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  ألولالفصل ا
  مقدمة    

ــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي       - ١ ــال بق ــرِّره  ٢٠٠٤/٦٩عم  ،٢٠١٤/٢٢٠ومق
ُعقدت الدورة العاشرة للجنة اخلرباء املعنية بالتعاون الـدويل يف املسـائل الضـريبية يف جنيـف يف     

  .  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣١إىل  ٢٧الفترة من 
مراقبـا. وحضـر الـدورة     ١٥٦ضاء اللجنة و عضوا من أع ٢٤وحضر الدورة العاشرة   - ٢

أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم (يرد بني قوسني اسم البلد الذي رشح عضو اللجنـة علـى الـرغم    
من أن أعضـاء اللجنـة يعملـون بصـفتهم الشخصـية): ناصـر حممـد اخلليفـة (قطـر)؛ نـور أزيـان            

ي إيفلـني بتلـر (جـزر البـهاما)؛     عبد احلميد (ماليزيا)؛ حممـد أمـني باينـة (املغـرب) برناديـت مـا      
آندرو داوسن (اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية)؛ احلـاج إبراهيمـا ديـوب         
ــيلي)؛      ــا (شـ ــوت كانـ ــا)؛ ليزلـ ــوب أفريقيـ ــوس دي ال راي (جنـ ــان كورنيليـ ــنغال)؛ يوهـ (السـ

ار (املكسـيك)؛  توشيوكي كيموتشي (اليابان)؛ سيزاري كريسياك (بولنـدا)؛ أرمانـدو الرا يافـ   
فولفغانغ الزارس (أملانيا)؛ هنري جـون لـوي (الواليـات املتحـدة األمريكيـة)؛ إنريكـو مـارتينو        
(إيطاليا)؛ إريك نيي ياربوي منساه (غانا)؛ إغناشيوس كـاوازا مفـوال (زامبيـا)؛ كارمـل بيتـرز      

ــينا (اهلنـــد    ــا س. ساكسـ ــيد (الربازيـــل)؛ براجيـ ــاهر رشـ ــدا)؛ جـــورجي أنطونيـــو ضـ )؛ (نيوزلنـ
ــغ (الصــني)؛ إنغــيال      ــرويج)؛ شــياويوي وان كريســتوف شــيللنغ (سويســرا)؛ ســتيغ ســولند (الن

  ويلفورس (السويد)؛ أولفي يوسفوف (أذربيجان).
 ،وأملانيـــا ،وإســـبانيا ،واألرجنـــتني ،وحضـــر الـــدورة مراقبـــون عـــن: االحتـــاد الروســـي  - ٣

ــدا ،وبلجيكــا ــا ،وبولن ــة ،وتركي ــة ،التشــيكية واجلمهوري ــاترت ومجهوري ــة ،حــدةاملت اني  ومجهوري
 ،والكويـت  ،والفلـبني  ،وفرنسـا  ،وسويسـرا  ،وسلوفاكيا ،أفريقيا وجنوب ،الدميقراطية الكونغو

ــتاين ،ولكســـمربغ ــة واململكـــة ،واملكســـيك ،ومصـــر ،وليختنشـ ــعودية العربيـ ــا ،السـ  ،والنمسـ
  .  وهولندا

األوروبيـة؛  وحضر أيضا مراقبـون عـن منظمـات حكوميـة دوليـة مـن بينـها: املفوضـية           - ٤
ــة إلدارات الضــرائب؛ واالتفــاق الضــرييب       ــدان األمريكي ــدويل؛ ومركــز البل وصــندوق النقــد ال
ــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة          ــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وم ــاون والتنمي ــة التع ــدويل؛ ومنظم ال

  والتنمية (األونكتاد).  
 نظـرت فيهـا اللجنـة    ويف ما يلي جدول األعمال املؤقت للـدورة العاشـرة بصـيغته الـيت      - ٥
)E/C.18/2014/1:(  
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   افتتاح رئيس اللجنة للدورة.  - ١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ٢
  مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية:  - ٣

  استكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجية للضرائب:املسائل املتصلة ب  ) (أ  
  (املقيم): تطبيق القواعد التعاهدية على اهليئات املختلطة؛ ٤املادة   ‘١’    
  (املنشأة الدائمة): ٥املادة   ‘٢’    
  ؛“املشاريع املرتبطة”معىن   -أ       
  مسألة احلضور املادي؛  -ب       
ــادة   ‘٣’     ــري والنقـــل عـــرب     ٨املـ جملـــاري املائيـــة الداخليـــة   ا(النقـــل البحـ

  اجلوي):  والنقل
  وما يندرج حتته؛“ األنشطة التبعية”معىن مصطلح   -أ       
  تطبيق املادة على السفن السياحية؛    -ب       
ــادة   ‘٤’     ــادة واملســائل      ٩امل (املؤسســات الشــريكة): اســتكمال شــرح امل

  املتعلقة بالتسعري الداخلي؛
  رباح؛تآكل الوعاء الضرييب ونقل األ  ‘٥’    
مبـا يف ذلـك املسـائل     ،(اإلتـاوات): النظـر يف مسـائل عامـة     ١٢املادة   ‘٦’    

  املتعلقة باملعدات؛
  ؛٤(أرباح رأس املال): اآلثار العملية املترتبة على الفقرة  ١٣املادة   ‘٧’    
ــة االزدواج الضــرييب): التضــارب يف الوصــف   ٢٣املــادة   ‘٨’     (طــرق إزال

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

  الداخلي للبلدان النامية؛
دليل التفاوض على املعاهدات الضـريبية الثنائيـة بـني البلـدان املتقدمـة        ‘٢’    

  النمو والبلدان النامية؛
  فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛  ‘٣’    
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٤’    
  بناء القدرات؛  ‘٥’    
علــى التعــاون وحوكمــة الشــركات يف جمــال املســائل االمتثــال القــائم   ‘٦’    

  الضريبية؛
  املسائل الضريبية. -التجارة الدولية يف البضائع   ‘٧’    

  مواعيد انعقاد الدورة احلادية عشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت.  - ٤
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا العاشرة.  - ٥
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  الفصل الثاين
  تنظيم الدورة    
  اح الدورة وإقرار جدول األعمال افتت    

تشــرين   ٢٧الــدورة العاشــرة للجنــة يف    ،أرمانــدو الرا يافــار  ،افتــتح رئــيس اللجنــة    - ٦
. مث دعــا مــدير مكتــب متويــل التنميــة التــابع إلدارة الشــؤون االقتصــادية  ٢٠١٤األول/أكتــوبر 
  لألمم املتحدة.   إىل التكلم بالنيابة عن األمني العام ،ألكسندر تريبيلكوف ،واالجتماعية

ونـوَّه بإجنـازات اللجنـة وأعـرب عـن       ،ورحَّب السيد تريبلكوف بأعضاء اللجنة اجلدد  - ٧
األمــل يف أن تــتمكَّن مــن االنتــهاء مــن اســتكمال اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة لــالزدواج   

ــة ودليــل األمــم املتحــدة العم     ــدان النامي ــدان املتقدمــة النمــو والبل لــي للتســعري الضــرييب بــني البل
الداخلي للبلدان النامية قبل هناية واليتها احلالية. وأبلغ املشـاركني بشـأن عمليـة األمـم املتحـدة      

مبـا يف ذلـك االنتقـال     ،احلكومية الدولية والتطورات اهلامة ذات الصلة بأعمال اللجنة وواليتـها 
علـى أسـاس    ٢٠١٥عـام   من إطار األهداف اإلمنائية لأللفية إىل خطة التنميـة اجلديـدة ملـا بعـد    

جمموعــة جديــدة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة الــيت ســتعتمد يف مــؤمتر القمــة املقــرَّر عقــده يف  
مـن خـالل الـنظم     ،. وشدَّد السيد تريبلكوف على أن تعبئة املوارد احمللية٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

ــدويل    ــاون الضــرييب ال ــة والتع املناقشــات  ســوف تواصــل أداء دور حاســم يف   ،الضــريبية الفعال
  املتصلة بالتنمية.  

ســتعقد املــؤمتر  ،٦٨/٢٧٩عمــال بقرارهــا  ،وأشــار تريبلكــوف إىل أن اجلمعيــة العامــة   - ٨
 ،٢٠١٥متوز/يوليــه  ١٦إىل  ١٣الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة يف أديــس أبابــا يف الفتــرة مــن  

د اجمللـس االقتصـادي   . وسـيعق ٢٠١٥الذي سُيقدَّم خالله إطار متويل خطة التنمية ملا بعد عـام  
اجتماعــه الســنوي اخلــاص  ،يف جمــال الضــرائب ،كجــزء مــن عمليتــه التحضــريية ،واالجتمــاعي

مبشـاركة السـلطات    ،٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٢بشأن التعاون الدويل يف املسائل الضـريبية يـوم   
  الضريبية الوطنية.  

جمموعــة العشــرين  وأبلــغ تريبلكــوف املشــاركني بــأن وزراء ماليــة الــدول األعضــاء يف   - ٩
بـدور األمـم    ،يف البيان الذي أصـدروه إثـر االجتمـاع الـذي عقـدوه مـؤخرا يف كرينـز        ،سلَّموا

املتحدة يف املسائل الضريبية الدولية وطلبوا إليها العمل مـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان      
ة حــوار مــنظم االقتصــادي وجمموعــة البنــك الــدويل مــن أجــل القيــام مبــا يلــي: (أ) وضــع عمليــ 

جديدة للعمل مع البلدان النامية هبدف تـوفري مسـامهات يف مشـروع جمموعـة العشـرين/منظمة      
التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي بشـــأن تآكـــل الوعـــاء الضـــرييب وحتويـــل األربـــاح؛   
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إعداد جمموعات أدوات ملساعدة االقتصادات النامية على تنفيذ بنود العمل بشـأن تآكـل    (ب)
عاء الضرييب وحتويـل األربـاح؛ (ج) إعـداد تقريـر عـن اخليـارات املتاحـة السـتخدام احلـوافز          الو

الضريبية بكفاءة وفعالية يف البلدان املنخفضة الدخل. وسـيجري إعـداد اجلوانـب األخـرى مـن      
  مانة العامة خالل انعقاد الدورة.خطط العمل احلالية واملقبلة لأل

استكمال االتفاقيـة النموذجيـة ودليـل التسـعري الـداخلي قبـل       وأكَّد الرئيس جمددا أمهية   - ١٠
ــه     ــر حزيران/يونيـ ــة يف أواخـ ــاليني يف اللجنـ ــاء احلـ ــة األعضـ ــدة واليـ ــهاء مـ ــرَّ ٢٠١٧انتـ . مث أقـ

وأحدثها عهدا بوصـفه النائـب    ،باإلسهامات القيِّمة لتيجونغ لياو يف أعمال اللجنة منذ إنشائها
وطلب إىل السيد تريبلكوف إجـراء انتخـاب ملـلء املنصـب     األول لرئيس اللجنة حىت استقالته. 

وحممــد  ،الشـاغر يف هيئــة املكتــب. فانتخــب هنــري جــون لــوي بوصــفه النائــب األول للــرئيس 
 ،بوصــفها النائبــة الثالثــة للــرئيس  ،وليزلــوت كانــا ،بوصــفه النائــب الثــاين للــرئيس  ،أمــني باينــة

بوصـفها مقـرِّرة    ،ونـور أزيـان عبـد احلميـد     ،بوصفها النائبة الرابعـة للـرئيس   ،وبراجيا ساكسينا
  للدورة. وجرت مجيع االنتخابات بالتزكية.  

ــواردة يف       - ١١ ــيغته الـ ــال املؤقـــت بصـ ــدول األعمـ ــة جـ ــيد الرا علـــى اللجنـ مث عـــرض السـ
  خـــالل الـــدورة العاشـــرة يف   إال أنـــه لـــن ينظـــر    ،وجـــرى إقـــراره  ،E/C.18/2014/1 الوثيقـــة
عــن االمتثــال القــائم علــى التعــاون وحوكمــة الشــركات يف جمــال املســائل    ‘ ٦’(ب)  ٣البنــد 

  بالنظر إىل جدول األعمال احلافل.   ،الضريبية
ويبني املوجز التايل املناقشات الـيت دارت خبصـوص مجيـع البنـود الـواردة علـى جـدول          - ١٢

  يب الزمين للمناقشات بالضرورة.  دون حماولة اتباع الترت ،األعمال
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  الفصل الثالث
مناقشــة واســـتنتاجات بشــأن املســـائل املوضـــوعية املتعلقــة بالتعـــاون الـــدويل يف        

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

يد لوي تقريرا عن تطبيق املعاهـدات  قدم الس ،بناء على طلب مقدَّم يف الدورة التاسعة  - ١٣
وهــي هيئــات ( “اهليئــات املختلطــة”الضــريبية علــى املــدفوعات مــن خــالل مــا يعــرف باســم   

ــفا   ــا يتعلـــــق بشـــ ــيغ خمتلفـــــة فيمـــ ــها يصـــــفها الشـــــركاء يف املعاهـــــدة بصـــ فيتها أو غموضـــ
  ضريبية).  ألغراض

تتضــمن أمثلــة توضــح القضــايا  )١()E/C.18/2014/CRP.14وعــرض الســيد لــوي ورقــة (  - ١٤
املتعلقة باملعاهدات الضريبية احملتمل أن تنشأ يف سياق املدفوعات الـيت تـتم مـن خـالل اهليئـات      

من االتفاقية النموذجيـة وشـرحها    ١فضال عن التعديالت املقترح إدخاهلا على املادة  ،املختلطة
احليلولة دون ترتب آثار غري مقصودة عن تطبيق املعاهدات الضـريبية علـى هـذه     اليت ترمي إىل

املدفوعات. وتشمل القضايا املتعلقة باملعاهدات الضريبية الـيت قـد تنشـأ مـا يلـي: (أ) االزدواج      
الضــرييب النــاجم عــن احلرمــان غــري املناســب مــن مزايــا املعاهــدات؛ (ب) عــدم فــرض ضــريبة    

مثـل منحهـا للمقـيمني يف بلـدان ثالثـة؛ (ج) مـنح        ،دات عن غـري قصـد  بسبب منح مزايا املعاه
مستوى غري مناسـب مـن مزايـا املعاهـدات (مثـل تطبيـق معـدل اسـتقطاع أقـل علـى العائـدات            

  املدفوعة للشركات عندما تكون تلك العائدات راجعة ألحد األفراد من محلة األسهم).  
مـن   ١تعديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى املـادة     وأشار السيد لوي إىل أنه ال ُيقصد من ال  - ١٥

