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  الفصل األول
  مقدمة    

، ٢٠١٧/٢٠٥ ومقــرره ٢٠٠٤/٦٩عمــال بقــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       - ١
الدورة الثانية عشرة للجنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية يف جنيف عقدت 

والــدورة الثالثــة عشــرة يف نيويــورك   ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٤إىل  ١١يف الفتــرة مــن 
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٨إىل  ٥الفترة من  يف

مــن املــراقبني.  ١٠٢ء اللجنــة و عضــواً مــن أعضــا ٢٣وحضــر الــدورة احلاديــة عشــرة   - ٢
مراقباً. ومثَّل مراقبون آخرون  ٦٥عضواً من أعضاء اللجنة و  ١٩وحضر الدورة الثانية عشرة 

حضروا الدورتني منظمات حكومية دولية وهيئات اتمـع املـدين وأوسـاط األعمـال التجاريـة      
  أو شاركوا بصفتهم الشخصية.

ــيت    وكــان جــدول األعمــال املؤقــت للــدور    - ٣ ــائق بالصــيغة ال ــان الوث ــة عشــرة وبي ة الثاني
  ) كالتايل:E/C.18/2016/1اعتمدا اللجنة (

   افتتاح رئيس اللجنة للدورة.  - ١  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ٢  

  دويل يف املسائل الضريبية:مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتعاون ال  - ٣  

  املسائل املتصلة بتحديث اتفاقية األمم املتحدة النموذجية للضرائب:  (أ)    

(األشخاص املشـمولون): تطبيـق القواعـد التعاهديـة      ١املادة   ‘١’      
  على الكيانات املختلطة؛

(النقل البحري والنقـل عـرب اـاري املائيـة الداخليـة       ٨املادة   ‘٢’      
األرباح املتأتيـة مـن تشـغيل    ”اجلوي): معىن مصطلح والنقل 

  وما يندرج حتته؛“ السفن أو الطائرات يف النقل الدويل

(اإلتــاوات): التعــديالت الــيت ميكــن إدخاهلــا علــى  ١٢املــادة   ‘٣’      
  :)١(فيما يتعلق مبا يلي ١٢شرح املادة 

  املعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية؛  -أ         

  فوعات ذات الصلة بالرباجميات؛املد  -ب         

__________ 

 يف هذا البند حىت الدورة الرابعة عشرة. أُرجئ النظر  )١(  
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ألف (طريقـة اإلعفـاء): رأي األقليـة بشـأن إدراج      ٢٣املادة   ‘٤’      
  ؛٤الفقرة 

  ؛(تبادل املعلومات): مدونة قواعد السلوك املقترحة ٢٦املادة   ‘٥’      

  فرض الضرائب على اخلدمات:  ‘٦’      

  شرح املادة املتعلقة باخلدمات التقنية؛  -أ         

  ؛١٢ة البديلة املقترحة للمادة الصيغ  -ب         

  تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح؛  ‘٧’      

  مسائل أخرى:  (ب)    

العملـــي للتســـعري التحـــويلي  حتـــديث دليـــل األمـــم املتحـــدة    ‘١’      
  النامية؛ للبلدان

  فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛  ‘٢’      

  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٣’      

  بناء القدرات؛  ‘٤’      

  جتنب املنازعات وتسويتها؛ -إجراءات التراضي   ‘٥’      

  املسائل الضريبية؛ -التجارة الدولية يف السلع   ‘٦’      

عــرض يقدمــه منــدوب مــن صــندوق      -احلــوافز الضــريبية    ‘٧’      
  الدويل. النقد

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة.  - ٤  

  نة عن أعمال دورا الثانية عشرة.اعتماد تقرير اللج  - ٥  

ــيت         - ٤ ــائق بالصــيغة ال ــان الوث ــة عشــرة وبي ــدورة الثالث وكــان جــدول األعمــال املؤقــت لل
  ) كالتايل:E/C.18/2016/6اعتمدا اللجنة (

  افتتاح رئيس اللجنة للدورة.  - ١  

  وتنظيم األعمال. إقرار جدول األعمال  - ٢  

  مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية:  - ٣  

املسائل املتصلة بتحديث اتفاقية األمـم املتحـدة النموذجيـة لـالزدواج       ) (أ    
  الضرييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية:
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رب اـاري املائيـة الداخليـة    (النقل البحري والنقـل عـ   ٨املادة   ‘١’      
األرباح املتأتيـة مـن تشـغيل    ”والنقل اجلوي): معىن مصطلح 

  وما يندرج حتته؛“ السفن أو الطائرات يف النقل الدويل

ــدان      ‘٢’       ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــل منظمـ ــه ممثـ ــرض يقدمـ عـ
االقتصــادي عــن التغــيريات املُدخلــة علــى االتفاقيــة الضــريبية  

ــاون  النموذجيـــة ا ــة التعـ ــال ملنظمـ ــة بالـــدخل ورأس املـ ملتعلقـ
والتنمية يف ما يتعلق بالنقل الدويل واحتمال إدخال تغيريات 
مماثلـــة علـــى اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة النموذجيـــة لـــالزدواج  

  الضرييب؛

ــاح       ‘٣’       ــل األرب ــاء الضــرييب ونق ــال إدخــال   -تآكــل الوع احتم
حتمـال إدخـال   تغيريات على املواد والشـروح، مبـا يف ذلـك ا   

  بند يتعلق بتقييد االمتيازات؛

تـــرقيم مـــواد اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة النموذجيـــة لـــالزدواج   ‘٤’      
  الضرييب املُحدثة؛

  مسائل أخرى:  (ب)    

ــعار التحــويالت        ‘١’       ــل األمــم املتحــدة العملــي ألس حتــديث دلي
  تقرير عن عملية التحرير؛ -للبلدان النامية 

  على الصناعات االستخراجية؛فرض الضرائب   ‘٢’      

  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٣’      

  ؛)١(جتنب املنازعات وتسويتها -إجراءات التراضي   ‘٤’      

  بناء القدرات؛  ‘٥’      

ــبة        ‘٦’       ــة بالنس ــة ذات األمهي ــن املســائل الضــريبية البيئي ــرض ع ع
  للبلدان النامية.

  شرة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت.مواعيد انعقاد الدورة الرابعة ع  - ٤  

  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة عشرة.  - ٥  
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  الفصل الثاين
ــيت تتطلــب مــن الــس اال       قتصــادي واالجتمــاعي البــت فيهــا  املســائل ال

  اليت يوجه انتباهه إليها  أو
  

  االقتصادي واالجتماعي باعتماده مشروع قرار يوصى الس  -ألف   
توصي جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسـائل الضـريبية، يف أعقـاب املناقشـات       - ٥

املبينــة يف الفــرع دال مــن الفصــل الرابــع مــن هــذا التقريــر، بــأن يســتعرض الــس االقتصــادي    
  واالجتماعي مشروع القرار التايل ويعتمده:

  
  مشروع القرار    
مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك املتعلقة بالتعاون يف مكافحة التهرب من الضـرائب      

  على الصعيد الدويل

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

بأن التهرب من دفع الضرائب، مبا يف ذلك االحتيال الضرييب، مشكلةٌ عاملية  مإذ يسلّ  
  والبلدان النامية،النمو متس البلدان املتقدمة 

خـالل   تأنفقـ  أن جلنـة اخلـرباء املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف املسـائل الضـريبية        رىيوإذ   
ــادل املعلومــات    حــديثتل الكــثري مــن الوقــت واجلهــد  الســنوات املاضــية   ــة بتب األحكــام املتعلق

اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة لــالزدواج الضــرييب بــني البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان    يف
  الظروف الراهنة، تكيف معوذلك لل ،النامية

أن جلنة اخلرباء اعتمدت يف دورا اخلامسة مدونة األمم املتحدة لقواعد  وإذ يرى أيضاً  
ت حـدد و، )١(السلوك املتعلقة بالتعاون يف مكافحـة التـهرب مـن الضـرائب علـى الصـعيد الـدويل       

  ،يتعلق بتبادل املعلوماتما  من الدول األعضاء يف ةمعايري السلوك الدنيا املطلوب بذلك

مـن خـالل    ةالدوليـ  حةاسـ يف ال عشـرين جمموعـة ال  الـذي أدتـه  م ابالدور اهل رحبوإذ ي  
للتـهرب  تصـدي  لاالتبـادل التلقـائي للمعلومـات و    بشـأن دعم وتشجيع وضع مبـادرات جديـدة   

  ،الضرائب من

__________ 

ــر   )١(   ــاعي،    انظــ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٩الوثــ ــق رقــ -E/2009/45( ٢٥، امللحــ

E/C.18/2009/6فق.ر)، امل  
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املسـاعدة اإلداريـة   املتعددة األطراف بشأن تفاقية لالميكن الذي م االدور اهل دركيوإذ   
أن تقــوم بــه يف تيســري التبــادل التلقــائي للمعلومــات واالســتفادة    املتبادلــة يف املســائل الضــريبية 

ا عـدد متزايـد مـن البلـدان     ن بينـه وقعت بالفعل على االتفاقية، مـ  ن قددابلن عدد من الكو من
  د اإلقليمي،ادتمباال شمولةالنامية والعديد من الواليات القضائية امل

دفع الضرائب، مبـا يف ذلـك االحتيـال    من  لتهربل تصديال له من أجنأىل إ شريوإذ ي  
يت احلسـابات املاليـة الـ    عـن التبـادل التلقـائي للمعلومـات لتبـادل املعلومـات       حدثتاسالضرييب، 

السـلطات   لـدى أجنبيـة  ية بيواليـة ضـر  ية يف بيالضر املقيم لألغراض من هلم مركز ها بعضميلك
  ،الواليةلتلك الضريبية 

باعتمــاد التبــادل التلقــائي  مــن البلــدان والواليــات القضــائية ملتــزم أن عــدداً رىيــوإذ   
  ،أقرب اآلجاليف  للمعلومات

ية وغريهـا مـن الضـمانات    ضـع لقواعـد السـر   ختأن مجيع املعلومات املتبادلـة   كرديوإذ   
لـك األغـراض الـيت ميكـن     مبوجبـه، مبـا يف ذ   املنصوص عليها يف الصك القانوين الذي يتم تبادهلا

  املعلومات، تلك عن له ميكن الكشف مند حتديو ألجلها استخدام هذه املعلومات

للـــدول  عبامصـــ يطـــرح أن التبـــادل التلقـــائي للمعلومـــاتبـــ، مـــع ذلـــك، قـــرإذ يو  
 وامــتالكاإلطــار القــانوين املناســب  ضــعوبعلــى حنــو مالئــم  تــهاعاجلموالناميــة ينبغــي  املتقدمــة

مـن أجـل حتقيـق     وذلـك بنـاء القـدرات،   وكـذا  تكنولوجيا املعلومات واملـوارد البشـرية الالزمـة    
  ،التنفيذ بفعالية وكفاءة

 ىنتسـ حبيـث ي  امنه لضرورة تقدمي املساعدة التقنية للبلدان النامية وبناء قـدرا  وإدراكاً  
  جين فوائد التبادل التلقائي للمعلومات، هلا

ــدوإذ يؤ   ــ كـ ــرار    علـ ــذا القـ ــيس يف هـ ــه لـ ــس ى أنـ ــا ميـ ــدول و  مـ ــوق الـ ــجبااوحقـ   اـ
  ،أو جماالت اختصاصها

 اعتمــاد دعو الــدول إىل النظــر يف يــالتاليــة، و الســلوك داعــقواعتمــاد  قــرري  - ١  
  .ااألهداف واإلجراءات املوضوعية الواردة فيه

  
ــم املتحــدة لقواعــد الســلوك املتعل        ــة األم ــاون يف مكافحــة  مدون ــة بالتع ــهرب ق الت

  الضرائب على الصعيد الدويل من
  

  األهداف  -  أوال  

  :األهداف املتوخاة من مدونة قواعد السلوك هي كالتايل  
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مسـعى  ، يف مدونـة قواعـد السـلوك هـذه     تتبع اليت مجيع الدول تلتزمأن  كفالة  (أ)  
ــهرب مــن الضــرائب ملكافحــة  ــها الت ــدويل  وجتنب ــى الصــعيد ال ــة قواعــدها الضــريبية   ،عل وحلماي

مــن الشــفافية وتبــادل املعلومــات    ســتويات عاليــة  مب عــدم االمتثــال لقوانينــها الضــريبية،    مــن
  ؛التبادل التلقائي للمعلوماتعلى وجه اخلصوص بأن تتقيد املسائل الضريبية، و يف

وبرامج بناء القـدرات  املساعدة على وضع القواعد الدولية واخلطوات العملية   (ب)  
 وجتنبـــها التـــهرب مـــن الضـــرائب، ـــدف منـــع ومكافحـــة هـــاعاتلـــك الـــدول اتبلن ميكـــ الـــيت
  .وحلماية قواعدها الضريبية من عدم االمتثال لقوانينها الضريبية ،الصعيد الدويل على

  
  اإلجراءات املوضوعية  - ثانيا   

  :القيام مبا يلي اليت تتبع مدونة قواعد السلوك هذه الدول عتزمت  

ــائل ال تبـــادل   (أ)   ــة  املعلومـــات علـــى حنـــو فعـــال يف املسـ ــة واملدنيـ ضـــريبية اجلنائيـ
  سواء؛ حد على

ــيت    ن قواعــد الســر ســ  (ب)   ــود ال ــة والضــمانات والقي ية املناســبة للمعلومــات املتبادل
  ؛املعلومات املتعلقة بدافعي الضرائبعلى  سريت

احلسـاب املاليـة،    عـن  لمعلومـات لالتبـادل التلقـائي    نجـز بشـأن  إقرار العمـل املُ   (ج)  
ــادل التلقــائي للمعلومــات ا رامعيــيف ذلــك  مبــا  يف املســائل الضــريبية، ةاملاليــ اتاحلســاب عــن لتب

