهاي نفتيی
( )PRTاتت .ای موضوع اا هد اخذ مالیات از تودهاي غیرمعميول ()Supra-normal Profits
در صنعت نفت و گاز مطرح گردید .مالیات یادشد پارامترهاي مختلفی را ايا هيد اطمینيان از
این ،مالیات ار درآمدهاي نفتی صرفا در صورت تودآوري پرداخت شود اا هيم تركیيب نميود
اتت .ای مالیات ا درآمد نقد پ از كسر ارخی كسورات و معافیتها تعلق میگیرد .هریس از
ناصر و پارامترهاي ميؤگر در محاتيبك ( PRTازجملي معافیيتهياي نفتيی (،)Oil Allowance
معافیتهاي مراوط ا دریافت تعرف ( ،(Tariff Receipts Allowanceزیانهاي میيدان ( Field
 )Lossesو  ،)...اا اتتفاد از محاتبات خاص خود تعیی و ترانوام در فرميول ن يایی محاتيبك
میزان تود مشمول مالیات ار درآمدهاي نفتی لحاظ میشود ( .)EY, 2018, p. 694نرخ مالیيات
ار درآمدهاي نفتی در تال هاي مختلف متایر اود  ،در ژانویك  ،2105دوليت ایي نيرخ را از 61
درصد ا صفر درصد (اراي میدانهایی ك مووز توتيع را پيیش از  05ميارس  0339دریافيت
نمود اند) تاییر داد (.)Morse KCB, 2019, p. 25
در قراردادهيياي نفتييی كشييور انولسييتان مالیيياتی اييا نييوان مالیييات تف،ی،ييی ايير شييركت
() )Ringfence Corporation Tax (RFCTرای اتت .مالیات ار شركت ( )CTمالیاتی اتت كي
ار تود هر شركت فعال در آن كشور وضع میشود ،لی ،تيود صينایع ااددتيتی نفيت و گياز،
مشمول مالیات  RFCTمیشود RFCT .نو ی مالیات اتت ك در حوزۀ هر الوك یا پروژۀ نفتيی
محاتب می شود .قوانی مالی قراردادهاي نفتيی ،اجيازۀ كسير زیيانهياي ایويادشيد در تيایر
حوز هاي تواري شركتها را از تودهاي ایواد شد از توارت ااددتتی نفت و گاز آن شركتها
نمیدهد؛ گرگ زیانهاي ناشی از فعالیتهاي ااددتتی ميیتوانيد از تيود شيركتهيا در تيایر
حوز هاي توارت آنها كسر گردد .ا بارت دیور ،ا اصطالح «یس جریيان یيسطرفي » (One-
 )way Flowاز زیانهاي قااه كسر وجود دارد .تفاوت دیور ای  CTايا  RFCTمرايوط اي نيرخ
مالیات اتت ،ا گون اي ك نيرخ فعليی  CTمعيادل  21درصيد و در خصيوص  RFCTارااير 91
درصد اتت .البت مالیات ار درآمدهاي نفتی ا نوان ی،ی از كسورات قااه قبول ايراي كسير از
 RFCTلحاظ میشود (.)EY, 2018, p. 689
مالیات م،مه ( )SCنو ی مالیات ت،میلی اتت ك در تال 2112م معرفيی و اير تيودهاي
حاصه از تولید ،انتقال و فراورش نفت و گاز ا مال میشيود .ایي مالیيات در ااتيدا ايا نيرخ 01
درصد محاتب میشد ،لی ،از ااتداي تيال 2115م اي  21درصيد و در آوریيه  2100اي 92
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درصد افزایش یافت و در ژانویك  2106دواار ا  21درصد تاییر پیدا كيرد .ایي نيرخ در حيال
حاضر اراار  01درصد اتت ( .)Morse KCB, 2019, p. 25مبناي محاتبات  SCاسیار مشاا ايا
محاتبات مراوط ا  RFCTاتت (.)Ahmed & ezaei-Gomani, 2018, p. 11
روسیه .صنعت نفت و گاز روتی ا نوان ازرگتيری دارنيدۀ ذخيایر گياز و نفيت در دنیيا
شناخت می شود .رژیم مالی قراردادهاي نفت روتی از نوع امتیازي اود ك از تركیبيی از انيواع
مالیاتها و وارض صادراتی تش،یه شد اتت .از قراردادهاي مشاركت در تولیيد نیيز در ميوارد
اتتثنا و در شرایط خاص در ای كشور اتتفاد میشود.
نرخ وارض صادراتی ( )Export Dutyنفت خام ايی  91تيا  96درصيد ارزش صيادرات اير
اتاس متوتط قیمت ماهانك نفت خام مخلوط اورال روتی ار اتاس یس جدول پل،يانی متایير
اتت ( .)EY, 2018, p. 564ا الو وارض صادراتی ايراي فيراورد هياي نفتيی نیيز از فرميولی
تبعیت میكند ك تااعی اتت از وارض صادراتی نفت خام و ضریبی ك ار اتاس نيوع فيراورد
تعیی میشود (.)Goldsworthy & Zakharova, 2010, p. 10
مالیات ار اتتخراج مواد معدنی ( )Mineral Extraction Taxكي اي نيو ی جيایوزی ا يرۀ
مال،ان می ااشد ،ازجمل مالیات هایی اتت ك اير اتياس محاتيبات نسيبتا پینیيد اي تعیيی
می شود .ای مالیات از مومو ك قوانی مالیاتی دولت فدرال روتی نشئت میگیرد كي در تيال
2112م ااال شد و پ از آن اصيالحات زیيادي را اي دنبيال داشيت اتيت ( & Goldsworthy
 .)Zakharova, 2010, p. 9محاتبات مراوط ا ای مالیات ك ا صورت ماهان انوام ميیگیيرد
مترگر از واملی شامه ضریب نفت ،ضریب ذخایر و ضریب تخلیك میدان اتت .هریس از ضيرایب
یادشد نیز ا صورت موزا و ار اتاس متایرهاي جداگان اي همنون متوتط قیمت ای الملليی
نفييت خييام اورال در دورۀ مالیيياتی مييوردنظر ،میييزان ذخييایر اولیييك قااييه اتتحصييال ( Initial
 ،)Recoverable Reservesتولید تومعی نفت و .....محاتب و در فرمول ن ایی ا مال ميیشيوند.
