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  جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية
  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥-٢١جنيف، 

  *تجدول األعمال املؤقمن ‘ ٣’) ب (٦البند 
مناقشة املسائل املوضوعية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املـسائل         

ر األجـنيب   مـسائل االسـتثمار املباشـ     : مـسائل أخـرى   : الضريبية
مبــا يف ذلــك مــسائل  والــضرائب املفروضــة علــى الــشركات،  

  الضرائب املفروضة على املوارد بالنسبة للبلدان النامية
    

، مسائل االستثمار املباشر األجنيب والضرائب املفروضة علـى الـشركات             
مــسائل مطروحــة علــى  : الــضرائب املفروضــة علــى املــوارد  مبــا يف ذلــك

 اللجنة للنظر فيها
    

  **مذكرة من األمانة العامة    
  

  مةمقد    
، مبــا يف إن مــسائل االســتثمار املباشــر األجــنيب والــضرائب املفروضــة علــى الــشركات    - ١

يف جـدول أعمـال     ، مدرجة   سائل الضرائب املفروضة على املوارد بالنسبة للبلدان النامية       مذلك  
 يف إطـــار ،الـــدورة التاســـعة للجنـــة اخلـــرباء املعنيـــة بالتعـــاون الـــدويل يف املـــسائل الـــضريبية       

 .‘٣ ’)ب( ٦ البند
 
  

 *  E/C.18/2013/1.  
، ويقتـصر  جـدول األعمـال  بنود  البند من     تاريخ هذا   حملة عامة عن    تقدم وهي.  األمانة العامة  من إعداد هذه الورقة     **  

  . مت التوصل إليهاآراءأي عكس بالضرورة ت  يف األمر، وهي الالنظر يف مساعدة اللجنةالغرض منها على 
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ــسابعة،    - ٢ ــدورة ال ــةومــع إجنــاز آخــر اســتكمال    ويف ال ــضريبية  األمــم املتحــدة  التفاقي ال
املـسائل مـن خـالل ورقـات      جمموعـة مـن   يفالنظـر  أن جيري  اللجنة من املفيد     رأتالنموذجية،  

 بتقـدمي  ) عـضوا يف اللجنـة  وكـان وقتـها  ( روبن أوليفـر   وكُلف .الثامنة جيري عرضها يف الدورة   
 االستثمار املباشر األجـنيب، مـع التركيـز علـى أمهيـة العوائـد االقتـصادية يف                  مسائلأن  عرض بش 

اسـتخدام احلـوافز الـضريبية      ب تتعلـق مـذكرة   علـى    ئياجزالعرض   واعُتمد يف ذلك  .  السياق ذلك
ســتيفان فــان ســبق أن عرضــها ) E/C.18/2010/CRP.13(الجتــذاب االســتثمار املباشــر األجــنيب 

 الــسنوية الــسادسة دورةالــثــل جمموعــة البنــك الــدويل يف الــذي كــان مي جامعــة غنــت، ،بــاريس
 .٢٠١٠عام اليت عقدت يف  ،للجنة

الـضرائب  الـذي حتدثـه      التـأثري الـسليب    ضمن العرض الذي قدمه يف     السيد أوليفر    ونظر  - ٣
ا يـؤدي إىل اخنفـاض األجـور     مبـ  ،جم االسـتثمارات  حل بالنسبة  املفروضة على رأس املال األجنيب    

كـان  مب املرتبطـة العوائد االقتصادية   ب مسائل تتعلق  أيضا   ونوقشت .أو ارتفاع معدالت البطالة   /و
 املؤسـسات، املنشأة الدائمة وأربـاح     ب املتعلقتني ٧ و   ٥ باملادتني   ، أو عدم صلتها،   صلتهامعني و 

ــ املتعلقـــة ٦واملـــادة   ،املؤســـسات الـــشريكةب املتعلقـــة ٩ واملـــادة ،متلكـــات العقاريـــةدخل املبـ
ــادة ــة ١٠ واملـ ــهم،  املتعلقـ ــاح األسـ ــادةبأربـ ــة ١١  واملـ ــدةب املتعلقـ ــادة ،الفائـ ــة ١٢ واملـ  املتعلقـ

