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 الفصل األول
 مقدمة  

 
، 2015/214ومقاارهر   2004/69االقتصااادي واالجتماااعي  عمااب بقاارار اجمللااس    - 1

ُعقاادت الاادورة احلاديااة عشاارة للجنااة اخلاارباء املعنيااة بالتعاااون الاادويل يف املسااائل الضااريبية         
  2015تشرين األول/أكتوبر  23حىل  19جنيف يف الفترة من  يف
 ضار  مراقباا  و  169عضاوا مان أعضااء اللجناة و      24و ضر الدورة احلادية عشرة  - 2

الدورة أعضاء اللجناة التالياة أمساا زم )يارد باني قوساني اسام البلاد الا ي رشان عضاو اللجناة             
الاار م ماان أن أعضاااء اللجنااة يعملااون بصاافت م الشخصااية(: نااور أزيااان عبااد احلميااد         علااى

)ماليزيا(؛ حممد أمني باينة )املغرب( برناديت ماي حيفلني بتلار )جازر البا اما(؛ رنادرو داوسان      
)جناوب أفريقياا(؛ احلاا      ملتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛ أندرو داوسن)اململكة ا

زيناااريس )الفلاابني(؛ ليزلااوت كانااا )شاايلي(؛     - حبرازيمااا ديااوب )الساانغال(؛ كاايم جاساانتو   
توشيوكي كيموتشي )اليابان(؛ سيزاري كريسياك )بولنادا(؛ أرمانادو الرا يافاار )املكساي (؛     

انيا(؛ زنري جاون لاوي )الوالياات املتحادة األمريكياة(؛ حنريكاو ماارتينو        فولفغانغ الزارس )أمل
)حيطاليا(؛ حري  نيي ياربوي منسا  ) انا(؛ ح ناشيوس كااوازا مفاوال )زامبياا(؛ كارمال بيتارز      
)نيوزلنااادا(؛ جاااورجي أنطونياااو ضاااازر رشااايد )الربازيااال(؛ براجياااا س  ساكساااينا )اهلناااد(؛    

سااولند )الناارويش(؛ شااياويوي وانااغ )الصااني(؛ حنغاايب   كريسااتوق شاايللنغ )سويساارا(؛ سااتيغ  
 ويلفورس )السويد(؛ أولفي يوسفوق )أذربيجان( 

 وأملانياااا، وحسااابانيا، واألرجناااتني، ،و ضااار الااادورة مراقباااون عااان: اال ااااد الروساااي - 3
 وساالوفاكيا، أفريقيااا، وجنااوب ، ووتوبااا وترينيااداد وتركيااا، وبلجيكااا، والربازياال، وأنغااوال،

 واملكسااي ، وماليزيااا، ولكساامرب ، والكوياات، والفلاابني، والصااني، وسويساارا، وساانغافورة،
  وزولندا والنمسا، والنرويش، السعودية، العربية واململكة

و ضار أيضاا مراقباون عاان املنظماات احلكومياة الدوليااة التالياة: املفوضاية األوروبيااة،         - 4
يف امليدان االقتصادي، وماؤرر األمام املتحادة     وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية

للتجارة والتنمية  ومثل مراقبون رخرون اجملتمع املدين وأوساا  األعماال التجارياة أو شااركوا     
 بصفت م الشخصية 

ويف ما يلي جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة وبياان الوثاائق بالصايغة الا       - 5
 (:E/C.18/2015/1نظرت في ا اللجنة )
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  افتتاح رئيس اللجنة للدورة  - 1 
 حقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - 2 
 مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية: - 3 
 :املتحدة النموذجية للضرائباملسائل املتصلة باستكمال اتفاقية األمم  ( )أ  
)األشخاص املشامولون(: تطبياق القواعاد التعازدياة      1املادة  ‘1’   

 على الكيانات املختلطة؛
 ؛“املشاريع املرتبطة”)املنشأة الدائمة(: معىن  5املادة  ‘2’   
)النقل البحري والنقال عارب اجملااري املائياة الداخلياة       8املادة  ‘3’   

 والنقل اجلوي(:
 وما يندر   ته؛“ األنشطة التبعية”معىن مصطلن  -أ     
 طبيق املادة على السفن السيا ية؛ت -ب     
 مسائل أخرى متعلقة بشرح املادة؛ -      
 تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح؛ ‘4’   
 )اإلتاوات(: 12املادة  ‘5’   
 ؛“املعدات الصناعية والتجارية والعلمية”معىن  -أ     
 ؛املسائل املتعلقة باملدفوعات ذات الصلة بالرباجميات -ب     
 ؛)تبادل املعلومات(: مدونة قواعد السلوك املقتر ة 26املادة  ‘6’   
 فرض الضرائب على اخلدمات: ‘7’   
 املادة املتعلقة باخلدمات التقنية؛ - أ     
 مسائل أخرى؛ -ب     
 مسائل أخرى: )ب(  
بالتحاااديث املقبااال لااادليل األمااام املتحااادة   املساااائل املتعلقاااة ‘1’   

 العملي للتسعري التحويلي للبلدان النامية؛
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دليل التفاوض على املعازدات الضاريبية الثنائياة باني البلادان      ‘2’   
 املتقدمة النمو والبلدان النامية؛

 فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛ ‘3’   
 ائية؛فرض الضرائب على املشاريع اإلمن ‘4’   
 بناء القدرات؛ ‘5’   
تسوية املنازعات: مسائل التحكيم ال  ختص البلادان النامياة    ‘6’   

 والسبل املمكنة للمضي قدما؛
  املسائل الضريبية - التجارة الدولية يف السلع ‘7’   
 مواعيد انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت  - 4 
 اللجنة عن أعمال دورهتا احلادية عشرة اعتماد تقرير  - 5 
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 الفصل الثاين
 تنظيم الدورة  
 تتاح الدورة وحقرار جدول األعمالاف  

تشارين   19، الادورة احلادياة عشارة للجناة يف     افتتن رئيس اللجنة، أرماندو الرا يافاار  - 6
  مث دعااا ماادير مكتااب روياال التنميااة التااابع إلدارة الشااؤون االقتصااادية  2015األول/أكتااوبر 

 عن األمني العاين لألمم املتحدة  واالجتماعية، ألكسندر تريبيلكوق، حىل التكلم بالنيابة
ا بالتطورات اهلاماة يف جماال التنمياة    أ ا  السيد تريبيلكوق أعضاء اجلنة واملراقبني علم - 7

  وخابل ماؤرر قماة األمام     2015املستدامة ورويل ا ال   دثت يف روز/يولياه وأيلول/سابتمرب   
املعقاود يف أيلول/سابتمرب    2015املتحدة مان أجال اعتمااد خطاة التنمياة املساتدامة ملاا بعاد عااين          

، بوصااف ا ر يااة عامليااة 2030اين ، اعتمادت الاادول األعضاااء خطاة التنميااة املسااتدامة لعا   2015
  لتحقيق عامل خال من الفقر واجلوع واملرض والعوز حىل جانب محاية البيئة و ويلية

خطة عمل أدياس أباباا الصاادرة عان املاؤرر الادويل        2030وستدعم تنفي  خطة عاين  - 8
خطاة عمال      وتاوفر 2015الثالث لتمويل التنمية ال  اعتمدهتا الدول األعضااء يف روز/يولياه   

ساااتدامة مااان خااابل مواءماااة التااادفقات أدياااس أباباااا حطاااارا عاملياااا جديااادا لتمويااال التنمياااة امل
 قتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسات التمويلية مع األولويات اال

ي للتنمياااة املساااتدامة وال ااال السااايد تريبيلكاااوق أن تعبئاااة املاااوارد احمللياااة أمااار أساسااا   - 9
شددت على اإلقرار املتزايد بأمهية فرض الضرائب كوسيلة للقياين هبا    عمل أديس أبابا  خطة وأن

التعبئة  قيقا للتنمية املستدامة  ووجه االنتبا  حىل االلتزامات الواردة يف خطة العمل والا  تع ادت   
زياادة املاوارد    لسياسة الضاريبية الرامياة حىل  الدول األعضاء بالوفاء هبا فيما يتعلق بعدة جماالت من ا

املشااروعة  وسااتركز  ب الضاارييب والتاادفقات املاليااة  ااريحملليااة ومكافحااة انااب الضاارائب والتاا را
اجل ود القطرية علاى جمااالت رئيساية، يفاا يف ذلا  حدارة الضارائب والسياساة واحلاوافز الضاريبية،          
ل وك ل  على تعزيز بناء القدرات وتعزيز التعاون الدويل بشأن املسائل الضاريبية  والتزمات الادو   

  األعضاء واجملتمع املدين يفساعدة البلدان النامية يف تل  اجملاالت
أيضا حىل أن الدول األعضاء قاررت، دعماا للجناة، أن تعازز      وأشار السيد تريبيلكوق - 10

مشاركة اللجنة يف أعمال اجمللس االقتصادي واالجتمااعي مان خابل اجتماعاه اخلااص بشاأن       
التعاون الدويل يف املسائل الضريبية  عبوة على ذل ، ستجتمع اللجنة مرتني يف السنة اعتباارا  

لجنااة أن األمااني العاااين ساايعني أعضاااء اللجنااة     وأطلااع الساايد تريبيلكااوق ال 2016ماان عاااين 
  بالتشاور مع الدول األعضاء املقبلني
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مث عاااارض الاااارئيس علااااى اللجنااااة جاااادول األعمااااال املؤقاااات الااااواردة يف الوثيقااااة        - 11
E/C.18/2015/1   احلادياااااة عشااااارة، وجااااارى حقااااارار ، حال أناااااه لااااان ينظااااار خااااابل الااااادورة 

املتعلق بفرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية، بالنظر حىل جدول األعماال   ‘4’)ب(  3يف البند 
ياه حىل الادورة   احلافل وعدين وجود أي تطورات يبلغ عن ا يف الوقت الرازن، بل سريجئ النظار ف 

  الثانية عشرة
لبنااود الااواردة يف جاادول وياابني املااوجز التااايل املناقشااات الاا  دارت  صااوص  يااع ا  - 12

 رتيب الزم  للمناقشات بالضرورة األعمال، دون اتباع الت
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 الفصل الثالث
عية املتعلقاة بالتعااون الادويل    مناقشة واساتنتاجات بشاأن املساائل املوضاو      

 الضريبية املسائل يف
 ختلطة)األشخاص املشمولون(: تطبيق القواعد التعازدية على الكيانات امل 1املادة  -ألف  

 
فوعات يف الدورة التاسعة، أبلغ السيد لاوي عان تطبياق املعازادات الضاريبية علاى املاد        - 13

)وزاااي كياناااات يصاااف ا الشاااركاء   “الكياناااات املختلطاااة”املساااددة مااان خااابل ماااا  ساااى  
املعازاادة بصاايغ ةتلفااة ماان  يااث شاافافيت ا أو  موضاا ا أل ااراض ضااريبية(  مث أعااد ورقااة   يف

من اتفاقية األمام املتحادة    1ترح في ا حدخال بعض التعديبت على املادة اق (1) رفة اجتماعات
والبلاادان النامااة وعلااى شاار  ا    النموذجيااة لاابزدوا  الضاارييب بااني البلاادان املتقدمااة النمااو     

أعقاااب مناقشااة املسااألة خاابل الاادورة العاشاارة، طلااب ماان الساايد لااوي حعااداد ورقااة           ويف
لتعقيباات والتعليقاات الاواردة، للنظار في اا خابل الادورة        مستكملة بشأن املسألة، مع مراعاة ا

 ( E/C.18/2015/3نظر ا) احلادية عشرة
ويف معرض تقدمي الورقة امل كورة أعب ، أشار السيد لوي حىل أن املساألة املثاارة في اا     - 14

ضاريبية ثنائياة يف  اال املادفوعات املساددة مان خابل كياان         تتمثل يف طريقة تطبياق معازادة   
تصاانفه الاادولتان املتعاقاادتان الطرفااان يف املعازاادة تصاانيفا ةتلفااا  ففااي تلاا  احلالااة، قااد تعتاارب   
الدولة ال  تنشأ عن ا املدفوعات )البلد املصدر( الكيان املتلقي ككيان  ري شفاق مان النا ياة   

ض الضريبية ينبغي أن يتم على مستوى ذل  الكيان ولايس علاى   الضريبية، أي أهنا تعترب أن فر
للكياان املتلقاي    مستوى املشاركني فيه  حال أنه جياوز للدولاة املتعاقادة الا  تكاون دولاة اإلقاماة       

علاى   اإليرادات احملصلة ليس تعترب  شفافا من النا ية الضريبية، أي أن الضريبة تفرض على أن
 الشركاء أو أصحاب الكيان،  ىت دون القياين بتوزيع مستوى الكيان، بل على مستوى 

يااة  ااري املقصااودة الاا  قااد تنشااأ  ويف ذلاا  السااياق، عاارض الساايد لااوي العواقااب التال - 15
ازدوا  ضارييب نااتش عان احلرماان      تطبيق معازدة ضريبية علاى مثال زا   املادفوعات: )أ(     عن

زاياا املعازادات مان  اري قصاد،      من مزايا املعازدات؛ )ب( أو حعفااء ضارييب نااجم عان مانن م     
 كمنح ا مثب للمقيمني يف بلد ثالث؛ ) ( أو منن مزايا املعازدات على مستوى  ري مبئم 