همننی معافیت هایی نیز در خصوص ای مالیات اراي مناطق خاصی درنظر گرفت شد ك اير
اتاس نوع تولید ،اكتشا و زمان ا طاي امتیاز متایر اتت (.)EY, 2018, p. 561-563
مالیات ار شركت اا نرخ  21درصد ا كلیك درآمدهاي ناشی از نفت و گاز شركتهاي صاحب
امتیاز تعلق میگیرد .كسورات قااه قبول مالیاتی ار اتاس قوانی كشور روتی تعریف میشيوند
( .)EY, 2018, p. 560همننی در نظام مالی فعلی قراردادهاي نفتی كشور روتی  ،ام،ان انتقال
زیان یس دور ا دور هاي آتی تا  01تال پیشاینی شد اتت ( Goldsworthy & Zakharova,
 .)2010, p. 10نرخ مالیات ار ارزش افزود ) (VATاا نرخ اتتاندارد  01درصد ار فروش نفيت و
گاز در داخه كشور روتی  ،واردات تو یزات ،رضك خدمات ا مشتریان روتی و فروش یا اجارۀ
تو یزات ا روتی تعلق خواهد گرفت .نرخ مالیات ار اموال ( )Property Taxك ار داراییهياي
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گاات در روتی ا مال ميیشيود ،معيادل  2/2درصيد خيالص ارزش دفتيري دارایيیهياي گاايت
پیمان،اران اتت ( .)EY, 2018, p. 573مالیات ار آب (( )Water Taxاراي اتتفاد از یس منطقك
دریایی و نواحی استر دریا) ،مالیات ار حمه و نقه (( )Transport Taxار تميام وتيایه حميه و
نقه است ا ویژگیهاي توختی وتیلك نقلی ) و مالیيات زميی (( )Land Taxاير اتياس ارزش
زمی ) از انواع دیور مالیاتها در ای كشور اتت ك قراردادهاي نفت و گاز را نیز شامه میشود.
تایر مالیاتها نیز ار اتياس دتيتورالعميه مالیياتی دوليت فيدرال روتيی ( Tax Code of the
 )Russian Federationقااه پرداخت اتت (.)Goldsworthy & Zakharova, 2010, p. 11
برزیل .فعالیتهاي اكتشافی و تولیدي در ارزیه ايا اتيتفاد از دو نيوع اصيلی قراردادهياي
امتیازي و مشياركت در تولیيد انويام ميیگیيرد ،ليی ،قراردادهياي امتیيازي از رواج ایشيتري
ارخوردار اتت ( .)EY, 2018, p. 65نظام مالی قراردادهياي امتیيازي در ایي كشيور تیسيتمی
اتت مبتنی ار ا رۀ مال،ان  ،مالیات ار شركت ،مشاركتهاي خاص و تایر وارض و مالیاتهياي
غیرمستقیم و محلی (ك ارخی از ای مالیاتهيا و يوارض در تيطح كشيور و اعضيی از تيوي
مقامات محلی در تطوح ایالتی و یا ش رداريها وضع میشوند) .دولت ارزیه ا طور مستقیم در
حوزۀ نفت و گياز مشياركت نميیكنيد ()Agalliu, 2011, p. 186؛ هرگنيد كي شيركت دولتيی
پتروااس ( )Petrobasدر ای اخش ا طور فعال مشاركت داشت  ،جایوا م می را در پيروژ هياي
ای حوز ار د دارد (كاظمی نوفآاادي« 0935 ،ب» ،ص .)011
ا رۀ مال،ان در قراردادهاي نفتی كشور ارزیه اا نرخ  01درصد ا مال میشود .مم ،اتيت
است ا مالحظاتی همنون ریسسهاي زمی شناختی ،انتظارات تولیيد و تيایر واميه ميرتبط،
ای نرخ ا زیر 01درصد و تا  6درصد كاهش یااد ( .)EY, 2018, p. 67پذیرۀ امضاي قرارداد نیز
پ از ا طاي امتیاز و واگذاري الوك نفتی قااه پرداخت اود  ،معميود مبليغ قاايه مالحظي اي
اتت .همننی اجار ا اي منطق از پیمان،ار اخذ میشود و مبلغ آن اير اتياس ناحیي و حيوزۀ
نفتی موردنظر اسیار متایر اتت .اجار ا اي منطق در مراحه مختلف اكتشا  ،توتع و تولیيد
ار اتاس مذاكر ای طرفی تعیی میشود (.)Tordo, 2010, p. 73
مشاركت خاص ) )Special Participation Tax (SPTك ی،ی از اجزاي اصلی شيروط ميالی
قراردادهاي كشور ارزیه اتت نو ی مالیات تصا دي ا شمار میآید ك در تال 0338م مطيرح
شد .ای مالیات ا گون اي طراحی شد اتت ك از میدانهایی ايا تولیيد ايادتر ،میيزان مالیيات
ایشتري اخذ میشود ( .)Tordo, 2010, p. 74مقادیر حدي جدول پل،انی محاتبك ایي مالیيات
ار اتاس ت ناحیك موزا اراي میدانهاي خش،ی ،میدانهاي فراتاحلی كم مق و میيدانهياي
فراتاحلی میق و نیز ار اتاس تال تولید ا صورت جداگان تعریف میشوند .اير ایي اتياس،
نرخ ای مالیات ای  01تا  91درصد متایر اتت ( .)EY, 2018, P. 66مالیات ار شركت نیيز ايا
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نرخی معادل  99درصد ا مال می شود .ای نرخ از گندی جزء تش،یه شد اتت :یس نرخ پای
 06درصد ،ا الو یس نرخ  01درصد مالیات اضافی ( )Surtaxو یيس نيرخ  3درصيد مشياركت
اجتما ی (.)KPMG, 2011, p. 9( )Social Contribution
ی،ی از ویژگی هاي نظام مالی قراردادهاي ارزیه ،مومو اي از مالیياتهياي غیرمسيتقیم و
محلی اتت .از جملك ای مالیاتها میتوان ا مالیات ار ارزش افيزودۀ دوليت فيدرال ( Federal
 ،)VATمالیيات اير ارزش افيزودۀ ایيالتی ( ،)State VATمالیيات اير تعيامالت ميالی ( Tax on
 ،)Financial Operationمالیات ار خدمات محلی ( )Local Services Taxاشار كيرد .نيرخ ایي
مالیاتها حسب مورد ای  0/56تا  22درصد تعیی میشود (.)EY, 2018, p. 82
ونزوئال .ای كشور ضو اوپس ی،ی از كشورهاي دارندۀ ذخایر ظيیم نفتيی و در يی حيال
ذخایر اسیار زیاد نفت غیرمتعار اتت .تا قبه از تال 2119م ،قراردادهاي مشاركت در تولیيد
و خدماتی در ای كشور رواج داشت لی ،از ای تال ا اعيد ،قراردادهياي امتیيازي جيایوزی
قراردادهاي پیشی شد .ملیات نفتی در ای كشور از طریيق ترتيی شيركتهياي مشيتركی
( )Joint Venture Companiesك حداقه  61درصد مال،یت آن در اختیار شركت نفيت دولتيی
ونزوئال () )Petroleos de Venezuela (PDVSAاتت ،صورت میگیرد (.)EY, 2018, p. 735
ا رۀ مال،ان ار اتاس میزان تولید نفت از تال 0399م اا نرخ  05/58درصد ا مال میشيد.