  ؛معيار اإلبالغ املشتركما يسمى  وهو

التفاقيـة املتعـددة   يف ا يف أن تصبح طرفـاً  بعد تنظرمل تشجيع مجيع الدول اليت   (د)  
  ؛أن تفعل ذلكعلى  ،يف املسائل الضريبيةاألطراف بشأن املساعدة اإلدارية املتبادلة 

التعــاون تأكيـد ضــرورة العمـل يف إطــار األمـم املتحــدة، وكـذلك مــع منظمـة        )ـ(ه  
املنتــدى العــاملي املعــين بالشــفافية الضــريبية وتبــادل املعلومــات ووالتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 

املعنيـة واملنظمـات    ة األطـراف اهليئات املتعدد من وغريها العشرين وجمموعة لألغراض الضريبية
ملساعدة البلـدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات الـيت       ذات الصلة باملوضوع، وذلك الدولية

بنـاء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة يف جمـال التبـادل        من حتديد احتياجااى لعمتر مبرحلة انتقالية 
  ية؛السر ئلامسالتلقائي للمعلومات، مبا يف ذلك معاجلة 

ــاً  (و)   ــة و   أيضـ ــات فنيـ ــد اجتماعـ ــرورة عقـ ــد ضـ ــتأكيـ ــية اتحلقـ ــا و دراسـ غريهـ
التبادل التلقـائي للمعلومـات، مبـا يف ذلـك     ب قةعلاملتبناء القدرات أو املساعدة التقنية أنشطة  من

ا مبرحلـة انتقال   فائدة اية، لالسرمـع إشـراك اهليئـات    يـة لبلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتصـادا ،
  باملوضوع. ذات الصلة دوليةالنظمات املتعددة األطراف املعنية وامل
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  :امني من الوسائلنوعني ع ةطبواساإلجراءات املوضوعية  م اختاذيعتزو  

 للتبــادل التلقــائي للمعلومــات  : قــد يتطلــب التنفيــذ الــوطين نفراديــةالوســائل اال  - ١  
املـوارد اإلداريـة والبنيـة التحتيـة      مـا يلـزم مـن   جد احمللية وتو اوممارسا اتشريعا اندبلل التعد أن

  لتكنولوجيا املعلومات؛

تعــددة األطــراف، عنــد االقتضــاء، مبــا يف ذلــك   املوســائل ال الثنائيــة أو الوســائل  - ٢  
خـالل التعـاون    ية والتبـادل الفعـال للمعلومـات مـن    الشـفاف  مبـدآ  نفذ عمومـاً يالنهج اإلقليمية: سـ 

تعــددة األطــراف مــن أجــل تبــادل املعلومــات   املثنائيــة أو الرتيبــات توال الــدويل (بنــاء القــدرات)، 
األمــم املتحــدة التفاقيــة والشــرح املصــاحب  ٢٦ تنفيــذ مضــمون املــادةب، مبــا يف ذلــك يــاًرونتإلك

بالصـيغة النهائيـة الـيت    ، النموذجية لالزدواج الضرييب بني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة     
  املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية. جلنة اخلرباء هاتوضع
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  الفصل الثالث
  تنظيم أعمال الدورة    

  
  افتتاح الدورة الثانية عشرة وإقرار جدول األعمال  -ألف   

تشـرين   ١١، الـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة يف     افتتح رئيس اللجنـة، أرمانـدو الرا يافـار     - ٦
. مث دعــا مــدير مكتــب متويــل التنميــة التــابع إلدارة الشــؤون االقتصــادية  ٢٠١٦األول/أكتــوبر 

  واالجتماعية، ألكسندر تريبيلكوف، إىل التكلم بالنيابة عن األمني العام.

أهم املسـتجدات  راقبني علمـاً بـ  وأحاط مدير مكتـب متويـل التنميـة أعضـاء اللجنـة واملـ        - ٧
ــة املســتدامة ومتويلــها، مــن حيــث صــلتها بعمــل اللجنــة. وأشــار إىل أن الــدول      يف جمــال التنمي

ــذي عقــد يف عــام       ــة ال ــل التنمي ــدويل الثالــث لتموي ، ٢٠١٥األعضــاء قــد قــررت، يف املــؤمتر ال
التشـغيلية.  مواصلة تعزيز موارد اللجنة، مبا يف ذلك جلاا الفرعية، بغية تعزيز فعاليتـها وقـدرا   

وعلى وجه اخلصوص، زيد يف تواتر اجتماعات اللجنة إىل دورتني يف السـنة، مـدة كـل منـهما     
). وأشار إىل أنه بعد فتـرة مـن االرتيـاب،    ٦٩/٣١٣أربعة أيام عمل (انظر قرار اجلمعية العامة 

، ٢٠١٧عي اآلن أن الدورة األوىل سـتعقد، اعتبـاراً مـن عـام     أكد الس االقتصادي واالجتما
يف الربــع الثــاين مــن كــل عــام يف نيويــورك، وتعقــد الــدورة الثانيــة يف الربــع األخــري يف جنيــف. 
وكتدبري استثنائي، ستعقد الدورة األوىل اليت من املقرر عقدها يف نيويـورك يف إطـار الترتيبـات    

، بعقد اجتماع استثنائي ملـدة  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٨ إىل ٥اجلديدة خالل الفترة من 
كـانون األول/ديسـمرب.    ٩يوم واحد للمجلس بشأن التعاون الدويل يف املسـائل الضـريبية يـوم    

وستعقد الدورة اليت تعقد يف نيويورك يف كل عـام مباشـرة عقـب اجتمـاع اسـتثنائي للمجلـس       
  اركة اللجنة يف أعمال الس.ليوم واحد، وهو ما من شأنه أن يزيد يف مش

وتناول املدير أيضاً املستجدات املتعلقة مبنتدى التعاون يف اال الضرييب، وهو مبـادرة    - ٨
مشــتركة بــني صــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واألمــم 

انتظاماً للمعلومات عن األنشطة املتحدة وجمموعة البنك الدويل، الغرض منه تيسري تبادل أكثر 
وحتســني أوجــه التفاعــل والتــآزر    ذات الصــلة، وإجنــاز نــواتج وجمموعــات أدوات مشــتركة،     

عملية وضع املعايري وتنمية القدرات. وأشار على وجه اخلصوص إىل تقرير املنتدى، الـذي   بني
رات بنــاء القــدتعزيــز فعاليــة الــدعم اخلــارجي يف ”طلبــت إعــداده جمموعــة العشــرين، وعنوانــه  

  “.الضريبية يف البلدان النامية

ــاوات)،  ١٢املــادة ‘: ٣’(أ)  ٣وأقــر جــدول األعمــال، باســتثناء النظــر يف البنــد     - ٩ (اإلت
  تتاح للجنة الفرعية املعنية الفرصة لالجتماع. لكيالذي أرجئ حىت الدورة الرابعة عشرة، 
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  ألعمالافتتاح الدورة الثالثة عشرة وإقرار جدول ا  -باء   
ــة يف         - ١٠ ــة عشــرة للجن ــدورة الثالث ــار، ال ــة، الســيد الرا ياف ــيس اللجن ــتح رئ كــانون  ٥افت

. وكما كان احلال يف الدورة الثانية عشرة، دعا بعد ذلك مدير مكتـب  ٢٠١٦األول/ديسمرب 
  عام.متويل التنمية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية إىل التكلم بالنيابة عن األمني ال

وأحاط املدير أعضاء اللجنة واملراقبني علماً باملستجدات املتعلقة بعمل منتدى التعـاون    - ١١
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٨و  ١٧يف اال الضرييب، مبا يف ذلـك االجتمـاع الـذي عقـد يـومي      

ومناسـبة نظمـت   “ لـدان الناميـة  تعزيـز الـدعم اخلـارجي لبنـاء القـدرات الضـريبية يف الب      ”بشأن 
لعامــــة. كمــــا قــــدم حملــــة عامــــة  تشــــرين األول/أكتــــوبر علــــى هــــامش اجلمعيــــة ا  ٢١ وميــــ
صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألمـم املتحـدة    عمل عن

ــدان     ــاعدة البلـ ــة أدوات ملسـ ــداد جمموعـ ــدويل إلعـ ــك الـ ــور     والبنـ ــع أمـ ــل مـ ــة يف التعامـ الناميـ
  ألغراض التسعري التحويلي. ذات الصلة قابلة للمقارنةالبيانات الاالطالع على  مثل

وأُقر جدول األعمال، لكن اللجنة اعترفت بأا قـد ال تسـتطيع النظـر يف مجيـع البنـود        - ١٢
على الوجه األكمل وقد يستلزم البعض منها مزيـداً مـن النظـر فيهـا يف الـدورة الرابعـة عشـرة.        

عـرض يقدمـه ممثـل    ‘: ٢’(أ)  ٣للنظـر يف البنـد    ويف تلك املناسبة، مل يكـن هنـاك وقـت كـاف    
منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن التغـيريات املُدخلـة علـى االتفاقيـة الضـريبية          
النموذجيــة املتعلقــة بالــدخل ورأس املــال ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف مــا يتعلــق بالنقــل الــدويل   

النموذجيــة لــالزدواج الضــرييب، اقيــة األمــم املتحــدة واحتمــال إدخــال تغــيريات مماثلــة علــى اتف
  قدر من التفصيل. ولذلك أُرجئ النظر يف هذا البند حىت الدورة الرابعة عشرة. بأي

جتنــب املنازعــات  -إجــراءات التراضــي ‘: ٤’(ب)  ٣وباملثــل، أُرجــئ النظــر يف البنــد   - ١٣
  وتسويتها، حىت الدورة الرابعة عشرة.

جز الذي يتضمنه الفصل الرابع من هذا التقرير مناقشات مجيع بنـود جـدول   ويبين املو  - ١٤
األعمال اليت نظـر فيهـا يف الـدورتني الثانيـة عشـرة والثالثـة عشـرة، دون اتبـاع الترتيـب الـزمين           

  للمناقشات بالضرورة، ولكنها تعكس استمرار مناقشات عديدة بني هاتني الدورتني.
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  الفصل الرابع
عية املتعلقـة بالتعـاون الـدويل    مناقشة واسـتنتاجات بشـأن املسـائل املوضـو        

  املسائل الضريبية  يف
  

  (األشخاص املشمولون): تطبيق القواعد التعاهدية على الكيانات املختلطة ١املادة   -ألف   
تقريـراً   خالل دورات اللجنة التاسعة والعاشرة واحلادية عشرة، قدم هنري جون لـوي   - ١٥

الكيانــات ”عــن تطبيــق املعاهــدات الضــريبية علــى املــدفوعات املســددة مــن خــالل مــا يســمى   
ــات يصــفها الشــركاء يف املعاهــدة  “ املختلطــة بصــيغ خمتلفــة مــن حيــث شــفافيتها    (وهــي كيان

  غموضها ألغراض ضريبية). أو

، بنـاء  )١(لـوي ورقـة منقحـة عـن هـذا املوضـوع      ويف الدورة الثانية عشـرة، قـدم السـيد      - ١٦
 ١طلب اللجنة، باعتبارها أساساً للمناقشة ولوضع قاعدة جديدة حمتملـة تـدرج يف املـادة     على

  من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية.

. وكــان ) املقترحــة٢( ١املــادة ن ووضــح الســيد لــوي القصــد مــن اجلملــة األخــرية مــ   - ١٧
ق يف فـرض ضـرائب علـى مواطنيـه     الشرط الوقائي ضمان أن حيـتفظ البلـد بـاحل    هذا القصد من

النظر عن وجود اتفاقية. وأشار إىل أنه مبجرد مناقشة عمل اللجنـة الفرعيـة بشـأن تآكـل      بغض
الوعاء الضرييب ونقل األرباح، وإذا وافقت اللجنة على شرط وقائي أوسع، فلن يكـون بعـدها   

  .أمراً ضرورياً ٢إدراج هذه الصيغة يف الفقرة 

ــث، أُضــيفت   ويف احلــاالت الــ   - ١٨ ــد ثال ــى بل ــارات يت تنطــوي عل ــة العب ــاس   التالي ــد اقتب بع
  من االتفاقية الضريبية النموذجية املتعلقة بالدخل ورأس املال. ١٦-٢٦ الفقرة

املقـيم يف الدولــة   ٢كخطـوة أوىل عنـد تطبيــق مزايـا االتفاقيــة، تعـرف الفقــرة         
بسببه مزايا املعاهدات. ولكي املتعاقدة الذي يستمد أحد عناصر الدخل الذي تلتمس 

ــا، جيــب أن يســتويف هــذا املقــيم أيضــاً أي شــروط إضــافية تــرد يف      ــه هــذه املزاي حتــق ل
املعاهدة املعمول ا، كاالمتالك املـربِح لعنصـر الـدخل وفقـاً ملبـادئ الضـرائب للدولـة        

قـرة  املصدر، وأي حدود دنيا مطلوبة ومطبقة يف جمال امللكيـة (كتلـك الـيت تـرد يف الف    
ــة  ــادة (  ٢الفرعي ــن امل ــرض الرئيســي     ١٠(أ) م ــار للغ ــا اختب ــاح األســهم))، وإم ) (أرب

  فرض قيد على بند املزايا. أو

__________ 

ــة:       )١(   ــبكي للجنــــــ ــع الشــــــ ــرة يف املوقــــــ ــة عشــــــ ــدورة الثانيــــــ ــائق الــــــ ــى وثــــــ ــالع علــــــ ــن االطــــــ ميكــــــ
www.un.org/esa/ffd/events/event/twelfth-session-tax.html. 
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، ١يف شرح املادة  ٦ويف الدورة الثانية عشرة أيضاً، اقترح السيد لوي الفقرة اجلديدة   - ١٩
ل علـى مزايـا   موضحاً ضرورة استيفاء متطلبات أخرى قبل أن ميكن لـدافعي الضـرائب احلصـو   

ق املعاهــدات، وفقــرة جديــدة تشــري إىل إمكانيــة اختــاذ الســلطات املختصــة ترتيبــات ذات تطبيــ  
  إلجياد قدر أكرب من الوضوح. عام

وظهرت مسألة املطالبات املزدوجة احملتملة. وأقرت اللجنة الـنص الـذي صـاغه السـيد       - ٢٠
يغته املعدلـة وشـكرت السـيد لـوي     لوي ملعاجلة هذه املسألة. وأقـرت اللجنـة هـذا االقتـراح بصـ     

  على عمله.
  

