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  الفصل األول
  

  مقدمة    
، ٢٠١٣/٢٣٩  ومقــرره٢٠٠٤/٦٩عمــال بقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي       - ١

ُعقدت الدورة السادسة للجنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الـضريبية يف جنيـف يف                
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢١الفترة من 

ــة و       - ٢ ــن أعــضاء اللجن ــة وعــشرون م ــدورة التاســعة ثالث ــراقبني  ١٣٠ وحــضر ال ــن امل  م
ومـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وقطـاع األعمـال            )  بلدا ٢٤ميثلون  (املوفدين من احلكومات    

  .)١(واهليئات االستشارية واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية
وفيما يلي جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة وبيان الوثائق بـصيغتها الـيت نظـرت                 - ٣

  ):E/C.18/2013/1(جنة فيها الل
  .افتتاح ممثل األمني العام للدورة  - ١  
  ).جلسة مغلقة(انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين   - ٢  
  ).جلسة مغلقة(النظر يف النظام الداخلي ومسائل تنظيمية أخرى   - ٣  
  . هبا رئيس اللجنةمالحظات استهاللية يديل  - ٤  
  ).E/C.18/2013/2 و E/C.18/2013/1(إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   - ٥  
  :ائل الضريبيةمناقشة املسائل املوضوعية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املس  - ٦  
املسائل املتصلة باستكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجيـة للـضرائب            )أ(    

)E/C.18/2013/3:(  
ــة علــى اهليئــات   :  املقــيم- ٤املــادة   ‘١’       تطبيــق القواعــد التعاهدي

  ؛)E/C.18/2012/CRP.7 و E/C.18/2013/CRP.1(املختلطة 
  : املنشأة الدائمة- ٥املادة   ‘٢’      
  ؛)E/C.18/2013/CRP.2(“ املشاريع املرتبطة”معىن   -أ         

__________ 
ــن ا      )١(   ــات عـــ ــن املعلومـــ ــد مـــ ــى مزيـــ ــالع علـــ ــن االطـــ ــشبكي   ميكـــ ــع الـــ ــدورة يف املوقـــ ــشاركني يف الـــ ملـــ

htpp://www.un.org/esa/ffd/tax/ninthsession/index.htm. 
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http://undocs.org/ar/E/C.18/2012/CRP.7�
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ما إذا كـان أحـد الـسواتل يف املـدار الثابـت بالنـسبة            -ب         
  لألرض ميكن أن يشكل منشأة دائمة؛

مــسائل املنــشآت الدائمــة يف حــاالت ضــريبة القيمــة   -ج         
  ؛)E/C.18/2013/CRP.3(املضافة 

ــادة   ‘٣’     ــ- ٧امل ــدة : اح املؤســسات أرب ــة ”قاع ــوة اجلاذبي ــر يف “ ق والنظ
  نفاذها وشرحه؛

 النقل البحري والنقل عـرب اجملـاري املائيـة الداخليـة والنقـل             - ٨املادة    ‘٤’    
ــوي ــصطلح  : اجلـ ــىن مـ ــة ”معـ ــشطة التابعـ ــه   “ األنـ ــدرج حتتـ ــا ينـ ومـ

)E/C.18/2013/CRP.4(؛  
ــادة   ‘٥’     ــرحها :  املؤســــــــسات الــــــــشريكة- ٩املــــــ ــتكمال شــــــ اســــــ

)E/C.18/2013/4(؛  
ــادة   ‘٦’     ــاوات- ١٢امل ــسائل      :  اإلت ــر يف امل ــك النظ ــا يف ذل ــام، مب ــر ع نظ

  املتعلقة باملعدات؛
  ؛٤ملترتبة على الفقرة اآلثار العملية ا:  أرباح رأس املال- ١٣املادة   ‘٧’    
التــضارب يف الوصــف :  طــرق إزالــة االزدواج الــضرييب- ٢٣املــادة   ‘٨’    

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

لـــــــى رســـــــوم اخلـــــــدمات التقنيـــــــة    بالـــــــضرائب املفروضـــــــة ع 
)E/C.18/2013/CRP.5(؛  

اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة وآليــات تغــري املنــاخ : مــواد متنوعــة  ‘١١’    
)E/C.18/2013/CRP.6(؛  

  :ائل أخرىمس  )ب(  
املسائل املتعلقة بالتحديث املقبل لدليل األمم املتحدة العملي للتـسعري            ‘١’    

  ؛ )E/C.18/2013/CRP.15 و E/C.18/2013/4(الداخلي للبلدان النامية 

http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.3�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.4�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/4�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.5�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.6�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/4�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.15�
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دليل التفاوض على املعاهدات الـضريبية الثنائيـة بـني البلـدان املتقدمـة                ‘٢’    
  ؛)E/C.18/2013/CRP.7-12(النمو والبلدان النامية 

مـــسائل االســـتثمار املباشـــر األجـــنيب والـــضرائب املفروضـــة علـــى         ‘٣’    
ــك مــ   ــا يف ذل ــشركات، مب ــوارد   ال ــى امل ــضرائب املفروضــة عل سائل ال

  ؛)E/C.18/2013/CRP.13 و E/C.18/2013/5(بالنسبة للبلدان النامية 
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٤’    
  ).E/C.18/2013/CRP.14(ء القدرات بنا  ‘٥’    

  .مواعيد انعقاد الدورة العاشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت  - ٧
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة  - ٨
  

http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.7�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/5�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.13�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.14�
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  الفصل الثاين
  تنظيم الدورة    

  
  كتب وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة وانتخاب أعضاء امل    

، باسم األمـني العـام،    ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢١افتتح الدورة التاسعة للجنة يف        - ٤
ألكسندر تريبلكوف مدير مكتب متويل التنمية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة،            

  .ريثما يتم انتخاب الرئيس
كتبـها علـى تفـانيهم يف االضـطالع بعمـل           وشكر السيد تريبلكـوف أعـضاء اللجنـة وم          - ٥

األمم املتحدة يف جمال التعاون الضرييب الدويل، وال سيما خـالل الـسنوات األربـع املاضـية الـيت               
حقق األعضاء الـسابقون فيهـا نتـائج جـديرة باإلعجـاب، تـشمل تنقـيح اتفاقيـة األمـم املتحـدة                      

ــة لــالزدواج الــضرييب بــني البلــدان املتقدمــة النمــ    ــة يف عــام  النموذجي ، ٢٠١١و والبلــدان النامي
وأعــرب . ٢٠١٢وإعــداد دليــل األمــم املتحــدة العملــي للتــسعري الــداخلي للبلــدان الناميــة لعــام  

السيد تريبلكوف عن أمله يف أن يـصدر األعـضاء اجلـدد حتـديثا لكـل مـن االتفاقيـة النموذجيـة                      
هد بـأن تـدعم األمانـة العامـة        والدليل العملي قبل انتهاء عضويتهم اليت مدهتا أربع سنوات، وتع         

  .اللجنة يف عملها
ــدة        - ٦ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة الدوليـ ــة احلكوميـ ــشاركني بالعمليـ ــوف املـ ــسيد تريبلكـ ــغ الـ وأبلـ

وكـان اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     . وبأنشطتها الفنية ذات الـصلة بعمـل اللجنـة وواليتـها       
ي للتـسعري الـداخلي للبلـدان        بـدليل األمـم املتحـدة العملـ        ٢٠١٣/٢٤قد أحاط علمـا يف قـراره        

ــام   ــة لع ــضاء     ٢٠١٢النامي ــدليل حــسب االقت ــتم اســتكمال ال ــها أن ي ــة أمــور من . ، وطلــب مجل
وأحاط اجمللس علما أيضا مع التقدير بتقرير األمني العام عن إحراز مزيـد مـن التقـدم يف تعزيـز                    

، وطلب إىل األمني العام أن يقدم تقـارير منتظمـة عـن التقـدم احملـرز                 )E/2013/67(عمل اللجنة   
وعالوة على ذلك، قرر اجمللس عقد اجتماع سنوي بشأن مـسائل التعـاون             . بشأن تلك املسألة  

  .الضرييب الدويل وما ُتقدمه من إسهامات يف تعبئة املوارد احمللية من أجل التنمية
ني بــأن االجتمــاع االســتثنائي الــذي عقــده اجمللــس  وذكَّــر الــسيد تريبلكــوف املــشارك   - ٧

 ركـز علـى موضـوع التعـاون         ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٢٩االقتصادي واالجتماعي يف نيويورك يـوم       
وقال إن االجتماع شهد اإلصدار الرمسـي للـدليل العملـي للتـسعري         . الدويل يف املسائل الضريبية   

ة التعــاون بــني خمتلــف أصــحاب الــداخلي، ونــاقش مجلــة مواضــيع منــها بنــاء القــدرات وضــرور
  .املصلحة الوطنيني والدوليني

http://undocs.org/ar/E/2013/67�
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وفيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات داخل مكتب متويل التنمية، أبلغ الـسيد تريبلكـوف                 - ٨
املشاركني بالعمل اجلاري من أجل تعزيز قدرات وزارات املالية والسلطات الـضريبية الوطنيـة،        

ــة املتعلقــة مبعاهــدات االزدواج الــضرييب  دورة األمــم املتحــدة التدر ”مبــا يف ذلــك    وحلقــة “يبي
العمل التطبيقيـة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي              

وكان املكتب قد أنتج دليـل األمـم املتحـدة          . بشأن التفاوض على معاهدات االزدواج الضرييب     
ات الضريبية من أجل البلدان الناميـة، وذلـك يف إطـار           بشأن قضايا خمتارة يف جمال إدارة املعاهد      

وجيري التخطيط لتنظـيم حـدث عـاملي لتنميـة القـدرات يف             . تعاونه مع االتفاق الضرييب الدويل    
وأضــاف أن املكتـــب أيــضا بـــصدد تنفيـــذ   . ٢٠١٤جمــال إدارة املعاهـــدات الــضريبية يف عـــام   

ضريبية بـشأن قيـاس تكلفـة املعـامالت     مشروع مشترك مع مركز البلدان األمريكية لإلدارات ال    
مث دعـا الـسيد تريبلكـوف إىل    . الضريبية وتقييمها، هبدف التقليـل مـن تكـاليف جـيب الـضرائب            

  .عقد اجتماع مغلق للجنة النتخاب أعضاء مكتبها اجلديد
وانُتخـب أيـضا    . ويف ذلك االجتماع اُنتخـب الـسيد أرمانـدو الرا يافـار رئيـسا للجنـة                 - ٩

تيزونغ لياو نائبا أول للرئيس، وهنري لوي نائبـا ثانيـا، وحممـد باينـة               : لرئيس، هم أربعة نواب ل  
وجـرت مجيـع    . نائبا ثالثا، وليسلوت كانا نائبة رابعة؛ وانتخبـت كارمـل بيتـرز مقـررة للـدورة               

  .االنتخابات بالتزكية
ــت          - ١٠ ــا املؤقـ ــدول أعماهلـ ــة جـ ــيس اللجنـ ــار رئـ ــسيد الرا يافـ ــرض الـ ــك عـ ــب ذلـ وعقـ

)E/C.18/2013/1 .(      ــشأن ــشات خاصــة ب واعُتمــد جــدول األعمــال مــع إضــافة عــروض ومناق
مشروع التصدي لـتقلص الوعـاء الـضرييب وحتويـل األربـاح يف منظمـة               ) أ: (املوضوعني التاليني 
اليت أجراهـا املكتـب الـدويل       نتائج البحوث   ) ب( جمموعة البلدان العشرين؛     -التعاون والتنمية   

للوثائق الضريبية بشأن التنفيذ العملي لالتفاقية الضريبية النموذجية لألمـم املتحـدة بـني البلـدان                
ويـــبني املـــوجز التـــايل ). اتفاقيـــة األمــم املتحـــدة النموذجيـــة (املتقدمــة النمـــو والبلـــدان الناميـــة  

ن حماولـة اتبـاع الترتيـب الـزمين     املناقشات اليت متت خبـصوص مجيـع بنـود جـدول األعمـال، دو        
ــضرورة  ــشات بال ــة     . للمناق ــى أعــضاء اللجن ــتني إضــافيتني معروضــتني عل ــضا إىل ورق وأشــري أي

، وورقة أخـرى  )E/C.18/2013/CRP.17 و   E/C.18/2013/CRP.16(متعلقتني بضرائب اخلدمات    
تتنــاول نتــائج البحــوث الــيت أجراهــا املكتــب الــدويل للوثــائق الــضريبية بــشأن التنفيــذ العملــي     

ــة   ــة  )E/C.18/2013/CRP.18(التفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجي العامــة عــن ، وتقريــر مــن األمان
ــار   ــده يف أيـ ــذي عقـ ــاع الـ ــايو /االجتمـ ــصناعات   ٢٠١٣مـ ــضرائب الـ ــين بـ ــرباء املعـ ــق اخلـ  فريـ

 E/C.18/2013/CRP.20(، وورقتني عن تبادل املعلومات      )E/C.18/2013/CRP.19(االستخراجية  
ــة املطــاف ورقــة عــن مــسائل املنــشآت الدائمــة يف    ). E/C.18/2013/CRP.21و  ومل ُتعــدَّ يف هناي

، ومخـس ورقـات تتعلـق بــدليل    )E/C.18/2013/CRP.3(حـاالت ضـريبة القيمـة املـضافة الدوليـة      
مــن (التفــاوض علــى املعاهــدات الــضريبية الثنائيــة بــني البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة   

E/C.18/2013/CRP.8 إىل E/C.18/2013/CRP.12.(  
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  الفصل الثالث
مناقشة واستنتاجات بشأن املسائل املوضوعية املتعلقة بالتعاون الدويل يف             

  املسائل الضريبية
  تطبيق القواعد التعاهدية على اهليئات املختلطة): املقيم (٤املادة   - ألف  

 بـشأن اسـتخدام   ٢٠١٢ عرض فيكتـور ثـورونيي مـرة أخـرى ورقتـه الـصادرة يف عـام          - ١١
وأشـار إىل أن االختالفـات      ). E/C.18/2012/CRP.7(قواعد التنسيق كحل للمراجحة الـضريبية       

بــني الــنظم الــضريبية تــؤدي إىل فــروق يف معاملــة الكيانــات أو الــصكوك ميكــن اســتغالهلا مــن   
، وهــي االســتفادة مــن االختالفــات يف التوصــيف لتجنــب دفــع   “بيةاملراجحــة الــضري”خــالل 
وأشار إىل أنه ميكن تفادي هذه الفـروق واملراجحـة الـضريبية إذا قبـل أحـد البلـدين                   . الضرائب

وقـد  . املعاملة اليت خيـضع هلـا الكيـان يف البلـد اآلخـر كأسـاس لتحديـد معاملتـها لـنفس الكيـان              
وأشـار إىل إمكانيـة معاجلـة       .  مـن هـذا النـوع      “تنـسيق قواعـد   ”اعتمدت بعض البلـدان بالفعـل       

هــذه املــشكلة أيــضا باســتخدام القواعــد التعاهديــة أو قواعــد مكافحــة التجنــب، إال أنــه اعتــرب   
فاحللول القائمة علـى املعاهـدات متيـل        . اعتماد قواعد التنسيق أكثر السبل فعالية يف هذا الصدد        

وميكـن  . ن اليت هلا شبكات معاهدات واسـعة النطـاق  إىل التعقيد وال تؤدي الغرض إال يف البلدا   
بالتعقيـد بـصورة خاصـة، وقـد تكـون أقـل            ) القواعد احملـددة  (أن تتسم قواعد مكافحة التجنب      
  .تعقيدا فيشوهبا مزيد من عدم اليقني

أمـا الــسيد لـوي فقــد اعتـرب مــن غـري الــواقعي توقـع حتقيــق مـستويات االتفــاق الالزمــة         - ١٢
ــسي  ــشأن قواعــد التن ــق      . قب ــات املتحــدة يف تطبي ــه الوالي ــذي تتبع ــهج ال ــة عــن الن وعــرض ورق

ــة         ــات املختلطــ ــق اهليئــ ــن طريــ ــواردة عــ ــدفوعات الــ ــى املــ ــدخل علــ ــريبة الــ ــدات ضــ معاهــ
)E/C.18/2013/CRP.1(    يد وأوضح الـس . ، مشلت حاالت ُمنحت فيها االستحقاقات أو ُرفضت

لوي أن املبادئ اليت يستند إليهـا هنـج الواليـات هـي املبـادئ الـواردة يف تقريـر منظمـة التعـاون                        
 Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships”والتنميــة املعنــون 

ــى         ( ــصادي عل ــدان االقت ــة يف الي ــاون والتنمي ــة التع ــة ملنظم ــضريبية النموذجي ــدة ال ــق املعاه تطبي
وأوضـح أن عـدم وضـوح       .  وهي مبادئ هتدف إىل جتنـب النتـائج غـري املقـصودة            “)اكاتالشر

قواعد املعاهدات الضريبية قـد يـؤدي إىل نتـائج غـري مقـصودة عنـد تطبيقهـا علـى املـدفوعات،                      
حدوث ازدواج ضـرييب بـسبب رفـض مـنح االسـتحقاقات            ) أ: (ومن األمثلة على ذلك ما يلي     

ض ضــريبة بــسبب مــنح اســتحقاقات املعاهــدات عــن غــري  عــدم فــر) ب(الــضريبية دون مــربر؛ 
مـنح مـستوى غـري مناسـب مـن اسـتحقاقات            ) ج(قصد، مثل منحها للمقيمني يف بلدان ثالثـة؛         
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مثل تطبيق معدل استقطاع أصغر على العائدات املدفوعة للشركات عنـدما تكـون             (املعاهدات  
  ).تلك العائدات راجعة ألحد األفراد من محلة األسهم

 ١أعلن السيد لوي أنه سيطلب االطالع على بعض الوثـائق اخلاصـة بالفرقـة العاملـة                 و  - ١٣
ملنظمة التعاون والتنمية، نظرا لكون ورقته تستند إىل تطبيق األحكام اليت تستخدمها الواليـات              
املتحدة يف معاهداهتا الضريبية، ونظرا ألن منظمة التعاون والتنمية بـصدد معاجلـة هـذه القاعـدة              

وأوضــح جــاك ساســفيل ممثــل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  . اكلها مــن أحكــامومــا يــش
االقتـصادي أن املنظمــة لــن تعتـرض علــى قيــام الـسيد لــوي بتوزيــع الوثـائق ذات الــصلة للفرقــة     

  . على أعضاء اللجنة١العاملة 
 وعرض السيد لوي تقـدمي ورقـة أكثـر تفـصيال لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة خـالل دورهتـا                        - ١٤

التالية، تتضمن اقتراحا بإدخال تعديالت على اتفاقية األمـم املتحـدة النموذجيـة وعلـى شـروح                 
وقـال إن   .  اليت تتناول األعمال اليت أجنزهتا املنظمة وغريها من اجلهـات يف هـذا الـصدد               ٤املادة  

  .الورقة ستتضمن أيضا إشارات إىل مواد أخرى قد متسها تلك التعديالت
  

  )املنشأة الدائمة (٥املادة   - باء  
  “املشاريع املتصلة”معىن   -  ١  

نـــاقش املـــشاركون يف الـــدورة الثامنـــة ورقـــة قدمتـــها كلـــودين ديفييـــه تتعلـــق مبعـــىن      - ١٥
، وطُلـب إىل الـسيدة ديفييـه اسـتكمال          )ب) (٣ (٥املـشار إليهـا يف املـادة        “ املشاريع املتصلة ”

ـــ . الورقــــة لكــــي تعكــــس تلــــك املناقــــشات  ــة املــــستكملة وعرضــــت الــــسيدة ديفييـ ه الورقــ
)E/C.18/2013/CRP.2 (  ــدورة التاســعة وفقــا لــذلك التكليــف وأشــارت إىل أن جــزءا . علــى ال

كبريا من النقاش الذي جرى خالل الدورة الثامنة دار حول مسألة احلضور املادي فيمـا يتعلـق            
وأُعرب عن آراء متباينة جدا حول مدى ضرورة احلضور املـادي           . ئمةبتحديد وجود منشأة دا   

بأن هنالـك   ) ١( ١٢واقترحت إدراج إيضاح يف الفقرة      . يف دولة املصدر وتنفيذ األنشطة فيها     
واعتـربت  .  وهو أن احلـضور املـادي ضـروري        -) ب) (٣ (٥تفسريا واحدا ممكنا فقط للمادة      

ــر ممــا ينبغــي    ــارة  أن أي تفــسري آخــر يركــز أكث  دون أن يوضــح علــى حنــو  “تقــدمي” علــى عب
مناسب سياق تلـك العبـارة أو الـسجل التـارخيي كمـا يـرد يف دليـل التفـاوض علـى املعاهـدات                

  .١٩٧٩الضريبية الثنائية بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية لعام 
ــراح وخــالل املناقــشات اإلضــافية الــيت جــرت خبــصوص هــذه النقطــة مت النظــر       - ١٦ يف اقت

بإيضاح ضرورة احلضور املادي، وأن ُيطلب من البلدان اليت ال توافق علـى ذلـك النـهج إدراج          
ولقــي هــذا االقتــراح تأييــدا واســع النطــاق، غــري أن . حكــم خــاص بتلــك املــسألة يف معاهــداهتا
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الـيت تقتـضي    ) ب) (٣ (٥بعض أعضاء اللجنـة اعتـربوا أنـه ال يراعـي كمـا ينبغـي صـيغة املـادة                    
. تمرار األنــشطة يف دولــة املــصدر، وال تقتــضي اســتمرار حــضور مــوظفني يف تلــك الدولــة  اســ

 الـذي يقتـضي     “التقليـدي ”وعقب مناقشة دارت حول مسألتني مها أوال، ما إذا كان التفسري            
استمرار احلضور املادي هو التفسري الوحيد املقبول للـصياغة احلاليـة، وثانيـا مـا كانـت احلاجـة                   

د بــديل للقاعــدة التقليديــة يف ضــوء التحــديات النامجــة عــن االقتــصاد الرقمــي، تــدعو إىل اعتمــا
  : اتفق املشاركون على النهج التايل فيما يتعلق بالسياسات العامة

ـــاتف”     ة علــى أن التفــسري التقليــدي للحكــم احلــايل يف     ــــــاء اللجنـــــق أعــضــ
يقتضي احلـضور املـادي ألفـراد       من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية      ) ب) (٣ (٥ املادة

من موظفي املؤسسة أو املستخَدمني لديها الـذين يقـدمون خـدمات يف دولـة املـصدر،                 
غـري أن بعـض أعـضاء اللجنـة اعترفـوا           . لكي ُيعترب أن هلا حضورا دائما يف تلك الدولة        

بــأن تطــور االقتــصاد الرقمــي قــد ُينــشئ حتــديات فيمــا يتعلــق بتطبيــق ذلــك احلكــم،      
ــشروح   وأشــاروا إ ــسألة يف ال ــة  . ىل ضــرورة التطــرق إىل تلــك امل ــذلك أقــرت اللجن ول

ضرورة بذل مزيد من اجلهود ملعاجلة تلك املسألة يف الشروح عن طريـق إدراج حكـم         
  .“بديل أو أحكام بديلة

وطُلب إىل السيدة ديفييه وضع صياغة جتسد تلك السياسة لكي تنظـر فيهـا اللجنـة يف                   - ١٧
ت براجيا ساكسينا أن يعكس الـسجل معارضـتها هلـذا التفـسري ألن عبـارة                وطلب. دورهتا املقبلة 

ــواردة يف املــادة “عــن طريــق مــوظفني ... تقــدمي خــدمات ” ميكــن متييزهــا يف ) ب) (٣ (٥ ال
  ).أ) (١ (١٤ املستخدمة يف املادة “مزاولة أنشطته”رأيها عن عبارة 

تتعلــق بتحديــد االعتبــارات مــن الورقــة، قالــت إن املــسألة ) ٣ (١٢وخبــصوص الفقــرة   - ١٨
ذات األمهية يف حتديد ما يشكل نفـس املـشروع، ومـا إذا كـان ينبغـي تنـاول تلـك املـسألة مـن               
وجهة نظر اجلهة اليت تقدم اخلدمات أو تناوهلا إمـا مـن وجهـة النظـر تلـك أو مـن وجهـة نظـر                         

  .سب االقتضاءظر كلتيهما حنواتُّفق على أن املسألة ميكن تناوهلا من وجهيت ال. املستهلك
  .وُوجه الشكر إىل السيدة ديفييه على إسهامها القيم يف هذا العمل  - ١٩

