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 2017نيسان/أبريل  20 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 جلنة اخلرباء املعنية ابلتعاون الدويلتوصية  بناء على[

 ](E/2016/45) الضريبيةيف املسائل 

مدونة األمم املتحدة لقواعد السللو  املتعلقلة تلتعلاون يف محا حلة  - 2017/3
 على الصعيد الدويل وجتنبها التهرب من الضرائب

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
أبن التهــرم مــن دلــا الضــرائذ،  ــا يف للــض اال،تيــال الضــري ، م ــ لة  عامليــة  مإذ يسللل   

 والبلدان النامية،النمو متس البلدان املتقدمة 
خــــ ل  تأنفقــــ أن جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة ابلتعــــاون الــــدويل يف املســــائل الضــــريبية رىيللللوإذ  

األ، ـــــاع املتعلقـــــة بتبـــــادل املعلومـــــاض  حـــــدي تل ال ثـــــا مـــــن الو ـــــت واجلهـــــدالســـــنواض املا ـــــية 
، اتفا ية األمم املتحـدة النمولجيـة لـ ادوال الضـري  بـل البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة يف

 الظروف الراهنة، ت يف ماوللض لل
أن جلنــة اخلــرباء اعتمــدض يف دوامــا اخلامســة مدونــة األمــم املتحــدة لقواعــد  وإذ يللرى أيضللا   

ــــدويل وجتنبهــــا تعلقــــة ابلتعــــاون يف م الحــــة التهــــرم مــــن الضــــرائذالســــلو  امل ، (1)علــــى ال ــــعيد ال
 ما يتعلق بتبادل املعلوماض، من الدول األعضاء يف ةمعايا السلو  الدنيا املطلوب ض بذلض،ددو 

مـن خـ ل دعـم  ةالدوليـ ،ةاسـيف ال ع ـرينجمموعـة ال الـذ  أدتـ ع اابلـدوا ا ـ رحبوإذ ي 
ــــــدة  ــــــادااض جدي ــــــادل التلقــــــائو للمعلومــــــاض و  ب ــــــ نوت ــــــعيا و ــــــا مب للتهــــــرم ت ــــــد  لاالتب

 ،الضرائذ من
_______________ 

 25، امللحــــــــــــــــق ا ــــــــــــــــم 2009الواثئــــــــــــــــق الرايــــــــــــــــة للمعلــــــــــــــــس اال ت ــــــــــــــــاد  واالجتمــــــــــــــــاعو، انظــــــــــــــــر  (1)
(E/2009/45امل ،) لق.ر 

https://undocs.org/ar/E/2016/45
https://undocs.org/ar/E/2009/45
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املتعــددة األاــراف ب ــ ن املســاعدة ا داايــة تفا يــة ل مي ــن الــذ  ع االــدوا ا ــ در يللوإذ  
أن تقـــــوع بـــــ  يف تيســـــا التبـــــادل التلقـــــائو للمعلومـــــاض واالســـــتفادة  املتبادلـــــة يف املســـــائل الضـــــريبية

ا عــدد متيايــد مــن البلــدان ن بينهــو عــت ابلفعــل علــى االتفا يــة، مــ ن  ــددابلــن عــدد مــن الكــو  مــن
 د ا  ليمو،ادتمابال  مولةالنامية والعديد من الوالايض القضائية امل

ضــرائذ،  ــا يف للــض اال،تيــال دلــا المــن  لتهــرمل ت ــد ال ل  مــن أجــنــأىل إ شللروإذ ي 
يت احلســـاابض املاليـــة الـــ عـــنالتبـــادل التلقـــائو للمعلومـــاض لتبـــادل املعلومـــاض  حدثت  اســـالضـــري ، 

الســـلطاض  لـــد أجنبيـــة ية بيواليـــة  ـــر ية يف بيالضـــر  املقـــيم لاضـــرا  مـــن  ـــم مركـــي هـــا بعـــ ميل 
 ،لتلض الواليةالضريبية 
ابعتمــــاد التبــــادل التلقــــائو  مــــن البلــــدان والــــوالايض القضــــائية ملتــــيع   أن عــــددا   رىيللللوإذ  