  (النقل البحري والنقل عرب ااري املائية الداخلية والنقل اجلوي) ٨املادة   -باء   
، ٨يف الدورتني الثانية عشرة والثالثة عشرة، قدم منسـق اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باملـادة        - ٢١

وشرحها واقتراح أية تغـيريات   ٨دراسة املادة سيزاري كريسياك، تقريراً عن عملها املتمثل يف 
ضرورية. ومتشياً مع والية اللجنة الفرعيـة، تركَّـز عملـها بشـكل رئيسـي علـى مسـألتني اثنـتني         

علــى الســفن    ٨؛ و (ب) مســألة تطبيــق املــادة   “األنشــطة التبعيــة  ”مهــا: (أ) تغطيــة مفهــوم   
  السياحية، على النحو التايل.

  
  بعيةنطاق مفهوم األنشطة الت    

علـى السـفن السـياحية     ٨يف الدورة الثانية عشرة، اتفق على أن إمكانيـة تطبيـق املـادة      - ٢٢
سينوه إليها يف الشرح بإدراج مثال يتعلق بالسفن السياحية. وكان قد اتفق يف الـدورة احلاديـة   

دورة الثانيـة  ، ويف الـ “التبعيـة ”بدال مـن األنشـطة   “ املُكملة”عشرة على اإلشارة إىل األنشطة 
واتفق علـى أن   عشرة حصل اتفاق على إدخال بعض التعديالت املترتبة على ذلك يف الشرح.

ستتناول يف الشرح بإضافة صيغة أخرى ملناقشتها “ املُكملة”آراء األقلية بشأن نطاق األنشطة 
  يف الدورة الثالثة عشرة.

عنيـة بالنقــل الــدويل األعضــاء  الفرعيــة املويف الـدورة الثالثــة عشــرة، أطلـع منســق اللجنــة     - ٢٣
. وكانـت التغـيريات املقترحـة قـد عممـت لتنـاول       )٢(يات الورقة ذات الصلة باملوضـوع حمتو على

وخالل املناقشات، أعـرب بعـض األعضـاء عـن رأيهـم       مسألة األرباح املنسوبة إىل أنشطة النقل.
خلي، واستئجار احلاويات، واالجتار برخص بأن األرباح املتأتية من أنشطة معينة، منها النقل الدا

ــادة       ــات، مل تكــن مدرجــة بشــكل صــحيح يف نطــاق امل ــات وأرصــدة االنبعاث  ٨إطــالق االنبعاث
، ألنـه  ٨كأنشطة مكملة. ورأى البعض اآلخر أن األنشطة املُكملـة بوجـه عـام مل تتناوهلـا املـادة      

__________ 

 /www.un.org/esa/ffd/events/eventميكن االطالع على وثائق الدورة الثالثة عشرة يف املوقـع الشـبكي للجنـة:      )٢(  

thirteenth-session-tax.html. 
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ذه، اتفـــق علـــى إدراج الفقـــرة اجلديـــدة  يشـــر إليهـــا يف نصوصـــها. وملعاجلـــة آراء األقليـــة هـــ  مل
  يف الشرح: ١-١١ التالية

األربــاح املتأتيــة مــن تشــغيل الســفن  ”بعــض األعضــاء ال يتفقــون متامــاً مــع تفســري      
مـن هـذا الشـرح. ويـرى      ١١و  ١- ١٠الـوارد يف الفقـرتني   “ الطائرات يف النقـل الـدويل    أو

إذ مل تـذكر   ٨بعض هؤالء األعضاء أن األنشطة ذات الطابع املُكمل ال يشـملها نـص املـادة    
هذه األنشطة يف نـص تلـك املـادة مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة. ويـرى آخـرون أن           

ــواردة   أعــاله فقــط يف شــرح منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة املقتــبس   بعــض األمثلــة ال
   “.الطائرات يف النقل الدويل  األرباح املتأتية من تشغيل السفن أو”تندرج ضمن تعريف   ال

املشـــار إليـــه يف الـــنص املقتـــبس “ الشـــرح”وسيشـــار أيضـــاً، رمبـــا يف حاشـــية، إىل أن   - ٢٤
تصادي والتنمية) هو شرح منظمة التعاون والتنميـة  من شرح منظمة التعاون االق ١-١٤ (الفقرة

  يف امليدان االقتصادي وليس شرح األمم املتحدة.

ورأى البعض اآلخر يف املناقشات أنه يف حـني أن املـادة تناولـت فعـال يف شـروطها هـذا         - ٢٥
  ل من منظور السياسات العامـة، أن تعـدر، كأمر مفضل النقل الداخلي، فإن بعض الدول قد توث

  ال تشمل هذه األنشطة. ٨شروط املادة يف معاهداا الثنائية لكي ينص على أن املادة 

يف بلـد آخـر لغـرض متييـز     “ وقفة”وكان هناك نقاش واسع بشأن ما ميكن أن يشكِّل   - ٢٦
الــرحالت الــيت يعتــرب أــا تــتم داخــل البلــد عــن الــرحالت الدوليــة. ونــوقش مفهومــا الوقفــات  

باعتبارمها خيارين للتأكد من أن ذلك مل يكـن  “ الوجهات”أو الوقفات عند  “ذات املغزى”
من أي نوع. واتفق من حيث املبدأ علـى  “ وقفة”ضمنياً وقوع جمرد  ٨كافياً لكي تعين املادة 

، جيب أن يكون هناك شـعور مـا بوقفـة عـابرة     “دولية”أنه لكي جتعل الوقفة من الرحلة رحلةً 
وعلى سبيل املثال، لن تكفي يف هذا الصـدد أي وقفـة للتـزود بـالوقود      -أو وقفة عند الوجهة 

  صيب بعلة. وشكرت اللجنة الفرعية على عملها.أُأو وقفة مل تكن مقررة إلنزال راكب 
  

  بعض املسائل اإلجرائية ذات التطبيق العام    

ــذه املنا       - ٢٧ ــاً خــالل ه ــألة أوســع نطاق ــرت مس ــل مينــع عضــو يف اللجنــة     وظه قشــات: ه
التعبري يف التعليقات عن رأي معـني بشـأن التفسـري فقـط ألن حكومتـه أثـارت وجهـة نظـر          من

قتصـــادي مماثلـــة يف مـــا يتعلـــق باالتفاقيـــة النموذجيـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان اال  
حيث املالحظات أو التحفظـات أو املواقـف). وطُلـب مـن األمانـة أن تعـد ورقـة مـوجزة          (من

، لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة يف دورــا الرابعــة املتاحــة يف التعامــل مــع آراء األقليــةعــن اخليــارات 
مســائل أخــرى للنظــر فيهــا، مبــا يف ذلــك ”عشــرة، يف إطــار بنــد مــن جــدول األعمــال يتنــاول  

آراء “ وســم”وقــد تقــرر عــدم “. اقتراحــات بشــأن إجــراءات اللجنــة وعمــل اللجنــة مســتقبال
  جلسة بعينها يف هذه املرحلة. األقلية بأا قد أُعرب عنها يف
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ويف مسألة ذات صلة بذلك ولكنها أوسع نطاقاً، تقرر ألغـراض عضـوية اللجنـة هـذه       - ٢٨
أنه لن يسمح لألعضاء غري احلاضرين بدنياً بالتصويت، مع أنـه بإمكـام عـرض آرائهـم للنظـر      

ملســائل اإلجرائيــة، فيهــا، وقــد طُلــب مــن أمانــة اللجنــة أن تعــاجل هــذه املســألة يف ورقــة بشــأن ا 
لتسجيل املسألة واملناقشـات الـيت جـرت بشـأا حـىت اآلن. ومل يكـن مـن املتوقـع مناقشـة هـذا           
األمر مرة أخرى يف الدورة الرابعة عشرة، ولكنه قـد يكـون مفيـداً لألعضـاء املقـبلني يف للجنـة       

  وقت الحق. إن هم رغبوا يف إعادة النظر يف هذه املسائل يف الدورة اخلامسة عشرة أو يف
  

  ذجية املتعلقة بالدخل ورأس املالالتغيريات املُدخلة على االتفاقية الضريبية النمو    

ورد بيان مسألة ما إذا كانت التغيريات األخرى الـيت أجرـا منظمـة التعـاون والتنميـة        - ٢٩
يف امليدان االقتصـادي يف االتفاقيـة النموذجيـة والشـرح قـد تكـون ذات أمهيـة يف اتفاقيـة األمـم          
املتحدة النموذجي يف ورقة أعـدا منظمـة التعـاون والتنميـة للـدورة الثالثـة عشـرة وقـدم جـزءاً          

جاك ساسفيل، ولكن الوقت مل يسمح بأي شـيء آخـر غـري إجـراء مناقشـة أوليـة لـبعض        منها 
  جوانب تلك الورقة، اليت سيستأنف النظر فيها خالل الدورة الرابعة عشرة.

  
حتــديث دليــل األمــم املتحــدة العملــي ألســعار   (املؤسســات الشــريكة):  ٩املــادة   -جيم   

  التحويالت للبلدان النامية
(املؤسسـات   ٩الثانية عشرة للجنة، قام منسق اللجنة الفرعيـة املعنيـة باملـادة     يف الدورة  - ٣٠

الشريكة): تسعري التحويالت، ستيغ سولُند، بإطالع األعضاء على تاريخ دليـل األمـم املتحـدة    
العملي ألسعار التحويالت ومسـتجدات الصـياغة املتعلقـة بتحديثـه. ويف الـدورة الثانيـة عشـرة        

  .تغيريات حتريرية عليهجنة على حمتويات الدليل، رهناً بإدخال ما يلزم من أيضاً، وافقت الل

ملعاجلـة  “ الطريقة السادسة”وأشار املنسق إىل اإلدراج اخلاص بشأن التوجيه املتعلق بـ   - ٣١
بعض املعامالت السـلعية، الـيت اعتمـدها عـدد متزايـد مـن البلـدان الناميـة. وأشـار إىل أن قـدراً           

ر بشــأن إدراج هــذا التوجيــه، وشــكله، ولكنــه أُدرج بوصــفه إســهاماً هامــاً   اجلــدل قــد ثــا مــن
  بشأن تسعري التحويالت ألنه ميس البلدان النامية. الدائرة جانب األمم املتحدة يف املناقشة من

مـن خطـة عمـل     ١٣وأشار املنسق إىل أن العديد من البلدان مل يلتزم باعتماد اإلجـراء    - ٣٢
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة بتآكـل الوعـاء الضـرييب     جمموعة العشرين/منظمة

ونقل األرباح (توجيهات بشأن تنفيذ توثيق التسـعري الـداخلي واإلبـالغ علـى أسـاس كـل بلـد        
على حدة) إال أن نتائج خطة العمل كان هلا تأثري هام على التحديث، مبـا يف ذلـك التعـاريف،    

. ومع ذلك ستدرس أي مسائل يثريهـا املراقبـون   ١٣املتصلة باإلجراء  وأن الدليل يدعم النتائج
ــات       ــاك أي اختالف ــا إذا كانــت هن ــة م ــر ملعرف ــة التحري ــاء عملي بشــأن التناقضــات املتصــورة أثن

  مقصودة يف الصياغة أو إمكانية حدوث خطأ يف فهم النهج املختلفة. غري
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دات عن عملية التحرير وقُدمت أحـدث  ويف الدورة الثالثة عشرة، قُدمت آخر املستج  - ٣٣
مشاريع العناصر املكونة للدليل إىل األعضـاء واملشـاركني اآلخـرين. وشـكرت اللجنـة الفرعيـة       
على ما قامت به من عمل، وطُلب إىل املنسق مواصلة أعمال التحرير الـيت تضـطلع ـا اللجنـة     

لـس االقتصـادي واالجتمـاعي    الفرعية بغية إصدار الدليل يف االجتماع اخلاص الـذي ينظمـه ا  
، ٢٠١٧نيســـان/أبريل  ٧ملــدة يــوم واحــد بشــأن التعــاون الــدويل يف املســائل الضــريبية، يف         

  أمكن ذلك. إذا
  

  (تبادل املعلومات): مدونة قواعد السلوك املقترحة ٢٦املادة   -دال   
اللجنـة الفرعيـة   استهل السيد الرا املناقشات املتعلقة بتبادل املعلومـات، بصـفته منسـق      - ٣٤

املعنية بتبادل املعلومات. وعرض ورقة بشأن اقتراح صيغة منقحة ملدونة األمم املتحدة لقواعـد  
الســلوك املتعلقــة بالتعــاون يف مكافحــة التــهرب مــن الضــرائب علــى الصــعيد الــدويل. وأوضــح  

قتصـادي  اللجنة اعتمدت يف دورا اخلامسة مدونة مقترحة وقدمتـها لينظـر فيهـا الـس اال     أن
، املرفق). وأحاط الس علمـا يف ذلـك الوقـت    E/2009/45-E/C.18/2009/6واالجتماعي (انظر 

باملدونة املقترحة ولكنـه مل يتخـذ أي إجـراء آخـر. وارتـأت اللجنـة الفرعيـة أن الفرصـة سـاحنة          
رات بعني االعتبار وإصدار بيان موحد لتأييد التبادل لتحديث املدونة من أجل أخذ هذه التطو

 ٢٠١٤التلقــائي للمعلومــات. وكــان مقتــرح قــد طُــرح للمناقشــة يف الــدورة العاشــرة يف عــام   
، وأخذت الصيغة احلالية النقاط الـيت أثـريت يف ذلـك    ٢٠١٥الدورة احلادية عشرة يف عام  ويف

  الوقت ومنذ ذلك احلني يف االعتبار.