 
  مسألة اعتبار ساتل يدور يف مدار ثابت بالنسبة لألرض منشأة دائمة  -  ٢  

 مــن ٥-٥أشــارت األمانــة العامــة إىل أن خلفيــة هــذه املــسألة هــي إضــافة فقــرة بــرقم     - ٢٠
وذجيـة املتعلقـة بالـضرائب علـى الـدخل وعلـى رأس املـال          من االتفاقيـة النم    ٢٠١٠نسخة عام   

ــصادي       ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــيت أصــدرهتا منظم ــة   (ال ــة ملنظم ــة النموذجي االتفاقي
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وخلـصت هـذه الفقـرة إىل أن الـساتل          .  مـن تلـك الوثيقـة      ٥إىل شـرح املـادة      ) التعاون والتنميـة  
  .يشكل منشأة دائمةالذي يدور يف مدار ثابت بالنسبة لألرض ال 

 ٥وحني نظرت اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة يف احتمـال إجـراء تنقيحـات لـشرح املـادة                    - ٢١
من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية، مل ُتدرِج فقرة تتناول املدارات الثابتة، إذ قـررت أن تنظـر                 

لويـة للجنـة، وأهنـا    واتفق األعضاء اآلن على أن املسألة ال تـشكل أو    . يف املسألة يف وقت الحق    
  .لن ُتَتناول يف الدورة التاسعة أو ُتدَرج يف جدول أعمال الدورة العاشرة

  
  مسائل املنشآت الدائمة يف حاالت ضريبة القيمة املضافة الدولية  -  ٣  

قــدم الــسيد يــورغ غــريودي عرضــاً، بنــاًء علــى طلــب اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة، عــن      - ٢٢
ورافـق الـسيد غـريودي      . حـاالت ضـريبة القيمـة املـضافة الدوليـة         موضوع املنـشآت الدائمـة يف       

  .خبريان مها توماس إيكر وكارل هايرت هايدل، قدما عرضني عن جوانب معينة من املسألة
ضـريبة الـسلع واخلـدمات كانـت     /وأشار السيد غريودي إىل أن ضـريبة القيمـة املـضافة         - ٢٣

 املاضــية، وسـتتزايد أمهيتــها يف الــسنوات  الـضريبة األســرع منـواً علــى مـدى الــسنوات اخلمـسني    
ــة ــة أخــرى      . القادم ــصادي ومنظمــات دولي ــدان االقت ــة يف املي ــال إن منظمــة التعــاون والتنمي وق

ضـريبية  /اضطلعت بعمل فعال بشأن هذه املسألة، إال أنـه يلـزم أن تـولَى ضـريبة القيمـة املـضافة            
ــاملي    ــور عـ ــن منظـ ــاً مـ ــدمات اهتمامـ ــسلع واخلـ ــة مب . الـ ــن األمهيـ ــام  ومـ ــى باهتمـ ــان أن حتظـ كـ

  .املتحدة األمم
ضـريبة  /وأشار السيد إيكر إىل أن ضمان اإليـرادات املتأتيـة مـن ضـريبة القيمـة املـضافة                   - ٢٤

فاحلكومـات حباجـة إىل إنـشاء    . السلع واخلدمات أمر بـالغ األمهيـة مـن وجهـة النظـر احلكوميـة              
ــن       ــى منــع الالفعاليــة النامجــة ع  أســباب مــن بينــها االزدواج   إدارات ضــريبية فعالــة قــادرة عل

وميكن أن تكون ضـريبة القيمـة املـضافة أداة فعالـة لتحقيـق هـذا اهلـدف مـن أهـداف                      . الضرييب
  .السياسة العامة

واقتــرح الــسيد غــريودي أن تــشكل اللجنــة فريقــاً عــامالً يكلــف بدراســة ســبل جتنــب    - ٢٥
ــرب احلــدود، وضــمان حتــ       ــة ع ــامالت التجاري ــى املع ــضرييب عل ــة  االزدواج ال صيل ضــريبة القيم

إال أن أعــضاء اللجنــة، رغــم تــسليمهم بأمهيــة مــسائل ضــريبة القيمــة املــضافة بالنــسبة  . املــضافة
للبلدان النامية، رأوا أن القضايا احملددة املتعلقة باملنشآت الدائمـة ال تنطـوي علـى أمهيـة خاصـة             

اجـة إىل حتديـد أولويـات    وقـررت اللجنـة، يف ضـوء احل     . بالنسبة للبلدان النامية يف هـذا الـسياق       
وتوجهـت  . عملها عن كثب، أال تضطلع مبزيد من العمل بـشأن هـذه املـسألة يف هـذه املرحلـة            

  .اللجنة بالشكر إىل السيد غريودي وزميليه على ما قاموا به من عمل
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  والنظر يف نفاذها وشرحه“ قوة اجلاذبية”قاعدة ): أرباح املؤسسات (٧املادة   - جيم  
 ٧ الـواردة يف املـادة   “قاعدة قوة اجلاذبيـة احملـدودة  ”مانة العامة أن مسألة    أوضحت األ   - ٢٦

نشأت من واقع العمل املنجز بشأن قضايا املعاهـدات الـضريبية املتعلقـة بـتغري املنـاخ، وذكّـرت                
األعضاء باجلزء ذي الصلة مـن املـذكرة املتعلقـة بقـضايا املعاهـدات الـضريبية الناشـئة عـن مـنح                      

ــات وأرصــدة االنبعاثــات مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة        وتــداول تــراخيص   إطــالق االنبعاث
 مـن تلـك الوثيقـة، أشـري إىل          ٩١ففي إطار يرد بعد الفقرة      ). E/C.18/2012/CRP.6(النموذجية  

ثلــة يف القــانون احمللــي، يــصعب أن تلــك القاعــدة، الــيت يتوقــف إعماهلــا علــى وجــود قاعــدة مما 
  .تطبيقها بشكل مؤكد ومل يرد هلا ذكر إال يف عدد حمدود من املعاهدات

واعتربت اللجنة أن هذه املـسألة ليـست مـن األولويـات احلاليـة، وقـررت عـدم متابعـة                      - ٢٧
  .النظر فيها يف هذه املرحلة

  
):  الداخليــة والنقــل اجلــويالنقــل البحــري والنقــل عــرب اجملــاري املائيــة (٨املــادة   - دال  

  وما يندرج حتته “ األنشطة التبعية”معىن مصطلح 
ــة        - ٢٨ ــة العامــة بإجيــاز هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، فأشــارت إىل ورق عرضــت األمان

 مــن احتــاد النقــل اجلــوي  ، وإىل رســالة موجهــة)E/C.18/2013/CRP.4(معروضــة علــى اللجنــة  
وأتيحـت الفرصـة بعـد ذلـك لكـل مـن            .  جرى إطـالع املـشاركني عليهـا       ٨الدويل بشأن املادة    

احتاد النقل اجلوي الدويل وغرفة الـشحن البحـري الدوليـة لعـرض وجهـة نظـره بـشأن املـسائل                     
ــة قطاعيهمــا بالنــسبة للتجــارة،   . املــشمولة ببنــد جــدول األعمــال  وإىل وأشــار كالمهــا إىل أمهي

احلاجة إىل التـيقن، وأشـارا كـذلك إىل فوائـد كفالـة االتـساق بقـدر اإلمكـان مـع هنـج منظمـة                         
واتُِّفق على وجوب مداومة األمانة العامة على االتصال باالحتاد والغرفة علـى            . التعاون والتنمية 

. وجــه اخلــصوص، وقيامهــا باســتكمال الورقــة بــآخر املــستجدات لعرضــها يف الــدورة العاشــرة 
 علـــى الـــسفن الـــسياحية كأحـــد البنـــود ٨شـــار إنريكـــو مـــارتينو إىل مـــسألة تطبيـــق املـــادة  وأ

طرحها للمناقشة يف الدورة العاشرة، وعرض تقـدمي ورقـة عـن هـذا املوضـوع فوافقـت            املمكن
  .اللجنة على ذلك

  
   من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية٤تنقيح شرح املادة   - هاء  

  

http://undocs.org/ar/E/C.18/2012/CRP.6�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.4�
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 باالســـتكمال املقبـــل لـــدليل األمـــم املتحـــدة العملـــي للتـــسعري  املـــسائل املتعلقـــة  - واو  
  الداخلي للبلدان النامية

املؤســسات  (٩ناقــشت اللجنــة بنــدي جــدول األعمــال املــتعلقني بتنقــيح شــرح املــادة    - ٢٩
من اتفاقية األمم املتحدة النموذجيـة، وباملواضـيع املقترحـة لالسـتكمال املقبـل لـدليل               ) الشريكة

  .العملي للتسعري الداخلي للبلدان النامية، بالنظر إىل الصالت الوثيقة بينهمااألمم املتحدة 
 املـسائل  -وقام ستيغ سولند منـسق اللجنـة الفرعيـة الـسابقة املعنيـة بالتـسعري الـداخلي               - ٣٠

العملية بعرض هذين البندين، وقدم مذكرة من األمانـة العامـة بـشأن مـسائل التـسعري الـداخلي                   
، كما قدم ورقة اجتماع عـن الـردود الـواردة بـشأن دليـل               )E/C.18/2013/4(نة  لتنظر فيها اللج  

  ).E/C.18/2013/CRP.15(األمم املتحدة العملي 
وذكَّـر  .  يعد أحد إجنازات اللجنة اليت تـدعو للفخـر         وأشار السيد سولند إىل أن الدليل       - ٣١

اللجنة يف الوقت نفسه بتوافق اآلراء الذي مت التوصل إليـه أثنـاء وضـع الـصيغة النهائيـة لنـسخة                      
 من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية، بعد أن جرى اعتمـاد الـدليل، علـى أن يتـوىل     ٢٠١١عام  

وقــد أرســت النــسخة احلاليــة مــن الــشرح . ٩ادة أعــضاء اللجنــة القــادمون اســتعراض شــرح املــ
رابطة قوية مـع املبـادئ التوجيهيـة للتـسعري الـداخلي للـشركات املتعـددة اجلنـسيات واإلدارات            

وأثنـاء املناقـشة النهائيـة التفاقيـة األمـم املتحـدة            . الضريبية اليت وضعتها منظمة التعاون والتنميـة      
، ورغــم االعتــراف العــام بأمهيــة املبــادئ  ٢٠١١م النموذجيــة يف الــدورة الــسابعة للجنــة يف عــا 

التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية، أعرب بعض األعـضاء عـن عـدم ارتيـاحهم للقـول بوجـوب           
اتباع اجلميع لوثيقة صادرة عـن منظمـة ليـست بلـداهنم أعـضاًء فيهـا، ورأوا ضـرورة أال يغيـب            

ناًء عليه فستدعو احلاجة إىل إعادة النظـر        وب. عن األذهان أن الوثيقة ال متثل إال مبادئ توجيهية        
وتوقـع الـسيد سـولند أن أي تغـيريات يلـزم إدخاهلـا علـى                . يف هذا اجلـزء مـن الـشرح وتنقيحـه         

  .الشرح لن تكون جذرية، وال يرجح أن تستلزم إدخال تعديالت على الدليل
ون والتنميـة   وأشار السيد سولند إىل العمل اهلام الذي اضطلع به كل من منظمـة التعـا                - ٣٢

 بشأن مسألة تقلص الوعاء الـضرييب ونقـل األربـاح، والـذي تنـاول أمـوراً مـن        ٢٠وجمموعة الـ  
وأشار إىل أن املشروع يسعى إىل ضمان توافق نتـائج التـسعري الـداخلي    . بينها التسعري الداخلي  

خلي وقــد توقــع اجلــدول الــزمين احلــايل للمــشروع أن مــسألة التــسعري الــدا   . مــع توليــد القيمــة 
، مما يتـيح للجنـة الفرعيـة وقتـاً كافيـاً            ٢٠١٥سبتمرب  / وأيلول ٢٠١٤سبتمرب  /ستناقش يف أيلول  

وينبغــي أن تــسترشد اللجنــة واللجنــة  . إلدمــاج النتــائج يف االســتكمال الــذي ســتجريه للــدليل  
  .الفرعية بتلك التطورات يف أعماهلما

http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/4�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.15�


E/2013/45
E/C.18/2013/6

 

14-22112 16/37 
 

وكمــا هــو مــذكور يف ســياق وأشــار الــسيد ســولند، يف مــا يتعلــق باســتكمال الــدليل،   - ٣٣
عمل اللجنة الفرعية السابقة ويف ورقات االجتمـاع املعروضـة حاليـاً أمـام اللجنـة، إىل ضـرورة                   
مناقشة كيفية معاجلة املعامالت املتعلقة باألصول غري املاديـة ورسـوم اخلـدمات واإلدارة داخـل          

وأحاطــت . ن الناميــةجمموعــة الــشركات الواحــدة، وهــي مــسائل بالغــة األمهيــة بالنــسبة للبلــدا  
األمانة العامة علمـاً أيـضاً مبـا أجنزتـه الـدورة مـن عمـل خبـصوص إضـافة مرفـق يتـضمن نـصائح                    

وسيـشكل هـذا املرفـق إضـافة قيمـة، وال سـيما            . بشأن التدريب وتنمية القدرات يف هذا اجملـال       
  .إذا اقترن بتوجيه بشأن سبل احلصول على هذه املوارد

 ميثل اإلطـار واألسـاس اللـذين يقـوم عليهمـا اسـتكمال الـدليل،                وبالنظر إىل أن الشرح     - ٣٤
. أكــد الــسيد ســولند أمهيــة أن يكــون الــشرح جــاهزاً أثنــاء قيــام اللجنــة الفرعيــة بتنقــيح الــدليل 

وســتدعو اللجنــة الفرعيــة إىل موافاهتــا بــأي تعليقــات علــى الــدليل، إىل جانــب احتمــال إضــافة  
ت إضافية أثناء الصياغة األولية للـدليل؛ إال أنـه يف ظـل    وقد قُدِّمت مسامها . فصول جديدة إليه  

ــع        ــسن االســتفادة مــن مجي ــاً، مل تت ــاً دولي ــل قانون ــدليل ال ميث ــزمين احملــدود، وكــون ال اإلطــار ال
وســتحاول اللجنــة الفرعيــة أن تنظــر يف تلــك التعليقــات لــدى اســتكمال  . املــسامهات بالكامــل

وطلبــت اللجنــة الفرعيــة موافاهتــا بــآراء  . قــة بــاملواردالــدليل، آخــذة يف اعتبارهــا املــسائل املتعل 
ــة   وستــسعى أيــضاً إىل إضــافة املزيــد مــن   . املــستعملني، ال ســيما املــستعملني مــن البلــدان النامي

  .األمثلة، ال سيما تلك اليت تعكس احتياجات البلدان النامية
َمـل تنقـيح الـشرح     وفيما خيتص بالعملية، أشار السيد سولند إىل أن من األفضل أن يعا             - ٣٥

وبــالعكس، ينبغــي . كمــسألة يبــت فيهــا أعــضاء اللجنــة الفرعيــة الــذين هــم أعــضاء يف اللجنــة  
يقتصر استكمال الدليل على أعضاء اللجنة، وينبغي أن ترحب اللجنة الفرعية بأي خـربات               أال

 علـى   وشدد الـسيد سـولند    . خارجية يف هذا اجملال، كما كان احلال مع اللجنة الفرعية السابقة          
أمهية االجتماعات الشخصية فيما يتعلق بعملية صياغة الشرح واستكمال الدليل، وعلـى أمهيـة              

  .ما تقدمه األمانة العامة من دعم يف هذا الصدد
ــسيد لــوي عــن األجــزاء مــن شــرح املــادة       - ٣٦  الــيت ســتعاد  ٩ورداً علــى استفــسار مــن ال

يـة علـى جـزء بعينـه مـن الـشرح، فـإن              كتابتها، أوضح السيد سولند أنه رغم عدم اقتصار الوال        
اجلزء الرئيسي املستهدف هو الفقرة الثالثة من اجلـزء ألـف، الـذي يـشري إىل املبـادئ التوجيهيـة                    

وأعرب السيد سولند عـن ثقتـه يف قـدرة أعـضاء اللجنـة الفرعيـة علـى                  . ملنظمة التعاون والتنمية  
  .التوصل إىل أرض مشتركة يف هذا الشأن

ســولند إىل أن اللجنــة الفرعيــة ستــسعى قــدر اإلمكــان إىل اإلبقــاء علــى  وأشــار الــسيد   - ٣٧
وعالوة على ذلك ستسعى اللجنـة الفرعيـة إىل إجيـاد           . إطار مشترك يستند إىل مبدأ االستقاللية     
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أكرب قدر من توافق اآلراء بشأن منهجية التسعري الداخلي، وتسلم يف الوقـت نفـسه بـأن بعـض        
ورغـم أن واليـة     .  من الدليل  ١٠بعضها معترف به بالفعل يف الفصل       البلدان تتبع هنجاً خمتلفة،     

اللجنة الفرعيـة ال ميكـن أن تقتـضي التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن مجيـع املـسائل، أعـرب                        
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة         ٩السيد سولند عـن تفاؤلـه بـأن تظـل هنـاك صـلة وثيقـة بـني املـادة                     

ة النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة، رغــم أي اســتعراض    مــن االتفاقيــ٩النموذجيــة واملــادة 
  .ُيجرى للشرح

ورداً على أسئلة طُرَِحت بشأن تنظيم أعمال اللجنة، أوضح الـسيد سـولند أنـه خيطـط                   - ٣٨
وبنـاًء  . أبريـل /، تقـرر موعـده مبـدئياً يف نيـسان     ٢٠١٤لعقد اجتماع يف النصف األول من عام        

وسـتتاح مـسودة    . رة مسودة للشرح للموافقة عليها واعتمادهـا      عليه، سُتعَرض يف الدورة العاش    
النص ليطلع عليها أعضاء اللجنة قبـل االجتمـاع، لكفالـة متكـن اجلميـع مـن اإلدالء مبـسامهاهتم           

وخالل الدورة األخرية من فترة عضوية األعـضاء احلـاليني يف اللجنـة، املقـرر عقـدها                 . عن علم 
  .يل ملناقشته واملوافقة عليه، سُيعَرض استكمال الدل٢٠١٦يف عام 

ورداً على تعليقات أُدليت بشأن أمهية مسامهات قطـاع األعمـال، أكـد الـسيد سـولند                   - ٣٩
أنه رغم تكليف اللجنـة بـالتركيز علـى البلـدان الناميـة، فـإن أي مـسامهات تـديل هبـا األطـراف                     

 أن أي مـسامهات     وجتدر اإلشارة إىل  . املعنية من قطاع األعمال ستكون قيِّمة وموضع ترحيب       
مبدئية مقترحة يف الدليل احلايل، وأي مسامهات يف الفصول اإلضافية احملتملـة ينبغـي أن ُترَسـل                 

وســـتؤخذ أي . ٢٠١٤أبريـــل /إىل اللجنـــة الفرعيـــة قبـــل االجتمـــاع املقـــرر عقـــده يف نيـــسان 
ني مــسامهات تــرد قبــل ذلــك االجتمــاع يف احلــسبان، وُتعــَرض التعليقــات الــواردة علــى القــائم  

  .بصياغة الفصول اإلضافية
التــسعري ): املؤســسات الــشريكة (٩وقـد كلَّفَــت اللجنــةُ اللجنـةَ الفرعيــة املعنيــة باملـادة      - ٤٠

 ملناقــشته واختــاذ قــرار بــشأنه يف ٩عــرض مــسودة لتنقــيح شــرح املــادة ) أ: (الــداخلي، مبــا يلــي
 اســتكمال الــدليل، العمــل علــى) ب(؛ ٢٠١٤الــدورة العاشــرة للجنــة املقــرر عقــدها يف عــام   

وموافاهتا بتقارير عن التقدم احملرز يف كل دورة، على أن تقدم اللجنة الفرعيـة املـسودة النهائيـة                  
  .)٢(٢٠١٦للدليل احملدَّث ملناقشتها واعتمادها يف الدورة الثانية عشرة املقرر عقدها يف عام 

__________ 
تــــــرد واليــــــات اللجــــــان الفرعيــــــة وغريهــــــا مــــــن اهليئــــــات الفرعيــــــة كاملــــــة يف املوقــــــع الــــــشبكي     )٢(  

 .http://www.un.org/esa/ffd/tax/subcommittees.htmا
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ملـــــسائل النظـــــر يف مـــــسائل عامـــــة، مبـــــا يـــــشمل ا ): اإلتـــــاوات (١٢املـــــادة   -زاي   
  باملعدات املتعلقة

أشار مايكل لينـارد أمـني اللجنـة إىل أن هـذا املوضـوع أدرج يف قائمـة املـسائل املقـرر                        - ٤١
وتـشري  . ٢٠١١النظر فيها حني مت االنتهاء من استكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجيـة عـام               

ــرة  ــسابعة     ٤٧الفق ــدورة ال ــن ال ــر ع ــن التقري ــادة   ) E/2011/45( م ــر يف امل  ١٢إىل صــعوبة النظ
ألغراض االسـتكمال املـذكور، نظـراً لالختالفـات اجلوهريـة بـني هنجـي اتفاقيـة األمـم املتحـدة                     
النموذجية واالتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية، فيما يتعلق بالـضرائب املفروضـة علـى               

 بـــصورة كاملـــة، ١٢للجنـــة، حـــسبما ورد يف التقريـــر، مل تنظـــر يف املـــادة إال أن ا. اإلتـــاوات
  .االتفاق على إدراجها يف قائمة املسائل اليت ستناقش مستقبالً ومت
وسلمت اللجنة بأن مادة اإلتاوات هلا أمهية بالنسبة للبلدان النامية، وقـررت أن تكـون      - ٤٢

وطلبـت اللجنـة إىل األمانـة       . ٢٠١٤ورهتا عـام    تلك املسألة موضوع ورقة حبثية ُينظَر فيها يف د        
ــة          ــسائل املتعلق ــشمل امل ــصلة باملوضــوع، ت ــة مت ــب معين ــشمل جوان ــة ت ــصوغ ورق ــة أن ت العام

وينبغـي أن تأخـذ     . باملعدات والقضايا اليت ميكن أن تؤثر يف األحكام املتعلقة باخلـدمات التقنيـة            
ومبـا أن  . ة من عمل بـشأن هـذا املوضـوع   الورقة يف االعتبار ما قامت به منظمة التعاون والتنمي        

اللجنــة الفرعيــة املعنيــة باملعاملــة الــضريبية للخــدمات، الــيت تتــوىل الــسيدة كانــا تنــسيقها، تقــوم  
بالدور القيادي يف معاجلة مسائل الضرائب املفروضـة علـى رسـوم اخلـدمات التقنيـة، ينبغـي أن                

  .ةتنسق األمانة العامة بشكل وثيق مع تلك اللجنة الفرعي
  

  ٤اآلثار العملية املترتبة على الفقرة ): أرباح رأس املال (١٣املادة   -حاء   
نظــراً لعــدم وجــود ورقــة اجتمــاع بــشأن هــذه املــسألة، أرجــئ النظــر يف املوضــوع إىل    - ٤٣

ووافقت السيدة ساكسينا على مداومـة االتـصال باألعـضاء وعلـى إعـداد ورقـة                . الدورة املقبلة 
  .للنظر فيها يف تلك الدورة) ٤ (١٣ فيما يتعلق باملادة عن املمارسات القطرية

  
التــضارب يف الوصــف والتــضارب ) طــرق إزالــة االزدواج الــضرييب (٢٣املــادة   -طاء   

  التفسري يف
أوضحت السيدة ديفييـه أن هـذه املـسألة نـشأت أثنـاء النظـر يف املـسائل املتعلقـة بـتغري                        - ٤٤

، خاصــة ألن اللجنــة مل تنظــر بتعمــق يف املــسائل الــيت  املنــاخ، إال أهنــا تنطــوي علــى أمهيــة أكــرب 
تطبيـــق اتفاقيـــة الـــضرائب   املعنـــون ١٩٩٩أثـــريت يف تقريـــر منظمـــة التعـــاون والتنميـــة لعـــام   

، كمــا مل تنظــر يف التغــيريات املدخلــة يف النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة علــى الــشراكات 
  .لتعاون والتنمية يف ضوء هذا التقرير من االتفاقية النموذجية ملنظمة ا٢٣شرح املادة 
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ونظرا لعدم وجود ورقـة تتنـاول هـذه املـسألة علـى وجـه التحديـد، طلبـت اللجنـة إىل                   -٤٥
السيدة ديفييـه والـسيدة ساكـسينا أن تعمـال معـا مـن أجـل وضـع ورقـة لُينظـر فيهـا يف الـدورة                         