ــة يف فــرض الضــريبة علــى      ــواردة يف الورقــة تقييــد حــق الدول ــة وشــرحها ال االتفاقيــة النموذجي
املقيمني فيها بل ُيقصـد منـها أن تعكـس املبـادئ الـواردة يف تقريـر منظمـة التعـاون والتنميـة يف          

  امليدان االقتصادي بشأن الشراكات.  
مــن املشــاركني علــى التعــديالت املقتــرح إدخاهلــا. وأعــرب بعضــهم عــن   وعلَّــق عــدد  - ١٦

القلق بشأن تطبيق املبادئ املشار إليها أعاله يف احلاالت اليت تشمل بلدانا ثالثة. وُوجِّه الشـكر  
للسيد لوي علـى عملـه وطُلـب إليـه أن يعـد نسـخة حمدَّثـة مـن ورقتـه لكـي تنـاقش يف الـدورة             

  آخذا يف االعتبار التعقيبات والتعليقات الواردة.   ،٢٠١٥احلادية عشرة للجنة عام 
األمر الذي هـو أكثـر دقـة مـن      ،١سُيشار يف جدول األعمال إىل املادة  ،ويف املستقبل  - ١٧

  .  ٤اإلشارة إىل املادة 
__________ 

  ميكــــــــــن االطــــــــــالع علــــــــــى وثــــــــــائق الــــــــــدورة العاشــــــــــرة يف املوقــــــــــع الشــــــــــبكي التــــــــــايل:    )١(  
www.un.org/esa/ffd/events/tenth-session-tax.html.  
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  (املنشأة الدائمة) ٥املادة   -باء   
  “املشاريع املرتبطة”معىن   -  ١  
  مسألة احلضور املادي  -  ٢  

) تتنـاول مـا يلـي: (أ) معـىن عبـارة      E/C.18/2014/CRP.11آندرو داوسن ورقـة ( عرض   - ١٨
) (ب) مــن االتفاقيــة النموذجيــة؛  ٣( ٥يف املــادة  “للمشــروع نفســه أو ملشــروع مــرتبط بــه ”
دائمــة. وتضــمنت الورقــة (ب) اشــتراط احلضــور املــادي مــن أجــل أن تكــون هنــاك منشــأة   و

ــإدراج فقــرات إضــافية يف الشــرح هتــدف إىل توضــيح تلــك املســائل. ولقــد      مقترحــا يقضــي ب
أعــدَّت الورقــة كلــودين دوفييــه الــيت تعــذَّر عليهــا احلضــور. وتوجهــت اللجنــة بالشــكر للســيد  

فضـــال عـــن ورقـــة أخـــرى مـــن إعـــداد الســـيدة دوفييـــه         ،داوســـون علـــى عـــرض الورقـــة   
)E/C.18/2014/CRP.10(،          اليت ُنوِّه مبسـامهتها يف عمـل اللجنـة علـى مـدى سـنوات عديـدة مـع

  عا.التقدير. ولقد ُنظر يف اجلانبني اللذين تتناوهلما الورقة م
مـن  وبعـد أن أدخلـت عليهـا مزيـدا      ،وناقشت اللجنة ما ورد يف الورقة من مقترحات  - ١٩

) علـى  ١-١٢) فقـرة جديـدة (الفقـرة    ٣( ٥وافقت على أن تدرج يف شـرح املـادة    ،التغيريات
أن ُيشترط يف التفسري التقليدي للفقرة الفرعية (ب) أن يكون للمنشـأة الدائمـة حضـور مـادي     

ســـواء أكـــانوا مســـتخدمني أو مـــوظفي يف املؤسســـة الـــيت تقـــدِّم  ،يف الدولـــة املصـــدر لألفـــراد
مـع التسـليم بـأن بعـض أعضـاء       ،تكون هـذه املنشـأة موجـودة يف تلـك الدولـة     لكي  ،اخلدمات

 ٢-١٢قرَّرت اللجنـة إدراج فقـرة جديـدة     ،اللجنة ال يوافقون على ذلك. وباإلضافة إىل ذلك
دمات الـيت ُتـؤدى يف   توضح أنه ال ختضع للضريبة يف الدولة املصدر إال األرباح املتأتية مـن اخلـ  

  تلك الدولة.
اللجنة من السـيد داوسـن أن يعيـد صـياغة وتبسـيط بعـض الفقـرات األخـرى          وطلبت  - ٢٠

وذلـك هبـدف اإليضـاح     ،مبـا يف ذلـك بعـض األمثلـة     ،)٣( ٥املقترح إضـافتها إىل شـرح املـادة    
بأنه تقتضي اإلشارة إىل منظور مزوِّد اخلدمات والعميل على حـد سـواء لـدى حتديـد مـا يعتـرب       

  .“بهمشروع نفسه أو ملشروع مرتبط لل”
ووافقت اللجنـة علـى أنـه ميكـن التصـدي لـبعض شـواغل الدولـة املصـدر الناشـئة عـن              - ٢١

االقتصــاد الرقمــي والتبــدالت احلاصــلة يف ممارســات الشــركات باعتمــاد املــادة التاليــة املتعلقــة    
الـيت تتنـاول اخلـدمات     ٥بأتعاب اخلدمات التقنية وبأنه ينبغي توضيح العالقة بني أحكام املـادة  

  كام املادة املتعلقة بأتعاب اخلدمات التقنية يف شرح هذه األخرية.  وأح
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  املائية الداخلية والنقل اجلوي)(النقل البحري والنقل عرب اجملاري  ٨املادة   -جيم   
  وما يندرج حتته “ األنشطة التبعية”معىن مصطلح   -  ١  

انــة العامــة بشــأن ورقــة مــن إعــداد وحتــديث األم ،مايكــل لينــارد ،عــرض أمــني اللجنــة  - ٢٢
). وأشـار السـيد لينـارد إىل أن املصـطلح يف     E/C.18/2014/CRP.1( “األنشطة التبعية”مصطلح 

ــد حتــول مــن       ــدان االقتصــادي ق ــة يف املي ــاون والتنمي ــة ”شــروح منظمــة التع إىل  “أنشــطة تبعي
وذلــك للحيلولــة دون احتمــال اخللــط بينــه وبــني مصــطلح   ٢٠٠٥يف عــام  “أنشــطة ُمكمِّلــة”
الـوارد يف أجـزاء أخـرى مـن االتفاقيـة الضـريبية النموذجيـة ملنظمـة          “أنشطة حتضـريية وتبعيـة  ”

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة بالدخل ورأس املال. واقترح السيد لينـارد النظـر   
  ألمم املتحدة ينبغي أن تعتمد نفس املصطلح يف هذا الصدد.يف ما إذا كانت شروح اتفاقية ا

وأشار لينارد أيضا إىل أن شـرح األمـم املتحـدة احلـايل مـن التـاريخ أصـبح متقادمـا يف           - ٢٣
جوانب أخرى منها: عدم اعتبار التغيريات اهلامة اليت طرأت يف عمـل قطـاعي اخلطـوط اجلويـة     

الـذي عفـا عليـه     “الدعاية”واستخدام مصطلح  الرحالت اجلوية؛مثل تقاسم رموز  ،والشحن
اليت هلا صلة حمدودة يف املمارسة العملية؛ وعدم تـوافر   “األنشطة التبعية”الزمن؛ واألمثلة على 

ــة ذات الصــلة  ــرادات االســتثمارات املدرجــة اآلن يف شــروح    ،املزيــد مــن األمثل ــة إي مثــل تغطي
ردا على رسالة وردت من احتاد النقـل اجلـوي   منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. و

مل ُيسـتخدم يف   “األصـناف اإلضـافية لـدرِّ األربـاح    ”أوضح السيد لينارد أن مصـطلح   ،الدويل
ــد ين    ــل ق ــل حمتم ــب أي تأوي ــة إال لتجن ــداول   الورق األصــناف ”شــأ إذا اســتخدم املصــطلح املت

ــة ــأن         “الفرعي ــى أي حكــم مســبق بش ــوي عل ــن ذلــك؛ وهــذا ال ينط ــا إذا كــ عوضــا ع ان م
  .٨املصطلحان مشمولني باملادة 

. وشـدَّد  ٨واقترح لينارد أن تنظر اللجنة يف إنشـاء جلنـة فرعيـة لتحـديث شـرح املـادة         - ٢٤
أيضا على أمهية املسامهات الواردة من الـدوائر الصـناعية ذات الصـلة لتحـديث األمثلـة الـواردة       

  يف املمارسة العملية. يف الشروح وإضفاء املزيد من اجلدوى واألمهية عليها
  

  تطبيق املادة على السفن السياحية   -  ٢  
 ٨ قدم إنريكو مارتينو ورقة أعدَّهتا األمانة العامة مشفوعة بتعليقاته بشأن تطبيـق املـادة    - ٢٥

ــياحية (   ــى الســفن الس ــف E/C.18/2014/CRP.2عل ــذه     ، امللحــق أل ــف). وه ــذييل امللحــق أل وت
ــادة        ــا بامل ــياحية أن ُتشــمل عموم ــان ميكــن للســفن الس ــا إذا ك  ٨ املســائل ذات شــقني: (أ) م

(ب) إذا كانـت اإلجابـة علـى املسـألة األوىل باإلجيـاب، فـإىل أي        ؛ و“نقـال دوليـا  ”باعتبارها 
باعتبارهـا   ٨دة مدى قد تقع اإليرادات اخلاصـة املتأتيـة مـن السـفن السـياحية ضـمن نطـاق املـا        
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إيــرادات متأتيــة مــن أنشــطة إمــا ذات صــلة مباشــرة أو مــن أنشــطة تبعية/ُمكمِّلــة. وقــال الســيد 
 ٨ مــارتينو إن إيطاليــا، علــى ســبيل املثــال، تــرى أن الســفن الســياحية مشــمولة عمومــا باملــادة  

ــا ”باعتبارهــا  ــن     “نقــال دولي ، وإن مــن شــأن أي هنــج خمتلــف أن يفضــي إىل مشــاكل، ألن م
  عب حتديد كمية األرباح املتأتية من السفن السياحية.  الص
وأضــاف قــائال إن غرفــة الشــحن البحــري الدوليــة والرابطــة الدوليــة خلطــوط الســفن      - ٢٦

الســياحية تالحظــان أن اإليــرادات الرئيســية لــدول املصــدر املتصــلة بنقــل الركــاب تتــأتى مــن     
ى كل مسـافر)؛ وال يـزال العجـز عـن     الرسوم املفروضة على استخدام امليناء (تفرض عموما عل

توزيع الدخل املتأيت من النقل الدويل بـني الواليـات القضـائية علـى حالـه؛ ويتسـم التوضـيح يف        
  هذا اجملال بأمهية بالغة يف املمارسة العملية.  

: مسـائل النقـل   ٨وأردف قائال إن اللجنة قررت إنشاء جلنة فرعية جديدة تعىن باملادة   - ٢٧
نت سيزاري كريسياك منسقا هلا. وأما األعضاء اآلخـرون يف اللجنـة الفرعيـة فهـم     الدويل، وعي

الســيد مــارتينو، والســيد داوســن، وســتيغ ســولند، وأولفــي يوســفوف، فضــال عــن ممــثلني مــن   
املنظمــتني اآلنفــيت الــذكر. واللجنــة الفرعيــة مكلفــة برفــع تقــارير إىل اللجنــة، بــدءا مــن الــدورة  

مــن االتفاقيــة  ٨، بشــأن االســتكماالت املمكنــة لشــرح املــادة  ٢٠١٥احلاديــة عشــرة، يف عــام 
علــى الســفن  ٨ومســألة تطبيــق املــادة “ األنشــطة التبعيــة”النموذجيــة، وخباصــة تغطيــة مفهــوم 

  السياحية.  
  

ــادة   - دال   ــة    ٩املـ ــائل املتعلقـ ــادة واملسـ ــتكمال شـــرح املـ ــريكة): اسـ (املؤسســـات الشـ
  بالتسعري الداخلي  

(املؤسسـات الشـريكة) مـن االتفاقيـة النموذجيـة       ٩تنقـيح شـرح املـادة     ناقشت اللجنة  - ٢٨
والعمــل اجلــاري حاليــا بشــأن التحــديث املقبــل لــدليل التســعري الــداخلي. وقــام منســق اللجنــة    

ــادة   ــة بامل ــة املعني ــداخلي، الســيد ســولند، بعــرض     ٩الفرعي (املؤسســات الشــريكة): التســعري ال
ــتكمال   ــأن اســ ــذكرة بشــ ــدمي مــ ــائل وتقــ ــادة  املســ ــرح املــ ــة   ٩شــ ــة النموذجيــ ــن االتفاقيــ مــ

)E/C.18/2014/4) وتقرير عن أعمال اللجنة الفرعية ،(E/C.18/2014/CRP.15.(  
، وخالل املناقشـة  ٢٠١١د سولند أنه يف عام وفيما يتعلق بتنقيح الشرح، أوضح السي  - ٢٩

النهائية اليت جرت يف الدورة السابعة للجنة بشأن استكمال االتفاقية النموذجيـة، وبـالرغم مـن    
ــدِّدة اجلنســيات        ــداخلي للشــركات املتع ــة للتســعري ال ــادئ التوجيهي ــة املب ــام بأمهي ــراف الع االعت

والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، أعـرب بعـض     واإلدارات الضريبية اليت وضعتها منظمة التعاون 
األعضاء عن عدم ارتياحهم للقـول بوجـوب اتبـاع اجلميـع لوثيقـة صـادرة عـن منظمـة ليسـت          
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بلداهنم أعضاء فيها. ورأوا أيضا ضرورة أال يغيـب عـن األذهـان أن الوثيقـة ال متثـل إال مبـادئ       
  توجيهية. واُتفق على تنقيح هذا اجلزء من الشرح.