ــ  - ٣٥ ــيت أجنزــا خطــة عمــل جمموعــة العشــرين/منظمة التعــاون     وذكَّ ر املنســق باألعمــال ال
والتنميـة يف امليــدان االقتصــادي املتعلقــة بتآكــل الوعــاء الضــرييب ونقــل األربــاح يف هــذا اــال،  
حيث التزم عدد متزايد من البلدان بتبادل املعلومات تلقائيـاً ـدف احلـد مـن جتنـب الضـرائب       

وطلب إىل اللجنة مناقشة اإلجراء املناسب لكي يصـدر الـس االقتصـادي     والتهرب الضرييب.
واالجتمـــاعي، وبالتـــايل األمـــم املتحـــدة، بيانـــاً واضـــحاً لـــدعم التبـــادل التلقـــائي للمعلومـــات  

البلدان. وبعد مناقشة هذا اإلجراء، وإذا رأت اللجنة ضـرورة إعـداد نـص مـن هـذا القبيـل        بني
  فقط، ستناقش مضمونه.

وقُدمت اقتراحات أخرى لتوضيح أن النص ال يقصد به أن يكون صكاً ملزماً قانوناً.   - ٣٦
واتفــق علــى شــكل املدونــة علــى النحــو املــبني يف الفصــل الثــاين مــن هــذا التقريــر، مــع التســليم  

  الشكل النهائي سيتوقف على متطلبات الس االقتصادي واالجتماعي. بأن
  

  اخلدمات التقنيةفرض الضرائب على   -هاء   
، قرارهـا القاضـي بـإدراج    ٢٠١٣أكدت اللجنـة، يف دورـا التاسـعة املعقـودة يف عـام        - ٣٧

مادة جديدة تتناول مسألة فـرض الضـرائب علـى اخلـدمات التقنيـة. واتفـق علـى صـياغة املـادة          
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ة نفسـها يف الـدورة احلاديـة عشـرة. ويف الـدورة الثانيـة عشـرة، عرضـت منسـقة اللجنـة الفرعيــ          
املعنية بفرض الضرائب على اخلدمات، ليزلوت كانا، ورقة أُعدت مبساعدة اخلبري االستشـاري  

مشــروع مــادة وشــرح مــنقحني يف مــا يتعلــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة ”برايــان آرنولــد بعنــوان: 
وقالت إن الورقة تشكل حتديثاً، وإن كانت “. أتعاب اخلدمات التقنية -النموذجية للضرائب 

  األجزاء مطابقة ملشروع الشرح الذي عرض العام السابق. يف معظم

ووفقاً للقرارات السابقة للجنة، تضمنت الورقة نـص املـادة الـذي سـبق االتفـاق عليـه         - ٣٨
للورقة) مث تناولت ثالثة جوانب رئيسية للشروح للنظر فيها، وهي: (أ) مشـروع   ١(يف املرفق 

 ١٢ومشـروع صـيغة جديـدة مقترحـة لشـرح املـادة       )؛ (ب) ٢شرح املادة اجلديدة (يف املرفـق  
ملعاجلة أتعاب اخلدمات التقنية للبلـدان الـيت تفضـل التعامـل مـع هـذه اخلـدمات يف سـياق تلـك          

)؛ (ج) وصـيغة الشـروح ذات الصـلة الـيت تتنـاول      ٣املادة، بدال من مـادة منفصـلة، (يف املرفـق    
  ).٤) (يف املرفق ٤( ٢٤) و ٢ألف ( ٢٣التعديالت التبعية على املادتني احلاليتني 

ويف ما يتعلق بالشرح املقترح للمادة، لفتت املنسقة انتباه املشاركني إىل ما اتفـق عليـه     - ٣٩
وأقـل استفاضــة متعلقــة   “أخــف”يف الـدورة احلاديــة عشـرة، وهــو إدراج خيـار بصــياغة مـادة     

 ٢٦ذا اخليار يف الفقـرة  بأتعاب اخلدمات التقنية، وذلك للبلدان اليت تفضل هذا اخليار. ويرد ه
للورقـة. وأشـارت السـيدة كانـا أيضـاً إىل أنـه قـد تكـون هنـاك حاجـة إىل بعـض             ٢من املرفـق  

  التغيريات يف صياغة املادة اجلديدة وشرحها.

ــألة    - ٤٠ اخلـــدمات ذات القيمـــة ”و “ اخلـــدمات ذات القيمـــة العاليـــة ”وقـــد أثـــارت مسـ
مثل يف تعريف اخلـدمات التقنيـة، ال سـيما    مناقشات مستفيضة وشكلت صعوبة تت“ املنخفضة

عندما يتعلق األمر باستثناء اخلدمات اليت يقدمها الطلبة أو املتدربون أو املبتدئون. ويف النهايـة،  
للورقــة ســيحذف. وأُدخلــت أيضــاً تغــيريات  ٢مــن املرفــق  ٤٨اتفــق علــى أن مشــروع الفقــرة 

  طفيفة يف الصياغة.

ة اجلديدة لكنها تركت لينظر فيها يف الدورة الثالثة عشرة، ونوقشت مسألة ترقيم املاد  - ٤١
كجزء من املسألة األوسـع املتمثلـة يف إمكانيـة إعـادة تـرقيم اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة.          

  .ألف ١٢وتقرر يف تلك الدورة أن ترقم بوصفها املادة 

املمارســة العمليــة،  وطُرحــت مســألة تطبيــق وتنفيــذ املــادة اجلديــدة. ولــوحظ أنــه، يف    - ٤٢
تكون هناك مشاكل يف ما يتعلق بالكيفية اليت تطبق ا اإلدارات الضريبية للبلدان األحكام  قد

أن تصبح مسألتا التطبيق والتنفيـذ جـزءاً مـن إطـار     ضرورة اجلديدة يف املادة. وأوصت املنسقة ب
  لة.املستقبل، ورمبا يؤدي ذلك إىل صياغة دليل بشأن هذه املسأ العمل يف

 تشــرين األول/ ١٤وبعــد إضــافة مجيــع التغــيريات إىل املشــروع املقــدم إىل اللجنــة يف      - ٤٣
، اتفق على أن نص املـادة اجلديـدة وشـرحها ـائي، مبـا يف ذلـك إعـادة صـياغة         ٢٠١٦أكتوبر 
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بشأن تسديد التكاليف، مع إضافة مثال لزيادة التوضيح. وشكرت اللجنـة الفرعيـة    ٧٤الفقرة 
  أرنولد على عملهما يف اختتام هذه املسألة املعقدة بنجاح.والسيد 

  
  املسائل الضريبية البيئية ذات األمهية بالنسبة للبلدان النامية  -واو   

مناقشـة  مـديرة الضـرائب الدوليـة بـوزارة املاليـة السـويدية،        ،استهلت إنغيال ويلفورس  - ٤٤
هــذا البنــد باإلشــارة إىل أن خطــة عمــل جمموعــة العشــرين/منظمة التعــاون والتنميــة يف امليــدان   
االقتصادي املتعلقة بتآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح كانت مؤشراً على أن أقل البلدان منواً 

بيئيـة بسـبب نقـص    للضرائب ال استخداماهي األكثر تأثراً بالتغريات البيئية، إال أا أقل البلدان 
القدرات واملوارد واملعارف يف جمال تطبيق نظم الضرائب غـري املباشـرة. وقـد عكفـت السـويد      

عامـاً وقـدمت مثـاال ميكـن للبلـدان األخـرى أن        ٢٥ على تطبيق ضـرائب الكربـون ألكثـر مـن    
حتتــذي بــه. واختــارت الســويد سياســة فــرض ضــريبة علــى الكربــون مفضــلة إياهــا علــى ســائر  

الضــرائب البيئيــة، مثــل الضــرائب املشـاة لضــريبة القيمــة املضــافة وضــرائب اســتهالك  أشـكال  
الطاقــة والرســوم الضــريبية علــى الطاقــة وآليــات االجتــار باالنبعاثــات، وذلــك بســبب بســاطتها  

  اإلدارية واخنفاض تكلفتها.

يدية مث عرضت املمثلـة عـن وزارة الطاقـة السـويدية، سـوزان أكرفلـت، التجربـة السـو          - ٤٥
مبزيد من التفصيل. وقدمت عرضاً عن أمهية الضرائب البيئية للتنمية االقتصادية للبلـدان الناميـة   
وحللت الكيفية اليت ميكن ا لبلد من البلدان أن يصمم نظامه الضـرييب بغيـة زيـادة اإليـرادات     

  .مع االستفادة من الضرائب غري املباشرة وغريها من السياسات املترفِّقة بالبيئة

وأشارت السيدة أكرفلت إىل أن إحدى مزايـا ضـريبة الكربـون هـي أن تكلفـة تطبيـق         - ٤٦
الضــريبة منخفضــة. وقــد ال حيتــاج األمــر إال إىل إضــافة ضــريبة الكربــون إىل ضــرائب الوقــود     
القائمــة دون أي تكــاليف إداريــة إضــافية. ومبــا أن ضــريبة الكربــون يعــرب عنــها بوحــدة تبــادل    

أو احلجــم)، علــى غــرار الرســوم الضــريبية، فــإن البلــدان لــديها بالفعــل  جتــاري (حســب الــوزن
آليات لتطبيق هذه الضريبة. وميكن أيضـاً أن خيتـار البلـد النقطـة الضـريبية األكثـر فائـدة إلدارة        
الضـــرائب، وذلـــك عـــن طريـــق تطبيـــق الضـــريبة حيثمـــا كـــان دافعـــو الضـــرائب أقـــل عـــدداً.  

  ى املوزعني وكبار املستهلكني.السويد، تطبق الضريبة على مستو ويف

ــون يف الســويد. وأشــارت الســيدة أكرفلــت        - ٤٧ وجــرى بعــد ذلــك عــرض ضــريبة الكرب
بــون ميكــن أن يـنجح، وأــا ميكــن  التجربـة الســويدية تثبـت أن فــرض ضــريبة علـى الكر    أن إىل
ــالنمو االقتصــادي، وأــا ميكــن أن تكــون أداة     أن ــرن ب ــرادات، وتســعف  تقت ــادة اإلي  هامــة لزي
الوقت نفسه يف تشجيع التـآزر بـني خمتلـف الـوزارات ومتـتني العالقـة بـني دافعـي الضـرائب           يف

  .واإلدارة الضريبية
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ــارت أوال      - ٤٨ ــن، وأشـ ــورنتن ماثسـ ــدويل، ثـ ــندوق النقـــد الـ ــن صـ ــة عـ مث تكلمـــت املمثلـ
نفيــذ جمموعـة البيانـات واملنشـورات الــيت أتاحهـا الصـندوق ملسـاعدة البلــدان الناميـة لـدى ت         إىل

سياسة الطاقة اليت ختتارها. وأكدت كذلك أنه ميكن للبلـدان املتقدمـة النمـو وللبلـدان الناميـة،      
علـى حــد سـواء، أن تســتفيد مـن تطبيــق سياسـة قويــة متعلقـة بــالكربون. ويف حـني أن حاجــة       
البلدان النامية إىل زيادة اإليرادات هي أكثر إحلاحاً نظـراً لضـخامة حجـم القطـاع غـري الرمسـي       
فيها وبالتايل قلة ما ميكن أن تستند إليه يف تطبيق الضرائب املباشرة، فإن البلدان املتقدمة النمـو  
ميكــن أن تســتفيد أيضــاً مــن تطبيــق ضــرائب الكربــون ألن الضــرائب فيهــا متيــل إىل االحنــراف   

  حد كبري جتاه بعض قطاعات االقتصاد. إىل

أنـواع الوقـود األحفـوري املختلفـة، وحـدد      وتناول العرض تأثري اإلعانات املالية علـى    - ٤٩
أنسب السياسات البيئيـة لكـل صـنف مـن أصـناف الوقـود، وأبـرز أنـواع اإلعانـات الـيت عـادة            

  تطبق يف كل ظرف من الظروف. ما

وبينــت الســيدة ماثســن مزايــا ضــريبة الكربــون مقارنــة بســائر أشــكال تســعري الطاقــة،    - ٥٠
كفاءة مـن الناحيـة االقتصـادية، وهلـا أثـر إجيـايب أكـرب        وشددت على أن ضرائب الكربون أكثر 

يف البيئة، وتشكل مصدراً جيداً لزيادة اإليرادات. وبالنسـبة للبلـدان الناميـة، فـإن سـهولة إدارة      
هذه الضريبة هي عامل مميز. ويف املقابـل، فمـن املـرجح أن يكـون تطبيـق السياسـات األخـرى        

ق إطـالق االنبعاثـات أكثـر صـعوبة بالنسـبة للبلـدان       مثل ضرائب الطاقة وخمططات تبادل حقو
، اليت ال تزال الصني النامية، ألن إدارة تلك السياسات أكثر تعقيداً. ويف هذا السياق، أُشري إىل

باعتبارهـا موضـوع دراسـة حالـة      تدرس استحداث نظام لتـداول انبعاثـات غـازات االحتبـاس،    
  فردية ذات أمهية يف هذا الصدد.

العرض، أعرب العديد من ممثلي قطاع األعمال التجارية عن تفضيلهم ضـريبة  وعقب   - ٥١
الكربون على األشكال األخرى من الضـرائب البيئيـة. وأُبـدي االهتمـام أيضـاً بسـمات حمـددة        

  للنظام السويدي.

