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  الفصل األول
  

  مقدمة    
، ُعقــدت الــدورة الثامنــة ٢٠١٢/٢٥٥عمــال مبقــّرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    - ١

ــة بالتعــاون الــدويل يف املــسائل الــضريبية يف جنيــف يف الفتــرة مــن    للجنــة ا  إىل ١٥خلــرباء املعني
  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٩
ــة    - ٢ ــة للجن ــدورة الثامن ــة و  ٢٤وحــضر ال ــهم  ١٠١ مــن أعــضاء اللجن  مــن املــراقبني، من
  .)١(مراقبا قطريا ٣٠
  ):E/C.18/2012/1( وثائقها ويف ما يلي جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة وبيان  - ٣

  .افتتاح رئيس اللجنة للدورة  - ١  
  ).E/C.18/2012/2 و E/C.18/2012/1(إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   - ٢  
  :مناقشة املسائل املوضوعية املتعلّقة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية  - ٣  
ــة للــضر       )أ(   ــة األمــم املتحــدة النموذجي ــتكمال اتفاقي ــة االســتكمال  (ائب اس حال

  ؛)E/C.18/2012/3) (٢٠١١والنشر وما إىل ذلك يف عام 
  ؛)E/C.18/2012/CRP.1(الدليل العملي للبلدان النامية : تسعري التحويل  )ب(  
  ؛)E/C.18/2012/CRP.4 و E/C.18/2012/4(املعاملة الضريبية للخدمات   )ج(  
لثنائيـة بــني البلـدان املتقدمــة   تنقـيح دليـل التفــاوض علـى املعاهــدات الـضريبية ا      )د(  

  ؛)E/C.182012/CRP.3(النمو والبلدان النامية 
  ؛)E/C.18/2012/CRP.10(األرباح الرأمسالية : ١٣املادة   )هـ(  
  ؛)E/C.18/2012/CRP.6(اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وآليات تغري املناخ   )و(  
  ؛)E/C.18/2012/CRP.2(تبادل املعلومات   )ز(  
  ؛)E/C.18/2011/CRP.8(الدليل املقترح إلجراءات التراضي : وية املنازعاتتس  )ح(  
  ؛)E/C.18/2012/CRP.12(بناء القدرات   )ط(  

__________ 
ميكـــــــــن االطـــــــــالع علـــــــــى املزيـــــــــد مـــــــــن املعلومـــــــــات عـــــــــن املـــــــــشاركني علـــــــــى املوقـــــــــع      )١(  

http://www.un.org/esa/ffd/tax/eighthsession/index.htm. 
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فـــــرض الـــــضرائب واســـــتخدام تكنولوجيـــــا وســـــائل االتـــــصال احملمولـــــة     )ي(  
)E/C.18/2012/CRP.13(؛  

  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  )ك(  
  ؛)E/C.18/2012/CRP.7(ة تصنيف اهليئات املختلط  )ل(  
  ؛)E/C.18/2012/CRP.5(“ املشاريع املتصلة”معىن : ٥املادة   )م(  
ــة      )ن(   ــة املــــضافة الدوليــ ــريبة القيمــ ــة يف حــــاالت ضــ مــــسائل املنــــشآت الدائمــ

)E/C.18/2012/CRP.9(؛  
  ؛)E/C.18/2012/5(مسائل النقل : ٨املادة   )س(  
ئب املفروضــة علــى الــشركات   مــسائل االســتثمار املباشــر األجــنيب والــضرا      )ع(  

)E/C.18/2012/CRP.11.(  
  .مواعيد الدورة التاسعة للجنة وجدول أعماهلا  - ٤
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة  - ٥
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  الفصل الثاين
  

  تنظيم الدورة    
  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال    

 يافّـار، رئـيس جلنـة اخلـرباء،      ، افتتح أرمانـدو الرا    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يف    - ٦
وأشار إىل أن أكثر املهام املطروحة أمام اللجنة إحلاحا هي دليـل األمـم املتحـدة                . الدورة الثامنة 

العملي لتسعري التحويل للبلدان النامية، ومناقشة فرض الضرائب علـى رسـوم اخلـدمات التقنيـة          
ييب بني البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان   يف إطار اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضر       

وأعـرب الـرئيس أيـضا عـن األمـل يف أن يـتم تنقـيح                ). اتفاقية األمم املتحدة النموذجيـة    (النامية  
تقبل، مــسلِّما يف الوقــت ذاتــه اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة بــصورة أكثــر انتظامــا يف املــس  

  .ينطوي عليه ذلك من مسائل إجياد املوارد مبا
ورحب ألكسندر تريبلكوف، مدير مكتـب متويـل التنميـة بـإدارة الـشؤون االقتـصادية                 - ٧

  .واالجتماعية التابعة لألمانة العامة، بأعضاء اللجنة واملراقبني
وقــدم الــسيد تريبلكــوف تقريــرا عــن نظــر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف تقريــر     - ٨

ــسابعة    ــسنوية الـ ــا الـ ــة عـــن دورهتـ ــراره   . )E/2011/45(اللجنـ ــد رحـــب يف قـ ــان اجمللـــس قـ وكـ
، بأعمــال اللجنـــة  ٢٠١٢يوليــه  / أثنــاء الــدورة املوضـــوعية الــيت عقــدها يف متـــوز    ٢٠١٢/٣٣

وإضـافة إىل ذلـك، أحـاط       . تنفيذ واليتها وشـجعها علـى مواصـلة جهودهـا يف هـذا الـصدد               يف
ويف حــني  . مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة٢٠١١اجمللــس علمــا بالنــسخة املنقحــة لعــام 

يعترب اجمللس أنه من الضروري أن تعـرض البلـدان مواقفهـا القطريـة بـشأن النمـوذج حـسبما                 مل
اقترحت اللجنة يف تقريرها السابق، سَتنشر األمانة العامة على موقعهـا الـشبكي مجيـع املواقـف                

  .اليت تقدمها إليها الدول األعضاء
دي واالجتمـاعي نـوه يف نفـس القـرار          وأشار السيد تريبلكوف إىل أن اجمللـس االقتـصا          - ٩

بعمــل مكتــب متويــل التنميــة، يف نطــاق واليتــه، علــى وضــع برنــامج لتنميــة القــدرات يف جمــال  
التعــاون الــضرييب الــدويل هبــدف تعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة علــى وضــع نظــم ضــريبية أكثــر 

غتها املـستكملة يف عـام      وباالعتماد على اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة بـصي           . فعالية وكفاءة 
ــى        ٢٠١١ ــة عل ــدان النامي ــدرات البل ــز ق ــستقبل إىل تعزي ــدرات يف امل ــاء الق ــدابري بن ، ســترمي ت

  .التفاوض بشأن املعاهدات الضريبية وإدارهتا وتفسريها
 بتقرير األمني   ٢٠١٢/٣٣وأحاط اجمللس االقتصادي واالجتماعي كذلك علما يف قراره           - ١٠

وخلــص التقريــر، الــذي أُعــدَّ بالتــشاور مــع أعــضاء ). E/2012/8(ماهلــا العــام عــن دور اللجنــة وأع
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قـادرة علـى تقـدمي مـسامهة مميـزة      دوليـة ذات الـصلة، إىل أن اللجنـة         اللجنة، فضال عن املنظمات ال    
وعملية ودائمة لتحسني التعاون الدويل يف املسائل الضريبية، مع استكشاف الفرص املتاحة إلجياد             

ــآز   ــاء القــدرات،   ر بــني عمــل األمــم املتحــدة يف جمــايل  مزيــد مــن أوجــه الت ــسياسات وبن  وضــع ال
  .جهة، وعمل غريها من املنظمات الدولية واهليئات اإلقليمية، من جهة أخرى من
ويف ضوء االتفـاق الواسـع النطـاق بـني الوفـود وأعـضاء اللجنـة علـى أن هنـاك حاجـة                         - ١١

ــة ولتمكينــه    ــها، طلــب اجمللــس  ا مــنماســة إىل مــوارد إضــافية لــدعم عمــل اللجن  الوفــاء بواليت
ــام    يف ــسه إىل األمــني الع ــرار نف ــرا إىل  ”الق ــدم تقري ــا    أن يق ــدم حيــرز الحق ــس عــن أي تق اجملل
تعزيز عمل اللجنة وتعاوهنا مع اهليئات املتعددة األطراف املعنية واملنظمـات اإلقليميـة ودون                يف

 ٢٠١٣ النـصف األول مـن عـام      ، وقرر عقـد اجتمـاع مدتـه يـوم واحـد يف            “اإلقليمية املختصة 
للنظر يف التعاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية، مبـا يف ذلـك الترتيبـات املؤسـسية للنـهوض هبـذا                       

  .التعاون، مبشاركة السلطات الضريبية الوطنية
ــة         - ١٢ ــتنتهي يف هنايـ ــة سـ ــاليني يف اللجنـ ــضاء احلـ ــة األعـ ــع لواليـ ــسنوات األربـ ــا أن الـ ومبـ

م الــسيد تريبلكــوف الفرصــة، يف الــدورة الثامنــة، لــشكر أولئــك  ، اغتــن٢٠١٣يونيــه /حزيــران
  .األعضاء على جهودهم يف آخر دورة سنوية هلم بتلك الصفة

وشــكر الــرئيُس ليزلــوت كانــا علــى قبوهلــا أن تكــون مقــررة للــدورة، وقــدم جــدول       - ١٣
ــه) E/C.18/2012/1(األعمــال املؤقــت  ــة فاعتمدت ناقــشات ويعكــس املــوجز التــايل امل . إىل اللجن

  .املتعلقة ببنود جدول األعمال، وهو ال يورد بالضرورة تلك املناقشات وفق ترتيب إجرائها
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  الفصل الثالث
  

ويل مناقشة واستنتاجات بـشأن املـسائل املوضـوعية املتعلقـة بالتعـاون الـد                 
  املسائل الضريبية يف

  ةدليل األمم املتحدة العملي لتسعري التحويل للبلدان النامي  - ألف  
ــسعري           - ١٤ ــة بت ــة املتعلق ــسائل العملي ــة بامل ــة املعني ــة الفرعي ــسق اللجن ــام ســتيغ ســولند، من ق

التحويل، اليت أسندت إليها مهمة إعداد دليل األمـم املتحـدة العملـي لتـسعري التحويـل للبلـدان                   
ــشأنه           ــاع بـ ــة اجتمـ ــة غرفـ ــدم ورقـ ــال، وقـ ــدول األعمـ ــن جـ ــد مـ ــذا البنـ ــرض هـ ــة، بعـ الناميـ

)E/C.18/2012/CRP.1(         والـتمس املنـسق املوافقـة علـى        . ، وكذلك مـشاريع فـصول مـن الـدليل
  .اعتماد الدليل ونشره

 خمتلــف طبعاتــه علــى مــر الــزمن، وأشــار الــسيد ســولند إىل أن اهلــدف مــن الــدليل، يف  - ١٥
 ميكــن تطويرهــا لكــي حتقــق غرضــها يف تقــدمي التوجيــه “وثيقــة قابلــة للتعــديل”أن يكــون  هــو

.  النامية عند التعامل مع مـسائل تـسعري التحويـل الـيت حيتمـل أن تواجههـا                 واملشورة إىل البلدان  
ــادئ       ــق اتــساق واســع مــع املب ــسعي إىل حتقي ــة متثلــت يف ال ــة الفرعي ــة اللجن وأشــار إىل أن والي
التوجيهية ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي بـشأن تـسعري التحويـل للمؤسـسات                    

ات الـضريبية، وذلـك يف ضـوء االعتمـاد الواسـع النطـاق علـى تلـك                 املتعددة اجلنـسيات واإلدار   
  .املبادئ التوجيهية من ِقبل البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء

ووضع السيد سولند دليل األمم املتحدة يف سـياق أوسـع نطاقـا، مرسـياً ركـائزه علـى                     - ١٦
ــه اجمل    ــزم في ــذي الت ــونتريي، ال ــق آراء م ــة     روح تواف ــة يف تعبئ ــدان النامي ــدعم البل ــدويل ب ــع ال تم

وأشـار الـسيد سـولند إىل أن اللجنـة شـرعت يف إعـداد الـدليل لـيس فقـط ألن                      . مواردها احمللية 
مناقشة املسائل الناشئة يف جمال الضرائب الدولية تشكل جزءا مـن واليـة اللجنـة، ولكـن أيـضا                   

ي يقــدم املــشورة بــشأن تنفيــذ  ، الــذ٢٠١١ألن ذلــك العمــل يــتمم اســتكمال النمــوذج لعــام   
  .٩ املنصوص عليه يف املادة “مبدأ االستقاللية”
وأشار السيد سولند إىل أنه يف حني أن الفـصول التـسعة األوىل مـن الـدليل تـستند إىل                      - ١٧

، املتعلــق باملمارســات القطريــة، ممارســات الربازيــل وجنــوب ١٠توافــق اآلراء، يــصف الفــصل 
وارُتئي أن مـن غـري      . ا وصفها مسؤولون حكوميون من تلك البلدان      أفريقيا والصني واهلند كم   

املالئم أو املمكـن الـسعي إىل التوصـل إىل توافـق آراء بـشأن طريقـة وصـف أولئـك املـسؤولني                       
وأعــرب املنــسق عــن شــكره حلكومــات جنــوب أفريقيــا . املمارســات الوطنيــة اخلاصــة ببلــداهنم
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ــضافت   ــان الست ــد والياب ــا واهلن ــة    والــصني وماليزي ــيت عقــدهتا اللجن ها جلــسات العمــل اخلمــس ال
  .الفرعية، وأعرب عن امتنانه جلميع املشاركني يف إعداد الدليل

ويف أعقاب إدالء املنسق مبالحظاتـه االسـتهاللية، قـدم أعـضاء اللجنـة الفرعيـة عروضـا                    - ١٨
رض فعـ : عامة عن كل فصل مقترح، مع تسليط الضوء على الغرض والنهج املتبع يف كل حالـة               