ر املنسق أعضـاء اللجنـة بواليـة اللجنـة الفرعيـة وأوضـح العمليـة املتبعـة. واجتمـع          وذكّ  - ٣٠
، وتوصــلوا عــرب توافــق يف ٢٠١٤أعضــاء اللجنــة األعضــاء يف اللجنــة الفرعيــة يف نيســان/أبريل 

مـــن االتفاقيـــة النموذجيـــة.  ٩اآلراء إىل اقتـــراح يتعلـــق بإدخـــال تغـــيريات علـــى شـــرح املـــادة 
مـا يلـي: (أ) االعتـراف     ٩عامـة بشـأن الشـرح اجلديـد املقتـرح للمـادة       وتضمنت االعتبـارات ال 

مببدأ االستقاللية الوارد يف االتفاقيتني النموذجيتني لألمـم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف      
(ب) مواصلة تذكري البلدان بأن تطبيق مبـدأ االسـتقاللية يفتـرض مسـبقا      امليدان االقتصادي؛ و
(ج) االستعاضــة عــن بيــان فريــق   الــداخلي يف التشــريعات الداخليــة؛ ووجــود قواعــد للتســعري

ــة           ــاون والتنمي ــة التع ــن شــرح منظم ــاس م ــالفة للجنــة، باقتب ــة الس ــو اجله ــابق، وه اخلــرباء الس
(د) اقتباس ما قالته منظمة التنمية والتعاون بشأن الطريقة الـيت صـنفت فيهـا هـذه      ؛ و٩ للمادة

) جتسيد رؤية يتفق عليهـا أعضـاء اللجنـة    ـ(ه قا لقيمتها الدولية؛ واملنظمة مبادئها التوجيهية وف
بشأن أمهية املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية ودليل التسعري الداخلي يف املساعدة علـى  

  تطبيق مبدأ االستقاللية.
أنـه   وأشار السيد سولند إىل أمهية اإلحالة إىل دليل التسعري الـداخلي يف الشـرح، رغـم     - ٣١

يتـوخى حتقيـق االتسـاق علـى     ”ارتأى بعد التفكري مليا أن من األفضـل االستعاضـة عـن عبـارة     
يتـوخى حتقيـق   ”املقترحـة مـن الشـرح بعبـارة      ٤يف اجلملـة األخـرية مـن الفقـرة     “ نطاق واسـع 

لكي تتطابق مع الصيغة الـواردة يف مقدِّمـة الـدليل. مث دعـا اللجنـة إىل املوافقـة علـى        “ االتساق
  اح اللجنة الفرعية مع ذلك التعديل.  اقتر
وقبلت اللجنة التغيريات اليت أدخلت على الشرح بالصيغة اليت عرضها السـيد سـولند.     - ٣٢

واتُّفــق علــى أن يــدرج يف قائمــة املســائل بغيــة االســتكمال الحقــا االقتــراُح الــذي قدَّمــه أحــد   
لبديلــة واقتــراح آخــر بتقــدمي ) بشــأن األســاليب ا٢( ٩األعضــاء بإضــافة مجلــة إىل شــرح املــادة 

)، وذلك بالنسـبة للبلـدان الـيت ال تعاقـب علـى اإلمهـال اجلسـيم        ٣( ٩صيغة بديلة لشرح املادة 
  عدم الوفاء املتعمد.    أو
مث أشار السيد سولند إىل الوالية املسندة إىل اللجنـة الفرعيـة السـتكمال دليـل التسـعري        - ٣٣

ل للحديث عن تلـك الواليـة. وأشـار إىل أن اللجنـة     الداخلي وإضافة فصول جديدة عليه وانتق
الفرعية ستنظر يف الشروح واالقتراحات بإدخال تعديالت على الدليل، وتصوغ فصال إضـافيا  
عن معاجلة املعامالت املتعلقـة باملمتلكـات غـري امللموسـة، وفصـال آخـر عـن اخلـدمات املقدمـة          

ضـافيا بشـأن إعـادة هيكلـة املؤسسـات،      داخل اجملموعات والرسوم اإلداريـة، ونصـا أو فصـال إ   
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ومرفقـــا عـــن املـــوارد املتـــوافرة املخصصـــة لتقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة وبنـــاء القـــدرات. وذكّـــر  
سولند اللجنة بأنه يتعني على اللجنة الفرعية، يف صياغتها للفصول واملـواد اإلضـافية، أن    السيد

ظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان    تويل االهتمام الواجب لنواتج خطة عمل جمموعة العشـرين/من 
االقتصادي بشأن تآكل الوعاء الضرييب ونقل األربـاح، األمـر الـذي يعـين، علـى سـبيل املثـال،        
ترقُّب قيام منظمة التعاون والتنمية ببعض األعمال املتعلقـة باملمتلكـات غـري امللموسـة قبـل بـدء       

  ذلك العمل جبدية.  
يتســكي هــو رئــيس الفريــق املعــين بالعمــل علــى   وذكــر الســيد ســولند أن مايكــل كوب   - ٣٤

ــادة      ــاين يتــوىل قي ــة وأن جيامــاركو كوت اخلــدمات املقدَّمــة داخــل اجملموعــات والرســوم اإلداري
العمل بشأن إعادة هيكلة املؤسسـات واملمتلكـات غـري امللموسـة. وأعـرب السـيد سـولند عـن         

ــة الفرعيــ       ــات اللجن ــد اجتماع ــا الستضــافتها أح ــة إيطالي ة وشــجع احلكومــات  شــكره حلكوم
  األخرى على االحتذاء هبا.  

وحتدث السيد كوبيتسكي فـأورد بإجيـاز نطـاق العمـل اجلـاري بشـأن الفصـل اجلديـد           - ٣٥
املتعلــق باخلــدمات وأثــار بعضــا مــن قضــايا السياســة العامــة قيــد النظــر. وأشــار إىل أن مصــاحل   

ن األشــكال، مصــاحل  الســلطات الضــريبية واملؤسســات املتعــدِّدة اجلنســيات، هــي بشــكل مــ      
متنافسة. وأضاف قائال إن السلطات الضريبية يف البلدان املسـتفيدة مـن اخلـدمات تريـد كفالـة      
أن ختصص للمستفيدين من اخلدمات رسوم اخلدمات احلقيقية فحسب، وإن سـلطات البلـدان   
 املقدمة للخدمات قلقة يف الوقت ذاته إزاء ختصيص رسـوم اخلـدمات ألعضـاء اجملموعـات الـيت     

حتقــق مراحبــة كافيــة. وقــال إن املؤسســات املتعــددة اجلنســيات تريــد، مــن جانبــها، كفالــة أن    
ختصص تكاليف اخلدمات ألعضاء اجملموعـة وأن حتقـق هـوامش ربـح مناسـبة. وتـابع قـائال إن        
البلدان النامية قلقة إزاء تآكـل الوعـاء الضـرييب مـن خـالل رسـوم اخلـدمات، كاالدعـاء بإجنـاز          

ذات هامش ربح واسع كاإلدارة االستراتيجية والبحث والتنمية، حينمـا يكـون   تقدمي خدمات 
  من الصعب حتديد الفوائد املكتسبة منها.  

مث أوضح السيد كوبيتسـكي بعـض مبـادئ السياسـة العامـة بشـأن الطريقـة الـيت ميكـن            - ٣٦
ي يتمثـل  للسـلطة الضـريبية حتديـد مـا إذا كـان ينبغـي مـنح خصـم. وقـال إن النـهج التقليـد            هبا
استيفاء معيارين: أوهلما هـو أن جتـين اجلهـة املتلقيـة فائـدة اقتصـادية مـن اخلـدمات املقدمـة،           يف
الثاين فهو أن تدفع املنشآت املتعدِّدة اجلنسيات، خبالف ذلك، لطرف مستقل ليقوم بتـوفري   أما

ك املبـدأين،  اخلدمات أو أدائها داخليا. وقد يكون من الصعب يف املمارسة العمليـة تطبيـق ذينـ   
ــيت يراجعــون حســاباهتا.       ــة بالشــركات ال ــة الكافي ــار مراجعــي احلســابات إىل املعرف نظــرا الفتق
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وميكن استخدام أساليب خمتلفة لدى تسعري اخلـدمات ألغـراض التسـعري الـداخلي، وسـيحرص      
  دليل التسعري الداخلي على توفري أمثلة على خمتلف أنواع اخلدمات.  

ي ضــرورة التمييــز بــني اخلــدمات ذات هــامش الــربح الضــيق  ويــرى الســيد كوبيتســك  - ٣٧
واخلدمات ذات هامش الـربح الواسـع، وهـي ضـرورة تنشـأ نظـرا ألن السـلطات الضـريبية قـد          
تكون حينها يف وضع حتتاج معه إىل استخدام تدابري التبسـيط املتعلقـة باخلـدمات ذات هـامش     

ا التمييز جانبـا هامـا مـن جوانـب     الربح الضيق. وسيشكل وضع تعاريف تساعد على إجياد هذ
املتعلقة باخلـدمات غـري األساسـية ووضـع      “املالذات اآلمنة”هذا الفصل. وجتري أيضا مناقش 

ــات         ــر أيضــا يف ترتيب ــوارد. ويُنظ ــورات امل ــدف التبســيط باإلضــافة إىل وف ــدة حــد أدىن هب قاع
يـة تعتـزم نشـر مشـاريع     املسامهة يف التكاليف. ويف اخلتام، ذكـر السـيد سـولند أن اللجنـة الفرع    

الشروح على املوقع الشبكي للجنة يف أعقاب االجتمـاع املقبـل للجنـة الفرعيـة، الـذي سـيعقد       
  .  ٢٠١٥يف نيسان/أبريل 

  
  تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح (خمتلف املواد)    - هاء  

ضـا  قدمت مـارليس دو رويتـر مـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عر          - ٣٨
ــدان      ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــرين/منظمة التعـ ــة العشـ ــل جمموعـ ــة عمـ ــرز يف خطـ ــدم احملـ عـــن التقـ
االقتصادي بشأن تآكل الوعاء الضـرييب ونقـل األربـاح، مبـا يف ذلـك اخلطـوات املزمـع اختاذهـا         

  مستقبال.  
يـة  ويف أثناء عرض الورقة اليت تتضمن موجزا للردود الواردة على استبيان البلـدان النام   - ٣٩

ــاح (    ــاء الضــرييب ونقــل األرب )، حتــدثت أوال منســقة  E/C.18/2014/CRP.12بشــأن تآكــل الوع
اللجنـــة الفرعيـــة املعنيـــة بقضـــايا تآكـــل الوعـــاء الضـــرييب ونقـــل األربـــاح يف البلـــدان الناميـــة،  

، ٢٠١٣يف ســياق كــل منــها. ويف حزيران/يونيــه  بيتــرز، عــن أعمــال اللجنــة الفرعيــة  كارمــل
صــدرت خطــة عمــل جمموعــة العشــرين/منظمة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بشــأن  
تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح، اليت تقرُّ بدور األمم املتحـدة يف طـرح منظـورات البلـدان     

شـكلت اللجنـةُ خـالل دورهتـا التاسـعة      النامية بشأن تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح. وقـد  
، اللجنةَ الفرعية اليت يتمثل أحد األجزاء الرئيسية مـن  ٢٠١٣املعقودة يف تشرين األول/أكتوبر 

واليتــها يف متابعــة املناقشــات الــدائرة يف منظمــة التعــاون والتنميــة واالتصــال مبســؤويل البلــدان   
ــيت جتــري مناقشــتها والت    ــة باملســائل ال ــة للتوعي ــا يف عمــل منظمــة    النامي مــاس آرائهــم إلدماجه

  التنمية.و  التعاون
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الــواردة يف خطــة عمــل منظمــة   ١٥مث حتــدثت الســيدة بيتــرز عــن جمــاالت العمــل الـــ    - ٤٠
التعــاون والتنمية/جمموعــة العشــرين وأمهيتــها بالنســبة ألعمــال اللجنــة. وأشــارت إىل أن خطــة   

لة الـيت تتعلـق بتآكـل الوعـاء الضـرييب      العمل ال تشمل، رغـم أمهيتـها، مجيـع املسـائل ذات الصـ     
ونقل األرباح يف البلدان النامية. وأضافت قائلة إن اللجنة الفرعية بدأت عملـها بإصـدار وثيقـة    
إعالميــة بشــأن تآكــل الوعــاء الضــرييب ونقــل األربــاح وخطــة العمــل، بينــت فيهــا املعلومــات     

ــة يف البلــدان ا   ــار السياســية املترتب لناميــة. وأردفــت قائلــة إن الوثيقــة  األساســية وبعضــا مــن اآلث
أسئلة تلـتمس رأي البلـدان الناميـة بـبعض القضـايا اهلامـة        ١٠صدرت مقترنة باستبيان يتضمن 

املتعلقــة خبطــة العمــل علــى النحــو الــذي حدَّدتــه اللجنــة الفرعيــة. وكــان الســؤال األخــري منــها   
ألربــاح تــود البلــدان مفتوحــا لتبيــان أي مســائل أخــرى بشــأن تآكــل الوعــاء الضــرييب ونقــل ا  

  اإلشارة إليها.  
ــواردة، إىل حصــر       - ٤١ ــردود ال ــة الفرعيــة ســعت، لــدى جتميــع ال ــة إن اللجن وأضــافت قائل

املســـائل الـــيت تعـــدَّدت إشـــارات البلـــدان إليهـــا. ففـــي املســـألة املتعلقـــة باملمارســـات الشـــائعة  
ــاح، أشــار ا      أو ــل األرب ــاء الضــرييب ونق ــن   اهلياكــل املفضــية إىل تآكــل الوع ــون يف كــثري م جمليب

ــاح إىل      ــداخلي ونقــل األرب ــديون داخــل اجملموعــات، والتســعري ال ــدفوعات وال احلــاالت إىل امل
الواليات القضائية اليت تنخفض فيها الضرائب أو ال توجد أصال، وإساءة استخدام املعاهـدات  

جمليبـون يف  الضريبية، ومدفوعات الفائدة واإلتـاوات. وفيمـا يتعلـق بالشـواغل األخـرى، أشـار ا      
ــت،         ــى شــبكة اإلنترن ــع الســلع واخلــدمات عل ــي، وبي ــن احلــاالت إىل االقتصــاد الرقم كــثري م

  ومبيعات الربامج السياحية غري اخلاضعة للضرائب، وإساءة استخدام احلوافز الضريبية.  
وبغية معاجلة هذه املسائل، أشار املشاركون إىل أهنم يدرسون التشريعات الـيت تتنـاول     - ٤٢
ري الداخلي وضريبة القيمة املضافة، واستقطاع الضـرائب، وإعـادة التفـاوض بشـأن بعـض      التسع

املعاهدات أو إعادة النظر يف بعض أحكام تلك املعاهدات، واعتماد تشريعات ملكافحـة إسـاءة   
  استخدامها.  