وشكرت اللجنة املتحدثني وطلبت إىل األمانة العامة أن تعمل معهم على إعداد ورقـة    - ٥٢
املوضوع لتقدميها يف الدورة الرابعـة عشـرة. ومـن األفضـل أن تشـمل الورقـة كيفيـة        بشأن هذا 

تعامــل البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة الــيت تطبــق بالفعــل ضــرائب الكربــون مــع هــذه  
املسائل وأن ختـوض يف االعتبـارات الرئيسـية املتعلقـة بالسياسـات العامـة عنـد تصـميم وتطبيـق          

  ضريبة الكربون.
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  تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح  -زاي   
  احلد من املزايا    

يف الـــدورة الثالثـــة عشـــرة للجنـــة، قـــدم الســـيد لـــوي ورقـــة متابعـــة بشـــأن االنتفـــاع     - ٥٣
املستحق من املعاهدات واحلد من املزايا، وذلـك بنـاء علـى طلـب اللجنـة يف دورـا الثانيـة         غري

اللجنـة علـى الكيفيـة الـيت عاجلـت ـا الواليـات        عشرة. والغرض مـن هـذه الورقـة هـو إطـالع      
املتحدة األمريكية هذه املسألة عن طريـق وضـع حكـم قـوي للحـد مـن املزايـا، وهـو مـا ميكـن           

يكـــون خيـــاراً مفيـــداً لالتفاقيـــة النموذجيـــة. وبغيـــة مكافحـــة االنتفـــاع غـــري املســـتحق          أن
معاهـداا الثنائيـة اختبـارات    املعاهدات، تسعى الواليات املتحـدة جاهـدة إىل أن تـدرج يف     من

واضحة لألهداف مـن أجـل حتديـد مـا إذا كانـت شـركة معينـة مؤهلـة لالنتفـاع مـن املعاهـدة            
احلاالت اليت تنطوي على احتمـال وجـود انتفـاع غـري مسـتحق مـن املعاهـدات. وتسـتخدم          يف

ــروابط االقتصــا      ــد مــا إذا كانــت الشــركة لــديها مــا يكفــي مــن ال ــارات لتحدي دية هــذه االختب
  دولة اإلقامة مبا يسوغ توافر مزايا املعاهدة. مع

األشـــخاص ”وشــرح الســـيد لــوي خمتلـــف الفئـــات الــيت تنـــدرج يف إطــار مصـــطلح       - ٥٤
مبوجـــب هـــذا احلكـــم. ويف احلـــاالت الـــيت يقـــوم فيهـــا دافـــع ضـــرائب ال ينتمـــي    “ املـــؤهلني

ح قاعدة ائية للسلطة هذه الفئات بتقدمي طلب للحصول على مزايا املعاهدة، تسم من أي إىل
املختصة يف دولة اإلقامة بالفصل يف ما إذا كان جيوز لدافع الضريبة احلصول على هـذه املزايـا.   
وأثار هذا اجلانب مناقشة مستفيضـة. وتسـاءل بعـض املشـاركني عمـا إذا كانـت بعـض الـنظم         

آخرون أن الطـابع  مبمارسة هذه السلطة التقديرية. ورأى  للموظفني املسؤولني القانونية تسمح
التقديري لتلك القاعدة يؤدي، يف بعض احلاالت، إىل إساءة االستعمال. وأوضـح السـيد لـوي    
أن من الصعب للغاية وضع جمموعـة مـن القواعـد تشـمل مجيـع األنـواع املختلفـة مـن احلـاالت          
الــيت قــد تصــادف الســلطات الضــريبية. وبــذلك تتــيح القاعــدة النهائيــة بعــض املرونــة، ويــوفر     

  شروع الشرح املقترح بعض التوجيه بشأن كيفية تطبيق هذه القاعدة ومىت يتعني تطبيقها.م

ومــع ذلــك، أقــر الســيد لــوي بــأن وضــع حكــم قــوي للحــد مــن املنــافع يف حــد ذاتــه      - ٥٥
يكفي لتغطية مجيع أنـواع احلـاالت. ووافـق مشـارك آخـر علـى ذلـك، مشـرياً إىل أن حكـم           ال

اته كافيـاً السـتيفاء املعـايري الـدنيا املتعلقـة بتآكـل الوعـاء الضـرييب         احلد من املزايا ليس يف حد ذ
ونقــل األربـــاح، وأنـــه يلـــزم، للقيــام بـــذلك، أن تكملـــه قاعـــدة أخــرى تعـــاجل متويـــل القنـــاة.    

وجدت مثل هذه القاعـدة يف القـانون احمللـي، يكـون ذلـك كافيـاً؛ أمـا إذا مل توجـد، فإنـه           وإذا
ذات الصلة. وعرض السـيد لـوي إعـداد ورقـة تتنـاول هـذه املسـألة        ينبغي صياغتها يف املعاهدة 
  لتقدميها يف الدورة املقبلة.

ويف النهايــة، اتفــق علــى إدراج أربعــة خيــارات يف االتفاقيــة النموذجيــة: (أ) قاعــدة          - ٥٦
(ج) احلـد مـن املزايـا     ؛من املزايا اختبار الغرض الرئيسي واحلدالختبار الغرض الرئيسي؛ (ب) 
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دة ضيقة بشأن مسائل القنوات؛ (د) احلد من املزايـا فقـط (يف احلـاالت الـيت يتنـاول فيهـا       وقاع
القانون احمللي القنوات بشـكل كـاف). وسـيعمل السـيد لـوي مـع األمانـة العامـة علـى صـياغة           

  اخليارات األربعة يف االتفاقية النموذجية.

  هذه املسألة.وشكرت اللجنة السيد لوي على العمل الذي اضطلع به يف   - ٥٧
  

  التحديثات املمكن إدخاهلا على االتفاقية النموذجية    

يف الــدورة الثانيــة عشــرة للجنــة، قــدمت منســقة اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بقضــايا تآكــل    - ٥٨
الوعاء الضرييب ونقل األرباح يف البلدان النامية، كارمل بيتـرز، ورقـة بشـأن التغـيريات املقتـرح      

النموذجية املتعلقة بتآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح. وخـالل مناقشـة    إدخاهلا على االتفاقية
الورقة، اتفق على أن تشمل االتفاقية النموذجيـة مـادة اختياريـة تتضـمن حكمـاً عامـاً ملكافحـة        
التــهرب مــن الضــرائب. ويكــون هــذا احلكــم هــو نفســه الــوارد يف نتــائج خطــة عمــل جمموعــة  

ميـة يف امليـدان االقتصـادي املتعلقـة بتآكـل الوعـاء الضـرييب ونقـل         العشرين/منظمة التعاون والتن
  األرباح يف ما يتعلق باالتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية.

) ٣( ٥واتفق أيضاً من حيث املبدأ يف الدورة الثانيـة عشـرة علـى شـرح مـنقح للمـادة         - ٥٩
لرئيسـي ميكـن أيضـاً أن يـؤدي دوراً     لتناول مسألة جتزئـة العقـود. ولـوحظ أن اختبـار الغـرض ا     

هذا اال، وأشار أحد األعضاء إىل أنـه ينبغـي أن يظـل اـال مفتوحـاً أمـام إمكانيـة إدراج         يف
نص يتعلق باحلاالت اليت خيتار فيها بلد ما احلد من املزايا وليس قاعدة اختبار الغرض الرئيسـي  

  ارات املتخذة بشأن مسألة احلد من املنافع.وما هي اخليارات يف هذه احلالة، وذلك رهناً بالقر

) مـع صـيغة االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة التعـاون       ٧( ٥ املـادة واتفق أيضاً على مواءمة   - ٦٠
والتنمية، وخباصة إلغاء حكم املعاملة على أساس جتاري، األمـر الـذي يف الواقـع جيعـل اسـتيفاء      
معايري الوكيل املستقل مبوجب اتفاقية األمم املتحـدة النموذجيـة أسـهل مـن اسـتيفائها مبوجـب       

  التنمية.االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون و

ويف الدورة الثالثة عشرة، قدمت املنسقة صيغة حمدثـة مـن الورقـة بشـأن تآكـل الوعـاء         - ٦١
الضــرييب ونقــل األربــاح، واقترحــت إدخــال تعــديالت علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة  

وورقـة تطـرح مشـروع شـرح      ١وشروحها، وكذلك ورقة بشأن شرح جديد مقتـرح للمـادة   
لقة بقاعدة عامـة ملكافحـة التـهرب مـن الضـرائب. وتـرد أدنـاه املناقشـة بشـأن          ملادة جديدة متع

  املسائل املطروحة.
  

  املسائل املتعلقة باملنشآت الدائمة    

. ونظـر يف إمكانيـة حـذف    ٥تناولت املنسقة التغيريات املقترح إدخاهلا على شرح املادة   - ٦٢
(ب). وطُرحـت املسـألة    ٣الفقـرة   مـن “ للمشروع نفسه أو ملشروع آخـر مـرتبط بـه)   ”(عبارة 
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الشـرح   للتصويت، وصوتت األغلبية لصاحل اإلبقاء على الصيغة ولكن مع إدراج خيـار بـديل يف  
  .حيذف هذه الصيغة، مع إيراد شرح متوازن للمزايا واملساوئ املتصورة للخيارين معاً

٦٣ -  ثة بشأن تآكل الوعاء ونوقشت يف الدورة الثانية عشرة الصيغة املقترحة يف الورقة احملد
) بشـأن قاعـدة ملكافحـة التجـزؤ والشـروح      ١) (٤( ٥الضرييب ونقل األربـاح للمـادة اجلديـدة    

  املصاحبة، واعتمدت الصيغة يف الدورة الثالثة عشرة.

) وجتنبــها ٦( ٥اســتخدام املــادة ويف ضــوء خمــاوف بعــض األعضــاء مــن احتمــال إســاءة   - ٦٤
هي املادة اليت تعترب شركات التأمني منشآت دائمة، ناقشت اللجنة ما يتعلق بإعادة التأمني، و يف

إعــادة التــأمني. وقــررت اللجنــة     يف الــدورة الثانيــة عشــرة باستفاضــة اقتراحــاً حبــذف اســتثناء      
الدورة الثالثة عشـرة تنـاول خمتلـف اآلراء بشـأن هـذه املسـألة يف الشـرح والتمـاس مسـامهات           يف

  .وسيترك القرار بشأن كيفية صياغة البدائل إىل الدورة الرابعة عشرةالدوائر املهنية يف املناقشة. 

مــن  ٧و  ٥ويف الــدورة الثانيــة عشــرة، ناقشــت اللجنــة مقترحــات بتعــديل الفقــرتني      - ٦٥
لتوسيع نطاق قاعدة املنشآت الدائمة للوكيـل التـابع، وذلـك ملكافحـة اهلياكـل الراميـة        ٥ املادة

 الــدورةا يف ذلــك اســتخدام ترتيبــات احلاجــب. ونــوقش يف إىل جتنــب إنشــاء منشــأة دائمــة، مبــ
. واسـتند اخليـار األول إىل االقتـراح املقـدم مـن جمموعـة       ٥خياران لتعديل الفقـرة   ةعشر ةالثاني

 ٧العشرين ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي يف التقريـر النـهائي بشـأن اإلجـراء        
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بشــأن منــع مــن خطــة عمــل جمموعــة العشــرين/منظمة 

التجنب املصطنع لصفة املنشأة الدائمة. واسـتند اخليـار الثـاين أيضـاً إىل التوصـيات الـيت قدمتـها        
املنظمة وجمموعة العشرين، ولكنه حذف بعض العبارات اليت قـد تكـون إمـا مربكـة أو تفسـر،      

خارج النطاق املقصود منه. وعلى وجه التحديد، يقترح صواباً أو خطأ، على أا تقيد احلكم 
“ الـيت عـادة مـا ختتـتم دون تعـديل جـوهري مـن جانـب املؤسسـة         ”اخليار الثاين حذف عبـارة  

  .٧التوصية يف التقرير النهائي بشأن اإلجراء  من

ونوقشــت هــذه املســألة مــرة أخــرى يف الــدورة الثالثــة عشــرة. وأشــار بعــض األعضــاء    - ٦٦
اخليــار األول علــى أســاس اتســاقه مــع نتــائج خطــة عمــل جمموعــة العشــرين/منظمة  تفضــيل إىل

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي والصــك املتعــدد األطــراف الرامــي إىل تنفيــذها. ورأى 
آخــرون أن العبــارة اإلضــافية ميكــن أن تفســرها احملــاكم علــى أــا حتــد مــن نطــاق احلكــم            

  ر، ولذلك أعربوا عن تفضيل اخليار الثاين.ختفض ضرائب الدولة املصد وقد

وأجــري تصــويت وأيــدت األغلبيــة اخليــار األول. وستصــوغ املنســقة بعــض العبــارات   - ٦٧
  لتعكس رأي األقلية.
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ــا        - ٦٨ ــة، رقمه ــادة بديل ــراح إدراج م ــى اقت ــة أيضــاً عل ــت اللجن )، يف شــروح ٦( ٥ووافق
ضـــرائب علـــى شـــركات التـــأمني  االتفاقيـــة النموذجيـــة تعطـــي الدولـــة املصـــدر احلـــق لفـــرض

  وجود منشأة دائمة. دون

ومن التغيريات املمكن إدخاهلا على االتفاقيـة النموذجيـة والـيت ناقشـتها اللجنـة التغـيري         - ٦٩
ــي باســم         ــل مكرســة بشــكل كلــي أو شــبه كل ــيت تكــون فيهــا أنشــطة الوكي ــة ال ــق باحلال املتعل

) مـن  ٧( ٥مسـتقل. ولـوحظ أن املـادة    ما، وال يكون الوكيل بذلك وكـيال ذا مركـز    مؤسسة
االتفاقية النموذجية تنص حالياً على أنه، حـىت يف هـذه احلالـة، يظـل الوكيـل مسـتقال إذا كـان        

املؤسسة على أساس جتاري. وأشـري أيضـاً إىل أن هـذا االسـتثناء مل يـرد يف االتفاقيـة        يتعامل مع
يكون بذلك أكثـر حمدوديـة   “ املستقلالوكيل ”النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية وأن مفهوم 

ــة         ــة. ورأت اللجنـ ــدة النموذجيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ ــة مـ ــة للمنظمـ ــة النموذجيـ يف االتفاقيـ
  االستثناء يف احلكم احلايل ينبغي إزالته. أن
  

  مسائل إساءة استعمال املعاهدات    

يف الدورة الثالثة عشرة، اتفق علـى اقتـراح بـأن تـدرج يف مقدمـة االتفاقيـة النموذجيـة          - ٧٠
إشــارة إىل اعتبــارات السياســة الضــريبية عنــد البــت يف املفاوضــات بشــأن املعاهــدات، وذلــك    