ای نرخ در تال 2110م ا موجب قانون نفت كشور ونزوئال ا  91درصد افزایش یافت و از تال
2115م 9/99 ،درصد دیور ا آن افزود شد كي  2/22درصيد آن تي م شي رداريهيا و 0/00
درصد آن ا صندوق اجتما ی ( )Social Fundتعلق دارد .البت در مورد پروژ هيایی كي از نظير
اقتصادي گندان جذاایتی ندارند ای نرخ میتواند ا  21درصد كاهش یااد .ا رۀ مال،ان معمود
ا صورت ماهیان و نقدي و ار مبناي میيزان تولیيد و همننيی قیميت ايازار نفيت محاتيب و
پرداخت می شود .نرخ ا رۀ مال،ان در خصوص گاز تولیدي (اي شيرط آن،ي دوايار اي میيدان
تزریق نوردد)  21درصد اتت (.)EY, 2018, p. 736
از دیور اجزاي نظام مالی قراردادهاي نفتی كشور ونزوئال ،پيذیرۀ مشياركت ( Participation
 )Bonusاتت ك ار مبناي میزان ذخایر نفت قااه اازیافيت میيدان اایيد از تيوي شيركتهياي
خارجی ا دولت پرداخت گردد .م یزان ای پذیر اسیار قااه توج اود  ،است ا میيزان ذخيایر
پیشاینیشدۀ میدان ،در ارخی از میدانها ا ایش از یس میلیارد ددر ايالغ ميیشيود .مالیيات
تطحادرضی ( )Surface Taxار مبناي هر كیلومتر مراع از مناطق تحيت كنتيرل پیمان،يار كي
هنوز اكتشافی در آن صورت نورفت ا تت ااید اي صيورت تيالیان پرداخيت گيردد .مالیيات اير
صادرات ( )Export Taxنیز اا نرخ  1/0درصد ارزش نفت و گاز صادراتی اخذ میشود ( Okwesa,
.)2013, p. 37-38
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نرخ مالیات ار شركت ك ا تود خالص حاصه از منااع درآمدي شركتها تعليق ميیگیيرد
 61درصد اتت .مالیات ار تود اادآورد ( )Windfall Profit Taxاز دیور انواع مالیاتهایی اتت
ك شركتهاي خارجی در صورت افزایش قیمت نفيت از قیميت تعیيی شيد در قيانون اودجيك
تادنك كشور ونزوئال ملزم ا پرداخت آن هستند .نرخ ای مالیات ا صورت پل،انی و اير اتياس
قیمت نفت ،تا  36درصد تعیی میشود؛ ا گون اي ك ميانع جریيان درآميدهاي آاشياري ايراي
ترمای گذاران شود (.)EY, 2018, p. 741
ازآنوا ك اقتصاد ونزوئال تا حد زیادي ا صنعت نفت وااست اتت ،ليذا مالیياتهياي محليی
مختلفی در ایي كشيور رایي اتيت ،ازجملي  :مالیيات مشياركت در ليم ،في آوري و نيوآوري
( 2( )Science, Technology and Innovation Contributionدرصيد درآميد ناخيالص تيادنك
شركتها) ،مشاركت در فعالیتهاي ضد مواد مخدر ( 0( )Anti-drug Contributionدرصد تيود
خييالص تييادنك شييركتهييا) و مشيياركت در توتييعك اجتمييا ی ( Social Development
 0( )Contributionدرصد تود قبه از كسر مالیات شركتها) .مالیات ار ارزش افزود ( )VATاا
نرخ  02درصد و مالیات ار مصر داخليی پيروژ ( )Own Consumption Taxنیيز ايا نيرخ 01
درصد ار اتاس ارزش نفت و گاز مورد اتتفاد اي نيوان تيوخت در ملیيات نفتيی محاتيب
میشود (.)EY, 2018, p. 736
نوع دیوري از مالیات اا نام «مالیات حداقه جيایوزی » ( )Alternative Minimum Taxكي
تحيت نياوینی همنييون «مالیيات تييای » ( )Shadow Taxو یيا «امتیيياز خياص» ( Special
 )Advantageنیز شناخت می شود در قراردادهاي نفتی كشيور ونيزوئال مشياهد ميیگيردد كي
بارت اتت از تفاوت ای  61درصد ارزش ناخالص فروش پ از كسر مالیات ار درآميد ،ا يرۀ
مال،ان  ،وارض صادراتی ،مالیات ار اتتخراج ،مالیات محلی ،مالیات تطحادرضيی و مالیيات اير
تود اادآورد در تال مالی مراوط  .ا بارت دیور ،اگر میزان مالیاتهاي پیشگفت ایشيتر یيا
مساوي  61درصد ارزش منااع هیدروكراونی اتتخراج شد ااشيد ،آنويا مبليغ مالیيات حيداقه
جایوزی  ،صفر خواهد اود ( .)Agalliu, 2011, p. 242هيد از وضيع ایي مالیيات ،اطمینيان از
تعلق حداقه  61درصد درآمد ناخالص تولید ا دولت اتت (.)EY, 2018, p. 737
عراق  .در كشور راق دو نوع قرارداد اصلی ،ی،ی در حوزۀ دولت مركزي آن كشور و دیوري
در منطقك خودمختار كردتتان ا كار گرفت میشود (.)EY, 2018, p. 285
اصلیتری قراردادهاي دولت مركزي راق ا قراردادهاي خدمات فنی ( Technical Service
 )Contractمعرو اتت و اراي پروژ هایی ايا اولویيت توتيع اي (و ني اكتشيافی) و همننيی
افزایش اازیافت میدانهاي موجود طراحی شد اتت .ای قراردادها ا گون اي تنظیم شد اند ك
در اخش هزین ها ،تمامی هزین هاي ترمای گذاري (شامه هزین هياي مسيتقیم و غیرمسيتقیم
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ترمای گذاري ،هزین هاي اان،ی تيرمی ميالی و  )....را شيركتهياي نفتيی پرداخيت ميیكننيد.