 بـــشأن قابليـــة املقارنـــة؛ وعـــرض مايكـــل ٥ والفـــصل ١أوســـتوال الفـــصل التمهيـــدي . ب.ت
 بـشأن بنـاء القـدرات؛ وعـرض         ٤ بـشأن بيئـة األعمـال التجاريـة والفـصل            ٢كوبتسكي الفصل   

 بـشأن   ٦ بشأن البيئة القانونية؛ وعرضت مونيك فان هركـسن الفـصل            ٣كيجي أوياما الفصل    
 بشأن الوثائق؛ وعرض جوليوس باميديلي الفـصل        ٧ الفصل   األساليب؛ وعرض كيونغ غون يل    

ــصل      ٨ ــاهو الف ــة احلــسابات؛ وعرضــت كــارول دون ــات مراجع ــشأن عملي ــسوية  ٩ ب ــشأن ت  ب
تيزونـغ ليـاو عـن جتربـة الـصني          وأعقـب تقـدَمي العـروض العامـة عـرٌض إضـايف قدمـه               . املنازعات

  . املتعلق باملمارسات القطرية١٠جمال تسعري التحويل كمثال على املواد الواردة يف الفصل  يف
وأثنــاء معاجلــة بعــض الــشواغل احملــددة الــيت أثارهــا جملــس الواليــات املتحــدة لألعمــال   - ١٩

التجارية الدولية خبصوص الـدليل، أشـار الـسيد سـولند إىل أن اللجنـة ال تقـوم بـسن القـوانني،                      
 عـالوة علـى ذلـك،    وأضـاف أنـه  . وأن القصد من الـدليل هـو أن يكـون مبثابـة دليـل توضـيحي        

. يتــوفر للجنــة مــن الناحيــة العمليــة مــا يلــزم مــن الوقــت أو املــوارد إلجــراء مــشاورة عامــة      ال
ووصف السيد سولند العملية اليت استخدمتها اللجنة الفرعية يف صياغة الـدليل وأشـار إىل أهنـا                 

ن املتقدمـة   كانت جامعة إىل حد كبري، وأهنا مكنت املؤسسات التجاريـة واملستـشارين والبلـدا             
  .النمو والنامية من إبداء آرائها على حد سواء، حمققةً بذلك نتيجة متوازنة

ودار نقاش حول اجلوانب املوضوعية يف الدليل، وجرى االتفاق علـى أن اإلشـارة إىل                 - ٢٠
املبادئ التوجيهية ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ينبغـي أال تـشري إىل أي طبعـة             

  .ة من طبعات تلك املبادئ التوجيهيةمعين
مــا طلبــوا إتاحتــه يف شــكل مطبــوع ووافــق أعــضاء اللجنــة علــى الــدليل واعتمــدوه، ك  - ٢١
أقرب وقت ممكن، وإتاحتـه جمانـا يف شـكل ميكـن ترتيلـه مـن املوقـع الـشبكي ملكتـب متويـل                يف

  . لألمم املتحدةالتنمية التابع لألمانة العامة، وترمجته إىل مجيع اللغات الرمسية الست
ــت           - ٢٢ ــدما وف ــت بع ــثرية لإلعجــاب، وُحل ــا امل ــى جهوده ــة عل ــة الفرعي ــكرت اللجن وُش

وطلبت اللجنة إىل السيد سولند أن يعمل مع األمانة العامـة يف إعـداد الـدليل للنـشر،             . بواليتها
وجــرى . مــع إدراج تنقيحــات حتريريــة ال متــس اجلــوهر، واحلــرص علــى اتــساق املــصطلحات  

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٥علـى تلقـي التعليقـات الـيت تعـاجل التباينـات واألخطـاء حـىت                 االتفاق  
. ، على أال ُينظر يف إدراج املسائل ذات الطبيعة املوضوعية يف الطبعة األوىل مـن الـدليل         ٢٠١٢
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يونيـه  / حزيـران  ٣٠وسيجمع السيد سولند املسائل اليت مل متكن معاجلتها يف هذه املرحلة حـىت              
ــة بنـــود ُتـــسلَّم إىل األعـــض  ، مته٢٠١٣ ــا يف قائمـ اء اجلـــدد يف اللجنـــة ملناقـــشتها  يـــدا إلدراجهـ

  .املستقبل مع إمكانية إدراجها يف الطبعات الالحقة يف
وخبصوص مسألة منفصلة ولكنها ذات صلة باملوضوع، وجهت األمانة العامة االنتبـاه              - ٢٣

 “ارد بنـــــاء القـــــدراتاملــــساعدة التقنيـــــة ومــــو  : تــــسعري التحويـــــل ”إىل مــــذكرة بعنـــــوان  
)E/C.18/2012/CRP.14 .(              واملذكرة هي أساسا مثرة عمل جويل كـوبر، وهـو خـبري استـشاري

أجرى دراسـة استقـصائية عـن املـساعدة التقنيـة ومـوارد بنـاء القـدرات الـيت تتيحهـا املنظمـات                       
، الـيت   واقُتـرح تنقـيح تلـك املـذكرة       . ذات الصلة للبلدان النامية، كما خلصتها املنظمات نفسها       

وطُُلـب  . ميكن أن تصبح يف هناية املطـاف مرفقـا مفيـدا للطبعـة املقبلـة مـن دليـل األمـم املتحـدة                      
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١اإلدالء بتعليقات حبلول 

  
ــدان        -باء    ــضرييب بــني البل ــالزدواج ال ــة ل ــة األمــم املتحــدة النموذجي اســتكمال اتفاقي

  املتقدمة النمو والبلدان النامية
بلــغ منــسق اللجنــة الفرعيــة املكلفــة مبناقــشة مــسألة اســتكمال اتفاقيــة األمــم املتحــدة    أ  - ٢٤

. النموذجيــة، روبــن أوليفــر، عــن اســتكمال االتفاقيــة النموذجيــة بنجــاح ونــشرها باإلنكليزيــة  
وأفاد السيد أوليفر بأن اللجنة مل تستكمل النموذج فحـسب بـل أوضـحت أيـضا االختالفـات                  

اقية النموذجيـة واالتفاقيـة الـضريبية النموذجيـة املتعلقـة بالـدخل ورأس املـال                املوجودة بني االتف  
). االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة         (ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي        

وأشار املنسق، أيضا إىل أن خمتلف النماذج غري متنافسة وإمنا متكاملـة، وشـكر أعـضاء اللجنـة                  
فــاظ علــى جــدوى وبغيــة احل.  واألمانــة العامــة علــى إســهامهما يف عمليــة االســتكمال الفرعيــة

منوذج األمم املتحدة، ذكَّر اللجنـة بـضرورة إجـراء عمليـات اسـتكمال منتظمـة ومتـواترة، مـع                    
  . وضع املسائل املتعلقة بإجياد املوارد يف االعتبار

رمجـة النمـوذج قـد بـدأت وأن الطبعـة           وأبلغ مايكل لينارد، أمني اللجنة بالنيابـة، بـأن ت           - ٢٥
وأوضـح الـسيد لينـارد أنـه رغـم        . اإلنكليزية متاحة عن طريق حمـل األمـم املتحـدة لبيـع الكتـب             

، يشار إىل النمـوذج باعتبـاره الـصيغة         ٢٠١٢إجراء التنقيح النهائي لالستكمال ونشره يف عام        
ــستكلمة لعــام   ــرارات املوضــوعية بــ   ٢٠١١امل ــة اختــذت الق شأنه ووضــعت صــيغته  ، ألن اللجن

  . ٢٠١١النهائية يف دورهتا السنوية السابعة املعقودة عام 
كمــا وجــه الــسيد لينــارد انتبــاه األعــضاء واملــراقبني إىل مــذكرة األمانــة العامــة بــشأن      - ٢٦

) E/C.18/2012/3(اتفاقيـة األمــم املتحــدة النموذجيــة، الـيت تتــضمن مــوجزا للمــواد ذات الــصلة   
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علـــــى املـــــشروع لتـــــستخدم علـــــى املوقـــــع الـــــشبكي، حبلـــــول وطلـــــب تقـــــدمي تعليقـــــات 
   .٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١
  

  اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وآليات تغري املناخ   -جيم   
عرضت منسقة الفريق العامل املعين بقـضايا املعاهـدات الـضريبية املتعلقـة بآليـات تغـري                   - ٢٧

ة بقضايا املعاهـدات الـضريبية الناشـئة عـن مـنح وتـداول        املناخ، كلودين دوفييه، املذكرة املتعلق    
ــة        ــة النموذجيـــ ــب االتفاقيـــ ــات مبوجـــ ــدة االنبعاثـــ ــات وأرصـــ ــالق االنبعاثـــ ــراخيص إطـــ تـــ

)E/C.18/2012/CRP.6 .(   وأشـارت الــسيدة دوفييــه إىل أهنــا كانـت تعــرض مــشروعا أوال أعــده
. ت وتعليقــاتفريــق عامــل صــغري، يركــز بــصفة خاصــة علــى القــضايا الــيت تتطلــب توضــيحا    

وأعربــت . ويعكــس املــشروع بعــض االخــتالف يف اآلراء بــني خمتلــف أعــضاء الفريــق العامــل   
املنسقة عن أملها يف أن تكون املناقشة بشأن املوضوع مفيدة وأن تدرج التعليقـات الـواردة يف                 

وقالــت إن الفريــق ســيلتمس  . املــشروع الــذي ســيتاح للجمهــور علــى املوقــع الــشبكي للجنــة  
ــة  تعليقــات  ــة أيــضا مــن أعــضاء اللجن ــسنوية   . خطي ــدورة ال وســيقدَّم مــشروع مــستكمل يف ال

  .٢٠١٣التاسعة للجنة يف عام 
وكانت القضايا املوضوعية اليت نوقـشت تـستند إىل اآلليـات الـسوقية املنـشأة مبقتـضى                   - ٢٨

فيـذ  بروتوكول كيوتو، مثل تداول تراخيص إطالق االنبعاث وآلية التنمية النظيفـة وآليـات التن             
غــري أن . املــشترك واألنــشطة املتــصلة باســتخدام األراضــي وتغــري اســتخدام األراضــي والغابــات

ــة بقــدر يكفــي للــسماح       ــنظم األخــرى املتعلقــة بتحديــد وتبــادل االنبعاثــات ســتكون متماثل ال
  . باستخدام حتليل معاهدات الضرائب هلذه اآلليات السوقية باعتباره أساسا لتلك النظم أيضا

زت املناقشة على قضايا املعاهدات الضريبية اليت حيتمل أن تنشأ فيمـا يتعلـق مبـنح                ورك  - ٢٩
اهليئات الوطنية أو اإلقليمية لترخيص االنبعاثات، وتداول هذه اخلدمات عـرب احلـدود وإصـدار               

وأشـري إىل أنـه جيـوز       . وتداول شهادات إثبات خفض االنبعاثات ووحدات ختفيض االنبعاثـات        
 بــاملزاد العلــين أو بيعهــا بطريقــة أخــرى أو منحهــا جمانــا، وأن هنــاك طرقــا بيــع هــذه التــراخيص

  .خمتلفة ميكن من خالهلا للبلدان أن تعترب األنشطة املتعلقة بتراخيص االنبعاثات مصدرا للدخل
  

  منح تراخيص وأرصدة إلطالق االنبعاثات     
إن أقليـة مـن البلـدان       أشارت الـسيدة دوفييـه إىل أنـه يف حالـة مـنح التـرخيص جمانـا، فـ                    - ٣٠

وتعتــرب غالبيــة البلــدان تــراخيص إطــالق     . تعتــرب ذلــك دخــال خاضــعا للــضريبة وقــت املــنح      
االنبعاثات دخال يف الوقت احملدد الذي تبـاع فيـه أو تـستخدم وتفـرض عليهـا ضـرائب اعتبـارا                

  .من ذلك الوقت
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تنطبـق  ) اح التجاريـة  األربـ ( من اتفاقية األمم املتحدة النموذجيـة        ٧والحظت أن املادة      - ٣١
وتكون األرباح احملققة وقت منح التـرخيص       . عندما مينح الترخيص ألغراض األنشطة التجارية     

خاضــعة للــضريبة علــى أســاس اإلقامــة إال إذا أمكــن إســنادها إىل منــشأة دائمــة تقــع يف الدولــة  
ملوثــة يف ونتيجــة لــذلك، يف حالــة ممارســة الــشركة أنــشطة تولــد انبعاثــات . املتعاقــدة األخــرى

الدولـة املتعاقـدة األخــرى، فـإن ممارســة تلـك األنــشطة جتـري عمومــا مـن خــالل منـشأة دائمــة        
ريبة ضوتسند األرباح املتأتية من منح تراخيص إطـالق االنبعاثـات إىل تلـك املنـشأة وختـضع للـ                  

  . يف الدولة اليت تقع فيها
لـشركات جمانـا مـن       دوفييـه أن مـنح تـراخيص إطـالق االنبعاثـات ل            ةوأوضحت السيد   - ٣٢

جانب احلكومات، يؤخذ يف االعتبار عند التحليـل ألنـه خـالل الفتـرة التجريبيـة األوليـة لنظـام                
االحتــاد األورويب لتحديــد وتبــادل االنبعاثــات، وهــو نظــام االحتــاد األورويب لتــداول انبعاثــات    

 ومنحـــت هـــذه. غـــازات االحتبـــاس احلـــراري، ُمنحـــت تـــراخيص إطـــالق االنبعاثـــات جمانـــا  
التراخيص بغية إنشاء عدد كاف من التراخيص وإتاحة الوقـت للـشركات األوروبيـة للتكيـف                 

  .مع نظام سوقي لتداول تراخيص إطالق االنبعاثات
، مجيـع   ٢٠١٢وأشارت السيدة دوفييـه إىل أن نظـام التـداول يـشمل، منـذ بدايـة عـام                     - ٣٣