املتعلقـــة بالـــصناعات مـــسائل أخـــرى غـــري تلـــك  أي  هـــذه املـــذكرة تتطـــرق وال. اإلتـــاواتب
 .االستخراجية

كـان  مب املرتبطـة  ناقشت اللجنة مـسائل مـن قبيـل العوائـد            ، املذكور العرضويف أعقاب     - ٤
 واحلاجــة إىل سياســات ضــريبية مالئمــة الســتغالل املــوارد،   ، بــاملوارد الطبيعيــةواملتــصلة معــني

 الـيت   اإليـرادات تتعـرض خلـسارة      مـن البلـدان الناميـة         أن بلدانا كثرية   عدد من املشاركني  ورأى  
إعفـاءات ضـريبية     ُيمـنح مـن يـستغلون املـوارد    ،حيـان فـي كـثري مـن األ   ف. تتأتى يف هذا الـسياق  

 ، مـن قبيـل    آثـار خارجيـة   يف  تسبب أنشطتهم   تميكن تربيرها من الناحية االقتصادية، يف حني         ال
ــة ــة الــيت ال  ، تــؤثراألضــرار البيئي ناســبة يف املتعويــضات ال تقــدَّم هلــا  ســلبا علــى اجملتمعــات احمللي

  .ةكثري أحيان
  

 اجتماع اخلرباء    
 باألمانة العامـة،    دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   التابع إل مكتب متويل التنمية    ام  ق  - ٥
 فريـق لجـدول األعمـال، بتنظـيم اجتمـاع     بنـود   هـذا البنـد مـن    تناول مساعدة اللجنة يف   دفهب
 . ٢٠١٣مايو / أيار٢٨ يف ، اخلرباء ملدة يوم واحدمن

للبلـدان الناميـة يف   بالنـسبة  ضايا امللحـة    حتديـد القـ   ) أ (:وكان اهلدف من االجتماع هو      - ٦
 بتلـك  فيما يتعلـق  التوجيه منحتديد االحتياجات   ) ب (؛جمال ضرائب الصناعات االستخراجية   

http://undocs.org/ar/E/C.18/2010/CRP.13�
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 مين تقـد  متكنـها مـ    يـة الـيت   كيفبـشأن ال  أعمـال    فيما تضطلع بـه مـن         اللجنة إرشاد) ج(املسائل؛  
اجلمـع بـني    ) د (؛نـاء مـع اآلخـرين      مع العمل بـشكل ب     امليدان،مسامهة فريدة من نوعها يف هذا       

 .سائلذه املهب املعنينيخمتلف أصحاب املصلحة 

ضـرييب  وركزت املناقشات على املسائل اليت تواجهها البلدان النامية عند تصميم نظام              - ٧
أن يـوفر العمـل الـذي تـضطلع          ضمانا إلمكانيـة  ، وذلك    وإدارته  الصناعات االستخراجية  خيص

لبلـدان الناميـة يف هـذا اجملـال         للـدعم   مزيـدا مـن ا    التعـاون الـضرييب     يتعلق ب فيما  األمم املتحدة   به  
ن من السلطات الضريبية الوطنيـة،      و املشارك ، نظر جتماعويف أثناء اال  . التنميةجماالت  اهلام من   

 يف مـسألة التعـاون الـضرييب        ، والقطـاع اخلـاص    ،واملنظمات الدولية، واملنظمات غـري احلكوميـة      
 .ونصناعات االستخراجية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية لتعزيز هذا التعاالدويل يف قطاع ال

  انعقـاد   قبـل  ،)un.org/esa/ffd (على املوقع الشبكي ملكتب متويـل التنميـة       وسوف يتاح     - ٨
ن و املـشارك الـيت قـدمها  عـروض   يـوجز ال   عن االجتمـاع   تقرير تفصيلي    ،الدورة السنوية التاسعة  