 وردا على السؤال املتعلق بالعقبات الرئيسية الـيت تواجههـا البلـدان الناميـة يف الـتخلص       - ٤٣
مــن تآكــل الوعــاء الضــرييب أو نقــل األربــاح، أو التخفيــف منــهما، أشــارت البلــدان إىل تبــادل 
املعلومــات، وعـــدم تـــوافر املعلومــات املتعلقـــة بـــدافعي الضــرائب املعنـــيني، وإمكانيـــة مقارنـــة    

  البيانات، والقدرات واملوارد البشرية. وأشري أيضا إىل اهليكل القانوين بوصفه عقبة حمتملة.  
ومــن بــني املســائل الــيت تناولتــها خطــة العمــل، ُحــدِّدت أربــع باعتبارهــا تشــكل أكــرب     - ٤٤

ــداخلي واملمتلكــات غــري امللموســة (جمــال         ــها: التســعري ال ــق، وهــي حســب أمهيت مصــدر للقل
)، واإلفصـاح  ١٠)، والتسعري الداخلي وسائر املعامالت العالية املخاطر (جمـال العمـل   ٨ العمل
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ــرييب اجلـــ   ــيط الضـ ــن التخطـ ــل  عـ ــال العمـ ــال   ١٢ريء (جمـ ــداخلي (جمـ ــعري الـ ــق التسـ )، وتوثيـ
ــل ــل      ١٣ العمـ ــال العمـ ــال (جمـ ــداخلي، ورأس املـ ــعري الـ ــاطر التسـ ــا خمـ ــرت أيضـ )، ٩). وذُكـ

). وأشــار عــدد كــبري مــن البلــدان وإن كــان أقــل عــددا    ٤واقتطاعــات الفوائــد (جمــال العمــل  
)، وإسـاءة  ١١البيانـات (جمـال العمـل    عليـه احلـال بالنسـبة إىل اجملـاالت السـابقة، إىل حتليـل        مما

  ).  ٦استخدام املعاهدات الضريبية (جمال العمل 
ــام اجمليــبني بتحديــد املســائل ذات الصــلة خبطــة العمــل واهلامــة بالنســبة      - ٤٥ ويف معــرض قي

للبلدان النامية ولكن مل ُتحدَّد باعتبارها من املسائل املتوقع أن تكون ذات أمهيـة يف االسـتبيان،   
) ٧جمليبــون يف الكــثري مــن احلــاالت إىل جتنــب مركــز املنشــأة الدائمــة (جمــال العمــل          أشــار ا

). وأُشـــري أيضـــا إىل املمارســـات الضـــريبية الضـــارة     ١واالقتصـــاد الرقمـــي (إجـــراء العمـــل    
  ).  ٣)، وقواعد الشركات األجنبية اخلاضعة للقيود (جمال العمل ٥العمل   (جمال
رج نطــاق اإلصــالحات التشــريعية الــيت اعتربهــا   ومــن املســائل الشــاملة األخــرى خــا    - ٤٦

اجمليبون ذات أمهية مسائل بناء القدرات، وحتليـل املخـاطر، وقواعـد بيانـات التسـعري الـداخلي.       
وطلب من البلدان اليت أجابت عن االسـتفتاء إبـداء الـرأي أيضـا يف مسـائل تقـع خـارج نطـاق         

ائل رئيســية هــي توزيــع احلقــوق  خطــة العمــل ولكنــها تســتدعي التركيــز؛ فُحــدِّدت أربــع مســ  
املتعلقة بفرض الضرائب بـني دولـة املصـدر ودولـة اإلقامـة، وفـرض ضـرائب علـى أربـاح رأس          

  املال، والتبادل التلقائي للمعلومات، واخلسائر يف اإليرادات بسبب احلوافز الضريبية.  
ظـــر إىل وأشـــارت الســـيدة بيتـــرز إىل أن اللجنـــة الفرعيـــة تقتـــرح، للمضـــي قـــدما، الن  - ٤٧
ــا ــة بعــد إجنــاز خطــة العمــل وإدخــال بعــض         م ــة النموذجي ــه يف ســياق االتفاقي ــام ب ينبغــي القي

التغــيريات علــى االتفاقيــة النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. وطلبــت  
التفويض بوالية لتقدمي توصيات بشأن إمكانية حتديث االتفاقية النموذجية فيمـا يتصـل بالعمـل    
ــة علــى        ــة الفرعي ــاح. وســوف تركــز اللجن اجلــاري بشــأن تآكــل الوعــاء الضــرييب ونقــل األرب

  األعمال الضرورية اليت ال تتناوهلا اللجان الفرعية القائمة.    اإلجراءات أو
ــة          - ٤٨ ــد للوالي ــرد اجلــزء اجلدي ــايل (ي ــى النحــو الت ــة عل ــة الفرعي ــة اللجن ــد نقحــت والي وق

  باحلروف الداكنة):  
اللجنة الفرعيـة مهمـة االسـتفادة مـن خـربة اللجنـة والتواصـل مـع         توكل إىل ”    

اهليئــات األخــرى املعنيــة، وال ســيما منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي،   
هبدف رصـد املسـتجدات فيمـا يتعلـق مبسـائل تآكـل الوعـاء الضـرييب ونقـل األربـاح،           

الناميــة (وال ســيما البلــدان  والتواصــل بشــأن تلــك املســائل مــع املســؤولني يف البلــدان   
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منوا) بشكل مباشر أو عن طريق املنظمـات اإلقليميـة واألقاليميـة. وينبغـي إقامـة       األقل
  ذلك التواصل لتحقيق األهداف التالية:  

  املساعدة على تعريف البلدان النامية بتلك املسائل؛  •  
لعمــل الــذي املســاعدة علــى تيســري إدراج خــربات البلــدان الناميــة وآرائهــا يف ا   •  

  تضطلع به األمم املتحدة حاليا، حسب االقتضاء؛  
املساعدة على تيسري إدراج خربات البلدان النامية وآرائها يف خطة عمـل منظمـة     •  

  التعاون والتنمية/جمموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح. 
الـدورة السـنوية   واللجنة الفرعية مكلفة كذلك بأن تبلغ اللجنة، بدءا من     

  ، مبا يلي: ٢٠١٥احلادية عشرة للجنة، يف عام 
االستكماالت املقترحة على اتفاقية األمم املتحدة النموذجية املتعلقة مبسائل   •  

عوجلت يف إطار خطة العمل بشـأن تآكـل الوعـاء الضـرييب ونقـل األربـاح،       
  مع التركيز بوجه خاص على االستكمال القادم من هذا القبيل؛  

ــاء الضــرييب ونقــل        •   ــة مبســائل تآكــل الوع ــة األخــرى املتعلق األعمــال املمكن
األرباح الـيت قـد ترغـب اللجنـة يف أن تباشـرها أو يف أن تطلـب إىل األمانـة        

  العامة مباشرهتا.  
  .“وستقدم اللجنة الفرعية تقريرا عن أنشطتها يف كل دورة سنوية    

  نة الفرعية والقى ذلك الترحيب.وتطوعت إنغيال ويلفورس لالنضمام إىل اللج  - ٤٩
  

ــادة   - واو   ــائل       ١٢املــ ــك املســ ــا يف ذلــ ــة، مبــ ــائل عامــ ــر يف مســ ــاوات): النظــ (اإلتــ
  باملعدات  املتعلقة

عرضت األمانة العامة هذا البند من جدول األعمال فقدَّمت مذكرة عـن الفـروق بـني      - ٥٠
لة هلـا يف االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة     من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية واملادة املقاب ١٢ املادة

التعاون والتنمية؛ مع التركيز على املسائل التقنية فيما يتعلق بتعريـف اإلتـاوات. وأشـري إىل أنـه     
ــة يف عــام    ١٢عنــدما مت حتــديث املــادة   ، ذكــرت ٢٠١١مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجي

لـــة بعـــض املـــدفوعات املتعلقـــة وجهـــات النظـــر املختلفـــة لـــبعض األعضـــاء فيمـــا يتعلـــق مبعام 
بالرباجميات يف الشرح اجلديد ولكن مل يتم تناول تلك املسائل بالتفصـيل. ولـوحظ أيضـا عـدم     

خــالل إعــداد  “املعــدات الصــناعية أو التجاريــة أو العلميــة”إجــراء مناقشــة تفصــيلية ملصــطلح 
  التفاقية األمم املتحدة النموذجية.   ٢٠١١  حتديث عام
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موجزة، طلبت اللجنة إىل األمانة أن تعدَّ مذكرة مشـفوعة بـنص مقتـرح     وبعد مناقشة  - ٥١
الــوارد يف شــرح  “املعــدات الصــناعية أو التجاريــة أو العلميــة”هبــدف توضــيح معــىن مصــطلح 

، فضال عن تناول مسـألة التغطيـة أو فيمـا عـدا ذلـك املـدفوعات املتعلقـة بالرباجميـات         ١٢ املادة
  احلاسوبية مبوجب هذه املادة.  

  
    ٤(أرباح رأس املال): اآلثار العملية املترتبة على الفقرة  ١٣املادة   - زاي  

) ٤( ١٣ قـــدَّمت الســـيدة ساكســـينا ورقـــة عـــن اآلثـــار العمليـــة املترتبـــة علـــى املـــادة   - ٥٢
)E/C.18/2014/CRP.13(  يتعلـق   ردا على استبيان عن املمارسات القطريـة فيمـا   ١٤استنادا إىل

ــادة ــة. وأوضــحت الســيدة ساكســينا عــددا مــن املســائل     ) مــن ا٤( ١٣ بامل ــة النموذجي التفاقي
العمليــة الــيت تواجههــا البلــدان الناميــة علــى وجــه اخلصــوص، مثــل االفتقــار إىل املعلومــات           
والقدرات الالزمة لتنـاول هـذه املسـألة. وأشـارت إىل أن بعـض املسـائل احملـددة الـيت تطرحهـا          

  لة ذات صلة، هي التالية:  حىت وإن أمكن حتديد معام هذه املادة،
احتمال عدم توفر معلومات لدى املتصرف عن الكيفية اليت تشكلت هبا قيمـة األصـل     •  

  سيما إذا تشكلت بصورة غري مباشرة.    موضوع املعاملة، وال
ــاريخ التصــرف الــذي قــد حيــل بــني موعــدين        •   ــة يف ت التحقــق مــن قيمــة األمــوال الثابت

  .  مواعيد امليزانية العمومية  من
  .“أمواال ثابتة”املسائل التعريفية بشأن ما يشكل   •  
  ما إذا كان ينبغي استخدام القيمة الدفترية أو القيمة السوقية العادلة.    •  
ما إذا كان يتعني أال يؤخذ يف االعتبـار سـوى األصـول الـواردة يف امليزانيـة العموميـة،         •  

  رية، على سبيل املثال.مبا ينطوي عليه ذلك من استبعاد لقيمة السمعة التجا
  كيفية ضمان دفع الضرائب عندما تكون املعاملة بني شخصني غري مقيمني.    •  
وأشارت السيدة ساكسـينا إىل أن بعـض الطـرق املمكنـة ملعاجلـة هـذه املسـائل تشـمل           - ٥٣
  يلي:    ما

  وضع أطر تنظيمية لإلبالغ املايل الشامل عن األموال الثابتة اململوكة.    •  
د مـن الشـفافية يف مبـادئ التقيـيم ويف تقـارير احلصـر القطاعيـة ويف حتديـد مكـان          املزي  •  

  األموال الثابتة.  
  وضع تشريعات توضيح القضايا فيما يتعلق بتاريخ التقييم وطريقته.    •  
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  .يف القانون الضرييب احمللي “األموال الثابتة” وضع تعريفات لـ  •  
  ألصول غري املادية.  حتديد قواعد واضحة بشأن تقدير قيمة ا  •  
  تبادل املعلومات بطريقة فعالة.  •  
  ووجهت اللجنة الشكر للسيدة ساكسينا على عملها يف هذه املسألة.    - ٥٤
  

(طرق إزالـة االزدواج الضـرييب): التضـارب يف الوصـف والتضـارب       ٢٣املادة   - حاء  
  التفسري    يف
اء مــن االتفاقيــة النموذجيــة بــ ٢٣ ألــف و ٢٣قــدم الســيد داوســن ورقــة عــن املــادتني   - ٥٥

أعـّدهتا السـيدة دوفييـه    )، E/C.18/2014/CRP.10(والتضارب يف الوصف والتضارب يف التفسري 
  بناء على طلب قُدِّم يف الدورة التاسعة للجنة.  

وأشار السيد داوسن إىل أنه يف حاالت التضارب يف الوصف يف إطـار القـوانني احملليـة      - ٥٦
الختالفات اليت تنشـأ بينـها يف تفسـري أحكـام املعاهـدة، قـد ختفـق املعاهـدة         للدول املتعاقدة أو ا

ــة االزدواج الضــرييب أو قــد تــؤدي إىل عــدم فــرض ضــرائب. وأشــار إىل أنــه      الضــريبية يف إزال
بـاء   ٢٣ ألـف و  ٢٣من شرح املـادتني   ٧-٣٢إىل  ١-٣٢اقُترِح يف الورقة دمج الفقرات من 

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ٢٣التعاون والتنميـة يف شـرح املـادة    من االتفاقية النموذجية ملنظمة 
ــول للتضــارب         ــدمي حل ــك هبــدف توضــيح تفســري األحكــام ذات الصــلة وتق ــة، وذل النموذجي

  الوصف، بإعطاء األسبقية للوصف مبوجب القانون الداخلي لدولة املصدر.    يف
ــة      - ٥٧ ــا يف الورقـ ــه اقُتـــرِح أيضـ ــار إىل أنـ ــافية وعـــالوة علـــى ذلـــك، أشـ ــرة إضـ إدراج فقـ
الواردة بالفعل كحكـم   - ٤ألف من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية هي الفقرة  ٢٣ املادة يف

لـذي مـن شـأنه أن    األمـر ا  -من االتفاقية النموذجية ٢٣من شرح املادة  ١٩بديل حتت الفقرة 
يعطــي لدولــة اإلقامــة احلــق يف عــدم إعفــاء أحــد عناصــر الــدخل أو رأس املــال مــىت بــات مــن    
املمكــن أن يــؤدي االخــتالف يف تفســري املعاهــدة بــني الــدول املتعاقــدة إىل ازدواج اإلعفــاء         

 ٢ الضرييب أو فرض ضرائب منخفضة على أرباح األسـهم والفوائـد واإلتـاوات بسـبب الفقـرة     
. مث قدمت السيدة ساكسينا ورقة تتضـمن تعليقـات غـري مؤيـدة     ١٢أو  ١١ و ١٠ادتني من امل

ألــف مــن االتفاقيــة النموذجيــة  ٢٣اإلضــافية اآلنفــة الــذكر يف املــادة  ٤القتــراح إدراج الفقــرة 
)E/C.18/2014/CRP.16ا يف تلك الورقة.  ) لألسباب املشار إليه  

وبعــد مناقشــة املســائل، وافقــت اللجنــة علــى أن تــدرج الفقــرات املــذكورة أعــاله           - ٥٨
بــاء مــن االتفاقيــة النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف   ٢٣ ألــف و ٢٣شــرح املــادتني  مــن
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مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة واقترحــت تعليقــات إضــافية لتوضــيح    ٢٣ شــرح املــادة
روق بني أحكام االتفـاقيتني النمـوذجيتني. وعـالوة علـى ذلـك، وافقـت اللجنـة علـى إدراج         الف

ألــف مـن اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة علــى أن   ٢٣اجلديــدة املقترحــة يف املــادة  ٤ الفقـرة 
يوافقــون علــى هــذا اإلدراج. وميكــن  شــرح هــذه املــادة أن بعــض أعضــاء اللجنــة ال توضــح يف

صـيغة الـيت ُيـراد منـها تبيـان تلـك اآلراء عـن طريـق إجـراء خطـي يف غضـون            االستقرار علـى ال 
  السنة التالية. وخالف ذلك، ميكن أن تنظر اللجنة يف هذه الصيغة يف دورهتا احلادية عشرة.  