مدیریت كالن كار اراي تصمیماتی همنون ارنام و اودجك تادن و نظایر آن ا صورت مشترك
و از توي یس كمیتك مدیریت مشترك ( )Joint Management Committeeانوام میشود .ت م
مشاركت  26درصد دولت راق از طریق شيركتهيایی همنيون شيركت اازاریياای نفيت يراق
() )State Oil Marketing Organization (SOMOدر قراردادهاي آن كشور ا صورت مشاركت
مستقیم در تمامی پروژ هاي توتعك میدان موجب شد اتت دوليت در تميامی مراحيه توتيعك
میدان ها ا م از مدیریت ،مشاركت در تصمیمات ،انوام ملیات و  ....حضور مستقیم داشت ااشد
(منصوریان ،0939 ،ص  .)28دریافت پذیر هاي قااه مالحظ در زمان واگيذاري پيروژ (كي در
مواردي تا  611میلیون ددر نیز تعیيی شيد اتيت) اي مشياركت  26درصيدي آن كشيور در
طرحها و ترمی اخشی از هزین هاي ترمای گذاري كمس میكند (.)Mehdi, 2018, p. 34
ی،ی از م م تری وامه انویزشی در مدل قراردادهاي خيدمات فنيی دوليت مركيزي يراق،
پاداش یا دتتمزدي اتت ك ا شركتهاي نفتی ا شرط رتیدن ا اهدا تعیيی شيدۀ طيرح
(میزان نفت تولیدي و یا افيزایش در تولیيد میيدانهيایی كي مشيمول طيرح افيزایش اازیافيت
میااشند) تعلق می گیرد .مدل ا طاي دتتمزد نیز ا صورت مبلايی در ارااير هير اشي ،نفيت
تولیدي اتت ك ار اتاس شرایط هر میدان و میزان تولیيد و هزیني هياي توتيعك آن ،متفياوت
خواهد اود ( .)B. Strong, 2018, p. 196شایان ذكر اتت انعطا و تاییر مبناي محاتبات تود
و پاداش شركت هاي نفتی ار اتياس شيرایط هير میيدان نسيبت اي تيایر میيدانهيا ،از دیوير
مؤلف هاي قراردادهاي یادشد اتت ك ای مسئل موجب افيزایش قيدرت گاني زنيی دوليت در
خصوص میدانهایی می شود ك توتعك آن ا پینیدگی ایشتري دارد .مبلغ حق الزحمك پیمان،يار
ار مبناي ددر ار اش ،اراي هر میدان متناتب ايا ویژگيیهياي آن و ریسيسهياي متفياوت در
میدان هاي مختلف ،ا مناقص گذاشت می شود تا ا تری قیميت در رقاايت تعیيی شيود .ایي
انعطا در دد پاداش موجب شد اتت تا دد پاداش از رقم  0/06ددر در هر اشي( ،میيدان
قرنك غرای  )2تا رقم  5ددر (میدان ادحدب) شناور اود  ،اا توج ا وامه ميؤگر در تيودآوري
طرحهاي مختلف تعیی شود (.)Mehdi, 2018, p. 35
در قراردادهاي خدماتی راق ،تازوكاري اراي كنترل درآمد شركتهاي نفتی و جلوگیري از
درآمدهاي اادآورد و غیرمنطقی اراي آنها (ناشی از تحودت ايازار نفيت و قیميتهيا و  )....اي
صورت ضریب تعدیلی ا نام فاكتور ( )R Factor( Rحاصه تقسیم موميوع مبيالغ دریيافتی اي
موموع هزین هاي انوام شد از توي پیمان،ار) تعریف شد اتت؛ ا گون اي ك اا افزایش مبليغ
دریافتی پیمان،اران از ت م هزین ها در تالهاي مختلف قرارداد ،ای امه نقش كاهندۀ درصيد
تود پیمان،ار را خواهد داشت .درواقع اا توج ا تطح قیميتهياي نفيت خيام و درآميدي كي
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شركتهاي پیمان،ار از ااات توتعك میدان كسب میكنند ،میيزان پياداش (حيقالزحمي ) تولیيد
متایر خواهيد ايود .همننيی در قراردادهياي خيدماتی كشيور يراق اي منظيور جليوگیري از
هد گذاريها و هزین هاي تراار غیرواقعی از توي شيركتهياي پیمان،يار ،ضيریب ميؤگري در
میزان پاداش ا نام ضریب مل،رد ( )Performance factorتعریيف شيد اتيت كي از حاصيه
تقسیم تولید ن ایی واقعی ار هد ن ایی تولیيد ( )Plateau Targetاي دتيت ميیآیيد (قنبيري
ج رمی و اصاریان ،0939 ،ص  .)863-851ا بارت دیوير ،ضيریب مل،يرد بيارت اتيت از
درصد تحقق اهدا تولیدي ارائ شد در زمان ارگيزاري مناقصي از تيوي شيركتهياي طير
قرارداد .درواقع ای شياخص ايراي جليوگیري از ايزرگ نميایی تيوان تولیيدي میيدان از تيوي
شركتهاي ای المللی ا منظور ارتري ار تایر رقبا در زمان ارگزاري مناقص طراحی شد اتت.
اراي نمون  ،اگر هد یس میلیون اش ،اي اراي ارنامك تولید تع د شيد ااشيد ،اميا  111هيزار
اش ،تحقق یااد 11 ،درصد از نرخ پاداش قااه پرداخت خواهد اود.
اازپرداخت هزین هاي توتع  ،طی  6تال و از محه فروش حداكثر  61درصد تولید میيدان
صورت می گیرد .زمان شروع اازپرداخت هزین ها نیز از زمان تحقيق تولیيد اولیي و یيا رتيیدن
افزایش تولید ا میزان  01درصد خط پایك تولید ( )Base Line Productionخواهيد ايود .خيط
پایك تولید بارت اتت از خط یا منحنی میزان تولید میدان یا مخزن اا منظور كردن ترتیسيات
موجود و در حالت دم اجراي طرحهاي جدید ا بود یا افزایش ضریب اازیافت.
مالیات ار درآمد اا نرخ  96درصد اي پياداش دریيافتی از تيوي شيركتهياي نفتيی تعليق
میگیرد ( .)EY, 2018, p. 286لذا اا توج ا ت م  26درصيدي مشياركت مسيتقیم دوليت در
پروژ ها ا الو مالیات ار درآمد ای پروژ ها ،درموموع ایش از نیمی از تود پیمان،ار دواار ا
حساب دولت ارمیگردد.
از توي دیور در ناحیك كردتتان كشور راق ك ا طور مستقه از دولت مركزي يراق ادار
می شود ،قراردادهاي مشاركت در تولید رای اتت .در ای نوع قراردادها ،ت می معادل  6تيا 26
درصد اراي دولت ا منظور مشاركت در ملیات درنظر گرفت شد اتيت (حياتمی و كریمیيان،
 ،0939ص  .)136پذیرۀ امضاي قرارداد ،اجارۀ تادنك زمی و پذیرۀ تولید ازجمل تع دات شركت
پیمان،ار اتت .پذیرۀ امضاي قرارداد نقش اسیار م می در ا دتت آوردن قراردادهاي جدید دارد.
