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 الفصل األ ل
 مقدمب  

، ُعقدت الدورة 2018/262ومقّرره  2004/69عمال بقرار اجمللس االقتصــــــادي واالجتماعي  - 1
إىل  16املعنية بالتعاون الدويل يف املســـــائل الضـــــريبية يف جنيف يف الف ة من الســـــابعة عشـــــرة للجنة ا  اء 

 .2018تشرين األول/أكتوبر  19
 مراقباً.  177عضواً من أعضاء اللجنة و  23وحضر الدورة السابعة عشرة  - 2
اللجنة وكان جدول األعمال املؤقت للدورة الســابعة عشــرة وبيان الوثائق، بالصــي ة اليت اعتمد ا  - 3
(E/C.18/2018/8:كالتايل ،) 

 افتتاح الرئيسني املشاركني للدورة.  - 1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - 2 
 مناقشة املسائل املوضوعية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية:  - 3 
 اإلجرائية للجنة؛  املسائل )أ(  
تقرير اللجنــة الفرعيــة عن حتــديــث اتفــاقيــة األمم املتحــدة النموذجيــة لالزدواج  )ب(  

 الضرييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
 مسائل أخرى: )ج(  
 النامية؛  حتديث دليل األمم املتحدة العملي للتسعري التحويلي للبلدان ‘1’   
كتيب املتعلق مبجموعة خمتارة من املســــــــائل يف  ال فرض حتديث ال ‘2’   

 الضرائب على الصناعات االستخراجية يف البلدان النامية؛
حتديث دليل التفاوض على املعاهدات الضـــــريبية الثنائية بني البلدان  ‘3’   

 املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
 معاجلة أدوات االستثمار اجلماعية؛ ‘4’   
 جتنُّب املنازعات وتسويتها؛ ‘5’   
 بناء القدرات؛ ‘6’   
 املسائل الضريبية البيئية؛ ‘7’   
املســـــائل ذات األمهية بالنســـــبة  -اآلثار الضـــــريبية لالقتصـــــاد الرقمي  ‘8’   

 للبلدان النامية؛
 فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛ ‘9’   
 مسائل أخرى مطروحة للنظر فيها؛ ‘10’   
 املسائل الضريبية املتعلقة بالعوائد. ‘11’   
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة للجنة. - 4 
 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دور ا السابعة عشرة. - 5 
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 الفصل الثفن 
 تنظلم الد رة  

 
 ا تتفح الد رة السفلبب عشلة  إقلار جد ل األعمفل  

، افَتتح الدورَة الســـــابعة عشـــــر للجنة ا  اء املعنية بالتعاون 2018تشـــــرين األول/أكتوبر  16يف  - 4
الدويل يف املســـائل الضـــريبية )اللجنة( الرئيســـان املشـــاركان للجنة، كارمل بي ز وإيريك م نســـاه. وألقى نافيد 

ة العامة حنيف، مدير مكتب متويل التنمية املســتدامة التابع إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية باألمان
 كلمة ترحيب بالنيابة عن األمني العام.

وركز الســـيد حنيف على األمهية البال ة ألعمال اللجنة يف ســـيام التنمية املســـتدامة وخطة التنمية  - 5
. وأبرز دور الســـياســـات الضـــريبية املوجهة لو حتقيق التنمية وكفاءة إدارة الضـــرائب 2030املســـتدامة لعام 

يف ذلك الســــــــيام،  2019لية الالزمة لتمويل التنمية املســــــــتدامة. وأمهــــــــار إىل أمهية عام يف زيادة املوارد احمل
حيث من املقرر إقامة مناســـــــــــــــبات ك ى، مبا فيها اتوار الرفيع املســـــــــــــــتوى بشـــــــــــــــأن متويل التنمية واملنتدى 

الناس  متكني”الســـــــياســـــــي الرفيع املســـــــتوى املعين بالتنمية املســـــــتدامة. وســـــــيكون موضـــــــوع املنتدى املذكور 
وحّث اللجنة على االســـــتفادة من تلك الفرط عن طريق اق اح إجراءات . “وضـــــمان الشـــــمول واملســـــاواة

بشـــأن الضـــرائب من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة جتســـد هنجا عامليا و كن أن يقرها قادة العا . 
تمويل خطـة التنميـة املســـــــــــــــتـدامة ووجه االنتبـاه إىل اســـــــــــــــ اتيجيـة األمني العـام الصــــــــــــــــادرة مؤخراً املتعلقـة ب

( وإىل الدور الرئيســــــــــي الذي يؤديه حتســــــــــني التعاون الدويل يف املســــــــــائل 2021 - 2018) 2030 لعام
 الضريبية يف تلك االس اتيجية.

، 2020وعّرف الســــــــــيد حنيف مبنتدى التعاون اإلمنائي، الذي ســــــــــيعقد يف املرة القادمة يف عام  - 6
متعدد أصــــحاب املصــــلحة يتســــم باألمهية من أجل النهوض بالتعاون اإلمنائي. وأمهـــار باعتباره من اً عاملياً و 

إىل الدور الرئيسي الذي  كن أن يؤديه حتسني التعاون يف املسائل الضريبية يف مثل هذا املن  ودعا اللجنة 
اليت  كن أن  إىل مواصــــــــلة النظر يف كيفية إســــــــهام أعماهلا يف خمتلف جوانب التنمية املســــــــتدامة، والكيفية
، وإىل 2030تواصــــل لا ذلك اإلســــهام، مبا يف ذلك حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة يف إطار خطة عام 

 اإلدالء بتعليقات لذا الشأن.
وأمهـــــــــــار الســـــــــــيد حنيف إىل بعو البنود الرئيســـــــــــية يف جدول أعمال الدورة الســـــــــــابعة عشـــــــــــرة،  - 7
موذجية لالزدواج الضــــــــرييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان ذلك حتديث اتفاقية األمم املتحدة الن يف مبا

النامية والدليل املصـــــــــاحب للتفاوض على املعاهدات الضـــــــــريبية الثنائية بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان 
النامية. والحظ أمهية مســـــــــارات العمل األخرى املتعلقة بالصـــــــــناعات االســـــــــتخراجية، والضـــــــــرائب البيئية، 

اريع اإلمنائية، وجتنب املنازعات وتســـــــــويتها، واملمارســـــــــات واإلجراءات. ودعا اللجنة إىل التفكري يف واملشـــــــــ
الكيفية اليت  كن لا لعملها بشــــأن االقتصــــاد الرقمي أن يســــهم يف صــــيا ة التفكري الراهن بشــــأن تكييف 

اليت يأيت لا االقتصـــــــــــاد  القواعد والتشـــــــــــريعات الضـــــــــــريبية مبا يالئم التطورات والتحديات والفرط اجلديدة
العاملي الرقمي. وذكر أيضـــــــاً ضـــــــرورة حتديث اإلدارات الضـــــــريبية عن طريق اســـــــتخدام أدوات رقمية لزيادة 

 كفاءة حتصيل الضرائب وزيادة املوارد احمللية من أجل التنمية.
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هيئة مناذج وأقر الســـــــيد حنيف بأمهية التوجيهات الســـــــياســـــــاتية واإلدارية اليت تقدمها اللجنة، يف  - 8
وكتيبات وأدلة، تضــــمنت وثائق توجيهية ت جم إىل إجراءات ملموســــة ملســــاعدة البلدان، ال ســــيما البلدان 
النامية، من خالل أعمال تنمية القدرات اليت يضـــــــطلع لا مكتب متويل التنمية املســـــــتدامة. واختتم كالمه 

أعمال دعم اللجنة، يف وقت ُيســــــعى فيه إىل  اســــــتمرار تأثري القيود املفروضــــــة على املوارد يف باإلمهــــــارة إىل
 اتصول على املزيد من املساعدات، وتعهَّد مبواصلة دعم أعمال اللجنة، على الر م من تلك القيود.