  
  (تبادل املعلومات)   ٢٦املادة   - طاء  

ــو       - ٥٩ ــوىل الســيد ل ــادل املعلومــات وت ــة بتب ي رئاســة عــرض الســيد الرا املناقشــات املتعلق
ــوع (    ــذا املوضــ ــاول هــ ــة تتنــ ــيد الرا إىل ورقــ ــار الســ ــة. وأشــ ). E/C.18/2014/CRP.4اجللســ

مـن االتفاقيـة النموذجيـة، الحـظ      ٢٦يتعلق بالتغيريات املقترح إدخاهلا على شرح املـادة   وفيما
 علـى نفـس منـوال التغـيريات الـيت أدخلـت علـى االتفاقيـة         الرا أن هذه التغيريات ستسري السيد

ــة املعنيــة بتبــادل املعلومــات      ــة. وأشــار إىل أن اللجنــة الفرعي النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنمي
قيَّمــت العمــل الــذي قامــت بــه فعــال منظمــة التعــاون والتنميــة واعتربتــه مفيــدا للبلــدان الناميــة    

إىل أن التغيريات املقترح إدخاهلـا تشـمل بشـكل أساسـي      جوانب عديدة. وأشار السيد الرا يف
  يلي:    ما

) لتـــنصَّ صـــراحة علـــى إمكانيـــة تبـــادل املعلومـــات بـــني  ٢( ٢٦تعـــديل نـــص املـــادة   •  
  السلطات الضريبية وأجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية يف ظروف معينة.  

ويشـري   “توقعة للمعلومـات األمهية امل”توسيع نطاق الشرح حبيث يوضح تفسري معيار   •  
كعنصـر يف حتديـد مـدى األمهيـة      “تصـيُّد املعلومـات بنيـٍة مبيَّتـة    ”صراحة إىل مصطلح 
  املتوقعة للمعلومات.  

إيــراد إيضــاحات يف الشــرح ذات صــلة بتحديــد الشــخص الــذي يعتقــد أن يف حوزتــه   •  
  املعلومات املطلوبة.  

ة الــيت ترغــب يف حتســني ســرعة تبــادل إدراج لغــة اختياريــة يف الشــرح للــدول املتعاقــد  •  
  .٢٦  املعلومات وحسن توقيته مبوجب املادة

  ووافقت اللجنة على التغيريات املقترح إدخاهلا على املادة وشرحها.    - ٦٠
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وقدَّم السيد الرا بعد ذلك عرضا عن التبادل التلقائي للمعلومات يف املاضـي واحلاضـر     - ٦١
يسية القائمة مبا يف ذلك احلاجة إىل معاجلة املسـائل املتعلقـة   واملستقبل، خلص فيه التحديات الرئ

  بقدرات البلدان النامية.  
مث عــرض املنسِّــق بعــد ذلــك ورقــة عــن اقتــراح تنقــيح مدوَّنــة األمــم املتحــدة لقواعــد       - ٦٢

ــدويل       ــها علــى الصــعيد ال ــهرب مــن الضــرائب وجتنب الســلوك املتعلقــة بالتعــاون يف مكافحــة الت
)E/C.18/2014/CRP.5  وأوضح أن اللجنة اعتمدت هذه املدوَّنة يف دورهتا اخلامسة لكي ينظـر (

فيها اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي. ويف ذلـك الوقـت، أقـرَّ اجمللـس باملدونـة ولكنـه مل يتخـذ         
ارتــأت اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بتبــادل   مزيــدا مــن اإلجــراءات. ويف ضــوء التطــورات األخــرية، 

املعلومـات أن الفرصــة ســاحنة لتحــديث املدوَّنــة حـىت تواكــب تلــك التطــورات، واإلدالء ببيــان   
  لدعم التبادل التلقائي للمعلومات.  

وفيمــا يتعلــق بالعمليــة، اقتــرح الســيد الرا الســعي إىل التوصــل إىل اتفــاق أويل بشــأن      - ٦٣
ثيقة. وبعـد املناقشـات الـيت جـرت يف الـدورة العاشـرة، ميكـن البحـث يف         املبادئ الواردة يف الو

ــة        ــة العام ــة عشــرة. ويف الوقــت نفســه، ســتكلف األمان ــدورة احلادي ــة يف ال وضــع صــيغة معدَّل
بدراسة وضع شكل مناسب للوثيقة يسهل على الـدول التقّيـد بـه ويكـون مالئمـا علـى أفضـل        

يف اجمللــس واألمــم املتحــدة علــى نطــاق أوســع  حنــو ألي إجــراءات أو طرائــق ذات صــلة متبعــة
  .٢٠١٥وتقدمي تقرير عن ذلك يف الربع األول من عام 

ويف املناقشة بشأن عنوان املدوَّنة املقترحة وديباجتها، كان هناك اتفاق على أنـه حيـب     - ٦٤
جلنــة اخلــرباء املعنيــة بالتعــاون الــدويل يف املســـائل      ”بعبــارة   “حنــن ”االستعاضــة عــن كلمــة    

. ووافقت اللجنـة أيضـا علـى أن حتـدٍّد بدقـة عـدد البلـدان امللتزمـة باالعتمـاد املبكـر           “ضريبيةال
 للمعيــار العــاملي اجلديــد للتبــادل التلقــائي للمعلومــات قبيــل اعتمــاد الوثيقــة. وستضــاف عبــارة  

إىل العنوان بني معقوفتني، نظـرا ألن هنـاك حاجـة للمزيـد      “والتهرب التحايلي من الضرائب”
ــه بعــد ذلــك      مــن الــ  ــرار هنــائي بشــأن هــذه املســألة، وســيتم تطبيق تفكري واملناقشــات الختــاذ ق

  كامل أجزاء املدوَّنة.    يف
وعالوة علـى ذلـك، سـُيعدَّل العنـوان حبيـث يأخـذ يف احلسـبان إشـارة املدوَّنـة نفسـها             - ٦٥
راء علــى أن التبــادل التلقــائي للمعلومــات يف املقــام األول. وكــان هنــاك أيضــا توافــق يف اآل  إىل

ــة”حتــذف كلمــة   ــدان املتقدمــة النمــو      “خمتلف ــيت تواجههــا البل ــد اإلشــارة إىل التحــديات ال عن
والبلدان النامية، نظرا ألن هناك فقرات أخـرى حتـدِّد الشـواغل اخلاصـة للبلـدان الناميـة حتديـدا        

ان الناميـة  دقيقا. والتزمت اللجنة الفرعية مبواصـلة حتديـد أنـواع التحـديات الـيت تواجههـا البلـد       
  واملتقدِّمة النمو قبل الدورة املقبلة.  
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، اُتِفـَق علـى أن يعـاد    “األهـداف ” و “النطـاق ”وفيما يتعلـق بـأجزاء املدوَّنـة املعنونـة       - ٦٦
، حسب العملية املستخدمة جلعـل املدونـة   “تعتمد جلنة اخلرباء يف هذه الوثيقة”النظر يف عبارة 

ي واالجتمــاعي. واُتِفــَق أيضــا علــى أن تكــون     جــزءا مــن جــدول أعمــال اجمللــس االقتصــاد     
متسـقة يف   “التجنـب [التحـايلي] للضـرائب   ” أو “التهرب من دفـع الضـرائب  ”اإلشارات إىل 

  مجيع أجزاء الوثيق ويف األعمال األخرى اليت تضطلع هبا اللجنة ويف احملافل األخرى.  
اجلنـائي واملـدين   ”حذفت عبـارة  يف املدوَّنة،  “االلتزامات”وفيما يتعلق باجلزء املعنون   - ٦٧

(و)،  (أ) لتجنــب االلتبــاس. وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة  مــن الفقــرة الفرعيــة “علــى الســواء
ــطلح   ــة يف مصـ ــة الفرعيـ ــتبتُّ اللجنـ ــرية”سـ ــورات األخـ ــرة   “التطـ ــه. ويف الفقـ ــا يشـــري إليـ ومـ

الناميـة علـى حتديـد    (ح)، ينبغي ذكر األمم املتحدة بني املنظمات الـيت تسـاعد البلـدان     الفرعية
ــة      ــرة الفرعي ــُتنقَّح الفق ــدرات. وس ــاء الق ــال بن ــا يف جم ــع    احتياجاهت ــل توزي ــى حنــو يكف (ط) عل

االلتزامــات بــني البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة توزيعــا عــادال، وستضــاف معلومــات   
ارة إىل إضافية عن نـوع االلتـزام. وعـالوة علـى ذلـك، مت التوصـل إىل اتفـاق بشـأن إضـافة إشـ          

البلـدان الـيت متـر    ”ضرورة إجياد الضمانات املناسبة وقواعد السرية. وسـتحذف اإلشـارات إىل   
  .“اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

وأُديل ببيــان بشــأن تبــادل املعلومــات عــن املدوَّنــة املقترحــة بالنيابــة عــن برناديــت بتلــر    - ٦٨
  لوحظ، بصفة أساسية، ما يلي:  مل تتمكن من حضور املناقشة). ويف ذلك البيان،   (اليت
احملفـل املالئـم    املنتدى العاملي املعين بالشفافية وتبادل املعلومات لألغراض الضريبية هـو   •  

  السياسية.    لتشجيع فعالية التبادل التلقائي للمعلومات وتعزيزها من خالل االلتزامات
قهــا مــن خــالل التبــادل ينبغــي للجنــة أن تقــدِّم الــدعم للبلــدان الناميــة وهــي تشــقُّ طري  •  

  الفعال للمعلومات، عند الطلب، وتطبيق املعيار اجلديد للتبادل التلقائي للمعلومات.  
ينبغـي للجنـة أن تضـع املزيـد مـن االلتزامـات السياسـية علـى كاهـل الـدول            بيد أنه ال  •  

ل األعضاء من البلدان النامية فيما يتعلق بتبادل املعلومات لألغراض الضريبية من خـال 
  مدوَّنة السلوك املقترحة.  

ينبغي أن يكون عمل اللجنة جمـرد تكـرار جلهـود متعلقـة مبسـائل تناولتـها منظمـات         ال  •  
  أخرى بدرجة كافية.  

  وأُعرِب عن الشكر للجنة الفرعية ملا قامت به من عمل.    - ٦٩
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  فرض الضرائب على اخلدمات (مواد متنوعة)    -ياء   
  مناقشة عامة   -  ١  

ًء على طلب قدَّمتـه اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة للسـيد ليـاو، قـدم السـيد يانشـنغ زو          بنا  - ٧٠
ورقــة عــن اخلــدمات املقدَّمــة علــى اإلنترنــت والتحــديات الــيت متثلــها لعمليــة فــرض الضــرائب    
بسبب القواعد اليت توضع عموما وال تراعى فيها سوى مؤسسات األعمال التجاريـة التقليديـة   

)E/C.18/2014/CRP.9   ــة تعريــــف ــعوبات الــــيت اعترضــــت حماولــ ــيد زو الصــ ــاول الســ ). وتنــ
ــا هلـــا. وأشـــار   “اخلـــدمات” ، والحـــظ أن أيـــاً مـــن االتفـــاقيتني النمـــوذجيتني مل يقـــدِّم تعريفـ
هنـا ميكـن أن تكـون    تصنيفات خمتلفة للخدمات طرحت يف الورقة اليت قدَّمها علـى اعتبـار أ   إىل

ذات صــلة باملوضــوع، مبــا يف ذلــك أربعــة أســاليب لتوريــد اخلــدمات يف إطــار االتفــاق العــام     
ــة          ــابات القومي ــام احلس ــاوالت نظ ــارة العامليــة وحم ــة التج ــق بالتجــارة يف اخلــدمات ملنظم املتعل

  .  “خدمات هامشية”  و“ خدمات ُمْحِدثة لتغيريات”تصنيف اخلدمات إىل  ٢٠٠٨  لعام
واعتــرب الســيد زو أن القواعــد الــيت يســتند إليهــا فــرض الضــرائب علــى التجــارة عــرب       - ٧١

احلدود كانت قد وضعت قبل التسعينيات من القرن املاضي وأصبحت نوعا مـا عدميـة األمهيـة    
يف مواجهة اقتصـاد يغلـب عليـه الطـابع الرقمـي بـاطراد. واسـتعرض فئـتني مـن اخلـدمات علـى            

(ب) خـدمات مقترنـة مبعلومـات     دمات مقترنة بأشياء ماديـة؛ و أساس أسلوب التوريد: (أ) خ
أو معارف. وأوضح أن اخلـدمات ميكـن تقـدميها بنقـل ملكيـة املخـزون (السـلع أو املعلومـات)         

ــة       أو ــول امللموســ ــة (األصــ ــول الرأمساليــ ــتخدام األصــ ــن اســ ــتقلة عــ ــورة مســ ــدها بصــ توريــ
  املعلومات).    أو
زايدة للخـدمات املقدَّمـة عـرب الفضـاء اإللكتـروين، الـيت       وأشار السيد زو إىل األمهية املت  - ٧٢

عرَّفها بأهنا مجيع أنواع اخلدمات اليت يتم إنتاجها وتقدميها واسـتهالكها عـرب شـبكة احلاسـوب     
من خالل براجميات حاسوبية. واقترح تعديل االتفاقيـة النموذجيـة كـي تتنـاول هـذه اخلـدمات       

  من خالل خيارات من قبيل ما يلي:  
  ضافة حكم منفصل يتناول مجيع أنواع اخلدمات املقدَّمة عرب الفضاء اإللكتروين.  إ  •  
  وضع حكم جديد متعلق برسوم اخلدمات التقنية املقدَّمة عرب الفضاء اإللكتروين  •  
مــن االتفاقيــة النموذجيــة لتشــمل إيــالء االعتبــار الســتخدام    ١٢توســيع نطــاق املــادة    •  

لتجاريـــة أو العلميـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أو احلـــّق قواعـــد البيانـــات الصـــناعية أو ا
  استخدامها.    يف
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التعامل مع املوقع الشبكي الذي متارس مـن خاللـه املؤسسـة التجاريـة عملـها باعتبـاره         •  
  منشأة إلكترونية دائمة.  