 .املناقشات اليت تلت ذلكو
  

 جماالت العمل املمكنة     
 مناخ االستثمار     

ــة     - ٩ ــة يف مناقــشة أمهي ــة قــد ترغــب اللجن ــاخ اســتثماري مــؤات  هتيئ ــسبة من لتــشجيع بالن
ويف الوقـت نفـسه،     .  التنميـة املـستدامة     حتقيـق  سهم يف يـ  ميكن بدوره أن     و ما االستثمارات، وه 

قاعـدة  فيمـا يتـصل ب     يهـا  يترتـب عل   األثـر الـذي قـد     تقيـيم    دور احلـوافز الـضريبية و      دراسـة ميكن  
علـى متويـل املـدارس واملستـشفيات وغريهـا مـن            البلـد    قـدرة    ، على سـبيل املثـال،     إيرادات البلد 
سـباق  ”تفـادي الوقـوع يف       تنظـر يف كيفيـة       أن للجنـة    ميكـن وعالوة على ذلـك،     . املنافع العامة 

 هـذه    تـصميم   ضـمان  ينـها من خالل أمور من ب    ذلك  و توفري احلوافز الضريبية،      عند “حنو القاع 
ومـن  . بـصفة مـستمرة   وحتـديثها    مدى إساءة استعماهلا،   و تهارصد فعالي و،  سليماحلوافز بشكل   

  .قاعدة اإليراداتوقتصاد اال  مسألة احلاجة إىل تنويعأيضا يف هذا الصدداألمور ذات الصلة 
  

 سمات اخلاصة للقطاع ال    

ق و الفـر  مبا يف ذلـك   عات االستخراجية،   السمات اخلاصة للصنا  ميكن للجنة أن تتناول       - ١٠
 املـشتركة بـني كافـة     والـسمات بني خمتلف أنـواع الـصناعات االسـتخراجية   ذات الصلة القائمة   

ويـشمل ذلـك، علـى سـبيل        . تنميـة ال ملـسرية البلـد حنـو      ه بالنـسبة  عنيـ تمـا قـد     و،  الصناعات تلك
 نظـم ضـريبية   تـصميم صـعوبة   الـصناعات، و تلـك مـن  املتأتيـة  املثال ال احلصر، تقلب اإليرادات   
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احلاجـة إىل الـشفافية مـن جانـب احلكومـة والقطـاع             و ضـريبية،    ةاقتصاديلتحقيق عوائد   مناسبة  
 .العوامل اخلارجية البيئية السلبيةب تتعلقلة بالضرائب اليت ص فضال عن املسائل املت،اخلاص

  
 دور اجلهات الفاعلة املختلفة     

ىل أن تضع يف االعتبار الدور الذي تضطلع بـه كـل مـن              إ ايف مداوالهت  اللجنةستحتاج    - ١١
 صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل      ها العاملة يف هذا اجملال، مبا فيةختلفاملاملنظمات الدولية  

فــضال عــن املنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات  يف امليــدان االقتــصادي، ومنظمــة التعــاون والتنميــة 
األمـم املتحـدة    نية أن يوفر العمل الذي تضطلع بـه         ضمان إمكا هو  من ذلك   واهلدف  . األخرى

جمـاالت  لبلـدان الناميـة يف هـذا اجملـال اهلـام مـن              للـدعم   مزيدا مـن ا   التعاون الضرييب   فيما يتعلق ب  
اللـذين   مـع جتنـب االزدواجيـة والتجـزؤ     ،)وخاصة من خالل التعاون بني هذه البلدان       (التنمية  

 “املـشورة مـن جهـات أخـرى       ”بإمكانية تلقي   النامية   السماح للبلدان    معولكن  ال لزوم هلما،    
 . اصةاليت هتمها بصفة خبشأن القضايا 