ا الو  ،پذیرۀ دیوري نیز ا نام پذیرۀ ایواد ظرفیيت ( )Capacity Building Bonusدر منطقيك
كردتتان راق قااه پرداخت اتت .مبلغ ای پذیر است ا میزان ذخایر قااه ارداشت میدانها
میتواند اسیار زیاد و االغ ار د ها میلیون ددر ااشد .ا رۀ مال،ان ا صورت ت ماه اا نرخ گاات
 01درصد اراي نفت و گاز پرداخت می شود .مقادیر نفت و گازي ك در ملیات نفتی و یا تزریق
دواار ا میدانها اتتفاد میشود مشمول پرداخت ا رۀ مال،ان نمیااشد .ا رۀ مال،ان معمود ا
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صورت نقد پرداخت می شود ،لی ،ار اتاس قرارداد ،ای ام،ان نیيز وجيود دارد كي در صيورت
درخواتت دولت ،ا رۀ مال،ان در قالب محصول (نفيت و گياز) پرداخيت گيردد .گازهياي هميرا
( )Associated Gasمشمول پرداخت ا رۀ مال،ان نیستند ( .)EY, 2018, p. 292پ از كسر ا رۀ
مال،ان  ،خالص نفت خام ااقیماند اراي اازپرداخت هزین هيا حيداكثر اي میيزان  96درصيد در
قراردادهاي نفتی و  51درصد در قراردادهاي گازي مورد اتتفاد قرار ميیگیيرد .ویژگيی اصيلی
قراردادهاي مشاركت در تولید اقلیم كردتتان راق ،اتتفاد از فاكتور  Rدر محاتبات مراوط ا
تعیی ت م طرفی اتت .پ از كسر ا رۀ مال،ان و اازپرداخت هزین هيا ،درآميد ااقیمانيد ايا
نوان نفت فاید ار مبناي فاكتور  Rتس یم میگردد .درصدهاي ت می درنظر گرفت شد ايراي
هریس از طرفی قرارداد ،است ا شرایط قرارداد متایر اتت .در قراردادهياي اخیير اير حسيب
فاكتور  Rمحاتباتی ،ت می معادل  05تا  92درصد اراي پیمان،ار از نفت فایيد درنظير گرفتي
شد اتت .در قراردادهاي گازي ،ت م اادتري اراي پیمان،يار در مقایسي ايا قراردادهياي نفتيی
لحاظ میشود ( .)EY, 2018, p. 293نرخ مالیات ار شركت معادل 91درصد اود ك ای مالیات
از توي دولت ا نیاات از پیمان،ار پرداخت شد و لذا ترگیري ار جریان نقيدي پیمان،يار نيدارد.
ازجمل تایر مالیاتهاي متعلق میتوان ا مالیات تطحادرضی ،وارض گمركيی و مالیيات اير
درآمدهاي اادآورد اشار كرد (.)B. Strong, 2018, p. 196
ایران .گارگوب قانونی ناظر ار فعالیتهاي نفتی ایران ارگرفتي از قيوانی نفيت تيالهياي
 0969 ،0995و 0955ش و نیييز قييانون اصييالح قييانون نفييت تييال 0931ش ،قييانون وظييایف و
اختیارات وزارت نفت تال 0930ش و قانون اتاتنامك شركت ملی نفيت تيال 0936ش اتيت.
ترتیبييات قراردادهيياي نفتييی در ایييران از قراردادهيياي امتیييازي شييروع شييد و پي از گييذر از
قراردادهاي مشاركتی ا تمت قراردادهاي خدماتی گرخش داشيت اتيت .قراردادهياي جدیيد
نفتی ایران () )Iran Petroleum Contract (IPCك پیشنوی آن در تال 0939ش ا تصویب
هیئت دولت رتید اود ،در تال 0936ش مورد تصویب هیئيت وزیيران قيرار گرفيت .اير ایي
اتاس ،قراردادهاي جدیيد اي تي دتيت تقسيیم ميیشيوند :اليف) قراردادهياي اكتشيا ب)
قراردادهيياي توتييعك میييدانهييا یييا مخييزنهيياي كشييفشييد ( )Green field or reservoirج)
قراردادهاي انوام ملیات ا بود یا افزایش ضریب اازیافت در میدانهيا یيا مخيزنهياي درحيال
ا ر ارداري ( .)Brown field or reservoirدر ای قراردادها ،وزارت نفت مواز اتت دورۀ قرارداد
را متناتب اا زمان موردنیاز اجراي طرح هيا و حيداكثر اي ميدت ایسيت تيال از تياریخ شيروع
ملیات توتع درنظر اویرد .دورۀ یادشد در صورت اجراي طرحهاي افيزایش ضيریب اازیافيت
مخازن و یا افزایش تولید ،متناتب اا نیازهاي ملیاتی و اقتصادي هر طرح تا ميدت پين تيال
قااه تمدید اتت .در مورد طرحهاي پیوتتك اكتشا  ،توتع و ا ر ارداري ،دورۀ اكتشا حسب

مطالعۀ تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهاي نفتی...

616

مورد ا دورۀ یادشدۀ قيرارداد اضياف ميیشيود در ایي ميدل قيراردادي ،كلیيك ریسيسهيا و
هزین هاي مرحلك اكتشا ار دۀ پیمان،ار خواهد اود ،ليی ،در مرحليك توتيع و تولیيد ،یيس
شركت ترمای گذاري مشترك ای دو طر قرارداد ايا هيد شيفافیت ميالی ملیيات ،انتقيال
فناوري و م ارتهاي ميدیریتی اي طير ایرانيی ،هم،ياريهياي الندميدت دو طير قيرارداد،
ا ر گیري از م ارتهاي داخلی در ملیات و حمایتهاي فنی و ميالی تولیيد ایوياد ميیشيود.
ا منظور جذاایت قراردادهاي  ،IPCمشوقهایی ا شرح زیر در قالب دتتمزد اراي شركتهياي
پیمان،ار نفتی ارحسب نوع قرارداد پیشاینی میشود .ای دتتمزد اا هد ایوياد انویيز ايراي
ا كارگیري روشهاي ا ین در اكتشا  ،توتع  ،تولید و ا ر ارداري حسب شرایط هر طرح ،اي
صورت تااعی از واملی نظیر تطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز ر ایت ضيرایب ریسيس
مناطق اكتشافی ،شناور اود  ،متناتب اا قیمتهاي ايی الملليی نفيت و میعانيات گيازي و نیيز
قیمتهاي منطق اي یا قراردادي گاز ا صورت نقدي یا تحویه محصول تعیيی ميیشيود و اي
قیمت روز از شروع تولید اولی تا پایان دورۀ قرارداد پرداخت خواهد شد .ایي دتيتمزد ی،يی از
مبانی اصلی تعیی شركت ارندۀ مناقص اا ر ایت قوانی و مقررات مراوط اتت (ااالغیك شيمارۀ
/68226ت 69958/مورخ  05مرداد  0936هیئت وزیران).)OCRC, 2014, p. 67-74( .