بشــأن التفــاوض علــى املعاهــدات الضــريبية  القائمــة توجيهــات األمــم املتحــدة  باالســتفادة مــن
من خطة عمل جمموعة العشـرين/منظمة التعـاون والتنميـة     ٦د بشأن اإلجراء والتقرير الذي أُع

  الدورة الرابعة عشرة. الستكماهلا يفيف امليدان االقتصادي. وستنقَّح الصيغة 

واتفق على أن تعكس التغيريات املدخلة علـى عنـوان االتفاقيـة النموذجيـة وديباجتـها،        - ٧١
ين/منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي،     يف ضوء نتـائج خطـة عمـل جمموعـة العشـر     

غــرض املعاهــدات الضــريبية يف مكافحــة التجــاوز الضــرييب. وأشــري أيضــاً إىل ضــرورة حتــديث   
  .٢٠١٧مقدمة االتفاقية النموذجية لتعكس التغيريات اليت ستدخل عليها يف عام 

ئيــاً لتوضـيح أن املعاهــدات  ) الــيت تتضـمن شـرطاً وقا  ٣( ١واتفـق علـى املــادة اجلديـدة      - ٧٢
متنع البلدان من فرض ضرائب على سكاا. ومع ذلك، لوحظ أن وضع هذا احلكـم حيتـاج    ال

اختبـار الغـرض الرئيسـي    إىل مزيد من النظـر، رمبـا بـاالقتران مـع مواصـلة العمـل علـى حكمـي         
  .واحلد من املزايا احلد من املزايا واختبار الغرض الرئيسيو

ــو تعريــف       وخــالل مناقشــ   - ٧٣ ــد اخليــارات ه ــنظم الضــريبية اخلاصــة، أشــري إىل أن أح ة لل
 األنظمــة ووضــع قواعــد خاصــة متنــع احلصــول علــى املزايــا يف حــاالت معينــة. وطُلــب إىل    هــذه
  .لوي إعداد بعض الورقات ملناقشتها يف الدورة الرابعة عشرة، إذا مسح الوقت بذلك السيد

مشروع شرح مادة جديدة متعلقة بقاعـدة عامـة   وعرضت املنسقة الورقة اليت تتضمن   - ٧٤
من تلك الورقـة.   ١-١٩ملكافحة التهرب من الضرائب. واعتمدت الصيغة املقترحة يف الفقرة 
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، إال أنـه ميكـن وضـع الفقـرة البديلـة عنـها يف مكـان        ٢-١٩واتفق على وجوب حذف الفقرة 
  .آخر يف الورقة

  
 مسائل أرباح األسهم    

) لتتواءم مع األحكام املوصى ٤( ١٣على التغيريات املُدخلة على املادة وافقت اللجنة   - ٧٥
ــهائي بشــأن اإلجــراء    ــر الن مــن خطــة عمــل جمموعــة العشــرين/منظمة التعــاون     ٦ــا يف التقري

ــائمني      ــا ساكســينا، إىل أن الق ــة، براغي ــدان االقتصــادي. وأشــارت عضــو اللجن ــة يف املي والتنمي
ــة إىل معاجلــة تآكــل الوعــاء     مل ٦بالعمــل املُنجــز يف اإلجــراء   ــد التوصــيات الرامي  حيــاولوا حتدي

الضــرييب ونقــل األربــاح عنــدما أدركــوا مــا تــنص عليــه مواصــفات اتفاقيــة األمــم املتحــدة            
) لتشـمل  ٤( ١٣النموذجية، وبناء على ذلك، اقترحت أنه سـيكون مـن املناسـب متديـد املـادة      

ــرة   ــمولة يف الفقـ ــائص املشـ ــر  ٥اخلصـ ــافة إىل الفقـ ــرة ١ة إضـ ــة   ٥، ألن الفقـ ــة باالتفاقيـ خاصـ
  النموذجية. وتقرر أن جتري مناقشة هذه املسألة يف الدورة الرابعة عشرة.

  
  فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية  -حاء   

  الصناعات االستخراجية    

يف الدورة الثانية عشرة، عرض منسـق اللجنـة الفرعيـة املعنيـة مبسـائل فـرض الضـرائب          - ٧٦
على الصناعات االستخراجية يف البلدان النامية، إيريك منساه، ورقةً تتضمن موجزاً عن احلالـة  
الراهنـة لعمـل اللجنـة الفرعيــة. وقـدم املنسـق مخـس مــذكرات جديـدة أعـدا اللجنـة الفرعيــة،          

التشــغيل، وضــريبة القيمــة املضــافة، والتفــاوض وإعــادة التفــاوض علــى العقــود،   تتعلــق بوقــف 
  .واالستقطاعات الضريبية احلكوميةواملنشآت الدائمة، 

وأشار املنسق إىل أن اللجنة الفرعية كانت قد قررت أنه ال ميكـن، يف سـياق العضـوية      - ٧٧
ب منــها تلــك املبينــة يف مــذكرة احلاليــة للجنــة، تنــاول مســألة فعاليــة اســتعراض الفــواتري ألســبا 

“ بالتالعــب بالتســعري التحــويلي”وعالقتــه “ التالعــب بقــيم الفــواتري التجاريــة”األمانــة بشــأن 
)E/C.18/2016/5      ــدليل ــل لـ ــديث املقبـ ــداً يف التحـ ــون مفيـ ــد يكـ ــتعراض قـ ــذا االسـ )، إال أن هـ

  .راجيةالصناعات االستخ
  

  مشروع املذكرة املتعلقة بوقف التشغيل    

يف الـدورة الثانيـة عشـرة، عرضـت املـذكرة التوجيهيـة بشـأن املعاملـة الضـريبية لوقــف            - ٧٨
تشغيل مرافق الصناعات االستخراجية من طرف أحد معديها الرئيسيني، أوالف فييلْسا. وقال 

املترتبة عن وقف تشغيل مشـاريع التعـدين ومشـاريع    إن الورقة تتناول املعاملة الضريبية للتكلفة 
الــنفط والغــاز، وتبحــث يف القضــايا القانونيــة وأنــواع شــروط العقــود بالنســبة لكــل مــن البلــد   

  املضيف و/أو مالك املورد واملتعاقد و/أو املستثمر.
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ــناعات       - ٧٩ ــل الصـ ــمن دليـ ــرها ضـ ــي بنشـ ــان، وأُوصـ ــذكرة باالستحسـ ــت املـ ــد حظيـ وقـ
  ناً بإدخال تغيريات حتريرية عليها.االستخراجية، ره

  
  مسائل ضريبة القيمة املضافة    

يف الدورة الثانية عشرة، عرض أمني اللجنة، مايكل لينـارد، بإجيـاز املـذكرةَ التوجيهيـة       - ٨٠
بشأن ضريبة القيمة املضـافة يف قطـاع الصـناعات االسـتخراجية، نظـراً لعـدم حضـور معـديها.         

لنظـــر يف مســـائل ضـــريبة القيمـــة املضـــافة املتعلقـــة بالصـــناعات  وقـــال إن الورقـــة ـــدف إىل ا
االستخراجية يف كامل مراحل املشاريع: التنقيـب واإلنشـاء واإلنتـاج ووقـف التشـغيل وإعـادة       
التأهيــل. وأشــارت املــذكرة إىل حماســن ومســاوئ خيــارات خمتلفــة، ســعياً إلجيــاد ــج متــوازن  

   الوقت نفسه.لتشجيع االستثمار وإدرار إيرادات ضريبية يف

مــديرة السياســات الضــريبية يف   ويف أثنــاء الــدورة الثالثــة عشــرة، عرضــت آن تييــوس    - ٨١
مشــروعاً حمــدثاً للمــذكرة التوجيهيــة. واستعرضــت املشــاكل الرئيســية الــيت    ،Shell Plcشــركة 

التعامـل مـع مسـائل ضـريبة القيمـة       يواجهها هـذا القطـاع الصـناعي والسـلطات الضـريبية عنـد      
املـذكرة تقتـرح جمموعـة مـن احللـول أو       فة يف قطاع الصناعات االسـتخراجية. وقالـت إن  املضا

للتعامـل مـع املسـائل املطروحـة.      السلطات الضـريبية االسـتعانة ـا    اخليارات املمكنة اليت بوسع
  .واعتمدت الورقة، رهناً بإدخال تغيريات حتريرية عليها

  
  التفاوض وإعادة التفاوض على العقود    

يف الدورة الثانية عشرة، عرضت املذكرة التوجيهية بشأن اجلوانب الضريبية للتفـاوض    - ٨٢
تقـدم   املـذكرة وإعادة التفاوض على العقود من طرف معدها الرئيسي، كارل مشالتز. وقال إن 

          استعراضاً للمسائل الضـريبية املتعلقـة مبفاوضـات العقـود وتتضـمن مـوارد متاحـة خمتلفـة. وأُقـر
احلاجة إىل إشراك موظفي الضرائب يف عملية التفاوض على العقود. ومتت املوافقة على أيضاً ب

  نشر الورقة ضمن الدليل، رهناً بإدخال تغيريات حتريرية عليها.
  

  مسائل املنشأة الدائمة يف قطاع الصناعات االستخراجية    

املنشــأة الدائمــة يف الــدورة الثانيــة عشــرة، عرضــت املــذكرة التوجيهيــة بشــأن مســائل    - ٨٣
قطــاع الصــناعات االســتخراجية مــن طــرف معــدها الرئيســي، ألبــارو دي خــوان ليديســما.   يف

وتبحث املذكرة يف شـىت اآلثـار املتعلقـة باملتعاقـدين املباشـرين واملتعاقـدين مـن البـاطن يف إطـار          
ــد مــن التفاصــيل والوقــت ل     ــوا املزي لنظــر يف املشــاريع نفســها. وأدىل األعضــاء بتعليقــام وطلب

  املذكرة قبل أن يسعهم املوافقة على نشرها.

حمدثــة عــن   مــذكرةويف الــدورة الثالثــة عشــرة، عــرض الســيد دي خــوان ليديســما         - ٨٤
، من خالل املذكرةاملوضوع تراعي التعليقات اليت أُبديت خالل الدورة الثانية عشرة. وسعت 
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إىل تقـدمي حملـة عامـة عـن كيفيـة تطبيـق        إبراز التعقيد الذي ينطوي عليه مفهوم املنشأة الدائمة،
املفهوم يف خمتلف البلدان، باإلشارة إىل احلدود الـدنيا املختلفـة للمـدة الـيت جيـب أن تكـون قـد        

منشــأة دائمــة. وبعــد إدخــال تغــيريات طفيفــة    اعتبارهــاانقضــت علــى إنشــاء منشــأة مــا قبــل   
  ة عليها.املذكرة، اعتمدت لنشرها، رهناً بإدخال تغيريات حتريري على

  
  ةاحلكومي ةالضريبي االستقطاعات    

ــة عــن       - ٨٥ ــة عشــرة، عرضــت الورق ــدورة الثاني ــ ةالضــريبي االســتقطاعاتيف ال ، ةاحلكومي
باعتبارهــا خمططــاً عامــاً أساســياً، مــن طــرف معــدا الرئيســية، آن تييــوس، الــيت طلبــت إبــداء     

  التعليقات عليها.

يدة تييوس التوجيهات املقترحة بشأن التحصيل ويف الدورة الثالثة عشرة، عرضت الس  - ٨٦
الضــرييب يف قطــاع الصــناعات االســتخراجية، مــن بــاب التوســع يف مشــروع الورقــة الســابق.     

الصـكوك املختلفـة املسـتخدمة يف توزيـع اإليـرادات املتأتيـة مـن الصـناعات          املذكرةوتستعرض 
اإليرادات. ويف مـا يتعلـق    االستخراجية، وأكثر الصكوك استخداماً لفرض الضرائب على هذه

بتوزيع الدخل، ذكرت أن عملية التوزيع يف قطاع الصناعات االسـتخراجية تسـتند يف الغالـب    
  إىل ترتيبات اإلنتاج، ومنها ترتيبات تستند إىل األرباح وأخرى تستند إىل نظم ضريبية حمددة.

الــيت تتناوهلــا الورقــة.   وشــرحت املعــدة الرئيســية الــنظم التعاقديــة والضــريبية الرئيســية    - ٨٧
السـلطات الضـريبية علـى املشـاركة يف املناقشـات الـيت تجـرى مـع واضـعي           املذكرةوستساعد 

السياسات يف جمال توزيع اإليـرادات. وسـتحول هـذه املناقشـات دون بـروز حـاالت تضـارب        
  ، رهناً بإدخال تغيريات حتريرية عليها.املذكرةمرحلة التنفيذ. واعتمدت  يف

ــناعات     و  - ٨٨ ــى الصـ ــرائب علـ ــائل فـــرض الضـ ــة مبسـ ــة املعنيـ ــة الفرعيـ ــقا اللجنـ ذكـــر منسـ
املسـائل العمليـة أن القـدرات رمبـا      -االستخراجية واللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالتسـعري التحـويلي      

متوفرة للعمل على إعداد مذكرة توجيهية بشأن مسائل التسعري التحويلي يف قطاع الصناعات 
ــدما أم  ــذكرة      االســتخراجية، وق ــى م ــاق عل ــذا الشــأن. وإذا أمكــن االتف ــات يف ه ــة وتوجيه ثل

توجيهية يف الدورة الرابعة عشرة، سيكون باإلمكان إدراجها يف الدليل. واتفق على أن يشكِّل 
  .٢٠١٧املنسقان فريقاً صغرياً لصياغة هذه املذكرة للنظر فيها يف نيسان/أبريل 

  
  تسوية املنازعات  - طاء  

 -يف الدورة الثانية عشرة، قـدمت منسـقة اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بـإجراءات التراضـي          - ٨٩
هينــاريس، مــوجزاً لتقريرهــا عــن عمــل اللجنــة  - جتنــب املنازعــات وتســويتها، كــيم جاســينتو

الفرعية. وعرضت املوضوع والنهج الذي اتبعته اللجنة الفرعية يف العمل. وبينت أنه ال يوجـد  
جيهات بشأن كيفية تسيري إجراءات التراضي أو غريهـا مـن إجـراءات جتنـب     ما يكفي من التو
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املنازعات وتسويتها. ودعـت بعدئـذ سـتة أعضـاء يف اللجنـة الفرعيـة إىل تقـدمي عـروض بشـأن          
فرعية. وكان ما تال من عروض نتيجةَ اجتماعني عقـدما  الواضيع خمتلف الورقات املتعلقة بامل

ــة يف  ــة الفرعي ــا لالقتصــاد       األشــهر اال اللجن ــة فيين ــد أحــدمها يف جامع ــين عشــر املاضــية، وعق ث
  واألعمال التجارية وعقد اآلخر يف نيويورك.