الــيت استكــشاف األدوار مــن املناســب أن جيــري  اللجنــة قــد جتــدوعــالوة علــى ذلــك،   - ١٢
  الواجبـة هلـم    قـوق احل و ، واجلهات الفاعلة غـري احلكوميـة      هممستشاروو الضرائب   ودافعيؤديها  

 .  يف هذا اجملالبة عليهم املترتسؤولياتاملو

الـصناعات  املفروضـة يف قطـاع      لـضرائب   ا ارتبـاط وميكن للجنة أيضا أن تدرس كيفيـة          -١٣
، مثـل تـسعري   مـن املنتـديات   وغريهـا يف اللجنـة   حاليـا   االستخراجية مبواضيع أخرى قيد املناقشة      

ضافة،  وضــرائب القيمــة املــ ،فــرض الــضرائب علــى اخلــدمات، وتبــادل املعلومــات  والتحويــل، 
 .فضال عن بناء القدرات املؤسسية واإلدارية

  
  العاجلةاملسائل     

اسـتخراج  ب اخلاصـة حتديـدا    املـسائل    يعـاجل يف الدورة الثامنة، تقرر تشكيل فريق عامـل           - ١٤
،  هـذا الفريـق العامـل      لكن مل جير تشكيل   و. املوارد الطبيعية واإليرادات الضريبية للبلدان النامية     

ــالنظر إىل  ــيقبـ ــت  اضـ ــه  لوقـ ــيتاح أمامـ ــان سـ ــذي كـ ــل أن قالـ ــهت ”بـ ــه ينتـ ــة “ واليتـ يف هنايـ
لألعــضاء اجلــدد اآلن  متــروك تــهتــشكيل هــذا الفريــق وواليواألمــر يف  .٢٠١٣يونيــه /حزيــران

 . اللجنة يف

 :  ما يليهانظر فيأن ت قد تود اللجنة ومن املسائل اليت  - ١٥

 ؛اخلاصة بهصر عناوال  اجلاريلعملل هاينبغي منحاليت األولوية   )أ(  
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 اتسياسخاصــة بالــ “ أدواتجمموعــة” تــوفري لن قبيــمــ(املتوخــاة  اإلجنــازات  )ب(  
 مـن   ذلـك تقنيـة أو إداريـة أو غـري       إرشـادات وتوصـيات      أو وضـع  أو اإلدارة للبلدان الناميـة،      /و

 ؛)تدابري الدعم العملية القائمة على االحتياجات

 ؛ هذين الشكلنيواملفاضلة بنياللجنة الفرعية،  أو والية الفريق العامل  )ج(  

ــة   )د(   ــال   العالق ــع األعم ــة م ــذها  القائم ــيت تنف ــات األخــرى  ال  ،املنظمــات والكيان
  النموذجية؛ الضريبية األمم املتحدةاملتصل باتفاقية   جوانب العمليشمل مبا

وجوب أن ُيطلب إىل أي كيان يـشكل علـى النحـو املـشار إليـه، سـواء                مدى    )هـ(  
 نظــر يف بعــض املــسائلالــيت تنــاط بــه، أن يالواليــة إطــار يف ، جلنــة فرعيــةأو   عــامالافريقــكــان 
أخـرى مـن    النظر يف مـسائل     بـ وصـي   ي أمـام ذلـك الكيـان كـي        اجملـال مفتوحـا      مع تـرك  ،  احملددة
 ؛ القبيل هذا

 أو   عـامال  افريقـ أي كيان يشكل علـى النحـو املـشار إليـه، سـواء كـان                منسق    )و(  
 ؛) أمكن، كلمامن بني أعضاء اللجنةاختيار املنسق على  العادة جرت(جلنة فرعية 

 أي كيان يـشكل علـى النحـو املـشار إليـه، سـواء                أعضاء وجوب حتديد مدى    )ز(  
 مدى إمكانيـة االتفـاق علـى اختيـارهم         أو   ،يف الدورة السنوية  ،  جلنة فرعية  أو    عامال افريقكان  