 دسددتمزد توسددعه ( .)Development Feeایي نييوع دتييتمزد اييراي میييدانهياي
كشفشد پاداشی معادل  Aددر ا ازاي هر اش ،نفت خام و یا  Bددر اي ازاي هير
میلیون فوت م،عب گاز طبیعيی تولیيدي درنظير گرفتي شيد اتيت .ایي دتيتمزد
همزمان اا شروع تولید ،آغاز و اراي مدت  06تا  21تال پرداخت میشود .در صورتی
مبالغ  Aیا  Bا طور كامه پرداخت میشيوند كي اهيدا قيرارداد و نيرخهياي تولیيد
پیشاینی شد  ،تحقق یااند؛ درغیر ای صورت دتتمزد توتع ا نسبت دتيتیاای اي
اهدا پرداخت خواهد شد .همننی ام،ان تعدیه مقادیر  Aو  Bايا تاییيرات قیميت
اازار نفت خام و گاز طبیعی وجود خواهد داشت.
 دستمزد اكتشاف و توسدعه ( .)Exploration and Development Feeدر ميدل
 ،IPCمناطق اكتشافی در  9گرو  ،متشي،ه از منياطق ايدون ریسيس تيا حيوز هياي
پرریسس و مشترك و آبهاي میق تقسیم میشوند؛ ا طوري كي اي منظيور ایوياد
انویز اراي ترمای گذاري در میدانهاي مشترك و مناطق پرریسس و افزایش ضریب
اازیافت  ،از فاكتور ضيریب ریسيس ايادتر ايراي ا ميال در فرميول پياداش و افيزایش
دتتمزد و تود پیمان،ار اتتفاد میشود.
 دستمزد توسعه براي می انهاي درحال تولید و عملیدات افدزای ضدری
بازیافت .در مورد میدانهایی ك پیشتر ا ا ر ارداري و تولید رتید اند و همننی
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در خصوص ملیات افزایش ضریب اازیافت ،دتتمزد پرداختی ار اتاس میزان تولیيد
اضافی نفت و گاز از طریق ا كارگیري نرخهاي مختلف تعدیه میشود.
 شدداخ  .)R Index (IR)( Rاز ایيي شيياخص ايي منظييور ایويياد انویييز اييراي
ترمای گذاري و تولید در میدان هياي كوگيس اتيتفاد شيد  ،از تقسيیم كيه میيزان
دریافتی پیمان،ار در هر مقطع زمانی ار كه هزین هاي پرداختشد از توي پیمان،يار
در همان مقطع زمانی ا دتت میآید .هيد از ا ميال ایي شياخص ،تعيدیه میيزان
دتتمزد ار اتاس نرخ تولید میدان و میزان پرداختی ا پیمان،ار اتت .ار ای اتياس،
اراي میدانهایی اا نرخ تولید كمتر و  RIمحاتباتی پایی تر ،دتتمزد اادتري درنظير
گرفت میشود و ار . ،
اازپرداخت كلیك هزین هاي مستقیم ،غیرمستقیم ،هزیني هياي تيرمی ميالی و هزیني هياي
ا ر ارداري و پرداخت دتتمزد طبق قرارداد از طریيق تخصيیص اخشيی از محصيودت اضيافی
میدان یا واید حاصه از اجراي قرارداد ار پایك قیمت روز فروش محصول و حيداكثر معيادل 61
درصد كه درآمد تولید میدان طی  6تا  8تال خواهد اود .در صورت دم كفایت میيزان تولیيد
تخصیص داد شد اراي پرداخيت مطالبيات ترییدشيدۀ پیمان،يار در دورۀ قيرارداد ،هزیني هياي
اازپرداخت نشد و دتتمزد متعلق پرداختنشد در دورۀ طودنیتيري كي در قيرارداد تعریيف
خواهد شد ،از همان مخزن حسب مورد پرداخت میشود ( .)OCRC, 2014, p. 67-74پرداخيت
انواع مالیات هاي متعلق ار اتاس قوانی ایران ار يد و از ت،يالیف پیمان،يار اتيت ،وليی ایي
پرداختها ار پایك ا الم مراجع قانونی دریافتكننيد  ،ینيا اي نيوان هزیني هياي غیرمسيتقیم
( )Indirect Costsطبق اندي شد و ا ترتیب مقرر در قيرارداد ،در وجي پیمان،يار اازپرداخيت
خواهد شد (صاحب هنر و هم،اران ،0935 ،ص  .)38در خصوص مالیات ار درآمد نیيز شيركت
ملی نفت ایران ا نیاات از پیمان،ار نسبت ا پرداخت مالیات یادشد اقدام مینماید.

تجزیه و تحليل نظام مالي قراردادهاي نفتي كشورها
اررتی ترتیبات مالی قراردادهاي نفتی كشورهاي اررتی شد حاكی از آن اتيت كي مرزانيدي
مشخصی ك از نظر تئوریس و ا طيور تينتی در خصيوص نقياط تميایز قراردادهياي امتیيازي،
مشاركت در تولید و خدماتی مطرح اود  ،در ده هاي اخیر كمرني تير شيد اتيت و كشيورها
ا كارگیري گارگوب هاي تركیبی قراردادي را ترجیح میدهند .در ای اار میتوان اي موضيوع
ا رۀ مال،ان در قراردادهاي امتیازي اشار كرد .قراردادهاي امتیيازي اي طيور تينتی ايا نيوان
قراردادهيياي «ا ييرۀ مال،ان ي  -مالیييات» ( )Royalty-Tax Contractsنیييز شييناخت مييیشييوند
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) (Cameron & Stanley, 2017, p. 75و ای درحالی اتت كي در قراردادهياي امتیيازي ميورد
اررتی شامه قراردادهاي امتیازي كشورهاي روتی  ،انولسيتان و نيروژ ،پرداخيت ا يرۀ مال،اني
منس وخ و متوقف شد اتت .از توي دیور در قرارداد مشاركت در تولید اقلیم كردتيتان يراق،
ا رۀ مال،ان ا نوان ی،ی از ناصر اصلی قرارداد لحاظ شد اتت.
ن،تك م م دیوري ك در تعیی پارامترهاي مالی قرارداد از توي دولتها ميورد توجي قيرار
میگیرد ،زمان وصول درآمدهاي نفتی اتت .ای موضوع در مورد كشورهایی ك از نظر اقتصادي،
وااستوی زیادي ا درآمدهاي نفتی خود دارند از اهمیت ویژ اي ارخوردار اتيت .در ایي راتيتا
اتتفاد از انواع پذیر ها ا م از پذیرۀ امضاي قرارداد ،اكتشا و تولیيد ،تقریبيا در تميامی انيواع
قراردادهاي ای كشورها پیشاینی شد اتت .لی ،مبلغ و تنوع آن در قراردادهياي كشيورهاي
مختلف اسیار متایر اتت .ازآنوا ك تعیی و وصول پذیر ها ا راحتی ام،انپيذیر اتيت و یيس
منبع درآمدي مشخص و قااه پیش اینی را اراي دوليت از مراحيه اولیيك اجيراي پيروژ فيراهم
میتازد ،لذا ا كارگیري پذیر هاي متفاوت اا مبالغ اياد در اقتصيادهاي وااسيت اي درآميدهاي
نفتی ،شامه راق ،ونزوئال و ارزیه جزء پارامترهاي اصلی قراردادهاي ایي گوني كشيورها اتيت.