__________ 

 كاااااااان االطاااااااابع علااااااااى وثااااااااائق الاااااااادورة احلاديااااااااة عشاااااااارة يف املوقااااااااع الشاااااااابكي للجنااااااااة:    (1) 
http://www.un.org/esa/ffd/events/event/eleventh-session-tax.html  

http://undocs.org/ar/E/C.18/2015/3
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ويف احلكااام املقتااارح حدراجاااه يف اتفاقياااة األمااام املتحااادة النموذجياااة، ال رااانن مزاياااا    - 16
علومااات بااني الدولااة املعازاادات للمسااامهني يف البلااد الثالااث حال يف  ااال وجااود رليااة لتبااادل امل

املصدر والدولة الثالثة  وتضمن زا   اللياة حمكانياة أن تطلاب الدولاة الثالثاة معلوماات تتعلاق         
 نح م مزايا املعازدات املبئمة بأصحاب الكيان من أجل كفالة م

وأعرب عادة مشااركني عان القلاق حزاء تطبياق املعازادة علاى الدولاة الثالثاة  وال ال            - 17
ن تطبيااق االقتااراح علااى دولااة ثالثااة ينطااوي علااى حمكانيااة تطبيااق معازاادتني      ا ااد املااراقبني أ 

شافاق، ينبغاي أن يكاون الكياان      ضريبيتني  ففي  اال اعتاربت الدولاة الثالثاة أن الكياان  اري      
املسااامهون  الاادول الثالثااة قااادرا علااى املطالبااة يفزايااا املعازاادة  ويف الوقاات نفسااه، حذا اعتاارب   يف
، فينبغي أن يكون بوسع م املطالبة يفزايا املعازدة املتصالة بااإليرادات   الكيان شفاق ضريبيا أن

املشاتركة  ويف زا ا الصاادد، أعارب املراقااب عان رأي مفاااد  أن تباادل املعلومااات  اري كاااق       
 عاجلة مسألة التضارب يف الوصف مل

وال ل أ د أعضاء اللجنة ضرورة أن تقتصر مزايا املعازادات علاى الكياان الشافاق      - 18
ضريبيا واملسامهني يف ذل  الكيان املقيمني يف البلاد نفساه  ويارى العضاو أناه ال ينبغاي تطبياق        
املعازدة فيما يتعلق بدولة ثالثة  وأعطاي مثاال عان تشاريع جدياد يف أ اد البلادان يانص علاى          

سااامهون يف الصااندوق االسااتئماين  اعتبااار صااندوق اسااتئماين ااااري شاافافا يف  ااال كااان امل    
يااق احلكاام علااى مسااامهني متعااددين   لفااة  ففااي زاا   احلااال، تكااون طريقااة تطب  بلاادان ةت ماان
أشاار العضااو نفساه حىل ضاارورة أال يكااون    بلادان ةتلفااة  اري واضااحة  عابوة علااى ذلاا ،    يف

 الن ش املقترح قابب للتطبيق حال يف  ال نصت على ذل  املعازدة ذات الصلة 
ي لدياه زا ا التشاريع يعتارب، يف ساياق      وأوضن السيد لوي أنه يف  ال كان البلاد الا    - 19

املثال املقدين، الصندوق االستئماين التجااري شافافا ضاريبيا، فالن البلاد املصادر يطباق املعازادة         
على مستوى املسامهني بعد تطبيق معيار ملكية االنتفاع  ويف  ال كان أ د املساامهني مقيماا   

ملصدر، ال توفر مزاياا املعازادة الضاريبية    يف بلد ثالث ال توجد معازدة ضريبية بينه وبني البلد ا
بالنسبة للدخل املخصص للمقيم يف الدولة الثالثة  ويف  ال وجود معازدة بني الدولاة املصادر   

نف هبااا الدولااة الثالثااة الكيااان والدولااة الثالثااة، يتوقااف تطبيااق املعازاادة علااى الطريقااة الاا  تصاا 
ماين التجاري شاركة، فالن املساازم املقايم     دولة اإلقامة  ففي  ال اعتربت الصندوق االستئ يف

بالتااايل حىل تطبيااق املعازاادة  يف الدولااة الثالثااة ال يأخاا  مصاادر الاادخل يف االعتبااار، وال داعااي  
التجااااري شااافاق ضاااريبيا، يف  اااال اعتاااربت الدولاااة الثالثاااة أن الصاااندوق االساااتئماين   أماااا
الضاارائب، فتماانن مزايااا  ساارياعي دخاال البلااد املصاادر علااى أساااس جااار عنااد فاارض     أنااه أي

  املعازدة الضريبية القائمة بني الدولة الثالثة والبلد املصدر
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 ووافق السيد لوي على أنه ينبغي ذكر ذل  اجلانب يف املعازدة لكفالة تطبيقه  - 20
وفيما يتعلق يفسألة تطبيق املزايا ال  توفرزا أ كاين املعازدة علاى املساامهني يف الدولاة     - 21

 ااىت يف  الااة عاادين وجااود معازاادة بااني الدولااة الثالثااة والبلااد املصاادر، تبايناات الراء  الثالثااة، 
فاارأى بعااض املااراقبني أنااه حذا كاناات الاادول الااثبل  يع ااا تصاانف الكيااان يف دولااة اإلقامااة    
ككيان شفاق ضريبيا، فلن املسازم املقيم يف الدولة الثالثة ينبغي أن يكون قادرا علاى املطالباة   

ل  توفرزا املعازدة كنتيجة طبيعية لا ل  النا ش  ورأى أعضااء أناه نظارام لعادين وجاود        باملزايا ا
 صدر، فب توجد معازدة لتطبيق ا معازدة بني الدولة الثالثة والدولة امل

وأعارب بعاض أعضااء اللجناة عاان رأي مفااد  أناه باالنظر حىل أن االتفاقياة النموذجيااة          - 22
مساؤويل الضاارائب يف البلادان النامياة، فالن تنااول املسااألة      هتادق يف املقااين األول حىل مسااعدة    

هب ا املستوى من التفصيل فيما يتعلق بالبلدان  ري الدول املتعاقدة األطراق يف معازدة قد ياثري  
 اللبس بدال من أن يكون مفيدا 

غاارض ماان التوضااين زااو حعطاااء مزيااد    ويف زاا ا الصاادد، أجاااب الساايد لااوي بااأن ال    - 23
يف املعازااادة يف  الاااة  لااادان النامياااة لكفالاااة تقااادمي املزاياااا املنصاااوص علي اااا  التوجياااه للب مااان

اياااا يف  الاااة عااادين فااارض الضاااريبة  الضاااريبة علاااى املساااتثمر وكفالاااة عااادين حعطااااء مز  فااارض
 املستثمر يف الدولة الثالثة، على  د سواء  على
كيااانا املعاا  لبلااُد املصاادُر الو كاان أن تنشااأ مسااألةة حمتملااة أخاارى عناادما ال يصاانهف ا  - 24
الدولة باعتبار  شفافا، ويكون ذل  الكيان يف الواقع  ري شفاق ويدفع الضاريبة يف الدولاة    يف

الثالثة  ففي ز   احلالة،  كن أن ُتلَزين الدولة املصدر بالتخلي عن  قوق اا الضاريبية مان أجال     
إلقاماة  وأعارب   تفادي سيناريو االزدوا  الضرييب ال ي ينشئه التصنيف ال ي تقاوين باه دولاة ا   

بعض املراقبني الُقطريني عن اعتقادزم بأنه يتعني النظر يف ز   املساألة بعناياة وريفاا حلازاين دولاة      
حىل البلاد املاصادر  وفيماا يتعلاق بتلا        “تصاديرزا ”هلا   املساألة بادال مان     اإلقامة بلجياد  ال  

صادر مزاياا يفوجاب    النقطة، أشاار السايد لاوي حىل أناه يتوقاع علاى أي  اال أال يقادين البلاد امل         
 مرتني، فيما يتعلق بنفس الدخل املعازدة حال مرة وا دة، وليس 

ونظارا ألناه يتوقاع مان الدولاة الا         ويف احلاالت ال   كن أن تنطبق في اا معازادتان،   - 25
تكااون طرفااا يف معازاادتني أن تتقيااد هبمااا علااى  ااد سااواء، فقااد جاارى توضااين أن اإلجابااة       

  يكااون في ااا معاادل االقتطاااع الضاارييب أدل ماان أجاال الوفاااء      سااتكون تطبيااق املعازاادة الاا  
 يفتطلبات كلتا املعازدتني 
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ويف اخلتاين، ويف ضوء املناقشات، عارض السايد لاوي تنقاين الصايا ة املقتر اة لشارح         - 26
 قبل االجتماع التايل  وستتم يف التنقين معاجلة النقا  الرئيسة التالية: 1املادة 

ازاادتان، توضاان الصاايا ة اجلدياادة  كاان أن تنطبااق في ااا مع يف احلاااالت الاا  )أ( 
احلكام تتارين كلتاا املعازادتني وضارورة االمتثاال هلمااا علاى  اد ساواء  ويعا  ذلا  فعليااا             أن

 تطبيق املعازدة ال  يكون في ا معدل االقتطاع الضرييب أدل؛
بة ييب علااى الادخل اخلاضاع للضااري  يقاوين البلاد املصادر بتخفيااف العابء الضار      )ب( 

ي  اااالت ازدوا  الدولااة املتعاقاادة األخاارى ولاايس علااى كاال الاادخل  ويتااين ذلاا  تفاااد    يف
 اإلعفاء الضرييب؛

علااى طريقااة تطبيااق   ينبغااي حدرا   كاام بشااأن موافقااة الساالطات املختصااة    ) ( 
 القاعدة عمليا؛

توضاان الصاايا ة اجلدياادة أن البلااد املصاادر ساايقوين بتخفيااف العاابء الضاارييب  )د( 
 )ومرة وا دة فقط( فيما يتعلق بنفس الدخل مرة وا دة 

سايد لاوي علاى العمال الا ي اضاطلع       ووافقت اللجنة علاى ذلا  ووج ات الشاكر لل     - 27
 بشأن ز   املسألة وعلى العرض ال ي قدمه  به
 

 “املشاريع املرتبطة”)املنشأة الدائمة(: معىن  5ادة امل - باء 
ة يف زاا   املسااألة أثناااء فتاارة عملاا ا  عرضاات فيكتوريااا فااوزرر، الاا  قاادمت املساااعد  - 28

للمشروع نفسه أو ملشاروع مارتبط   ”كمتدربة داخلية يف األمانة العامة، ورقةم عن معىن عبارة 
( )ب( من االتفاقية النموذجياة  وكانات زا   الورقاة صايغة حمدثاة       3) 5الواردة يف املادة “ به

 نة يف دورتي ا التاسعة والعاشرة لورقات قدمت حىل اللج
وكاناات اللجنااة قااد وافقاات يف دورات سااابقة علااى أن احلضااور املااادي شاار  لتأييااد   - 29

( )ب( مااان االتفاقياااة النموذجياااة  وناقشااات اللجناااة    3) 5فااارض الضاااريبة يفوجاااب املاااادة   
املقتر ات الواردة يف الورقاة املا كورة أعاب ، وبعاد أن أدخلات علي اا مزيادا مان التغايريات،          

( تاانص علااى  1-12جدياادة )الفقاارة   ( فقاارة3) 5ادة وافقاات علااى أن تاادر  يف شاارح املاا   
، املاادي يف الدولاة املصادر ألفاراد     يشتر  التفساري التقليادي للفقارة الفرعياة )ب( احلضاورَ      أن

املؤسسة املقدمة للخدمات، لكي تكاون تلا  املؤسساة     سواء كانوا من مستخدمي أو موظفي
ء اللجناة ال يوافقاون علاى ذلا       منشأة دائماة يف تلا  الدولاة، ماع التساليم باأن بعاض أعضاا        

 ية لبعتراق برأي زؤالء األعضاء:ويرد الشرح بالصيغة التال
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  ااااااراضر  احلضااااااور املااااااادي مل يعااااااد م مااااااا أل   رأت أقليااااااة أن شاااااا   
( )ب(، نظاارا ألن الاادورة االقتصااادية  كاان أن تااتم دون ذلاا  احلضااور   3) 5املااادة 

باعتماااد املااادة املتعلقااة  املااادي  ويف  ااني  كاان التصاادي لاابعض ماان تلاا  الشااوا ل  
تغطااي  يااع اخلاادمات الاا  تاادخل      بأتعاااب اخلاادمات التقنيااة، فاالن تلاا  املااادة ال    

 ( )ب( 3) 5نطاق املادة  يف
توضاان أن و اادزا األرباااح    2-12وقااررت اللجنااة أن تاادر  أيضااام فقاارة جدياادة      - 30

 ل  الدولة ختضع للضريبة يف ت املتأتية من اخلدمات ال  ُتؤدى يف الدولة املصدر
وحضافةم حىل ذل ، كانت اللجنة قاد طلبات يف دورهتاا العاشارة تنقاين الشارح املقتارح         - 31

(، وحدرا  بعض األمثلة لتوضاين ضارورة اإلشاارة حىل منظاوري مازوهد اخلادمات       3) 5للمادة 
  “لمشااروع نفسااه أو ملشااروع ماارتبط بااهل”لااى  ااد سااواء لاادى  ديااد مااا يعتاارب  والعمياال ع

نااة علااى حدرا  ذلاا  التوضااين  ومااع زاا ا االعتااراق الصاارين بأمهيااة منظااور       ووافقاات اللج
العميل، سيتضمن الشرح بعض العوامل ذات الصلة، لكي ينظر في اا، مان قبيال ماا حذا كانات      