 ، سـوزانا بوكوبـو، يف العـرض الـذي قدمتـه، علـى      Repsolوأكدت املمثلة عن شـركة    - ٩٠
احلاجة إىل توجيهات صحيحة بشأن كيفية اسـتخدام إجـراءات التراضـي، وعرضـت مشـروع      

إلطــار لتحــديث إجــراءات األمــم املتحــدة للتراضــي، مــع مراعــاة خطــة عمــل جمموعــة   اقتــراح 
ــة إجــراءات       ــادئ وعملي ــت مب ــدان االقتصــادي. وبين ــة يف املي العشــرين/منظمة التعــاون والتنمي

  التراضي يف مشروع االقتراح، وطُلبت موافقة اللجنة على املضي يف هذا العمل.

نـوربرت رولـر، عرضـاً عـن اتفاقـات التسـعري املسـبق،         وقدم املمثل عن البنك الدويل،  - ٩١
يتناول املخاطر والفوائد اليت تنطوي عليها هذه االتفاقات بالنسبة لكل مـن اإلدارات الضـريبية   

الـيقني.   بقـدر أكـرب مـن   ودافعي الضرائب، وتتمثل الفائـدة الكـربى بالنسـبة لكليهمـا يف العلـم      
عري املســبق أن يــزود هــذا البلــد مبعلومــات دقيقــة  للتســ اتشــأن اســتخدام بلــد مــا التفاقــ  ومــن
الشــركة الـيت تتعامــل معهـا، وهــي معلومـات ميكنــها أن تسـتخدمها يف املســتقبل. وبوســع      عـن 

اتفاق للتسعري املسبق يف بلد ما أن حيسن أيضا بيئته االستثمارية العامة. لكـن   برنامج استخدام
رة ضريبية صغرية وذات قـدرات حمـدودة بعـض    لتسعري املسبق مواجهةُ إدااينجم عن اتفاق  قد

املخــاطر بســبب انعــدام التناســق عنــدما تتعامــل مــع شــركة متعــددة اجلنســيات. ويــتعني تقيــيم   
  الفوائد قياساً باملخاطر، تبعاً حلالة البلد.

، آرنـو غيلدمايسـتر، ورقـة عـن الوسـاطة      TÜV Rheinland AGوقدم املمثل عن شركة   - ٩٢
غــري امللزمــة لتســوية املنازعــات، وقــال إن املصــاحلة واملســاعي احلميــدة  وغريهــا مــن األســاليب 

والتقييم املقدم من اخلـرباء كلـها أسـاليب تنـدرج ضـمن هـذه الفئـة. وتتمثـل مزايـا هـذا النـهج            
احتمال أن يزيد وسيط حمايد من درجة املوضوعية يف النقاش ويقلِّـص مـن درجـة التفـاوت      يف

د يؤدي هذا النهج إىل التـأخر يف التوصـل إىل قـرار ملـزم، وحيـد      يف الدراية واملعلومات. لكن ق
  من مث من جناعته.

وقــدم املمثــل عــن جامعــة فيينــا لالقتصــاد واألعمــال التجاريــة، جيفــري أويــرت، عرضــاً    - ٩٣
بشأن التحكيم وغريه من األساليب امللزمة لتجنب املنازعات وتسويتها. وعـرض عمـلَ اللجنـة    

ــاره اس ــة باعتب ــاً للتحكــيم يف معاهــدات ضــريبية خمتلفــة، وأشــار إىل وجــود    الفرعي تعراضــاً أولي
  الشرط حىت يف املعاهدات املربمة يف ما بني بلدان نامية. هذا

وعرض السيد لوي التغيريات املقترح إدخاهلا علـى االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة التعـاون        - ٩٤
ــر عــ    ــدان االقتصــادي، يف ضــوء التقري ــة يف املي ــة    ١٤ن اإلجــراء والتنمي ــن خطــة عمــل جمموع م

ــات تســوية         ــة آلي ــادة جناع ــق بزي ــدان االقتصــادي املتعل ــة يف املي ــاون والتنمي العشــرين/منظمة التع
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املنازعـــات. وجلعـــل تلـــك اآلليـــات ذات فعاليـــة أكـــرب، اقترحـــت اللجنـــة الفرعيـــة إجيـــاد ســـبل  
مــن  ٢٥ح املــادة شــر لتحســني إجــراءات التراضــي. واقتــرح أيضــاً إدخــال تعــديل علــى   جديــدة

  االتفاقية النموذجية.

وبعد قسط من املناقشـة، قـررت اللجنـة أنـه ينبغـي إيـالء األولويـة لوضـع دليـل لألمـم             - ٩٥
املتحدة عن جتنـب املنازعـات وتسـويتها، ولتحـديث الـدليل املوجـود عـن إجـراءات التراضـي،          

ى جعــل أي إجــراءات علــى النحــو املــبني يف ورقــة املنســق. وســيظل تركيــز الــدليل منصــباً علــ  
للتراضـي يوافــق عليهـا إجــراءات ناجعـة قــدر اإلمكـان، مــع التركيـز علــى املمارسـات اجليــدة.       
وسيتناول الـدليل، بشـكل أعـم، املسـائل الـيت ينبغـي أن تنظـر فيهـا البلـدان الـيت تـدرس كيفيـة             

سـيما   التعامل علـى حنـو شـامل مـع مسـائل جتنـب املنازعـات الضـريبية الدوليـة وتسـويتها، وال          
أول مرة. وسلّم بأن املوضوعني مترابطان ويكمل كل منهما اآلخـر. ولـن يكـون االهتمـام      يف

  باملسائل ذات األولوية على حساب تناول مسائل أخرى.

يف الــدورة  ١٤اإلجــراء  واتّفــق علــى تقــدمي عــرض منفصــل بشــأن التغــيريات املبينــة يف  - ٩٦
ذا كانت تغـيريات مماثلـة سـتكون مفيـدة يف التحـديث      ، وإجراء مناقشة بشأن ما إالثالثة عشرة

 ١٤املقبل لالتفاقية النموذجيـة وإىل أي مـدى، دومنـا افتـراض اتبـاع النـهج الـوارد يف اإلجـراء         
  عدم اتباعه. أو

ــة عشــرة، عــرض باســكواله بِســتونِه    يفو  - ٩٧ ــدورة الثاني ــب   ،ال ــرئيس األكــادميي يف املكت ال
ــدويل ــائق الضــريبية،   ال ــاول مســألة حقــوق     للوث ــب بيكــر وتتن ــة أُعــدت باالشــتراك مــع فيلي ورق
ــة. واقتــرح إنشــاء نظــام ذي     دافعــي ــة للحــدود الوطني الضــرائب يف املنازعــات الضــريبية املتخطي

مستويني للمصاحلة يف املنازعات الضريبية املتخطيـة للحـدود الوطنيـة وتسـويتها مبشـاركة دافعـي       
وسـيكمل هـذا النظـام نظـام لشـروط اإلخطـار املنطبقـة         الضرائب يف مجيع مراحل هـذه العمليـة.  

على مجيع أشكال املساعدة الدولية املتبادلة يف ما بني السلطات الضـريبية، مـع فـرض اسـتثناءات     
ــة          ــة الختصاصــات مراجع ــك املمارســة الفعال ــا ذل ــوض فيه ــد يق ــيت ق ــدة احلــاالت ال حمــددة لفائ

  احلسابات الضريبية.

منظمـة التعـاون والتنميـة    /نِه إىل أن خطـةَ عمـل جمموعـة العشـرين    وأشـار السـيد بيسـتو     - ٩٨
ــدان االقتصــادي ومشــاريع الشــفافية الضــريبية عــززت صــالحيات الســلطات الضــريبية      يف املي

خارج احلـدود، لكنـها التزمـت الصـمت إزاء محايـة حقـوق دافعـي الضـرائب. واعتـرب املقتـرح           
احلماية الفعالة حلقوق دافعي الضرائب يف الربنـامج  مبثابة طريقة حمددة لسد هذه الثغرة وإدراج 

  العاملي باعتبارها من التحديات املقبلة املطروحة على صعيد التنسيق الضرييب الدويل.

ويف الدورة الثالثة عشرة، مل تناقش املسألة سوى بإجيـاز، غـري أنـه أُشـري بصـفة خاصـة         - ٩٩
  مة لتسوية املنازعات.إىل ضرورة مواصلة العمل بشأن اآلليات غري امللز
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  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية  -ياء   
ــة عشــرة،   - ١٠٠ ــدورة الثاني ــة الضــريبية     يف ال ــة باملعامل ــة املعني ــة الفرعي ــدمت منســقة اللجن ق

للخدمات حملة عامة عن تاريخ مسألة فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية، وعن الورقـة الـيت   
للمشاريع املمولة من ماحنني واليت عرضـت يف الـدورة الثالثـة للجنـة يف      تتناول املعاملة الضريبية

، مبا يف ذلك املبـادئ التوجيهيـة للتعامـل مـع هـذا املوضـوع. وذكـرت أن االتفـاق         ٢٠٠٧عام 
الضرييب الدويل وصندوق النقد الدويل وجهات أخرى ناقشوا إمكانيـات املضـي يف حبـث هـذا     

. وأُشري إىل أن املوضوع هو رمبـا بنـد مـن اجليـد أن ينظـر فيـه       املوضوع يف الدورة الثالثة عشرة
منتدى التعاون يف اال الضرييب. ويف هذا الصدد، سيكون من بالغ األمهية عقـد اجتمـاع مـع    
ــدويل وجهــات أخــرى أن يســاعدوا يف تنظيمــه.       املــاحنني، ورمبــا يســتطيع االتفــاق الضــرييب ال

مـن املشـاورات مـع األطـراف املهتمـة األخـرى، مـن         وستجري املنسقة والسيد ساسفيل املزيد
  .ذلك ، إذا أمكنوتنظيم االجتماعأجل حتديث الورقة 

  
  احلوافز الضريبية  -كاف   

يف الـــدورة الثانيـــة عشـــرة، قـــدم املمثـــل عـــن صـــندوق النقـــد الـــدويل، كريســـتوف    - ١٠١
ة للبلـدان الناميـة،   وايرزيغرس، حملة عن عمل صـندوق النقـد الـدويل يف مسـألة احلـوافز الضـريبي      

عن اخليارات املتاحة أمام البلـدان   ٢٠١٥وموجزاً عن التقرير الصادر يف تشرين األول/أكتوبر 
ذات الدخل املنخفض الستخدام احلوافز الضريبية جللب االستثمارات على حنـو فعـال وكفـؤ.    

ز السياسـات  وقد أُعد هذا التقرير باالشتراك بني موظفي صندوق النقد الدويل ومـوظفي مركـ  
واإلدارة الضريبية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وجمموعة البنك الدويل، 
واألمم املتحدة، بناء على طلب الفريق العامـل املعـين بالتنميـة التـابع موعـة العشـرين. وأُشـري        

ت بتقـدمي حـوافز ضـريبية    إىل أن البلدان كثرياً ما تواجه الضغوط من أجل اجتذاب االسـتثمارا 
تتسبب بعدئذ يف تآكل األوعية الضريبية يف تلـك البلـدان وتعـود بالقليـل مـن الفائـدة املؤكـدة        

  حيث زيادة االستثمار. من
  

  بناء القدرات  -الم   
يف الدورة الثانيـة عشـرة، قـدمت دومينيكـا هالكـا وهـاري تونينـو مـن األمانـة العامـة            - ١٠٢

ز يف إعداد وتنفيذ برنامج األمم املتحدة لتنمية القدرات يف جمال التعـاون  تقريراً عن التقدم احملر
الضــرييب الــدويل. وقــدما حملــة عامــة عــن األنشــطة املضــطلع ــا يف كــل مــن جمــاالت التركيــز      
ــة      الرئيســية، وهــي: (أ) معاهــدات االزدواج الضــرييب؛ (ب) والتســعري التحــويلي؛ (ج) ومحاي

يـة. وعـالوة علـى ذلـك، قـدما تقريـراً عـن العمـل املنجـز يف إطـار           الوعاء الضـرييب للبلـدان النام  
منتدى التعاون يف اال الضـرييب، وهـو مبـادرة مشـتركة بـني صـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة          
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التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي وجمموعـة البنـك الـدويل ـدف إىل تعزيـز الـدعم املقـدم         
  قدرات الضريبية.للبلدان النامية يف جمال بناء ال

وذكــر املتكلمــان أن الربنــامج توســع تــدرجيياً ليشــمل تنفيــذ مشــاريع التعــاون الــتقين     - ١٠٣
الصعيد القطري. وبينا التقدم احملرز يف إعداد النسخة اإللكترونية من دليل األمـم املتحـدة    على

إىل التعريـف  التمهيدي بشأن معاهدات االزدواج الضرييب، وهو دورة دراسـية متهيديـة ـدف    
  باملبادئ األساسية للمعاهدات الضريبية ومبحتواها النموذجي وطابعها وأهدافها وآثارها.