للســيد حنيف واســتعداده  وأعرب أعضــاء اللجنة الذين تكلموا عن ارتياحهم للكلمات املشــجعة - 9
ل عليه تنظيم ســلســلة من اجتماعات اللجان الفرعية أثناء للمســاعدة على الصــعيد اللوجســيت، وهو ما دلَّ 

 وجود األعضاء تضور الدورة.
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 الفصل الثفلث
منفقشةةةب المسةةةفئل المواةةةوعلب المتبلقب لفلتبف   الد ل     المسةةةفئل الضةةةليالب   

  االستنتفجفت الت  تم التوصل إللهف لشأنهف
 

 المسفئل اإلجلائلب للجنب -ألف  
قة، عرضت منسقة اللجنة الفرعية املعنية باملمارسات واإلجراءات، ستيفاين مسيث، يف جلسة م ل - 10

ورقة  رفة اجتماعات بشــــــأن املســــــائل اإلجرائية للجنة اســــــتنادا إىل النظام الداخلي للمجلس االقتصــــــادي 
واالجتماعي، واملناقشــــــــــــات اليت دارت يف الدورة الســــــــــــادســــــــــــة عشــــــــــــرة والقواعد واملمارســــــــــــات اليت جرى 

خالل الدورات الســــابقة للجنة. وتعهدت األمانة العامة بالتشــــاور الداخلي ب رض تيســــري أعمال  دهاحتدي
 اللجنة الفرعية.

وبعد إجراء مناقشة، تقرَّر أن يُعد مشروع آخر للتعليق عليه من جانب أعضاء اللجنة وأن جيرى  - 11
عنية يف األمانة العامة، ب رض اســتكمال املزيد من املناقشــات داخل اللجنة الفرعية ومع خمتلف األطراف امل
  موعة من مشاريع القواعد لتوافق عليها اللجنة يف دور ا املقبلة.

 
 المسفئل الضليالب الالئلب -لفع  

عرضــــت منســــقة اللجنة الفرعية املعنية باملســــائل الضــــريبية البيئية، ناتاليا أريســــتيســــابال مورا، ورقة  - 12
(. وبــدأت كالمهــا بــالتـذكري E/C.18/2018/CRP.14بــة على الكربون ) رفــة اجتمــاعــات عن فرض ضـــــــــــــــري

وأمهــــــارت إىل أن  .2018باملناقشــــــة اليت جرت خالل الدورة الســــــادســــــة عشــــــرة، يف نيويورك يف أيار/مايو 
فقة اللجنة على ال كيز بصورة أولية على املسائل اللجنة الفرعية سعت يف تلك الدورة إىل اتصول على موا

املتصــــلة بفرض ضــــريبة على الكربون، مع اإلبقاء على اجلوانب األخرى للضــــرائب البيئية يف برنام  عملها 
 2018املقبل. وقامت املفوضــــية األوروبية باســــتضــــافة اجتماع للجنة الفرعية يف بروكســــل يف مهــــبا /ف اير 

على لو اتسم بفعالية كبرية، وساعد هذا االجتماع يف املضي قدماً بذلك العمل، وقدمت له الدعم املايل 
 وأُرفق بالورقة حمل النظر خمطٌط موجز مق ح لوثيقة توجيهية.

وتناولت سوزان آكرفيلدت حمتويات املخطط املوجز املق ح والتمست إسهامات من اللجنة ومن  - 13
املشـــــاركني. وســـــلط املخطط الضـــــوء على بعو املواضـــــيع الرئيســـــية اليت تتعني دراســـــتها، مبا يف ذلك كيفية 

وما هو فرض ضـــــــريبة الكربون، ومن ينب ي أن يدفع الضـــــــريبة، وكيف  كن ألي إعفاء ضـــــــرييب أن يعمل، 
 الضرائب” ، و“الضرائب البيئية”أفضل معدل ممكن للضريبة. وأثريت مسألة التعاريف املالئمة لكٍل من 

، وتوىل فريق صــــــ ري ضــــــمن اللجنة الفرعية النظر يف هذا املســــــائل “ضــــــريبة الكربون” ، و“املتصــــــلة بالبيئة
 املتعلقة بالتعاريف.

ىل تقدمي خ ات البلدان بشــــــأن الســــــياســــــات املتصـــــلة ودعت املنســــــقة أعضــــــاء اللجنة واملراقبني إ - 14
بفرض الضـــــــــرائب على الكربون وتنفيذ تلك الضـــــــــرائب إلدراجها يف التوجيهات. وأمهـــــــــارت إىل أنه ب و 
النظر عن أن اعتبار ســياســة ما ناجحة أم ال، فقن تقاســم ا  ات ســيكون مفيدا للبلدان اليت تزال بصــدد 

 ائب الكربون.حتديد سياسا ا املتعلقة بفرض ضر 
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وأعرب األعضـــــــــــاء واملراقبون الذين تكلموا عن ارتياحهم إزاء كٍل من االجتاه الذي تأخذه اللجنة  - 15
الفرعية واملخطط املوجز، ووعد بعضـــــــــهم باإلســـــــــهام غ ات بلداهنم ممل أبل وا بالصـــــــــي ة املناســـــــــبة لذلك 

 شأن كيفية تقدمي ا  ات القطرية.اإلسهام. ووعدت املنسقة بدراسة ذلك الطلب وإعالم املشاركني ب
وذكرت املنســـقة أن اللجنة الفرعية ســـتقد م بعو الصـــيا ات الفنية لكي تنظر فيها اللجنة خالل  - 16

. ووجهت اللجنة الشــكر إىل اللجنة الفرعية 2019دور ا املقبلة، اليت ســتعقد يف نيويورك يف نيســان/أبريل 
 على التقدم احملرز.

 
 المسفئل ذات األهملب لفلنساب للالدا  النفملب -لضليالب لالقتصفد اللقم  اآلثفر ا -جلم  

ُدعَي املنســـقان املشـــاركان للجنة الفرعية املعنية باملســـائل الضـــريبية املتعلقة برقمنة االقتصـــاد، آرت  - 17
، اليت تتنــاول E/C.18/2018/CRP.12رولوفســـــــــــــــن وبــابــاتونــدي فــاولر، إىل تقــدمي ورقــة  رفــة االجتمــاعــات 

 املسائل الضريبية املتعلقة باالقتصاد الرقمي.
وعرض الســــــيد رولوفســــــن املوضــــــوع مشــــــدداً على ضــــــرورة أن تبت اللجنة الفرعية يف  ال تركيز  - 18

التعــاون والتنميــة يف امليــدان أعمــاهلــا وجــدوهلــا الزمين وضـــــــــــــــرورة أن تتجنــب تكرار العمــل املنجز يف منظمــة 
االقتصــادي ويف حمافل أخرى، مثل االحتاد األورو . وينب ي بالتايل أن تشــكل مهــوا ل البلدان النامية  ال 