عاااادةم يف حطاااار عقاااد وا اااد،    املشااااريع تقااادين يف نفاااس املكاااان، وماااا حذا كانااات ساااتقدين      
ما حذا كانت املشاريع نتجت عن نفس عملياة  كانت اخلدمات تقدين بصورة متعاقبة، و حذا وما

العطاء أو التفاوض، وما حذا كان  كن تنفي  أو قبول كال مشاروع علاى  ادة، وماا حذا كاان       
 ن قد دخل يف العقد كمشروع منفصل شخص رشيد ال يكو

الشاااركات ”الشااارح، سااايتم تغااايري اإلشاااارة حىل  مااان  5-12ويف الفقااارة املقتر اااة  - 32
 “املؤسساات الشاريكة  ”لتمييززا عان مف اوين    “ات وثيقة الصلةالشرك” حىل عبارة “الشريكة
مان خطاة عمال     7  وسيستخدين تعريف منااظر للتعرياف الاوارد يف اإلجاراء     9املادة  الوارد يف

منظمة التعاون والتنمياة يف امليادان االقتصاادي/جمموعة العشارين بشاأن تآكال الوعااء الضارييب         
 ونقل األرباح 

 
 )النقل البحري والنقل عرب اجملاري املائية الداخلية والنقل اجلوي( 8املادة  -جيم  

: مسائل النقال الادويل، سايزاري كريساياك،     8قدين منسق اللجنة الفرعية املعنية باملادة  - 33
ا واقتاراح التغايريات الضارورية    وشار    8تقريرا عن عمل ا املتمثال يف دراساة كال مان املاادة      

ية بشكل رئيساي علاى تغطياة    ف الصادر هلا، ركزت اللجنة الفرعالشرح  ورشيا مع التكلي يف
 على السفن السيا ية  8ومسألة تطبيق املادة  “األنشطة التبعية”مف وين 
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 “األنشطة التبعية”تغطية مف وين   
سااتخداين نفااس الصاايا ة يف املااادة،    ال اال الساايد كريسااياك أنااه علااى الاار م ماان ا       - 34
، فالن شاروح اتفاقياة األمام     “و الطائرات يف النقل الادويل سفن أاألرباح املتأتية من تشغيل ال”

املتحدة النموذجية واالتفاقية الضريبية النموذجياة املتعلقاة بالادخل ورأس املاال ملنظماة التعااون       
والتنمية يف امليدان االقتصادي تساتخدين عباارتني ةتلفاتني لوصاف نطااق تطبياق املاادة  وتابني         

باااُح الاا   صاال علي ااا املؤسسااة   األر 8تاادخل يف نطاااق املااادة   شااروح كلتااا االتفاااقيتني أنااه 
نقل الركاب أو البضائع يف حطار النقل الادويل  حال أن الفارق يكمان يف أن شاروح اتفاقياة       من

رة، األرباااح املتأتيااة  األماام املتحاادة النموذجيااة تشاامل، يف مف وم ااا ملااا تنطااوي عليااه العبااا        
مياة األربااح   االتفاقية النموذجية ملنظمة التعااون والتن ، بينما تشمل شروح “تبعية”أنشطة  من

  وقاد  يهارت العباارة املساتخدمة يف االتفاقياة النموذجياة ملنظماة        “مكملاة ”املتأتية من أنشاطة  
املسااتخدمة  “ ضااريية أو تبعيااة”ألقاال جزئيااا، لتمييززااا عاان عبااارة  التعاااون والتنميااة، علااى ا 

ماان األمانااة العامااة حىل اللجنااة    يااه يف الورقااة املقدمااة   (، علااى النحااو املشااار حل  4) 5املااادة  يف
دورهتا العاشرة  ويعازى الفارق يف االساتخدامني حىل أن االقتبااس الاوارد يف شاروح اتفاقياة         يف

األمم املتحدة النموذجية ُأخ  مان صايغة شاروح االتفاقياة النموذجياة ملنظماة التعااون والتنمياة         
 ذل  التغيري  قبل حدخال ، أي2005الصادرة قبل عاين 

واجتمعت اللجنة الفرعية خابل الادورة احلادياة عشارة للجناة، ومل تاتمكن،  سابما         - 35
ألمام  الاواردة يف اتفاقياة ا   “أنشطة تبعية”، من حجياد فرق قاطع بني عبارة أفاد السيد كريسياك

الاواردة يف االتفاقياة النموذجياة ملنظماة التعااون       “أنشاطة مكملاة  ”املتحدة النموذجياة وعباارة   
للابس بسابب اخاتبق االساتخدامني،     والتنمية  ويف ضوء ذلا ، ومان أجال تفاادي ا تماال ا     

ت اللجنااة الفرعيااة اعتماااد عبااارة   نظاارا لعاادين وجااود فاارق واضاان مقصااود يف املعاا ، فضاال    و
( 1-14حىل  4)الفقااارات مااان   8دة   ووجااادت اللجناااة الفرعياااة أن شااارح املاااا   “مكملاااة”
االتفاقيااة النموذجيااة ملنظمااة التعاااون والتنميااة أكثاار وضااو ا فيمااا يتعلااق يفسااألة األنشااطة      يف

 املكملة وأوصت بأن تعتمد اتفاقية األمم املتحدة النموذجية نفس النص 
ويف املناقشات ال  تلت ذل ،  دل بعض االختبق يف الراء باني املشااركني بشاأن     - 36

أوساع   “مكملاة ”نما رأى رخارون أن عباارة   د البعض اقتراح اللجنة الفرعية، بيز   املسألة  فأي
أكارب بالنسابة لألربااح     “اساتثناء ”د أهناا  كان أن تنشائ    ، حىل  “تبعية”نطاقا عمليا من عبارة 

و كان أن تاؤدي حىل خساارة     7و  5من الضارائب يفوجاب املباادل العادياة الاواردة يف املاادتني       
  ات الدول ال   دل في ا ز   األنشطة املدرة للربن ري مربرة يف حيراد
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وأشار رخرون حىل أنه  ىت بني بلدان منظمة التعااون والتنمياة يف امليادان االقتصاادي،      - 37
الطبيعااة املااثرية للاابس   توجااد بعااض التحفظااات حزاء تطبيااق املااادة  وال اال بعااض املشاااركني  

بتقااااادمي شااااارح أو  ملعاااااىن  وأوصاااااوا “أنشاااااطة مكملاااااة”و  “أنشاااااطة تبعياااااة”لعبااااار   
 العبارتني باستخداين أمثلة واضحة  من كل
، 8 تعيد صيا ة الشارح املقتارح للماادة   ويف اخلتاين، طلبت اللجنة حىل اللجنة الفرعية أن  - 38

تكاون في اا    وواضحة عان احلااالت الا  ينبغاي أن    على أن تتضمن الصيا ة اجلديدة أمثلة ةتلفة 
  تشري عند االقتضاء حىل الشوا ل ال  أثريت يف املناقشة املادة واجبة التطبيق، وأن

 
 على أنشطة السفن السيا ية 8تطبيق املادة   

تنطباق علاى السافن السايا ية، نظارت اللجناة        8من أجل  ديد ماا حذا كانات املاادة     - 39
املتصاال بنطاق ااا  وال ظاات أنااه، علااى النحااو املسااجل يف الورقااة     8الفرعيااة يف شاارح املااادة  

علااى األرباااح  8املااادة بشااأن زا   املسااألة، تنطبااق   2014املقدماة ماان األمانااة العامااة يف عاااين  
مان شاروح اتفاقياة     10يف حطاار النقال الادويل )أدَمجات الفقارة       “بمان نقال الركاا   ”املتأتياة  

ماان صاايغة شااروح االتفاقيااة النموذجيااة ملنظمااة التعاااون     4األماام املتحاادة النموذجيااة الفقاارةا  
ل يف معاىن  (  وانت ت بالتاايل حىل أن السافن السايا ية تادخ    2005والتنمية، الصادرة قبل عاين 

تنقااال الركاااب، علااى النحاااو املوضاان يف االتفاقياااة     باعتبااار أهنااا   “النقاال الااادويل ”مصااطلن  
النموذجيااة ملنظمااة التعاااون والتنميااة  وعاابوةم علااى ذلاا ، أوصاات اللجنااة الفرعيااة بااأن تتبااع    

 “النقاال الاادويل ”عريااف عبااارة  شااروح اتفاقيااة األماام املتحاادة النموذجيااة الشاارح احملاادل لت    
تنميااة، وذلاا  بااأن تاا كر بصاافة حمااددة يف االتفاقيااة النموذجيااة ملنظمااة التعاااون وال 3املااادة  يف

 السفن السيا ية كمثال على النقل الدويل 
وقبلاات اللجنااة ماان  يااث املباادأ التوصاايات املقدمااة ماان اللجنااة الفرعيااة بشااأن حدرا    - 40

وطلبات حلي اا أن تقتارح  اديث الشارح تبعاا        ،8أنشطة السفن السايا ية ضامن نطااق املاادة     
يا ية ال تادخل  ربت عنه أقلياة ماؤدا  أن أنشاطة السافن السا     ل ل   وسيشار أيضام حىل رأي أع

  8ضمن نطاق املادة 
 ووج ت اللجنة الشكر حىل اللجنة الفرعية على العمل ال ي اضطلعت به  - 41
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)املؤسسات الشريكة(: املساائل املتعلقاة بالتحاديث املقبال لادليل األمام        9املادة  -دال  
 للبلدان الناميةلتسعري التحويلي ل املتحدة العملي

 )املؤسساااات الشاااريكة(: التساااعري  9عااارض منساااق اللجناااة الفرعياااة املعنياااة باملاااادة    - 42
التحويلي، السيد سولند، م كرة تتناول بالتفصيل األعماال الا  اضاطلعت هباا اللجناة الفرعياة       

اللجناااة الفرعياااة، وأوضااان  ماااؤخرا والسااابل املقتر اااة للمضاااي قااادما  وذك ااار اللجناااة بوالياااة
، قاد ُأزاز، واعُتمادت الصايغة احملدثاة      9األول من واليت ا، وزو  ديث شارح املاادة    جلزءا أن

للشاارح يف الاادورة السااابقة إلدراج ااا يف التحااديث املقباال لبتفاقيااة النموذجيااة  ومناا  ذلاا      
احلني، ما فتئت اللجنة الفرعية تعمل على اجلزء الثااين مان واليتا ا، وزاو اقتاراح صايغة حمدثاة        

ن الناميااة كااي تعتماادزا اللجنااة، ماام املتحاادة العملااي بشااأن التسااعري التحااويلي للبلاادا لاادليل األ
قدماااة داخااال اجملموعاااات واألصاااول   سااايما اقتاااراح فصاااول جديااادة بشاااأن اخلااادمات امل    ال

 التكاليف وحعادة زيكلة املؤسسات امللموسة، وتوجي ات بشأن ترتيبات املسامهة يف   ري
الياة اللجناة الفرعياة تانص علاى وجاوب مراعااة نتاائش         وشدد السيد سولند على أن و - 43

خطة عمل خطة عمل منظمة التعاون والتنمياة يف امليادان االقتصاادي/جمموعة العشارين بشاأن      
املشروع املتعلق بتآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح، وشادد علاى أن  اديثات دليال التساعري      

ات املتخاا ة بتوافااق الراء يف حطااار   التحااويلي سااتكون، قاادر اإلمكااان، متماشااية مااع القاارار     
مشروع خطة العمل  وأشار حىل أن الصيغة احملدثة للادليل ساتقدين حىل اللجناة يف دورهتاا الثانياة      

  2016دزا يف تشرين األول/أكتوبر عشرة املقرر عق
وأشااار الساايد سااولند حىل أن زناااك ازتمامااا كاابريا بعماال اللجنااة الفرعيااة، الاا  امااع     - 44

ة ماان األعضاااء الاا ين يعملااون بصاافت م الشخصااية  ور باات اللجنااة الفرعيااة       طائفااة واسااع 
بعضوين جديدين مها: مليندا براون )منظمة التعاون والتنمية يف امليادان االقتصاادي( ورسابن    
رادزاباوق )دائارة الضارائب اال ادياة، اال ااد الروساي(  وباالنظر حىل العضاوية احلالياة للجنااة          

 بلغت  جم ا األقصى  شار حىل أهناالفرعية، أ
ومن  انعقاد الدورة السابقة للجنة، اجتمعت اللجنة الفرعية مرة وا ادة يف نيوياورك     - 45

وخبل ذل  االجتماع، تركزت املناقشاة يف معظم اا علاى الفصال اجلدياد املتعلاق باخلادمات        
حىل أن مشاروع الفصال قاد ُنشار علاى املوقاع        املقدمة داخل اجملموعاات  وأشاار السايد ساولند    
 ادية عشرة،  رصام على الشفافية الشبكي للجنة، يف الصفحة اخلاصة بدورهتا احل

نااات خدماااة  ويتنااااول الفصااال عنصااارين رئيسااايني، مهاااا كيفياااة  دياااد ماااا حذا كا       - 46
اخلدماة    ا دفاع األجار مقابال زا      ، مث تناول الكيفية ال  ينبغي هبا اخلدمات قد قدمت أوال من
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تراعااي التوجي ااات املقدمااة منظااور املؤسسااة التجاريااة املعنيااة والبلااد الاا ي تقاادين فيااه اخلدمااة  و
والبلااد الاا ي توجااد فيااه املؤسسااة التجاريااة الاا  تقاادين اخلدمااة  وتتناااول أيضااا أسااس التوزيااع   
والرسااوين  ااري املباشاارة واملاابذات المنااة  وأعاارب الساايد سااولند صاارا ة عاان شااكر  ملايكاال  