 ،أ رم اآلجاليف  للمعلوماض
ية وضاهـــا مــــن الضــــما ض ضــــا لقواعـــد الســــر  ختأن مجيــــا املعلومـــاض املتبادلــــة   ر ديلللوإذ  

 وجبـــ ،  ـــا يف للـــض األضـــرا  الـــيت مي ـــن  املن ــوع عليهـــا يف ال ـــض القـــانوت الـــذ  يـــتم تباد ــا
 املعلوماض، تلض عن ل  مي ن ال  ف مند حتديو  ألجلها اع هذه املعلوماضاستخد

ـــــــض، قلللللللرإذ يو   ـــــــادل التلقـــــــائو للمعلومـــــــاضأب، مـــــــا لل ـــــــدول  عذام ـــــــ يطـــــــرح ن التب لل
 وامـــــت  ا اــــاا القـــــانوت املناســــذ   ـــــاو بعلـــــى ئــــو م ئــــم  تهــــاعاجلموالناميــــة ينب ـــــو  املتقدمــــة

مــن أجــل حتقيــق التنفيــذ  وللــضبنــاء القــدااض، وكــذا ت نولوجيــا املعلومــاض واملــوااد الب ــرية ال امــة 
 ،بفعالية وكفاءة

   ـاىنتسـحبيـ  ي امن  لضـرواة تقـدا املسـاعدة التقنيـة للبلـدان الناميـة وبنـاء  ـداام وإدراكا   
 جين لوائد التبادل التلقائو للمعلوماض،

ــــــــ  لــــــــيس علــــــــ كللللللللدوإذ يؤ   ــــــــدول و  مــــــــا ميــــــــسيف هــــــــذا القــــــــراا ى أن  امــــــــجبااو ،قــــــــوو ال
 ،أو جماالض اخت اصها

األهـــــداف  اعتمـــــاد دعو الـــــدول إىل النظـــــر يفيـــــالتاليـــــة، و  الســـــلو  داعـــــ و اعتمـــــاد  قلللللرري 
 :اوا جراءاض املو وعية الواادة ليه

 
 الضللرائب مدونللة األمللم املتحللدة لقواعللد السلللو  املتعلقللة تلتعللاون يف محا حللة التهللرب مللن

 على الصعيد الدويل وجتنبها
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 األهداف - أوال
املتعلقـة ابلتعـاون يف م الحـة  قواعـد السـلو ل األمـم املتحـدة األهداف املتوخاة من مدونـة 

 :هو كالتايل التهرم من الضرائذ وجتنبها على ال عيد الدويل
مســـعى ، يف مدونـــة  واعـــد الســـلو  هـــذه تتبـــا الـــيت مجيـــا الـــدول تلتـــيعأن  كفالـــة )أ( 
عــدع  وحلمايــة  واعــدها الضــريبية مــن ،علــى ال ــعيد الــدويل وجتنبهــا التهــرم مــن الضــرائذمل الحــة 

املسـائل الضـريبية،  مـن ال ـفالية وتبـادل املعلومـاض يفسـتوايض عاليـة   االمتثال لقوانينها الضـريبية،
 ؛لتبادل التلقائو للمعلوماضعلى وج  اخل وع ابأن تتقيد و 

وبــرامب بنــاء القـــدااض املســاعدة علــى و ــا القواعــد الدوليـــة واخلطــواض العمليــة  )م( 
ال ـعيد  علـى وجتنبهـا التهـرم مـن الضـرائذ، هبدف منـا وم الحـة هاعاتلض الدول اتبلن مي  اليت

 .وحلماية  واعدها الضريبية من عدع االمتثال لقوانينها الضريبية ،الدويل
 

 اإلجراءات املوضوعية -اثنيا 
 :القياع  ا يلو اليت تتبا مدونة  واعد السلو  هذه الدول عتيعت 
ضـــــــريبية اجلنائيـــــــة واملدنيـــــــة تبـــــــادل املعلومـــــــاض علـــــــى ئـــــــو لعـــــــال يف املســـــــائل ال )أ( 