ــة        - ٧٣ ــة الفرعي ــه للمشــاركة يف أعمــال اللجن ــة بالشــكر للســيد زو ودعت وتوجهــت اللجن
  باخلدمات.  املعنية

  
  ملادة املتعلقة باخلدمات التقنيةا  -  ٢  

، أكدت اللجنة قرارها إدراج مـادة جديـدة   ٢٠١٣يف الدورة التاسعة املعقودة يف عام   - ٧٤
تتناول مسألة فرض ضرائب علـى اخلـدمات التقنيـة. وشـكل كـل مـن صـياغة املـادة وشـرحها          

  الضريبية للخدمات.   جزءا من الوالية األوسع نطاقا للجنة الفرعية املعنية باملعاملة
وقال السيد براين أرنولد، أثناء عرض الورقة اليت أعدَّها بشأن املادة اجلديدة املقترحـة    - ٧٥

) بوصــفه خــبريا استشــاريا، إنــه حــاول التقيــد بالصــيغة احلاليــة E/C.18/2014/CRP.8وشــرحها (
، مـع إجـراء بعـض    ١٢و  ١١النموذجية وإنه اتبع األحكام الواردة بالفعل يف املادتني لالتفاقية 

التعديالت اليت متليها الضرورة. وعموما، تتبع املادة اجلديدة املبـدأ القائـل إن البلـد الـذي تنشـأ      
فيه عمليات الدفع يكون له احلق يف فرض ضرائب علـى هـذه املـدفوعات علـى أسـاس إمجـايل       

يف مــا يتعلـق بــالوجود يف البلـد، وبصــرف النظـر عمــا إذا كانـت اخلــدمات مقدَّمــة     دون تقييـد  
  داخل البلد أو خارجه.  

أما فيما يتعلق بأحكام املادة اجلديدة، فالفقرة األوىل حتدِّد نطاقهـا: املـدفوعات مقابـل      - ٧٦
ة األخـرى الـذي   اخلدمات التقنية اليت تنشأ يف دولة متعاقـدة وُتـؤدى للمقـيم يف الدولـة املتعاقـد     

يقدم هذه اخلدمات، جيوز إخضاعها للضريبة يف تلك الدولـة األخـرى. وهتـدف الفقـرة الثانيـة      
إىل توضــيح الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا فــرض ضــرائب يف البلــد املصــدر علــى املــدفوعات مقابــل     
اخلدمات التقنية. وجيوز أيضا للبلد الذي تنشأ فيـه املـدفوعات أن يفـرض عليهـا ضـرائب علـى       

وقــد خيتلــف بــاختالف أنــواع    أســاس إمجــايل ومبعــدل يتفــق عليــه الشــريكان يف املعاهــدة (      
  التقنية).    اخلدمات

، وهـو مـا أقـرَّ    “اخلـدمات التقنيـة  ”وضع تعريف للمدفوعات مقابل  ٣وحتاول الفقرة   - ٧٧
 السيد أرنولد بأنه سيحتاج إىل مزيد من التفصيل مع إدراج بعض األمثلـة يف الشـرح. وتعـرَّف   

املدفوعات مقابـل اخلـدمات التقنيـة حاليـا علـى أهنـا مـدفوعات مقابـل خـدمات إداريـة وتقنيـة            
ــد مــن املعاهــدات الــيت       واستشــارية، وهــي الصــيغة نفســها الــيت ســبق أن اســتخدمت يف العدي
تتضمن حكما خبصوص املدفوعات مقابـل اخلـدمات التقنيـة. واقتـرح السـيد أرنولـد اسـتخدام        

وغري احملددة الـيت اسـُتخدمت يف تلـك األحكـام (والـيت كـان يتـوخى         نفس املصطلحات العامة
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ن التوجيــه يف الشــرح مــع ســوق  أن تقــوم املــادة املقترحــة أساســا بتكرارهــا) وتقــدمي املزيــد مــ  
  مفصلة.    أمثلة
وأشار السيد أرنولد أيضا إىل أن التعريـف حصـري، ألنـه مل يـنص علـى أي جلـوء إىل         - ٧٨

لى املزيد من التفاصـيل أو اإلضـافات. وال يشـمل التعريـف اسـترداد      القانون احمللي للحصول ع
ــة       ــاول مــواد أخــرى مــن االتفاقي ــدفعها ربُّ العمــل للمــوظفني. وتتن ــالغ الــيت ي النفقــات أو املب

ــواد     ــد امل ــى وجــه التحدي ــة، وعل ــدفوعات إىل  ١٩ و ١٨ و ١٦ و ١٥النموذجي ، موضــوع امل
ــد أن إدمــاج امل   ــرى الســيد أرنول ــوظفني. وي ــا    امل ــة متام ــالغ املســتردة أو اســتبعادها مســألة قابل ب

للنقاش. وأشار إىل أن دافعي الضرائب، يف حالـة اسـتبعاد املبـالغ املسـتردة، قـد يسـعون إىل أن       
يضمِّنوا عقدهم بنـدا يـنص علـى أن مجيـع النفقـات ستسـترد، وهكـذا ففـرض الضـرائب علـى           

ــى أســاس إمجــايل و      ــتم عل ــع أن ي ــذي كــان يتوق ــدفوعات ال ــدل خمفــض سيصــبح فرضــا   امل مبع
للضرائب على أساس صاف مع تطبيق نفس املعـدل املخفـض. وبالتـايل، هنـاك خطـر احتمـال       

  إساءة االستخدام يف حالة هذا االستبعاد.  
. فــإذا كــان ملقــدم ١٢و  ١١ و ١٠صــياغة مماثلــة ألحكــام املــواد  ٤وصــيغت الفقــرة   - ٧٩

ابـت يف البلـد اآلخـر وارتبطـت اخلـدمات فعـال       اخلدمات غري املقيم إما منشـأة دائمـة أو مقـر ث   
، بــدال مــن املــادة  ١٤أو  ٧بتلــك املنشــأة الدائمــة أو ذلــك املقــر الــدائم، تنطبــق حينئــذ املــادة   

  املتعلقة باألتعاب مقابل اخلدمات التقنية، وتفرض الضرائب على أساس صاف.  
اليت تنشأ فيهـا مـدفوعات   قواعد االعتبار فيما يتعلق باحلاالت  ٦و  ٥وتقدم الفقرتان   - ٨٠

ــرة     ــادتني    ٥مقابــل اخلــدمات التقنيــة. والفق ــبيهة بأحكــام امل . وتتضــمن قاعــدة  ١٢و  ١١ش
االعتبار فيها اعترافا باملدفوعات مقابـل اخلـدمات التقنيـة الناشـئة يف البلـد الـذي يكـون الـدافع         

مـا حتمـل إمـا املنشـأة     مقيما فيه أو الذي يكون للدافع فيه إما منشـأة دائمـة أو مقـر ثابـت، إذا     
علــى اســتثناء مــن هــذه القاعــدة.  ٦الدائمــة أو املقــر الثابــت تلــك املــدفوعات. وتــنص الفقــرة  

فاملدفوعات مقابـل اخلـدمات التقنيـة ال تعتـرب أهنـا نشـأت يف الدولـة إذا كـان الـدافع مقيمـا يف           
دولـة ثالثـة ويتحمـل    تلك الدولة، ولكنه ميلك منشأة دائمة أو مقرا ثابتا يف الدولة األخـرى أو  

  املدفوعاِت إما تلك املنشأة الدائمة أو ذلك املقر الثابت.  
ــدفوعات          - ٨١ ــاول امل ــا يتن ــدة ال تتضــمن حكم ــادة اجلدي ــد إىل أن امل ــيد أرنول ــار الس وأش

  ).  ٦( ١٢) أو املادة ٦( ١١الزائدة؛ وال يوجد أي نظري للمادة 
راقبيها أسئلة وطلبـوا توضـيحا بشـأن    وخالل املناقشات، طرح بعض أعضاء اللجنة وم  - ٨٢

الـذي مل ُيتنـاول يف الـنص، أو أسـباب عـدم وضـع بنـد         “ملكية االنتفـاع ”مسائل مثل مفهوم 
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ــاول  ــدة ”يتن ــدفوعات الزائ ــا إ “امل ذا كانــت هــذه األحكــام مالئمــة   . وتباينــت اآلراء بشــأن م
أخـرى. ودارت  يتعلق باملدفوعات مقابل اخلـدمات، حـىت وإن كانـت مهمـة يف سـياقات       فيما

أيضا بعض املناقشات بشأن ما إذا كـان يـتعني تنـاول املسـائل املتعلقـة مبـدة اإلقامـة الـواردة يف         
  املقترحة على حنو أكثر حتديدا يف املادة نفسها.   ٤الفقرة 
وعلى الرغم من أن العديد من األعضاء رحبوا باملادة اجلديـدة ألهنـم رأوا أهنـا تسـاعد       - ٨٣

يف التعامل مع القضـية الصـعبة املتمثلـة يف فـرض ضـرائب علـى اخلـدمات التقنيـة         البلدان النامية 
وتستجيب حلاجة تظهر يف ممارسات الدول، أعـرب أعضـاء آخـرون عـن شـواغل بشـأن عـدة        
جوانــب مــن مشــروع املــادة الــذي قدَّمــه الســيد أرنولــد، وخصوصــا نطــاق مــا ميكــن اعتبــاره    

ا يف ذلك مراقبو بلدان مثـل اجلمهوريـة التشـيكية،    خدمات تقنية. وأعرب عدد من املراقبني، مب
أيضــا عــن شــواغل إزاء اتســاع نطــاق احلكــم وافتقــاره للوضــوح. ودعــا الســيد لــوي والســيد   
داوســن إىل إجــراء مناقشــة ألهــداف السياســة العامــة ملثــل هــذا احلكــم مــن املعاهــدة مــن أجــل  

ة فـرض ضـرائب علـى أتعـاب     حتديد النطاق املناسب. وأشـار بعـض أعضـاء اللجنـة إىل إمكانيـ     
، “اإلتـاوة ”اخلدمات التقنية علـى النحـو املقصـود مـن خـالل توسـيع نطـاق تعريـف مصـطلح          

  وأشاروا إىل أن هذا النهج من شأنه أن يغين عن وضع مادة جديدة.  
وأجرت اللجنة مناقشة مطوَّلة بشأن مدى مالءمة اعتماد قاعدة تعاهدية متـنح حقـوق     - ٨٤

س حمل إقامة من يقوم بالدفع مقابـل اخلدمـة. واعتـربت اللجنـة كمثـال      فرض ضرائب على أسا
منوذجي فردا يقيم يف اململكة املتحدة ولكنه كان موجودا يف بلد آخر ودفع مقابل خدمـة مـا.   
فاملادة اجلديدة بالصـيغة الـيت وضـعها السـيد أرنولـد سـتعطي للمملكـة املتحـدة احلـق يف فـرض           

وإن مل يقـم الفـرد بـأي خصـم متعلـق باألتعـاب عنـد حسـاب         ضريبة على مبلغ األتعاب، حىت 
أدناه). ومل تظهر تلك النتيجة علـى أهنـا    ٩١التزاماته الضريبية يف اململكة املتحدة (انظر الفقرة 

مناسبة كمسألة من مسائل السياسات العامة بالنسـبة لـبعض أعضـاء اللجنـة. ومـع ذلـك، رأى       
تســتخدم بالفعــل يف ممارســات الــدول تــدعم      أعضــاء آخــرون أن املصــطلحات العامــة الــيت    

اإلخضــاع املالئــم بــدال مــن املفــرط للضــرائب يف الدولــة املصــدر وتتــيح احلفــاظ علــى األوعيــة 
  الضريبية اليت تشكل طبيعة اقتصاد اخلدمات حتديا هلا.  