 تركيز أعمال اللجنة الفرعية.
، اليت حتد د الســيام الذي ســتضــطلع E/C.18/2018/CRP.12واســتعرض الســيد رولوفســن الوثيقة  - 19

فيه اللجنة الفرعية بأعماهلا وتشري إىل التطورات اليت حدثت مؤخراً فيما يتعلق بفرض الضرائب على رقمنة 
 االقتصــــــــــاد، مبا يف ذلك التقرير املؤقت ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــادي الصــــــــــادر يف آذار/

ت الضـــــريبية النا ة عن الرقمنة، وخمتلف الوثائق املتعلقة باملوضـــــوع نفســـــه اليت عن التحديا 2018مارس 
وبعو األحكام ذات الصـــــــلة يف قانون  فيو  2018نشـــــــر ا املفوضـــــــية األوروبية أيضـــــــاً يف آذار/مارس 

الذي دخل حيز النفاذ يف  الواليات املتحدة األمريكية يف 2017الضـــــــــــــــرائب وتشـــــــــــــــجيع الو ائف لعام 
. وتضمنت ورقة  رفة االجتماعات أيضاً مشروع استبيان يهدف إىل التماس إسهامات  يع 2018 عام

 الدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأن خمتلف املسائل الضريبية املتعلقة برقمنة االقتصاد.
اليت  وعلق السيد فاولر على تأثري رقمنة االقتصاد يف البلدان النامية وعلى تكوين اللجنة الفرعية، - 20

ُتشـــــــّكل حالياً فقط من أعضـــــــاء اللجنة. والحظ أن اللجنة الفرعية تعتزم طلب إســـــــهامات من أصــــــحاب 
 مصلحة آخرين، مبا يف ذلك األعمال التجارية، من خالل وسائل أخرى.

ومهـــــــّدد بعو األعضـــــــاء على أنه ينب ي للجنة الفرعية ال كيز على مســـــــألة  صـــــــي  اتقوم يف  - 21
ليســـــت مســـــألة جديدة بالنســـــبة للجنة. وأمهـــــري إىل إنه  كن إجياد حل لصـــــعوبات فرض الضـــــرائب، وهي 

فرض الضـــــــــــرائب على مناذج األعمال اجلديدة ضـــــــــــمن ســـــــــــيام اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج 
الضــــــــــرييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، بوســــــــــائل قد تشــــــــــمل مثالً  صــــــــــي  حقوم فرض 

الية القضــائية اليت يتبع هلا الســوم على أســاس ما أوصــت به األمم املتحدة ســابقا فيما يتعلق الضــرائب للو 
اتضــــــــــــور االقتصــــــــــــادي ”باإلتاوات والدفع مقابل ا دمات. وُقّدمت عدة مق حات، منها إجراء اختبار 

ثل يف كيفية إســناد بيد أن املســألة اليت ســيتعني تناوهلا عندئذ ســتتم. “املنشــأة الرقمية الدائمة”أو  “القوي
 األرباح التجارية يف مثل هذه اتالة.
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وأُعرب عن آراء متنوعة بشــأن مق ح  صــي  حقوم فرض الضــرائب للوالية القضــائية اليت يتبع  - 22
هلا السوم. ورأى بعو املشاركني أن فرض الضرائب ينب ي أن جيري عندما تولد القيمة، وهو ما ال حيدث 

ر مشــــــاركون آخرون مفهوم يف تلك اتاالت يف رأي هم، وأن ضــــــريبيت الدخل واالســــــتهالك خمتلفتان. وفســــــَّ
بشــــكل خمتلف أو   يروا أن املصــــطلح مفيد يف إجياد حلول، يف حني مهــــكَّك آخرون يف  “توليد القيمة”

 إمكانية أن يول د االقتصاد الرقمي الدخل أل لب البلدان النامية.
لعمل الذي أجنزته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي وأمهـار العديد من األعضـاء إىل ا - 23

ســــابقا، لكن اآلراء تباينت بشــــأن ما إذا كان ذلك العمل يقتضــــي أن تتحرك اللجنة بســــرعة أو أن تعتمد 
وأمهـــــــــارت املراقبة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــادي إىل العدد . “االنتظار وال قب”هن  

من البلدان اليت تعمل معاً ضــمن ســيام اإلطار اجلامع املتعلق بتاكل الوعاء الضــرييب ونقل األرباح، الكبري 
ب رض إجياد حل قابل للتنفيذ بســـــــــهولة. والحظت أنه  كن للجنة اإلســـــــــهام يف تلك األعمال عن طريق 

يد من املنشأة الدائمة من التعرُّف على االحتياجات احملدَّدة للبلدان النامية وأنه ال  كن اعتماد مهكل جد
 دون معرفة أي أرباح سُتسند إىل مثل تلك املنشأة الدائمة.

الضـرائب  ووصـف املراقب من صـندوم النقد الدويل األعمال اليت تنجز حاليا يف الصـندوم بشـأن فرض - 24
 ( بشأن املسألة.2019على االقتصاد الرقمي وأمهار إىل ورقة ستصدر قريباً )من املقرر أن تنشر يف مهبا /ف اير 

وأمهــــــــــــــــارت مراقبــة من قطــاع األعمــال التجــاريــة إىل أعمــال منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  - 25
االقتصــــادي بشــــأن حتصــــيل ضــــريبة القيمة املضــــافة من خالل املنصــــات اإللك ونية كســــبيل واعد لضــــمان 

عدم السـعي إىل إجياد اقتصاد  حتصـيل الضـرائب املفروضـة على االسـتهالك. ونوهت هي وآخرون إىل أمهية
 .“االقتصاد  ري الرقمي”رقمي معزول متاما عن 

والحظ الســـــيد رولوفســـــن مع الشـــــكر اآلراء العديدة وأمهـــــار إىل أن اللجنة الفرعية  كن أن تعد  - 26
 مهجرة قرارات من مهأهنا أن حتد د املسائل املختلفة واملخاطر اليت تطرحها والسبل املمكنة ملعاجلتها.

للورقــة  1وركز عـــدد كبري من املـــداخالت حتـــديـــدًا على مشـــــــــــــــروع االســـــــــــــــتبيـــان الوارد يف املرفق  - 27
E/C.18/2018/CRP.12 وأمهــــــــار الســــــــيد فاولر إىل أن االســــــــتبيان  كن أن يتضــــــــمن أســــــــئلة موجهة إىل .