 سواء؛ ،د على
 ســر ية املناســبة للمعلومــاض املتبادلــة والضــما ض والقيــود الــيت تن  واعــد الســر  ســ )م( 

 ؛الضرائذاملعلوماض املتعلقة بدالعو على 
  )ل( 

 
احلســـام املاليـــة،  عـــن لمعلومـــاضلالتبـــادل التلقـــائو  نعـــي ب ـــ نإ ـــراا العمـــل امل

مـا  وهـو يف املسـائل الضـريبية، ةاملاليـ ضاحلسـااب عـن لتبادل التلقائو للمعلومـاضا اامعييف للض   ا
 ؛معياا ا ب غ امل رت يسمى 
التفا يــة املتعــددة يف ا رلــا  يف أن ت ــبط ا بعــد تنظــرمل ت ــعيا مجيــا الــدول الــيت  )د( 

 ؛أن تفعل للضعلى  ،األاراف ب  ن املساعدة ا دااية املتبادلة يف املسائل الضريبية
التعـــــاون أتكيــــد  ـــــرواة العمــــل يف إاـــــاا األمــــم املتحـــــدة، وكــــذلض مـــــا منظمــــة  (ـ)ه 

املعلومــــاض املنتــــد  العــــاملو املعــــين ابل ــــفالية الضــــريبية وتبــــادل و والتنميــــة يف امليــــدان اال ت ــــاد  
املعنيـــة واملنظمـــاض  ا يئـــاض املتعـــددة األاـــراف مـــن وضاهـــا الع ـــرين وجمموعـــة لاضـــرا  الضـــريبية

ملسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان لاض اال ت ـاداض الـيت متـر  لاض ال لة ابملو وع، وللـض الدولية
بنــــاء القــــدااض واملســــاعدة التقنيــــة يف جمــــال التبــــادل  مــــن حتديــــد ا،تياجامــــاى لــــع ر،لــــة انتقاليــــة 

 ية؛السر    ئلامسالتلقائو للمعلوماض،  ا يف للض معاجلة 
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أن ــطة  ضاهــا مــنو  دااســية اض،لقــأتكيــد  ــرواة عقــد اجتماعــاض لنيــة و  أيضــا   )و( 
ية، لســـر   لتبـــادل التلقـــائو للمعلومـــاض،  ـــا يف للـــض ااب قـــةعلاملتبنـــاء القـــدااض أو املســـاعدة التقنيـــة 

، مـــا إكـــرا  ا يئـــاض املتعـــددة يـــةلبلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــيت متـــر ا ت ـــاداما  ر،لـــة انتقالفائـــدة ال
 ابملو وع. لاض ال لة دوليةالنظماض املاألاراف املعنية و 

 :امل من الوسائلنوعل ع ةطبواسا جراءاض املو وعية  ع اختالي عتي و  
ــــنفراديــــةالوســــائل اال - 1  ــــادل التلقــــائو للمعلومــــاض ذ التنفيــــذ الــــواين:  ــــد يتطل  للتب

املـــوااد ا داايـــة والبنيـــة التحتيـــة  جـــد مـــا يلـــيع مـــناحملليـــة وتو  اوممااســـام ات ـــريعام اندبلـــل التعـــد    أن
 لت نولوجيا املعلوماض؛

تعددة األاراف، عند اال تضـاء،  ـا يف للـض الـنهب املوسائل ال الثنائية أو الوسائل - 2 
خ ل التعـاون الـدويل )بنـاء  ية والتبادل الفعال للمعلوماض منال فال مبدآ نفذ عموما  ي  سا  ليمية: 
يف للـض  ،  ايا  ونرت إل تعددة األاراف من أجل تبادل املعلوماض املثنائية أو الرتتيباض وال القدااض(،

ال الضــري  األمــم املتحــدة النمولجيــة لــ ادو التفا يــة وال ــرح امل ــا،ذ  26 تنفيــذ مضــمون املــادةب
جلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة  هاتابل ـــي ة النهائيـــة الـــيت و ـــع، بـــل البلـــدان املتقدمـــة النمـــو والبلـــدان الناميـــة

 ابلتعاون الدويل يف املسائل الضريبية.
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