داخـــل االحتـــاد األورويب أو الـــرحالت اجلويـــة الداخليـــة والدوليـــة الـــيت تـــصل إىل املطـــارات   
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة، ال ُتفــَرض ضــريبة علــى   ٨ووفقــا للمــادة . )٢(تغادرهــا

شـركة أجنبيـة تـضطلع بأنـشطة النقـل املــذكورة عـن أي أربـاح ميكـن االعتـراف بأهنـا حتققــت           
لـة الـيت يقـع      نتيجة ملنح تراخيص إطـالق االنبعاثـات جمانـا مـن جانـب حكومـة مـا، إال يف الدو                   

فيها مقر إدارهتا الفعلية، بغض النظر عما إذا أمكـن أن تنـسب تلـك األربـاح إىل منـشأة دائمـة             
  .تقع يف دولة أخرى أم ال

ــراخيص إطــالق االنبعاثــات ألصــحاب األمــوال       - ٣٤ ــة، ميكــن مــنح ت ــة النظري ومــن الناحي
بـاح احملققـة وقـت مـنح      ولـذا، فـإن األر    . الثابتة، ولكن ليس بـسبب أنـشطة جتاريـة يـضطلع هبـا            

 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة باعتبارهـا دخـال              ٦الترخيص جمانا تدخل يف نطاق املادة       
  .واتُّفق على وجوب تقدمي مثال لتوضيح هذه القضية. متأتيا من أمالك غري منقولة

نـشطة   أيضا على اإليـردات املتأتيـة مـن مـنح تـرخيص فيمـا يتعلـق باأل                 ٦وتنطبق املادة     - ٣٥
ــالفقرة    ــة املــشمولة صــراحة ب ــة أو احلرجي ــاك مــن ال يوافــق علــى   . ٦ مــن املــادة  ١الزراعي وهن

االقتراح الوارد يف املذكرة بالتعامل بطريقة خمتلفة مع اإليـردات املتأتيـة مـن أنـشطة الزراعـة أو                   
__________ 

ــذ ذلــك الوقــت         )٢(   ــة داخــل االحتــاد األورويب وخارجــه من ــرحالت اجلوي ــى ال ــق النظــام عل انظــر : أُرجــئ تطبي
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012111202_en.htm.  
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تـراح  ووافقـت الـسيدة دوفييـه علـى التحقيـق يف هـذه القـضية واق               . ٦احلراجة الواردة يف املـادة      
  . صياغة مناسبة هلذه املسألة

 مـن اتفاقيـة األمـم       ١٤ و   ١٢وأشارت إىل الرأي املعـرب عنـه يف الورقـة بـأن املـادتني                 - ٣٦
املتحدة النموذجية اللتني تشريان إىل األتاوات واملهن املـستقلة ال تنطبقـان علـى مـنح تـراخيص                  

  .إطالق االنبعاثات
 الترخيص جمانـا مـشمولة عمومـا بإحـدى املـواد            وتكون اإليرادات املتحققة وقت منح      - ٣٧
 تنطبـق يف احلـاالت الـيت    ٢١غـري أن املـادة     .  من اتفاقية األمم املتحدة النموذجيـة      ٨ أو   ٧ أو   ٦

ال تكون فيها انبعاثات غازات الدفيئة اليت ُمنحت التراخيص بـشأهنا نامجـة عـن ممارسـة نـشاط                   
عرفـة مــا إذا كانـت هـذه القـضية متــصلة     ووافقـت الـسيدة دوفييـه علــى إجـراء حبـث مل     . جتـاري 

  .بالنموذج ال سيما فيما يسمى احلاالت الثالثية
ومل تناقَش مسألة منح أرصدة إطالق االنبعاثات بشكل منفصل عـن مـسألة تـراخيص                 - ٣٨

  .إطالق االنبعاثات نظرا ألوجه الشبه بينها فيما يتعلق بقضايا املعاهدات الضريبية احملتملة
  

  ص وأرصدة إطالق االنبعاثاتتداول تراخي    
وبــصفة . ال توجــد تعــاريف مــسلَّم هبــا دوليــا لتــراخيص وأرصــدة إطــالق االنبعاثــات    - ٣٩

عامة، جيب الرجوع إىل قوانني احملاسبة والضرائب احمللية للتأكد مما إذا كان ينبغي التعامـل مـع              
وجـرى التوصـل إىل     . هذه التراخيص واألرصدة باعتبارها سـلعا أساسـية أم أصـوال غـري ماديـة              

اتفاق على إدراج العمل فيما يتعلق بتعاريف وخصائص تراخيص وأرصدة إطـالق االنبعاثـات              
ــق العامــل   ــة للفري ــارة    . يف املــداوالت املقبل نقــل ”وإضــافة إىل ذلــك، اتُّفــق علــى اســتخدام عب

  يف سـياق التـداول ملراعـاة أنـه قـد تكـون هنـاك ظـروف يـتعني          “بيـع ” بدال من كلمة     “امللكية
  .فيها تسليم التراخيص واألرصدة إىل السلطات

ــواد    - ٤٠ ــشمل امل ــراخيص     ٨ و ٧ و ٦وت ــداول ت ــة ت ــم املتحــدة النموذجي ــة األم  مــن اتفاقي
وأرصدة إطالق االنبعاثات وفرض الضرائب على الدخل، اللذين يتوقفان علـى كيفيـة التعامـل      

تبـار اإليـرادات املتأتيـة مـن        ويف بعـض الظـروف، جيـوز أيـضا اع         . معهما مبوجب القانون احمللـي    
نقــل ملكيــة تــراخيص وأرصــدة إطــالق االنبعاثــات أرباحــا رأمساليــة متأتيــة مــن ممتلكــات غــري    

  . ١٣ملموسة، تنطبق عليها املادة 
واإليرادات اليت حتققها شركة تابعة لدولة متعاقـدة مـن جـراء نقـل مكليـة تـرخيص أو                - ٤١

اشـرة بـشأن أنـشطة ملوثـة تـضطلع هبـا عـن طريـق         رصيد إلطـالق االنبعاثـات ُمـنِح للـشركة مب       
  .منشأة دائمة واقعة يف دولة متعاقدة أخرى، ُتسند عموما إىل تلك املنشأة، كليا أو جزئيا
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واإليرادات اليت حتققها شـركة مـن جـراء نقـل ملكيـة تـرخيص ُمـنح للـشركة مباشـرة                       - ٤٢
سند عمومـا إىل تلـك املنـشأة        بشأن أنشطة ملوثة تضطلع هبا الشركة عن طريق منشأة دائمـة تُـ            

أما فيما يتعلـق بـالتراخيص املكتـسبة يف األسـواق الثانويـة      . حىت وإن مل تكن معنية بنقل امللكية  
  . وبالتايل ُتفرض الضرائب عليها حسب الظروف. فما من قواعد معينة حتكمها

ة متعاقـدة   ويف احلاالت اليت متنح فيها تراخيص إطـالق االنبعاثـات لـشركة تابعـة لدولـ                 - ٤٣
ــدة أخــرى تنقــل تلــك          ــة متعاق ــة يف دول ــشأة دائمــة واقع ــات نامجــة عــن من ــق بانبعاث فيمــا يتعل

 يف االعتبــار القيمــة الــسوقية العادلــة  ذالتــراخيص إىل جــزء آخــر مــن الــشركة، ميكــن أن تؤخــ  
  .للترخيص عند نقله بغية حتديد األرباح اليت ُتسند إىل تلك املنشأة الدائمة

ريبة على اإليرادات اليت حتققها شركة أجنبية مـن نقـل ملكيـة أرصـدة               وجيوز فرض ض    - ٤٤
يف البلــد املــضيف ) كليــا أو جزئيــا(إطــالق االنبعاثــات الــيت ُمنحــت هلــا بــشأن مــشروع متلكــه  

وجيـوز أيـضا فـرض ضـريبة علـى هـذه اإليـرادات يف        . الذي يشكل فيـه املـشروع منـشأة دائمـة       
ــشركة األ   ــا ال ــذي أدت فيه ــد املــضيف ال ــة خــدمات البل ــشاريع   جنبي ــذ امل  مبوجــب اتفــاق لتنفي

طريــق مكــان ثابــث للنــشاط التجــاري وُتــسند األربــاح املتأتيــة مــن نقــل امللكيــة إىل تلــك    عــن
  .املنشأة الدائمة

وال ُتسند األرباح املرتبطة بنقل مكلية أرصدة إطـالق انبعاثـات اكتـسبتها الـشركة يف                  - ٤٥
ويف .  جزءا من مشروع ينفَّذ وفـق آليـة التنميـة النظيفـة            السوق الثانوية إىل منشأة دائمة تشكل     

هذه احلالة، ال توجد يف الواقع أي صـلة مباشـرة بـني األرصـدة ومـشروع آليـة التنميـة النظيفـة                   
ــذي أنتجهــا  ــل أن أرصــدة إطــالق االنبعاثــات تــشكل       . ال ــة أعــضاء الفريــق العام ورأى أغلبي

  . صكوكا قابلة لالستبدال
اتفاقية ثنائية تعقـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة قاعـدة بـشأن                وميكن أن تتضمن      - ٤٦
ومن مث، فقد ُيطرح السؤال عما إذا كان جيوز فـرض ضـرائب علـى               . “قوة اجلاذبية احملدودة  ”

األرباح املتأتية من نقل ملكية التراخيص واألرصدة يف الدولـة املتعاقـدة األخـرى، غـري املـسندة         
قـوة  ”واتُّفـق علـى إضـافة مـسألة        . س هـذه القاعـدة يف تلـك الدولـة         إىل منشأة دائمة، على أسا    

  .  إىل قائمة املسائل“اجلاذبية
ــة مــن     ٦وتنطبــق املــادة    - ٤٧ ــرادات املتأتي ــة علــى اإلي ــة األمــم املتحــدة النموذجي  مــن اتفاقي

أو األمالك غري املنقولة، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل اإليـرادات املتأتيـة مـن األنـشطة الزراعيـة                   
 وأرصـدة االنبعاثـات املرتبطـة       صاحلرجية، وهي تنطبق بالتايل عندما تتداول الـشركات لتـراخي         

وخلـصت املـذكرة إىل    . بإيراداهتا املتأتية من األمالك غري املنقولة واألنشطة الزراعية أو احلرجية         
فيمـا بعـد    أن هذه املادة ال تنطبق على األرباح املتأتية من إعادة بيع هـذه التـراخيص واألرصـد                  
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على يد أشخاص ال تشكل تلك األرباح بالنسبة إلـيهم إيـرادات متأتيـة مـن األنـشطة الزراعيـة                    
ووافقت السيدة دوفييه على تقدمي توضيح أو بيان أن خمتلف أعضاء اللجنة يـرون              . أو احلرجية 

  . ٦أن اإليرادات املتأتية من أنشطة التعدين مشمولة كذلك باملادة 
ــد     ونظــرا ألن اال  - ٤٨ ــشطة الــشحن ليــست مــشمولة بآليــات حتدي نبعاثــات النامجــة عــن أن

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة ال تنطبــق حاليــا علــى ٨وتبــادل االنبعاثــات، فــإن املــادة 
واتُّفــق علــى أن ينظــر الفريــق العامــل يف تطبيــق . تــداول تــراخيص وأرصــدة إطــالق االنبعاثــات

  . بعد البت يف مسألة استكمال التعليق على تلك املادة فيما يتعلق بالنقل املائي٨املادة 
وفيما يتعلق بتعريف األمالك غري املنقولة، اتُّفق على إضـافة مـذكرة إخطـار تفيـد بـأن                    - ٤٩

على األطراف املتعاقدة أن توضح خـالل املفاوضـات بـشأن املعاهـدة احلـاالت الـيت تعتـرب فيهـا                     
 مـن   ١ أو بـالفقرة     ٦ري منقولـة مـشمولة باملـادة        أرصدة إطـالق االنبعاثـات أمالكـا غـ        /تراخيص

  .١٣املادة 
ــدة إطـــالق       - ٥٠ ــراخيص أو أرصـ ــة تـ ــة بنقـــل ملكيـ ــام املنـــشآت غـــري الرحبيـ ــة قيـ ويف حالـ

  . منها١، إال يف حال انطباق الفقرة ١٣ من املادة ٦االنبعاثات، تنطبق الفقرة 
أرصـدة إطـالق االنبعاثـات      ونوقشت أيضا مسألة معرفة ما إذا كان إجيار تراخيص أو             - ٥١

بيــد أن إجيــار التــراخيص أو األرصــدة ال يفيــد شــيئا يف ظــل نظــام . ١٢ينــدرج يف إطــار املــادة 
حتديد وتبادل االنبعاثات املنصوص عليه يف بروتوكـول كيوتـو، ووافقـت الـسيدة دوفييـه علـى                  

ريـق العامـل    وفيمـا خيـص تـسعري التحويـل، طلـب الف          . توضيح هذه املـسألة يف املـذكرة املنقحـة        
  .توجيهات من اخلرباء يف هذا اجملال الستكمال املذكرة بشأن هذه املسألة

وأُعرب عن الشكر للسيدة دوفييه واألعضاء اآلخرين الذين عملوا على إعداد الورقـة               - ٥٢
  .على نظرهم يف هذه القضايا بالتفصيل

  
  املعاملة الضريبية للخدمات  - دال  

قة اللجنة الفرعية املعنيـة باملعاملـة الـضريبية للخـدمات، أن         ذكرت ليزيلوت كانا، منس     - ٥٣
وأشــارت إىل أنــه خــالل الــدورة  . ٢٠٠٩العمــل املتــصل مبــسألة اخلــدمات مــستمر منــذ عــام   

السنوية السابعة، قررت اللجنة بدء العمل املتصل برسوم اخلدمات التقنية، هبدف حتقيـق نتـائج               
ضـع هـدف علـى املـدى الطويـل يتمثـل يف إجـراء               ملموسة لعرضها علـى الـدورة التاليـة، مـع و          