جارية. وأوضـــح أّن هناك حاجة إىل مزيد من الّتفكري يف الشـــكل النهائي الســـلطات الضـــريبية واألعمال الت
لالســـتبيان وطرائق إرســـاله. وأبديت تعليقات خمتلفة على االســـتبيان املق ح، مبا يف ذلك أن يكون مســـبوقاً 
بالتماس مشـــــورة ا  اء بشـــــأن التدابري اليت  كن أن تعتمدها البلدان )أي، تقرير خبري اســـــتشـــــاري بشـــــأن 
ا يارات(؛ وأن  يز بشــــكل أفضــــل بني األصــــول امللموســــة و ري امللموســــة؛ وأن ُيســــتخدم بصــــورة صــــرحية 
لطلب املق حات بشــــــــــأن أحكام اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضــــــــــرييب بني البلدان املتقدمة 

يعاجل عبء االمتثال وتأثري  النمو والبلدان النامية اليت قد تســـــــــــاعد يف التعامل مع االقتصـــــــــــاد الرقمي؛ وأن
التدابري االنفرادية على األعمال التجارية؛ وأن يتضــمن أســئلة عن صــعوبات تســجيل ضــريبة القيمة املضــافة 

 وضريبة السلع وا دمات وحتصيلهما من املوردين األجانب.
االستبيان  ومهكك بعو األعضاء يف وجود حاجة إىل استبيان. وقالوا إن الكيفية اليت سُيثري لا - 28

 أعمال اللجنة الفرعية ويوجهها ليست واضحة.
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 تحديث دللل األمم المتحدة البمل  ألسبفر التحويالت للالدا  النفملب -دال  
)املؤســـــــســـــــات  9قّدم كل من املنســـــــقة املشـــــــاركة واملنســـــــق املشـــــــارك للجنة الفرعية املعنية باملادة  - 29

ويلفورس وســــــــتي  ســــــــولند، تقريراً عن التقدم احملرز منذ االجتماع الشــــــــريكة(: أســــــــعار التحويالت، إن يال 
 األخري وعن ا طوات املقبلة ألعمال اللجنة الفرعية.

عضــواً منظمني يف عدة  موعات صــيا ة.  27وذكَّرت الســيدة ويلفورس بأن اللجنة الفرعية تضــم  - 30
، جرى البــت فيهمــا 2018أيــار/مــايو وعقــدت اللجنــة الفرعيــة اجتمــاعني يف نيويورك، يف مهــــــــــــــبــا /ف اير و 

. مســــــــــارات العمل وتكوين  موعات الصــــــــــيا ة. وُعقد اجتماع ثالث يف كيتو يف تشــــــــــرين األول/أكتوبر يف
 ُوج ه الشكر إىل حكومة إكوادور على استضافتها لالجتماع بفعالية كبرية. وقد
الذي ُعقد يف كيتو: )أ( فصل والحظت السيدة ويلفورس أن البنود التالية نوقشت يف االجتماع  - 31

جديد عن املعامالت املالية؛ )ب( مهام املشـــــــــــــــ يات ذات الطابع املركزي؛ )ج( مســـــــــــــــائل قابلية املقارنة؛ 
حتديث عام لدليل األمم املتحدة العملي ألســـــــــــــــعار التحويالت للبلدان النامية؛ ) ( إجراء حتديث  )د(

ن الدليل، املتعلق باملمارســات القطرية؛ )ز( العالقة بني وتنقيح لفصــول معينة من الدليل؛ )و( اجلزء دال م
 أسعار التحويالت والتقييم اجلمركي.

وعرضــت عضــوة يف اللجنة، هي مونيك فان هركســن، خمطط فصــل جديد عن املعامالت املالية.  - 32
تعددة وأمهــــارت إىل أن الفصــــل ســــيتناول أمهية قرارات التمويل اليت تتخذها الشــــركات ضــــمن اجملموعات امل

اجلنســـــــــيات والكيفية اليت  كن لا لتلك القرارات أن تفضـــــــــي إىل تاكل الوعاء الضـــــــــرييب. وأمهـــــــــري إىل أن 
الفصــل ســيتضــمن مناقشــة مفصــلة للقروض والضــمانات املالية داخل اجملموعات. وأفادت أيضــاً أن اللجنة 

 ة. الفرعية تعتزم إعداد مشروع لتعميمه واستعراضه يف االجتماع املقبل للجن
وأمهـــــارت الســـــيدة ويلفورس إىل أن اللجنة الفرعية تعمل أيضـــــاً على تنقيح كبري للتوجيه الوارد يف  - 33

الدليل بشــــــــأن طريقة تقســــــــيم أرباح املعامالت. وذكرت أن ال كيز ينصــــــــب على مواءمة ذلك التوجيه مع 
ألرباح، مع تقدمي املزيد من العمل املنجز يف ســـــــــــيام اإلطار اجلامع املتعلق بتاكل الوعاء الضـــــــــــرييب ونقل ا

األمثلة العملية. وأمهــــــارت أيضــــــاً إىل أن التنقيح ســــــيوفر املزيد من التوجيه بشــــــأن توقيت وكيفية اســــــتخدام 
 طريقة تقسيم أرباح املعامالت.

ولوحظ أيضــــاً أن تنقيح الفصــــل يف الدليل الذي يتناول حتليل قابلية املقارنة ســــيتضــــمن املزيد من  - 34
ق حات ملعاجلة عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة. وحتقيقا لتلك ال اية، ســــيعتمد الفصــــل املنقح األمثلة وامل

على التوجيه الوارد يف  موعة أدوات معاجلة الصـــــــــــــعوبات يف الوصـــــــــــــول إىل بيانات قابلة للمقارنة إلجراء 
وهو مبادرة مش كة بني حتليالت ألسعار التحويالت، اليت أعدها منتدى التعاون بشأن املسائل الضريبية، 

األمم املتحدة، وصـــــــــــندوم النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي، والبنك الدويل 
  دف إىل تعزيز التعاون وتقدمي الدعم يف  ال بناء القدرات إىل البلدان النامية يف املسائل الضريبية.

عن حالة األعمال املتصـلة مبهام املشـ يات ذات الطابع وقدَّم السـيد سـولند معلومات مسـتكملة  - 35
، باعتبارها 2017املركزي، اليت حددت، خالل حلقة عمل عقدت يف إســواتيين يف كانون األول/ديســم  

مشــــــــــــكلة ملحة لبدارات الضــــــــــــريبية يف البلدان النامية. وأفاد أن اللجنة الفرعية تعتزم تقدمي حتليل وتوجيه 
ســـــــألة وبشـــــــأن مهام املبيعات ذات الطابع املركزي. وأمهـــــــار إىل أن اللجنة الفرعية أوســـــــع وأعمق بشـــــــأن امل

ستعمل على حتديث فصول حمددة من الدليل، مبا يف ذلك الفصول اليت تتناول ما يلي: أسعار التحويالت 
درات يف اقتصــــــــاد عاملي؛ والبيئة القانونية العامة؛ وعمليات مراجعة اتســــــــابات وتقييم املخاطر وإنشــــــــاء ق

 تتعلق بأسعار التحويالت يف البلدان النامية.
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وأمهــــار الســــيد ســــولند إىل أن اللجنة الفرعية ســــتعمل أيضــــاً على إجراء اســــتعراض وتنقيح عامني  - 36
للدليل لدف إزالة أي تداخل وتكرار، وحتســـــــني التدفق الطبيعي للمواضـــــــيع واملســـــــائل، واختصـــــــار الن  

  إدراج املزيد من األمثلة املتسمة بأمهية كبرية للبلدان النامية.حيثما يكون ذلك مناسبا، والنظر يف
، لدف 2019وأفيد أن اللجنة الفرعية تعتزم عقد اجتماعها التايل يف فيينا يف مهـــــــــــــــبا /ف اير  - 37

مناقشـــــــة املشـــــــاريع اجلديدة واملنقحة لفصـــــــول الدليل اليت ســـــــتعرض ملناقشـــــــتها، وليس للموافقة عليها، يف 
 لتايل للجنة.االجتماع ا

وتكلم عـدد من أعضــــــــــــــــاء اللجنـة لل حيـب بعمـل اللجنـة الفرعيـة ومـدى مالءمـة نطـام واليتها  - 38
واإلعراب عن دعمهما والتأكيد على أمهيتهما ولدعم برنام  العمل. وأكدوا أيضــــــــــــاً على أمهية مواصــــــــــــلة 

ويالت. وأعرب مشـــــاركون آخرون العمل اجلاري دعماً للبلدان اليت تعزز قدرا ا التقنية بشـــــأن أســـــعار التح
 عن اهتمامهم بالعمل مع اللجنة الفرعية.

