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 2017دورة عام 
 2017متوز/يوليه  27 - 2016متوز/يوليه  28
 من جدول األعمال )ح( 18البند 

التعـاو  الـدو    : املسائل االقتصـادي  والبيييـ   
 يف املسائل الضريبي 

   

 س بناء على مشاورات غري رمسي   م من رئيس اجمللقّدر ُممشروع مقّر  
  

لجنــ  ااــااء املعنيــ    ترتيبــات عقــد الــدورتن العاريــ  عشــرة والعالعــ  عشــرة ل        
الـيي يـيعقدا اجمللـس    االجتمـاع ااـا    وبالتعاو  الدو  يف املسـائل الضـريبي    

 بشأ  التعاو  الدو  يف املسائل الضريبي 
 

 ،إّ  اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
للجنـ  ااـااء املعنيـ  بالتعـاو  الـدو  يف      أ  ُتعقد الـدورة العاريـ  عشـرة     ُيقّرر )أ(   

 ؛2016تشرين األول/أكتوبر  14إىل  11يف جنيف يف الفترة من  املسائل الضريبي 
 :للجن  العاري  عشرةعلى جدول األعمال املؤقت التا  للدورة  يوافق )ب(   

 افتتاح رئيس اللجن  للدورة. - 1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. - 2 
 تعاو  الدو  يف املسائل الضريبي :مناقش  املسائل املوضوعي  املتصل  بال - 3 
 املسائل املتصل  بايتكمال اتفاقي  األمم املتحدة النموذجي  للضرائب: ( )أ  
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)األشخا  املشـمولو (: تببيـا القواعـد التعاةديـ       1املادة  ‘1’   
 على الكيارات املختلب ؛

 )النقل البحري والنقـل عـا اجملـاري املائيـ  الدا ليـ       8املادة  ‘2’   
رباح املتأتيـ  مـن تشـ يل    األ”والنقل اجلوي(: معىن مصبلح 

 وما يندرج حتته؛“ البائرات يف النقل الدو  أوالسفن 
)اإلتــاوات(: التعــديلت الــإ خكــن إد ا ــا علــى  12املــادة  ‘3’   

 فيما يتعلا مبا يلي: 12شرح املادة 
 املعدات الصناعي  أو التجاري  أو العلمي ؛ -أ     
 املدفوعات ذات الصل  بالااجميات؛ -ب     
: رأي األقليـ  بشـأ  إدراج   )طريقـ  اإلعفـاء(   ألف 23املادة  ‘4’   

 ؛4 الفقرة
 )تبادل املعلومات(: مدور  قواعد السلوك املقترح ؛ 26املادة  ‘5’   
 فرض الضرائب على اادمات: ‘6’   
 شرح املادة املتعلق  باادمات التقني ؛ -أ     
 ؛12الصي   البديل  املقترح  للمادة  -ب     
 تآكل الوعاء الضرييب ورقل األرباح؛ ‘7’   
 مسائل أ رى: )ب(  
ــويلي    ‘1’    ــعري التحـ ــل األمـــم املتحـــدة العملـــي للتسـ حتـــديل دليـ

 للبلدا  النامي ؛
 فرض الضرائب على الصناعات االيتخراجي ؛ ‘2’   
 فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائي ؛ ‘3’   
 بناء القدرات؛ ‘4’   
 جتنب املنازعات وتسويتها؛ -إجراءات التراضي  ‘5’   
 املسائل الضريبي ؛ -التجارة الدولي  يف السلع  ‘6’   
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ــدوب مــن  ــندو       -احلــوافا الضــريبي    ‘7’    عــرض يقدمــه من
 الدو . النقد

 .دورة العالع  عشرة للجن جدول األعمال املؤقت لل - 4 
 اللجن  عن أعمال دورهتا العاري  عشرة. اعتماد تقرير - 5 

للجنـ  ااـااء املعنيـ  بالتعـاو  الـدو  يف      أ  ُتعقد الـدورة العالعـ  عشـرة     ُيقّرر )ج(   
 ؛2016كارو  األول/ديسما  8إىل  5يف ريويورك يف الفترة من  املسائل الضريبي 

 2016كـــارو  األول/ديســـما  9يف ريويـــورك يـــوم ُيعقـــد أ   يقرررّرر اي ررر  )د(   
ــدو  يف املســائل الضــريبي      االجتمــاُع ــاو  ال ــس بشــأ  التع ــيي ، ااــا  للمجل يســت ر  يال

 .واحدًا يومًا

 