متثيـل واسـع    وجـود   احلاجـة إىل     لتقدير املنسق، مع مراعـاة       الحق، أو ترك ذلك األمر    يف موعد   
 ؛ الناحية العمليةمنالنطاق ومتوازن 

 اللجـان الفرعيـة املختلفـة بـشأن املـسائل          وأتشاور األفرقة العاملة    ضرورة أن ت    )ح(  
  .“عدة قطاعات شملت”ذات اجلوانب الواضح أهنا 
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	البند 6 (ب) ’3‘ من جدول الأعمال المؤقت*
	مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية: مسائل أخرى: مسائل الاستثمار المباشر الأجنبي والضرائب المفروضة على الشركات، بما في ذلك مسائل الضرائب المفروضة على الموارد بالنسبة للبلدان النامية

	مسائل الاستثمار المباشر الأجنبي والضرائب المفروضة على الشركات، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الموارد: مسائل مطروحة على اللجنة للنظر فيها
	مذكرة من الأمانة العامة**
	* E/C.18/2013/1.
	** هذه الورقة من إعداد الأمانة العامة. وهي تقدم لمحة عامة عن تاريخ هذا البند من بنود جدول الأعمال، ويقتصر الغرض منها على مساعدة اللجنة في النظر في الأمر، وهي لا تعكس بالضرورة أي آراء تم التوصل إليها.
	مقدمة
	1 - إن مسائل الاستثمار المباشر الأجنبي والضرائب المفروضة على الشركات، بما في ذلك مسائل الضرائب المفروضة على الموارد بالنسبة للبلدان النامية، مدرجة في جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، في إطار البند 6 (ب) ’3‘.
	2 - وفي الدورة السابعة،  ومع إنجاز آخر استكمال لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية، رأت اللجنة من المفيد أن يجري النظر في مجموعة من المسائل من خلال ورقات يجري عرضها في الدورة الثامنة. وكُلف روبن أوليفر (وكان وقتها عضوا في اللجنة) بتقديم عرض بشأن مسائل الاستثمار المباشر الأجنبي، مع التركيز على أهمية العوائد الاقتصادية في ذلك السياق. واعتُمد في ذلك العرض جزئيا على مذكرة تتعلق باستخدام الحوافز الضريبية لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي (E/C.18/2010/CRP.13) سبق أن عرضها ستيفان فان باريس، جامعة غنت، الذي كان يمثل مجموعة البنك الدولي في الدورة السنوية السادسة للجنة، التي عقدت في عام 2010.
	3 - ونظر السيد أوليفر ضمن العرض الذي قدمه في التأثير السلبي الذي تحدثه الضرائب المفروضة على رأس المال الأجنبي بالنسبة لحجم الاستثمارات، بما يؤدي إلى انخفاض الأجور و/أو ارتفاع معدلات البطالة. ونوقشت أيضا مسائل تتعلق بالعوائد الاقتصادية المرتبطة بمكان معين وصلتها، أو عدم صلتها، بالمادتين 5 و 7 المتعلقتين بالمنشأة الدائمة وأرباح المؤسسات، والمادة 6 المتعلقة بدخل الممتلكات العقارية، والمادة 9 المتعلقة بالمؤسسات الشريكة، والمادة 10 المتعلقة بأرباح الأسهم، والمادة 11 المتعلقة بالفائدة، والمادة 12 المتعلقة بالإتاوات. ولا تتطرق هذه المذكرة أي مسائل أخرى غير تلك المتعلقة بالصناعات الاستخراجية.
	4 - وفي أعقاب العرض المذكور، ناقشت اللجنة مسائل من قبيل العوائد المرتبطة بمكان معين والمتصلة بالموارد الطبيعية، والحاجة إلى سياسات ضريبية ملائمة لاستغلال الموارد، ورأى عدد من المشاركين أن بلدانا كثيرة من البلدان النامية تتعرض لخسارة الإيرادات التي تتأتى في هذا السياق. ففي كثير من الأحيان، يُمنح من يستغلون الموارد إعفاءات ضريبية لا يمكن تبريرها من الناحية الاقتصادية، في حين تتسبب أنشطتهم في آثار خارجية، من قبيل الأضرار البيئية، تؤثر سلبا على المجتمعات المحلية التي لا تقدَّم لها التعويضات المناسبة في أحيان كثيرة.
	اجتماع الخبراء
	5 - قام مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، بهدف مساعدة اللجنة في تناول هذا البند من بنود جدول الأعمال، بتنظيم اجتماع لفريق من الخبراء لمدة يوم واحد، في 28 أيار/مايو 2013. 
	6 - وكان الهدف من الاجتماع هو: (أ) تحديد القضايا الملحة بالنسبة للبلدان النامية في مجال ضرائب الصناعات الاستخراجية؛ (ب) تحديد الاحتياجات من التوجيه فيما يتعلق بتلك المسائل؛ (ج) إرشاد اللجنة فيما تضطلع به من أعمال بشأن الكيفية التي تمكنها من تقديم مساهمة فريدة من نوعها في هذا الميدان، مع العمل بشكل بناء مع الآخرين؛ (د) الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهذه المسائل.
	7 - وركزت المناقشات على المسائل التي تواجهها البلدان النامية عند تصميم نظام ضريبي يخص الصناعات الاستخراجية وإدارته، وذلك ضمانا لإمكانية أن يوفر العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون الضريبي مزيدا من الدعم للبلدان النامية في هذا المجال الهام من مجالات التنمية. وفي أثناء الاجتماع، نظر المشاركون من السلطات الضريبية الوطنية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، في مسألة التعاون الضريبي الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية لتعزيز هذا التعاون.
	8 - وسوف يتاح على الموقع الشبكي لمكتب تمويل التنمية (un.org/esa/ffd)، قبل انعقاد الدورة السنوية التاسعة، تقرير تفصيلي عن الاجتماع يوجز العروض التي قدمها المشاركون والمناقشات التي تلت ذلك.
	مجالات العمل الممكنة 
	مناخ الاستثمار 