 
 النفملب تحديث الكتلب المتبلق لفلض الضلائب على الصنفعفت االست لاجلب    الالدا  -هفع  

قدم املنســــــق املشــــــارك للجنة الفرعية املعنية باملســــــائل املتعلقة بفرض الضــــــرائب على الصــــــناعات  - 39
البلدان النامية، الســــــــــــيد إ ناتيوس مفوال، تقريراً عن نتائ  اجتماع اللجنة الفرعية الذي االســــــــــــتخراجية يف 
، والذي انصـــــــــــــــبت فيه املناقشـــــــــــــــة على كيفية تناول 2018حزيران/يونيه  21و  20ُعقد يف مدريد، يف 

ل فرض املواضـــــيع فيما يتعلق بتوســـــيع نطام كتيب األمم املتحدة بشـــــأن  موعة خمتارة من املســـــائل يف  ا
الضــــــــرائب على الصــــــــناعات االســــــــتخراجية يف البلدان النامية. وجرى حتديد  االت إضــــــــافية ذات أولوية 
للبلدان النامية، منها ما يلي: اتوافز الضـــــــــــــــريبية، واملعاملة الضـــــــــــــــريبية للمعامالت املالية ذات الصــــــــــــــلة 

واتفاقات تقاســـــم اإلنتاج،  تجارية،بالصـــــناعات االســـــتخراجية، واملســـــائل املتعلقة بالتالعب بقيم الفواتري ال
واملعاملة الضريبية ملقدمي ا دمات واملقاولني من الباطن، والتوجيه العملي بشأن أنشطة مراجعة اتسابات 

 املتعلقة بالتعدين والنفط وال از، واملسائل الضريبية البيئية.
ديدة )باســـتثناء الضـــريبة وأفاد الســـيد مفوال أن اللجنة الفرعية وافقت على وضـــع ســـتة فصـــول ج - 40

البيئية، اليت ســـــــيعلق العمل املتعلق لا بانتظار ما ســـــــيســـــــفر عنه عمل اللجنة الفرعية املعنية( وقدم عرضـــــــا 
املة ضـــــمن (، يف صـــــي تها اليت أعد ا األفرقة العE/C.18/2018/CRP.18ملخططات تلك الفصـــــول )انظر 

 اللجنة الفرعية.
وفيما يتعلق باتوافز الضــــــــــريبية يف صــــــــــناعات النفط وال از والتعدين، أمهــــــــــار الســــــــــيد مفوال إىل  - 41
الفصــــــل اجلديد املتعلق باتوافز الضــــــريبية ســــــريكز على اجلوانب الســــــياســــــاتية وفعالية اتوافز الضــــــريبية،  أن
إذا كان أثرها الصـــــــايف إجيابياً. وذكر أيضـــــــاً أن الفصـــــــل  ذلك تقدمي حتليل ألمثلة من أجل حتديد ما يف مبا

املتعلق باملعاملة الضــــــريبية للمعامالت املالية لن يتناول إال مســــــائل حمدَّدة، لكنه أيضــــــاً يدرجها يف ســــــيام 
ســــلســــلة القيمة اإل الية. وســــيوفر أيضــــا التوجيه من حيث خيارات الســــياســــات الضــــريبية املتاحة ملواجهة 

 ـــة عن املعـــامالت املـــاليـــة، مبـــا يف ذلـــك التمويـــل بـــاالق اض، والتحو ، والتـــأجري التمويلي، املخـــاطر النـــا
والرمسلــة مبعــدل دين عــال. وأضــــــــــــــــاف أن العمــل الــذي أجنزه كــل من منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

دامة يف وقت ســـابق االقتصـــادي واملنتدى اتكومي الدويل املعين بالتعدين واملعادن والفلزات والتنمية املســـت
ســـــــــــــيؤخذ يف االعتبار عند صـــــــــــــيا ة الفصـــــــــــــل. أما فيما يتعلق بالتالعب بقيم الفواتري التجارية والتالعب 

 باألسعار التجارية، أكد السيد فيوال أن الفصل لن يتناول إال املسائل  ري املتعلقة بأسعار التحويالت. 
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ين باتفاقات تقاســــــم اإلنتاج، تقريراً عن التقدم وقدمت ســــــوزانا بوكوبو، رئيســــــة الفريق العامل املع - 42
اتكومية يف قطاعات  “اتصــة” احملرز يف الفصــل اجلديد ذي الصــلة، الذي ســيعاجل املســائل املتعلقة بـــــــــــــــــ

النفط وال از والتعدين. وســــتشــــمل املســــائل األخرى اليت ســــيجري تناوهلا يف الفصــــل تقدمي التوجيه العملي 
بشـــــــــأن بعو اجلوانب الضـــــــــريبية األكثر مهـــــــــيوعاً التفاقات تقاســـــــــم اإلنتاج؛ والعالقة بني تلك االتفاقات 

تعلقة باالســـتقرار الضـــرييب؛ وعمليات تقســـيم األرباح واإلطار القانوين الضـــرييب احمللي والدويل؛ والشـــرو  امل
والتكاليف. وذكرت أيضـــاً أن الفصـــل ســـيتضـــمن أمثلة عملية، من املمكن أن تشـــمل أمثلة من إندونيســـيا 
 وال ازيل وفييت نام ونيجرييا ودعت إىل إسهامات من اللجنة بشأن ا  ات القطرية األخرى ذات الصلة.

دري، رئيس الفريق العامل املعين باملعاملة الضـــــــريبية ملقدمي ا دمات وعرض الســـــــيد حافظ مهـــــــو  - 43
واملقاولني من الباطن، خمطط الفصــل اجلديد، مشــريا إىل أنه ســيكون هاما بوجه خاط نظراً لكثرة حاالت 
االفتقار إىل الوضـــــــــــــــوح فيما يتعلق بفرض الضـــــــــــــــرائب على املقاولني من الباطن ومقدمي ا دمات، وهو 

ألة ممّيزة جدا لقطاع الصــــناعات االســــتخراجية. وأكد أن املســــألة كثرياً ما تعاجل من جانب يشــــكل مســــ ما
اتكومات بطريقة  زأة وأن اإلدارات الضـــــريبية يف البلدان النامية تواجه حتديات يف التعامل مع املوضـــــوع. 