 قيادة يف صيا ة الفصل، على عمله تسكي، ال ي توىل الكوبي
ويف املسااتقبل، سااتركز اللجنااة الفرعيااة علااى عملاا ا املتعلااق باألصااول  ااري امللموسااة     - 47

والوثائق وحعادة زيكلة املؤسسات التجارية  ويتوىل جياماركو كوتااين قياادة الصايا ة املتعلقاة     
لاااة املؤسساااات التجارياااة  ويضاااطلع  ة زيكبالعمااال يف جماااال األصاااول  اااري امللموساااة وحعااااد 

أندروس بتنقين الفصل املتعلق بالوثاائق  وشادد السايد ساولند علاى أن التغايريات املدخلاة         جو
على الفصال املتعلاق بالوثاائق ساتكون متساقة ماع نتاائش مشاروع خطاة عمال منظماة التعااون             

 يدان االقتصادي/جمموعة العشرين والتنمية يف امل
واقترح السيد سولند أن يعاد تنظايم الصايغة املقبلاة لادليل التساعري التحاويلي يف ثبثاة         - 48

أجزاء  وينبغي أن يشمل اجلزء األول املسائل املوضوعية من  يث صلت ا بالتساعري التحاويلي    
ياة  أماا اجلازء الثالاث، فينبغاي      وينبغي أن يتضمن اجلازء الثااين توجي اات بشاأن املساائل اإلدار     

ن املمارسات القطرية، وسيكون من املر ب به أن يتضمن مواقف البلادان األخارى    يتضم أن
د  ور بات  ومن شأن ز ا اهليكل اجلديد أن يس ل  رير الدليل، على  اد قاول السايد ساولن    

 اللجنة باهليكل اجلديد 
حىل  16ومن املقارر عقاد االجتمااع املقبال للجناة الفرعياة يف ساانتيا و يف الفتارة مان           - 49
  وسُتنشر مشاريع التوجي اات اجلديادة واحملدثاة علاى املوقاع      2015تشرين الثاين/نوفمرب  18

الشبكي للجنة يف أقارب وقات بعاد ذلا   وأشاار السايد ساولند حىل أن مان املارجن أن يعقاد           
عقااد اجتماااع ، و كاان  ديااد موعااد ل 2016اجتماااع رخاار للجنااة الفرعيااة يف نيسااان/أبريل   

 حضايف، عند االقتضاء 
وخبل املناقشة، أشاار أ اد أعضااء اللجناة حىل أن مساائل التساعري التحاويلي املتعلقاة          - 50

باألصول  ري امللموسة تقوض بشدة قدرة البلادان النامياة، مثال بلاد ، علاى  صايل الضارائب        
وأن تل  املسائل تتطلب مزيدا من الدراسة  وشدد على أنه ينبغي للجنة الفرعية حجاراء  ليال   

ئش املنبثقااااة عاااان مشااااروع خطااااة عماااال منظمااااة التعاااااون والتنميااااة يف املياااادان دقيااااق للنتااااا
االقتصادي/جمموعة العشرين قبل حدراج ا يف مشروع دليل التساعري التحاويلي  وأشاار العضاو     

 واملبلااغ عناا ا علااى أساااس   مليااون يااورو  750 حىل أن عتبااة رقاام األعمااال العاليااة املتمثلااة يف   
رتفاااع، ال ساايما بالنساابة ملصااا  البلاادان الناميااة    بلااد علااى  اادة قااد تكااون مفرطااة اال   كاال

وأوضاان الساايد سااولند أنااه ساايكون ماان الصااعب  ديااد عتبااة أدل يف الاادليل، نظاارا لضاارورة  
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اتساق التشريعات احمللية بشأن ز   املسألة  وأشاار حىل أن منظماة التعااون والتنمياة يف امليادان      
  2020يف عاين  االقتصادي ستستعرض ز   املسألة

دليال   ووافق منسق اللجنة الفرعياة واملشااركون علاى أن مان األمهياة القصاوى تر اة        - 51
التساعري التحاويلي حىل اللغاات الرمسياة األخارى يف أقاارب وقات جكان مان أجال حفاادة   ااور           

 أوسع وتقدمي توجي ات فعالة 
 وأعربت اللجنة عن شكرزا للجنة الفرعية على عمل ا  - 52
 

؛ واملساائل  “املعدات الصناعية والتجارياة والعلمياة  ”اإلتاوات(: معىن ) 12املادة  -زاء  
 املدفوعات ذات الصلة بالرباجمياتاملتعلقة ب

، أن تعاد   2014طلبت اللجنة حىل األمانة العامة، يف دورهتاا العاشارة املعقاودة يف عااين      - 53
و التجاريااة املعاادات الصااناعية أ”ماا كرة مشاافوعة باانص مقتاارح هباادق توضااين معااىن عبااارة  

، وأن تتنااااول مساااألة التغطياااة أو فيماااا عااادا ذلااا   12الاااوارد يف شااارح املاااادة “ العلمياااة أو
املادفوعات ذات الصالة بالرباجمياات يفوجاب زا   املاادة  وقادين ساكوت ويلكاي ورقاة أعادزا            
بشأن مسائل أعم  وأعدت األمانة العامة ورقة أخرى قادم ا مايكال ليناارد ورناا باينادر، الا        

 لى ز   املسألة وقت كانت متدربة داخلية يف األمانة العامة عملت ع
وأشااار الساايد ويلكااي يف عرضااه حىل أن ماان امل اام النظاار يف مااا حذا كااان املقصااود           - 54
مان االتفاقياة النموذجياة داو دولاة اإلقاماة أو املصادر، وبعباارة          12يكون االاا  يف املاادة   أن

، 7و  5للمااادتني   حطااار األ كاااين العاديااة   أخاارى، مااا حذا كااان املقصااود أن تسااري ضاامن     
 )أ( كوسايلة  اري مباشارة لفارض ضارائب علاى أربااح        :ساواء  توسع نطاق املادتني فعب أن أو

املؤسسات التجارية بصرق النظر عما حذا كانت توجاد منشاأة دائماة أو )ب( كباديل ملنشاأة      
املدفوعاة مقابال    تااوات مؤسساة اارياة بشاكل طبيعاي )اإل     دائمة )تقديرية( تعزى حلي ا أربااح 

  استخداين جتلكات املؤسسة التجارية(
زي ماا حذا كاان    12ويرى السيد ويلكي أن املسألة ذات الصلة بدراسة أوسع للمادة  - 55

 اة جتلكاهتاا   التجارياة الا  اني اا ج اة  اري مقيماة مان حتا        ينبغي التعامال ماع أربااح املؤسساة    
ا مؤسسااة أخاارى أو بناااء علااى توجي اهتااا يف دولااة   املمتلكااات املاليااة( لكااي تسااتخدم   )عاادا

املصاادر علااى أهنااا تعااادل قياااين املؤسسااة صااا بة املمتلكااات يفمارسااة أعماهلااا التجاريااة وجاا     
املمتلكاات وبشاكل  اري مباشار عان طرياق اساتخداين زا   املمتلكاات           “ عن طريق”األرباح 

على املشااركة يف األربااح    12ة ومن اخليارات ال   كن أن تنظر في ا اللجنة قصر نطاق املاد
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 اااافل  12شااارح، حىل أن املاااادة  أو اإلشاااارة صااارا ة ، ريفاااا بواساااطة حدرا  توضاااين يف ال  
 “ على أساس مبالغ صافية”خل معدل احلقوق الضريبية ملقياس د على
مث تنااااول السااايد ليناااارد والسااايدة باينااادر مساااائل معيناااة تتعلاااق باملعااادات الصاااناعية   - 56

علمياااة واملااادفوعات ذات الصااالة بالرباجمياااات  فبالنسااابة للمعااادات الصاااناعية     والتجارياااة وال
والتجارياااة والعلمياااة، لاااو ل أن اإلشاااارة حىل زااا   املعااادات ماااا زالااات واردة يف االتفاقياااة     
النموذجية، ر م   ف ا من االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليادان االقتصاادي   

 التوجي ااات بشااأن معااىن زاا ا املصااطلن  ال ياازال زناااك قلياال ماان مناا  عاادة ساانوات  بيااد أنااه 
مكنااة فيمااا يتعلااق بتعريااف     شاارح االتفاقيااة النموذجيااة  وقاادمت بعااض التوضاايحات امل      يف

؛ ؛ والفارق يف زا ا الساياق باني حجياار املعادات وبيع اا ؛ ومعاجلاة القادرة علاى النقال           املصطلن
  8و  12والعبقة بني املادتني 

اجمياااات، فقاااد لاااو ل أناااه يف  اااني ساااألة املااادفوعات ذات الصااالة بالربأماااا بشاااأن م - 57
ذجيااة ملنظمااة التعاااون والتنميااة الفقاارات الاا  تتناااول زاا   املسااألة يف شاارح االتفاقيااة النمو  أن
مان شارح االتفاقياة النموذجياة، فقاد ساجل        12امليدان االقتصادي قاد أدرجات يف الفقارة     يف

صايل، عادين موافقاة بعاض أعضااء اللجناة ماع رأي منظماة         الشرح أيضا، بلجياز وبقليل من التف
التعاون والتنمية يف امليادان االقتصاادي أن املادفوعات املا كورة يف بعاض مان فقارات املنظماة         
ليست حتاوات  واتفق على وجود بعض الغموض يف التوجي ات املتعلقاة هبا   املساائل، ولعال     

 ت ا يساعد على تبديد ز ا الغموض  سني صيا 
وأعربت اللجنة عن شكرزا ملقدمي العروض علاى حسا اماهتم وعروضا م  ويف ضاوء      - 58

املسائل املطرو ة للدراسة يف زا   الادورة ويف الادورات الساابقة، ُشاكلت جلناة فرعياة معنياة         
 أعماهلا السيدة ساكسينا، وُأسندت حلي ا الوالية التالية: )اإلتاوات(، تتوىل تنسيق 12باملادة 

 
 )اإلتاوات( 12الفرعية املعنية باملادة اللجنة    

 12املاادة   شارح  تنظر اللجنة الفرعية يف التحسينات الا   كان حدخاهلاا علاى      
القتضااء،  )اإلتاوات( من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وعلى نص ز   املادة، عند ا

ا الثانياة  زاي مكلفاة بتقادمي تقريار حىل اللجناة أوال يف دورهتا      وتقدين تقريرا عن ذلا   و 
، تتناول فيه، كأولوياة أساساية، التحساينات الا   كان حدخاهلاا       2016عشرة يف عاين 

على الشارح املتعلاق باملعادات الصاناعية والتجارياة والعلمياة واملادفوعات ذات الصالة         
حدراج ااا يف الصاايغة املقبلااة    اللجنااة بالرباجميااات، والاا  يكااون ماان املاارجن أن تقباال    

  لبتفاقية النموذجية 
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 ت(: مدونة قواعد السلوك املقتر ة)تبادل املعلوما 26املادة  -واو  
است ل السيد الرا املناقشات املتعلقة بتبادل املعلوماات، بصافته منساق اللجناة الفرعياة       - 59

املعنيااة بتبااادل املعلومااات  وعاارض وثيقااة بشااأن اقتااراح لتنقااين مدونااة األماام املتحاادة لقواعااد  
بالتعاااون يف مكافحااة التاا رب ماان الضاارائب وانباا ا علااى الصااعيد الاادويل    الساالوك املتعلقااة 

وأوضاان أن اللجنااة اعتماادت يف دورهتااا اخلامسااة مدونااة ساالوك مقتر ااة لينظاار في ااا اجمللااس     
االقتصادي واالجتماعي  وأقر اجمللس املدونة يف ذل  الوقت ولكنه مل يتخا  أي حجاراء رخار     

الفرصااة سااادة لتحااديث املدونااة    اللجنااة الفرعيااة أن ويف ضااوء التطااورات األخاارية، ارتااأت   
أجاال أخاا  زاا   التطااورات بعااني االعتبااار وحصاادار بيااان مو ااد لاادعم التبااادل التلقااائي      ماان

، وأخاا ت 2014املعقاودة يف عااين    للمعلوماات  وُطارح مقتارح للمناقشاة يف الاادورة العاشارة     
 احلني يف االعتبار الصيغة احلالية النقا  ال  أثريت يف ذل  الوقت ومن  ذل  

ة عمال منظماة التعااون والتنمياة     وذك ر السايد الرا باألعماال الا  أزززاا مشاروع خطا       - 60
عاادد متزايااد ماان البلاادان   املياادان االقتصااادي/جمموعة العشاارين يف زاا ا اجملااال،  يااث التاازين   يف

حىل اللجناة  بتبادل املعلومات تلقائيا هبدق احلد من اناب الضارائب والتا رب الضارييب  وطلاب      
مناقشاااة اإلجاااراءات املناسااابة لكاااي يصااادر اجمللاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي، وبالتاااايل األمااام 

ات باااني البلااادان  وبعاااد مناقشاااة   املتحااادة، بياناااا واضاااحا لااادعم التباااادل التلقاااائي للمعلومااا     
  ا القبيل فقط، ستناقش مضمونهاإلجراءات، وحذا رأت اللجنة ضرورة حعداد نص من ز  ز  
فقاات اللجنااة واملشاااركون الخاارون علااى ضاارورة أن يصاادر اجمللااس االقتصااادي   ووا - 61