مث دعـت   . استعراض شامل لقـضايا اخلـدمات فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة النموذجيـة لألمـم املتحـدة                 
أرنولد إىل تقدمي استنتاجاته املستندة إىل األوراق اليت أعدها لألمانـة العامـة،             . األستاذ بريان ج  
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ــضرائب ع    ــرض الـــ ــة بفـــ ــة املعنيـــ ــة الفرعيـــ ــم اللجنـــ ــدمات  باســـ ــى اخلـــ  E/C.18/2012/4(لـــ
  ).Add.1  وE/C.18/2012/CRP.4 و

وأشــار األســتاذ أرنولــد أن النتــائج العامــة الــيت توصــل إليهــا بــشأن معاملــة اخلــدمات،    - ٥٤
 E/C.18/2010/CRP.7(هو مبني يف أوراقه الـسابقة املقدمـة إىل الـدورات الـسنوية الـسابقة            كما
س هنـاك اتـساق أو ثبـات بـشأن هـذا املوضـوع سـواء يف                 ، ُتبني أنه لي   )E/C.18/2011/CRP.7 و

االتفاقية النموذجيـة لألمـم املتحـدة أو االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                     
وقبل بيان كيفية التعامل مع اخلـدمات التقنيـة مـن خـالل خمتلـف املـواد يف منـوذج                    . االقتصادي

، “اخلـدمات التقنيـة  ”تأصلة يف السعي إىل تعريف مصطلح   األمم املتحدة، أشار إىل الصعوبة امل     
  . وهو مصطلح يستخدم أحيانا للخدمات التنظيمية أو االستشارية أو اإلدارية

توجد يف اتفاقية األمم املتحدة النموذجيـة أي مـادة حمـددة تتنـاول               وأردف قائال إنه ال     - ٥٥
وجيري تناول هذا املوضـوع     . نيةعلى حنو شامل فرض الضرائب على الدخل من اخلدمات التق         

، باسـتثناء اخلـدمات املتخصـصة، الـيت تـشمل           ١٤ واملادة   ٧سيما املادة    حاليا يف عدة مواد، ال    
ميكـن لبلـد املـصدر أن خيـِضع           ال ٧ وقـال إنـه مبوجـب املـادة       . على سبيل املثـال البنـاء والتـأمني       

ــن اخلــدمات التقنيــ      ــة م ــة املتأتي ــاح التجاري ــرادات أو األرب ــضرائب   اإلي ــدافع ال ــان ل ة إال إذا ك
. املقيم مكان عمـل ثابـت يف بلـد املـصدر وإذا كانـت اإليـرادات ُتنـسب إىل منـشأة دائمـة           غري

تعترب املنشأة دائمة إذا كان الـشخص غـري املقـيم يقـدم خـدمات يف                ) ب) (٣ (٥ ووفقا للمادة 
باملــشروع نفــسه  شــهرا فيمــا يتعلــق ١٢ يومــا يف أي فتــرة ١٨٣بلــد املــصدر لفتــرة تزيــد عــن 

وهذا من شـأنه أن يـؤدي إىل أن يكـون بلـد املـصدر قـادرا علـى فـرض                     . مبشروع مرتبط به   أو
، إذا كـان لغـري   ١٤ وفيمـا يتعلـق باملـادة   . ضرائب على اإليـرادات الـيت تولـدها تلـك اخلـدمات          

دمـة  املقيم مقر ثابت متـوافر بانتظـام يف بلـد املـصدر، فـإن اإليـرادات املتأتيـة مـن أي مهنـة وخ                       
وباإلضافة إىل ذلـك،    . مستقلة ُتنسب إىل ذلك املقر الثابت خيضع للضريبة من قبل بلد املصدر           

 يومــا وقــدم خــدمات هنــاك، فــإن  ١٨٣تقــل عــن  بقــي غــري املقــيم يف بلــد املــصدر ملــدة ال  إذا
  .اإليرادات املتأتية من تلك اخلدمات ختضع للضريبة من قبل بلد املصدر

لد إىل مدى سهولة أن تكسب مؤسسة غري مقيمة إيـرادات كـبرية   وأشار األستاذ أرنو    - ٥٦
وتظهــر هــذه املــشكلة علــى حنــو أكثــر . يف بلــد املــصدر دون اخلــضوع للــضريبة يف ذلــك البلــد

هذه اخلدمات، حيـث أن تلـك املـدفوعات تكـون         وضوحا عندما يدفع املقيم لغري املقيم مقابل      
وقـال إن ذلـك التآكـل يف القاعـدة          .  املـصدر  يف كثري من األحيان معفـاة مـن الـضرائب يف بلـد            

ــة التعامــل داخــل جمموعــة تــشمل       ــروزا يف حال ــر ب الــضريبية يــصبح يف كــثري مــن األحيــان أكث
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شركات متعددة اجلنسيات، حيث ميكـن اسـتخدام مثـل هـذه املمارسـات التجاريـة للحـد مـن                    
  .الدخل اخلاضع للضريبة من قبل بلد املصدر

د عــددا مــن اخليــارات ملعاجلــة فــرض الــضرائب علــى اخلــدمات مث ذكــر األســتاذ أرنولــ  - ٥٧
ولكن اختيار اخليار األنسب ُترك للجنة بعدما امتنع املتحدث عـن حتديـد             . بطريقة أكثر اتساقا  

  :وتتمثل اخليارات اليت عرضها فيما يلي. ما يفضله
يــــوفر  تنقــــيح التعليــــق الــــوارد يف اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة النموذجيــــة مبــــا   )أ(  

ــشةمن ــاص     اقـ ــم خـ ــة ألي حكـ ــدة أو املعارضـ ــيات، للحجـــج املؤيـ ــدمي توصـ ــدة، دون تقـ حمايـ
  التقنية؛ باخلدمات
إضافة عدد من احلـاالت إىل اخليـار األول، الـيت أضـيفت فيهـا أحكـام حمـددة                     )ب(  

  تتناول اخلدمات التقنية إىل املعاهدات الثنائية الفعلية، ولكن دون تقدمي أي توصية؛
ق إلضــافة إجــراء مناقــشة حمايــدة وتــوفري حكــم بــديل أو أحكــام  تنقــيح التعليــ  )ج(  

بديلة، جيري تـشجيع البلـدان علـى اعتمادهـا إذا قـررت أن ُتــدرج املعاملـة اخلاصـة للخـدمات           
  التقنية يف معاهداهتا؛

) ب) (١ (١٤واملــادة ) ب) (٣ (٥ختفــيض الفتــرات الزمنيــة الــدنيا يف املــادة   )د(  
وتطبـق الفتـرة الزمنيـة الـدنيا اجلديـدة إمـا علـى        .  يومـا  ١٨٣ املمتـدة    إىل أقل مـن الفتـرة احلاليـة       

  مجيع اخلدمات أو على اخلدمات التقنية فقط؛
ــادة    )هـ(   ــة    ١٢تنقــيح امل ــصلة بنقــل امللكي ــة املتعلقــة أو املت  لتــشمل اخلــدمات التقني
  كما بديال؛ فقط باعتباره ح١٢وميكن أيضا أن يدرج التغيري يف التعليق على املادة . الفكرية

). ٢( ١٥  لتـشمل ظــروف تآكــل القاعـدة الــواردة يف املــادة  ١٤تنقـيح املــادة    )و(  
وحيــق لبلــد املــصدر فــرض الــضرائب علــى اخلــدمات املهنيــة واملــستقلة إذا كانــت املــدفوعات     

مقـيم يف    مسددة من مقيم يف بلد املصدر أو تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابـت لـشخص غـري                 
  ن أن يقتصر هذا على اخلدمات التقنية وغريها من اخلدمات املماثلة؛وميك. بلد املصدر

حبيث ميكن تعريف إيرادات اخلـدمات التقنيـة باعتبارهـا          ) ٣ (٢١تنقيح املادة     )ز(  
وال توجـد حاليـا أي قيـود علـى          ). ٣ (٢١ ليتناسب مع الغـرض مـن املـادة          “إيرادات أخرى ”

  ن ميكن إضافة ذلك؛، ولك)٣ (٢١ضرائب بلد املصدر مبوجب املادة 
ومـع  . إضافة مادة جديـدة وتعليـق جديـد يتنـاوالن إيـرادات اخلـدمات التقنيـة               )ح(  

اإلشارة إىل أن بعض املعاهدات الثنائيـة تتـضمن حكمـا مـن هـذا القبيـل، أثـار األسـتاذ أرنولـد                      
 مـا هـي شـروط ضـريبة       : عددا من األسئلة اليت قد حتتاج إىل إجابات قبل املضي يف هذا اخليـار             
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؛ وكيـف  )علـى أسـاس إمجـايل أو صـافٍ       (بلد املصدر؛ وكيف سيفرض بلد املـصدر الـضرائب          
التعليـق   ومثـة بـديل آخـر يتمثـل يف إدراج تلـك األحكـام يف              . سيجري تعريف اخلدمات التقنية   

ــصلة          ــة املتـ ــدمات التقنيـ ــوفري اخلـ ــة لتـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــه منظمـ ــوم بـ ــا تقـ ــو مـ ــديل، وهـ كبـ
  الدائمة؛ باملنشأة

عتبار إحدى الشركات التابعة منشأة دائمة ختـص الـشركة األم غـري املقيمـة،               ا  )ط(  
ولذلك فأي إيرادات حتققهـا الـشركة األم مـن اخلـدمات املقدمـة إىل الـشركة التابعـة سُتنـسب              

ــصدر     ــد امل ــضريبة بل ــة وختــضع ل ــشأة الدائم ــاجل     . إىل املن ــهج أن يع ــذا الن ــن شــأن اعتمــاد ه وم
عات، وميكن توسيع نطاقه ليـشمل أنواعـا خمتلفـة مـن اخلـدمات،         اخلدمات املقدمة داخل اجملمو   

اليت تقدمها كيانـات غـري مرتبطـة        ”وليس فقط اخلدمات التقنية، على أال يطبَّق على اخلدمات          
ــشأن      . “بالــشركة األم ــرار ب ــذات، ســيكون مــن الــضروري أيــضا اختــاذ ق ــة بال ويف هــذه احلال

  .اخلدمات اليت تقدمها الكيانات املتصلة
وخلص األستاذ أرنولد مـن هـذه القائمـة مـن اخليـارات للتعامـل مـع رسـوم اخلـدمات                       - ٥٨

التقنية إىل اإلشارة إىل تفـضيل أغلبيـة أعـضاء اللجنـة الفرعيـة ملـادة خمتلفـة وحمـددة يف االتفاقيـة                       
وأشـار أيـضا إىل أن هنـاك حاجـة إىل           . النموذجية لألمم املتحـدة للتعامـل مـع اخلـدمات التقنيـة           

  .ف واضح للخدمات التقنية إذا قررت اللجنة صياغة مادة جديدةوضع تعري
وبعد هذا العرض، تكلـم عـدد مـن املـشاركني لإلعـراب عـن وجهـات نظـرهم حـول                       - ٥٩

. كيفية املـضي قـدما، سـواء مـن خـالل صـياغة مـادة جديـدة أو إعـادة النظـر يف املـواد القائمـة               
ن هنــاك طرقــا أخــرى ملعاجلــة أوجــه  يؤيــدون فكــرة وضــع مــادة جديــدة فــرأوا أ  الــذين ال أمــا

ــياغة       ــه، إىل صـ ــابق ألوانـ ــوء، يف وقـــت سـ ــد دون اللجـ ــتاذ أرنولـ ــا األسـ ــصور الـــيت أثارهـ القـ
تقتـصر علـى اخلـدمات التقنيـة         وأشاروا إىل أن مسألة تآكل القاعـدة الـضريبية ال         . جديدة مادة

يـرادات الـيت ميكـن أن       أما بالنسبة ملسألة املبـالغ الكـبرية مـن اإل         . وال على اخلدمات بشكل عام    
تكون قد اكُتـسبت يف فترة قصرية جدا من الزمن يف التعامـل مـع اخلـدمات، فـاقترحوا أن يـتم             

تقتــصر علــى  ورأوا أن املــشكلة ال. ٥تنــاول هــذه القــضية مــن خــالل إعــادة النظــر يف املــادة    
ملنـشأة  اخلدمات التقنية وأن أفضل طريقـة حلـل املـشكلة هـو خفـض الـشروط املتـصلة بوجـود ا                   

وفيما خيص فرض الضرائب على إمجايل اإليرادات بدال من صايف اإليـرادات، أشـاروا         . الدائمة
إىل أن اخلــدمات التقنيــة عمومــا هــي خــدمات تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن املهــارة وتــشمل 
مبالغ كـبرية مـن األجـور املدفوعـة للمـوظفني أو املتعاقـدين مـن البـاطن، وأن فـرض الـضرائب                       

واعتربوا أنه ينبغي جتنبه أو إبقـاء معدلـه       . إمجايل ميكن أن يؤدي إىل ازدواج ضرييب      على أساس   
  .منخفضا إىل حد معقول
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التغـيريات األخـرية يف      )أ: (ومن األسباب اليت قدمت من أجـل التوصـية مبـادة جديـدة              - ٦٠
ــي اإلمجــايل مل       ــاتج احملل ــل اخلــدمات اآلن حــصة أكــرب يف الن ــاملي، حيــث متث ــصاد الع عظــم االقت

مما يتطلب بالتـايل إدراج مـادة جديـدة للتعامـل مـع هـذا الواقـع، لـيس فقـط بالنـسبة                     - البلدان
البلدان النامية هي مـن بـني أكثـر البلـدان      )ب(للخدمات التقنية ولكن للخدمات بشكل عام؛       

حرمانا بـسبب الوضـع احلـايل، إذ أن العديـد مـن الـشركات املتعـددة اجلنـسيات قـد اسـتعانت                       
ت الــيت تــتم داخــل اجملموعــات لتحويــل األربــاح ممــا جنــم عنــه إعــالن خــسائر مــن قبــل باخلــدما

