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 2015دورة عام 
 2015متوز/يوليه  22 - 2014متوز/يوليه  21
 )ح( من جدول األعمال 18البند 

 املسائل االقتصادية والبيئية: التعاون الدويل
    املسائل الضريبية يف

 مشروع مقرر مقدم من نائب رئيس اجمللس، أوه جون )مجهورية كوريا(  
 

للجنة اخلرباء املعنيـة االتعـاون الـدويل     مكان وموعد انعقاد الدورة احلادية عشرة  
 يف املسائل الضريبية وجدول أعماهلا املؤقت

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
أن تنعقــد الــدورةا احلاديــة عشــرة للجنــة اخلــرباء املعنيــة االتعــاون الــدويل   يقــرر )أ( 

 ؛2015كتوار تشرين األول/أ 23إىل  19املسائل الضريبية يف جنيف يف الفترة من  يف
اديــة عشــرة للجنــة علــ   ـــو     يعتمــد جــدول األعمــال املؤقــت للـــدورة احل     )ب( 

 :أدناه يرد ما
 افتتاح رئيس اللجنة للدورة. - 1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. - 2 
 مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة االتعاون الدويل يف املسائل الضريبية: - 3 
صلة اتحديث اتفاقية األمـم املتحـدة النمويجيـة لـازدوا      املسائل املت )أ(  

 الضرييب اني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية:
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)األشخاص املشـمولون(: تببيـا القواعـد التعاةديـة      1املادة  ‘1’   
 عل  الكيانات املختلبة؛

 ؛“املشاريع املرتببة”)املنشأة الدائمة(: معىن  5املادة  ‘2’   
)النقل البحـري والنقـل عـرب اجملـاري املائيـة الدا ليـة        8املادة  ‘3’   

 والنقل اجلوي(:
 وما يندر  حتته؛“ األنشبة التبعية”معىن مصبلح  -أ     
 تببيا املادة عل  السفن السياحية؛ -ب     
 مسائل أ رى متعلقة اشرح املادة؛ -      
 تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرااح؛ ‘4’   
 )اإلتاوات(: 12املادة  ‘5’   
 ؛“املعدات الصناعية والتجارية والعلمية”معىن  -أ     
 املسائل املتعلقة مبدفوعات الربجميات؛ -ب     
 ؛)تبادل املعلومات(: مدونة قواعد السلوك املقترحة 26املادة  ‘6’   
 ضرائب اخلدمات: ‘7’   
 املادة املتعلقة ااخلدمات التقنية؛ - أ     
 مسائل أ رى؛ -ب     
 مسائل أ رى: )ب(  
املسائل املتعلقة االتحديث املقبل لدليل األمم املتحدة العملي  ‘1’   

 للتسعري الدا لي للبلدان النامية؛
دليل التفاوض عل  املعاةـدات الضـريبية الانائيـة اـني البلـدان       ‘2’   

 املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
   الصناعات االستخراجية؛فرض الضرائب عل ‘3’   
 فرض الضرائب عل  املشاريع اإلمنائية؛ ‘4’   
 اناء القدرات؛ ‘5’   
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تسوية املنازعات: مسائل التحكيم اليت ختص البلـدان الناميـة    ‘6’   
 والسبل املمكنة للمضي قدما؛

 املسائل الضريبية؛ -التجارة الدولية يف البضائع  ‘7’   
 ة الاانية عشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت.مواعيد انعقاد الدور - 4 
 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا احلادية عشرة. - 5 

 