وخبصوص مسألة ملكية االنتفاع، قدم السـيد أرنولـد األسـباب الـيت حتملـه علـى عـدم          - ٨٥
بأن هناك ما يـدعو إىل تناوهلـا. ففـي األحكـام األخـرى مـن االتفاقيـة النموذجيـة الـيت           االعتقاد

تتناول موضوع فرض الضـرائب علـى اخلـدمات، مل يـرد ذكـر ملكيـة االنتفـاع. ويـرى السـيد          
مـن   ١أرنولد أن ذكرها كان سيؤدي إىل بعض اللبس. وأشار أيضـا إىل أنـه أدرج، يف الفقـرة    

املدفوعات مقابل اخلـدمات  ”يف عبارة  “الذي يقدم تلك اخلدمات”ات املادة اجلديدة، الكلم
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مـن أجـل ربـط     “للمقيم يف الدولة املتعاقدة األخرى الذي يقـدم تلـك اخلـدمات   […] التقنية 
 “املالــك املنتفــع”الــدفع بــدافع الضــرائب، وهــو مــا يشــكل أساســا معــادال للمعــايري املتعلقــة بـــ 

  .  ١٢و  ١١الواردة يف املادتني 
وأشار أحـد األعضـاء إىل أن مسـألة ملكيـة االنتفـاع تـرد يف املـواد الـيت تتنـاول فـرض             - ٨٦

الضرائب على أساس إمجايل أو الـدخل دون عمـل فعلـي، كمـا هـو احلـال يف املـادة املقترحـة،         
د تـــؤدي عبـــارة قـــهـــوم موضــع فيهـــا. وعـــالوة علـــى ذلــك،   وبالتــايل ينبغـــي أن يكـــون للمف 

) (ب)، ألن هـذه العبـارة تعـين    ٣( ٥مثل تلـك املتعلقـة باملـادة    إىل خالفات  “خدمات يقدم”
ضمنا بالنسبة ألغلب أعضـاء اللجنـة أنـه يـتعني أن يكـون هنـاك وجـود مـادي. وأشـار العضـو           
أيضا إىل أن املالك االقتصادي هـو الـذي جيـب أن ينتفـع ولـيس املالـك القـانوين، إذ ينبغـي أال         

  قة التعاهدية هذا احلكم.  يستغل طرف ثالث ال ميثل جزءا من العال
، طـرح السـيد   “املالـك املنتفـع  ”ويف إطار االستجابة ملا جاء يف املناقشة بشأن مفهـوم    - ٨٧

مـن املـادتني    ٦أرنولد حكما أعيدت صياغته يشمل هذا املفهوم. وفيما يتعلق باستبعاد الفقـرة  
باه املشـاركني إىل أن تلـك   اللتني تتناوالن املدفوعات الزائدة، وجه السيد أرنولد انت ١٢و  ١١

األحكام ال تنطبق إال على سعر الفائدة ومعدل اإلتـاوة، وأنـه ال نظـري هلـا يف اخلـدمات التقنيـة       
ــاول املــدفوع الزائــد فيمــا يتعلــق       ــا ذكــره الســيد أرنولــد، مت تن ــدة. ووفقــا مل أو يف املــادة اجلدي

لكـن، نظـرا للتأييـد الــذي    ، وهـو أمـر يفتــرض أن يكـون كافيـا. و    ٩باخلـدمات يف إطـار املـادة    
جديـدة   ٧بدي ملثل هذا احلكم، مشل مشـروع الـنص الـذي أعـاد تقدميـه السـيد أرنولـد فقـرة         أُ

  بشأن األتعاب املفرطة.  
عدت استجابة ملا دار يف املناقشـات، حـذف   ومشلت الصيغة اجلديدة هلذه املادة، اليت أُ  - ٨٨

(سـيتم تنـاول ذلـك يف الشـرح)، ولكـن       ٢٠ و ١٧اإلشارة إىل املادة على أهنـا رهـن باملـادتني    
يف املادة نفسـها أو فقـط يف الشـرح تركـت بغيـة       ٨مسألة ما إذا كان ينبغي اإلشارة إىل املادة 

  اختاذ قرار بشأهنا يف موعد الحق.  
وخبصــوص املســألة الناشــئة الــيت تتعلــق بصــياغة خيــارين بــديلني للمــادة يف نــص املــادة    - ٨٩

، أشارت منسقة اللجنـة الفرعيـة املعنيـة    ٢٥ و ٢٣ و ١٨ و ٨ املواد نفسها، كما هو احلال يف
ــديل. وأشــارت إىل أن بوســع       ــرد أي مشــروع نــص ب ــه مل ي ــا، إىل أن باخلــدمات، الســيدة كان
األعضاء الذين قد يرغبون يف صياغة نص بديل القيام بذلك وستحاول اللجنة الفرعية إدراجـه  

فكرة إدراج احلكم اجلديد داخل مادة أخـرى (مثـل   كخيار يف الشرح. وذكَّرت األعضاء بأن 
  ) قد نوقشت واستبعدت خالل الدورة التاسعة للجنة.  ١٢املادة 
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وبعد إجراء بعض املناقشات، اتُّفق على أال تكون هنـاك سـوى مـادة واحـدة فقـط يف        - ٩٠
رح. االتفاقية النموذجية؛ غري أنه ستصاغ نسخة بديلة جديدة لـنص املـادة كـي تـدرج يف الشـ     

وطلب إىل أعضاء اللجنة الفرعية الذين يفضلون خيارا بديال ذا نطـاق أقـل تعميمـا أن يقـدموا     
هذا النص بناء على ما يرونه. واتُّفق على أن يتناول الشرح احلجج املؤيـدة واحلجـج املعارضـة    
لكل من املادة اجلديدة واخليارين البديلني بصورة عادلـة، ودعـي علـى وجـه اخلصـوص أولئـك       

ذين رأوا أن احلجج املعارضة مل ُتشرح شرحا وافيا إىل تقدمي مشـروع نـص ميكـن أن يـدرج     ال
يف مشروع الشـرح. وسـعيا إلظهـار املمارسـات القطريـة يف هـذا اجملـال بشـكل مالئـم، ينبغـي           
االعتراف بأن بعض البلدان قد ال ترغب يف إدراج املادة اجلديدة يف معاهداهتا بأي شـكل مـن   

  ب كتلك املذكورة أعاله.  األشكال، ألسبا
وأثــريت مســألة أخــرى تتعلــق خبصــم متلقــي اخلــدمات التقنيــة ألتعــاب اخلــدمات عنــد   - ٩١

حســاب الــدخل لألغــراض الضــريبية. ويف هــذا الصــدد، أبــدي تعليــق مفــاده أنــه ينبغــي عــدم    
إدخــال املســتهلكني اخلــواص علــى وجــه التحديــد يف نطــاق املــادة. والحــظ الســيد أرنولــد أن  

من الشرح تتضمن صيغة هبذا املعـىن ميكـن إدراجهـا يف الـنص نفسـه إذا ارتئـي أهنـا         ٤٠رة الفق
مناســبة. وأكــدت الســيدة كانــا أن اللجنــة الفرعيــة ســتقدم تقريــرا بشــأن التقــدم احملــرز يف          

مـــادة جديـــدة بشـــأن اخلـــدمات االجتمـــاع املقبـــل، وفقـــا للواليـــة اخلاصـــة بإعـــداد مشـــروع 
. وشـكر الـرئيس اللجنـة    ٢٠١٦ملسـتكملة لالتفاقيـة النموذجيـة لعـام     تدرج يف الصـيغة ا  التقنية

ــا، والســيد أرنولــد علــى مــا بــذلوه يف هــذ    ــاالقتراح  الفرعيــة، والســيدة كان ا اجملــال، ورحــب ب
، رغـم املشـاكل   ٢٠١٥إىل إعطاء أولويـة عاليـة لعقـد اجتمـاع للجنـة الفرعيـة يف عـام         الداعي

  املتعلقة باملوارد.  
  

فــاوض علــى املعاهــدات الضــريبية الثنائيــة بــني البلــدان املتقدمــة النمــو    دليــل الت  - كاف  
  والبلدان النامية  

ــى املعاهــدات الضــريبية        - ٩٢ ــاوض عل ــة بالتف ــة املعني ــة الفرعي ــة اللجن ــا لوالي ــدليل  - وفق ال
العملي، قدم منسق اللجنة الفرعية، فولفغانغ الزارس، تقريرا عن التقدم احملرز يف العمل بشـأن  

ليل عملي جديد للتفاوض على املعاهدات الضريبية الثنائيـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو      وضع د
). وبـدأ باسـتعراض الواليـة احلاليـة للجنـة املتعلقـة بـدليل        E/C.18/2014/CRP.6والبلدان النامية (

، والتطـورات التارخييـة   ٢٠٠٤/٦٩س االقتصـادي واالجتمـاعي   التفاوض، الواردة يف قرار اجملل
. مث ذكر اللجنة بـأن أحـدث صـيغة لـدليل     ١٩٦٧يف األعمال املتصلة بدليل التفاوض منذ عام 

  .  ٢٠٠٣التفاوض نشرت يف عام 
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وأشار السيد الزارس بعد ذلـك إىل أن اللجنـة الفرعيـة اجلديـدة، الـيت ُشـكلت خـالل          - ٩٣
جنــة، مكلفــة بعــرض صــيغة ملشــروع دليــل جديــد للتفــاوض علــى اللجنــة يف الـدورة التاســعة لل 

دورهتــا احلاديــة عشــرة. وأفــاد بــأن العمــل يســري يف االجتــاه الصــحيح، وأوجــز اخلطــوط العامــة  
لــدليل التفــاوض اجلديــد وبنيتــه املقترحــة، وفــق الصــيغة الــيت وضــعتها اللجنــة الفرعيــة. مث قــدم   

مع واضعي نص دليل التفاوض كي تنظر فيه اللجنـة الفرعيـة   إحاطة إىل األعضاء بشأن التعاقد 
وأشار إىل أن مشروع النص األول قد ُسـلِّم ونظـرت فيـه اللجنـة الفرعيـة خـالل اجتماعهـا يف        

  .  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
مث وجه السيد الزارس سؤاال إىل اللجنـة انبثـق عـن مناقشـات اللجنـة الفرعيـة. ووفقـا          - ٩٤

، يفترض أن يعكـس دليـل التفـاوض النسـخة احلاليـة لالتفاقيـة النموذجيـة        لوالية اللجنة الفرعية
وشرحها، فضال عما تتخذه اللجنة من قـرارات تـؤدي إىل إحـداث تغـيري فيهمـا. ومـع ذلـك،        
قــد تكــون التطــورات واملناقشــات احلاليــة داخــل مشــروع منظمــة األمــن والتعــاون يف امليــدان    

حتويل األرباح، اليت مل تنظر فيها اللجنة بعـد، مفيـدة   االقتصادي بشأن تقلص الوعاء الضرييب و
لقارئي دليل التفاوض. وبناء على ذلك، اقترحت اللجنة الفرعيـة إدراج تلميحـات إىل مناقشـة    
ــة     ــياق جمموعـ ــرائب الدوليـــة يف سـ ــة يف جمـــال الضـ ــد القائمـ ــة بالقواعـ بعـــض املشـــاكل املتعلقـ

يدان االقتصادي بشأن تآكل الوعاء الضـرييب  العشرين/خطة عمل منظمة التعاون والتنمية يف امل
  وحتويل األرباح.  

وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، طرحت فكرة مفادها أنه حبلول وقت تقدمي مشـروع    - ٩٥
دليل التفاوض إىل اللجنة، سـتكون منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي قـد انتـهت         

راءات بشــأن تآكــل الوعــاء الضــرييب وحتويــل   مــن إعــداد بعــض احللــول الــيت تتعلــق بعــدة إجــ   
األرباح. ورد السيد الزارس قائال إن الـدليل اجلديـد للتفـاوض يفتـرض أن يسـتند إىل قـرارات       
اللجنة، اليت ستحتاج إىل وقت للـتفكري يف حلـول املنظمـة املـذكورة. مث تقـرر أن يشـمل دليـل        

ــة، ولكــن أيضــ    ــول املمكن ــات حتــديث  التفــاوض إشــارات إىل املشــاكل واحلل ا أن جتــرى عملي
أخرى يف الطبعـة املقبلـة مـن دليـل التفـاوض أو إلكترونيـا يف سـياق األنشـطة األخـرى املتعلقـة           

  بتنمية القدرات.
  

  فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية  -الم   
عرض منسق اللجنة الفرعية املعنية باملسائل املتعلقة بفـرض الضـرائب علـى الصـناعات       - ٩٦

اجية يف البلدان النامية، ايريك مينساه، التقدم الذي أحرزته اللجنة الفرعية يف عملـها،  االستخر
). وأوضـــح العمـــل الـــذي اضـــطلعت E/C.18/2014/CRP.3يف ضـــوء تقريـــره عـــن املوضـــوع (
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علومـات عـن العمليـة، وشـكر مجهوريـة      اللجنة الفرعية علـى مـدار العـام املاضـي، وعـرض م      به
ترتانيــا املتحــدة وجنــوب أفريقيــا الستضــافتهما اجتماعــات اللجنــة الفرعيــة. وذكــر أن العمــل   

  يف إطار خطة العمل على املسائل التالية:  جارٍ
راجية والعالقــــة إعــــداد مــــذكرة تســــتعرض املســــائل املتعلقــــة بالصــــناعات االســــتخ  •  

  .املسائل  هذه  بني
  .يف اخلارج “عمليات البيع غري املباشرة”لرأمسالية، مبا يف ذلك مسألة الضرائب ا  •  
  ضرائب القيمة املضافة، مبا يف ذلك اشتراطات احملتوى احمللي.  •  
  املعاملة الضريبية إلخراج املرافق االستخراجية من اخلدمة يف هناية دورة حياهتا.  •  
  يف املعاهدات الضريبية.املسائل املتعلقة بضرائب الصناعات االستخراجية   •  

  
  ويف إطار خطة العمل املقترحة أيضا، سيبدأ العمل بشأن املسائل التالية:  - ٩٧

كفاءة مراجعة الفـواتري والتكـاليف، مبـا يف ذلـك بعـض املسـائل الـيت شـاعت اإلشـارة            •  
  “.سوء التسعري يف التجارة”إليها بعبارة 

  يف قطاع الصناعات االستخراجية.املسائل املتعلقة مبفهوم املنشأة الدائمة   •  
  .احلكومية، أي خمتلف أشكال الضرائب اليت تفرضها احلكومة “االستقطاعات”أنواع   •  
  لتفاوض وإعادة التفاوض على اجلوانب الضريبية للعقود.ا  •  

  
ــاريع املــــــذكرات التوجيهيــــــة املرفقــــــة بالوثيقــــــة     - ٩٨ ــارد مشــــ ــيد لينــــ مث عــــــرض الســــ

E/C.18/2014/CRP.3    وهي كالتايل: (أ) مذكرة عامة تستعرض املسائل املتعلقة بفـرض الضـرائب
على الصناعات االسـتخراجية (املرفـق ألـف)؛ (ب) ضـرائب األربـاح الرأمساليـة وعمليـات البيـع         

  عات االستخراجية (املرفق جيم).غري املباشرة (املرفق باء)؛ (ج) ضريبة القيمة املضافة يف الصنا
واشترك بعدها أوالف فييللسا وبريان توومي يف تقدمي عـرض عـن اجلوانـب الضـريبية       - ٩٩

إلخــراج املرافــق االســتخراجية مــن اخلدمــة، وهــي املســألة الــيت يتناوهلــا املرفــق دال مــن الوثيقــة 
E/C.18/2014/CRP.3          وعـرض تشـارلز بـاجوجنو التجـارب الـيت خاضـتها اهليئـة املعنيـة بضـريبة .

الدخل يف ترتانيا والتشـريعات الـيت أصـدرهتا مـؤخرا لتنظـيم فـرض ضـرائب األربـاح الرأمساليـة          
ــا املرفــق بــاء.            ــي املســألة الــيت يتناوهل ــة األســهم، وه ــر مللكي ــل غــري املباش ــى عمليــات النق عل

كو حملــة عامــة عــن املســائل املتعلقــة بضــرائب الصــناعات االســتخراجية        تومــاس بــال  قــدم مث
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املعاهـــدات الضـــريبية، انطالقـــا مـــن مشـــروع مـــذكرة توجيهيـــة تتنـــاول املســـائل املتعلقـــة    يف
  بالصناعات االستخراجية يف بعض املعاهدات املختارة (املرفق هاء).