وقدم السـيد آرنولـد حملـة عامـة عـن ملفـني عملـيني يتعلقـان حبمايـة األوعيـة الضـريبية             - ١٠٤
ــن اخلــدمات،          يف ــأيت م ــدخل املت ــى ال ــرض الضــرائب عل ــى ف ــز عل ــع التركي ــة، م ــدان النامي البل

فوعات الفوائد املتسببة يف تآكل الوعاء الضرييب. وخـالل املناقشـة الـيت تلـت ذلـك، وجـه       ومد
نداء لتوسيع نطاق أنشطة تنمية القـدرات يف جمـال الضـرائب غـري املباشـرة. وأُعـرب عـن رأي        
مفاده أن العمل يف هذا اال ينبغي أن يركز أوال على فرض الضرائب يف جمال الطاقة، وعلـى  

قيمـة املضـافة يف قطــاع الصـناعات االسـتخراجية، باالسـتناد إىل مــا قامـت بـه اللجنــة        ضـريبة ال 
عمــل ذي صــلة بواســطة جلنتــها الفرعيــة املعنيــة مبســائل فــرض الضــرائب علــى الصــناعات   مــن

ــع املنظمــات           ــاون م ــز ســبل التع ــداء ملواصــلة تعزي ــة. ووجــه ن ــدان النامي ــتخراجية يف البل االس
ماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا، وتوسيع نطـاق األنشـطة ليتجـاوز    اإلقليمية، مبا فيها اجل

أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب. وسـلّم باحلاجـة إىل مزيـد مـن املـوارد املاليـة          
  والبشرية ليتسىن توسيع نطاق األنشطة موضوعياً وجغرافياً.

ــدمت الســيدة    - ١٠٥ ــة عشــرة، ق ــدورة الثالث ــة آخــر     ويف ال ــو إىل اللجن هالكــا والســيد تونين
املعلومات عما أُجنز منذ الدورة الثانية عشرة من أنشـطة ذات صـلة، مبـا فيهـا مـا أُجنـز يف إطـار        
منتــدى التعــاون يف اــال الضــرييب، وقــدما إفــادة عــن األعمــال التحضــريية لالجتمــاع اخلــاص  

  املسائل الضريبية.للمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن التعاون الدويل يف 

أن تقـدماً قـد أحـرز بشـأن حتـديث دليـل األمـم املتحـدة بشـأن           وأوضح السيد تونينـو  - ١٠٦
قضايا خمتارة يف جمـال محايـة الوعـاء الضـرييب يف البلـدان الناميـة، وإعـداد ملفـات عمليـة تتعلـق           
ــدليل. وإضــافة إىل ذلــك،      ــراد منــها أن تكمــل ال ــة، ي ــة الوعــاء الضــرييب يف البلــدان النامي حبماي

ل بنــاء القــدرات، ومهــا: (أ) دورة تدريبيــة بشــأن التســعري   أنــه مت تنظــيم نشــاطني يف جمــا  ذكــر
؛ ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٧إىل  ١٤التحــويلي عقــدت يف أنتانانــاريفو يف الفتــرة مــن     

ــرة مــن    (ب) ــة أوفــدت إىل كيتــو يف الفت ــة قطري كــانون  ١تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل  ٢٨وبعث
ن الـتقين املتعلـق بالتسـعري التحـويلي     ، وجـاءت يف ختـام مشـروع التعـاو    ٢٠١٦األول/ديسمرب 

  الذي نفذ لفائدة دائرة ضريبة الدخل يف إكوادور.

ــدي بشــأن         - ١٠٧ ــم املتحــدة التمهي ــل األم ــل دلي ــى حتوي ــو إن العمــل عل ــال الســيد تونين وق
معاهدات االزدواج الضرييب إىل دورة تدريبية مقدمـة علـى شـبكة اإلنترنـت قـد أُجنـز، وجيـري        
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خضــاعها ملرحلــة جتريبيــة قبــل إتاحتــها ملــوظفي الضــرائب يف البلــدان الناميــة   اختبــار الــدورة بإ
  .٢٠١٧مطلع عام  يف

١٠٨ -  ،عــدــه نــداء بــأن تجوأُعــرب يف مــا تــال مــن مناقشــات عــن التأييــد للعمــل املنجــز، وو
إضافة إىل الدورة عن معاهدات االزدواج الضرييب، دورةٌ تدريبية مقدمة على اإلنترنـت بشـأن   

ــاللغتني     التســ ــة، بــل إتاحتــهما أيضــاً ب عري التحــويلي، وبــأال يكتفــى بإتاحتــهما باللغــة اإلنكليزي
  الفرنسية واإلسبانية.

  
  املسائل الضريبية -التجارة الدولية يف السلع   -ميم   

يف الــدورة الثانيــة عشــرة، عــرض إنريكــو مــارتينو هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال،      - ١٠٩
دليل التقييم اجلمركـي والتسـعري   األمانة العامة واليت تعطي نبذة عن  وكذلك الورقة اليت أعدا

). ووضح املمثل عن منظمـة اجلمـارك العامليـة، إيـان     ٢٠١٥(التحويلي ملنظمة اجلمارك العاملية 
كرميـر، مــا اضــطلعت بـه املنظمــة مــن عمـل، بالتعــاون مــع منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليــدان     

تنـاول مسـألة التفاعـل بـني الـنظم       وقـال إن وغرفة التجارة الدوليـة،  االقتصادي والبنك الدويل 
  شكل مسألة هامة يف السنوات األخرية.يظل  اجلمركية ونظم التسعري التحويلي

ــيت ميكــن ــ    - ١١٠ ــة ال ــاول الكيفي ــدليل يتن ــة أن تأخــذ  وأُشــري إىل أن ال ــإلدارات اجلمركي ا ل
ــن التســعري ال    يف ــة ع ــات املتاح ــار املعلوم ــرة    تحــويلي واملاالعتب ــراض الضــرائب املباش ــدة ألغ ع

النظر يف معامالت األطراف ذات الصلة، وأن تراعي أيضاً أثر تسويات التسعري التحـويلي   عند
  .للسلع املستوردة يف القيمة اجلمركية

وذكــر الســيد كرميــر أن التركيــز ينصــب اآلن علــى تقــدمي املزيــد مــن التوجيهــات          - ١١١
ــيت      إدارات اجلمــارك بشــأن  إىل ــة بالتســعري التحــويلي ال ــائق املتعلق ــة دراســة وتفســري الوث كيفي
تكـــون مفيـــدة يف هـــذا الصـــدد. والســـؤال الرئيســـي يف مـــا يتعلـــق بـــأثر التســـويات الـــيت   قـــد
ألغراض التسعري الداخلي بعد االسترياد هو يف أي احلاالت، إن وجدت، ينبغـي لـإلدارات    تتم

  بار عند حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة.اجلمركية أن تأخذ هذه التسويات يف االعت

وأُشــري إىل أن الــدليل يقــر بأمهيــة تشــجيع اإلدارات اجلمركيــة والضــريبية علــى إنشــاء   - ١١٢
قنوات اتصال ثنائية من أجل تبـادل املعـارف واملهـارات والبيانـات، حيثمـا أمكـن، للمسـاعدة        

عـن أعمـال جمموعـات املؤسسـات      على ضـمان أن تكـون لـدى كـل هيئـة أمشـل صـورة ممكنـة        
املتعددة اجلنسيات وعن سجلها يف االمتثال، وأن تستطيع اختاذ قرارات مستنرية بشـأن احلجـم   

  الفعلي لاللتزامات املتعلقة باإليرادات.

ــة      - ١١٣ ــة املعني ــة هــذا العمــل، وذكَــر منســق اللجنــة الفرعي ونــوه األعضــاء واملراقبــون بأمهي
ريكة): التسعري التحويلي إىل أنه سيشار إىل هذا العمل وهذه املسائل (املؤسسات الش ٩ باملادة

  من دليل األمم املتحدة العملي للتسعري التحويلي للبلدان النامية. ٢٠١٧يف نسخة العام 
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وأُعرب عن الشكر للسيد مارتينو والسيد كرمير وغريمها ممن شـاركوا يف هـذا العمـل     - ١١٤
  ه من إسهامات.الذي انتهى اآلن على ما قدمو

  
  ٤ألف (طريقة اإلعفاء): رأي األقلية بشأن إدراج الفقرة  ٢٣املادة   -نون   

، اتفقـت اللجنـة يف دورـا العاشـرة علـى أن تـدرج يف الصـيغة املقبلـة         ٢٠١٤يف عام  - ١١٥
ألف، املناظرة لتلك الواردة يف االتفاقيـة   ٢٣اجلديدة ضمن املادة  ٤لالتفاقية النموذجية الفقرة 

ــدورة       ــه يف ال ــدان االقتصــادي. وحســبما اتفــق علي ــة يف املي ــة ملنظمــة التعــاون والتنمي النموذجي
ــ ــادة     العاش ــرر أن يتضــمن شــرح امل ــن املق ــة     ٢٣رة، كــان م ــة لالتفاقي ــن الصــيغة املقبل ــف م أل

النموذجية صياغة تعرب عـن رأي األقليـة املعترضـة علـى هـذه الفقـرة. غـري أنـه تعـذر يف الـدورة           
احلادية عشـرة االتفـاق علـى نـص جيسـد رأي األقليـة. ويف الـدورة الثانيـة عشـرة، ذكـر بعـض            

وا يعتـربون أـم حباجـة إىل جتسـيد رأي األقليـة. ومل تنـاقش هـذه املسـألة         األعضاء أم مل يعود
ــة،      يف ــة واصــل بعــض األعضــاء الســعي إىل جتســيد رأي األقلي الــدورة الثالثــة عشــرة. ويف حال

  سيكون من الضروري تسوية هذه املسألة يف الدورة الرابعة عشرة.
  

  مسائل أخرى  -سني   
لثانية عشرة والثالثـة عشـرة إىل األمهيـة احملوريـة الـيت تـوىل       أشارت اللجنة يف دورتيها ا - ١١٦

لضمان ترمجة ما يتمخض عن عملـها مـن منتجـات رئيسـية، مثـل االتفاقيـة النموذجيـة ودليـل         
التسعري التحويلي، إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة لزيادة فعاليتها إىل أقصى حد ممكـن،  

ل احملتملة، إىل بذل اجلهود لضمان القيام بـذلك بأسـرع   ودعت جهات، مبا فيها جهات التموي
    ما ميكن، مع مراعاة شروط اجلودة.
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  الفصل اخلامس
املؤقــت وتــواريخ  تــواريخ انعقــاد الــدورة الرابعــة عشــرة للجنــة وجــدول أعماهلــا    

  انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للجنة
ــرة       - ١١٧ ــدورة الرابعــة عشــرة، املقــرر عقــدها يف الفت ســيكون جــدول األعمــال املؤقــت لل

يف نيويورك، حسبما قرره الس االقتصادي واالجتمـاعي،   ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٦إىل  ٣ من
  كما يلي:

  افتتاح رئيس اللجنة للدورة.  - ١  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ٢  

  وضوعية املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية:مناقشة املسائل امل  - ٣  

  املسائل املتصلة بتحديث اتفاقية األمم املتحدة الضريبية النموذجية:  ) (أ    

(النقــل البحـري والنقــل عـرب اــاري املائيـة الداخليــة     ٨املـادة    ‘١’      
والنقل اجلوي): التغـيريات الــمدخلة علـى االتفاقيـة الضـريبية      

ــل     النموذج ــق بالنق ــا يتعل ــال فيم ــدخل ورأس امل ــة بال ــة املتعلق ي
الــدويل واحتمــال إدخــال تغــيريات مماثلــة علــى اتفاقيــة األمــم   

  ؛املتحدة الضريبية النموذجية

  تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح:  ‘٢’      

احتمـــال إدخـــال تغـــيريات علـــى املـــواد والشـــروح    -أ         
  ؛يف ذلك ترتيب األحكام وترقيمها) (مبا

ــل       -ب          ــدة للتعام ــى املعاه ــال إدخــال تنقيحــات عل احتم
  التغريات الالحقة يف القانون؛ مع

(اإلتـــاوات): التعـــديالت الـــيت ميكـــن إدخاهلـــا      ١٢املـــادة   ‘٣’      
  فيما يتصل مبا يلي: ١٢شرح املادة  على

  املعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية؛  -أ         

  بالرباجميات؛املدفوعات املتصلة   -ب         

  مسائل أخرى:  (ب)    

حتديث دليل األمم املتحدة العملي للتسعري التحويلي للبلدان   ‘١’      
  النامية: إحاطة من املنسق بشأن عملية التحرير؛
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  دليل الصناعات االستخراجية:  ‘٢’      

مشــروع مــذكرة توجيهيــة بشــأن جمموعــة خمتــارة        -أ         
التحويلي يف الصناعات املسائل املتعلقة بالتسعري  من

االســتخراجية، بالتعــاون مــع اللجنــة الفرعيــة املعنيــة  
  (املؤسسات الشريكة): التسعري التحويلي؛ ٩باملادة 

  معلومات مستكملة عن عملية التحرير؛  -ب         

  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛  ‘٣’      

يف ذلـك  جتنب املنازعات وتسويتها، مبـا   -إجراءات التراضي   ‘٤’      
ــريبية      ــدة الضـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة التفاقيـ ــتكماالت املمكنـ االسـ

  ؛النموذجية

  بناء القدرات؛  ‘٥’      

  املسائل الضريبية البيئية ذات األمهية بالنسبة للبلدان النامية؛  ‘٦’      

مســائل أخــرى للنظــر فيهــا، مبــا يف ذلــك اقتراحــات بشــأن       ‘٧’      
  إجراءات اللجنة وعمل اللجنة مستقبال.

  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة عشرة للجنة.  - ٤  

  اعتماد تقرير جلنة اخلرباء عن دورا الرابعة عشرة.  - ٥  

ــام     - ١١٨ ــا لع ــد دور ــة أن تعق ــررت اللجن ــن    ٢٠١٧ق ــرة م ــف خــالل الفت إىل  ١٧يف جني
  .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٠
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  الفصل السادس
  نية عشرة والثالثة عشرةاعتماد تقرير اللجنة عن دورتيها الثا    

وافقت اللجنة على هذا التقرير واعتمدته لتقدميه إىل الس االقتصادي واالجتماعي،  - ١١٩
  .على أن جيري االتفاق على النص بعد الدورتني
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