واالجتماعي مثل ز ا البياان نظارا حىل أناه سيوضان أن األمام املتحادة، باعتبارزاا زيئاة عاملياة،          
الضاارييب   تاادعم التبااادل التلقااائي للمعلومااات يف ساابيل مكافحااة انااب الضاارائب والتاا رب    

بتنقاين صايغة الانص إلصادار ناص ال يصاا  دياث يبادو         ذل ، أوصى بعض املشااركني   ومع
 ذل  سيعيق دون مربر تأييد ز ا البيان على نطاق واسع  ألن ملزما قانونا للبلدان

وبعد حجراء املزيد من املناقشة وبفضال اإلسا اين املقادين مان األماناة العاماة فيماا يتعلاق          - 62
القتصاادي واالجتمااعي، وافقات اللجناة     بالشكل املبئم للنص ال ي ينبغي تقد ه حىل اجمللاس ا 

، ماع حدرا  مشاروع لاه يف تقريار     أن تتخ  املدوناة شاكل قارار للمجلاس    من  يث املبدأ على 
اللجنااة يف اجلاازء املتعلااق باااإلجراءات املطلااوب ماان اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي اختاذزااا    

  جناة يف اجتماع اا املقبال   وأوصت اللجنة بأن تعيد اللجنة الفرعية صايا ة الانص لتنظار فياه الل    
 وُطلب حىل األمانة أن تقدين اقترا ات أولية فيما يتعلق بشكل النص وصيغته 
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 دمات التقنيةفرض الضرائب على اخل - زاي 

، أكاادت اللجنااة قرارزااا حدرا  مااادة 2013خاابل الاادورة التاسااعة املعقااودة يف عاااين  - 63
جديادة تتناااول مساألة فاارض ضارائب علااى اخلادمات التقنيااة  وشاكل كاال مان صاايا ة املااادة       
وشر  ا جزءا من الوالية األوساع نطاقاا للجناة الفرعياة املعنياة باملعاملاة الضاريبية للخادمات          

 نة الفرعية، ليزلوت كانا، واخلبري االستشاري، برايان أرنولد وعرض ز ا البند منسق اللج

ويف معرض تقد ه عرضاا لورقتاه بشاأن اقتارح ماادة جديادة تتعلاق برساوين اخلادمات           - 64
التقنيااة وشاار  ا، أشااار الساايد أرنولااد حىل أن الورقااة ترمااي حىل االسااتفادة ماان التعليقااات الاا   

ت خاابل اجتماااع للجنااة الفرعيااة   شااات الاا  أجرياا أبااديت يف الاادورة العاشاارة للجنااة واملناق  
يف نيسااان/أبريل يف نيويااورك والتعليقااات الاا  أبااديت بشااأن مشااروع مااادة عماام علااى     عقااد

 أعضاء اللجنة الفرعية بعد ذل  االجتماع 

التغيريات الرئيسية ال  مت حدخاهلا علاى الانص منا  الادورة      وأشار السيد أرنولد حىل أن - 65
 للمناقشات والتعليقات رثل فيما يلي:السابقة نتيجة 

 “الرسوين”لتصبن “ املدفوعات”مت تغيري اإلشارة حىل  • 

 “املال  املنتفع”شارة حىل مف وين أضيفت ح • 

 “رسوين اخلدمات التقنية”من تعريف   فت اإلشارة حىل استرداد النفقات  • 

 “رسوين اخلدمات التقنية”أضيفت استثناءات جديدة من تعريف  • 

 ( ال  تتناول فرض رسوين مفرطة بسبب عبقة خاصة7) أضيفت املادة العشرون • 
 

وأدخلت بعاض التغايريات أيضاا علاى مشاروع الشارح، يفاا يف ذلا  الصايا ة األولياة            - 66
لشاارح، علااى النحااو املتفااق عليااه     لااتعكس موقااف األقليااة بشااأن املااادة، الاا ي ساايدر  يف ا     

 يف ز   الصيا ة  ن موقف األقلية القيادةالدورة العاشرة  وتوىل ال ين يتبنو يف

ساا ا والتعاابري عاان موقااف األقليااة     وركاازت املناقشااات أساسااا علااى نااص املااادة نف      - 67
الشرح  ويف بادل األمار دارت بعاض املناقشاات بشاأن عبقاة املاادة اجلديادة يفاواد أخارى           يف

لاا ل ، تقاارر  ماان عدمااه  ونتيجااة    ماان االتفاقيااة النموذجيااة، ماان  يااث حعطائ ااا األولويااة     
، نظارا لعادين   20عبقتا ا باملاادة    من املاادة اجلديادة   2وجود  اجة حىل أن تتناول الفقرة  عدين

توضان يف الصايا ة ضارورة حعطااء      وجود تداخل بني املادتني يف املمارساة العملياة  وتقارر أن   
 على املادة اجلديدة  17للمادة  األولوية
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ماان تطبياااق املااادة املتعلقاااة   “ السااتثناء ا”قشااة مستفيضاااة بشااأن اقتاااراح   وجاارت منا  - 68
كجااازء التعلاايم يف املؤسساااات التعليميااة أو التعلااايم الاا ي تقدمااه املؤسساااات التعليميااة      ” بااا 
 “برنااامش  اانن درجااات علميااة”  و اا فت اإلشااارة حىل “برنااامش  اانن درجااات علميااة ماان
االساتثناء يف حطاار املاادة     أجل مراعاة النا ش املختلفاة الا  تتبع اا البلادان ولتوسايع نطااق         من

وأعرب عدد من األعضاء عن تفضيل م  ا ق زا ا االساتثناء، بسابب املساائل الا  قاد تنشاأ         
ناء سايتم  فيما يتعلق بتعريف التعليم وا تماال حسااءة االساتعمال  واتفاق علاى أن حلغااء االساتث       

 تناوله كخيار يف الشرح 

ت املقدماة حىل املاديرين أو كباار املساؤولني     وفيما يتعلق باقتراح استثناء بعض املدفوعا - 69
)ب( املقتر اااة، اتفاااق  3رة اإلدارياااني يف شاااركة ماااا، علاااى النحاااو املنصاااوص علياااه يف الفقااا 

  16تكون املادة اجلديدة خاضعة أل كاين املادة  أن على

التبعياة والفرعياة،   ”وتقرر عدين حدرا  استثناء مقترح يف ناص املاادة يتعلاق باخلادمات      - 70
علاااى أن ياااتم تنااااول ذلااا   “رتباطاااا ال ينفصااام ببياااع املمتلكااااتاملرتبطاااة أساساااا اوكااا ل  

  الشرح باعتبار  خيارا حمتمب يف

وجارى بعااض النقااان بشااأن كيفيااة عاارض رأي األقليااة بشااأن املااادة علااى دااو تتاارين   - 71
 إلدرا  زا   برأي األ لبية املؤيد الراء املتباينة لأل لبية واألقلية على  د سواء، مع االعتراق 

مفاوضااهتا   بلادان الا  تر اب يف اساتخدام ا يف    بالنسابة لل  املادة وماا يصاا ب ا مان توجي اات    
حرساااء   فاقيااة النموذجيااة يف املساااعدة علااى   بشااأن املعازاادات، وعلااى دااو يعكااس دور االت    

السياسااات واملمارسااات التعازديااة يف البلاادان الناميااة، مااع احلفاااص علااى تااوازن منصااف فيمااا   
الكيفيااة الاا  تاادر  هبااا الراء يف الشاارح  ونوقشاات صاايا ة املااادة ورأي األقليااة فيمااا  يتعلااق ب

خيص شرح املادة اجلديدة مناقشة مفصلة، وتوصالت اللجناة حىل اتفااق بشاأهنا  ودعاي أعضااء       
 فيما يتعلق بصيا ة مشروع الشرح  اللجنة لطرح مسائل مل تناقش بعد مع اللجنة الفرعية

النظر يف هنش األقلية املتمثل يف معاجلة مسألة رسوين اخلادمات التقنياة    واتفق أيضا على - 72
)اإلتاااوات(، كبااديل، يف الشااروح ذات الصاالة  وتقاارر      12بلضااافة صاايغة مقتر ااة للمااادة    
 راج ا يف الشارح، اقتر ات أصاب كحال    صيغة بديلة،  كن حد ك ل  أن تضع اللجنة الفرعية

في ا اإلشارة حىل أنواع حماددة مان اخلادمات وتتنااول      توفيقي جكن يف اللجنة الفرعية، تتجنب
، ع اخلادمات املقدماة يف تلا  الدولاة    بدال من ذل  الضرائب الا  تفرضا ا دولاة ماا علاى  يا      

فضب عن اخلدمات ال  تؤدي ا أطراق ذات صلة خار  تل  الدولة  ويف ز ا الساياق، أشاري   
 ( )ب( 3) 5العبقة مع املادة  حىل ضرورة النظر يف
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 للجنة والسيد أرنولد على عمل ما ووجه الشكر حىل ا - 73
 

 تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح )مواد متنوعة( -اء   

بتآكال الوعااء الضارييب ونقال األربااح يف البلادان        قدمت منسقة اللجنة الفرعية املعنية - 74
الفرعياة  وذكارت أن م ماة    كارميل بيترز، معلومات مستكملة عن عمل تل  اللجنة  النامية،

لني اللجنااة األساسااية يف املر لااة األوىل ماان عملاا ا رثلاات يف تساا يل حقامااة  ااوار مااع املسااؤو  
ن البلاادان الناميااة هباادق كفالااة أن تصااب ررائ اام يف مشااروع خطااة عماال منظمااة التعاااو      يف

لجنااة  تواصاال الاا ي تقااوين بااه ال  /جمموعة العشاارين والعماال امل والتنميااة يف املياادان االقتصااادي 
حطار الوفاء هب   الوالية، عممات اللجناة الفرعياة ورقاة بشاأن املشاروع تضامنت اساتبيانا          ويف
البلدان النامية حبداء ررائ ا بشأن كيفية ترتيبا ا املساائل املتعلقاة باملشاروع والتمااس       لب منيط

املعلومااات عاان الشااوا ل األخاارى بشااأن تآكاال الوعاااء الضاارييب  وجاارى تلخاايص الااردود        
ا يف الدورة العاشرة للجنة  ونشر املكتاب الادويل للوثاائق الضاريبية ماوجزا مساتكمب       وعرض 

 دورهتاا  تضمن العديد من الردود الاواردة بعاد الادورة العاشارة، ووضاعه يف متنااول اللجناة يف       
 احلالية  وقدمت السيدة بيترز حملة عامة موجزة عن موجز الردود على االستبيان 

ياة اللجناة الفرعياة خابل الادورة العاشارة للجناة، فأصابن مطلوباا          ومت توسيع نطاق وال - 75
من ا، يف  لة أمور، أن تبلغ اللجنة بشأن التحديثات املقتارح حدخاهلاا علاى االتفاقياة النموذجياة      
فيما يتعلق يفسائل يتم تناوهلا كجزء من خطة العمل، ماع التركياز بوجاه خااص علاى التحاديث       

ر ات السايدة بيتارز التركياز علاى العمال الا ي تضاطلع باه منظماة           املقبل  ويف زا ا الصادد، اقت  
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف حطاار خطاة عملا ا، وزاو ماا سايكون مفيادا أل اراض         
التحديث املقبل لبتفاقية النموذجية، يفاا يف ذلا  التادابري الاواردة يف التقاارير بشاأن اإلجاراءات        

تحدياد، اقتر ات أن تقادين اللجناة الفرعياة تقريارا حىل اللجناة          وعلى وجه ال15و  7و  6و  2
أل ااراض  7و  6عمااا حذا كااان ينبغااي اعتماااد املقتر ااات الااواردة يف التقااارير بشااأن اإلجااراءين  

ب األولويااة يف  ااال اعتمادزااا    التحااديث املقباال لبتفاقيااة النموذجيااة، وكيفيااة ترتيباا ا  ساا     
بغاي أيضاا أن تقادين اللجناة الفرعياة تقريارا حىل اللجناة         كان النظار يف اقترا اات بديلاة  وين     كما

بشأن أعمال منظمة التعاون والتنمياة يف امليادان االقتصاادي يف وضاع الصا  املتعادد األطاراق         
وقد تنظر اللجنة الفرعية أيضا يف ماا حذا كانات زنااك تغايريات أخارى يف املعازادة ينبغاي النظار         

ووافقت اللجنة علاى ماا قدمتاه السايدة       يب ونقل األرباحمسائل تآكل الوعاء الضري في ا ملعاجلة
   طة عمل اللجنة الفرعية بوصف ا تندر  يف نطاق واليت ا بيترز من مقتر ات تتعلق
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دليل األمم املتحدة بشأن قضاياي تتاي ة جم لايا ةيااة ال  اي       وأطلق السيد تريبلكوق  - 76
الوناة   يف  اء من مشاروع تعااوين اضاطلع باه    النت، ال ي نشر يف أعقاب االضرايب للبلدان النيمية

امليااادان  نظماااة التعااااون والتنمياااة يفاألخااارية مكتاااب رويااال التنمياااة، هبااادق تكملاااة أعماااال م 
تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح من منظاور تنمياة القادرات لصاا       مسائل االقتصادي بشأن