  . العاشرة للجنة
  

  )تبادل املعلومات (٢٦املادة   -يــاء   
 أن عــرض املراقــب عــن املكــسيك حبــث مــسألة تبــادل املعلومــات الــيت أثــريت يف   بعــد  - ٤٦

ــادل اآليل     ــة، أعـــدت مـــصلحة إدارة الـــضرائب يف املكـــسيك ورقـــتني عـــن التبـ الـــدورة الثامنـ
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة           ٢٦للمعلومات وعن مقترح يـدعو إىل اسـتكمال املـادة           

ام الذي وافقت عليـه منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              وشروحها وفقا لنمط االستكمال الع    
ومتثلت األهداف من الورقتني يف وصـف التطـورات املـستجدة يف            . ٢٠١٢االقتصادي يف عام    

جمال تبادل املعلومـات واملـساعدة علـى حتديـد املـسائل يف هـذا اجملـال بغـرض تقـدمي املزيـد مـن                         
وقـد قـدم    . ت بـشأهنا خـالل الـدورة املقبلـة للجنـة          التعليقات عليهـا وإجـراء املزيـد مـن املناقـشا          

  .الورقتني السيد الرا يافار وريكاردو كاراسكو، املراقب عن املكسيك
مـا هـو التبــادل   ) أ: (وتنـاول العـرض املتعلـق بالتبــادل اآليل للمعلومـات املـسائل التاليــة       - ٤٧

ن يـستطيع املـشاركة     مـ ) ج(كيف يعمل التبادل اآليل للمعلومـات؟؛       ) ب(اآليل للمعلومات؟؛   
ما الذي يدعو إىل املشاركة يف التبادل اآليل للمعلومـات؟؛          ) ج(يف التبادل اآليل للمعلومات؟؛     

مـا هـو الـدور الـذي        ) و(ما هـي التطـورات اجلاريـة يف جمـال التبـادل اآليل للمعلومـات؟؛                ) هـ(
على ذلك جرى توزيـع     ميكن أن تقوم به اللجنة فيما يتعلق بالتبادل اآليل للمعلومات؟ وعالوة            

 لينظر فيه بـصورة    ٢٦مقترح يدعو إىل استكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وشرح املادة           
أولية، مـع مراعـاة التطـورات األخـرية واملمارسـات القطريـة، وكـذلك لتقـدمي تفاصـيل إضـافية             

لتنميـة، علـى     مـن االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة التعـاون وا           ٢٦بشأن تفسري بعـض أحكـام املـادة         
  . لتلك الوثيقة٢٠١٢النحو املبني يف استكمال عام 

ورأى املـشاركون أن املـسألة   . وشكرت اللجنة املتكلمني علـى العـروض الـيت قـدموها            - ٤٨
وطلب بعض األعضاء إجراء حبث أكثر تعمقا بشأن مسائل الـسرية الـيت ينطـوي            . بالغة األمهية 

ــادل املعلومــات وكــذلك مــسأليت بنــ    ــصلة عليهــا تب ــا ذوايت ال وأكــد . اء القــدرات والتكنولوجي
آخرون الصعوبات املتعلقة باملوارد والصعوبات العمليـة الـيت تواجههـا البلـدان الناميـة يف تنفيـذ                

وأعـرب أعـضاء اللجنـة عـن دعمهـم ملواصـلة معاجلـة املـسائل                . نظام للتبـادل اآليل للمعلومـات     
  .فرعية ملعاجلة هذه املسائلاليت أثريت أثناء تقدمي العروض، وأُنشئت جلنة 
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ــي        - ٤٩ ــا يل ــيت كلفــت مب ــة ال ــة الفرعي ــسيق أعمــال اللجن ــار تن ــسيد الرا ياف : )٢(وســيتوىل ال
مبـا يف ذلـك التطـورات املتعلقـة مبنظمـة      (رصد التطورات الدولية يف جمال تبـادل املعلومـات           )أ(

لعاشــرة يتــضمن توصــيات وتقــدمي تقريــر إىل الــدورة ا) التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي
 وشـروحها   ٢٦تقدمي أي إسهامات إضـافية الزمـة لتعـديل املـادة            ) ب(بشأن أي عمل إضايف؛     

  .الستخدامها يف االستكمال املقبل لالتفاقية النموذجية لألمم املتحدة
  

ــضرائب    : مــواد متنوعــة   -كاف    ــد املتعلــق بال ــضرائب املفروضــة علــى اخلــدمات والبن ال
  اخلدمات التقنيةاملفروضة على رسوم 

قدم السيد لياو عرضـا عـن فـرض الـضرائب علـى التجـارة يف اخلـدمات عـرب احلـدود،                        - ٥٠
وأشــار يف عرضــه إىل أن قطــاع اخلــدمات يــشكل  . E/C.18/2013/CRP.16اســتنادا إىل الوثيقــة 

وقـال الـسيد    . ٢٠٠٥ي والتجارة الدوليـة، وخاصـة منـذ عـام           حصة متزايدة من االقتصاد العامل    
ــات        ــسريعة يف تكنولوجيـ ــارات الـ ــتغريات واالبتكـ ــسبب الـ ــشائع، بـ ــن الـ ــبح مـ ــه أصـ ــاو إنـ ليـ
االتصاالت، أن تقدم شركة ما اخلدمات لفترة زمنية مطولة يف بلدان غري بلـد إقامتـها دون أن                  

  .يكون هلا وجود مادي موسع يف هذه البلدان
ــة لتقــدمي اخلــدما    و  - ٥١ ــاو ســيناريوهات متنوع ــسيد لي ــصنيف  اســتعرض ال ت اســتنادا إىل ت

اخلدمات الوارد يف االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات بـني األعـضاء، قبـل املقارنـة بـني                   
اتفاقية األمم املتحدة النموذجية واالتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية من حيث املعاملـة             

 الـدول األعـضاء يف االتفـاق        وعرض أربع حاالت من تقدمي اخلدمات بني      . الضريبية للخدمات 
من إقليم إحدى الدول األعـضاء إىل إقلـيم دولـة عـضو             ) أ: (العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات    

ــة عــضو     ) ب(أخــرى؛  يف إقلــيم إحــدى الــدول األعــضاء إىل مــستهلك خــدمات مــن أي دول
من قبل مورد خدمات من إحدى الـدول األعـضاء مـن خـالل وجـود جتـاري يف                   ) ج(أخرى؛  

مــن قبــل مــورد خــدمات مــن إحــدى الــدول األعــضاء مــن  ) د(قلــيم أي دولــة عــضو أخــرى؛ إ
  .خالل وجود ألشخاص طبيعيني من إحدى الدول األعضاء يف إقليم أي دولة عضو أخرى

ــة ملنظمــة       - ٥٢ ــة النموذجي ــة واالتفاقي ــة األمــم املتحــدة النموذجي ــاو اتفاقي ــسيد لي مث قــارن ال
ع احلقوق الضريبية ملختلف فئات اخلـدمات علـى أسـاس قائمـة             التعاون والتنمية من حيث توزي    

وقـدم حتلـيال لعمليـة فـرض        . التصنيف القطاعي للخدمات اليت وضعتها منظمة التجـارة العامليـة         
الضرائب على اخلدمات يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة وعرضـا مـوجزا عـن فـرض                     

، الذي يسند احلق يف فرض ضـرائب يف إطـاره           الضرائب على اإليرادات يف إطار حلف األنديز      
  .إىل الوالية القضائية اليت تنشأ اإليرادات فيها
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وأبــرز الــسيد ليــاو مــا يعتربهــا أوجــه القــصور يف القواعــد القائمــة املتعلقــة بفــرض             - ٥٣
الــضرائب علــى اخلــدمات يف ضــوء التطــورات احلاليــة يف تكنولوجيــات االتــصاالت، ال ســيما   

وأشـار  . ونية وغريها من اخلدمات اليت أصبحت ممكنـة بفـضل شـبكة اإلنترنـت     التجارة اإللكتر 
يتــألف كـم كــبري مــن التجـارة الدوليــة مــن اخلـدمات واملنتجــات غــري املاديــة؛    ) أ: (إىل مـا يلــي 

يتمتــع رأس املــال بــسهولة بالغــة يف االنتقــال علــى الــصعيد ) ج(جتــرى االتــصاالت آنيــا؛  )ب(
يـسهل علـى املؤسـسات األجنبيـة        ) هــ (بسهولة بالغة يف التنقـل؛      يتمتع األشخاص   ) د(الدويل؛  

يــصعب حتديــد وإثبــات ) و(التالعــب باحلــدود الــدنيا الالزمــة إلقامــة منــشآت خدميــة دائمــة؛  
قد ال يكـون    ) ز(العالقة بني النشاط التجاري وإقامة حضور خاضع للضريبة يف دولة املصدر؛            

  .ال اخلدميةمثة ضرورة حلضور مادي للقيام ببعض األعم
فـاقترح أوال إجـراء تنقـيح    . ويف اخلتام طرح السيد لياو عددا من البدائل ملعاجلة احلالـة            - ٥٤

التفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة لــتعكس التطــورات الراهنــة يف االقتــصاد العــاملي، ال ســيما    
واقتـرح  . قميالطرق األربع لتجارة اخلدمات عرب احلدود، مع إيالء اهتمام خاص لالقتصاد الر           

وأخـريا  . أو مادة جديدة عـن اخلـدمات العامـة        /أيضا إضافة مادة جديدة عن اخلدمات التقنية و       
اقترح إضافة مادة جديدة عن اخلدمات، وإجراء تنقيح يف وقت الحـق التفاقيـة األمـم املتحـدة           

  .النموذجية بإضافة مادة جديدة عن اخلدمات العامة
إىل أهنم وجدوا الورقة مفيدة جـدا، إذ أهنـا تـسلط الـضوء              وأشار العديد من املتكلمني       - ٥٥

على الصعوبات اليت تكتنف حماولة تطبيـق أحكـام معاهـدات صـيغت مـن منطلـق االقتـصادات                   
ــذين غــدت اخلــدمات فيهمــا       ــصاد العــاملي احلــاليني، الل ــة واالقت ــة علــى التجــارة الدولي التقليدي

صنيف املعـامالت علـى أهنـا معـامالت تتعلـق           وذُكر أيضا أنه ليس من امليسور دائمـا تـ         . مهيمنة
ودعـا بعـض   . بالبضائع أو باخلدمات، ألن البضائع واخلدمات كثريا ما ُتقـدم يف حزمـة واحـدة            

املـتكلمني إىل اعتمـاد منـاذج معاهـدات ميكـن أن تــستجيب علـى حنـو أفـضل لنمـاذج األعمــال          
  .التجارية هذه ولالقتصاد العاملي

ــا،     - ٥٦ ــسيدة كان ــدمت ال ــضريبية      مث ق ــة ال ــة باملعامل ــسابقة املعني ــة ال ــة الفرعي ــسقة اللجن من
للخــدمات، مــشروع مقتــرح يــدعو إىل وضــع مــادة حمــددة عــن اخلــدمات التقنيــة علــى النحــو   

 أيـضا إىل الورقـة      وأشارت). E/C.18/2013/CRP.5(املقترح يف الورقة اليت أعدها برايان أرنولد        
املقدمــة مــن األمانــة العامــة عــن تــاريخ عمــل اللجنــة فيمــا يتعلــق باملعاملــة الــضريبية للخــدمات   

)E/C.18/2013/CRP.17.(  
فـت  و ُعرّ . وأشارت السيدة كانـا إىل أن الـسيد أرنولـد قـدم يف ورقتـه ثالثـة خيـارات                    - ٥٧

ففـي إطـار    . اخلدمات التقنية يف اخليارات الثالثة مجيعها بأهنا خدمات إدارية وتقنية واستشارية          
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ــل اخلــدمات        ــدفوعات مقاب ــى أي م ــضرائب عل ــصدر بفــرض ال ــد امل ــسمح لبل ــار األول، ي اخلي
املقدمــة، بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت اخلــدمات قــد قــدمت داخــل بلــد املــصدر أو خارجــه؛ 

ــرض       يوجــد حــد أدىن  وال ــى ف ــد املــصدر عل ــصر ســلطة بل ــد املــصدر؛ وتقت  لفــرض ضــريبة بل
الـضرائب علـى املـدفوعات مقابـل اخلـدمات علـى أســاس إمجـايل مبعـدل يـتم حتديـده فيمـا بــني            

ويف إطـار اخليـار الثـاين، ال حيـق لبلـد املـصدر فـرض ضـرائب علـى اإليـرادات                      . الدول املتعاقدة 
نـت اخلـدمات قـد أديـت يف بلـد املـصدر؛ ويـسمح لبلـد                 املتأتية من اخلـدمات التقنيـة إال إذا كا        

املصدر بفرض ضرائب على اإليرادات املتأتية من اخلدمات التقنية علـى أسـاس إمجـايل، ولكـن                 
ويف إطـار اخليـار الثالـث، ال حيـق لبلـد املـصدر فـرض ضـرائب علـى اإليـرادات                      . مبعدل حمـدود  

قد أديت يف بلـد املـصدر لفتـرة زمنيـة دنيـا؛      املتأتية من اخلدمات التقنية إال إذا كانت اخلدمات  
وُيلزم بلد املصدر الذي يفرض الـضرائب علـى اإليـرادات املتأتيـة مـن اخلـدمات التقنيـة بالقيـام                     

  .بذلك على أساس صاف، ولكن مبعدل غري حمدود
وأوضحت السيدة كانا أن الغرض من املادة اجلديدة يتمثل يف توسيع نطـاق حـق بلـد                   - ٥٨

واقترحـت أن   . رض الـضرائب، ولكـن فقـط يف الـسياق احملـدود للخـدمات التقنيـة               املصدر يف ف  
توافق اللجنة علـى أحـد اخليـارات الثالثـة، علـى أن يوصـف اخليـاران اآلخـران يف شـرح املـادة                
حبيث يتيحان أيضا توجيهات للبلد الـذي قـد تكـون لديـه حتفظـات علـى اخليـار املفـضل لـدى                 

  .معظم الدول األخرى
ملناقشات اليت تلت ذلك، أشار عدد مـن املـشاركني واملـراقبني إىل أن مثـة حاجـة                  ويف ا   - ٥٩

إىل فهم الغرض من املادة اجلديدة املتعلقة باخلدمات التقنية، ال سيما الـسبب يف توسـيع نطـاق                  
وذكروا أنـه إذا كـان الغـرض يتمثـل يف التأكـد مـن أن               . حقوق بلد املصدر يف فرض الضرائب     

دمات التقنية ال تستخدم لتحويل األرباح من أحد بلـدان املـصدر وتقلـيص              املدفوعات لقاء اخل  
قاعدته الضريبية بالنتيجة، فإن صياغة املادة اجلديدة سـتختلف عـن صـياغة نـص يتمثـل اهلـدف          
منه، من حيث السياسات، يف معاجلة احلاالت اليت تكون فيها اخلدمات قد قـدمت دون تـوافر           

  .حد أدىن من احلضور املادي
وأشار أيضا بعض األعضاء إىل أن مثة حاجة إىل العمل من أجل وضع تعريـف واضـح              - ٦٠

وأكــدوا ضــرورة ذلــك مــن أجــل تفــادي صــياغة نــص مــن شــأنه أن يــثري     . للخــدمات التقنيــة
ففــي حالــة اخليــار األول علــى ســبيل املثــال، ميكــن،   . االلتبــاس ويــؤدي إىل االزدواج الــضرييب

قـوم فيهـا مقـدم خـدمات يف بلـده األصـلي بتقـدمي خدمـة إىل                  حبسب التعريف، أن تنشأ حالة ي     
زائر غري مقـيم، وأن يـصبح مقـدم اخلـدمات مـسؤوال قانونـا، دون علمـه، عـن دفـع ضـريبة يف                 

  .البلد األصلي للزائر
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ــالتعريف، أشــار بعــض         - ٦١ ــق ب ــشأ فيمــا يتعل ــيت ميكــن أن تن ــرغم مــن املــسائل ال وعلــى ال
البلــدان، ال ســيما يف أمريكــا الالتينيــة وأفريقيــا، يــصر علــى األعــضاء إىل أن عــددا متزايــدا مــن 

إدراج بند عن الرسوم مقابل توفري اخلـدمات التقنيـة يف املعاهـدات الـيت تعقـدها هـذه البلـدان،                     
وإىل إمكانيــة تقــدمي اللجنــة املــساعدة إىل مجيــع اجلهــات املعنيــة مــن خــالل توضــيح اخليــارات    

  .وتوفري صياغات حمتملة
ناقــشة املوضــوع، اختــارت أغلبيــة أعــضاء اللجنــة اخليــار األول الــوارد يف ورقــة وإثـر م   - ٦٢

ــدة      ــادة اجلدي ــد ليكــون األســاس يف صــياغة امل ــسيد أرنول ــوع اآلراء    . ال ــالنظر إىل تن ــه ب غــري أن
واحلــاالت احملــددة الــيت قــد تنــشأ، تقــرر أن ُتحــدَّد بوضــوح أوال أنــواع اخلــدمات التقنيــة الــيت    

وأكــدت .  تــدرج أيــضا، إن لــزم األمــر، قائمــة باخلــدمات غــري املــشمولةستــشملها املــادة، وأن
الـسيدة كانــا للجنـة أن صــياغة املـادة علــى أسـاس اخليــار األول تعـين أن الــشواغل الـيت أعــرب       
عنها والتعليقات األخرى الواردة سوف تؤخذ يف االعتبار من أجل وضع مادة تتصدى ملعظـم               

آلخرين بالنسبة للبلدان اليت قـد ترغـب يف اسـتخدامهما           هذه الشواغل وشرح يراعي اخليارين ا     
  .يف مفاوضاهتا بشأن املعاهدات

: وأنــشأت اللجنــة جلنــة فرعيــة جديــدة تتــوىل تنــسيقها الــسيدة كانــا وتكلــف مبــا يلــي    - ٦٣
البحـث حتديـدا يف مـسألة فـرض       ) ب(حبث مسألة فرض الضرائب على اخلدمات عمومـا؛          )أ(

تدفع مقابل خدمات تقنية، من خالل تقدمي صياغٍة تـشمل خمتلـف     الضرائب على األتعاب اليت     
اخليارات لنص املادة املتعلقـة باخلـدمات التقنيـة، مبـا يف ذلـك نـص شـرحها، وذلـك يف الـدورة                       

  .)٢(العاشرة
  

  اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وآليات تغري املناخ: مواد متنوعة  -الم   
ة يف مـذكرة بـشأن مـسائل املعاهـدات الـضريبية الناشـئة       نظرت اللجنة يف دورهتا الثامنـ      - ٦٤

عـــن مـــنح وتـــداول تـــراخيص إطـــالق االنبعاثـــات وأرصـــدة االنبعاثـــات مبوجـــب اتفاقيـــة          
 وطلبــت اللجنــة إىل الــسيدة ديفييــه منــسقة). E/C.18/2012/CRP.6(املتحــدة النموذجيــة  األمــم

الفريق العامل السابق املعين مبسائل املعاهدات الضريبية املتعلقـة بآليـات تغـري املنـاخ، اسـتكمال                 
الوثيقة لتعكس اآلراء املختلفة اليت عرب عنها خمتلف أعضاء اللجنة يف دورهتا الثامنة، مث تقـدميها                

  .خالل الدورة التاسعة
 أن الوثيقــة اســتكملت بغــرض واســتجابت الــسيدة ديفييــه هلــذا الطلــب، وأشــارت إىل  - ٦٥

مراعــاة التعليقــات الــيت أبــديت خــالل الــدورة الثامنــة وقُــدمت اآلن يف شــكل مــشروع ُتطلــب 
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وأشارت إىل أن املسألة الوحيدة الـيت مل يـتم التوصـل إىل اتفـاق بـشأهنا يف                  . موافقة اللجنة عليه  
  :، على النحو التايل١٣من املادة  ٣الورقة تتعلق بالفقرة 

ــة مــن   ١٣ مــن املــادة ٣ تــنص الفقــرة -١١٣’’     ، فيمــا يتعلــق باألربــاح املتأتي
الــسفن والطــائرات املــستخدمة يف ‘ املمتلكــات املنقولــة املتعلقــة بتــشغيل ’التــصرف بـــ 

النقل الدويل، أو املراكب املستخدمة يف النقل عرب اجملاري املائية الداخلية، علـى نفـس               
علـى األربـاح املتأتيـة    ) اخليـار ألـف   (٨ادة  مـن املـ   ١القاعدة اليت تطبق مبوجب الفقـرة       

علـى معـىن   ‘ املتعلقـة بــ  ’وينطـوي تعـبري   . من تشغيل هذه السفن والطائرات واملراكـب   
، )‘ ، أو املعتمدة على، أو اليت هلـا عالقـة بــ            املتصلة بـ ’أو  ‘ اململوكة لـ ’يشمل  (واسع  

أرصـدة  /تـراخيص وهو معىن يشمل احلالة اليت تكون فيها املؤسـسة قـد حـصلت علـى                
االنبعاثات من السوق الثانوية من أجل الوفاء بااللتزامات املنـصوص عليهـا يف برنـامج            

ويف هـذه احلـاالت، ميكـن       . لتداول حقوق إطـالق االنبعاثـات املتـصلة هبـذه العمليـات           
ــراخيص  ــا  /وصــف الت ــسفن      ’األرصــدة بأهن ــذه ال ــشغيل ه ــة بت ــة متعلق ممتلكــات منقول

، وال ختـضع األربـاح املتأتيـة        ١٣ مـن املـادة      ٣راض الفقـرة    ألغـ ‘ والطائرات واملراكب 
مـن تـصرف املؤســسة املـشغلة هبــا للـضريبة إال يف الدولـة املتعاقــدة الـيت يقــع فيهـا مقــر        

  .‘‘اإلدارة الفعلية للمؤسسة
 مـن مـشروع الورقـة علـى        ١١٣وبعد مناقشة الصياغة املقترحة، قبلـت اللجنـة الفقـرة             - ٦٦

إىل جانــب تغــيريات طفيفـة أخــرى مدخلــة علـى الوثيقــة الــيت قدمتــها   النحـو الــذي كتبــت بـه،   
  .وهنأت اللجنة السيدة ديفييه والفريق العامل على االختتام الناجح لعملهم. السيدة ديفييه

  
دليــل التفــاوض علــى املعاهــدات الــضريبية الثنائيــة بــني البلــدان املتقدمــة النمــو       -ميم   

  والبلدان النامية
ة خـالل هـذه الـدورة كيفيـة تنفيـذ واليتـها إلبقـاء دليـل التفـاوض علـى                     ناقشت اللجنـ    - ٦٧

املعاهــدات الــضريبية الثنائيــة بــني البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة قيــد االســتعراض           
ــتكماله حــسب االقتــضاء   ــة الفرعيــة        . واس ــه اللجن ــذي قامــت ب ــل ال ــع الــشكر العم ــر م وذُِك

ــسابقة ــسألة، وســيؤخذ ب   ال ــشأن تلــك امل ــا     ب ــضطَلع هب ــيت ُي ــة ال ــار يف األعمــال املقبل عــني االعتب
  .بالدليل يتعلق ما يف
وقدم فولفغانغ الزارس مخس ورقات عملية بشأن التفاوض على املعاهـدات الـضريبية               - ٦٨

 ويف البـدء، أشـار إىل       .)E/C.18/2013/CRP.7وردت يف الوثيقـة     (كمسامهات حمتملة يف الدليل     
أن اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة طلبــت إىل األمانــة العامــة أن تــسعى إىل احلــصول علــى مزيــد مــن  
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املوارد للدفع قدما بعملها الـذي يهـدف إىل تعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة علـى التفـاوض بـشأن                       
وأشار يف هذا السياق إىل أن مكتب متويـل التنميـة قـد عمـل مـع االتفـاق                   . عاهدات الضريبية امل

الضرييب الدويل يف إطار مشروع مـشترك يهـدف إىل تعزيـز قـدرات وزارات املاليـة واإلدارات                  
ــضريبية وإدارهتــا      ــى املعاهــدات ال ــة يف جمــال التفــاوض عل ــضريبية يف البلــدان النامي وكانــت . ال

 ذلك املشروع جمموعـة الورقـات اخلمـس املـذكورة أعـاله بـشأن التفـاوض علـى                   إحدى نواتج 
وبــيَّن الــسيد الزارس مــضمون الورقــات اخلمــس بــشكل . املعاهــدات الــضريبية للبلــدان الناميــة