وقد أدت تلك احلاالت إىل تآكل خطري للقواعد الـضريبية          . الشركات التابعة يف بلدان املصدر    
يف البلدان النامية يف وقت هـي أحـوج مـا تكـون فيـه إىل اإليـرادات ملواجهـة حتـديات التنميـة؛                        

ــاول      اختــذت اجلما )ج( ــادة تتن ــادرة، واســتحدثت م ــام املب ــوب األفريقــي زم ــة للجن عــة اإلمنائي
اخلدمات التقنية يف املعاهدات الثنائية، ومارست فرض الضرائب على إمجايل اإليـرادات مبعـدل       
أقل نسبيا، وهو أمر من األسـهل إدارتـه نظـرا لنـدرة املـوارد البـشرية، دون أن يـؤدي ذلـك يف                        

  .عبء الضرييب على النشاط االقتصاديالوقت نفسه إىل زيادة ال
وأشــارت جمموعــة أخــرى مــن أعــضاء اللجنــة واملــراقبني إىل أنــه ســيكون مــن اخلطــر      - ٦١

االستناد يف اختاذ أي قرار إىل قلة املعاهدات اليت تتضمن بالفعل مـادة جديـدة بـشأن اخلـدمات             
لك املعاهدة الثنائيـة يؤيـدان      يعين بالضرورة أن الطرفني املوقعني على ت       التقنية، حيث أن هذا ال    

.  إذ ميكن أن يكون ذلك ببساطة حال وسطا للحصول علـى تنـازالت أخـرى               -املادة اجلديدة   
وأشاروا أيضا إىل أنه ينبغـي مواصـلة تقـصي كامـل التـأثري االقتـصادي النـاجم عـن نقـل عـبء               

ويف اخلتــام، . دانالــضريبة، وحتديــد املعــىن الــدقيق للخــدمات التقنيــة وأمهيتــها االقتــصادية للبلــ   
أوصى املشاركون بضرورة إجراء مزيد من الدراسة لإلجابة على هذه األسئلة قبـل اختـاذ قـرار                 

  .بشأن وضع مادة جديدة تتعلق باخلدمات التقنية، أو تناول املسألة على حنو آخر
ــراقبني علــى عــدم وضــع مــادة        - ٦٢ ــة األعــضاء وامل ــضة اتفــق أغلبي وبعــد مناقــشات مستفي

  :ومن املسائل اليت ينبغي معاجلتها يف ذلك احلكم ما يلي. ناول اخلدمات التقنيةجديدة تت
  ؛“اخلدمات التقنية” وضع تعريف أو إطار ملا ميكن وصفه بـ  )أ(  
النظــر يف طريقــة تقــدمي اخلدمــة، مبــا يف ذلــك مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة            )ب(  

ــد املــصدر   إىل ــادي يف بل ــد احلــ   . وجــود م ــة  ويف هــذه احلــال جيــب حتدي ــرة الزمني د األدىن للفت
  الوجود؛ هلذا

النظر يف مـا إذا كـان الـدفع مقابـل اخلـدمات الـذي يتحملـه ببـساطة شـخص                      )ج(  
مقيم يف بلد املصدر أو منشأة دائمـة موجـودة فيـه، يـستدعي ختـصيص حقـوق فـرض ضـرائب           

  .املصدر لبلد
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وبفـرض الـضرائب    كما اُتفق علـى ضـرورة إجـراء دراسـة أكثـر مشـوال فيمـا يتعلـق باخلـدمات                     
ووافــق جــاك ساســيفيل، رئــيس وحــدة املعاهــدات الــضريبية مبنظمــة التعــاون والتنميــة،  . عليهــا

  .وتزانغ لياو، وهو عضو يف اللجنة، على التواصل من أجل القيام هبذا العمل املكثف
وأعــرب أعــضاء اللجنــة عــن تقــديرهم للجنــة الفرعيــة املعنيــة بفــرض الــضرائب علــى       - ٦٣

ــى  ــدمات علـ ــدة اخلـ ــسامهتها املفيـ ــة     .  مـ ــىت هنايـ ــها حـ ــة عملـ ــة الفرعيـ ــل اللجنـ ــوف تواصـ وسـ
 من أجل العمل على املسائل املـذكورة أعـاله، والتوصـل إىل نـص ُينـشر                 ٢٠١٣يونيه  /حزيران

وسـُتعرض أي مـسائل أخـرى للنظـر فيهـا، إذا لـزم األمـر،          . على املوقع الشبكي لألمم املتحـدة     
ب عن الشكر أيـضا لألسـتاذ أرنولـد ألحباثـه املفيـدة للغايـة               وأُعر. على الدورة السنوية الالحقة   
  .وحلضوره الدورة السنوية

  
  تبادل املعلومات  - هاء  

قدم عضو اللجنة روبن أوليفر معلومات عرضـا عـن آخـر املـستجدات املتعلقـة بتبـادل               - ٦٤
ديث وبعد اإلشارة إىل أن اللجنة كانت قد ركـزت عملـها يف هـذا اجملـال علـى حتـ                   . املعلومات

 من االتفاقية النموذجية لألمم املتحدة، أفاد عن بعض التطـورات ذات الـصلة داخـل                ٢٦املادة  
وســلطت اللجنــة الـــضوء علــى القــضايا الرئيـــسية الــثالث التاليـــة      . منظمــة التعــاون والتنميـــة  

  :خيص تبادل املعلومات، وناقشتها فيما
   من املادة؛١، يف الفقرة “ذات الصلة على املدى املنظور”معىن   )أ(  
  طلبات احلصول على معلومات عن جمموعات من دافعي الضرائب؛  )ب(  
  .التبادل التلقائي للمعلومات، مقارنةً بتبادل املعلومات عند الطلب  )ج(  

وإذ تسلم اللجنة بأن هذه املـسائل تتطلـب مزيـدا مـن التحليـل، وبـالنظر إىل أن واليـة                       - ٦٥
ــة ســوف تنتــ   ــران٣٠هي يف األعــضاء احلــاليني يف اللجن ــه / حزي ، وافقــت علــى أن  ٢٠١٣يوني

. تدرج تلك املـسائل يف قائمـة القـضايا الـيت توصـي بقيـام األعـضاء اجلـدد مبواصـلة النظـر فيهـا                
أعــاله، إىل أمهيــة تنفيــذ تــسجيل دافعــي  ) ب(وأشــار أحــد أعــضاء اللجنــة، يف ســياق القــضية   

واقتـرح عـضو آخـر يف       . للمعلومـات الضرائب من أجل االستفادة الكاملة من التبادل التلقـائي          
اللجنة النظر يف مـسألة اسـتخدام املعلومـات ألغـراض أخـرى غـري أعمـال الـضرائب، وأضـيَف               

  .ذلك إىل قائمة القضايا اليت سينظر فيها األعضاء اجلدد
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  “مشاريع متصلة”معىن : ٥املادة   -واو   
  املتصلةاملشاريع     

ــشاريع    - ٦٦ ــوع املــــ ــشةَ موضــــ ــودين   يــــــسرت مناقــــ ــدهتا كلــــ ــذكرةٌ أعــــ ــه مــــ دوفييــــ
)E/C.18/2012/CRP.5 ( ٣الفقــرة الفرعيــة تناولــت احلكــم الــوارد يف) الــذي  ٥مــن املــادة ) ب

  : جاء فيه ما يلي
  : يشمل أيضا‘املنشأة الدائمة’مصطلح   - ٣”  
  ...  
بتقـدمي خـدمات، عـن طريـق مـوظفني أو أفـراد آخـرين         مؤسـسة   قيام  )ب(”    

ــستخ ــشطة        املؤســسة دمهمت ــن األن ــوع م ــك الن ــرض، شــريطة اســتمرار ذل ــذلك الغ ل
يف دولــة متعاقــدة لفتــرة أو فتــرات يتجــاوز ) للمــشروع نفــسه أو ملــشروع مــرتبط بــه(

ــا  ــشر شــهرا تبــدأ أو تنتــهي يف الــسنة        ١٨٣جمموعه  يومــا يف أي فتــرة مــدهتا اثنــا ع
  .“املعنية املالية

ــد عرضــها ملــذكرهتا، ذكَّــرت الــ    - ٦٧ ــهسيدة وعن ــالتكليف دوفيي ــصادر عــن  ب ــة يف ال  اللجن
. )ب( )٣( ٥املـادة   ضـمن  “املتـصلة املـشاريع  ”دورهتا السابقة بإعداد مـذكرة لتوضـيح معـىن          

علـى  وذكرت أن النتيجة الرئيسية اليت توصـلت إليهـا اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بفـرض الـضرائب                    
ت توجـد منـشأة دائمـة حينمـا         اخلدمات هي أن املصطلح ُيستخدم كمعيار لتحديد ما إذا كانـ          

هليئة غري مقيمة لفترة حتـددها      تابعون  آخرون  أو أفراد   موظفون   اخلدمات يف بلد املصدر      يؤدي
مـسألة  تتـسم  ويف هذا الـصدد،  .  يوما١٨٣العتبة، وهي يف هذه احلالة عتبة التواجد ألكثر من    

  .“اختبار التواجد”ألغراض بأمهية حيوية ما إذا كان ميكن اجلمع بني مشاريع خمتلفة 
أشــارت إىل أن عــضوة أخــرى يف اللجنــة ويف اللجنــة الفرعيــة، فييــه ودبيــد أن الــسيدة   - ٦٨

تواجـد املـادي للمـوظفني مـن مقـدمي اخلـدمات            هي أنيتا كابور، كان هلا فهم خمتلف بـشأن ال         
وأشــارت الــسيدة كــابور إىل   . صدر، ودعــت الــسيدة كــابور إىل عــرض موقفهــا    املَــيف بلــد 

ــها ختتلــف مــع القــول        ــة املــصدر، لكن ــة يف دول ــة إىل هيئ ــى ضــرورة تقــدمي اخلدم ــها عل موافقت
ــصدر    ــة امل ــة يف دول ــضرورة أداء اخلدم ــابور أن   . ب ــسيدة ك ــربت ال ــص املــ واعت ــضي ن ادة ال يق

. مكـان أدائهـا  ال إىل    مكان تقدمي اخلدمـة      يتطرق إىل فهو  ،  التواجد املادي لألفراد أو املوظفني    ب
 مـن  ،ال يعـين “ استمرار ذلك النوع من األنشطة يف دولـة متعاقـدة        ”وما تقضي به املادة بشأن      

 وجيـري الوفـاء هبـذا االختبـار إذا جـرى تقـدمي              -لدولة   اخلدمة يف تلك ا    “أداء” ،وجهة نظرها 
  . التوصل إىل نتيجة دونذين التفسريينهلوجرت بعض املناقشات . اخلدمة للدولة املتعاقدة
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ــادة  أن دوفييـــهوذكـــرت أيـــضا الـــسيدة   - ٦٩ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  مـــن )ج( )١( ٧املـ
هــي املكــان املالئــم املطــاف هنايــة  قــد تكــون يف “قــوة اجلاذبيــة” الــيت تتعامــل مــع موذجيــةالن

 كذلك إىل أن الغـرض مـن        دوفييهوأشارت السيدة   . الستئناف النظر يف شواغل السيدة كابور     
  .)ب( )٣( ٥املادة يف سياق املتصلة الورقة هو شرح معىن املشاريع 

ويف هـذا الـسياق، لـيس       . تغريت طبيعة وأشكال تقدمي اخلـدمات علـى مـر الـسنوات           و  - ٧٠
من غري الشائع أن جيري تقدمي اخلدمات يف بلد ما من ِقَبل هيئة مـن خـارج ذلـك البلـد عقـب                       

ويف . تواجد مادي هلا خالل فترة زمنيـة قـصرية، وذلـك أحيانـا جملـرد ضـمان تركيـب املعـدات                    
أن صياغة النص النموذجي قد تفيد وجـود منـشأة دائمـة            بعض املتحدثني   رأى  ت كثرية،   حاال

إذا ما جرت تلبية شروط ضرورية أخرى، ولكن مشاركني آخرين أعربوا عـن رأي مفـاده أن                
. يم للمعاهــدات والتفــسري الــسل)ب( )٣( ٥املــادة نــص   يــستند إىلهــذا التفــسري ال ميكــن أن 

ــياغة       ــى صـ ــدة، علـ ــى املعاهـ ــوا، كمفاوضـــني علـ ــم وافقـ ــضا أهنـ ــدثني أيـ ــرح بعـــض املتحـ وشـ
أن اخلــدمات تقتــضي تواجــدا ماديــا يف الدولــة     علــى أن يكــون مفهومــا    )ب( )٣( ٥ املــادة

  .املصدر لكي تكون هناك منشأة دائمة خدمية
ــة مــن بــني املتحــدثني أن   وخــالل النقــاش، اعتــرب   - ٧١  تقتــضي )ب( )٣( ٥املــادة ت أغلبي

 لــيس واضــحا )ب( )٣( ٥املــادة غــري أن متحــدثني آخــرين اعتــربوا أن نــص . التواجــد املــادي
ــي هلــ         ــادي ينبغ ــن اشــتراط التواجــد امل ــد التأكــد م ــيت تري ــدان ال ا جــدا، ورأى آخــرون أن البل

االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة    استخدام نص يطرح بوضوح هـذا الـشرط، مثـل الـنص البـديل يف       
واعتــرب متحــدثون آخــرون أن التواجــد املــادي لــيس   .  يف امليــدان االقتــصاديالتعــاون والتنميــة
  .احلكمهذا ضروريا لتطبيق 

إمهــال  أو واقتــرح عــضو يف اللجنــة أال تقتــصر الــدورة علــى حماولــة جتنــب الــصعوبات   - ٧٢
 إىلتنتـهي  الشواغل اليت أثارها عدد من البلدان، إذ أن تلـك اآلراء املخالفـة بـشأن التفـسري قـد        