علقان بالتسعري الـداخلي يف جمـال   وأشار السيد لينارد إىل أن هناك مسألتني هامتني تت  - ١٠٠
تتناول هـاتني املسـألتني، ممـا يسـتدعي      ةالصناعات االستخراجية. وأضاف أن جلانا فرعية خمتلف

التنسيق بينها. ورأى أنه ميكن تسـهيل هـذا التنسـيق حبضـور بعـض أعضـاء اللجنـة اجتماعـات         
ك بينـهما ملناقشـة املسـائل    اللجنتني الفرعيتني كلتيهما، وأنه ميكن مستقبال عقد اجتمـاع مشـتر  

ــزاك ج. أريــاس       ــة خاصــة بواحــدة مــن هــذه املســائل، عــرض اي ــة. ويف جلســة إعالمي املتداخل
الـيت   “الطريقـة السادسـة  ”عرف باسـم  إستيبان ومونيك فان هركسن املفهوم الكامن وراء ما ُي

أسـعار السـلع    تستخدمها بعض بلدان أمريكا الالتينية يف تسعري املعـامالت السـلعية اسـتنادا إىل   
ــرادات        ــادة اإلي ــتني يف زي ــة األرجن ــاول الســيد إســتيبان جترب ــة. وتن ــة معين ــة يف نقطــة زمني املعلن

وبعــض أوجــه التشــابه واالخــتالف بــني بلــدان أمريكــا الالتينيــة  “الطريقــة السادســة”باعتمــاد 
ــه ميكــن النظــر إىل        يف ــان هركســن أن ــة. وأوضــحت الســيدة ف ــذه الطريق ــق ه ــة ”تطبي الطريق
باعتبارهـا قاعـدة املـالذ اآلمـن الـيت مـن شـأهنا مكافحـة سـوء االسـتغالل ومسـاعدة             “ادسةالس

  البلدان النامية على معاجلة ضعف قدراهتا اإلدارية.
واعتمدت اللجنة خطة العمل اليت اقترحتـها اللجنـة الفرعيـة وأشـارت إىل أن اللجنـة        - ١٠١

ــع     ــأن مجيـ ــة بشـ ــات عامـ ــا بتعليقـ ــتلتمس موافاهتـ ــة سـ ــة   الفرعيـ ــذكرات التوجيهيـ ــاريع املـ مشـ
. وُينتظر أن جتتمـع اللجنـة الفرعيـة مـرة أخـرى يف نيسـان/أبريل       ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٦ حىت

يف نيويورك. ووجهت اللجنة شكرها إىل اللجنة الفرعية على اضـطلعت بـه مـن عمـل      ٢٠١٥
  بشأن هذه املسألة، وإىل مجيع مقدمي العروض على ما قدموه من توضيحات قيِّمة.

  
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية  -ميم   

ــة          - ١٠٢ ــت إن اللجن ــة فقال ــاز مســألة ضــرائب املشــاريع اإلمنائي ــا بإجي ــدمت الســيدة كان ق
أدرجتها يف جدول أعماهلا منذ فترة. وأشـارت إىل أنـه قـد عرضـت علـى اللجنـة ، يف دورهتـا        

ملموَّلة مـن مـاحنني، وأن هـذه الورقـة     ، ورقة عن املعاملة الضريبية للمشاريع ا٢٠٠٧الثالثة عام 
تضــمنت مشــروع مبــادئ توجيهيــة أعــدها موظفــو الفريــق التــوجيهي املعــين بــاحلوار الضــرييب   
الدويل. وذكرت أيضا أنه اقتُرح عقد اجتماع مشـترك بـني املـاحنني وخـرباء الضـرائب ملناقشـة       

  تلك املبادئ التوجيهية، لكن هذا االجتماع مل ُيعقد.
سبيل إعطاء دفعة هلذا العمـل، اقترحـت السـيدة كانـا توجيـه رسـالة إىل اجمللـس        ويف   - ١٠٣

االقتصادي واالجتماعي تدعوه إىل تنظـيم هـذا االجتمـاع إلتاحـة الفرصـة للوكـاالت اإلمنائيـة        
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ــا        ــيدة كانـ ــة إىل السـ ــت اللجنـ ــا. وطلبـ ــلة معـ ــائل ذات الصـ ــة املسـ ــرائب ملناقشـ ــرباء الضـ وخـ
  شتها يف الدورة احلادية عشرة.مسودة الرسالة ملناق  ُتعّد  أن
  

  بناء القدرات  -نون   
اشتركت دومينيكا هالكـا مـع هـاري تونينـو مـن األمانـة العامـة يف تقـدمي معلومـات            - ١٠٤

عن التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برنامج تابع لألمم املتحدة لتنميـة القـدرات يف جمـال التعـاون     
بلمحة عامة عن اخللفية املؤسسـية للربنـامج وواليتـه     الضرييب الدويل. واستهل االثنان عرضهما

احلكومية الدولية وتارخيه وأبرز مساته، مث قـدما تقريـرا عـن األنشـطة الـيت نفـذت يف كـل جمـال         
من جماالت التركيز الرئيسية. ويف جمال املعاهدات الضريبية، قاال إن أبرز نشاط ُنفّـذ هـو دورة   

عاهـدات االزدواج الضـرييب، اسـتنادا إىل االتفاقيـة النموذجيـة      األمم املتحدة الدراسية املتعلقـة مب 
  يف مدينة بنما. ٢٠١٤، اليت ُعقدت ألول مرة يف آذار/مارس ٢٠١١لعام 
ــريبية      - ١٠٥ ــة تعريفيــــة عــــن املعاهــــدات الضــ ــدَّ ورقــ وأُشــــري إىل أن الســــيد أرنولــــد أعــ

)E/C.18/2014/5       وأن هذه الورقة أُدرجت يف قائمـة املراجـع املوصـى بـأن يقرأهـا املشـاركون (
يف تلك الدورة. مث قدم السيد أرنولد عرضا موجزا لورقته اليت تطّرق فيها إىل الطـابع القـانوين   
للمعاهــدات الضــريبية وآثارهــا القانونيــة ؛ وأنــواع املعاهــدات الــيت تتنــاول املســائل الضــريبية؛    

ة التفاوض على املعاهدات الضريبية؛ وتاريخ االتفاقية النموذجية اخلاصة بـاألمم املتحـدة   وعملي
واالتفاقية النموذجية اخلاصـة مبنظمـة التعـاون والتنميـة والفـروق بينـهما؛ ومضـمون املعاهـدات         
الضــريبية الثنائيــة النمطيــة؛ والتفاعــل بــني مــواد املعاهــدات الضــريبية؛ والعالقــة بــني املعاهــدات  
الضـــريبية والقـــانون الـــداخلي؛ وأهـــداف/أغراض املعاهـــدات الضـــريبية؛ وتفســـري املعاهـــدات   
ــاقي جمــاالت       ــو إىل التقــدم احملــرز يف ب الضــريبية. مث تطــرق الســيدة هالكــا ومعهــا الســيد تونين
الربنامج، مبا يف ذلك التفاوض وإدارة املعاهدات الضريبية، والتسعري الداخلي، ومحايـة القاعـدة   

  ة للبلدان النامية، وإدارة الضرائب.الضريبي
وخالل املناقشة الـيت تلـت العـرض، أعـرب عـدد مـن أعضـاء اللجنـة وممثلـي البلـدان             - ١٠٦
تقديره لألنشطة املنفذة يف إطار الربنامج وتأييـده هلـا. وُدعـي إىل التوسـع يف تنفيـذ أنشـطة        عن

قليمــي، مبــا يف ذلــك يف البلــدان تنميــة القــدرات يف أفريقيــا علــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإل
ــها ترمجــة املــواد ذات الصــلة إىل اللغــة الفرنســية. وارُتئــي أيضــا      الناطقــة بالفرنســية، بطــرق من

اللجنة أصابت عندما قررت تغيري طرق عملها بالتحول من اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالتنميـة      أن
  منهما. القدرات سابقا إىل الفريق االستشاري حاليا وتغيري والية كل
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  املسائل الضريبية -التجارة الدولية يف السلع   -سني   
قال السيد مارتينو يف معرض تقدميه هلذا البند من جدول األعمال إن هناك مسائل هامـة    - ١٠٧

قد تنشأ حول عملية تقييم السلع يف معامالت التجارة الدولية، ألن هذه املعامالت ميكن أن ختضع 
ذلك الفحـص ألغـراض    يف ومها الفحص اجلمركي والفحص الضرييب (مبا لنوعني من الفحوص أال

  .التسعري الداخلي)، مما جيعل هذه املعامالت ُعرضة للوقوع حتت تأثري قواعد ومصاحل متباينة
وبعــــد أن ذكــــر الســــيد مــــارتينو أن الضــــرائب غــــري املباشــــرة، مثــــل الضــــرائب     - ١٠٨
يــرادات احلكوميــة يف البلــدان الناميــة، وخباصــة الــواردات، عــادةً مــا متثــل أهــم مصــدر لإل علــى
ــة املشــتغلة يف هــذا امليــدان،      أقــل البلــدان منــوا، اقتــرح أن تتعــاون اللجنــة مــع املنظمــات الدولي
غريها من األطراف املعنية صاحبة املصـلحة يف القطـاعني العـام واخلـاص، يف سـبيل توعيـة        ومع

  إعانتها على التعامل معها بكفاءة.البلدان النامية بشأن املسائل السالفة الذكر و
وعّبــر العديــد مــن أعضــاء اللجنــة وممثلــي قطــاع األعمــال عــن إدراكهــم ألمهيــة             - ١٠٩
ــل ــة وضــرورة مســاعدهتا. وطلــب إىل     هــذه مث ــدان النامي ــارتينو   املســائل بالنســبة للبل الســيد م
ا علـى القيمـة الـيت    ورقة لكي تنظر فيها اللجنة خالل دورهتا احلادية عشـرة، يركّـز فيهـ    يعّد أن

تستطيع اللجنة أن تثري هبا اجلهود احلالية يف هذا اجملال مبا يعود بالفائدة علـى البلـدان الناميـة،    
  ويسلّم فيها باجلهود اليت ُتبذل يف حمافل أخرى ملعاجلة مسائل مشاهبة.

  
  مسائل أخرى  -عني   

األصـليني، وهـو    استحضرت اللجنـة ببـالغ األسـى ذكـرى رحيـل عضـو مـن أعضـائها          - ١١٠
  .فرانك مولن (أيرلندا). واستذكر احلاضرون ما كان حيظى به الفقيد الراحل من احترام وحمبة

ــى صــيغة        - ١١١ ــاق عل ــام األول إىل االتف ــها تســتند يف املق ــة أن خطــة عمل وأكــدت اللجن
خـر  آتعتـرب  والـيت   ٢٠١٦حمّدثة لالتفاقية النموذجية يف دورهتا الثانية عشرة اليت سُتعقد يف عام 

  ,٢٠١٧دورة لألعضاء احلاليني، لكي تكون جاهزة للنشر يف عام 
وذكرت اللجنة أنه من األمهية البالغـة هلـا أن تكفـل ترمجـة مجيـع املنتجـات الرئيسـية          - ١١٢

الـيت يثمــر عنـها عملــها، مثـل االتفاقيــة النموذجيـة ودليــل التسـعري الــداخلي، إىل مجيـع اللغــات       
ة، لتحقيــق أقصــى اســتفادة منــها، وحثــت علــى تكــريس اجلهــود لكفالــة الرمسيــة لألمــم املتحــد

  احملتملني. املمولنيسرعة إجناز هذه املهمة باجلودة املطلوبة، مبا يف ذلك جهود 
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  الفصل الرابع
  

  مواعيد انعقاد الدورة احلادية عشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت    
  

إىل  ١٩شـرة يف جنيـف خـالل الفتـرة مـن      قررت اللجنـة أن تعقـد دورهتـا احلاديـة ع      - ١١٣
  ,٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٣
وتقــرر أن يضــم جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة احلاديــة عشــرة البنــود الــيت ســيلي    - ١١٤

  عرضها. وسُتحدِّد اللجنة ترتيب اجللسات بصورة مؤقتة قبل انعقاد الدورة:
  افتتاح رئيس اللجنة للدورة.  - ١  
  األعمال وتنظيم األعمال.إقرار جدول   - ٢  
  مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية:  - ٣  
  :املسائل املتصلة باستكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجية للضرائب  (أ)    
(األشخاص املشـمولون): تطبيـق القواعـد التعاهديـة      ١املادة   ‘١’      

  على اهليئات املختلطة؛
  ؛“املشاريع املرتبطة”(املنشأة الدائمة): معىن  ٥املادة   ‘٢’      
(النقل البحري والنقـل عـرب اجملـاري املائيـة الداخليـة       ٨املادة   ‘٣’      

  والنقل اجلوي):
  وما يندرج حتته؛“ األنشطة التبعية”معىن مصطلح   - أ        
  تطبيق املادة على السفن السياحية؛  -ب         
  لقة بشرح املادة؛مسائل أخرى متع  - ج        
  تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح؛  ‘٤’      
  (اإلتاوات): ١٢املادة   ‘٥’      
  ؛“املعدات الصناعية والتجارية والعلمية”معىن   -أ         
  املسائل املتعلقة مبدفوعات الربجميات؛  -ب         
  ؛(تبادل املعلومات): مدونة قواعد السلوك املقترحة ٢٦املادة   ‘٦’      
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  ضرائب اخلدمات:  ‘٧’      
  املادة املتعلقة باخلدمات التقنية؛  - أ         
  مسائل أخرى؛  -ب         
  مسائل أخرى:  (ب)    
املســـائل املتعلقـــة بالتحـــديث املقبـــل لـــدليل األمـــم املتحـــدة    ‘١’      

  العملي للتسعري الداخلي للبلدان النامية؛
دان دليل التفاوض على املعاهـدات الضـريبية الثنائيـة بـني البلـ       ‘٢’      

  املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
  فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛  ‘٣’      
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٤’      
  بناء القدرات؛  ‘٥’      
تسوية املنازعات: مسائل التحكيم اليت ختص البلـدان الناميـة     ‘٦’      

  والسبل املمكنة للمضي قدما؛
  ؛املسائل الضريبية -ية يف البضائع التجارة الدول  ‘٧’      
  .مواعيد انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت  - ٤  
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا احلادية عشرة.  - ٥  
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  اخلامس الفصل
  

  تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا العاشرة اعتماد    
  

اعتمدتـــه لتقدميـــه إىل اجمللـــس االقتصـــادي    وافقـــت اللجنـــة علـــى هـــذا التقريـــر و      - ١١٥
  واالجتماعي، على أن جيري االتفاق على النص النهائي بعد الدورة.
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