االخناارا  واملشاااركة  )أ( :ن الناميااة يف مساااعدة البلااداالبلاادان الناميااة  وي اادق زاا ا الاادليل حىل 
الفعالاة يف عمليااات وضاع املعااايري وصانع القاارار ذات الصالة علااى الصاعيد الاادويل، يفاا يف ذلاا        
العمليات الا  ياتم االضاطبع هباا يف منتاديات منظماة التعااون والتنمياة يف امليادان االقتصاادي؛           

ق دمايااة أوعيتاا ا الضااريبية وتوساايع  )ب( وتقياايم أمهيااة وجاادوى اخليااارات املمكنااة فيمااا يتعلاا  
ن والتنميااة يف املياادان منظمااة التعاااو نطاق ااا، يفااا يف ذلاا  تلاا  املقتر ااة يف سااياق خطااة عماال  

  أكثرزا نفعافعال واملستداين ألنسب اخليارات و؛ ) ( والتنفي  الاالقتصادي

وزياو أولات،   الادليل، براياان أرنولاد     ويف وقت ال ق، قدين املؤلفان الرئيسيان حملتاوى  - 77
 حملة عامة عن املواد املدرجة يف الفصول العشرة ال  يتألف من ا الدليل 

تآكاال الوعاااء  مسااائل زيناااريس منظااور الفلاابني بشااأن -وعرضاات الساايدة جاسااينتو  - 78
املسااائل تشااكل مشااكلة طااال أماادزا     وقالاات حهنااا تاارى أن زاا        الضاارييب ونقاال األرباااح  

مان شاأن االزتمااين الا ي أولتاه البلادان املتقدماة النماو هلا            وج اة نظار البلادان النامياة، و     من
وشاددت علاى ضارورة اتبااع هناش شاامل يراعاي          املسائل يف الوناة األخارية أن يفياد اجلمياع    

لنظر حىل دور البلاادان الناميااة  منظااور البلاادان الناميااة ماان أجاال التوصاال حىل  اال مقبااول، بااا      
أن عماال منظمااة التعاااون والتنميااة يف املياادان  االقتصاااد العاااملي  وأعرباات عاان رأي مفاااد    يف

االقتصااادي بشااأن تآكاال الوعاااء الضاارييب ونقاال األرباااح ال يضااع البلاادان الناميااة علااى قاادين      
 دور هلااا املساااواة مااع البلاادان املتقدمااة النمااو حذ بلمكااان البلاادان الناميااة املشاااركة ولكاان ال      

  يتم االتفاق علي ا ال تعكس حسا اماهتا  عملية توافق الراء؛ ونتيجة ل ل ، فلن القواعد ال يف
وأشارت أيضا حىل أوجه القصور ال  تشاوب الصا  املتعادد األطاراق ملنظماة        يفا فيه الكفاية

التعاااون والتنميااة يف املياادان االقتصااادي، الاا ي جيااري وضااعه ديااث ال يتناااول سااوى مسااائل   
ور اهلاااين الاا ي تضااطلع  ت علااى الاادةتااارة يف حطااار عاادة حجااراءات  ويف زاا ا الصاادد، شاادد  

األماام املتحاادة واالتفاقيااة النموذجيااة علااى وجااه اخلصااوص، والاا ي يعاارب عاان رراء البلاادان   بااه
النامياة  واقتر ات أيضاا أن تقاوين األمام املتحاادة بتنظايم ماؤرر للمسااعدة يف توضاين مواقااف          

 مسائل تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح  البلدان النامية بشأن

ناقشااة الا  أعقباات ذلا ، جاارى التساليم بااأن البلادان الناميااة تواجاه مسااائل      وخابل امل  - 79
حمااددة تتطلااب  لااوال حمااددة  ويف زاا ا الصاادد، ر ااب كااثريون مااع التقاادير بلصاادار الاادليل     
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بشأن املنافسة الضاريبية الضاارة للبلادان النامياة، باالنظر حىل أن تنفيا         5وأشري حىل أمهية اإلجراء 
الضاارييب ونقاال األربااااح قااد تكاااون    يف التقريااار املتعلااق بتآكاال الوعااااء    االسااتنتاجات الااواردة  

عواقاب  اري مقصاودة تتمثال يف تكثياف التناافس الضارييب بالنسابة لألنشاطة احلقيقياة  وقادين             له
اقتراح أيضا بأن يتم، على املدى الطويل، تكملة مشاروع خطاة العمال املعا  بلصابح القواعاد       

مساائل أساساية مان قبيال الرقمناة واحلاد مان كمياات املاواد           التعازدية القائماة مان خابل داث    
  املستخدمة يف االقتصاد  وز ا اهلدق  كن تيسري  من خبل عقد مؤرر تنظمه األمم املتحدة

 ووج ت اللجنة الشكر حىل اللجنة الفرعية ملا قامت به من عمل  - 80
 

املتقدمااة النمااو  البلاادان  دلياال التفاااوض علااى املعازاادات الضااريبية الثنائيااة بااني    -طاء  
 والبلدان النامية

الاادليل  -وفقااا لواليااة اللجنااة الفرعيااة املعنيااة بالتفاااوض علااى املعازاادات الضااريبية        - 81
زارس، مشااااروعا لاااادليل التفاااااوض  العملااااي، قاااادين منسااااق اللجنااااة الفرعيااااة، فولفغااااانغ ال   

لادان النامياة، لتعتماد  اللجناة      املعازدات الضريبية الثنائية باني البلادان املتقدماة النماو والب     على
وبدأ باستعراض والية اللجنة الفرعية وتقدمي التقارير عن عمل ا، يفا يف ذل  حشاراك اخلابريين،   

بلصاادار املشااروع الناا ائي      بيكرينااغ ورون فااان دياار مااريف، اللاا ين توجااا عملاا ما       رريااان
 ع فيه ووصفا موجزا حملتوى كل فر السيد الزارس ةطط مشروع الدليل قدين مث

واعتماادت اللجنااة مشااروع الاادليل بعااد حدخااال تنقيحااات طفيفااة عليااه، يفااا يف ذلاا        - 82
التنميااة يف املياادان االقتصااادي    ااديث اإلشااارات حىل مشااروع خطااة عماال منظمااة التعاااون و     

احلواشااي  وخضااع مشااروع الاادليل بعدئاا  حىل عمليااة اإلنتااا  املعتااادة، يفااا يف ذلاا   رياار       يف
طباعتااه  وخاابل املناقشااة الاا     التحريريااة حىل سااائر لغااات األماام املتحاادة الرمسيااة و     وتر تااه 

عيااة ولنجا  ااا يف تبساايط الاادليل   ذلاا ، أعاارب عاان التقاادير لكفاااءة عماال اللجنااة الفر     تلاات
التفااوض   قدر ضئيل أو معدوين من اخلربة يف أجل توفري أداة مفيدة للمتفاوضني ال ين لدي م من

البلادان النامياة،    مان أجال توزياع الادليل اجلدياد علاى        ت نداءات أيضاا بشأن املعازدات  ووج
لنسااع علااى احلكومااات واملنظمااات  بساابل مناا ا حقامااة  فاال تدشااني رمسااي والتوزيااع املباشاار ل   

  اإلقليمية، بسبل من ا تنظيم أنشطة تدريبية تقوين على استخداين الدليل دون
ياة علاى حزااز مشاروع طويال األماد،       ووجه الشكر حىل السايد الزارس واللجناة الفرع   - 83

وُ لاات اللجنااة الفرعيااة بعااد انتاا اء عملاا ا  وساالمت اللجنااة بااأن أعضاااء اللجنااة املقاابلني ريفااا 
 تتاجون حىل تشكيل جلنة فرعية ك    مرة أخرى لتحديث الدليل 
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 لضرائب على الصناعات االستخراجيةفرض ا -ياء  
فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية  سائليف عرض منسق اللجنة الفرعية املعنية - 84

يف البلدان النامية، ايريا  منساا ، ماا قامات باه اللجناة الفرعياة مان عمال  واساتنادا حىل التقريار            
مساائل فارض    تقدين ما يلي: )أ( م كرة عامة عن املر لي ال ي قدمه، أوضن أن اللجنة الفرعية

جمموعاااة ةتاااارة  ( ومااا كرة توجي ياااة عااانساااتخراجية؛ )بالضااارائب املتعلقاااة بالصاااناعات اال
وما كرة توجي ياة    االساتخراجية؛ ) ( مسائل املعازدات الضريبية يف ماا يتعلاق بالصاناعات     من

ضاارائب علااى عمليااات نقاال األصااول   عاان فاارض الضاارائب علااى األرباااح الرأمساليااة وفاارض ال   
تقادمي مشاروع    يف صادد  املباشرة، للموافقة علي ا  وباإلضافة حىل ذل ، فلن اللجناة الفرعياة    ري

خراجية مان اخلدماة،   م كرة توجي ية بشاأن املعاملاة الضاريبية إلخارا  مرافاق الصاناعات االسات       
  أجل التعليق عليه، وطلبت املوافقة على خطة عمل ا بشأن جوانب حمددة من
وذكاار الساايد منسااا  أن اللجنااة الفرعيااة قااد عقاادت اجتماااعني مناا  الاادورة األخاارية     - 85

اجتماااع يف مقاار األماام املتحاادة يف نيويااورك، واجتماااع يف براتيساابفا، استضااافته  للجنااة، مهااا
وزارة املاليااة يف ساالوفاكيا  كمااا زود اللجنااة بااآخر املعلومااات بشااأن عضااوية اللجنااة الفرعيااة  

ستشاارين وجاثلني   الواسعة النطاق واملتنوعة، وال  تشمل أعضاء من اللجنة والبلدان املراقبة وم
  كومية  منظمات  رياع وعن ز ا القط

ة اللجنااة الفرعيااة وشاادد ويف حطااار عرضااه للمسااألة، ذكياار الساايد منسااا  اللجنااة بوالياا - 86
وجياااه بشاااأن كيفياااة فااارض الضااارائب أن اللجناااة الفرعياااة تااادرك احلاجاااة حىل تاااوفري الت علاااى
الصااناعات االسااتخراجية علااى دااو تقااق التااوازن الاادقيق بااني اجتاا اب االسااتثمارات       علااى

وركني احلكومات من  صيل اإليرادات  مث عرض امل كرة التوجي ياة األوىل للموافقاة علي اا،    
أال وزااي املاا كرة العامااة عاان مسااائل فاارض الضاارائب علااى الصااناعات االسااتخراجية، الاا       
تلخص املسائل ذات الصالة واماع باني ةتلاف املا كرات التوجي ياة ذات الصالة  واعتمادت         

 ة اللجنة امل كرة العام
عان جمموعاة ةتاارة مان مساائل املعازادات        وعرض توماس باالكو املا كرة التوجي ياة    - 87

الضريبية يف ما يتعلاق بالصاناعات االساتخراجية  وهتادق املا كرة التوجي ياة حىل حعطااء نظارة         
عامة شاملة عان مساائل املعازادات املتصالة بفارض الضارائب علاى الصاناعات االساتخراجية،          

ه، على سبيل املثال، مساعدة املتفاوضني على املعازادات  اري املتخصصاني    األمر ال ي من شأن
يف زاا ا اجملااال الاا ين يااتعني علااي م مااع ذلاا  معرفااة الكيفيااة الاا   كاان هبااا ملعازاادة االزدوا    

 ضرائب على الصناعات االستخراجية الضرييب أن تؤثر على قدرة البلد على فرض 
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تنقين النص فيما يتعلق بالنطاق اإلقليماي ملعازادات   واعتمدت امل كرة التوجي ية بعد  - 88
االزدوا  الضرييب، وذل  عقب املناقشة ال  كشفت عن رراء ةتلفة بشاأن ماا حذا كاان عادين     

زامااا بالنساابة حدرا  منطقااة مثاال اجلاارق القاااري يف التغطيااة اجلغرافيااة للمعازاادة يشااكل أماارا  
 حلقوق فرض الضرائب 

 الضاارائب علااى األرباااح الرأمساليااة،فاارض  عان   كرة التوجي يااةوقادين مايكاال لينااارد املاا  - 89
كان  حذا وتناقش امل كرة التوجي ية ماوفرض الضرائب على عمليات نقل األصول  ري املباشرة  
األماار كاا ل ، كيااف  كاان فرضاا ا    ينبغااي فاارض ضااريبة علااى األرباااح الرأمساليااة، وحذا كااان  

علااى األرباااح الرأمساليااة    املتعلقااة بفاارض الضاارائب   اادد مسااائل السياسااة العامااة واإلدارة     مث
  واعتمدت اللجنة امل كرة العامة الصناعات االستخراجية و نقل األصول  ري املباشر  يف

وعااارض أوالق فييللساااا وكاااريس ساااانغر مشاااروع مااا كرة توجي ياااة عااان املعاملاااة   - 90
علياااه  واهلااادق اخلدماااة، للتعلياااق الضاااريبية إلخااارا  مرافاااق الصاااناعات االساااتخراجية مااان  

املاا كرة التوجي يااة تزويااد احلكومااات بااآراء ثاقبااة لتمكيناا ا ماان وضااع نظام ااا الضاارييب     ماان
 بالنسبة لإلخرا  من اخلدمة بطريقة تكفال تفاادي تقاويض عملياة حخارا  املرافاق مان اخلدماة        
بفعاليااة  وتقاادين املاا كرة عرضااا مااوجزا عاان املعاملااة الضااريبية لعمليااة اإلخاارا  ماان اخلدمااة       