علـى دافعـي    عبئهـا   نزاعات، أو يف احملاكم، مبا يترتب على ذلك من تكاليف مالية باهظـة يقـع                
وينبغي أن يركز عمل اللجنـة علـى مـساعدة البلـدان عـن طريـق                . الضرائب واإلدارات الوطنية  

حبيث يتسىن نقاش وتسوية تلك املـسائل حينمـا تـدخل البلـدان             املتباينة  اإلشارة إىل تلك اآلراء     
ــات  ــشأن يف مفاوضـ ــة بـ ــريبية ثنائيـ ــدات ضـ ــد . معاهـ ــية بإعـ ــرت التوصـ ــاقش  وجـ ــة تنـ اد ورقـ

  .اخليارات تلك
 ملــاذا ينبغــي النظــر يف اســتخدام حكــم  دوفييــهوبعــد تلــك التوصــية، شــرحت الــسيدة    - ٧٣
 من وجهة نظـر املؤسـسة املقدمـة للخـدمات ولـيس مـن               “املتصلةشاريع  امل أو   املشروع نفسه ”

أنـه إذا قـدمت   واعتربت . التنميةمنظمة التعاون وتعليق منظور املستهلك، وهو رأي متسق مع     



E/2012/45
E/C.18/2012/6

 

13-23908 20 
 

مؤسسة خـدمات ملـستهلك بـشأن مـشروعني خمـتلفني مـن خـالل إدارتـني خمتلفـتني باسـتخدام                     
ــشأن         ــق احلكــم ب ــذا ال ميكــن تطبي ــصلني ول ــصبحان غــري مت ــإن املــشروعني ي ــراد خمــتلفني، ف أف

ثــنني مــن أعــضاء اللجنــة وأشــارت مــع ذلــك إىل أن ا. “املتــصلةع يراشاملــأو املــشروع نفــسه ”
  .اختلفا مع هذا الفهم

منظمـة التعـاون والتنميـة يقـضي       تعليـق   كانـا بـأن     ليزيلوت  واتصل التعليق الذي قدمته       - ٧٤
ــة      ــشأة املقدمــة للخدمــة ســوى يف حال ــذا “نفــسه” املــشروعبعــدم حبــث وجهــة نظــر املن ، ول

والتعليـق الثـاين    . “املتـصلة املـشاريع   ”يف حالـة    ميكن أن ُيفترض آليا أن وجهة النظر سـليمة           ال
املقــدَّم مــن الــسيدة كــابور كــان مفــاده أنــه ينبغــي حبــث وجهــيت نظــر املنــشأة املقدمــة للخدمــة  

  . أم الا موجود“املتصل بهشروع املاملشروع نفسه أو ”واملستهلك بغية حتديد ما إذا كان 
 رأيهـا،   دوفييـه نـة وغريهـم مـن املـشاركني الـسيدة           ويف حني شاطر بعـض أعـضاء اللج         - ٧٥

 يتمثــل يف “املتــصلةع يراشاملــملــشروع نفــسه أو ا”رأى آخــرون أن الغــرض مــن احلكــم بــشأن 
جتنب وضع تقوم فيه مؤسسة ال تريـد أن يكـون هلـا منـشأة دائمـة يف بلـد تقـدم فيـه اخلـدمات                          

يف أي فتـرة مــدهتا   يومـا  ١٨٣إىل جتنـب عتبـة الـــ   بتقـسيم املـشروع إىل أجـزاء خمتلفــة والـسعي     
احلكـم مـن وجهـة      هـذا   يبـدو منطقيـا النظـر يف        وإذ يؤخـذ ذلـك يف احلـسبان،         . عشر شهرا  اثنا

أن أعــضاء آخــرون ورأى . مــن وجهــة نظــر مؤســسة حتــاول جتنُّــب احلكــم  ال  نظــر املــستهلك
 ميكـن   “املـشاريع املتـصلة   ملـشروع نفـسه أو      ا” الصعوبات والقيود النامجة عن اسـتخدام عبـارة       

ــارة يف نــص املعاهــدة، وبأنــ      ــها مبجــرد عــدم إدراج هــذه العب ــضا  رأيهــم ه ينبغــي إدراججتنب أي
  .الورقة يف
وأوضحت السيدة كابور موقفها شارحةً أنه حينما يكون بديهيا أن لـيس مثـة ارتبـاط                  - ٧٦

. جهــة نظــر املؤســسة واملــستهلك علــى الــسواء، فإنــه ال توجــد مــشكلة   بــني مــشروعني مــن و 
ولكنها مضت تقول إنه يف احلالة االفتراضية لشركة من بلد َمـصدر تـشتري آالت مـن شـركة               
غـري مقيمـة وحتــتفظ أيـضا خبـدمات مــن نفـس الـشركة لتــوفري برجميـات لتـشغيل اآلالت، فإننــا         

قل يكون املشروعان مـرتبطني مـن وجهـة نظـر           نكون بوضوح إزاء املشروع نفسه، أو على األ       
واختتمــت . بيــد أن اآلالت والربجميــات قــد توفرمهــا إدارتــان خمتلفتــان لــدى املُــورِّد. املــستهلك

 احلكم للبت يف وجـود منـشأة دائمـة مـىت كانـت               تطبيق كالمها قائلة إنه ينبغي يف هذه احلالة        
  .املعايري األخرى مستوفاة

 صـياغة الورقـة، مبـا يتـضمن نـوع           دوفييـه ة، جرت التوصية بأن تعيد السيدة       ويف النهاي   - ٧٧
ووافقـت الـسيدة كانـا      . احلالة اليت وصفتها السيدة كابور ومع مراعاة سائر التعليقـات املقدمـة           
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على تقدمي إسهامها يف صياغة الورقة ضمن اللجنة الفرعية، حبيث جيـري التعامـل مـع تعليقاهتـا                  
  .“املتصلةاملشاريع ” و “املشروع نفسه”ني حاليت بشأن الفصل ب

  
  دليل مقترح بشأن إجراءات التراضي: املنازعاتتسوية   -زاي   

ــسيدة    - ٧٨ ــة، الــــ ــسقة اللجنــــ ــهعرضــــــت منــــ ــراءات التراضــــــي  دوفييــــ ، دلــــــيال إلجــــ
)E/C.18/2011/CRP.4 (  وطلـب  . ت، للموافقة عليـه   املنازعا بتسويةاللجنة الفرعية املعنية    أعدته

العديــد مــن أعــضاء اللجنــة تعــديل الــدليل حبيــث يعكــس رأيهــم القائــل بأنــه ينبغــي، يف حالــة     
ملفـاهتم مـن خـالل      التسويات املتعلقة مبراجعة احلسابات، منع دافعي الضرائب من إعـادة فـتح             

ــسيدة   . إجــراءات التراضــي ــذلك، أعــادت ال ــهونتيجــة ل ــة   دوفيي ــة بغي  صــياغة الفقــرات اخلالفي
  .مواءمتها مع تلك التوصية

  : على النحو التايلوتسويتهاكانت الفقرات اخلالفية و  - ٧٩
 مـن  ٣ من الدليل، كان هناك اتفاق على استخدام نص الفقـرة        ٢٥يف الفقرة     )أ(  

  ؛ ٢٥شرح األمم املتحدة للمادة 
، وبغيــة اإلقــرار ٨١بــشأن التــسويات املتعلقــة مبراجعــة احلــسابات، يف الفقــرة   ) ب(  

. مبوقف بعض الـسلطات الـضريبية، وبعـد إجـراء مناقـشات، جـرى االتفـاق علـى نـص جديـد                     
ت املتعلقــة واتُّفــق علــى جتنــب التنــازل عــن احلــق يف اللجــوء إىل إجــراءات التراضــي يف التــسويا

اصــة يف احلــاالت الــيت تتــضمن نــشاطا أو معاملــة قــد تكــون هلــا آثــار   وخبمبراجعــة احلــسابات، 
إال أنـه إذا اعتـربت الـسلطات الـضريبية أن التـسوية املتعلقـة               . ضريبية يف أكثر من والية قضائية     

مـن  مبراجعة احلسابات قد تتضمن يف شـروطها تقييـدا للجـوء مـستقبال إىل إجـراءات التراضـي                   
  ِقَبل دافع الضرائب، فإنه ينبغي لتلك السلطات الضريبية أن تعلن عن تلك السياسة؛

 يف ٢٥املـــادة انطبـــاق ، كـــان هنـــاك توافـــق علـــى توضـــيح  ١٤١يف الفقـــرة   ) ج(  
  ؛اتفاقية األمم املتحدة النموذجية من ٩ من املادة ٣فيها الفقرة تنطبق احلاالت اليت 

 ال حتـول مـن      ٩ من املـادة     ٣الفقرة  ”: ، ُحذفت اجلملة التالية   ١٤٢يف الفقرة     ) د(  
أن جتـري الدولـة   شـرط  الناحية التقنية دون اللجـوء إىل إجـراءات التراضـي، لكنـها فقـط تزيـل                

  .“ألف تسوية مالزمة مالئمة حينما تكون شروط الفقرة مستوفاة
اللجنـة الفرعيـة تقـديرا لعملـهما اجليـد يف            وإىل   دوفييهشكر إىل السيدة    وجرى توجيه     - ٨٠

  . النهوض بتسوية املنازعات الدولية
  

http://www.un.org/esa/ffd/tax/seventhsession/CRP_4_clean.pdf�
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  بناء القدرات  -حاء   
 آخـر   إيفيكـو أوميـوغي أوكـاورو     عرضت منسقة اللجنة الفرعية املعنية ببناء القـدرات           - ٨١

ــة   ، مبــا يف ذلــك املــستجدات املتعلقــة  )E/C.18/2012/CRP.12(املــستجدات بــشأن عمــل اللجن
ــامل ــشبكي ملــشروع  ب ــوب    وقع ال ــدان اجلن ــا بــني بل ــضريبية الناجحــة يف م ــادل املمارســات ال ، تب

 بـشأن   مـصرف التنميـة األفريقـي     ي و معهـد التنميـة األفريقـ     واملشاركة يف مناسبة جانبية نظَّمهـا       
وأشـارت أيـضا إىل    . ب يف تعبئـة املـوارد علـى الـصعيد احمللـي           التعاون فيما بني بلدان اجلنو    دور  
  . لتوسيع شبكة املراسلني القطريني للموقع الشبكيخطة
دل املمارســات الــضريبية الناجحــة يف مــا بــني وعرضــت إيريكــا ســيو مــن مــشروع تبــا  - ٨٢

 نطــاق املــشروع وأهدافــه، وتناولــت تفــصيليا التحــسينات اجلاريــة علــى موقعــه  بلــدان اجلنــوب
نـة إىل اللجنـة الفرعيـة املعنيـة ببنـاء           طلب تقدمت بـه اللج    لمتابعة  ب ذلك، و  اعقيف أ و. الشبكي

القدرات خالل الـدورة املاضـية، قـدم ريتـشارد غـراي وكـريس ويليـامز عرضـا عـن اسـتخدام                      
تكنولوجيـــا وســـائل االتـــصال احملمولـــة يف فـــرض الـــضرائب واملـــدفوعات احلكوميـــة، وأبـــرزا  

  .التهديدات والفرص ذات الصلة
ــة آخــر املــستجدات     - ٨٣ ــصلة ب وأخــريا، عرضــت األمان ــشأن التطــورات ذات ال هــا ربناجمب

 وزارات املـال   اتقـدر  لتنمية القـدرات يف جمـال التعـاون الـضرييب الـدويل هبـدف تعزيـز                  اجلديد
والسلطات الضريبية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة علـى وضـع نظـم ضـريبية أكثـر فعاليـة وكفـاءة                       

ومشلـت  . ة التهرب مـن دفـع الـضرائب       لدعم حتقيق املستويات املنشودة من االستثمار ومكافح      
ي اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعالواليــة اجلديــدة الــواردة يف قــرار : تلــك املــستجدات مــا يلــي

دورة األمـم املتحـدة املتعلقـة مبعاهـدات         ”، والتقدم احملرز يف العمل املتعلق بإعـداد         ٢٠١٢/٣٣
ــضرييب ــام    “االزدواج ال ــتنادا إىل التحــديث اجلــاري يف ع ــم املتحــدة    ٢٠١١ اس ــة األم التفاقي

  .النموذجية، وغري ذلك من مبادرات تنمية القدرات
شـكر إىل اللجنـة الفرعيـة واألمانـة علـى جهودمهـا يف هـذا اجملـال اهلـام                    وجرى توجيـه      - ٨٤

حـىت  تـضطلع بعملـها     وبالنظر إىل عملها اجلاري، سوف تظل اللجنة الفرعيـة          . لتنمية القدرات 
  .٢٠١٣يه يون/هناية حزيران

  
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية  -طاء   

 يف منظمـة التعـاون والتنميـة        عرض السيد ساسيفيل، رئيس وحدة املعاهدات الـضريبية         - ٨٥
 سـبق لـه  ، موضوع فرض الضرائب على مشاريع التنميـة، وهـو موضـوع         يف امليدان االقتصادي  

قـدما تقـارير منتظمـة بـشأنه إىل اللجنـة خـالل             ن  أفيكتور ثوروين من صندوق النقد الـدويل        لو
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ــسابقة  ــسنوية ال ــدورات ال ــه يف عــام  . ال ــة نقــاش ٢٠٠٦والحــظ أن ــة ، يف ورق ــة ” معنون املعامل
ــة مــن املــاحنني   ــه ينبغــي   “الــضريبية للمــشاريع املمولَّ ــة بأن ، جــرى التــشكيك يف الفرضــية القائل

مــشاريع الــيت ميولوهنــا يف البلــدان  للمــاحنني الــسعي إىل احلــصول علــى إعفــاء ضــرييب كامــل لل  
مبـادئ توجيهيـة عـن كيفيـة تنظـيم          مـشروع    مناقـشة تلـك الورقـة، كُتـب       ب  اعقـ يف أ و. النامية