. وخــالل املناقــشات الــيت أعقبــت ذلــك، أشــاد عــدد مــن املــتكلمني بفائــدة الورقــات    . مــوجز
  .لاستخدامها كمسامهات يف الدلي وتقرر
ــشاركني أن ُتــ   وباإلضــافة إىل  - ٦٩ ــرح بعــض امل ــك، اقت ــشروع    ذل ــائج م ــدليل نت دمج يف ال

البحــث الــذي نفــذه مــؤخرا املكتــب الــدويل للوثــائق الــضريبية بــشأن التنفيــذ العملــي التفاقيــة   
  .املتحدة النموذجية األمم
ي جديـد   وشكلت اللجنة جلنة فرعية ينسقها السيد الزارس وُتكلَّف بوضع دليـل عملـ              - ٧٠

وكـان  . )٢(للتفاوض على املعاهدات الضريبية الثنائية بني البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة            
اهلدف يتمثل يف تقدمي تقرير إىل اللجنة خالل دورهتـا العاشـرة وتقـدمي مـشروع كامـل للـدليل                    

لفرعيـة إىل  وسـتطلب اللجنـة ا  . ٢٠١٥العتماده يف الدورة احلادية عشرة املقرر عقدها يف عام       
  .األمانة العامة أن تقدم ما يلزم من املسامهات والدعم يف حدود مواردها

  
مسائل االستثمار املباشر األجنيب والـضرائب املفروضـة علـى الـشركات، مبـا يف                 -نون   

  ذلك مسائل الضرائب املفروضة على املوارد يف البلدان النامية
جدول األعمال، املتعلـق مبـسائل االسـتثمار        من  ‘ ٣’) ب (٦عرض السيد لينارد البند       - ٧١

املباشر األجنيب والضرائب املفروضة على الـشركات، مبـا يف ذلـك مـسائل الـضرائب املفروضـة              
وأشار إىل تاريخ البنـد، وإىل العـرض الـذي قدمـه روبـن أوليفـر                . على املوارد يف البلدان النامية    

 املتصلة باالسـتثمار املباشـر األجـنيب وعـن          عن املسائل األوسع نطاقا   ) العضو السابق يف اللجنة   (
ويف الدورة الثامنة اتُّخـذ قـرار بتـشكيل فريـق           . الضرائب املفروضة على مبالغ الريع االقتصادي     

ولكن هذا الفريـق مل ُيـشكَّل بـسبب انتـهاء           . عامل يتناول فرض الضرائب على املوارد الطبيعية      
قد ركزت األمانة العامـة علـى مـسألة فـرض           و. ٢٠١٣يونيه  /فترة العضوية السابقة يف حزيران    

الــــضرائب علــــى الــــصناعات االســــتخراجية، الــــيت كانــــت موضــــوع النقــــاش الرئيــــسي يف   
  .الثامنة الدورة
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وبــيَّن تــشارلز بــاجونغو مــدير الــضرائب الدوليــة يف هيئــة اإليــرادات يف ترتانيــا، جتربــة     - ٧٢
ة، باعتبارهـــا انعكاســـا للمـــسائل مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة يف جمـــال الـــصناعات االســـتخراجي

وسلط الضوء على التقارير الواردة مـن املنظمـات الوطنيـة والدوليـة الـيت وجـدت                . الصلة ذات
أن مجهورية ترتانيا املتحـدة ختـسر إيـرادات مـستحقة مـن الـضرائب العامـة نتيجـة للممارسـات                     

ملـايل، وإسـاءة اسـتخدام    الضريبية الفاسدة، مبا يف ذلك التالعب بالتسعري الـداخلي، والتحـوط ا       
احلــوافز الــضريبية وغريهــا مــن أســاليب التخطــيط الــضرييب الــيت تلجــأ إليهــا أساســا املؤســسات 

وعـالوة علـى ذلـك، أفـاد بأنـه وفقـا            . ثمار املباشـر األجـنيب    تمتعددة اجلنسيات عن طريـق االسـ      
لــيت تتــصدر ، تنــدرج ســتة مــن البلــدان العــشرين ا٢٠٠٩لتقريــر مركــز ترتانيــا لالســتثمار لعــام 

وقـد  . “أقـاليم املـالذات الـضريبية     ” االستثمار يف مجهورية ترتانيـا املتحـدة ضـمن مـا يـسمى بــ              
ازدادت اإليرادات املتأتية من الصناعات االستخراجية بشكل مطرد بسبب التـدابري احلكوميـة،             

ائب مبــا يف ذلــك تعزيــز اإلطــار القــانوين، وعمليــات مراجعــة احلــسابات الــضريبية وإدارة الــضر 
على حنو فّعال، وكذلك التعاون وتقدمي املـساعدة علـى الـصعيد الـدويل، غـري أنـه ال يـزال مـن                       

ــد        ــا البل ــيت يواجهه ــة يف ضــوء التحــديات ال ــود املبذول ــز اجله ــضروري تعزي ــذه  . ال ــشمل ه وت
التحديات الثغرات القائمة يف النظم املالية والتعاقديـة، والثغـرات يف تـوفر املهـارات، واخنفـاض                 

تثـــال الـــضرييب، واملمارســـات الـــضريبية الـــضارة، وارتفـــاع تكلفـــة االســـتثمار وحتـــديات   االم
وتــشمل الــصعوبات األخــرى تبــادل املعلومــات بــشأن االنتــهاكات، واالحتفــاظ . التكنولوجيــا

  .باملوظفني، وأحكام التحصني وحتقيق االستقرار
ــة ذات املـــ        - ٧٣ ــات املعنيـ ــه اجلهـ ــوم بـ ــذي تقـ ــدور الـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــرف ويف مـ صلحة، اعتـ

باجونغو باجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية وأعرب عـن تقـديره لتلـك                السيد
وعلى الرغم من ذلك، يلـزم بـذل املزيـد مـن اجلهـود ملواصـلة تعزيـز الـشفافية ووضـع                       . اجلهود

ور وجلماعـات الـدعوة واملنظمـات الدوليـة د        . تشريعات فعالة حتكـم الـصناعات االسـتخراجية       
 ومـا ينطـوي عليـه       “َشـَرك املـوارد   ”هام وال سيما يف منع البلدان الغنية باملوارد من الوقوع يف            

وشدَّد على أن األمم املتحـدة هلـا دور هـام، عـن طريـق اللجنـة، يف                  . من نزاعات ودورات فقر   
مث اقتـرح  . تعزيز ودعم اجلهود الدولية املتعلقة بفرض الـضرائب علـى الـصناعات االسـتخراجية        

ــاء       ــز اإلطــار القــانوين واإلداري وبن ــدابري، اعتربهــا جــديرة باالهتمــام، لتعزي ــاجونغو ت ــسيد ب ال
القدرات والتعاون املؤسسي والتعاون الدويل، وأكّـد علـى أن بإمكـان األمـم املتحـدة أن تعـزز                   

ــك اجملــاالت    ــة يف تل ــود املبذول ــة يف     . اجله ــضرائب جيــب أن تكــون قوي ــم ال ــار إىل أن نظ وأش
ــضا أال تكــون مثبطــة      مواجهــة أنــ  ــضرييب، ولكــن جيــب أي ــال ال ــضرائب واالحتي شطة جتنــب ال

وأعرب عن رأيه بأن إنشاء اللجنة الفرعية جزء بالغ األمهية وال غىن عنه مـن               . لالستثمار املفيد 
  .هذه اجلهود
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ويف وقـت الحــق عــرض الــسيد لينــارد مــذكرة مـن األمانــة العامــة تقــدم حملــة عــام عــن     - ٧٤
ــوع  ــاع  ،)E/C.18/2013/5(املوضـــــــ ــيت اجتمـــــــ ــذلك ورقـــــــ  E/C.18/2013/CRP.13( وكـــــــ

، تعكس أوالمها دراسة أكثر تفصيال للمـسائل ذات الـصلة، والثانيـة          )E/C.18/2013/CRP.19 و
تقريــر عــن اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين بالــضرائب املفروضــة علــى الــصناعات االســتخراجية     

وقال إن هنـاك مـسائل عديـدة تتـصل بـذلك، وعلـى              . ٢٠١٣مايو  /املنعقد يف نيويورك يف أيار    
الرغم من أن كثريا منها قد يبدو أوسع نطاقا مـن أن تعاجلـه اللجنـة علـى حنـو فعـال، ميكـن أن             

ومـن  . يكون دور األمم املتحدة هاماً يف هذا الصدد بسبب عضويتها العاملية وقدرهتا التنظيميـة             
ــوفر للجنــ   ــة العامــة، تت  ُتقــرب إىل األفهــام  “خريطــة تــضاريس ”ة فرصــة لوضــع  منظــور األمان

وسيـسبب اتـساع نطـاق      . موضوعا شائكا وتربز الصالت بني القـضايا املختلفـة يف هـذا اجملـال             
ــرص          ــشري إىل ف ــذه التحــديات ت ــا، وه ــستحيل جتاوزه ــن ي ــسائل صــعوبات، ولكــن ل ــك امل تل

ــل ا       ــب العم ــة، إىل جان ــدمها اللجن ــدف ميكــن أن تق ــددة اهل ــسامهات حم ــذي تنجــزه   مل ــيِّم ال لق
  .األخرى اجلهات

وأشــار الــسيد لينــارد إىل أن األمانــة العامــة تقتــرح إنــشاء جلنــة فرعيــة ُتكلَّــف بتقــدمي       - ٧٥
املشورة العملية، وذلك مثال على شكل مـذكرات قـصرية للممارسـات بـشأن املـسائل املتعلقـة             

وقـد يكـون مـن      .  البلدان النامية  بالسياسات واإلدارة اليت تتمتع بأقصى أمهية عملية بالنسبة إىل        
وسـتكون مـذكرات    .  عـن الـروابط بـني هـذه املـسائل          “مـذكرة حملـة عامـة     ”املفيد أيـضا تقـدمي      

املمارسات مبنية على مذكرة اللمحة العامة وقد تتـضمن قـوائم مرجعيـة وإشـادة بـاجلهود الـيت             
ع اللجـان الفرعيـة   وسيتعني على اللجنة الفرعيـة العمـل عـن كثـب مـ          . تبذهلا املنظمات األخرى  

. التـسعري الـداخلي   ): املؤسـسات الـشريكة    (٩األخرى، وال سيما اللجنة الفرعية املعنية باملـادة         
وأكد أن األمانة العامة تقف على أهبة االستعداد للمساعدة ضمن حدود مواردها علـى تقـدمي           

  .مسامهة تتسم بالتركيز وحتقق قيمة مضافة
ــة إنــشاء جلنــة فر   - ٧٦ ــصناعات    وقــررت اللجن ــة مبــسائل فــرض الــضرائب علــى ال ــة معني عي

االســتخراجية يف البلــدان الناميــة، علــى أن يقــوم بتنــسيقها إريــك مينــساه، وتكلَّــف بــالنظر يف   
ــة بــشأن مــسائل فــرض الــضرائب علــى الــصناعات االســتخراجية يف       ــادئ توجيهي مــشروع مب

وستسعى اللجنـة الفرعيـة للتعـاون       . )٢(البلدان النامية واقتراح هذا املشروع وتقدمي تقرير بشأنه       
  .مع املنظمات األخرى العاملة يف امليدان، وستقدم إىل اللجنة يف كل دورة تقريرا عن أعماهلا

  
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية  -سني   

عـــرض الـــسيد ساســـيفيل، مـــن األمانـــة العامـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان     - ٧٧
ض الـضرائب علـى املـشاريع اإلمنائيـة، الـيت نوقـشت كـثريا يف الـسنوات                  االقتصادي، مسألة فـر   
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ــرغم مــن ســعي اجلهــات املاحنــة للحــصول علــى إعفــاء ضــرييب       . املاضــية ــه علــى ال وأوضــح أن
للمــشاريع الــيت متوهلــا يف البلــدان الناميــة، فــإن هــذا اإلعفــاء يــشكل صــعوبة سياســاتية وإداريــة   

  .ةلإلدارات الضريبية يف البلدان النامي
وقد أُِخذت هذه املسائل يف االعتبـار يف جمموعـة مـن مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة الـيت                      - ٧٨

. ميكن استخدامها يف املـشاورات مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك الوكـاالت املاحنـة               
وقــد كــان مــشروع املبــادئ التوجيهيــة بــشأن املعاملــة الــضريبية للمــشاريع الــيت متوهلــا اجلهــات  

، الذي أعده السيد ساسيفيل والـسيد ثـورونيي باعتبارمهـا عـضوين يف الفريـق التـوجيهي                  املاحنة
 الــيت نظــرت فيهــا  مــن بــني الورقــات،)E/C.18/2007/CRP.12(التــابع للحــوار الــضرييب الــدويل 

  .اللجنة يف دورهتا الثالثة
وأشارت اللجنـة إىل أن هـذه املـسألة ال تـزال هامـة، نظـرا للتـأثري امللحـوظ للمـشاريع                        - ٧٩

وأعــرب بعــض أعــضاء اللجنــة . الكــبرية الــيت تقــع خــارج النظــام الــضرييب علــى البلــدان الناميــة
ــش      ــن العمــل ب ــد م ــهم يف املزي ــراقبني القطــريني عــن رغبت ــسألة وامل ــذه امل ــا  . أن ه وأشــري إىل أهن

وُوجـه الـشكر إىل     . تكون موضوعا جيدا الجتماع لفريق اخلرباء إذا مسحت املـوارد بـذلك            قد
  .السيد ساسيفيل والسيد ثورونيي على عملهما بشأن هذا املوضوع

  
  بناء القدرات  -عني   

ات مـستجدة  قدمت دومينيكا هالكا وهـاري تونينـو مـن مكتـب متويـل التنميـة معلومـ                - ٨٠
عن التقدم احملرز يف وضع وتنفيذ برنامج األمم املتحـدة لتنميـة القـدرات يف مـا يتعلـق بالتعـاون                 

وأفـادا بـأن اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي قـام بتأكيـد واليـة هـذا الربنـامج                    . الضرييب الدويل 
ــراره     ــام املاضــي، وذلــك يف ق ــه إىل  ٢٠١٣/٢٤وتعزيزهــا خــالل الع ــذي طلــب اجمللــس في  ، ال

وبعد ذلـك وصـفت الـسيدة       . املكتب أن يواصل عمله يف هذا اجملال ويستمر يف تطوير أنشطته          
تطبيــق ) أ: (هالكــا والــسيد تونينــو التقــدم احملــرز يف ثالثــة جمــاالت رئيــسية مــن الربنــامج، هــي  

ــدة      ــم املتحـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ ــتفادة مـ ــشأهنا، باالسـ ــاوض بـ ــضرييب والتفـ ــدات االزدواج الـ معاهـ
إدارة الــضرائب ) ج(املــسائل العمليــة للتــسعري الــداخلي يف البلــدان الناميــة؛   ) ب(النموذجيــة؛ 

  .)E/C.18/2013/CRP.14انظر (
لبنـــاء القـــدرات دأب علـــى دعـــم اللجنـــة وشـــدَّد املتكلمـــان علـــى أن هـــذا الربنـــامج   - ٨١

 التفاقيـة   ٢٠١١واهلدف هو نشر وتنفيذ نواتج مـن قبيـل إصـدار عـام              . واالستفادة من نواجتها  
األمم املتحدة النموذجية، ودليل األمـم املتحـدة العملـي للتـسعري الـداخلي للبلـدان الناميـة لعـام                    

ويف حــاالت أخــرى تنــتج . لناميــة، باعتبارهــا أدوات لتنميــة القــدرات لــصاحل البلــدان ا ٢٠١٢
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ــة       ــل اللجنـــ ــستخدم يف عمـــ ــدخالت تـــ ــامج مـــ ــياق الربنـــ ــا يف ســـ ــضطلع هبـــ ــشطة املـــ األنـــ
  .)E/C.18/2013/CRP.7 انظر(

تلت ذلك، أعرب عدد من أعضاء اللجنـة عـن دعمهـم لألنـشطة              وخالل املناقشة اليت      - ٨٢
ودعوا أيضا إىل توثيق التعاون مـع املنظمـات اإلقليميـة           . املنفذة يف إطار الربنامج واهتمامهم هبا     

ــا ومنطقـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ   . ودون اإلقليميـــة إلدارات الـــضرائب، وال ســـيما يف أفريقيـ
 تنميــة القــدرات إىل البلــدان الناميــة الناطقــة باللغــة   وباإلضــافة إىل ذلــك طُلــب توســيع أنــشطة 

ــدرات إىل        ــاء الق ــستخدمة لبن ــصلة امل ــها ترمجــة األدوات ذات ال ــك بوســائل من ــسية، وذل الفرن
  .الفرنسية اللغة
ــائج          - ٨٣ ــضريبية نت ــإلدارات ال ــة ل ــدان األمريكي ــة مركــز البل ــشو مــن أمان ــل بيت ــدم ميغي وق

ة واملركز، يركز على تعزيز قـدرات إدارات الـضرائب          مشروع مشترك بني مكتب متويل التنمي     
الوطنيـة للبلــدان الناميـة يف أمريكــا الالتينيـة، للحــد مـن تكــاليف املعـامالت الــضريبية، وبالتــايل      

ويف إطــار هــذا املــشروع ُوضــعت منهجيــة  . حتقيــق أقــصى قــدر ممكــن مــن إيــرادات الــضرائب 
ــاليف ا     ــشمل تكـ ــضريبية، تـ ــامالت الـ ــاليف املعـ ــاس تكـ ــة يف   لقيـ ــاليف اإلداريـ ــال والتكـ المتثـ

وقـد ُنفِّـذت املنهجيـة يف بلـدين رائـدين مهـا أوروغـواي               . املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم   
وعــالوة علــى ذلــك قــال الــسيد بيتــشو إن الــسلطة الــضريبية يف الربازيــل تنفــذ    . وكوســتاريكا

ووردت . مـن املركـز  املنهجية اليت مت تطويرهـا يف إطـار املـشروع علـى نفقتـها اخلاصـة وبـدعم               
  .طلبات إضافية لتنفيذ املنهجية من إكوادور وبنما وغواتيماال

وقــررت اللجنــة إنــشاء فريــق استــشاري معــين بتنميــة القــدرات، يكلــف مبهمــة تقــدمي     - ٨٤
التوصــيات يف مــا يتعلــق ببنــاء القــدرات وبتقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل البلــدان الناميــة يف جمــال    

  .)٢(املسائل الضريبيةالتعاون الدويل يف 
  

نتائج البحوث اليت أجراها املكتب الدويل للوثائق الضريبية يف ما يتعلق بالتنفيـذ               -فاء   
  العملي التفاقية األمم املتحدة النموذجية

قـدم ومي وجيـنني وجــان دي غوديـه مــن املكتـب الــدويل للوثـائق الــضريبية ورقـة حتــت         - ٨٥
 “٢٠١٣-١٩٩٧وذجيـــــة يف املمارســـــة العمليـــــة، اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة النم”عنـــــوان 

)E/C.18/2013/CRP.18(،              أعدها املكتب الـدويل للوثـائق الـضريبية مـن أجـل تقيـيم أثـر اتفاقيـة 
وكـان  . جية علـى املمارسـات احلاليـة املتبعـة يف إطـار املعاهـدات الـضريبية               األمم املتحدة النموذ  

 ١٩٩٧البحـــث الـــذي تعكـــسه الورقـــة اســـتمرارا لألحبـــاث الـــيت قـــام هبـــا املكتـــب يف عـــامي 
وخلــصت املــذكرة األحبــاث الــشاملة  .  بنــاء علــى طلــب اللجنــة واهليئــة الــيت ســبقتها  ٢٠١١ و

http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.7�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.7�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.18�
http://undocs.org/ar/E/C.18/2013/CRP.18�
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فاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة يف مـا يزيـد علـى                حكمـا مـن أحكـام ات       ٣٠املتعلقة باسـتخدام    
ــاقص اســتخدام أحكــام       ١ ٨٠٠ ــاد أو تن ــل اجتاهــات ازدي ــدة ضــريبية، وســعت إىل حتلي  معاه

ــا بــني بلــدين غــري عــضوين يف منظمــة التعــاون      ــة يف املعاهــدات املربمــة ثنائي االتفاقيــة النموذجي
ر عضو فيها، وبني بلدين مـن البلـدان         والتنمية، وبني بلدين أحدمها غري عضو يف املنظمة واآلخ        

  .األعضاء يف املنظمة
والحـظ كاتبـا املـذكرة أن الــشروح الـيت تـضعها األمــم املتحـدة ميكـن أن تــؤدي دورا          - ٨٦

وال ميكــن التأكيــد بالقــدر الكــايف علــى األمهيــة  . هامــا يف دعــم أحكــام حمــددة لألمــم املتحــدة 
غــري أن األثــر . حكــام األمــم املتحــدة املختلفــة التروجييــة للــشروح املفــصَّلة والواضــحة بــشأن أ 

احلقيقـي التفاقيـة األمــم املتحـدة النموذجيــة علـى املعاهــدات الـضريبية ال ميكــن قياسـه ببــساطة       
فاملعاهــدات . علــى أســاس عــدد مــرات إدراج أحكــام األمــم املتحــدة يف املعاهــدات الــضريبية   

، ويـتم التوصـل إىل حلـول توفيقيـة     الضريبية وليدة التفاوض بشأن جمموعة كاملة مـن األحكـام    
بالنسبة هلا على أساس املقايضة، وال سيما بني األحكام الواردة يف البحـث احلـايل وغريهـا مـن                   
ــة،        ــد امللكي ــد وعوائ ــاح األســهم والفوائ ــى أرب ــضرائب عل ــل احتجــاز ال أحكــام املعاهــدات مث

ال تـرد يف هـذا      وإدراج أحكام عامـة أو خاصـة بـشأن مكافحـة التجـاوزات أو أحكـام أخـرى                   
ونتيجة لذلك ال تظهر بشكل واضح من نتائج هـذا البحـث األمهيـة احلقيقيـة التفاقيـة             . البحث

  .األمم املتحدة النموذجية بالنسبة للممارسات املتبعة يف إطار املعاهدات
وناقشت اللجنة الورقة، حيـث أشـري إىل أهنـا مفيـدة للـتفكري يف مـا إذا كانـت أحكـام                      - ٨٧

ال تليب احتياجات البلدان النامية، علـى الـرغم مـن أن اسـتخدامها قـد يعـزى جزئيـا        معينة ال تز 
وتقـدم  . إىل عدم إصدار حكم معني أو إىل عـدم رغبـة بلـدان أخـرى يف قبـول حكـم مرغـوب               

الرئيس واألمانة بالشكر إىل املتكلمَين واملكتب الدويل للوثائق الضريبية، علـى املـسامهات الـيت               
  .ة اهلامة بشأن التنفيذ العملي التفاقية األمم املتحدة النموذجيةقدموها يف املناقش

  
  تقلّص الوعاء الضرييب ونقل األرباح  -صاد   

أمان، مدير مركـز الـسياسات واإلدارة الـضريبية التـابع ملنظمـة              - قّدم باسكال سانت    - ٨٨
ملتعلق بتقلّص الوعـاء    التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، إحاطة إىل اللجنة بشأن املشروع ا          

وأشار إىل أن اللجنة قد تطرقـت إىل موضـوع تقلّـص الوعـاء الـضرييب                . الضرييب ونقل األرباح  
ونقل األرباح لسنوات عديدة، رغم  أن هذا املوضوع أصبح ميثل قضية حمورية علـى املـستوى           

ن أن ذلـك  أمـا  - ويـرى الـسيد سـانت     . السياسي بالنسبة جملموعـة العـشرين يف الفتـرة األخـرية          
ُيعــزى إىل أن التقــدم اهلائــل احملــَرز يف جمــال القــضاء علــى االزدواج الــضرييب مبــرور الوقــت قــد  

ومل يكـن هنالـك مفـر مـن أن يواجـه النظـام       . جزئيا إىل نـشأة ازدواجيـة اإلعفـاء الـضرييب       أدى
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ملـة  الضرييب الدويل بعض املشاكل املؤدية إىل ازدواجيـة اإلعفـاء الـضرييب بـسبب اخـتالف معا                
البند الواحد مـن بنـود الـدخل بـاختالف الواليـات القـضائية، الـيت تعكـس اخـتالف اخليـارات                      