بادل ذات الصلة  كما أهنا تتناول مسألة التحدياد الكماي للتكااليف، ومساائل السياساات      وامل
الضريبية وتطبيق ا  وسوق تنقن الورقة ديث تشمل معلومات عن حخرا  املرافق من اخلدماة  
يف قطااع التعادين وسايناريوزات السياساة العامااة وتساوية املنازعاات  ومان املتوقاع أن توضااع         

، وسااوق ُتعاارض علااى اللجنااة    2016 صاايغت ا الن ائيااة يف نيسااان/أبريل   الورقااة املنقحااة يف 
  2016دزا يف تشرين األول/أكتوبر للموافقة علي ا يف الدورة املقرر عق

عياة للعااين التاايل  وباإلضاافة     وأوضن السيد منساا  بعاد ذلا  خطاة عمال اللجناة الفر       - 91
لعمليااة اإلخاارا  ماان اخلدمااة،   ضااريبيةاملاا كرة التوجي يااة املاا كورة أعااب  عاان املعاملااة ال   حىل

بشأن ما يلي: )أ( ضريبة القيمة املضاافة   ستعمل اللجنة الفرعية على حصدار م كرات توجي ية
فيمااا يتعلااق بالصااناعات االسااتخراجية؛ )ب( واجلوانااب الضااريبية للتفاااوض وحعااادة التفاااوض  

املنشاأة الدائماة يف قطااع     بشأن عقود الصناعات االستخراجية؛ ) ( واملسائل املتعلقاة يفف اوين  
  وسااوق تقااوين اللجنااة   “االسااتقطاعات احلكوميااة ”صااناعات االسااتخراجية؛ )د( وأنااواع   ال

اللجناة   الفرعية أيضا باستكشاق فعالية استعراض عملية حعداد الفواتري والتكاليف  واعتمادت 
 خطة عمل اللجنة الفرعية 
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يف ليفينغساتون،   2016رذار/ماارس  وُينتظر أن اتمع اللجناة الفرعياة مارة أخارى يف      - 92
استضااافة اجتماااع   زامبيااا  ووجااه الساايد منسااا  الشااكر حىل وزارة املاليااة يف ساالوفاكيا علااى     

  الفرعية اللجنة
ومت التنويه باملسامهة اهلامة جدا ال  قدمت ا حيلكا ريتر على مادى فتارة ثابل سانوات،      - 93

  خرى جرى االضطبع هبا يف األمانة العامةأ بدعم من  كومة أملانيا، يف ز ا العمل وأعمال
لاى ماا اضاطلعت باه مان عمال بشاأن        ووج ت اللجناة شاكرزا حىل اللجناة الفرعياة ع     - 94
 قيهمة  املسألة، وحىل  يع مقدمي العروض على ما قدمو  من رراء ز  
 

 تسوية املنازعات -كاق  
قاادمت األمانااة العامااة ورقتاا ا بشااأن تسااوية املنازعااات وتفادي ااا  وانضاامت جوليااان   - 95

زاا   املسااألة كمتدربااة داخليااة، حىل األمانااة العامااة ماان أجاال تقاادمي   روباار، الاا  عملاات علااى
األمانة العامة، عند شرح الورقة، حىل أهناا كلفات يف الادورة الساابقة بتقادمي       العرض  وأشارت

مسااائل التحكاايم للبلاادان الناميااة يف سااياق املنازعااات الضااريبية الدوليااة   ورقااة متوازنااة بشااأن 
وأشارت األمانة العامة حىل أن قصدزا، على دو ما جاء يف الورقة، ليس زو تشاجيع أو تثبايط   

 سائل ذات الصلة وكيفية معاجلت ا ولكن  ليل امل ،التحكيم
 وأبرزت النقا  التالية يف العرض: - 96

من أن البيانات املتعلقة بلجراءات التراضي حمدودة جدا، ال سايما   على الر م )أ( 
من البلدان النامية، تشري البيانات املتا ة حىل أن قاوائم جارد احلااالت الا  مل يبات في اا رخا ة        

 ستمر ز ا االاا  على نطاق واسع؛يف الزيادة  ومن املتوقع أن ي
لجااوء حىل التحكاايم، يف حطااار   اسااتجابة هلاا ا، يقتاارح العديااد ماان البلاادان ال     )ب( 

 ا ال  ظلت بب  ل لسنوات عديدة؛حجراءات التراضي، لكفالة تسوية القضاي
مسااألة التحكاايم يف مفاوضااات حبااراين      ااول ماان املاارجن أن ياازداد النقااان    ) ( 

عضااوا يفنظمااة  20املعازاادات الضااريبية، ال ساايما بااالنظر حىل االلتاازاين الاا ي تع ااد بااه مااؤخرا  
ية يف امليدان االقتصادي إلدرا  التحكيم االلزامي امللزين يف املعازادات الضاريبية،   التعاون والتنم

أن تكااون البلاادان يف وضااع  كناا ا ماان ف اام القضااايا الاا  يثريزااا التحكاايم ويناقشاا ا،    وجيااب
 هناية املطاق بشأن ز   املسألة؛ بصرق النظر عن الرأي ال ي تتبنا  يف
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النظاار علااى دااو مناسااب يف مسااائل التحكاايم    رأت األمانااة العامااة اسااتحالة   )د( 
املتعلقة بالبلدان النامية دون معاجلاة وساائل تساوية املنازعاات  اري امللزماة أيضاا، مثال التوفياق          

 والوساطة، وك ل  الوسائل امللزمة األخرى مثل قرارات اخلرباء؛
دثاات الورقااة يف بعااض مااا أعاارب عنااه عمومااا ماان شااوا ل ماان قبياال تكلفااة   )زا( 

الا  قاد تواجاه     ومساألة اساتقبل احملكماني، كاي تنظار يف املساائل العملياة        “ن السايادة فقدا”
البلدان النامية، ومضات بعاد ذلا  حىل النظار يف الكيفياة الا   كان هباا معاجلاة تلا  املساائل،            

 بسبل من ا األ كاين الواردة يف اتفاقات التحكيم واأل كاين اإلجرائية والتطورات املؤسسية؛
يشكل اليقني لدى دافعاي الضارائب جازءا زاماا مان عملياة النظار يف تفاادي          )و( 

املنازعات وتسويت ا يف املسائل الضريبية، ولكن من األمهية يفكان أيضا مساائل الايقني بالنسابة    
املصاادر الاا  تاانص علي ااا معازاادة إلدارة اإلياارادات ماان  يااث  قااوق فاارض الضاارائب علااى 

لدى املواطنني على نطاق أوساع باأن الشاركات املتعاددة اجلنسايات      مت االلتزاين هبا، واليقني  قد
 وج ات أخرى سوق تدفع الضرائب املناسبة؛

 كن أن تؤدي األمم املتحدة واللجنة دورا زاما يف التوصل حىل تفاازم بشاأن    )ز( 
نشاااء جلنااة فرعيااة  ساانة التااوازن     مسااألة تفااادي املنازعااات وتسااويت ا، وأوصاات الورقااة بل     

 تعددين ملواصلة دث ز   املسائل املصلحة املأصحاب  من
وجرى التر يب بالورقة لتقد  ا معاجلة متعمقة ملسألة زامة  وخبل املناقشاات الا     - 97

 أعقبت ذل ، أثريت النقا  التالية:
يف التحكاايم فقااط، الاا ي اكتساابت   االفتقااار حىل اخلااربة يف زاا ا اجملااال لاايس    )أ( 

دماة النماو أو النامياة، خاربة عملياة، ولكان يف حجاراءات التراضاي         قلة من احلكومات، املتق فيه
ذاهتا، وينبغي أن تشاكل معاجلاة االفتقاار حىل اخلاربة و ساني الكفااءة والفعالياة يف اإلجاراءات         

 جزءا زاما من املبادرات املقبلة؛
مناا ا ترتيبااات التسااعري املساابق،   تفااادي املنازعااات، بساابل  النظاار يف ضاارورة )ب( 

ات وتساااويت ا، الااا ي يتضااامن جااازءا   د  اااديث الفصااال املتعلاااق بتفاااادي املنازعااا   فوائااا ويف
 ترتيبات التسعري املسبق الواردة يف دليل التسعري التحويلي، ذل  بدال من العمل املستقل؛ عن

ود معاااايري متفاااق علي اااا، وسااايكون    عااادين تطبياااق التحكااايم حال عناااد وجااا    ) ( 
تفااااق بصاااورة أكااارب علاااى القواعاااد  اال الصاااعب  قياااق التحكااايم اإللزاماااي حىل أن ياااتم  مااان
 املبذ المن واأل كاين املسبقة؛ الصلة  وينبغي أيضا النظر يف رليات أخرى مثل قواعد ذات
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ياارد في ااا مااا ياانص علااى التحكاايم، التوضااين،  ااىت يف  اااالت الاا   ضاارورة )د( 
 االساتثناء هلاا، وأناه سايكون دائماا      سيتم يف حطار حجراءات التراضي وليس كبديل التحكيم أن

 ال القاعدة يف تسوية املنازعات؛
االشارة حىل أمهية احلفااص علاى سارية معلوماات دافعاي الضارائب وأثار ذلا           )زا( 

 على تسوية الزناعات ومحاية  قوق دافعي الضرائب؛
ى مثااال منظماااة التعااااون والتنمياااة شاااارة أيضاااا حىل عمااال اهليئاااات األخاااراإل )و( 

لاادويل للوثااائق الضااريبية يف زاا ا اجملااال، وضاارورة أن يؤخاا   املياادان االقتصااادي واملكتااب ا يف
لتوجياااه يف زااا ا اجملاااال، وكااا ل   العمااال يف االعتباااار وأمهياااة تقااادمي األمااام املتحااادة ا   ذلااا 

أخاارى لتفااادي املنازعااات وتسااويت ا،  جماااالت ضاارورة االسااتفادة ماان اخلااربة املكتساابة يف حىل
 واالستثمار والتحكيم التجاري؛مثلما جيري يف حطار منظمة التجارة العاملية 

قااااة باااالجراءات التراضااااي، ال ساااايما شااااارة حىل ناااادرة اإل صاااااءات املتعلاإل )ز( 
سياقات  ري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وك ل  الفوائد احملتملاة للعمال    يف

 املشترك بني منظمة التعاون والتنمية واألمم املتحدة بشأن ز   املسائل 
زيناااريس، كلفاات باالضااطبع   -ة فرعيااة، تنسااق ا الساايدة جاسااينتو   وأنشاائت جلناا  - 98

 بالوالية الواردة أدنا  
 

 انب املنازعات وتسويت ا - اللجنة الفرعية املعنية بلجراءات التراضي  
اناب املنازعاات وتساويت ا     -ضاي  تتمثل والية اللجنة الفرعياة املعنياة بالجراءات الترا    - 99
جوانب تفادي الزناعات وتسويت ا ذات الصلة بلجراءات التراضي وحباب  اللجناة   النظر يف  يف

عناا ا هباادق اسااتعراض الاانص احملتماال لبتفاقيااة النموذجيااة وشاارو  ا، واإلبااب  عاان ذلاا      
النموذجيااة وشاارو  ا، باإلضااافة  والنظاار، عنااد االقتضاااء، يف ا تمااال وضااع نااص لبتفاقيااة    

 مثل ما يلي:ذات صلة، بشأن مسائل توجي ات  حىل
، مان خابل أي باديل    25خيارات لكفالة أن تطبق حجراءات التراضي يفوجب املاادة   • 

 من بدائله يف االتفاقية النموذجية، تطبيقام فعاالم وكفوءام قدر اإلمكان
خيارات أخرى حمتملة لتحساني أو تكملاة حجاراءات التراضاي، بوساائل منا ا اللجاوء         • 

 ة لتسوية املنازعاتحىل أشكال ملزمة أو  ري ملزم
البلااادان املتقدماااة النماااو دااث املساااائل املرتبطاااة باملوافقااة علاااى بناااود التحكااايم بااني     • 

 النامية والبلدان
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وسائل تفادي املنازعات، مثل اتفاقات التسعري املسبق، مع االعتراق بالدور الرئيساي   • 
التحااويلي ودلياال  )املؤسسااات الشااريكة(: التسااعري    9للجنااة الفرعيااة املعنيااة باملااادة    

 التسعري التحويلي يف التعامل مع ز   االتفاقات
احلاجة احملتملة إلدخال  ديثات أو  ساينات علاى دليال حجاراءات التراضاي يفوجاب        • 

 2012املعازدات الضريبية، ال ي أقرته اللجنة يف دورهتا السنوية املعقودة يف عاين 
يا ختااص البلاادان الناميااة وعلااى الوسااائل  وسااتركز اللجنااة الفرعيااة  دياادام علااى قضااا   - 100

احملتملة ملعاجلت ا بطريقة عملية واإلمكانياات املتا اة لتحساني التوجي اات وبنااء الثقاة البزماة        
ادل األماار تقريرزااا حىل اللجنااة  ملعاجلااة القضااايا يف زاا ا اجملااال  وزااي مكلفااة بااأن تقاادين يف باا    

، تتناااول فيااه، ماان بااني أولوياهتااا    2016دورهتااا املقاارر عقاادزا يف تشاارين األول/أكتااوبر     يف
الرئيسااية، التحسااينات، حن وجاادت، الاا  ماان املاارجن أن تقبلاا ا اللجنااة إلدراج ااا يف الصاايغة  