	9 - قد ترغب اللجنة في مناقشة أهمية تهيئة مناخ استثماري مؤات بالنسبة لتشجيع الاستثمارات، وهو ما يمكن بدوره أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، يمكن دراسة دور الحوافز الضريبية وتقييم الأثر الذي قد يترتب عليها فيما يتصل بقاعدة إيرادات البلد، على سبيل المثال، قدرة البلد على تمويل المدارس والمستشفيات وغيرها من المنافع العامة. وعلاوة على ذلك، يمكن للجنة أن تنظر في كيفية تفادي الوقوع في ”سباق نحو القاع“ عند توفير الحوافز الضريبية، وذلك من خلال أمور من بينها ضمان تصميم هذه الحوافز بشكل سليم، ورصد فعاليتها ومدى إساءة استعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة. ومن الأمور ذات الصلة أيضا في هذا الصدد مسألة الحاجة إلى تنويع الاقتصاد وقاعدة الإيرادات.
	السمات الخاصة للقطاع 

	10 - يمكن للجنة أن تتناول السمات الخاصة للصناعات الاستخراجية، بما في ذلك الفروق ذات الصلة القائمة بين مختلف أنواع الصناعات الاستخراجية والسمات المشتركة بين كافة تلك الصناعات، وما قد تعنيه بالنسبة لمسيرة البلد نحو التنمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقلب الإيرادات المتأتية من تلك الصناعات، وصعوبة تصميم نظم ضريبية مناسبة لتحقيق عوائد اقتصادية ضريبية، والحاجة إلى الشفافية من جانب الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن المسائل المتصلة بالضرائب التي تتعلق بالعوامل الخارجية البيئية السلبية.
	دور الجهات الفاعلة المختلفة 