يتناول سوى املسائل  ري وهلذه األسباب، مهدَّد على أن الفصل اجلديد سيقدم توجيهاً حمدداً وعملياً ولن 
امل طاة يف مواضـــــــــــــــع أخرى يف األدبيات. وبعد التماس تعليقات من اللجنة بشـــــــــــــــأن ما إذا كان ينب ي أن 
يتضــمن املخطط مناقشــة للضــرائب على املرتبات، حصــل على دعم عام إلدراج تلك املســألة، على الر م 

 ها بصورة أدم.من أنه سيتعني على اللجنة الفرعية أن حتد د جدواها ونطاق
 تشــــــرين األول/ 20وأفاد الســــــيد مفوال أن اجتماعاً قصــــــرياً للجنة الفرعية ســــــُيعقد يف جنيف يف  - 44

، وأن االجتماع الكامل التايل، من أجل املضـــــــــــي قدماً بأعمال حتديث الدليل وتوســـــــــــيعه، 2018أكتوبر 
نام، يف   ة تكومة فييت، بفضــــــل االســــــتضــــــافة الكر 2019آذار/مارس  8و  7ســــــُيعقد يف فييت نام يف 

اليوم الذي يلي حلقة دراســــــية إقليمية مد ا يوم واحد عن تطوير القدرات. وســــــيشــــــكل تنظيم مناســــــبات 
لتطوير القدرات وعقد اجتماعات للجنة الفرعية على التعاقب من أجل االســـــــــتفادة على لو أفضـــــــــل من 

 اها مشروعا رائدا.جتارب وخ ات البلدان يف أعمال اللجنة الفرعية وحتسني جدو 
 

  لض الضلائب على المشفريع اإلنمفئلب -  ا  
أمهــــار الســــيد م نســــاه إىل أن قرار املضــــي قدما بالتوجيهات املتعلقة بفرض ضــــرائب على مشــــاريع  - 45

 من خالل إجراءات خطية. 2018أيلول/سبتم   10املساعدة اإلمنائية الرمسية اُ ذ يف 
من ورقـــــة  رفـــــة االجتمـــــاعـــــات  9وأمهـــــــــــــــــــارت األمـــــانـــــة العـــــامـــــة إىل املق ح، الوارد يف الفقرة  - 46

E/C.18/2018/CRP.15بأن ُتشكل جلنة فرعية معنية باملعاملة الضريبية ملشاريع املساعدة اإلمنائية الرمسية ، .
ك أن يتيح إجراء مناقشات مستفيضة بشأن املسائل الفنية املثارة يف التعليقات ا طية ومن مهأن القيام بذل

( كانت قد وردت من عضــــــوين من أعضــــــاء اللجنة بعد E/C.18/2018/CRP.5على مذكرة ســــــابقة )انظر 
أيضـــا أن يضـــمن اســـتفادة العمل يف ذلك اجملال من إســـهامات الدورة الســـادســـة عشـــرة. ومن مهـــأن املق ح 

خمتلف أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة، مبن فيهم األعضــــــــــاء من بلدان نامية الذين يتمتعون غ ة عملية يف خمتلف 
 أمهكال اإلعفاءات الضريبية اليت مُتنح ملشاريع املساعدة اإلمنائية الرمسية.

املق ح عن تأييدهم إلنشــــــــــــــاء جلنة فرعية لتناول  وأعرب أعضــــــــــــــاء اللجنة الذين عّلقوا على ذلك - 47
املســــــألة، وقررت اللجنة ذلك. وخل  الســــــيد منســــــاه إىل أن شة تأييدا واضــــــحا إلنشــــــاء جلنة فرعية معنية 
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 11باملعاملة الضـــريبية ملشـــاريع املســـاعدة اإلمنائية الرمسية ودعا اللجنة إىل مناقشـــة الوالية املق حة يف الفقرة 
 .E/C.18/2018/CRP.15من الوثيقة 

وأمهــــار أحد أعضــــاء اللجنة إىل ضــــرورة توســــيع نطام الوالية املق حة ليشــــمل مســــألة ما إذا كان  - 48
ســـــــــأل  املالئم منح إعفاءات ضـــــــــريبية ملشـــــــــاريع املســـــــــاعدة اإلمنائية الرمسية. ويف حني أن أحد املراقبني من
إذا كان ينب ي أن تشري الوالية إىل الت يريات يف اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضرييب بني  عما

البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية اليت  كن أن تنجم عن العمل يف ذلك اجملال، أجاب بعو أعضــاء 
الت يريات يف املعاهدات، نظرا ألن املسألة تتعلق أساسا  اللجنة وأحد املراقبني بأنه ال حاجة إىل اإلمهارة إىل

 باإلعفاءات الضريبية اليت مُتنح يف إطار القانون احمللي.
 واتُفق على أن تعرض الصيا ة املنقحة للوالية العتمادها خالل جلسة م لقة. - 49
جلديدة، وحظي املق ح باركر منســـــــــــــــقًة مشـــــــــــــــاركًة للجنة الفرعية ا - واقُ ح تعيني مارلني منبهارد - 50

 بالتأييد ووافقت عليه اللجنة باإل اع.
وأبدى االهتمام باالنضــــــــــمام إىل اجلنة الفرعية كل من ناتاليا أريســــــــــتيســــــــــابال مورا، وعبد الفتاح  - 51

موســــــــى أريح، ومار ريت مون ا تشــــــــيكوبا، ودان  ن وك مينه، وباتريســــــــيا مون هونفانيت، والســــــــيدة بي ز، 
، وإلفريدا ســــــتيوارت تامبا وكريســــــتوف وايرزي  رس. وذكرت األمانة أنه بالنظر إىل العمل والســــــيد رولوفســــــن

الذي جيري االضــطالع به بشــأن املســألة نفســها يف منتدى التعاون بشــأن املســائل الضــريبية، ســيكون من 
 املنطقي دعوة مسؤولني من اجلهات الشريكة يف املنتدى لالنضمام إىل اللجنة الفرعية.

ُوضعت الصي ة النهائية لوالية اللجنة الفرعية وتشكيلها يف جلسة م لقة ُعقدت الحقا وأحيط و  - 52
 علما لا يف جلسة علنية. ويضم التشكيل األمهخاط املذكورين أعاله والوالية هي كما يلي:

ُتكّلف اللجنة الفرعية بتناول املســــائل النامهــــئة عن املعاملة الضــــريبية ملشــــاريع املســــاعدة   
ائية الرمسية، وال ســـــيما، حتديث مشـــــاريع املبادة التوجيهية بشـــــأن املعاملة الضـــــريبية ملشـــــاريع اإلمن

ووضع الصي ة  E/C.18/2018/CRP.5اليت ُأتقت باملذكرة  2007املساعدة اإلمنائية الرمسية لعام 
النهائية هلا، مع مراعاة  لة أمور، من بينها الشـــــروح املدرجة يف تلك الوثيقة والتعليقات الكتابية 
اليت أرســـــــــــــلها أعضـــــــــــــاء اللجنة. ويف إطار اضـــــــــــــطالع اللجنة الفرعية بذلك العمل، تقوم اللجنة 

 يلي:  مبا
ملـــــالـــــة اتكوميـــــة إيالء اهتمـــــام خـــــاط   ة البلـــــدان النـــــاميـــــة والوكـــــاالت ا )أ(  

 الدولية؛  واتكومية
ضمان أن يستفيد عملها من العمل ذي الصلة الذي جيري بشأن املسألة يف  )ب(  

 حمافل أخرى، وخاصة منتدى التعاون بشأن املسائل الضريبية، وأن ُيسهم فيه، حسب االقتضاء. 
حة من مشــاريع واهلدف من تشــكيل اللجنة الفرعية هو أن تُقدم إىل اللجنة نســخة منق  

للنظر فيهــا، ب يــة اعتمــادهــا يف أول اجتمــاع تعقــده اللجنــة يف  2007املبــادة التوجيهيــة لعــام 
. وتقّدم إىل اللجنة معلومات مســـتكملة عن التقدم الذي أحرز يف كل دورة ســـابقة. 2020 عام