ونتيجـة لألزمـة املاليـة الـيت حـدثت قبـل بـضع سـنوات، أصـبحت ازدواجيـة اإلعفـاء                      . السيادية
ــد مــن       ــدان الــيت تواجــه صــعوبات لتحــصيل املزي ــسبة للبل الــضرييب مرفوضــة بدرجــة أكــرب بالن

  .بيةاإليرادات الضري
أمـان تـاريخ وخلفيـة أعمـال املـشروع املتعلـق بـتقلّص الوعـاء             - وعرض السيد سانت    - ٨٩

الـضرييب ونقــل األربـاح وخطــة عملــه وأشـار إىل أن مثانيــة بلــدان أعـضاء يف جمموعــة العــشرين     
ولكنها ليست أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية شاركت يف املـشروع علـى قـدم املـساواة مـع          

وهنـاك أيـضا عـدد مـن اآلليـات الـيت تتـيح مـشاركة البلـدان غـري                    . ضاء يف املنظمـة   البلدان األعـ  
أو يف جمموعـة العـشرين، ومـن بينـها املنتـديات العامليـة       /األعـضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة و    

وإضـافة إىل ذلـك وّجهـت       . املتعلقة باملعاهدات الضريبية والتسعري الداخلي اليت تفتحها املنظمة       
دعوة إىل األمم املتحدة لالضطالع بـدور يف عـرض وجهـات نظـر البلـدان الناميـة                  خطة العمل   

وستنـشئ فرقـة العمـل التابعـة ملنظمـة التعـاون            . بشأن القضايا اليت ُينظَر فيها يف إطـار املـشروع         
والتنمية املعنية بالضرائب والتنمية جمموعة فرعيـة مكلَّفـة حـصريا باملـشروع، ممـا سـيتيح فرصـا                   

  .ات من اجملتمع املدين ومن قطاع األعماللتلقي إسهام
وأشـــار عـــدد مـــن املـــتكلمني إىل الـــدور الـــذي تـــضطلع بـــه اللجنـــة يف تيـــسري إدراج    - ٩٠

ــة و      ــاون والتنمي ــضاء يف منظمــة التع ــري األع ــدان غ ــهامات البل ــة العــشرين يف  /إس أو يف جمموع
ر االعتـراف بـدور األمـم    املشروع املتعلق بتقلّص الوعاء الضرييب ونقل األرباح، وذلـك يف إطـا   

ونظـرا إىل أن اللجنـة هـي اهليئـة الوحيـدة التابعـة لألمـم املتحـدة الــيت         . املتحـدة يف خطـة العمـل   
تتطرق إىل مسائل التعاون الـضرييب هـذه فعليهـا أن تقـرر كيفيـة التعامـل مـع هـذا اجلانـب مـن                         

املتحـدة العاملـة يف      عالوة على ذلك إىل أنـه قـد طُِلـب مـن مجيـع هيئـات األمـم                    وأُشري. عملها
ــة      ــشاملة للتنمي امليــدانني االقتــصادي واالجتمــاعي تقــدمي إســهامات يف خطــة األمــم املتحــدة ال

وميكن للجنة أيضا أن تقدم إسهامات هامة يف املداوالت اجلارية يف إطـار             . ٢٠١٥بعد عام    ملا
  .األمم املتحدة بشأن صياغة هذه اخلطة

العمل ال تركز على عدد من املسائل البالغة األمهيـة          وأشار عدة متكلمني إىل أن خطة         - ٩١
وفضال عن ذلك، هناك بعض املسائل اليت ميكـن أن ينظـر إليهـا العديـد                . بالنسبة للبلدان النامية  

من البلـدان الناميـة مـن زاويـة خمتلفـة عـن وجهـة نظـر العديـد مـن البلـدان األعـضاء يف منظمـة                            
 أن اللجنـة مـا فتئـت تعـاجل املـسائل املتعلقـة بـتقلّص                ومتـت اإلشـارة أيـضا إىل      . التعاون والتنميـة  

  .الوعاء الضرييب ونقل األرباح عموما وأهنا وستواصل القيام بذلك وفقا للوالية املوكَلة هلا
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ويف ضوء هذه املناقشات، ونظرا إىل ضرورة قيـام اللجنـة بأعمـال خاصـة هبـا يف جمـال            - ٩٢
ملـشاركة يف الوقـت نفـسه بـصورة بنـاءة يف أعمـال              تقلّص الوعاء الضرييب ونقل األربـاح، مـع ا        

منظمة التعاون والتنميـة وجمموعـة العـشرين، قـّررت اللجنـة تـشكيل جلنـة فرعيـة معنيـة بقـضايا             
تقلّص الوعـاء الـضرييب ونقـل األربـاح بالنـسبة للبلـدان الناميـة، تتـوىل تنـسيقها كارمـل بيتـرز،                       

خـربة اللجنـة والتواصـل مـع اهليئـات األخـرى       وستوكل إىل اللجنة الفرعية مهمة االستفادة من   
املعنية، وال سيما منظمة التعاون والتنمية، هبدف رصد املستجدات فيمـا يتعلـق بـتقلّص الوعـاء                
الــضرييب ونقــل األربــاح، والتحــاور بــشأن تلــك املــسائل مــع املــسؤولني يف البلــدان الناميــة           

.  املنظمــات اإلقليميــة واألقاليميــةبــشكل مباشــر أو عــن طريــق) ســيما البلــدان األقــل منــوا وال(
  .)٢(وستقدم اللجنة الفرعية تقريرا عن أنشطتها يف كل دورة تعقدها اللجنة

  
  مسائل أخرى  -قاف   

  اإلشادة بإسهامات    
أشارت اللجنة آسفة إىل وفاة السيد مايكـل ماكنتـاير مـن جامعـة وايـن التابعـة لواليـة                      - ٩٣

كان يـشغل يف الـسابق منـصب كـبري حمـامي الـضرائب              ميتشيغان، والسيد هاب بريالغ، الذي      
وأعربـت  . يف املكتب الدويل للوثـائق الـضريبية واملراقـب عـن املكتـب أثنـاء اجتماعـات اللجنـة                  

  .اللجنة عن تقديرها اللتزامهما وإسهامهما يف أعماهلا
  

  املواعيد احملددة لتقدمي الورقات    
ذ اللجنة لقرارات ينبغي أن تكـون جـاهزة         قررت اللجنة أن الورقات اليت تستدعي اختا        - ٩٤

ــة بــستة أســابيع     بالنــسبة للــدورة ٢٠١٤ســبتمرب / أيلــول١٥أي يف (قبــل انعقــاد الــدورة املعني
أي يف  (، وينبغي أن تكون متاحـة يف موعـد أقـصاه أربعـة أسـابيع قبـل افتتـاح الـدورة                      )العاشرة

  ). بالنسبة للدورة العاشرة٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٩
يف مـا يتعلـق بـالوثيقتني املتـصلتني جبـدول األعمـال وتنظـيم األعمـال، فقـد أبلغـت                     أما    - ٩٥

أغـسطس نظـرا لـضرورة    /األمانةُ العامة اللجنةَ بأنـه سـيتم إعـدادمها بـصيغة مؤقتـة يف بدايـة آب          
إال أنه عادة ما جيري تعـديل وثيقـة تنظـيم           . كوهنما جاهزتني للترمجة التحريرية يف ذلك الوقت      

اول األمانة العامة إجياد مواعيد مناسبة للمتكلمني واخلرباء غـري األعـضاء، حيـث              األعمال إذ حت  
وقــد وافقــت اللجنــة علــى تــرك هــامش مــن . قــد ال يتــسىن هلــم املــشاركة إال يف أوقــات حمــددة

ــتكلمني         ــد املناســبة للم ــد اســتنادا إىل املواعي ــد املواعي ــد حتدي ــة عن ــة العام ــام األمان ــصرف أم الت
  .نيالرئيسي واخلرباء
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  مشاركة الصحفيني واملراقبني    
مــن أجــل ضــمان حتــاور اخلــرباء يف إطــار مناقــشة مفتوحــة وُحبّريــة دون االنــشغال            - ٩٦

) ‘‘املـدونات ’’مبـا يف ذلـك يف      (باحتمال إساءة املراقبني تفسري أقواهلم أو حتريفها يف تقـاريرهم           
  :أو يف الصحافة، طلب ما يلي

منوذجــا جديــدا للمــشاركة جيــب أن ميــأله مــن يــودون أن ُتعــدَّ األمانــة العامــة   )أ(  
ركة، ويتضمن إيضاحا بأن املـشاركة مـشروطة باملوافقـة علـى أن أي تقـارير تنقـل أقـوال                    ااملش

عـن هويـة    ) صراحة أو ضمنيا  (أعضاء اللجنة أو املراقبني أو وجهات نظرهم ينبغي أالّ تكشف           
كــن أن يــؤدي عــدم االمتثــال هلــذا  ومي. املــتكلمني أو هتــدف إىل اإلعــراب عــن مواقــف قطريــة  

وال ينطبـق   . الشرط إىل احلرمان من املشاركة يف بقية مداوالت الـدورة أو يف الـدورات املقبلـة               
  ؛هذا الشرط على املراقبني من البلدان أو من املنظمات احلكومية الدولية

تنتــهي مواعيــد تــسجيل املــشاركني يف وقــت مبكــر مبــا فيــه الكفايــة لتــتمكّن      )ب(  
  .مانة العامة من تعميم قائمة املراقبني على أعضاء اللجنة لكفالة عدم اعتراضهم عليهااأل
واعترفت اللجنة بأمهية شـفافية أعماهلـا واملـشاركة فيهـا علـى نطـاق واسـع، وأكـدت                      - ٩٧

ــع األشــخاص       ــدورة مفتوحــة أمــام مجي ــاء ال ــة أن تظــل اجللــسات املعقــودة أثن جمــددا علــى أمهي
 املناقشات اخلاصة اليت قد يكون من الضروري عقدها يف بعـض األحيـان يف               املسّجلني باستثناء 

وسـيتم اإلعـالن يف يوميـة األمـم املتحـدة أن            . إطار جلسات مغلقة تقتصر علـى أعـضاء اللجنـة         
جلــسات اللجنــة ليــست مفتوحــة للعمــوم ولكــن ميكــن املــشاركة يف االجتماعــات عــن طريــق   

  .التسجيل ووفقا للشروط املفروضة
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  فصل الرابعال
  

  مواعيد انعقاد الدورة العاشرة للجنة وجدول أعماهلا    
ــن          - ٩٨ ــرة مـ ــالل الفتـ ــف خـ ــرة يف جنيـ ــا العاشـ ــد دورهتـ ــة أن تعقـ ــررت اللجنـ  إىل ٢٧قـ
  .٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ٣١
وتقـررت  . واختذت اللجنة قرارا أيضا بـشأن مـشروع جـدول أعمـال دورهتـا العاشـرة                 - ٩٩

وسـيتطرق بنـد بـشأن االمتثـال القـائم علـى التعـاون              .  جدول األعمـال   إضافة بندين آخرين إىل   
وإىل ‘‘ االمتثـال القـائم علـى التعـاون       ’’وحوكمة الشركات يف جمال املسائل الضريبية إىل معىن         

التحـديات والفــرص املتاحــة للتحــاور مــع دافعــي الــضرائب، وال ســيما بالنــسبة للبلــدان الناميــة  
مراقبـة عـن قطـاع     (ذا املوضـوع أنـدرو داوسـون، وأن تييـوس           وسيقوم بإعداد ورقـة بـشأن هـ       (

وسـيتم التطـرق يف إطـار هـذا البنـد إىل اخلـربة              . وآرت رولوفسن املراقب عن هولندا    ) األعمال
املتــصلة مبدونــة قواعــد املمارســات يف جمــال الــضرائب املــصرفية، وكــذلك إىل املــسائل املتــصلة  

ُتعـد الـسيدة كانـا ورقـة بـشأن          (قطاع الـشركات    ‘‘ أخالقيات’’ بالتزامات االمتثال الضرييب و   
أمــا بنــد جــدول األعمــال اآلخــر، فــسريكّز علــى املــسائل الــضريبية املتــصلة     ). هــذا املوضــوع

ــارك      ــات اجلمـ ــة بالتزامـ ــسائل املتعلقـ ــيما املـ ــضائع، وال سـ ــة يف البـ ــارة الدوليـ ــُيعدُّ . بالتجـ وسـ
  .مارتينو ورقة للنظر فيها خالل الدورة العاشرة السيد
ويعكـس ترتيـب    . وهلذا سيكون جدول األعمال املؤقـت للـدورة العاشـرة كمـا يلـي               - ١٠٠

ــواد يف املناقــشات، علــى أن تلــي ذلــك مناقــشات أعــمّ      ــاُول امل . املــسائل املوضــوعية ترتيــب تن
  :وستحدد اللجنة ترتيب املداوالت بشكل مؤقت قبل انعقاد الدورة السنوية

   .افتتاح رئيس اللجنة للدورة  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
  :مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية  - ٣  
  :املسائل املتصلة باستكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجية  )أ(    
ــادة   ‘١’       ــيم (٤املـــ ــى   ): املقـــ ــة علـــ ــد التعاهديـــ ــق القواعـــ تطبيـــ

  املختلطة؛ اهليئات
  ):املنشأة الدائمة (٥املادة   ‘٢’      
  ؛‘‘املشاريع املرتبطة’’معىن   )أ(        
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  مسألة احلضور املادي؛  )ب(        
النقل البحـري والنقـل عـرب اجملـاري املائيـة الداخليـة         (٨املادة    ‘٣’      

  ):والنقل اجلوي
  وما يندرج حتته؛‘‘ األنشطة التبعية’’معىن مصطلح   )أ(        
   السفن السياحية؛ تطبيق املادة على  )ب(        
اســـتكمال شـــرح املـــادة ): املؤســـسات الـــشريكة (٩املـــادة   ‘٤’      

  واملسائل املتعلقة بالتسعري الداخلي؛
  تقلّص الوعاء الضرييب ونقل األرباح؛  ‘٥’      
النظــر يف مــسائل عامــة مبــا يف ذلــك  ): اإلتــاوات (١٢املــادة   ‘٦’      

  املسائل املتعلقة باملعدات؛
اآلثــار العمليــة املترتبــة علــى  ): أربــاح رأس املــال (١٣املــادة   ‘٧’      

  ؛٤الفقرة 
ــادة   ‘٨’       ــضرييب   (٢٣امل ــة االزدواج ال ــرق إزال ــضارب يف ): ط الت

  الوصف والتضارب يف التفسري؛
  ؛)تبادل املعلومات (٢٦املادة   ‘٩’      
  : فرض الضرائب على اخلدمات  ‘١٠’      
  عامة؛ املناقشة ال-فرض الضرائب على اخلدمات   )أ(        
  املادة املتعلقة باخلدمات التقنية؛  )ب(        
  :مسائل أخرى  )ب(    
املسائل املتعلقة بالتحديث املقبل لدليل األمم املتحدة العملي          ‘١’      

  للتسعري الداخلي للبلدان النامية؛
دليل التفاوض على املعاهـدات الـضريبية الثنائيـة بـني البلـدان               ‘٢’      

  نامية؛املتقدمة النمو والبلدان ال
  فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛  ‘٣’      
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٤’      
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  بناء القدرات؛  ‘٥’      
االمتثــال القــائم علــى التعــاون وحوكمــة الــشركات يف جمــال   ‘٦’      

  املسائل الضريبية؛
  . املسائل الضريبية-التجارة الدولية يف البضائع   ‘٧’      
  .د انعقاد الدورة احلادية عشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقتمواعي  - ٤  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا العاشرة  - ٥  
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  الفصل اخلامس
  

  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة    
 وافقـــت اللجنـــة علـــى هـــذا التقريـــر واعتمدتـــه لتقدميـــه إىل اجمللـــس االقتـــصادي           - ١٠١

  . على أن ُيبتَّ يف النص بعد انعقاد الدورةواالجتماعي،
  
  

250214    250214    14-22112 (A) 
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	1 - عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/69 ومقرره 2013/239، عُقدت الدورة السادسة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية في جنيف في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	2 - وحضر الدورة التاسعة ثلاثة وعشرون من أعضاء اللجنة و 130 من المراقبين الموفدين من الحكومات (يمثلون 24 بلدا) ومن المنظمات الحكومية الدولية وقطاع الأعمال والهيئات الاستشارية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية().
	3 - وفيما يلي جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة وبيان الوثائق بصيغتها التي نظرت فيها اللجنة (E/C.18/2013/1):
	1 - افتتاح ممثل الأمين العام للدورة.
	2 - انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين (جلسة مغلقة).
	3 - النظر في النظام الداخلي ومسائل تنظيمية أخرى (جلسة مغلقة).
	4 - ملاحظات استهلالية يدلي بها رئيس اللجنة.
	5 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال (E/C.18/2013/1 و E/C.18/2013/2).
	6 - مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية:
	(أ) المسائل المتصلة باستكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب (E/C.18/2013/3):
	’1‘ المادة 4 - المقيم: تطبيق القواعد التعاهدية على الهيئات المختلطة (E/C.18/2013/CRP.1 و E/C.18/2012/CRP.7)؛
	’2‘ المادة 5 - المنشأة الدائمة:
	أ - معنى ”المشاريع المرتبطة“ (E/C.18/2013/CRP.2)؛
	ب - ما إذا كان أحد السواتل في المدار الثابت بالنسبة للأرض يمكن أن يشكل منشأة دائمة؛
	ج - مسائل المنشآت الدائمة في حالات ضريبة القيمة المضافة (E/C.18/2013/CRP.3)؛
	’3‘ المادة 7 - أرباح المؤسسات: قاعدة ”قوة الجاذبية“ والنظر في نفاذها وشرحه؛
	’4‘ المادة 8 - النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخلية والنقل الجوي: معنى مصطلح ”الأنشطة التابعة“ وما يندرج تحته (E/C.18/2013/CRP.4)؛
	’5‘ المادة 9 - المؤسسات الشريكة: استكمال شرحها (E/C.18/2013/4)؛
	’6‘ المادة 12 - الإتاوات: نظر عام، بما في ذلك النظر في المسائل المتعلقة بالمعدات؛
	’7‘ المادة 13 - أرباح رأس المال: الآثار العملية المترتبة على الفقرة 4؛
	’8‘ المادة 23 - طرق إزالة الازدواج الضريبي: التضارب في الوصف والتضارب في التفسير في 2012 في سياق مناقشة تغير المناخ؛
	’9‘ المادة 26 - تبادل المعلومات؛
	’10‘ مواد متنوعة: الضرائب المفروضة على الخدمات - بند متعلق بالضرائب المفروضة على رسوم الخدمات التقنية (E/C.18/2013/CRP.5)؛
	’11‘ مواد متنوعة: اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وآليات تغير المناخ (E/C.18/2013/CRP.6)؛
	(ب) مسائل أخرى:
	’1‘ المسائل المتعلقة بالتحديث المقبل لدليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية (E/C.18/2013/4 و E/C.18/2013/CRP.15)؛ 
	’2‘ دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (E/C.18/2013/CRP.7-12)؛
	’3‘ مسائل الاستثمار المباشر الأجنبي والضرائب المفروضة على الشركات، بما في ذلك مسائل الضرائب المفروضة على الموارد بالنسبة للبلدان النامية (E/C.18/2013/5 و E/C.18/2013/CRP.13)؛
	’4‘ فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية؛
	’5‘ بناء القدرات (E/C.18/2013/CRP.14).
	7 - مواعيد انعقاد الدورة العاشرة للجنة وجدول أعمالها المؤقت.
	8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة.
	الفصل الثاني
	تنظيم الدورة
	افتتاح الدورة وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال
	4 - افتتح الدورة التاسعة للجنة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، باسم الأمين العام، ألكسندر تريبلكوف مدير مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ريثما يتم انتخاب الرئيس.
	5 - وشكر السيد تريبلكوف أعضاء اللجنة ومكتبها على تفانيهم في الاضطلاع بعمل الأمم المتحدة في مجال التعاون الضريبي الدولي، ولا سيما خلال السنوات الأربع الماضية التي حقق الأعضاء السابقون فيها نتائج جديرة بالإعجاب، تشمل تنقيح اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في عام 2011، وإعداد دليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية لعام 2012. وأعرب السيد تريبلكوف عن أمله في أن يصدر الأعضاء الجدد تحديثا لكل من الاتفاقية النموذجية والدليل العملي قبل انتهاء عضويتهم التي مدتها أربع سنوات، وتعهد بأن تدعم الأمانة العامة اللجنة في عملها.
	6 - وأبلغ السيد تريبلكوف المشاركين بالعملية الحكومية الدولية للأمم المتحدة وبأنشطتها الفنية ذات الصلة بعمل اللجنة وولايتها. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أحاط علما في قراره 2013/24 بدليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية لعام 2012، وطلب جملة أمور منها أن يتم استكمال الدليل حسب الاقتضاء. وأحاط المجلس علما أيضا مع التقدير بتقرير الأمين العام عن إحراز مزيد من التقدم في تعزيز عمل اللجنة (E/2013/67)، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز بشأن تلك المسألة. وعلاوة على ذلك، قرر المجلس عقد اجتماع سنوي بشأن مسائل التعاون الضريبي الدولي وما تُقدمه من إسهامات في تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية.
	7 - وذكَّر السيد تريبلكوف المشاركين بأن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك يوم 29 أيار/مايو 2013 ركز على موضوع التعاون الدولي في المسائل الضريبية. وقال إن الاجتماع شهد الإصدار الرسمي للدليل العملي للتسعير الداخلي، وناقش جملة مواضيع منها بناء القدرات وضرورة التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين.
	8 - وفيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات داخل مكتب تمويل التنمية، أبلغ السيد تريبلكوف المشاركين بالعمل الجاري من أجل تعزيز قدرات وزارات المالية والسلطات الضريبية الوطنية، بما في ذلك ”دورة الأمم المتحدة التدريبية المتعلقة بمعاهدات الازدواج الضريبي“ وحلقة العمل التطبيقية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التفاوض على معاهدات الازدواج الضريبي. وكان المكتب قد أنتج دليل الأمم المتحدة بشأن قضايا مختارة في مجال إدارة المعاهدات الضريبية من أجل البلدان النامية، وذلك في إطار تعاونه مع الاتفاق الضريبي الدولي. ويجري التخطيط لتنظيم حدث عالمي لتنمية القدرات في مجال إدارة المعاهدات الضريبية في عام 2014. وأضاف أن المكتب أيضا بصدد تنفيذ مشروع مشترك مع مركز البلدان الأمريكية للإدارات الضريبية بشأن قياس تكلفة المعاملات الضريبية وتقييمها، بهدف التقليل من تكاليف جبي الضرائب. ثم دعا السيد تريبلكوف إلى عقد اجتماع مغلق للجنة لانتخاب أعضاء مكتبها الجديد.
	9 - وفي ذلك الاجتماع انُتخب السيد أرماندو لارا يافار رئيسا للجنة. وانتُخب أيضا أربعة نواب للرئيس، هم: تيزونغ لياو نائبا أول للرئيس، وهنري لوي نائبا ثانيا، ومحمد باينة نائبا ثالثا، وليسلوت كانا نائبة رابعة؛ وانتخبت كارمل بيترز مقررة للدورة. وجرت جميع الانتخابات بالتزكية.
	10 - وعقب ذلك عرض السيد لارا يافار رئيس اللجنة جدول أعمالها المؤقت (E/C.18/2013/1). واعتُمد جدول الأعمال مع إضافة عروض ومناقشات خاصة بشأن الموضوعين التاليين: (أ) مشروع التصدي لتقلص الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في منظمة التعاون والتنمية - مجموعة البلدان العشرين؛ (ب) نتائج البحوث التي أجراها المكتب الدولي للوثائق الضريبية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية الضريبية النموذجية للأمم المتحدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية). ويبين الموجز التالي المناقشات التي تمت بخصوص جميع بنود جدول الأعمال، دون محاولة اتباع الترتيب الزمني للمناقشات بالضرورة. وأشير أيضا إلى ورقتين إضافيتين معروضتين على أعضاء اللجنة متعلقتين بضرائب الخدمات (E/C.18/2013/CRP.16 و E/C.18/2013/CRP.17)، وورقة أخرى تتناول نتائج البحوث التي أجراها المكتب الدولي للوثائق الضريبية بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية (E/C.18/2013/CRP.18)، وتقرير من الأمانة العامة عن الاجتماع الذي عقده في أيار/مايو 2013 فريق الخبراء المعني بضرائب الصناعات الاستخراجية (E/C.18/2013/CRP.19)، وورقتين عن تبادل المعلومات (E/C.18/2013/CRP.20 و E/C.18/2013/CRP.21). ولم تُعدَّ في نهاية المطاف ورقة عن مسائل المنشآت الدائمة في حالات ضريبة القيمة المضافة الدولية (E/C.18/2013/CRP.3)، وخمس ورقات تتعلق بدليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (من E/C.18/2013/CRP.8 إلى E/C.18/2013/CRP.12).
	الفصل الثالث
	مناقشة واستنتاجات بشأن المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
	ألف - المادة 4 (المقيم): تطبيق القواعد التعاهدية على الهيئات المختلطة
	11 - عرض فيكتور ثورونيي مرة أخرى ورقته الصادرة في عام 2012 بشأن استخدام قواعد التنسيق كحل للمراجحة الضريبية (E/C.18/2012/CRP.7). وأشار إلى أن الاختلافات بين النظم الضريبية تؤدي إلى فروق في معاملة الكيانات أو الصكوك يمكن استغلالها من خلال ”المراجحة الضريبية“، وهي الاستفادة من الاختلافات في التوصيف لتجنب دفع الضرائب. وأشار إلى أنه يمكن تفادي هذه الفروق والمراجحة الضريبية إذا قبل أحد البلدين المعاملة التي يخضع لها الكيان في البلد الآخر كأساس لتحديد معاملتها لنفس الكيان. وقد اعتمدت بعض البلدان بالفعل ”قواعد تنسيق“ من هذا النوع. وأشار إلى إمكانية معالجة هذه المشكلة أيضا باستخدام القواعد التعاهدية أو قواعد مكافحة التجنب، إلا أنه اعتبر اعتماد قواعد التنسيق أكثر السبل فعالية في هذا الصدد. فالحلول القائمة على المعاهدات تميل إلى التعقيد ولا تؤدي الغرض إلا في البلدان التي لها شبكات معاهدات واسعة النطاق. ويمكن أن تتسم قواعد مكافحة التجنب (القواعد المحددة) بالتعقيد بصورة خاصة، وقد تكون أقل تعقيدا فيشوبها مزيد من عدم اليقين.
	12 - أما السيد لوي فقد اعتبر من غير الواقعي توقع تحقيق مستويات الاتفاق اللازمة بشأن قواعد التنسيق. وعرض ورقة عن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة في تطبيق معاهدات ضريبة الدخل على المدفوعات الواردة عن طريق الهيئات المختلطة (E/C.18/2013/CRP.1)، شملت حالات مُنحت فيها الاستحقاقات أو رُفضت. وأوضح السيد لوي أن المبادئ التي يستند إليها نهج الولايات هي المبادئ الواردة في تقرير منظمة التعاون والتنمية المعنون ”Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships (تطبيق المعاهدة الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في اليدان الاقتصادي على الشراكات)“ وهي مبادئ تهدف إلى تجنب النتائج غير المقصودة. وأوضح أن عدم وضوح قواعد المعاهدات الضريبية قد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة عند تطبيقها على المدفوعات، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: (أ) حدوث ازدواج ضريبي بسبب رفض منح الاستحقاقات الضريبية دون مبرر؛ (ب) عدم فرض ضريبة بسبب منح استحقاقات المعاهدات عن غير قصد، مثل منحها للمقيمين في بلدان ثالثة؛ (ج) منح مستوى غير مناسب من استحقاقات المعاهدات (مثل تطبيق معدل استقطاع أصغر على العائدات المدفوعة للشركات عندما تكون تلك العائدات راجعة لأحد الأفراد من حملة الأسهم).
	13 - وأعلن السيد لوي أنه سيطلب الاطلاع على بعض الوثائق الخاصة بالفرقة العاملة 1 لمنظمة التعاون والتنمية، نظرا لكون ورقته تستند إلى تطبيق الأحكام التي تستخدمها الولايات المتحدة في معاهداتها الضريبية، ونظرا لأن منظمة التعاون والتنمية بصدد معالجة هذه القاعدة وما يشاكلها من أحكام. وأوضح جاك ساسفيل ممثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن المنظمة لن تعترض على قيام السيد لوي بتوزيع الوثائق ذات الصلة للفرقة العاملة 1 على أعضاء اللجنة.
	14 - وعرض السيد لوي تقديم ورقة أكثر تفصيلا لكي تنظر فيها اللجنة خلال دورتها التالية، تتضمن اقتراحا بإدخال تعديلات على اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وعلى شروح المادة 4 التي تتناول الأعمال التي أنجزتها المنظمة وغيرها من الجهات في هذا الصدد. وقال إن الورقة ستتضمن أيضا إشارات إلى مواد أخرى قد تمسها تلك التعديلات.
	باء - المادة 5 (المنشأة الدائمة)
	1 - معنى ”المشاريع المتصلة“

