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*1454704*  

 4102دورة عام 
 )ح( من جدول األعمال املؤقت* 01البند 

التعاون املسائل االقتصادية والبيئية: 
    الدويل يف املسائل الضريبية

 )ن )مجهورية كورياوه جوأمشروع مقرر مقدم من نائب رئيس اجمللس،   
  

لجنـة اربـءاا املعنيـة تالتعـاون الــدويل يف     عاشـرة ل الـدورة ال  انعقـاد  موعـد مكـان و   
 وجدول أعماهلا املؤقت املسائل الضريبية

 
 ،اجمللس االقتصادي واالجتماعيإن  
يقرر أن ُتعقد الدورة العاشرة للجنة اربءاا املعنية تالتعاون الـدويل يف املسـائل    )أ( 
 ؛4102تشرين األول/أكتوتر  10إىل  42بية جبنيف يف الفترة من الضري

 يوافق على جدول األعمال املؤقت التايل للدورة العاشرة للجنة: )ب( 
  افتتاح رئيس اللجنة للدورة. - 0 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. - 4 
 ائل الضريبية:مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة تالتعاون الدويل يف املس - 1 

 املســــائل املتصــــلة تاتــــتكمال اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة النمو جيــــة  ( أ)
 :للضرائب

 
 

 * E/2014/1/Rev.1.املرفق الثاين ، 
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ــادة  ‘0’    ــى    2املـــ ــة علـــ ــد التعا ديـــ ــق القواعـــ ــيم(: تابيـــ )املقـــ
 املختلاة؛ اهليئات

 )املنشأة الدائمة(: 5املادة  ‘4’   
 ؛“املشاريع املرتباة”معىن  )أ(    
 مسألة احلضور املادي؛ )ب(    
)النقل البحري والنقـل عـء اجملـاري املائيـة الدا ليـة       8املادة  ‘1’   

 والنقل اجلوي(:
 وما يندرج حتته؛ “األنشاة التبعية”معىن مصالح  )أ(    
 تابيق املادة على السفن السياحية؛   )ب(    
)املؤتســـات الشـــريكة(: اتـــتكمال شـــرح املـــادة   9املـــادة  ‘2’   

 ا لي؛واملسائل املتعلقة تالتسعري الد
 تقّلص الوعاا الضرييب ونقل األرتاح؛ ‘5’   
)اإلتــاوات(: النظــر يف مســائل عامــة  ــا يف  لــ    04املــادة  ‘1’   

 املسائل املتعلقة تاملعدات؛
)أرتــاح رأا املــال(: ا اــار العمليــة املترتبــة علــى   01املــادة  ‘2’   

 ؛2الفقرة 
التضــارب يف )طــرإ إلالــة االلدواج الضــرييب(:    41املــادة  ‘8’   

 الوصف والتضارب يف التفسري؛
 )تبادل املعلومات(؛ 41املادة  ‘9’   
 فرض الضرائب على اربدمات:   ‘01’   
 املناقشة العامة؛ -فرض الضرائب على اربدمات  )أ(    
 املادة املتعلقة تاربدمات التقنية؛ )ب(    
 مسائل أ رى: )ب(  
املسائل املتعلقة تالتحديث املقبل لدليل األمم املتحدة العملي  ‘0’   

 للتسعري الدا لي للبلدان النامية؛
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دليل التفاوض على املعا ـدات الضـريبية الثنائيـة تـب البلـدان       ‘4’   
 املتقدمة النمو والبلدان النامية؛

 فرض الضرائب على الصناعات االتتخراجية؛ ‘1’   
 ى املشاريع اإلمنائية؛فرض الضرائب عل ‘2’   
 تناا القدرات؛ ‘5’   
االمتثـال القــائم علـى التعــاون وحوكمـة الشــركات يف  ــال     ‘1’   

 املسائل الضريبية؛
 املسائل الضريبية. -التجارة الدولية يف البضائع  ‘2’   
 انعقاد الدورة احلادية عشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت.عد مو - 2 
 اللجنة عن أعمال دورهتا العاشرة.اعتماد تقرير  - 5 

  
 
 
 