لی ،در قرارداد كشورهایی همنون انولستان ،نروژ و روتی  ،یا اصود پيذیر اي در قراردادهياي
نفتی پیش اینی نشد اتت و یا در صورت ا كارگیري آن در قرارداد ،مال از منظر ميالی ،جيزء
ناصر اصلی قرارداد شمرد نمیشود .از ای منظر ،توضیحات پیشگفتي را ميیتيوان در ميورد
ا مال ا رۀ مال،ان و مقایسك آن در كشورهاي صنعتی اا تایر كشورها نیز صادق دانست.
از دیور اازارهایی ك از توي دولتها در قراردادهاي نفتی اا هد تضيمی حيداقه درآميد
اراي آنها اتتفاد می شود ،تعیی تقف اراي اازیافت هزین ها اتت .همانگوني كي پيیشتير
اشار شد ،شرط محدودیت اازیافت هزین ها در قراردادهيا ،اي دوليت میزايان ایي اطمینيان را
می دهد ك ا محض شروع تولید ،از یس حداقه درآمد تضمی شدۀ مشيخص حتيی در صيورت
وجود هزین هاي نفتی مازاد ،ارخوردار خواهد اود .همننی دولتهياي میزايان از ایي موضيوع
ا نوان اازاري در مقااه ضعف تیستمهاي اداري خود اتتفاد میكنند .ا بارت دیور ،اگر ا
دلیه وضعیت نامناتب نظام هاي اداري و كنترلی در كشور میزاان ،هزین هاي نفتی ایش از حد
قراردادي تریید شود ،شركتهاي ای المللی نفتی نخواهند توانست ایش از ميثال  91درصيد یيا
 61درصد نفت تولیدي را اراي اازیافت هزین هاي خود ارداشت نمایند .ای مسيئل در قيرارداد
كشورهاي راق و ایران مش ود اتت.
ن،تك دیوري ك از مقایسك قرارداد كشورهاي اررتیشد حاصه میشيود ،انيواع مالیياتهيا
شامه مالیات ار شركت ،مالیاتهاي محلی ،مالیاتهاي خاص و  ،...ا نوان ی،ی از ناصر اصلی
نظام مالی انواع قراردادهاي نفتی ا خصوص قراردادهاي امتیازي اتت؛ ا طوري ك شاكلك اصلی
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قراردادهاي پیشگفت را تش،یه میدهد و در مواردي تا ایش از  31درصد درآمدهاي دولت در
قراردادهاي امتیازي ،از محه مالیاتهاي دریافتی كسب می شود .لی ،موضيوع قاايه توجي آن
اتت ك در قراردادهاي نفتی كشورهایی اا اقتصادهاي ن گندان توتع یافت همنون ونيزوئال یيا
ارزیيه ،انييواع مختلييف مالیيياتهيياي محلييی و غیرمسييتقیم اي شيي،ههيياي گونيياگون اييا هييد
توتع اخشی اقتصادي و اجتما ی كشورها اخذ میگردد؛ درحيالی كي در كشيورهایی همنيون
روتی  ،انولستان و نروژ ،مالیات ار شركت و مالیاتهاي خاص اا هيد مشياركت حيداكثري در
منافع پروژ  ،مورد توج اتت.
همننی اررتی شیوۀ محاتبك مالیاتهاي مختلف در قراردادهاي نفتی نشان میدهيد كي
در كشورهاي انولستان ،نروژ و روتی  ،از فرمولهاي پینیيد اي ايراي تعیيی انيواع مالیيات از
طریق ا كارگیري گسترۀ وتیعی از معافیتها و ا تبارات مالیاتی اتيتفاد ميیشيود .ليی ،در
كشورهاي ونزوئال ،ارزیه و راق ،انواع مالیاتهاي موزا اا فرمولها تياد و نيرخهياي گاايت در
قراردادها ا كار گرفت میشيود .ایي موضيوع در خصيوص تيایر پرداخيتهيا و ترتیبيات ميالی
قراردادي مانند تعیی ا رۀ مال،ان  ،تعیی نفت فاید در قراردادهاي مشياركت در تولیيد و نیيز
تعیی كارمزد خدمات در قراردادهاي خدماتی نیز صادق اتت .ای موضيوع حياكی از آن اتيت
ك در كشورهایی ك مش،الت مراوط ا احتمال فساد در آنهيا زیياد اتيت و از تیسيتمهياي
نظارتی و كنترلی قوي ارخوردار نیستند ،طراحی تیستم مالی ا نحوي ك اروز فساد ا حداقه
مم ،كاهش یااد ،از اهمیت ویژ اي ارخيوردار اتيت .پيیشاینيی ترتیبيات ميالی كي موجيب
شفا تازي شد  ،پرداختهاي قراردادي ا آتانی قااه محاتيب  ،دریافيت و حساارتيی ااشيند
معمود در كاهش فساد مؤگرند .درمقااه ترتیبات قراردادي ك زمینك فسياد را فيراهم ميیآورنيد
شفافیت كمتري دارند ،ا گون اي ك پرداختهاي قراردادي ا تادگی قاايه محاتيب  ،وصيول و
حساارتی نبود  ،نیازمند اررتی جزئیات هزین اي ا منظور حصول اطمینيان از دریافيت تي م
واقعی دولت طبق قرارداد اتت .لذا كشورهایی میتوانند ترتیبات مالی و محاتيباتی پینیيد اي
را در قراردادهاي خود ا كار گیرند ك از تیستمهاي كنترلی قااه ات،ایی ارخوردار ااشند.
موضييوع مشيياركت دولييت در ملیييات نفتييی و تييرگیر آن ايير اقتصيياد پييروژ از طریييق ورود
شركت هاي ملی نفت دولت میزاان ،اا مالحظات خاصی از توي كشورهاي مختلف همرا اتيت.