	15 - ناقش المشاركون في الدورة الثامنة ورقة قدمتها كلودين ديفييه تتعلق بمعنى ”المشاريع المتصلة“ المشار إليها في المادة 5 (3) (ب)، وطُلب إلى السيدة ديفييه استكمال الورقة لكي تعكس تلك المناقشات. وعرضت السيدة ديفييه الورقة المستكملة (E/C.18/2013/CRP.2) على الدورة التاسعة وفقا لذلك التكليف. وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من النقاش الذي جرى خلال الدورة الثامنة دار حول مسألة الحضور المادي فيما يتعلق بتحديد وجود منشأة دائمة. وأُعرب عن آراء متباينة جدا حول مدى ضرورة الحضور المادي في دولة المصدر وتنفيذ الأنشطة فيها. واقترحت إدراج إيضاح في الفقرة 12 (1) بأن هنالك تفسيرا واحدا ممكنا فقط للمادة 5 (3) (ب) - وهو أن الحضور المادي ضروري. واعتبرت أن أي تفسير آخر يركز أكثر مما ينبغي على عبارة ”تقديم“ دون أن يوضح على نحو مناسب سياق تلك العبارة أو السجل التاريخي كما يرد في دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لعام 1979.
	16 - وخلال المناقشات الإضافية التي جرت بخصوص هذه النقطة تم النظر في اقتراح بإيضاح ضرورة الحضور المادي، وأن يُطلب من البلدان التي لا توافق على ذلك النهج إدراج حكم خاص بتلك المسألة في معاهداتها. ولقي هذا الاقتراح تأييدا واسع النطاق، غير أن بعض أعضاء اللجنة اعتبروا أنه لا يراعي كما ينبغي صيغة المادة 5 (3) (ب) التي تقتضي استمرار الأنشطة في دولة المصدر، ولا تقتضي استمرار حضور موظفين في تلك الدولة. وعقب مناقشة دارت حول مسألتين هما أولا، ما إذا كان التفسير ”التقليدي“ الذي يقتضي استمرار الحضور المادي هو التفسير الوحيد المقبول للصياغة الحالية، وثانيا ما كانت الحاجة تدعو إلى اعتماد بديل للقاعدة التقليدية في ضوء التحديات الناجمة عن الاقتصاد الرقمي، اتفق المشاركون على النهج التالي فيما يتعلق بالسياسات العامة: 
	”اتفـــق أعضـــــاء اللجنــــة على أن التفسير التقليدي للحكم الحالي في المادة 5 (3) (ب) من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية يقتضي الحضور المادي لأفراد من موظفي المؤسسة أو المستخدَمين لديها الذين يقدمون خدمات في دولة المصدر، لكي يُعتبر أن لها حضورا دائما في تلك الدولة. غير أن بعض أعضاء اللجنة اعترفوا بأن تطور الاقتصاد الرقمي قد يُنشئ تحديات فيما يتعلق بتطبيق ذلك الحكم، وأشاروا إلى ضرورة التطرق إلى تلك المسألة في الشروح. ولذلك أقرت اللجنة ضرورة بذل مزيد من الجهود لمعالجة تلك المسألة في الشروح عن طريق إدراج حكم بديل أو أحكام بديلة“.
	17 - وطُلب إلى السيدة ديفييه وضع صياغة تجسد تلك السياسة لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها المقبلة. وطلبت براجيا ساكسينا أن يعكس السجل معارضتها لهذا التفسير لأن عبارة ”تقديم خدمات ... عن طريق موظفين“ الواردة في المادة 5 (3) (ب) يمكن تمييزها في رأيها عن عبارة ”مزاولة أنشطته“ المستخدمة في المادة 14 (1) (أ).
	18 - وبخصوص الفقرة 12 (3) من الورقة، قالت إن المسألة تتعلق بتحديد الاعتبارات ذات الأهمية في تحديد ما يشكل نفس المشروع، وما إذا كان ينبغي تناول تلك المسألة من وجهة نظر الجهة التي تقدم الخدمات أو تناولها إما من وجهة النظر تلك أو من وجهة نظر المستهلك. واتُّفق على أن المسألة يمكن تناولها من وجهتي النظر كلتيهما حسب الاقتضاء.
	19 - ووُجه الشكر إلى السيدة ديفييه على إسهامها القيم في هذا العمل.
	٢ - مسألة اعتبار ساتل يدور في مدار ثابت بالنسبة للأرض منشأة دائمة

	20 - أشارت الأمانة العامة إلى أن خلفية هذه المسألة هي إضافة فقرة برقم 5-5 من نسخة عام 2010 من الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية) إلى شرح المادة 5 من تلك الوثيقة. وخلصت هذه الفقرة إلى أن الساتل الذي يدور في مدار ثابت بالنسبة للأرض لا يشكل منشأة دائمة.
	21 - وحين نظرت اللجنة في دورتها السابعة في احتمال إجراء تنقيحات لشرح المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، لم تُدرِج فقرة تتناول المدارات الثابتة، إذ قررت أن تنظر في المسألة في وقت لاحق. واتفق الأعضاء الآن على أن المسألة لا تشكل أولوية للجنة، وأنها لن تُتَناول في الدورة التاسعة أو تُدرَج في جدول أعمال الدورة العاشرة.
	3 - مسائل المنشآت الدائمة في حالات ضريبة القيمة المضافة الدولية