الزم يف وجيوز للجنــة الفرعيــة أن تطلــب من األمــانــة إعــداد املــدخالت الالزمــة وتقــدمي الــدعم ال
 حدود مواردها. 
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 تجنب المنفزعفت  تسويتهف - زاي 
قدم الســــــــيد م نســــــــاه وصــــــــفا موجزا للتقدم الذي ُأحرز منذ آخر اجتماع للجنة يف العمل املتعلق  - 53

بتجنب املنازعات وتســويتها. وقال إن اللجنة الفرعية املعنية بتجنب املنازعات وتســويتها اجتمعت يف فيينا 
. وبعد ذلك االجتماع، عملت األمانة على إعداد مشـــــــروع نســـــــخة منقحة للفصــــــل 2018يف متوز/يوليه 

املتعلق بقجراءات ال اضــــــــي يف النســــــــخة املق حة من دليل تســــــــوية املنازعات وجتنبها. ويُعرض على اللجنة 
ملناقشـــته وتقدمي التوجيه  E/C.18/2018/CRP.13املشـــروع األويل للفصـــل الوارد يف ورقة  رفة االجتماعات 

بشأنه، لدف إعداد مشروع هنائي للفصل لطرحه للمناقشة النهائية يف الدورة املقبلة. ومن املتوقع االنتهاء 
 من العمل املتعلق ببقية فصول الدليل يف وقت الحق.

رج أوموندي أوبل وســـــيزاري كريســـــياك، إىل عرض وُدعي املنســـــقان املشـــــاركان للجنة الفرعية، جو  - 54
ورقة  رفة االجتماعات. وأمهــار الســيد كريســياك إىل أنه تقرر، يف الدورة الســادســة عشــرة للجنة، أن يأخذ 

من خطة العمل املتعلقة بتاكل الوعاء الضـــــــــــــــرييب ونقل  14الفصـــــــــــــــل يف االعتبار التقرير املتعلق باإلجراء 
من  4نمية يف امليدان االقتصــادي، حيثما كان ذلك مالئما، وأن يُدَم  الفصــل األرباح ملنظمة التعاون والت

الدليل، املتعلق باملســــــــائل ا اصــــــــة اليت تواجهها البلدان النامية، مع الفصــــــــل املتعلق بقجراءات ال اضــــــــي. 
على  ، ناقشــــــــت كيفية القيام بذلك واتفقت2018وعندما اجتمعت اللجنة الفرعية يف فيينا يف متوز/يوليه 

أن ُتضــــاف إمهــــارات إىل املعايري الدنيا واملمارســــات الفضــــلى اليت يتضــــمنها التقرير؛ وأن ُتدم  يف الفصــــل 
املتعلق بقجراءات ال اضي األجزاء اليت تتناول اإلجراءات من الفصل املتعلق باملسائل ا اصة اليت تواجهها 

 )مقدمة وحملة عامة(. 1سائل ا اصة يف الفصل البلدان النامية؛ وأن ُتدم  بقية أجزاء الفصل املتعلق بامل
ودعا السيد كريسياك اللجنة إىل مناقشة املشروع األويل للفصل املتعلق بقجراءات ال اضي املدرج  - 55

فقا لتلك القرارات، وخاصــــــــــــــًة املســــــــــــــائل الذي أعدته األمانة العامة و ، E/C.18/2018/CRP.13يف الوثيقة 
من ورقة  رفة االجتماعات. ويرد أدناه عرض موجز لتلك املســـــــــــــــائل وللتوجيه  6احملددة املبينة يف الفقرة 

 الذي قدمته اللجنة.
 

 إجراءات ال اضي النامهئة مبوجب قانون االحتاد األورو   
الضـــــرييب فيما يتصـــــل بتســـــوية أرباح املؤســـــســـــات يتوخى كل من االتفاقية املتعلقة بقل اء االزدواج  - 56

بشـــــأن آليات  2017تشـــــرين األول/أكتوبر  10املؤرخ  2017/1852الشـــــريكة وتوجيه اجمللس األورو  
تســـــوية املنازعات الضـــــريبية إجراءات تراض تكون موازية إلجراءات ال اضـــــي يف إطار املعاهدات الضـــــريبية 

هذين الصـــــــــكني ينحصـــــــــر يف املنازعات بني الدول األعضـــــــــاء يف  متداخلة معها. وبالنظر إىل أن نطام أو
االحتاد األورو ،   جير تناول هذه الشــكل من إجراءات ال اضــي يف الفصــل املتعلق باإلجراءات. وُدعيت 
اللجنة إىل أن تبني ما إذا كانت توافق على هذا النه . ويف حني أن أحد األعضاء رأى أن مناقشة هذين 

صل  كن أن تكون مفيدة، رأى معظم األعضاء الذين تكلموا يف هذا املوضوع أن الفصل الصكني يف الف
ينب ي أن يركز حصــريا على إجراءات ال اضــي يف إطار املعاهدات الضــريبية، حيث أمهــاروا إىل أن االتفاقية 

ري أنه اتُفق والتوجيه ال ينطبقان على إجراءات ال اضـــــــــي اليت تشـــــــــمل بلدان من خارج االحتاد األورو .  
 على ضرورة إضافة إمهارة إىل وجود هذين الصكني يف حامهية أو يف فقرة قصرية.
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 من خطة العمل املتعلقة بتاكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح 14اإلجراء   
ُدعيت اللجنة إىل مناقشة ما إذا كان الفصل املتعلق بقجراءات ال اضي يعكس بطريقة صحيحة  - 57

ذ يف الدورة الســــادســــة عشــــرة للجنة بشــــأن تضــــمني الدليل املق ح بشــــأن تســــوية املنازعات القرار الذي ا 
. واتفق األعضـــــاء الذين قدموا مداخالت بشـــــأن املســـــألة 14وجتنبها إمهـــــارات إىل التقرير املتعلق باإلجراء 

فعل أن على أن الفصــــــــل يعكس ذلك القرار بدقة. واتُفق أيضــــــــا على أنه بالر م من أن الفصــــــــل يذكر بال
املعايري الدنيا الواردة يف ذلك التقرير تنطبق على البلدان اليت انضـــــــــــــــمت إىل اإلطار اجلامع املتعلق بتاكل 
الوعاء الضـــــرييب ونقل األرباح، ينب ي التأكيد  ددا على أن البلدان اليت ال تشـــــكل طرفا يف اإلطار اجلامع 

 ليست ملزمة باتباع تلك املعايري الدنيا.
 