اسیاري از كشورهاي دنیا اش،ال متفاوتی از مشاركت دولت میزاان در ملیات نفتی را از طریق
شركتهاي ملی نفت و یا تایر شركتهاي دولتی ا طور مستقیم و یيا غیرمسيتقیم پيیشاینيی
می كنند ،لی ،هریس از ای كشورها اهدا متفاوتی را از مشاركت دنبال ميیكننيد .مشياركت
دولت میزاان در كشورهاي درحال توتع همنون ونزوئال ،ارزیه ،راق یا ایران ،معمود اا هد
انتقال فناوري در راتتاي اهدا توتع اي كشور از یس تو و افزایش نيو ی حي مال،یيت اير
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منااع خود (ار اتاس قوانی موضو ك كشورها و یا پیشینك تاریخی و اتتعماري آنهيا) از تيوي
دیور و در گارگوب مالحظات و محدودیت هاي مرايوط اي منيااع ميالی ایي كشيورها صيورت
می پذیرد .اما كشورهایی همنون نروژ یا روتی  ،مدتا ايا هيد حداكثرتيازي ارزش پرتفيوي
اقتصادي نفت و گاز كشورهایشان و نیز نظارت ار تصمیمات مراوط ا توتعك میدانها ،ا ویژ از
منظر مالحظات زیست محیطی و اجتما ی ،نسبت ا مشاركت اقدام مینمایند .اناارای هنوامی
ك موضوع مشاركت دولت و تصمیمگیري در خصوص ا مال ای حق در پروژ و درنتیو احث
اتتفاد از منااع مومی اراي ترمای گذاري مطرح می شود ،ای مسئل ااید در گارگوب اهدا
كلی اقتصاد كالن و اولویتهاي مراوط ا تخصیص منااع دولتی و نیز تایر اولویتهاي موردنظر
دولتها اررتی گردد.

نتيجه
توزی و تحلیه نظام مالی قراردادهاي نفتی كشورهاي اررتيی شيد نشيان داد كي كشيورهاي
تولیدكنندۀ نفت و گاز ،است ا شرایط اقتصادي و اهدا و تیاتتهاي كالن مالی و توتيع اي
خود ،اولویتهاي متفاوتی را در قراردادهاي نفتی دنبال میكنند .كشورهایی ايا اقتصياد وااسيت
ا درآمدهاي نفتی ،ا دنبال دریافت زودهنوام ت م قااهتوج ی از درآمدهاي پروژ هياي نفتيی
هستند .ازای رو ا كارگیري شروط مراوط ا ا رۀ مال،ان و انواع پذیر هيایی ايا مبيالغ اياد كي
درآمدهاي مشخصی را از مراحه اولیك شروع پروژ اراي دولت ایواد میكند ،ميورد توجي ایي
كشورها قرار دارد .موضوع الزام شركتهاي نفتی ايی الملليی از تيوي دوليتهياي یادشيد اي
پرداخت انواع مالیاتهاي محلی اا هد توتع اخشی مناطق محروم ،از دیور مواردي اتت كي
نمود آن در شروط مالی قراردادهاي كشورهاي درحال توتع مش ود اتيت .همننيی در ایي
كشورها ا دلیه ضعفهاي نظارتی و كنترلی دولت ،ا كارگیري نظامهاي مالی شفا ايا مبيانی
محاتباتی تاد رای تر اتت .ازای رو ،ترتیبات مبتنی ار اخذ مالیياتهياي متعيدد تياد  ،ا يرۀ
مال،ان ار اتاس نرخهاي گاات و مشخص ،مالیات ار تودهاي اادآورد مبتنی ار قیميت ،تعیيی
تقف اازیافت هزین ها ،پرداخت حقالزحمك مبتنی ار تولید هر اش ،نفت و  .....در قراردادهياي
نفتی كشورهاي یادشد ا ش،ه گسترد تري مورد اتتفاد قرار گرفت اتت.
درمقااه ،تمركز اصلی كشورهاي توتع یافت در تنظیم قراردادهاي نفتی ،دتتیاای ا تيود
حداكثري از منافع پروژ در شرایط مختلف اقتصادي (ا جاي توج ا ترتیبات ميالی ايا ام،يان
دتترتی زودتر ا درآمدهاي نفتی) ازجمل انواع مالیات ها همنون مالیات ار شركت ،مالیات ار
تودهاي اادآورد  ،و مالیاتهاي خاص ،از طریق ا كارگیري انواع ترتیبات مالی متنيوع و نسيبتا
پینید اا هد ملحوظ نمودن متایرهاي ترگیرگذار در ای حوز و نیز توج ا تایر مالحظيات
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همنون مسائه زیستمحیطی اتت.
از توي دیور ،مقایسك قراردادهاي نفتی كشورهاي اررتی شد اا قراردادهياي جدیيد ایيران
حاكی از آن اتت ك ارخی از ترتیبات و ظرفیتهاي قراردادي ازجملي انيواع پيذیر هيا شيامه
پذیرۀ امضاي قرارداد ،پذیرۀ اكتشا  ،پذیرۀ تولید و  ،...اا توجي اي شيرایط اقتصيادي كشيور و
ا منظور دتترتی اي منيااع درآميدي طيی مراحيه مختليف پيروژ  ،قاالیيت اي كيارگیري در
قراردادهاي  IPCرا داراتت .ا ویژ پذیر هایی اا مبالغ ااد كي در زميان امضياي قيرارداد قاايه
پرداخت میااشند ،اا توج ا شرایط تیاتی و اقتصادي كشور میتوانند صر نظر از جنب هاي
درآمدي ،ا نوان یس امه اازدارند ايراي شيركتهياي نفتيی ايی الملليی اي منظيور فسيخ
قراردادهاي منعقد مه نمایند .گنانن در صورت پیشاینی گنی پذیر اي در قيرارداد تيال
0935ش اا شركت توتال فرانس و  CNPCگی در طرح توتيعك فياز  00پيارس جنيوای ،ایي
موضوع می توانست مانع از خروج تریع و راحت شركتهاي یادشيد اي ا انيك شيرایط تحيریم
گردد .همننی ا منظور كاهش دم انویزۀ ترمای گذاران در خصوص پرداخت پذیر ميیتيوان
در قراردادهاي نفتی ام،ان اازیافت مبالغ پذیر هاي پرداختی ا نوان هزین هاي نفتيی پي از
شروع تولید را پیش اینی نمود ك در ای صورت ا نو ی كاركردي مشاا ايا نقيش اازدارنيدگی
وج التزام () )Liquidated Damages (LDاراي پذیر ها نیز متصور خواهد اود.
ا الو ا كارگیري انواع مالیاتها ازجمل مالیات ار درآمد و یا مالیيات اير ارزش افيزود در
قراردادهاي  IPCهمنون قراردادهاي ایع متقااه اا روی،رد مدیریت ا ینك جریانهياي درآميدي
در شرایط مختلف اقتصادي پروژ و نوتانات قیمت نفت خيام (و ني صيرفا ميه اي یيس اليزام
قانونی) ،انا ا ددیلی مافول ماند ك اا تبیی تازوكارهاي قراردادي و مالی مراوط (همنيون
قراردادهاي كشور راق) میتوان نسبت ا ا ین تازي منافع قراردادي و اتتفاد از آن ا نوان
اازار كنترلی درآمدهاي پیمان،ار اقدام نمود .همننی از تركیب ای نصر اا م،انیزم قیمتهاي
انتقالی می توان اراي تشویق شركتهاي نفتی ا منظور ت،میه زنویيرۀ ارزش افيزود و توتيعك
صنایع پایی دتت نفت و گاز در راتتاي تیاتتهاي اقتصاد مقاومتی نیز ا ر ارد.
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