	22 - قدم السيد يورغ غيرودي عرضاً، بناءً على طلب اللجنة في دورتها الثامنة، عن موضوع المنشآت الدائمة في حالات ضريبة القيمة المضافة الدولية. ورافق السيد غيرودي خبيران هما توماس إيكر وكارل هاينز هايدل، قدما عرضين عن جوانب معينة من المسألة.
	23 - وأشار السيد غيرودي إلى أن ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات كانت الضريبة الأسرع نمواً على مدى السنوات الخمسين الماضية، وستتزايد أهميتها في السنوات القادمة. وقال إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمات دولية أخرى اضطلعت بعمل فعال بشأن هذه المسألة، إلا أنه يلزم أن تولَى ضريبة القيمة المضافة/ضريبية السلع والخدمات اهتماماً من منظور عالمي. ومن الأهمية بمكان أن تحظى باهتمام الأمم المتحدة.
	24 - وأشار السيد إيكر إلى أن ضمان الإيرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات أمر بالغ الأهمية من وجهة النظر الحكومية. فالحكومات بحاجة إلى إنشاء إدارات ضريبية فعالة قادرة على منع اللافعالية الناجمة عن أسباب من بينها الازدواج الضريبي. ويمكن أن تكون ضريبة القيمة المضافة أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف من أهداف السياسة العامة.
	25 - واقترح السيد غيرودي أن تشكل اللجنة فريقاً عاملاً يكلف بدراسة سبل تجنب الازدواج الضريبي على المعاملات التجارية عبر الحدود، وضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة. إلا أن أعضاء اللجنة، رغم تسليمهم بأهمية مسائل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للبلدان النامية، رأوا أن القضايا المحددة المتعلقة بالمنشآت الدائمة لا تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية في هذا السياق. وقررت اللجنة، في ضوء الحاجة إلى تحديد أولويات عملها عن كثب، ألا تضطلع بمزيد من العمل بشأن هذه المسألة في هذه المرحلة. وتوجهت اللجنة بالشكر إلى السيد غيرودي وزميليه على ما قاموا به من عمل.
	جيم - المادة 7 (أرباح المؤسسات): قاعدة ”قوة الجاذبية“ والنظر في نفاذها وشرحه
	26 - أوضحت الأمانة العامة أن مسألة ”قاعدة قوة الجاذبية المحدودة“ الواردة في المادة 7 نشأت من واقع العمل المنجز بشأن قضايا المعاهدات الضريبية المتعلقة بتغير المناخ، وذكّرت الأعضاء بالجزء ذي الصلة من المذكرة المتعلقة بقضايا المعاهدات الضريبية الناشئة عن منح وتداول تراخيص إطلاق الانبعاثات وأرصدة الانبعاثات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية (E/C.18/2012/CRP.6). ففي إطار يرد بعد الفقرة 91 من تلك الوثيقة، أشير إلى أن تلك القاعدة، التي يتوقف إعمالها على وجود قاعدة مماثلة في القانون المحلي، يصعب تطبيقها بشكل مؤكد ولم يرد لها ذكر إلا في عدد محدود من المعاهدات.
	27 - واعتبرت اللجنة أن هذه المسألة ليست من الأولويات الحالية، وقررت عدم متابعة النظر فيها في هذه المرحلة.
	دال - المادة 8 (النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخلية والنقل الجوي): معنى مصطلح ”الأنشطة التبعية“ وما يندرج تحته 
	28 - عرضت الأمانة العامة بإيجاز هذا البند من جدول الأعمال، فأشارت إلى ورقة معروضة على اللجنة (E/C.18/2013/CRP.4)، وإلى رسالة موجهة من اتحاد النقل الجوي الدولي بشأن المادة 8 جرى إطلاع المشاركين عليها. وأتيحت الفرصة بعد ذلك لكل من اتحاد النقل الجوي الدولي وغرفة الشحن البحري الدولية لعرض وجهة نظره بشأن المسائل المشمولة ببند جدول الأعمال. وأشار كلاهما إلى أهمية قطاعيهما بالنسبة للتجارة، وإلى الحاجة إلى التيقن، وأشارا كذلك إلى فوائد كفالة الاتساق بقدر الإمكان مع نهج منظمة التعاون والتنمية. واتُّفِق على وجوب مداومة الأمانة العامة على الاتصال بالاتحاد والغرفة على وجه الخصوص، وقيامها باستكمال الورقة بآخر المستجدات لعرضها في الدورة العاشرة. وأشار إنريكو مارتينو إلى مسألة تطبيق المادة 8 على السفن السياحية كأحد البنود الممكن طرحها للمناقشة في الدورة العاشرة، وعرض تقديم ورقة عن هذا الموضوع فوافقت اللجنة على ذلك.
	هاء - تنقيح شرح المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية
	واو - المسائل المتعلقة بالاستكمال المقبل لدليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية
	29 - ناقشت اللجنة بندي جدول الأعمال المتعلقين بتنقيح شرح المادة 9 (المؤسسات الشريكة) من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، وبالمواضيع المقترحة للاستكمال المقبل لدليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية، بالنظر إلى الصلات الوثيقة بينهما.
	30 - وقام ستيغ سولند منسق اللجنة الفرعية السابقة المعنية بالتسعير الداخلي - المسائل العملية بعرض هذين البندين، وقدم مذكرة من الأمانة العامة بشأن مسائل التسعير الداخلي لتنظر فيها اللجنة (E/C.18/2013/4)، كما قدم ورقة اجتماع عن الردود الواردة بشأن دليل الأمم المتحدة العملي (E/C.18/2013/CRP.15).
	31 - وأشار السيد سولند إلى أن الدليل يعد أحد إنجازات اللجنة التي تدعو للفخر. وذكَّر اللجنة في الوقت نفسه بتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه أثناء وضع الصيغة النهائية لنسخة عام 2011 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، بعد أن جرى اعتماد الدليل، على أن يتولى أعضاء اللجنة القادمون استعراض شرح المادة 9. وقد أرست النسخة الحالية من الشرح رابطة قوية مع المبادئ التوجيهية للتسعير الداخلي للشركات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية. وأثناء المناقشة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في الدورة السابعة للجنة في عام 2011، ورغم الاعتراف العام بأهمية المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية، أعرب بعض الأعضاء عن عدم ارتياحهم للقول بوجوب اتباع الجميع لوثيقة صادرة عن منظمة ليست بلدانهم أعضاءً فيها، ورأوا ضرورة ألا يغيب عن الأذهان أن الوثيقة لا تمثل إلا مبادئ توجيهية. وبناءً عليه فستدعو الحاجة إلى إعادة النظر في هذا الجزء من الشرح وتنقيحه. وتوقع السيد سولند أن أي تغييرات يلزم إدخالها على الشرح لن تكون جذرية، ولا يرجح أن تستلزم إدخال تعديلات على الدليل.
	32 - وأشار السيد سولند إلى العمل الهام الذي اضطلع به كل من منظمة التعاون والتنمية ومجموعة الـ 20 بشأن مسألة تقلص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والذي تناول أموراً من بينها التسعير الداخلي. وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى ضمان توافق نتائج التسعير الداخلي مع توليد القيمة. وقد توقع الجدول الزمني الحالي للمشروع أن مسألة التسعير الداخلي ستناقش في أيلول/سبتمبر 2014 وأيلول/سبتمبر 2015، مما يتيح للجنة الفرعية وقتاً كافياً لإدماج النتائج في الاستكمال الذي ستجريه للدليل. وينبغي أن تسترشد اللجنة واللجنة الفرعية بتلك التطورات في أعمالهما.
	33 - وأشار السيد سولند، في ما يتعلق باستكمال الدليل، وكما هو مذكور في سياق عمل اللجنة الفرعية السابقة وفي ورقات الاجتماع المعروضة حالياً أمام اللجنة، إلى ضرورة مناقشة كيفية معالجة المعاملات المتعلقة بالأصول غير المادية ورسوم الخدمات والإدارة داخل مجموعة الشركات الواحدة، وهي مسائل بالغة الأهمية بالنسبة للبلدان النامية. وأحاطت الأمانة العامة علماً أيضاً بما أنجزته الدورة من عمل بخصوص إضافة مرفق يتضمن نصائح بشأن التدريب وتنمية القدرات في هذا المجال. وسيشكل هذا المرفق إضافة قيمة، ولا سيما إذا اقترن بتوجيه بشأن سبل الحصول على هذه الموارد.
	34 - وبالنظر إلى أن الشرح يمثل الإطار والأساس اللذين يقوم عليهما استكمال الدليل، أكد السيد سولند أهمية أن يكون الشرح جاهزاً أثناء قيام اللجنة الفرعية بتنقيح الدليل. وستدعو اللجنة الفرعية إلى موافاتها بأي تعليقات على الدليل، إلى جانب احتمال إضافة فصول جديدة إليه. وقد قُدِّمت مساهمات إضافية أثناء الصياغة الأولية للدليل؛ إلا أنه في ظل الإطار الزمني المحدود، وكون الدليل لا يمثل قانوناً دولياً، لم تتسن الاستفادة من جميع المساهمات بالكامل. وستحاول اللجنة الفرعية أن تنظر في تلك التعليقات لدى استكمال الدليل، آخذة في اعتبارها المسائل المتعلقة بالموارد. وطلبت اللجنة الفرعية موافاتها بآراء المستعملين، لا سيما المستعملين من البلدان النامية. وستسعى أيضاً إلى إضافة المزيد من الأمثلة، لا سيما تلك التي تعكس احتياجات البلدان النامية.
	35 - وفيما يختص بالعملية، أشار السيد سولند إلى أن من الأفضل أن يعامَل تنقيح الشرح كمسألة يبت فيها أعضاء اللجنة الفرعية الذين هم أعضاء في اللجنة. وبالعكس، ينبغي ألا يقتصر استكمال الدليل على أعضاء اللجنة، وينبغي أن ترحب اللجنة الفرعية بأي خبرات خارجية في هذا المجال، كما كان الحال مع اللجنة الفرعية السابقة. وشدد السيد سولند على أهمية الاجتماعات الشخصية فيما يتعلق بعملية صياغة الشرح واستكمال الدليل، وعلى أهمية ما تقدمه الأمانة العامة من دعم في هذا الصدد.
	36 - ورداً على استفسار من السيد لوي عن الأجزاء من شرح المادة 9 التي ستعاد كتابتها، أوضح السيد سولند أنه رغم عدم اقتصار الولاية على جزء بعينه من الشرح، فإن الجزء الرئيسي المستهدف هو الفقرة الثالثة من الجزء ألف، الذي يشير إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية. وأعرب السيد سولند عن ثقته في قدرة أعضاء اللجنة الفرعية على التوصل إلى أرض مشتركة في هذا الشأن.
	37 - وأشار السيد سولند إلى أن اللجنة الفرعية ستسعى قدر الإمكان إلى الإبقاء على إطار مشترك يستند إلى مبدأ الاستقلالية. وعلاوة على ذلك ستسعى اللجنة الفرعية إلى إيجاد أكبر قدر من توافق الآراء بشأن منهجية التسعير الداخلي، وتسلم في الوقت نفسه بأن بعض البلدان تتبع نهجاً مختلفة، بعضها معترف به بالفعل في الفصل 10 من الدليل. ورغم أن ولاية اللجنة الفرعية لا يمكن أن تقتضي التوصل إلى توافق في الآراء بشأن جميع المسائل، أعرب السيد سولند عن تفاؤله بأن تظل هناك صلة وثيقة بين المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والمادة 9 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، رغم أي استعراض يُجرى للشرح.
	38 - ورداً على أسئلة طُرِحَت بشأن تنظيم أعمال اللجنة، أوضح السيد سولند أنه يخطط لعقد اجتماع في النصف الأول من عام 2014، تقرر موعده مبدئياً في نيسان/أبريل. وبناءً عليه، ستُعرَض في الدورة العاشرة مسودة للشرح للموافقة عليها واعتمادها. وستتاح مسودة النص ليطلع عليها أعضاء اللجنة قبل الاجتماع، لكفالة تمكن الجميع من الإدلاء بمساهماتهم عن علم. وخلال الدورة الأخيرة من فترة عضوية الأعضاء الحاليين في اللجنة، المقرر عقدها في عام 2016، سيُعرَض استكمال الدليل لمناقشته والموافقة عليه.
	39 - ورداً على تعليقات أُدليت بشأن أهمية مساهمات قطاع الأعمال، أكد السيد سولند أنه رغم تكليف اللجنة بالتركيز على البلدان النامية، فإن أي مساهمات تدلي بها الأطراف المعنية من قطاع الأعمال ستكون قيِّمة وموضع ترحيب. وتجدر الإشارة إلى أن أي مساهمات مبدئية مقترحة في الدليل الحالي، وأي مساهمات في الفصول الإضافية المحتملة ينبغي أن تُرسَل إلى اللجنة الفرعية قبل الاجتماع المقرر عقده في نيسان/أبريل 2014. وستؤخذ أي مساهمات ترد قبل ذلك الاجتماع في الحسبان، وتُعرَض التعليقات الواردة على القائمين بصياغة الفصول الإضافية.
	40 - وقد كلَّفَت اللجنةُ اللجنةَ الفرعية المعنية بالمادة 9 (المؤسسات الشريكة): التسعير الداخلي، بما يلي: (أ) عرض مسودة لتنقيح شرح المادة 9 لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في الدورة العاشرة للجنة المقرر عقدها في عام 2014؛ (ب) العمل على استكمال الدليل، وموافاتها بتقارير عن التقدم المحرز في كل دورة، على أن تقدم اللجنة الفرعية المسودة النهائية للدليل المحدَّث لمناقشتها واعتمادها في الدورة الثانية عشرة المقرر عقدها في عام 2016().
	زاي - المادة 12 (الإتاوات): النظر في مسائل عامة، بما يشمل المسائل المتعلقة بالمعدات
	41 - أشار مايكل لينارد أمين اللجنة إلى أن هذا الموضوع أدرج في قائمة المسائل المقرر النظر فيها حين تم الانتهاء من استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية عام 2011. وتشير الفقرة 47 من التقرير عن الدورة السابعة (E/2011/45) إلى صعوبة النظر في المادة 12 لأغراض الاستكمال المذكور، نظراً للاختلافات الجوهرية بين نهجي اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الإتاوات. إلا أن اللجنة، حسبما ورد في التقرير، لم تنظر في المادة 12 بصورة كاملة، وتم الاتفاق على إدراجها في قائمة المسائل التي ستناقش مستقبلاً.
	42 - وسلمت اللجنة بأن مادة الإتاوات لها أهمية بالنسبة للبلدان النامية، وقررت أن تكون تلك المسألة موضوع ورقة بحثية يُنظَر فيها في دورتها عام 2014. وطلبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تصوغ ورقة تشمل جوانب معينة متصلة بالموضوع، تشمل المسائل المتعلقة بالمعدات والقضايا التي يمكن أن تؤثر في الأحكام المتعلقة بالخدمات التقنية. وينبغي أن تأخذ الورقة في الاعتبار ما قامت به منظمة التعاون والتنمية من عمل بشأن هذا الموضوع. وبما أن اللجنة الفرعية المعنية بالمعاملة الضريبية للخدمات، التي تتولى السيدة كانا تنسيقها، تقوم بالدور القيادي في معالجة مسائل الضرائب المفروضة على رسوم الخدمات التقنية، ينبغي أن تنسق الأمانة العامة بشكل وثيق مع تلك اللجنة الفرعية.
	حاء - المادة 13 (أرباح رأس المال): الآثار العملية المترتبة على الفقرة 4
	43 - نظراً لعدم وجود ورقة اجتماع بشأن هذه المسألة، أرجئ النظر في الموضوع إلى الدورة المقبلة. ووافقت السيدة ساكسينا على مداومة الاتصال بالأعضاء وعلى إعداد ورقة عن الممارسات القطرية فيما يتعلق بالمادة 13 (4) للنظر فيها في تلك الدورة.
	طاء - المادة 23 (طرق إزالة الازدواج الضريبي) التضارب في الوصف والتضارب في التفسير
	44 - أوضحت السيدة ديفييه أن هذه المسألة نشأت أثناء النظر في المسائل المتعلقة بتغير المناخ، إلا أنها تنطوي على أهمية أكبر، خاصة لأن اللجنة لم تنظر بتعمق في المسائل التي أثيرت في تقرير منظمة التعاون والتنمية لعام 1999 المعنون تطبيق اتفاقية الضرائب النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية على الشراكات، كما لم تنظر في التغييرات المدخلة في شرح المادة 23 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في ضوء هذا التقرير.
	45- ونظرا لعدم وجود ورقة تتناول هذه المسألة على وجه التحديد، طلبت اللجنة إلى السيدة ديفييه والسيدة ساكسينا أن تعملا معا من أجل وضع ورقة ليُنظر فيها في الدورة العاشرة للجنة. 
	يــاء - المادة 26 (تبادل المعلومات)
	46 - بعد أن عرض المراقب عن المكسيك بحث مسألة تبادل المعلومات التي أثيرت في الدورة الثامنة، أعدت مصلحة إدارة الضرائب في المكسيك ورقتين عن التبادل الآلي للمعلومات وعن مقترح يدعو إلى استكمال المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وشروحها وفقا لنمط الاستكمال العام الذي وافقت عليه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2012. وتمثلت الأهداف من الورقتين في وصف التطورات المستجدة في مجال تبادل المعلومات والمساعدة على تحديد المسائل في هذا المجال بغرض تقديم المزيد من التعليقات عليها وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الدورة المقبلة للجنة. وقد قدم الورقتين السيد لارا يافار وريكاردو كاراسكو، المراقب عن المكسيك.
	47 - وتناول العرض المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المسائل التالية: (أ) ما هو التبادل الآلي للمعلومات؟؛ (ب) كيف يعمل التبادل الآلي للمعلومات؟؛ (ج) من يستطيع المشاركة في التبادل الآلي للمعلومات؟؛ (ج) ما الذي يدعو إلى المشاركة في التبادل الآلي للمعلومات؟؛ (هـ) ما هي التطورات الجارية في مجال التبادل الآلي للمعلومات؟؛ (و) ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة فيما يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات؟ وعلاوة على ذلك جرى توزيع مقترح يدعو إلى استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وشرح المادة 26 لينظر فيه بصورة أولية، مع مراعاة التطورات الأخيرة والممارسات القطرية، وكذلك لتقديم تفاصيل إضافية بشأن تفسير بعض أحكام المادة 26 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، على النحو المبين في استكمال عام 2012 لتلك الوثيقة.
	48 - وشكرت اللجنة المتكلمين على العروض التي قدموها. ورأى المشاركون أن المسألة بالغة الأهمية. وطلب بعض الأعضاء إجراء بحث أكثر تعمقا بشأن مسائل السرية التي ينطوي عليها تبادل المعلومات وكذلك مسألتي بناء القدرات والتكنولوجيا ذواتي الصلة. وأكد آخرون الصعوبات المتعلقة بالموارد والصعوبات العملية التي تواجهها البلدان النامية في تنفيذ نظام للتبادل الآلي للمعلومات. وأعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم لمواصلة معالجة المسائل التي أثيرت أثناء تقديم العروض، وأُنشئت لجنة فرعية لمعالجة هذه المسائل.
	49 - وسيتولى السيد لارا يافار تنسيق أعمال اللجنة الفرعية التي كلفت بما يلي(2): (أ) رصد التطورات الدولية في مجال تبادل المعلومات (بما في ذلك التطورات المتعلقة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) وتقديم تقرير إلى الدورة العاشرة يتضمن توصيات بشأن أي عمل إضافي؛ (ب) تقديم أي إسهامات إضافية لازمة لتعديل المادة 26 وشروحها لاستخدامها في الاستكمال المقبل للاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة.
	كاف - مواد متنوعة: الضرائب المفروضة على الخدمات والبند المتعلق بالضرائب المفروضة على رسوم الخدمات التقنية
	50 - قدم السيد لياو عرضا عن فرض الضرائب على التجارة في الخدمات عبر الحدود، استنادا إلى الوثيقة E/C.18/2013/CRP.16. وأشار في عرضه إلى أن قطاع الخدمات يشكل حصة متزايدة من الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وخاصة منذ عام 2005. وقال السيد لياو إنه أصبح من الشائع، بسبب التغيرات والابتكارات السريعة في تكنولوجيات الاتصالات، أن تقدم شركة ما الخدمات لفترة زمنية مطولة في بلدان غير بلد إقامتها دون أن يكون لها وجود مادي موسع في هذه البلدان.
	51 - واستعرض السيد لياو سيناريوهات متنوعة لتقديم الخدمات استنادا إلى تصنيف الخدمات الوارد في الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات بين الأعضاء، قبل المقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية من حيث المعاملة الضريبية للخدمات. وعرض أربع حالات من تقديم الخدمات بين الدول الأعضاء في الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات: (أ) من إقليم إحدى الدول الأعضاء إلى إقليم دولة عضو أخرى؛ (ب) في إقليم إحدى الدول الأعضاء إلى مستهلك خدمات من أي دولة عضو أخرى؛ (ج) من قبل مورد خدمات من إحدى الدول الأعضاء من خلال وجود تجاري في إقليم أي دولة عضو أخرى؛ (د) من قبل مورد خدمات من إحدى الدول الأعضاء من خلال وجود لأشخاص طبيعيين من إحدى الدول الأعضاء في إقليم أي دولة عضو أخرى.
	52 - ثم قارن السيد لياو اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية من حيث توزيع الحقوق الضريبية لمختلف فئات الخدمات على أساس قائمة التصنيف القطاعي للخدمات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية. وقدم تحليلا لعملية فرض الضرائب على الخدمات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وعرضا موجزا عن فرض الضرائب على الإيرادات في إطار حلف الأنديز، الذي يسند الحق في فرض ضرائب في إطاره إلى الولاية القضائية التي تنشأ الإيرادات فيها.
	53 - وأبرز السيد لياو ما يعتبرها أوجه القصور في القواعد القائمة المتعلقة بفرض الضرائب على الخدمات في ضوء التطورات الحالية في تكنولوجيات الاتصالات، لا سيما التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي أصبحت ممكنة بفضل شبكة الإنترنت. وأشار إلى ما يلي: (أ) يتألف كم كبير من التجارة الدولية من الخدمات والمنتجات غير المادية؛ (ب) تجرى الاتصالات آنيا؛ (ج) يتمتع رأس المال بسهولة بالغة في الانتقال على الصعيد الدولي؛ (د) يتمتع الأشخاص بسهولة بالغة في التنقل؛ (هـ) يسهل على المؤسسات الأجنبية التلاعب بالحدود الدنيا اللازمة لإقامة منشآت خدمية دائمة؛ (و) يصعب تحديد وإثبات العلاقة بين النشاط التجاري وإقامة حضور خاضع للضريبة في دولة المصدر؛ (ز) قد لا يكون ثمة ضرورة لحضور مادي للقيام ببعض الأعمال الخدمية.
	54 - وفي الختام طرح السيد لياو عددا من البدائل لمعالجة الحالة. فاقترح أولا إجراء تنقيح لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لتعكس التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي، لا سيما الطرق الأربع لتجارة الخدمات عبر الحدود، مع إيلاء اهتمام خاص للاقتصاد الرقمي. واقترح أيضا إضافة مادة جديدة عن الخدمات التقنية و/أو مادة جديدة عن الخدمات العامة. وأخيرا اقترح إضافة مادة جديدة عن الخدمات، وإجراء تنقيح في وقت لاحق لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بإضافة مادة جديدة عن الخدمات العامة.
	55 - وأشار العديد من المتكلمين إلى أنهم وجدوا الورقة مفيدة جدا، إذ أنها تسلط الضوء على الصعوبات التي تكتنف محاولة تطبيق أحكام معاهدات صيغت من منطلق الاقتصادات التقليدية على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي الحاليين، اللذين غدت الخدمات فيهما مهيمنة. وذُكر أيضا أنه ليس من الميسور دائما تصنيف المعاملات على أنها معاملات تتعلق بالبضائع أو بالخدمات، لأن البضائع والخدمات كثيرا ما تُقدم في حزمة واحدة. ودعا بعض المتكلمين إلى اعتماد نماذج معاهدات يمكن أن تستجيب على نحو أفضل لنماذج الأعمال التجارية هذه وللاقتصاد العالمي.
	56 - ثم قدمت السيدة كانا، منسقة اللجنة الفرعية السابقة المعنية بالمعاملة الضريبية للخدمات، مشروع مقترح يدعو إلى وضع مادة محددة عن الخدمات التقنية على النحو المقترح في الورقة التي أعدها برايان أرنولد (E/C.18/2013/CRP.5). وأشارت أيضا إلى الورقة المقدمة من الأمانة العامة عن تاريخ عمل اللجنة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للخدمات (E/C.18/2013/CRP.17).
	57 - وأشارت السيدة كانا إلى أن السيد أرنولد قدم في ورقته ثلاثة خيارات. و عُرّفت الخدمات التقنية في الخيارات الثلاثة جميعها بأنها خدمات إدارية وتقنية واستشارية. ففي إطار الخيار الأول، يسمح لبلد المصدر بفرض الضرائب على أي مدفوعات مقابل الخدمات المقدمة، بصرف النظر عما إذا كانت الخدمات قد قدمت داخل بلد المصدر أو خارجه؛ ولا يوجد حد أدنى لفرض ضريبة بلد المصدر؛ وتقتصر سلطة بلد المصدر على فرض الضرائب على المدفوعات مقابل الخدمات على أساس إجمالي بمعدل يتم تحديده فيما بين الدول المتعاقدة. وفي إطار الخيار الثاني، لا يحق لبلد المصدر فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من الخدمات التقنية إلا إذا كانت الخدمات قد أديت في بلد المصدر؛ ويسمح لبلد المصدر بفرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من الخدمات التقنية على أساس إجمالي، ولكن بمعدل محدود. وفي إطار الخيار الثالث، لا يحق لبلد المصدر فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من الخدمات التقنية إلا إذا كانت الخدمات قد أديت في بلد المصدر لفترة زمنية دنيا؛ ويُلزم بلد المصدر الذي يفرض الضرائب على الإيرادات المتأتية من الخدمات التقنية بالقيام بذلك على أساس صاف، ولكن بمعدل غير محدود.
	58 - وأوضحت السيدة كانا أن الغرض من المادة الجديدة يتمثل في توسيع نطاق حق بلد المصدر في فرض الضرائب، ولكن فقط في السياق المحدود للخدمات التقنية. واقترحت أن توافق اللجنة على أحد الخيارات الثلاثة، على أن يوصف الخياران الآخران في شرح المادة بحيث يتيحان أيضا توجيهات للبلد الذي قد تكون لديه تحفظات على الخيار المفضل لدى معظم الدول الأخرى.
	59 - وفي المناقشات التي تلت ذلك، أشار عدد من المشاركين والمراقبين إلى أن ثمة حاجة إلى فهم الغرض من المادة الجديدة المتعلقة بالخدمات التقنية، لا سيما السبب في توسيع نطاق حقوق بلد المصدر في فرض الضرائب. وذكروا أنه إذا كان الغرض يتمثل في التأكد من أن المدفوعات لقاء الخدمات التقنية لا تستخدم لتحويل الأرباح من أحد بلدان المصدر وتقليص قاعدته الضريبية بالنتيجة، فإن صياغة المادة الجديدة ستختلف عن صياغة نص يتمثل الهدف منه، من حيث السياسات، في معالجة الحالات التي تكون فيها الخدمات قد قدمت دون توافر حد أدنى من الحضور المادي.
	60 - وأشار أيضا بعض الأعضاء إلى أن ثمة حاجة إلى العمل من أجل وضع تعريف واضح للخدمات التقنية. وأكدوا ضرورة ذلك من أجل تفادي صياغة نص من شأنه أن يثير الالتباس ويؤدي إلى الازدواج الضريبي. ففي حالة الخيار الأول على سبيل المثال، يمكن، بحسب التعريف، أن تنشأ حالة يقوم فيها مقدم خدمات في بلده الأصلي بتقديم خدمة إلى زائر غير مقيم، وأن يصبح مقدم الخدمات مسؤولا قانونا، دون علمه، عن دفع ضريبة في البلد الأصلي للزائر.
	61 - وعلى الرغم من المسائل التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بالتعريف، أشار بعض الأعضاء إلى أن عددا متزايدا من البلدان، لا سيما في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، يصر على إدراج بند عن الرسوم مقابل توفير الخدمات التقنية في المعاهدات التي تعقدها هذه البلدان، وإلى إمكانية تقديم اللجنة المساعدة إلى جميع الجهات المعنية من خلال توضيح الخيارات وتوفير صياغات محتملة.
	62 - وإثر مناقشة الموضوع، اختارت أغلبية أعضاء اللجنة الخيار الأول الوارد في ورقة السيد أرنولد ليكون الأساس في صياغة المادة الجديدة. غير أنه بالنظر إلى تنوع الآراء والحالات المحددة التي قد تنشأ، تقرر أن تُحدَّد بوضوح أولا أنواع الخدمات التقنية التي ستشملها المادة، وأن تدرج أيضا، إن لزم الأمر، قائمة بالخدمات غير المشمولة. وأكدت السيدة كانا للجنة أن صياغة المادة على أساس الخيار الأول تعني أن الشواغل التي أعرب عنها والتعليقات الأخرى الواردة سوف تؤخذ في الاعتبار من أجل وضع مادة تتصدى لمعظم هذه الشواغل وشرح يراعي الخيارين الآخرين بالنسبة للبلدان التي قد ترغب في استخدامهما في مفاوضاتها بشأن المعاهدات.
	63 - وأنشأت اللجنة لجنة فرعية جديدة تتولى تنسيقها السيدة كانا وتكلف بما يلي: (أ) بحث مسألة فرض الضرائب على الخدمات عموما؛ (ب) البحث تحديدا في مسألة فرض الضرائب على الأتعاب التي تدفع مقابل خدمات تقنية، من خلال تقديم صياغةٍ تشمل مختلف الخيارات لنص المادة المتعلقة بالخدمات التقنية، بما في ذلك نص شرحها، وذلك في الدورة العاشرة(2).
	لام - مواد متنوعة: اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وآليات تغير المناخ
	64 - نظرت اللجنة في دورتها الثامنة في مذكرة بشأن مسائل المعاهدات الضريبية الناشئة عن منح وتداول تراخيص إطلاق الانبعاثات وأرصدة الانبعاثات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية (E/C.18/2012/CRP.6). وطلبت اللجنة إلى السيدة ديفييه منسقة الفريق العامل السابق المعني بمسائل المعاهدات الضريبية المتعلقة بآليات تغير المناخ، استكمال الوثيقة لتعكس الآراء المختلفة التي عبر عنها مختلف أعضاء اللجنة في دورتها الثامنة، ثم تقديمها خلال الدورة التاسعة.
	65 - واستجابت السيدة ديفييه لهذا الطلب، وأشارت إلى أن الوثيقة استكملت بغرض مراعاة التعليقات التي أبديت خلال الدورة الثامنة وقُدمت الآن في شكل مشروع تُطلب موافقة اللجنة عليه. وأشارت إلى أن المسألة الوحيدة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في الورقة تتعلق بالفقرة 3 من المادة 13، على النحو التالي:
	’’113- تنص الفقرة 3 من المادة 13، فيما يتعلق بالأرباح المتأتية من التصرف بـ ’الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل‘ السفن والطائرات المستخدمة في النقل الدولي، أو المراكب المستخدمة في النقل عبر المجاري المائية الداخلية، على نفس القاعدة التي تطبق بموجب الفقرة 1 من المادة 8 (الخيار ألف) على الأرباح المتأتية من تشغيل هذه السفن والطائرات والمراكب. وينطوي تعبير ’المتعلقة بـ‘ على معنى واسع (يشمل ’المملوكة لـ‘ أو ’المتصلة بـ ، أو المعتمدة على، أو التي لها علاقة بـ ‘)، وهو معنى يشمل الحالة التي تكون فيها المؤسسة قد حصلت على تراخيص/أرصدة الانبعاثات من السوق الثانوية من أجل الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في برنامج لتداول حقوق إطلاق الانبعاثات المتصلة بهذه العمليات. وفي هذه الحالات، يمكن وصف التراخيص/الأرصدة بأنها ’ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات والمراكب‘ لأغراض الفقرة 3 من المادة 13، ولا تخضع الأرباح المتأتية من تصرف المؤسسة المشغلة بها للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة‘‘.
	66 - وبعد مناقشة الصياغة المقترحة، قبلت اللجنة الفقرة 113 من مشروع الورقة على النحو الذي كتبت به، إلى جانب تغييرات طفيفة أخرى مدخلة على الوثيقة التي قدمتها السيدة ديفييه. وهنأت اللجنة السيدة ديفييه والفريق العامل على الاختتام الناجح لعملهم.
	ميم - دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية
	67 - ناقشت اللجنة خلال هذه الدورة كيفية تنفيذ ولايتها لإبقاء دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية قيد الاستعراض واستكماله حسب الاقتضاء. وذُكِر مع الشكر العمل الذي قامت به اللجنة الفرعية السابقة بشأن تلك المسألة، وسيؤخذ بعين الاعتبار في الأعمال المقبلة التي يُضطَلع بها في ما يتعلق بالدليل.
	68 - وقدم فولفغانغ لازارس خمس ورقات عملية بشأن التفاوض على المعاهدات الضريبية كمساهمات محتملة في الدليل (وردت في الوثيقة E/C.18/2013/CRP.7). وفي البدء، أشار إلى أن اللجنة في دورتها الثامنة طلبت إلى الأمانة العامة أن تسعى إلى الحصول على مزيد من الموارد للدفع قدما بعملها الذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على التفاوض بشأن المعاهدات الضريبية. وأشار في هذا السياق إلى أن مكتب تمويل التنمية قد عمل مع الاتفاق الضريبي الدولي في إطار مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز قدرات وزارات المالية والإدارات الضريبية في البلدان النامية في مجال التفاوض على المعاهدات الضريبية وإدارتها. وكانت إحدى نواتج ذلك المشروع مجموعة الورقات الخمس المذكورة أعلاه بشأن التفاوض على المعاهدات الضريبية للبلدان النامية. وبيَّن السيد لازارس مضمون الورقات الخمس بشكل موجز. وخلال المناقشات التي أعقبت ذلك، أشاد عدد من المتكلمين بفائدة الورقات. وتقرر استخدامها كمساهمات في الدليل.
	69 - وبالإضافة إلى ذلك، اقترح بعض المشاركين أن تُدمج في الدليل نتائج مشروع البحث الذي نفذه مؤخرا المكتب الدولي للوثائق الضريبية بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية.
	70 - وشكلت اللجنة لجنة فرعية ينسقها السيد لازارس وتُكلَّف بوضع دليل عملي جديد للتفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية(2). وكان الهدف يتمثل في تقديم تقرير إلى اللجنة خلال دورتها العاشرة وتقديم مشروع كامل للدليل لاعتماده في الدورة الحادية عشرة المقرر عقدها في عام 2015. وستطلب اللجنة الفرعية إلى الأمانة العامة أن تقدم ما يلزم من المساهمات والدعم في حدود مواردها.
	نون - مسائل الاستثمار المباشر الأجنبي والضرائب المفروضة على الشركات، بما في ذلك مسائل الضرائب المفروضة على الموارد في البلدان النامية
	71 - عرض السيد لينارد البند 6 (ب) ’3‘ من جدول الأعمال، المتعلق بمسائل الاستثمار المباشر الأجنبي والضرائب المفروضة على الشركات، بما في ذلك مسائل الضرائب المفروضة على الموارد في البلدان النامية. وأشار إلى تاريخ البند، وإلى العرض الذي قدمه روبن أوليفر (العضو السابق في اللجنة) عن المسائل الأوسع نطاقا المتصلة بالاستثمار المباشر الأجنبي وعن الضرائب المفروضة على مبالغ الريع الاقتصادي. وفي الدورة الثامنة اتُّخذ قرار بتشكيل فريق عامل يتناول فرض الضرائب على الموارد الطبيعية. ولكن هذا الفريق لم يُشكَّل بسبب انتهاء فترة العضوية السابقة في حزيران/يونيه 2013. وقد ركزت الأمانة العامة على مسألة فرض الضرائب على الصناعات الاستخراجية، التي كانت موضوع النقاش الرئيسي في الدورة الثامنة.
	72 - وبيَّن تشارلز باجونغو مدير الضرائب الدولية في هيئة الإيرادات في تنزانيا، تجربة جمهورية تنزانيا المتحدة في مجال الصناعات الاستخراجية، باعتبارها انعكاسا للمسائل ذات الصلة. وسلط الضوء على التقارير الواردة من المنظمات الوطنية والدولية التي وجدت أن جمهورية تنزانيا المتحدة تخسر إيرادات مستحقة من الضرائب العامة نتيجة للممارسات الضريبية الفاسدة، بما في ذلك التلاعب بالتسعير الداخلي، والتحوط المالي، وإساءة استخدام الحوافز الضريبية وغيرها من أساليب التخطيط الضريبي التي تلجأ إليها أساسا المؤسسات متعددة الجنسيات عن طريق الاستثمار المباشر الأجنبي. وعلاوة على ذلك، أفاد بأنه وفقا لتقرير مركز تنزانيا للاستثمار لعام 2009، تندرج ستة من البلدان العشرين التي تتصدر الاستثمار في جمهورية تنزانيا المتحدة ضمن ما يسمى بـ ”أقاليم الملاذات الضريبية“. وقد ازدادت الإيرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية بشكل مطرد بسبب التدابير الحكومية، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني، وعمليات مراجعة الحسابات الضريبية وإدارة الضرائب على نحو فعّال، وكذلك التعاون وتقديم المساعدة على الصعيد الدولي، غير أنه لا يزال من الضروري تعزيز الجهود المبذولة في ضوء التحديات التي يواجهها البلد. وتشمل هذه التحديات الثغرات القائمة في النظم المالية والتعاقدية، والثغرات في توفر المهارات، وانخفاض الامتثال الضريبي، والممارسات الضريبية الضارة، وارتفاع تكلفة الاستثمار وتحديات التكنولوجيا. وتشمل الصعوبات الأخرى تبادل المعلومات بشأن الانتهاكات، والاحتفاظ بالموظفين، وأحكام التحصين وتحقيق الاستقرار.
	73 - وفي ما يتعلق بالدور الذي تقوم به الجهات المعنية ذات المصلحة، اعترف السيد باجونغو بالجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الوطنية والدولية وأعرب عن تقديره لتلك الجهود. وعلى الرغم من ذلك، يلزم بذل المزيد من الجهود لمواصلة تعزيز الشفافية ووضع تشريعات فعالة تحكم الصناعات الاستخراجية. ولجماعات الدعوة والمنظمات الدولية دور هام ولا سيما في منع البلدان الغنية بالموارد من الوقوع في ”شَرَك الموارد“ وما ينطوي عليه من نزاعات ودورات فقر. وشدَّد على أن الأمم المتحدة لها دور هام، عن طريق اللجنة، في تعزيز ودعم الجهود الدولية المتعلقة بفرض الضرائب على الصناعات الاستخراجية. ثم اقترح السيد باجونغو تدابير، اعتبرها جديرة بالاهتمام، لتعزيز الإطار القانوني والإداري وبناء القدرات والتعاون المؤسسي والتعاون الدولي، وأكّد على أن بإمكان الأمم المتحدة أن تعزز الجهود المبذولة في تلك المجالات. وأشار إلى أن نظم الضرائب يجب أن تكون قوية في مواجهة أنشطة تجنب الضرائب والاحتيال الضريبي، ولكن يجب أيضا ألا تكون مثبطة للاستثمار المفيد. وأعرب عن رأيه بأن إنشاء اللجنة الفرعية جزء بالغ الأهمية ولا غنى عنه من هذه الجهود.
	74 - وفي وقت لاحق عرض السيد لينارد مذكرة من الأمانة العامة تقدم لمحة عام عن الموضوع (E/C.18/2013/5)، وكذلك ورقتي اجتماع (E/C.18/2013/CRP.13 و E/C.18/2013/CRP.19)، تعكس أولاهما دراسة أكثر تفصيلا للمسائل ذات الصلة، والثانية تقرير عن اجتماع فريق الخبراء المعني بالضرائب المفروضة على الصناعات الاستخراجية المنعقد في نيويورك في أيار/مايو 2013. وقال إن هناك مسائل عديدة تتصل بذلك، وعلى الرغم من أن كثيرا منها قد يبدو أوسع نطاقا من أن تعالجه اللجنة على نحو فعال، يمكن أن يكون دور الأمم المتحدة هاماً في هذا الصدد بسبب عضويتها العالمية وقدرتها التنظيمية. ومن منظور الأمانة العامة، تتوفر للجنة فرصة لوضع ”خريطة تضاريس“ تُقرب إلى الأفهام موضوعا شائكا وتبرز الصلات بين القضايا المختلفة في هذا المجال. وسيسبب اتساع نطاق تلك المسائل صعوبات، ولكن لن يستحيل تجاوزها، وهذه التحديات تشير إلى فرص لمساهمات محددة الهدف يمكن أن تقدمها اللجنة، إلى جانب العمل القيِّم الذي تنجزه الجهات الأخرى.
	75 - وأشار السيد لينارد إلى أن الأمانة العامة تقترح إنشاء لجنة فرعية تُكلَّف بتقديم المشورة العملية، وذلك مثلا على شكل مذكرات قصيرة للممارسات بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات والإدارة التي تتمتع بأقصى أهمية عملية بالنسبة إلى البلدان النامية. وقد يكون من المفيد أيضا تقديم ”مذكرة لمحة عامة“ عن الروابط بين هذه المسائل. وستكون مذكرات الممارسات مبنية على مذكرة اللمحة العامة وقد تتضمن قوائم مرجعية وإشادة بالجهود التي تبذلها المنظمات الأخرى. وسيتعين على اللجنة الفرعية العمل عن كثب مع اللجان الفرعية الأخرى، ولا سيما اللجنة الفرعية المعنية بالمادة 9 (المؤسسات الشريكة): التسعير الداخلي. وأكد أن الأمانة العامة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة ضمن حدود مواردها على تقديم مساهمة تتسم بالتركيز وتحقق قيمة مضافة.
	76 - وقررت اللجنة إنشاء لجنة فرعية معنية بمسائل فرض الضرائب على الصناعات الاستخراجية في البلدان النامية، على أن يقوم بتنسيقها إريك مينساه، وتكلَّف بالنظر في مشروع مبادئ توجيهية بشأن مسائل فرض الضرائب على الصناعات الاستخراجية في البلدان النامية واقتراح هذا المشروع وتقديم تقرير بشأنه(2). وستسعى اللجنة الفرعية للتعاون مع المنظمات الأخرى العاملة في الميدان، وستقدم إلى اللجنة في كل دورة تقريرا عن أعمالها.
	سين - فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية
	77 - عرض السيد ساسيفيل، من الأمانة العامة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مسألة فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية، التي نوقشت كثيرا في السنوات الماضية. وأوضح أنه على الرغم من سعي الجهات المانحة للحصول على إعفاء ضريبي للمشاريع التي تمولها في البلدان النامية، فإن هذا الإعفاء يشكل صعوبة سياساتية وإدارية للإدارات الضريبية في البلدان النامية.
	78 - وقد أُخِذت هذه المسائل في الاعتبار في مجموعة من مشاريع المبادئ التوجيهية التي يمكن استخدامها في المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات المانحة. وقد كان مشروع المبادئ التوجيهية بشأن المعاملة الضريبية للمشاريع التي تمولها الجهات المانحة، الذي أعده السيد ساسيفيل والسيد ثورونيي باعتبارهما عضوين في الفريق التوجيهي التابع للحوار الضريبي الدولي (E/C.18/2007/CRP.12)، من بين الورقات التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الثالثة.
	79 - وأشارت اللجنة إلى أن هذه المسألة لا تزال هامة، نظرا للتأثير الملحوظ للمشاريع الكبيرة التي تقع خارج النظام الضريبي على البلدان النامية. وأعرب بعض أعضاء اللجنة والمراقبين القطريين عن رغبتهم في المزيد من العمل بشأن هذه المسألة. وأشير إلى أنها قد تكون موضوعا جيدا لاجتماع لفريق الخبراء إذا سمحت الموارد بذلك. ووُجه الشكر إلى السيد ساسيفيل والسيد ثورونيي على عملهما بشأن هذا الموضوع.
	عين - بناء القدرات
	80 - قدمت دومينيكا هالكا وهاري تونينو من مكتب تمويل التنمية معلومات مستجدة عن التقدم المحرز في وضع وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة لتنمية القدرات في ما يتعلق بالتعاون الضريبي الدولي. وأفادا بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام بتأكيد ولاية هذا البرنامج وتعزيزها خلال العام الماضي، وذلك في قراره 2013/24، الذي طلب المجلس فيه إلى المكتب أن يواصل عمله في هذا المجال ويستمر في تطوير أنشطته. وبعد ذلك وصفت السيدة هالكا والسيد تونينو التقدم المحرز في ثلاثة مجالات رئيسية من البرنامج، هي: (أ) تطبيق معاهدات الازدواج الضريبي والتفاوض بشأنها، بالاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية؛ (ب) المسائل العملية للتسعير الداخلي في البلدان النامية؛ (ج) إدارة الضرائب (انظر E/C.18/2013/CRP.14).
	81 - وشدَّد المتكلمان على أن هذا البرنامج لبناء القدرات دأب على دعم اللجنة والاستفادة من نواتجها. والهدف هو نشر وتنفيذ نواتج من قبيل إصدار عام 2011 لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، ودليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية لعام 2012، باعتبارها أدوات لتنمية القدرات لصالح البلدان النامية. وفي حالات أخرى تنتج الأنشطة المضطلع بها في سياق البرنامج مدخلات تستخدم في عمل اللجنة (انظر E/C.18/2013/CRP.7).
	82 - وخلال المناقشة التي تلت ذلك، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن دعمهم للأنشطة المنفذة في إطار البرنامج واهتمامهم بها. ودعوا أيضا إلى توثيق التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لإدارات الضرائب، ولا سيما في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالإضافة إلى ذلك طُلب توسيع أنشطة تنمية القدرات إلى البلدان النامية الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك بوسائل منها ترجمة الأدوات ذات الصلة المستخدمة لبناء القدرات إلى اللغة الفرنسية.
	83 - وقدم ميغيل بيتشو من أمانة مركز البلدان الأمريكية للإدارات الضريبية نتائج مشروع مشترك بين مكتب تمويل التنمية والمركز، يركز على تعزيز قدرات إدارات الضرائب الوطنية للبلدان النامية في أمريكا اللاتينية، للحد من تكاليف المعاملات الضريبية، وبالتالي تحقيق أقصى قدر ممكن من إيرادات الضرائب. وفي إطار هذا المشروع وُضعت منهجية لقياس تكاليف المعاملات الضريبية، تشمل تكاليف الامتثال والتكاليف الإدارية في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقد نُفِّذت المنهجية في بلدين رائدين هما أوروغواي وكوستاريكا. وعلاوة على ذلك قال السيد بيتشو إن السلطة الضريبية في البرازيل تنفذ المنهجية التي تم تطويرها في إطار المشروع على نفقتها الخاصة وبدعم من المركز. ووردت طلبات إضافية لتنفيذ المنهجية من إكوادور وبنما وغواتيمالا.
	84 - وقررت اللجنة إنشاء فريق استشاري معني بتنمية القدرات، يكلف بمهمة تقديم التوصيات في ما يتعلق ببناء القدرات وبتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية في مجال التعاون الدولي في المسائل الضريبية(2).
	فاء - نتائج البحوث التي أجراها المكتب الدولي للوثائق الضريبية في ما يتعلق بالتنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية
	85 - قدم ويم ويجنين وجان دي غوديه من المكتب الدولي للوثائق الضريبية ورقة تحت عنوان ”اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في الممارسة العملية، 1997-2013“ (E/C.18/2013/CRP.18)، أعدها المكتب الدولي للوثائق الضريبية من أجل تقييم أثر اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية على الممارسات الحالية المتبعة في إطار المعاهدات الضريبية. وكان البحث الذي تعكسه الورقة استمرارا للأبحاث التي قام بها المكتب في عامي 1997 و 2011 بناء على طلب اللجنة والهيئة التي سبقتها. ولخصت المذكرة الأبحاث الشاملة المتعلقة باستخدام 30 حكما من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في ما يزيد على 800 1 معاهدة ضريبية، وسعت إلى تحليل اتجاهات ازدياد أو تناقص استخدام أحكام الاتفاقية النموذجية في المعاهدات المبرمة ثنائيا بين بلدين غير عضوين في منظمة التعاون والتنمية، وبين بلدين أحدهما غير عضو في المنظمة والآخر عضو فيها، وبين بلدين من البلدان الأعضاء في المنظمة.
	86 - ولاحظ كاتبا المذكرة أن الشروح التي تضعها الأمم المتحدة يمكن أن تؤدي دورا هاما في دعم أحكام محددة للأمم المتحدة. ولا يمكن التأكيد بالقدر الكافي على الأهمية الترويجية للشروح المفصَّلة والواضحة بشأن أحكام الأمم المتحدة المختلفة. غير أن الأثر الحقيقي لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية على المعاهدات الضريبية لا يمكن قياسه ببساطة على أساس عدد مرات إدراج أحكام الأمم المتحدة في المعاهدات الضريبية. فالمعاهدات الضريبية وليدة التفاوض بشأن مجموعة كاملة من الأحكام، ويتم التوصل إلى حلول توفيقية بالنسبة لها على أساس المقايضة، ولا سيما بين الأحكام الواردة في البحث الحالي وغيرها من أحكام المعاهدات مثل احتجاز الضرائب على أرباح الأسهم والفوائد وعوائد الملكية، وإدراج أحكام عامة أو خاصة بشأن مكافحة التجاوزات أو أحكام أخرى لا ترد في هذا البحث. ونتيجة لذلك لا تظهر بشكل واضح من نتائج هذا البحث الأهمية الحقيقية لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بالنسبة للممارسات المتبعة في إطار المعاهدات.
	87 - وناقشت اللجنة الورقة، حيث أشير إلى أنها مفيدة للتفكير في ما إذا كانت أحكام معينة لا تزال تلبي احتياجات البلدان النامية، على الرغم من أن استخدامها قد يعزى جزئيا إلى عدم إصدار حكم معين أو إلى عدم رغبة بلدان أخرى في قبول حكم مرغوب. وتقدم الرئيس والأمانة بالشكر إلى المتكلميَن والمكتب الدولي للوثائق الضريبية، على المساهمات التي قدموها في المناقشة الهامة بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية.
	صاد - تقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح
	88 - قدّم باسكال سانت - أمان، مدير مركز السياسات والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إحاطة إلى اللجنة بشأن المشروع المتعلق بتقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وأشار إلى أن اللجنة قد تطرقت إلى موضوع تقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لسنوات عديدة، رغم  أن هذا الموضوع أصبح يمثل قضية محورية على المستوى السياسي بالنسبة لمجموعة العشرين في الفترة الأخيرة. ويرى السيد سانت - أمان أن ذلك يُعزى إلى أن التقدم الهائل المحرَز في مجال القضاء على الازدواج الضريبي بمرور الوقت قد أدى جزئيا إلى نشأة ازدواجية الإعفاء الضريبي. ولم يكن هنالك مفر من أن يواجه النظام الضريبي الدولي بعض المشاكل المؤدية إلى ازدواجية الإعفاء الضريبي بسبب اختلاف معاملة البند الواحد من بنود الدخل باختلاف الولايات القضائية، التي تعكس اختلاف الخيارات السيادية. ونتيجة للأزمة المالية التي حدثت قبل بضع سنوات، أصبحت ازدواجية الإعفاء الضريبي مرفوضة بدرجة أكبر بالنسبة للبلدان التي تواجه صعوبات لتحصيل المزيد من الإيرادات الضريبية.
	89 - وعرض السيد سانت - أمان تاريخ وخلفية أعمال المشروع المتعلق بتقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وخطة عمله وأشار إلى أن ثمانية بلدان أعضاء في مجموعة العشرين ولكنها ليست أعضاء في منظمة التعاون والتنمية شاركت في المشروع على قدم المساواة مع البلدان الأعضاء في المنظمة. وهناك أيضا عدد من الآليات التي تتيح مشاركة البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية و/أو في مجموعة العشرين، ومن بينها المنتديات العالمية المتعلقة بالمعاهدات الضريبية والتسعير الداخلي التي تفتحها المنظمة. وإضافة إلى ذلك وجّهت خطة العمل دعوة إلى الأمم المتحدة للاضطلاع بدور في عرض وجهات نظر البلدان النامية بشأن القضايا التي يُنظَر فيها في إطار المشروع. وستنشئ فرقة العمل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية المعنية بالضرائب والتنمية مجموعة فرعية مكلَّفة حصريا بالمشروع، مما سيتيح فرصا لتلقي إسهامات من المجتمع المدني ومن قطاع الأعمال.
	90 - وأشار عدد من المتكلمين إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة في تيسير إدراج إسهامات البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية و/أو في مجموعة العشرين في المشروع المتعلق بتقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وذلك في إطار الاعتراف بدور الأمم المتحدة في خطة العمل. ونظرا إلى أن اللجنة هي الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تتطرق إلى مسائل التعاون الضريبي هذه فعليها أن تقرر كيفية التعامل مع هذا الجانب من عملها. وأُشير علاوة على ذلك إلى أنه قد طُلِب من جميع هيئات الأمم المتحدة العاملة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي تقديم إسهامات في خطة الأمم المتحدة الشاملة للتنمية لما بعد عام 2015. ويمكن للجنة أيضا أن تقدم إسهامات هامة في المداولات الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن صياغة هذه الخطة.
	91 - وأشار عدة متكلمين إلى أن خطة العمل لا تركز على عدد من المسائل البالغة الأهمية بالنسبة للبلدان النامية. وفضلا عن ذلك، هناك بعض المسائل التي يمكن أن ينظر إليها العديد من البلدان النامية من زاوية مختلفة عن وجهة نظر العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية. وتمت الإشارة أيضا إلى أن اللجنة ما فتئت تعالج المسائل المتعلقة بتقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح عموما وأنها وستواصل القيام بذلك وفقا للولاية الموكَلة لها.
	92 - وفي ضوء هذه المناقشات، ونظرا إلى ضرورة قيام اللجنة بأعمال خاصة بها في مجال تقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، مع المشاركة في الوقت نفسه بصورة بناءة في أعمال منظمة التعاون والتنمية ومجموعة العشرين، قرّرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية معنية بقضايا تقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بالنسبة للبلدان النامية، تتولى تنسيقها كارمل بيترز، وستوكل إلى اللجنة الفرعية مهمة الاستفادة من خبرة اللجنة والتواصل مع الهيئات الأخرى المعنية، ولا سيما منظمة التعاون والتنمية، بهدف رصد المستجدات فيما يتعلق بتقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والتحاور بشأن تلك المسائل مع المسؤولين في البلدان النامية (ولا سيما البلدان الأقل نموا) بشكل مباشر أو عن طريق المنظمات الإقليمية والأقاليمية. وستقدم اللجنة الفرعية تقريرا عن أنشطتها في كل دورة تعقدها اللجنة(2).
	قاف - مسائل أخرى
	الإشادة بإسهامات