  .املعاملة الضريبية للمشاريع املمولَّة من املاحنني
الوكـاالت املاحنـة    وتلت ذلك عملية تـشاور حـول هـذا املوضـوع، وجـرى االتـصال ب                 - ٨٦

ومـن جهـة املـاحنني، مل يكـن         . ات الضريبية يف البلدان الناميـة، وأُبلـغ الطرفـان باملناقـشة           واإلدار
ــاك لألســف ســوى اهتمــام ضــئيل باملوضــوع    ــضرائ وأظهــر . هن ــدى األفريقــي إلدارة ال ب املنت

حــىت اآلن أي تــشاور أو نقــاش جيــر للغايــة، ومل مزدمحــا اهتمامــا، لكــن جــدول أعمالــه كــان  
  . املسألةرمسي حول

هــذا الــسيد ساســيفيل والـسيد ثــوروين علــى عملـهما بــشأن   شـكر إىل  وجـرى توجيــه    - ٨٧
، وتعهـد بعـض     ا بعض التأييد داخل اللجنة إلبقـاء البنـد علـى جـدول أعماهلـ              أُبديو. املوضوع

جـراء مناقـشة قـصرية خـالل        واتُّفق علـى إ   . املبادئ التوجيهية مبشروع  األعضاء مبحاولة التوعية    
  .هبذا العملاالجتماع املقبل للجنة بشأن كيفية توعية البلدان باملوضوع بغية املضي 

  
  تصنيف األنشطة املختلطة   - اءـي  

يف أعقاب طلـب مقـدم مـن اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة، أعـد الـسيد ثـورونيي مـذكرة                         - ٨٨
ونظـرا لعـدم متكـن      ). E/C.18/2012/CRP.7(بشأن قواعـد التنـسيق كحـل للمراجحـة الـضرييب            

  . السيد ثورونيي من حضور الدورة الثامنة قامت األمانة العامة بعرض ورقته
وكانــت النتيجــة الرئيــسية الــيت خلــصت إليهــا الورقــة أن اللجــوء إىل املراجحــة علــى       - ٨٩

راض ضـريبية مـن   الصعيد الدويل، القائمة على حاالت تعاجل فيها معاملة ما بطريقة خمتلفـة ألغـ           
قبل البلدان اليت هلـا مـصلحة يف املعاملـة، سيـصبح أكثـر تـواترا مـع سـعي دافعـي الـضرائب إىل                         

واقتـرح  . االستفادة من عدم اتساق التعامل الضرييب عرب مناطق االختـصاص الـضرييب املختلفـة             
ن احلـد   السيد ثورونيي يف ورقته أنه حىت يف حالـة اخـتالف الـسياسات الـضريبية، ميكـن للبلـدا                  

وسـتعمل هـذه القواعـد،    . من هذه املراجحة عن طريق وضع بعض قواعـد املواءمـة أو التنـسيق       
  . على وجه اخلصوص، على إلغاء املسائل املتعلقة بازدواجية اإلقامة

وتناول املشاركون مسألة املراجحة من حيث ارتباطها بالكيانـات املختلطـة باعتبارهـا               - ٩٠
وكــان هنــاك حــذر داخــل اللجنــة مــن التــصدي  . يــد مــن الدراســةمــسألة مهمــة حتتــاج إىل املز

وبعـد إجـراء بعـض املناقـشات، اتفـق علـى أن         . للمسألة بشكل على درجة كبرية من العمومية      
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الــسبيل الـــسريع إلحــراز تقـــدم يتمثـــل يف التــصدي للمـــشكلة أوال يف إطــار تطبيـــق معاهـــدة     
وعـرض هنـري لـوي،      . بلـدان الناميـة   واالستفادة من التجارب القطريـة، مبـا يف ذلـك جتـارب ال            

أحد نـواب رئـيس اللجنـة إعـداد ورقـة تـبني كيفيـة تطبيـق أحكـام املعاهـدات يف هـذا الـسياق                          
ــا          ــا املزاي ــنح فيه ــيت مت ــة توضــح حــاالت ال ــراد أمثل ــع إي ــة م ــات املتحــدة األمريكي داخــل الوالي

ــوي  . ُتحجــب، مــع ذكــر األســباب يف احلــالتني   أو ــسيد ل ــراح ال ــل اقت  أن تعــرض وتقــرر. وقب
املقدمــة مــن الــسيد ثــورونيي أيــضا يف الــدورة التاســعة بوصــفها توضــيحا مفيــدا لــبعض   الورقــة

  . ووجه له شكر إلسهامه-املسائل 
  

  مسائل املنشآت الدائمة يف حاالت ضريبة القيمة املضافة الدولية   -كاف   
 ورقـة حـول      بناء على قرار اللجنة يف دورهتـا الـسابعة، عـرض الـسيد يـورغ غـريودي                  - ٩١

ــة       ــشآت الدائمــة يف حــاالت ضــريبة القيمــة املــضافة الدولي ، E/2011/45(موضــوع مــسائل املن
وذكَّـر الـسيد غـريودي اللجنـة بوالياهتـا األمشـل الـيت تتجـاوز نطـاق املعاهـدات               ). ١١٨الفقرة  
.  بلدا تطبق ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة الـسلع واخلـدمات     ١٥٠وهناك أكثر من    . الضريبية

ضريبة السلع واخلدمات مصدرا هامـا لإليـرادات بالنـسبة          /وتعترب كل من ضريبة القيمة املضافة     
إلدارات الضرائب حيث تقل آثارمها املخلّة بالنمو االقتصادي عن تلـك املترتبـة علـى ضـرائب                 

وناهيـك  : وحىت اآلن، ال يوجد سوى تنـسيق حمـدود يف جمـال الـضرائب غـري املباشـرة                 . الدخل
، الـيت تركـز علـى املـسائل الـضريبية النامجـة       )١٩٩٨(ار أوتاوا لفرض الضرائب    عن شروط إط  

عن التجارة اإللكترونية، ذكر السيد غريودي املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة الـصادرة عـن منظمـة                 
ضـريبة الـسلع واخلـدمات      /التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي بـشأن ضـريبة القيمـة املـضافة             

األول للمنتــدى العــاملي ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  واالجتمــاع ) ٢٠١١(
وأعـرب عـن رأي مفـاده     . ٢٠١٢نـوفمرب   /املعين بضريبة القيمة املضافة املعقود يف تشرين الثاين       

زال  أنه ال يوجد توافق دويل يف اآلراء حول بعض املسائل املتعلقة بـضريبة القيمـة املـضافة ومـا     
 من العمل، حمذرا بأنه يتعني عدم االستهانة مبا أجنزته املنظمات األخرى مـن              هناك جمال للمزيد  

بيـد أن تركيـز عمـل املنظمـة      . أعمال، من قبيل منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي            
على ضريبة القيمة املضافة كان منصبا على اخلدمات واملوارد غري املنظورة وليس علـى ضـريبة                

  . املفروضة على توريد البضائعالقيمة املضافة 
ــى             - ٩٢ وقــدم الــسيد غــريودي ضــريبة القيمــة املــضافة بوصــفها ضــريبة غــري مباشــرة عل

وختـضع  . االستهالك، فاملستهلك النهائي هو من يتحمل العبء املايل وفقا ملبدأ جهـة الوصـول             
 املضافة علـى    الواردات من السلع لضريبة القيمة املضافة على الواردات، وتشكل ضريبة القيمة          
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اإلمدادات احمللية أساس نظم ضريبة القيمة املضافة على الصعيد احمللي بينمـا ختـضع الـصادرات                 
  . لنسبة الصفر

وبعــد ذلــك، عــرض الــسيد غــريودي بعــض األمثلــة الــيت تظهــر مــشاكل قــد تنــشأ مــن   - ٩٣
ــة التجــارة عــرب احلــدود     ــدما تقــوم الــشركات مبزاول  بعــض وطــرح. ضــريبة القيمــة املــضافة عن

التساؤالت بشأن ضريبة القيمة املضافة مثل ما إذا كان تسجيل أحـد البـائعني غـري املقـيمني يف                   
نظام ضريبة القيمة املضافة ميكن أن يؤدي إىل قيام منشأة دائمة، وبالتايل تترتب عليـه ضـرائب                 

مـة  وعالوة على ذلك، تـساءل مـا هـي العواقـب الـيت تنـشأ، فيمـا يتعلـق بـضريبة القي                     . إيرادات
وختامـا، اقتـرح الـسيد غـريودي إنـشاء فريـق خمـصص              . املضافة عـن تـسويات تـسعري التحويـل        

لدراسة اآلثار املترتبة على ضريبة القيمة املضافة عرب احلدود، مبـا يف ذلـك املمارسـات املختلفـة                  
  . وأن يقدم الفريق يف هناية املطاف توصيات العتماد أفضل املمارسات

 الــدعم للمزيــد مــن العمــل بــشأن القــضايا الــيت طرحهــا الــسيد  وأظهــر أعــضاء اللجنــة  - ٩٤
بيد أنه اتفق على أن العمل يف هذا اجملال يف املستقبل ال ينبغي أن يركـز علـى الـسلع         . غريودي

ــضا    ــى اخلــدمات أي ــل عل ــسيد     . فحــسب، ب ــسيد غــريودي وال ــى أن يعمــل ال ــاق عل وســاد اتف
جنـة علـى إعـداد مـذكرة بـشأن املـسائل            ماركوس برييرا فاالداو معـا بوصـفهما عـضوين يف الل          

املتعلقة بضريبة القيمة املضافة العابرة للحدود حبيث تعرض خالل الـدورة التاسـعة للجنـة، وأن            
ووجـه الـشكر للـسيد غـريودي علـى عملـه       . يستعينا يف ذلك خبربات أخـرى حـسب االقتـضاء         

ــة تنظــر اآلن يف ضــريبة القيمــة      ــة إىل أن اللجن ــة العام ــسلع  وأشــارت األمان املــضافة وضــريبة ال
  .واخلدمات للمرة األوىل منذ إنشائها، وهو ما قد يعد تطورا هاما يف تاريخ اللجنة

  
  مسائل النقل: ٨املادة   - الم  

 قــدم رون فــان ديــر مــرييف بنــاء علــى طلــب اللجنــة، مــع مايكــل لينــارد، مــن األمانــة      - ٩٥
وأشري إىل أنـه    ). E/C.18/2012/5 (“٨ األنشطة اإلضافية يف إطار املادة    ”العامة، مذكرة بشأن    

النقـل   (٨يف الدورة الـسابعة للجنـة أعـرب عـن القلـق بـشأن اسـتكمال الـشرح املتعلـق باملـادة                       
 الوثيقـة   “األنشطة اإلضـافية  ”بشأن  ) البحري والنقل عرب اجملاري املائية الداخلية والنقل اجلوي       

ورأى . دراجها ضـمن نطـاق هـذه املـادة        الصلة بالتشغيل املباشر للسفن والطائرات مبا يكفي إل       
بعض األعضاء أن استكمال الـشرح بـشكل مماثـل لالسـتكماالت الـيت أدخلـت علـى االتفاقيـة                    
النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة ميكــن يف الواقــع أن يــؤدي إىل توســيع نطــاق هــذه املــادة     

نائية تفــوق   صــبغة اســتث ٧ و ٥ويــضفي علــى التعــاطي مــع هــذه القــضايا مبوجــب املــادتني        
  . املقدمة املربرات
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ويف العــرض الــذي قدمــه الــسيد لينــارد قــارن الــصياغة احلاليــة املــستخدمة يف شــروح      - ٩٦
اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة النموذجيـــة للـــضرائب واتفاقيـــة منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان   

 “املكمِّلـة ”ألنـشطة  االقتصادي الضريبية النموذجية، وسلط الضوء على أن املنظمـة تـشري إىل ا     
التحــضريية ”، رمبــا مــن أجــل متييــز هــذه األنــشطة عــن األنــشطة “التابعــة”بــدال مــن األنــشطة 

ــة أو ــادة  “التابع ــا يف امل ــة ) ٤ (٥ املنــصوص عليه ــها النموذجي ــه مــن  . مــن اتفاقيت وأشــار إىل أن
إلعالنـات  الواضح أن بعض االستخدامات الواردة يف التعليق حتتاج إىل حتديث كاإلشارة إىل ا            

  .  وفنادق أحادية الغرض، وإىل النقل باحلاويات باعتباره ظاهرة حديثة“دعاية”على أهنا 
 “املكملـة  ”وخالل النقاش، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن رأي مفاده أن مصطلحي            - ٩٧
 ال ميكن أن حيل أحـدمها حمـل اآلخـر وأن اإلشـارة إىل األخـري مـن شـأهنا أن تـؤدي                        “تابعة ”و

 نطاق تطبيق احلكم السابق ذكره، مما سيترتب عليه تقليص احلقوق الضريبية لدولـة              إىل توسيع 
 كوهنــا أكثــر دقــة، هــو أســهل مــن “تابعــة”وإضــافة إىل ذلــك ذكــر أن تفــسري كلمــة . املــصدر

وأعرب آخرون عن تأييدهم لتحديث املصطلحات الواردة يف شـرح          . “مكمِّلة”تفسري كلمة   
ــة األمــم املتحــدة النموذ  ــة      اتفاقي ــة املعتمــدة يف شــرح االتفاقي ــة احلالي ــة مبــا يتماشــى مــع اللغ جي

 بــدال مــن  “املكمِّلــة”النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة، وبالتــايل اإلشــارة إىل األنــشطة       
ونتيجــة لــذلك اتفقــت اللجنــة علــى أن تطلــب إىل األمانــة العامــة تنقــيح املــذكرة     . “التابعــة”

 ودعـت إىل إبـداء تعليقـات عليهـا قبـل حلـول هنايـة                السالف ذكرها حبيث تعكـس تلـك اآلراء       
وإضافة إىل ذلك، ونظرا لقـرب انتـهاء العـضوية احلاليـة للجنـة      .  حتقيقا لتلك الغاية٢٠١٢عام  
األنــشطة ”، اُتفــق علــى إدراج مــسألة تنقــيح الــشرح املتعلــق بـــ  ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠يف 

يواصـل أعـضاء اللجنـة النظـر فيهـا يف الـدورة             ، املذكورة آنفا يف قائمـة املـسائل الـيت س          “التابعة
ووجهت اللجنة الشكر للسيد فان دير مـرييف واألمانـة العامـة علـى جهودمهـا                . السنوية القادمة 

  .بشأن هذه املسألة
  

  مسائل االستثمار املباشر األجنيب والضرائب املفروضة على الشركات   - ميم  
قـدم  ) ١١٨، الفقـرة    E/٢٠١١/٤٥(ابعة،  عمال بطلب اللجنة يف الدورة السنوية الـس         - ٩٨

روبن أوليفر عرضـا عـن كيفيـة تـأثري الـضرائب املفروضـة علـى رأس املـال األجـنيب سـلبا علـى                         
. أو ارتفــــاع معــــدالت البطالــــة/حجــــم االســــتثمارات ممــــا يــــؤدي إىل اخنفــــاض األجــــور و

املكــان ومتــت أيــضا مناقــشة قــضايا العوائــد االقتــصادية حــسب   (EC.18/2012/CRP.11 انظــر(
 بــشأن إيــرادات ٦ بــشأن املنــشأة الدائمــة واألربــاح التجاريــة واملــادة ٧ و ٥وصــلتها باملــادتني 

ــادة    ــة واملـ ــري املنقولـ ــالك غـ ــادة   ٩األمـ ــشريكة واملـ ــسات الـ ــشأن املؤسـ ــد  ١٠ بـ ــشأن العوائـ  بـ
  .  بشأن اإلتاوات١٢بشأن الفائدة واملادة  ١٠ واملادة



E/2012/45 
E/C.18/2012/6 
 

27 13-23908 
 

ســتتبعته تعليقــات بــشأن مــسائل مــن قبيــل   وقوبــل هــذ العــرض باستحــسان شــديد وا    - ٩٩
ــة واحلاجــة إىل سياســات ضــريبية مالئمــة      ــاملوارد الطبيعي ــاملواقع املرتبطــة ب ــرادات احملــددة ب اإلي
الستغالل املوارد يف العديد من البلدان النامية، اليت هـي، وفقـا لعـدد مـن املـشاركني، يف طـور                     

د ُيمنحون يف كـثري مـن األحيـان إعفـاءات           ورأوا أن من يستغلون املوار    . فقدان هذه اإليرادات  
. ضــريبية ال ميكــن تربيرهــا مــن الناحيــة االقتــصادية، يف حــني تــسببت أنــشطتهم بآثــار خارجيــة

فعلى سبيل املثال أثرت األضرار البيئية سلبا على اجملتمعات احملليـة الـيت مل تقـدَّم هلـا تعويـضات                    
رها للـسيد أوليفـر علـى عرضـه الـشيق،           وأعربت اللجنة عـن شـك     . مناسبة يف كثري من األحيان    

واتفـق أعـضاء اللجنـة علـى أن         . واتفقت على أن هذه املسائل ذات صـلة وثيقـة بواليـة اللجنـة             
القضايا املتعلقة باالستثمار املباشر األجنيب والـضرائب املفروضـة علـى الـشركات، مبـا يف ذلـك                

لبلدان النامية، ينبغي أن تظل مدرجـة       املسائل املتعلقة بالضرائب املفروضة على املوارد بالنسبة ل       
يف جدول أعمال اللجنة، وأنه سيتم تشكيل فريق عامـل يعكـف علـى املـسائل احملـددة اخلاصـة              
بالبلدان النامية، مبا فيها املوارد الطبيعية واإليرادات الضريبية، وأن الرئيس سيتشاور مـع الـسيد     

  . الفريق العاملأوليفر بشأن كيفية الدفع قدما بالبند العام وتشكيل
  

تنقيح دليل التفاوض على املعاهدات الضريبية الثنائية بني البلدان املتقدمة النمو             - نون  
  والبلدان النامية

عرض املوضوع كل مـن برينيـل وأرينـديل إىل جانـب تومـاس بـالكو، وسـتيفن كـرو                     - ١٠٠
 واســتند العــرض وأعيــد عــرض الوثــائق املقدمــة يف الــدورة الــسنوية الــسابعة . وجــون بيســشيل

  E/C.18/2011/CRP.11انظـــر (ة رئيـــسية إىل التعليقـــات الـــواردة منـــذ تلـــك الـــدورة      ـــبـــصف
وأكد السيد أرينـديل علـى ضـرورة إيـراد أكـرب قـدر مـن التعليقـات حـىت يكـون            ). Add.1-7 و

  . املشروع النهائي مفيدا لقطاع عريض من اجلمهور
يف الدليل، حتديد احلاجة إىل إبـرام معاهـدة بـني           وتشمل املواضيع الرئيسية اليت تناقش       - ١٠١

الـــشركاء احملـــتملني، وتفـــسري أحكـــام املعاهـــدة يف ســـياق القـــانون القطـــري، وتفـــسري جتنـــب 
  .الضرائب واالحتيال الضرييب، واملساعدة اإلدارية املتبادلة، وتبادل املعلومات

جنــة الفرعيــة املعنيــة بتنقــيح  وباإلضــافة إىل التعليقــات اخلطيــة الــيت ســبق أن تلقتــها الل  - ١٠٢
املـواد ذات الـصلة يف اتفاقيـة فيينـا خلالفـة            ) أ: (الدليل اقترح املشاركون أيضا أن يتناول الدليل      

ضـرورة إبـرام معاهـدة مـع مراعـاة املـصاحل االقتـصادية للـشريكني؛           ) ب(الدول يف املعاهدات؛    
 إذا كانـت هنالـك حاجـة فعليـة          إرساء بعض املبادئ التوجيهية للتقييم األويل لتحديـد مـا         ) ج(

أمهية اتفاقات محايـة االسـتثمار واالتفاقـات األخـرى الـيت،            ) د( إلبرام معاهدة مع بلد معني؛ و     
إىل جانــب االتفاقــات الراميــة لتجنــب االزدواج الــضرييب، كــثريا مــا تعتــرب جــزءا مــن جمموعــة   
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 الفــصول حباجــة ولــوحظ أيــضا أن مــشاريع. اتفاقــات هتــدف إىل جــذب التجــارة واالســتثمار 
  .٢٠١١الستكماهلا حبيث تعكس استكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لعام 

ــار، ودعــا أعــضاء      - ١٠٣ ــديل إن التعليقــات ســتؤخذ يف االعتب ــسيد أرين ــال ال ــام، ق ويف اخلت
 حبيث يتوفر للجنة الفرعيـة      ٢٠١٣فرباير  /اللجنة وغريهم إىل تقدمي تعليقاهتم حبلول هناية شباط       

ــا  ــة       مـ ــول هنايـ ــاهزا حبلـ ــون جـ ــرض أن يكـ ــائي يفتـ ــشروع هنـ ــداد مـ ــن الوقـــت إلعـ ــي مـ يكفـ
  .٢٠١٣ يونيه/حزيران
واتفقت اللجنـة علـى أن املـشروع النـهائي الـذي تعـده اللجنـة الفرعيـة قبـل حلـها يف                      - ١٠٤

 سـيعرض علـى اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة حـىت يتـسىن هلـا أن تقـرر                     ٢٠١٣يونيه  /هناية حزيران 
وطلبـت اللجنـة إىل األمانـة العامـة أن تـسعى إىل احلـصول علـى        .  املـضي قـدما   كيف ترغب يف  

مزيد مـن املـوارد للـدفع قـدما جبهودهـا الراميـة إىل تعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة علـى التفـاوض                          
ــضريبية  ــشأن املعاهــدات ال ــها، مــع اإلشــادة بوجــه      . ب ــى عمل ــة عل ــة الفرعي وُوجــه شــكر للجن

 عامــا يف مــسائل التعــاون الــضرييب يف ٤٠مــدى أكثــر مــن بعمــل الــسيد بيســشيل علــى  خــاص
  .األمم املتحدة
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  الفصل الرابع
  موعد الدورة التاسعة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت    

 تـشرين   ٢٥ إىل   ٢١قررت اللجنة أن تعقـد دورهتـا التاسـعة يف جنيـف يف الفتـرة مـن                   - ١٠٥
  .٢٠١٣أكتوبر /األول
ــة علــى جــدول األ  - ١٠٦ ويعكــس . عمــال املؤقــت التــايل لــدورهتا التاســعة  واســتقرت اللجن

ترتيب املسائل املوضوعية ترتيب تناُول املواد يف املناقشات، على أن تتبع ذلك مناقـشات أكثـر        
  : وستحدد اللجنة ترتيب اجللسات بشكل مؤقت قبل انعقاد الدورة التاسعة.عمومية

  
  .افتتاح ممثل األمني العام للدورة  - ١  
  .)جلسة مغلقة(ئيس وأعضاء املكتب اآلخرين انتخاب الر  - ٢  
  .)جلسة مغلقة(النظر يف النظام الداخلي ومسائل تنظيمية أخرى   - ٣  
  .مالحظات استهاللية يديل هبا رئيس اللجنة  - ٤  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٥  
  :ضريبيةمناقشة املسائل املوضوعية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل ال  - ٦  

  
  املسائل املتصلة باستكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجية للضرائب  )أ(      

  تطبيق القواعد التعاهدية على اهليئات املختلطة؛): املقيم (٤املادة   ‘١’    
  :)املنشأة الدائمة (٥املادة   ‘٢’    
  ؛“املشاريع املتصلة”معىن   )أ(      
ر الثابـت بالنـسبة لـألرض       ما إذا كان أحـد الـسواتل يف املـدا           )ب(      

  ميكن أن يشكل منشأة دائمة؛
  مسائل املنشآت الدائمة يف حاالت ضريبة القيمة املضافة؛  )ج(      
النظــر يف  - “قــوة اجلاذبيــة ”قاعــدة ): أربــاح املؤســسات (٧املــادة   ‘٣’    

  ؛نفاذها وشرحه
النقـل  النقل البحري والنقـل عـرب اجملـاري املائيـة الداخليـة و          : (٨املادة    ‘٤’    

   وما يندرج حتته؛“األنشطة التابعة”معىن مصطلح ): اجلوي
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  ؛استكمال شرحها): املؤسسات الشريكة (٩املادة   ‘٥’    
نظــر عــام، مبــا يف ذلــك النظــر يف املــسائل      ): اإلتــاوات (١٢املــادة   ‘٦’    

  املتعلقة باملعدات؛
ى اآلثــــار العمليــــة املترتبــــة علــــ) : أربــــاح رأس املــــال: (١٣املــــادة   ‘٧’    

  ؛٤ الفقرة
ــة االزدواج الــضرييب  (٢٣املــادة   ‘٨’     التــضارب يف الوصــف ): طــرق إزال

   كجزء من مناقشة تغري املناخ؛٢٠١٢والتضارب يف التفسري 
  ؛)تبادل املعلومات (٢٦املادة   ‘٩’    
بنــد متعلــق   -الــضرائب املفروضــة علــى اخلــدمات    : مــواد متنوعــة   ‘١٠’    

  ات التقنية؛بالضرائب املفروضة على رسوم اخلدم
  اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وآليات تغري املناخ؛: مواد متنوعة  ‘١١’    

  :مسائل أخرى  )ب(      
املسائل املتعلقة بالتحديث املقبل للـدليل العملـي ألسـعار التحـويالت              ‘١’    

  للبلدان النامية؛ 
تقدمـة  دليل التفاوض على املعاهدات الـضريبية الثنائيـة بـني البلـدان امل              ‘٢’    

  النمو والبلدان النامية؛ 
مـــسائل االســـتثمار املباشـــر األجـــنيب والـــضرائب املفروضـــة علـــى         ‘٣’    

ــوارد       ــى امل ــضرائب املفروضــة عل ــسائل ال ــك م ــا يف ذل ــشركات، مب ال
  بالنسبة للبلدان النامية؛

  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٤’    
  .بناء القدرات  ‘٥’    
  .ورة العاشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقتمواعيد انعقاد الد  - ٧  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة  - ٨  
وأقرت اللجنة بأنه لن يكون من املمكـن لألعـضاء اجلـدد يف اللجنـة التـصدي جلميـع                     - ١٠٧

هذه املسائل يف الدورة التاسعة، وسيكون مـن الـضروري حتديـد بعـض األولويـات، وإن كـان                   
ولـوحظ أثنـاء املناقـشات حـضور عـدد كـبري مـن        . قوم األعضاء اجلـدد بـذلك     من األفضل أن ي   
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 وأن ذلـك كـان   ٢٠٠٩األعضاء اجلدد بصفتهم خرباء قبل التغـيري األخـري يف العـضوية يف عـام      
ــود جــدول األعمــال املؤقــت         ــسائل املدرجــة يف بن ــام األعــضاء اجلــدد بامل ــدا يف ضــمان إمل مفي

يتهم يف الـدورة الـسنوية للمـرة األوىل، مـن قبيـل             وكذلك جبوانب أخرى تنطـوي عليهـا عـضو        
وأعرب عن رأي مفاده أن تكرار عملية من هـذا          . الشروط اإلجرائية الختيار شاغلي املناصب    

القبيل سيكون أمرا مفيدا إذا أمكن احلصول على متويل خارجي، إذ أنه سيـساعد علـى كفالـة                 
رة الـسنوية التاسـعة حمـافظني بـذلك علـى      إمكانية مشاركة كافة األعضاء اجلدد بفعالية يف الدو     

  .زخم عمل اللجنة
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  الفصل اخلامس
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة     

وافقــت اللجنــة علــى التقريــر واعتمدتــه لتقدميــه إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  - ١٠٨
  .على أن جيرى االتفاق على النص النهائي بعد الدورة السنوية
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