 املقبلة لبتفاقية النموذجية 
 

 بناء القدرات - الين 
من األمانة العامة تقريرام عن التقدين احملارز   قدين كل من دومينيكا زالكا وزاري تونينو - 101

يف حعداد وتنفي  برنامش األمم املتحدة لتنمية القدرات يف جماال التعااون الضارييب الادويل  وحثار      
عرض ما للمحة عامة موجزة عن اخللفية املؤسسية للربنامش وواليته احلكومية الدولياة وتارخياه   

ل  ُنف ت يف كل جماال مان جمااالت التركياز الرئيساية       وأبرز مساته، قدما تقريرا عن األنشطة ا
وقد أززت املر لة األوىل مان الربناامش الا  ركازت علاى نشار ناااي اللجناة، ومهاا االتفاقياة           
النموذجية ودليال التساعري التحاويلي، و ادا الربناامش ياوفر الن جمموعاة كاملاة مان الادورات           

زدوا  الضرييب والتسعري التحويلي، الا  اخُتاربت   الدراسية واملواد األخرى يف جمال معازدة اال
 بالفعل وُأززت على أرض الواقع 

وركزت املر لة الثانياة مان الربناامش علاى وضاع أدوات عملياة ال  كان اساتخدام ا          - 102
وتشاامل  كماواد مرجعيااة فحساب، حمنااا أيضاا كااأدوات إلزاااز العمال علااى الصاعيد القطااري      

األمم املتحدة و افظاهتا العملياة املتعلقاة دماياة الوعااء الضارييب       األدوات العديد من أدلة ز  
للبلدان النامياة  وقادين براياان ررنولاد عرضاا عاماا للحافظاات العملياة الا  كاان الغارض منا ا             

)أ(  سااني ف اام أسااباب تآكاال الوعاااء    :مساااعدة مااوظفي الضاارائب يف البلاادان الناميااة علااى  
لنا اة عان تآكال الوعااء الضارييب      ؛ )ب( و دياد املخااطر ا  الضرييب و نقل األرباح يف بلاداهنم 

نقل األرباح يف ساياق قانوهناا الضارييب احمللاي وشابكت ا للمعازادات الضاريبية؛ ) ( و دياد         و
وتقييم ةتلاف اخلياارات املتا اة هلام ملعاجلاة زا   املساائل  وتشامل زا   احلافظاات دراساات            
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وقوائم مرجعية وعينات من التشاريعات  وتركاز     الة حفرادية، وأمثلة، وةططات سري العمل،
رض الضااارائب علاااى الااادخل املتاااأ    )أ( فااا :اجملموعاااة األوىل مااان احلافظاااات العملياااة علاااى  

؛ ) ( واحلاااوافز ئااادة يف حطاااار تآكااال الوعااااء الضااارييباخلااادمات؛ )ب( ومااادفوعات الفا مااان
ى العمال علاى الصاعيد    الضريبية  ويادخل زا ا الربناامش تادرجييا مر لتاه الثالثاة الا  تركاز علا         

القطااري باسااتخداين احلافظااات العمليااة املاا كورة أعااب   وماان املقاارر أن يباادأ العماال يف عاادة    
  2016بلدان رائدة بشأن العديد من املواضيع خبل عاين 

وقدين زيو رولت بعد ذل  ورقاتني اسات بليتني عان احلاوافز الضاريبية تاوىل صايا ت ما         - 103
ن مكتاب رويال التنمياة لتقادمي حسا امات يف العدياد مان أنشاطة         حري  زولت بناء على طلب ما 

برنامش تنمياة القادرات املشاار حلي اا أعاب ، تركاز علاى تعزياز قادرة البلادان النامياة علاى زياادة              
اإلمكانات البزمة لتعبئة اإليرادات احمللية من خبل  سني قادرهتا علاى محاياة وعائ اا الضارييب      

وافز الضريبية املب يرة يف البلدان النامياة، باعتبارزاا مساامها رئيسايا     وتوسيعه بفعالية  و ددت احل
يف تآكل الوعاء الضرييب  وهتدق الورقتان حىل تزوياد البلادان النامياة بلمحاة عاماة عان املفاازيم        

  والقضايا الرئيسية املتعلقة باحلوافز الضريبية واستخدام ا جل ب االستثمار وحيراداته وتكاليفه
ل املناقشااة الاا  تلاات، أعاارب العديااد ماان املشاااركني عاان تقااديرزم ودعم اام    وخااب - 104

ص لتوساايع نطاااق األنشااطة ليمتااد   لألنشااطة الاا  جاارى االضااطبع هبااا  وُأويل ازتماااين خااا     
الناطقاااة بالفرنساااية، وذلااا  بوساااائل عااادة منااا ا تر اااة املاااواد   أفريقياااا ويشااامل البلااادان حىل
لعمال بشاأن احلاوافز الضااريبية،    ا  فيمااا يتعلاق با الصالة حىل الفرنساية  وُطر ات عادة نقا      تذا
في ا احلاجة حىل اتباع هنش منساق للتعامال ماع احلاوافز الضاريبية الضاارة ومواج اة التحادي          يفا

املتمثل يف تأمني الدعم من ةتلف الوزارات إلعداد التقيايم الاتق  للتكااليف والفوائاد بالنسابة      
 للحوافز الضريبية لبلد معني 

 
 املسائل الضريبية - التجارة الدولية يف السلع -ميم  

األعمااال باإلشااارة حىل خلفيتااه  وأشااار   قاادين حنريكااو مااارتينو زاا ا البنااد ماان جاادول   - 105
يف معااامبت التجااارة الدوليااة،   ا تمااال ظ ااور مسااائل زامااة فيمااا يتعلااق بتقياايم الساالع       حىل

حاوص  ركياة وضاريبية     كن أن ختضاع زا   املعاامبت باني األطاراق ذات الصالة لف        يث
 ايل بقواعد متباينة حىل  د كبري معام،  قيقام أل راض من ا التسعري التحويلي، وأن تتأثر بالت

وأشار السيد مارتينو حىل أن االقتراح ال ي قدماه يف الادورة العاشارة رثال يف مناقشاة       - 106
يااة قاد عملاات ماع منظمااة   التارابط باني زاا   املساائل يف اللجنااة   اري أن منظمااة اجلماارك العامل     

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وج ات أخرى وأصدرت من  ذل  احلني دلايبم ملعاجلاة   
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زاا   املسااائل  ومل تكاان منظمااة اجلمااارك العامليااة بصاادد تغاايري القاعاادة، باال حدراك التحااديات  
 واالعتراق بأمهية النظر يف توثيق التسعري التحويلي يف القضايا اجلمركية 

وأشار حىل أن دور الرصد زو الدور الو يد املطلاوب الن مان اللجناة  وحناه سايحيل       - 107
ن  وأشااار حىل أنااه  كاان تناااول مااواد ذات صاالة حىل األعضاااء، وريفااا يقاادين ورقااة يف زاا ا الشااأ

ظمااة اجلمااارك العامليااة  البنااد ماان جاادول األعمااال بلجياااز،  ااري أن تقاادمي عاارض  ماان من     زاا ا
يكااون مفياادام  و كاان أن تتعلااق ح اادى النتااائش احملتملااة بلدخااال تغاايريات علااى الفقاارات     قااد

الااواردة يف دلياال التسااعري التحااويلي الاا  تتناااول التفاعاال بااني املسااائل اجلمركيااة والضااريبية       
)املؤسساات   9ويكون ذل  باالطبع مساألة ياتعني أن تنظار في اا اللجناةا الفرعياة املعنياة باملاادة          

 : التسعري التحويلي  وقد ُوجه الشكر للسيد مارتينو الشريكة(
 

 رأي األقلية - (4ألف الفقرة ) 23املادة  - نون 
، وافقت اللجناة يف دورهتاا العاشارة علاى أن تادر  يف الصايغة املقبلاة        2014يف عاين  - 108

فاقيااة ألاف تقابال تلا  الاواردة يف االت     23جديادة يف حطاار املااادة   4لبتفاقياة النموذجياة فقارة    
دي  وكااان ماان املقاارر أن يتضاامن    النموذجيااة ملنظمااة التعاااون والتنميااة يف املياادان االقتصااا     

ألااف ماان الصاايغة املقبلااة لبتفاقيااة النموذجيااة صاايا ة تعاارب عاان رأي األقليااة      23املااادة شاارح
 ر االتفاااق املعترضااة علااى زاا   الفقاارة، علااى النحااو املتفااق عليااه يف الاادورة العاشاارة  وتعاا       

الاا ي يعكااس رأي األقليااة يف الاادورة احلاديااة عشاارة و كاان، عنااد االقتضاااء،        الاانص  علااى
 مناقشته مرة أخرى يف الدورة املقبلة للجنة، بعد التفكري مليا يف رأي األقلية 

 
 مسائل أخرى -سني  

، أشااارت اللجنااة يف دورهتااا العاشاارة حىل األمهيااة الكاابرية الاا  تااوىل      2014يف عاااين  - 109
تجااات الرئيسااية لعماال اللجنااة، مثاال االتفاقيااة النموذجيااة ودلياال التسااعري       لضاامان تر ااة املن 

التحويلي، حىل  يع اللغات الرمسية لألمم املتحدة لزيادة فعاليت ا حىل أقصى  د جكن، ودعات  
 ااود لضاامان القياااين باا ل  بأساارع   ج ااات، يفااا في ااا ج ااات التموياال احملتملااة، حىل باا ل اجل   

 ات من  يث اجلودة راعاة اال تياج كن، مع م ما
وأ اطت اللجنة علمام بتقاعد مارلني حلبني الوشي ، وأعربات هلاا عان االمتناان للادعم       - 110

  عاما 35األمم املتحدة ملا يقارب ال ي قدمته للجنة لسنوات عديدة وعن التقدير خلدمت ا يف 
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 الفصل الرابع
 ا املؤقتمواعيد انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة وجدول أعماهل  

 
حىل  11 جنيااف خاابل الفتاارة ماان   يف 2016قااررت اللجنااة أن تعقااد دورهتااا لعاااين     - 111
  2016تشرين األول/أكتوبر  14

ويف ساياق وضااع جاادول األعماال، وافقاات اللجنااة علااى أن بعاض البنااود لاان تكااون     - 112
تقادين   ، بال سايكون مان املناساب أن    2016جاززة للمناقشة املوضوعية يف أيار/مايو من عااين  

حاديث دليال   تقارير عن التقدين احملرز يف  االت مثل تل  ال  تتعلق بوضاع الصايغة الن ائياة لت   
حدهد اللجنة ترتيب اجللسات بصورة مؤقتة قبال انعقااد الادورة املقبلاة      التسعري التحويلي  وست

 وقد تقرر أن يكون جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية عشرة كما يلي:
 رئيس اللجنة للدورة افتتاح  - 1 
 ار جدول األعمال وتنظيم األعمال حقر - 2 
 اون الدويل يف املسائل الضريبية:مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتع - 3 
 :املسائل املتصلة باستكمال اتفاقية األمم املتحدة النموذجية للضرائب ( )أ  
لتعازدياة  عاد ا )األشخاص املشامولون(: تطبياق القوا   1املادة  ‘1’   

 على الكيانات املختلطة؛
لياة  )النقل البحري والنقال عارب اجملااري املائياة الداخ     8املادة  ‘2’   

األرباح املتأتياة مان تشاغيل    ”والنقل اجلوي(: معىن مصطلن 
 وما يندر   ته؛“ السفن أو الطائرات يف النقل الدويل

دخاهلاااا  تعاااديبت الااا   كااان ح  )اإلتااااوات(: ال  12املاااادة  ‘3’   
 فيما يتعلق يفا يلي: 12شرح املادة  على

 املعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية؛ - أ    
 ملدفوعات ذات الصلة بالرباجميات؛ا - ب    
 (؛4ألف: رأي األقلية بشأن حدرا  الفقرة ) 23املادة  ‘4’   
 ؛)تبادل املعلومات(: مدونة قواعد السلوك املقتر ة 26املادة  ‘5’   
 فرض الضرائب على اخلدمات: ‘6’   
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 شرح املادة املتعلقة باخلدمات التقنية؛ - أ    
 ؛12غة البديلة املقتر ة للمادة الصي - ب    
 كل الوعاء الضرييب ونقل األرباح؛تآ ‘7’   
 مسائل أخرى: )ب(  
تساااعري التحاااويلي  اااديث دليااال األمااام املتحااادة العملاااي لل  ‘1’   

 ؛للبلدان النامية
 فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛ ‘2’   
 الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛فرض  ‘3’   
 بناء القدرات؛ ‘4’   
 انب املنازعات وتسويت ا؛ - حجراءات التراضي ‘5’   
 ؛املسائل الضريبية -لية يف السلع التجارة الدو ‘6’   
دوق عاارض يقدمااه مناادوب ماان صاان     - احلااوافز الضااريبية  ‘7’   

  الدويل النقد
 شرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت مواعيد انعقاد الدورة الثالثة ع - 4 
 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثانية عشرة  - 5 
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 الفصل اخلامس
 ة عن أعمال دورهتا احلادية عشرةاعتماد تقرير اللجن  

 
لتقد ااااه حىل اجمللااااس االقتصااااادي وافقاااات اللجنااااة علااااى زاااا ا التقرياااار واعتمدتااااه   - 113

 واالجتماعي، على أن جيري االتفاق على النص الن ائي بعد الدورة 
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