	11 - ستحتاج اللجنة في مداولاتها إلى أن تضع في الاعتبار الدور الذي تضطلع به كل من المنظمات الدولية المختلفة العاملة في هذا المجال، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فضلا عن المنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى. والهدف من ذلك هو ضمان إمكانية أن يوفر العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون الضريبي مزيدا من الدعم للبلدان النامية في هذا المجال الهام من مجالات التنمية (وخاصة من خلال التعاون بين هذه البلدان )، مع تجنب الازدواجية والتجزؤ اللذين لا لزوم لهما، ولكن مع السماح للبلدان النامية بإمكانية تلقي ”المشورة من جهات أخرى“ بشأن القضايا التي تهمها بصفة خاصة. 
	12 - وعلاوة على ذلك، قد تجد اللجنة من المناسب أن يجري استكشاف الأدوار التي يؤديها دافعو الضرائب ومستشاروهم والجهات الفاعلة غير الحكومية، والحقوق الواجبة لهم والمسؤوليات المترتبة عليهم في هذا المجال. 
	13- ويمكن للجنة أيضا أن تدرس كيفية ارتباط الضرائب المفروضة في قطاع الصناعات الاستخراجية بمواضيع أخرى قيد المناقشة حاليا في اللجنة وغيرها من المنتديات، مثل تسعير التحويل، وفرض الضرائب على الخدمات، وتبادل المعلومات، وضرائب القيمة المضافة، فضلا عن بناء القدرات المؤسسية والإدارية.
	المسائل العاجلة 
	14 - في الدورة الثامنة، تقرر تشكيل فريق عامل يعالج المسائل الخاصة تحديدا باستخراج الموارد الطبيعية والإيرادات الضريبية للبلدان النامية. ولكن لم يجر تشكيل هذا الفريق العامل، بالنظر إلى ضيق الوقت الذي كان سيتاح أمامه قبل أن ”تنتهي ولايته“ في نهاية حزيران/يونيه 2013. والأمر في تشكيل هذا الفريق وولايته متروك الآن للأعضاء الجدد في اللجنة. 
	15 - ومن المسائل التي قد تود اللجنة أن تنظر فيها ما يلي: 
	(أ) الأولوية التي ينبغي منحها للعمل الجاري والعناصر الخاصة به؛
	(ب) الإنجازات المتوخاة (من قبيل توفير ”مجموعة أدوات“ خاصة بالسياسات و/أو الإدارة للبلدان النامية، أو وضع إرشادات وتوصيات تقنية أو إدارية أو غير ذلك من تدابير الدعم العملية القائمة على الاحتياجات)؛
	(ج) ولاية الفريق العامل أو اللجنة الفرعية، والمفاضلة بين هذين الشكلين؛
	(د) العلاقة القائمة مع الأعمال التي تنفذها المنظمات والكيانات الأخرى، بما يشمل جوانب العمل  المتصل باتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية؛
	(هـ) مدى وجوب أن يُطلب إلى أي كيان يشكل على النحو المشار إليه، سواء كان فريقا عاملا أو لجنة فرعية، في إطار الولاية التي تناط به، أن ينظر في بعض المسائل المحددة، مع ترك المجال مفتوحا أمام ذلك الكيان كي يوصي بالنظر في مسائل أخرى من هذا القبيل؛ 
	(و) منسق أي كيان يشكل على النحو المشار إليه، سواء كان فريقا عاملا أو لجنة فرعية (جرت العادة على اختيار المنسق من بين أعضاء اللجنة، كلما أمكن)؛
	(ز) مدى وجوب تحديد أعضاء أي كيان يشكل على النحو المشار إليه، سواء كان فريقا عاملا أو لجنة فرعية، في الدورة السنوية، أو مدى إمكانية الاتفاق على اختيارهم في موعد لاحق، أو ترك ذلك الأمر لتقدير المنسق، مع مراعاة الحاجة إلى وجود تمثيل واسع النطاق ومتوازن من الناحية العملية؛
	(ح) ضرورة أن تتشاور الأفرقة العاملة أو اللجان الفرعية المختلفة بشأن المسائل ذات الجوانب الواضح أنها ”تشمل عدة قطاعات“.