	93 - أشارت اللجنة آسفة إلى وفاة السيد مايكل ماكنتاير من جامعة واين التابعة لولاية ميتشيغان، والسيد هاب بيرلاغ، الذي كان يشغل في السابق منصب كبير محامي الضرائب في المكتب الدولي للوثائق الضريبية والمراقب عن المكتب أثناء اجتماعات اللجنة. وأعربت اللجنة عن تقديرها لالتزامهما وإسهامهما في أعمالها.
	المواعيد المحددة لتقديم الورقات

	94 - قررت اللجنة أن الورقات التي تستدعي اتخاذ اللجنة لقرارات ينبغي أن تكون جاهزة قبل انعقاد الدورة المعنية بستة أسابيع (أي في 15 أيلول/سبتمبر 2014 بالنسبة للدورة العاشرة)، وينبغي أن تكون متاحة في موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل افتتاح الدورة (أي في 29 أيلول/سبتمبر 2014 بالنسبة للدورة العاشرة).
	95 - أما في ما يتعلق بالوثيقتين المتصلتين بجدول الأعمال وتنظيم الأعمال، فقد أبلغت الأمانةُ العامة اللجنةَ بأنه سيتم إعدادهما بصيغة مؤقتة في بداية آب/أغسطس نظرا لضرورة كونهما جاهزتين للترجمة التحريرية في ذلك الوقت. إلا أنه عادة ما يجري تعديل وثيقة تنظيم الأعمال إذ تحاول الأمانة العامة إيجاد مواعيد مناسبة للمتكلمين والخبراء غير الأعضاء، حيث قد لا يتسنى لهم المشاركة إلا في أوقات محددة. وقد وافقت اللجنة على ترك هامش من التصرف أمام الأمانة العامة عند تحديد المواعيد استنادا إلى المواعيد المناسبة للمتكلمين والخبراء الرئيسيين.
	مشاركة الصحفيين والمراقبين

	96 - من أجل ضمان تحاور الخبراء في إطار مناقشة مفتوحة وبحُرّية دون الانشغال باحتمال إساءة المراقبين تفسير أقوالهم أو تحريفها في تقاريرهم (بما في ذلك في ’’المدونات‘‘) أو في الصحافة، طلب ما يلي:
	(أ) أن تُعدَّ الأمانة العامة نموذجا جديدا للمشاركة يجب أن يملأه من يودون المشاركة، ويتضمن إيضاحا بأن المشاركة مشروطة بالموافقة على أن أي تقارير تنقل أقوال أعضاء اللجنة أو المراقبين أو وجهات نظرهم ينبغي ألاّ تكشف (صراحة أو ضمنيا) عن هوية المتكلمين أو تهدف إلى الإعراب عن مواقف قطرية. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذا الشرط إلى الحرمان من المشاركة في بقية مداولات الدورة أو في الدورات المقبلة. ولا ينطبق هذا الشرط على المراقبين من البلدان أو من المنظمات الحكومية الدولية؛
	(ب) تنتهي مواعيد تسجيل المشاركين في وقت مبكر بما فيه الكفاية لتتمكّن الأمانة العامة من تعميم قائمة المراقبين على أعضاء اللجنة لكفالة عدم اعتراضهم عليها.
	97 - واعترفت اللجنة بأهمية شفافية أعمالها والمشاركة فيها على نطاق واسع، وأكدت مجددا على أهمية أن تظل الجلسات المعقودة أثناء الدورة مفتوحة أمام جميع الأشخاص المسجّلين باستثناء المناقشات الخاصة التي قد يكون من الضروري عقدها في بعض الأحيان في إطار جلسات مغلقة تقتصر على أعضاء اللجنة. وسيتم الإعلان في يومية الأمم المتحدة أن جلسات اللجنة ليست مفتوحة للعموم ولكن يمكن المشاركة في الاجتماعات عن طريق التسجيل ووفقا للشروط المفروضة.
	الفصل الرابع
	مواعيد انعقاد الدورة العاشرة للجنة وجدول أعمالها
	98 - قررت اللجنة أن تعقد دورتها العاشرة في جنيف خلال الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
	99 - واتخذت اللجنة قرارا أيضا بشأن مشروع جدول أعمال دورتها العاشرة. وتقررت إضافة بندين آخرين إلى جدول الأعمال. وسيتطرق بند بشأن الامتثال القائم على التعاون وحوكمة الشركات في مجال المسائل الضريبية إلى معنى ’’الامتثال القائم على التعاون‘‘ وإلى التحديات والفرص المتاحة للتحاور مع دافعي الضرائب، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية (وسيقوم بإعداد ورقة بشأن هذا الموضوع أندرو داوسون، وأن تييوس (مراقبة عن قطاع الأعمال) وآرت رولوفسن المراقب عن هولندا. وسيتم التطرق في إطار هذا البند إلى الخبرة المتصلة بمدونة قواعد الممارسات في مجال الضرائب المصرفية، وكذلك إلى المسائل المتصلة بالتزامات الامتثال الضريبي و ’’أخلاقيات‘‘ قطاع الشركات (تُعد السيدة كانا ورقة بشأن هذا الموضوع). أما بند جدول الأعمال الآخر، فسيركّز على المسائل الضريبية المتصلة بالتجارة الدولية في البضائع، ولا سيما المسائل المتعلقة بالتزامات الجمارك. وسيُعدُّ السيد مارتينو ورقة للنظر فيها خلال الدورة العاشرة.
	100 -  ولهذا سيكون جدول الأعمال المؤقت للدورة العاشرة كما يلي. ويعكس ترتيب المسائل الموضوعية ترتيب تناوُل المواد في المناقشات، على أن تلي ذلك مناقشات أعمّ. وستحدد اللجنة ترتيب المداولات بشكل مؤقت قبل انعقاد الدورة السنوية:
	1 - افتتاح رئيس اللجنة للدورة.
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	3 - مناقشة المسائل الموضوعية المتصلة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية:
	(أ) المسائل المتصلة باستكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية:
	’1‘ المادة 4 (المقيم): تطبيق القواعد التعاهدية على الهيئات المختلطة؛
	’2‘ المادة 5 (المنشأة الدائمة):
	(أ) معنى ’’المشاريع المرتبطة‘‘؛
	(ب) مسألة الحضور المادي؛
	’3‘ المادة 8 (النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخلية والنقل الجوي):
	(أ) معنى مصطلح ’’الأنشطة التبعية‘‘ وما يندرج تحته؛
	(ب) تطبيق المادة على السفن السياحية؛ 
	’4‘ المادة 9 (المؤسسات الشريكة): استكمال شرح المادة والمسائل المتعلقة بالتسعير الداخلي؛
	’5‘ تقلّص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح؛
	’6‘ المادة 12 (الإتاوات): النظر في مسائل عامة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمعدات؛
	’7‘ المادة 13 (أرباح رأس المال): الآثار العملية المترتبة على الفقرة 4؛
	’8‘ المادة 23 (طرق إزالة الازدواج الضريبي): التضارب في الوصف والتضارب في التفسير؛
	’9‘ المادة 26 (تبادل المعلومات)؛
	’10‘ فرض الضرائب على الخدمات: 
	(أ) فرض الضرائب على الخدمات - المناقشة العامة؛
	(ب) المادة المتعلقة بالخدمات التقنية؛
	(ب) مسائل أخرى:
	’1‘ المسائل المتعلقة بالتحديث المقبل لدليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية؛
	’2‘ دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
	’3‘ فرض الضرائب على الصناعات الاستخراجية؛
	’4‘ فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية؛
	’5‘ بناء القدرات؛
	’6‘ الامتثال القائم على التعاون وحوكمة الشركات في مجال المسائل الضريبية؛
	’7‘ التجارة الدولية في البضائع - المسائل الضريبية.
	4 - مواعيد انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة وجدول أعمالها المؤقت.
	5 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها العاشرة.
	الفصل الخامس
	اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة
	101 -   وافقت اللجنة على هذا التقرير واعتمدته لتقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يُبتَّ في النص بعد انعقاد الدورة.
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