 (1) 25النموذجية إلجراءات ال اضي يف إطار املادة ا طوات   
ُدعيــت اللجنــة إىل منــاقشــــــــــــــــة مــا إذا كــانــت توافق على ا طوات النموذجيــة ا مس إلجراءات  - 58

من الفصــــــل املتعلق  36( اليت ُعرضــــــت يف الرســــــم البياين املدرج يف الفقرة 1) 25ال اضــــــي يف إطار املادة 
ضـــــــاء الذين قدموا مداخالت بشـــــــأن املســـــــألة عن موافقتهم عموما على بقجراءات ال اضـــــــي. وأعرب األع

وصــف ا طوات ا مس.  ري أن عددا من املق حات ُقّدم بشــأن العرض البصــري لتلك ا طوات. وبينما 
اقُ ح على سبيل املثال أن تدرج عناوين ا طوات ا مس قبل الرسم البياين، لوحظ بعد ذلك أن ذلك قد 

 من الفصل. 35الفقرة  أجري بالفعل يف
ولوحظ أيضــــــا أنه جيوز لســــــلطة خمتصــــــة يف دولة ما، يف ســــــيام املمارســــــة، أن تتصــــــل بالســــــلطة  - 59

املختصـة يف دولة أخرى قبل أن تتوصـل إىل قرار بشـأن ما إذا كانت القضـية مقبولة. وأوضـحت األمانة أن 
 م من أنه  كن يف املمارســة العملية الرســم البياين يهدف إىل وصــف إجراءات ال اضــي خطوة غطوة، بالر 

أن حُتذف بعو ا طوات أو تُتخذ بطريقة متزامنة. وقيل أيضـــــا إن الرســـــم البياين  ّيز بوضـــــوح بني ا طوة 
الطلب وا طوتني الثانية والثالثة، اللتني تتناوالن  “قبول”األوىل يف إجراءات ال اضـــــي، اليت تتعلق مبســـــألة 

املســـــتخدمة يف وصـــــف  “قبول الطلب”ورأى عدد من األعضـــــاء أن عبارة  مســـــألة تقييم أســـــاس الطلب.
ا طوة األوىل قد تكون مضــــــــــللة، نظرا ألنه  كن فهمها باعتبارها قرارا بشــــــــــأن أســــــــــاس الطلب. وقدمت 

الطلب يف املرحلة األوىل من إجراءات ال اضـــــي  “قبول”مق حات متنوعة لالســـــتعاضـــــة عن اإلمهـــــارة إىل 
، على ســــــبيل “إمكانية اللجوء إىل إجراءات ال اضــــــي”أو  “صــــــالحية الطلب”)عن طريق اإلمهــــــارة إىل 

 املثال(، واتُفق على النظر يف إمكانية إجراء هذا الت يري.
لب اللجوء إىل وبينما مهـــــــــددت إحدى الدول األعضـــــــــاء على أمهية وجود حدود زمنية لتقدمي ط - 60

إجراءات ال اضي ولتسوية القضية، أوضحت األمانة أن هذين األمرين يشكالن مسألتني خمتلفتني، جرى 
تناوهلما بصـــــورة منفصـــــلة يف الفصـــــل املتعلق بقجراءات ال اضـــــي. وأمهـــــري أيضـــــا إىل أنه ال يوجد حد زمين 

م، إذا كانت هناك معاهدة تن  إلجناز قضــــــية تســــــوى عن طريق إجراءات ال اضــــــي )إال أل راض التحكي
يشــــــــري إىل إطار زمين مســــــــتهدف متوســــــــط إلجناز  14على ذلك(، بالر م من أن التقرير املتعلق باإلجراء 

 تلك القضايا.
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املخطط البياين لســـــــري اإلجراءات الرئيســـــــية اليت تنطوي عليها كل خطوة من خطوات عملية التســـــــوية عن   
 طريق إجراءات ال اضي

من الفصـــل املتعلق  36اللجنة أيضـــا إىل مناقشـــة الرســـم البياين البســـيط، املدرج يف الفقرة ُدعيت  - 61
بقجراءات ال اضـــــــــــــي، لســـــــــــــري اإلجراءات الرئيســـــــــــــية اليت تنطوي عليها كل خطوة من خطوات التســـــــــــــوية 

قات النموذجية عن طريق إجراءات ال اضــــــــــــــي. وُقّدم معظم التعليقات على املخطط البياين يف إطار التعلي
املقدمة على الرســم البياين الذي تتضــمنه الفقرة نفســها )انظر أعاله(. وتناولت إحدى املداخالت العرض 
البصـــــــــــــــري للمخطط البياين، الذي يبدو أنه يوحي بأن املرحلة األحادية اجلانب من إجراءات ال اضــــــــــــــي 

اعي لت يري املخطط البياين، اتُفق تكتســي أمهية أك  من املرحلة الثنائية. وبينما رأى أحد األعضــاء أنه ال د
 على النظر يف السبل املمكنة ملعاجلة هذا الشا ل.

 
 اجلدول الزمين املؤقت لعملية التسوية عن طريق إجراءات ال اضي   

من الفصــــــــــــــل املتعلق  87ُدعيت اللجنة إىل التعليق على اجلدول الزمين املؤقت، املدرج يف الفقرة  - 62
يما يتعلق باإلجراءات اليت تنطوي عليها إجراءات ال اضـــــــــــــــي النموذجية يف إطار بقجراءات ال اضـــــــــــــــي، ف

(. وردا على أحد األســــــئلة، أوضــــــحت األمانة أنه ال يُقصــــــد أن يكون اجلدول الزمين إلزاميا 1) 25 املادة
قجراءات وأنه يعّد على أساس ممارسة إجراءات ال اضي لبعو البلدان، وما أدرج سابقا يف الدليل املتعلق ب

. وبناء على طلب عدد من األعضــــاء، اتُفق على إضــــافة 14ال اضــــي والتوصــــيات املســــتمدة من اإلجراء 
 يف عنوان اجلدول. “اجلدول الزمين”بعد عبارة  “املق ح”كلمة 

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ينب ي استخدام جداول زمنية خمتلفة لقضايا أسعار التحويالت  - 63
خرى، أجاب املراقب من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي أن القيام بذلك والقضـــــــــــــــايا األ

ســـــــيكون صـــــــعبا، نظرا ألن كل قضـــــــية من قضـــــــايا أســـــــعار التحويالت  تلف عن األخرى. وأمهـــــــار أحد 
 قد توصل إىل نفس االستنتاج. 14األعضاء إىل أن الفريق الفرعي املعين بالتحكيم وفقا لبجراء 

معظم التعليقات على ف ة األســــــــبوع الواحد اليت يُق ح يف اجلدول الزمين منحها لســــــــلطة  تركز و  - 64
خمتصــــة لتؤكد يف  ضــــوهنا، إن كانت تر ب يف ذلك، بأهنا تلقت إخطارا من الســــلطة املختصــــة يف الدولة 

ح ينب ي أن األخرى باســــتالم طلب جلوء إىل إجراءات ال اضــــي. وطُرح ســــؤال بشــــأن ما إذا كان هذا املق  
يوضــع يف مهــكل توصــية وما إذا كان ينب ي متديد الف ة الزمنية املق حة ملراعاة قلة املوارد يف البلدان النامية. 
وبينما اتُفق، عموما، على أن الفصـــــل املتعلق بقجراءات ال اضـــــي ينب ي أن يتضـــــمن توصـــــيات بأن تُرســــل 

عرب األعضــــــــــاء عن آراء متباينة بشــــــــــأن الف ة الزمنية البلدان تأكيدا من هذا القبيل باســــــــــتالم اإلخطار، أ
املق حة. فقد رأى بعو األعضـــــــــــاء أنه ينب ي عدم ت يري الف ة ألهنا ليســـــــــــت ملزمة وألن تأكيد اســـــــــــتالم 
اإلخطار هو مهمة بســـــــيطة. ورأى أعضـــــــاء آخرون أنه ينب ي متديد الف ة إىل أســـــــبوعني أو ثالثة أســـــــابيع 

يصل إىل األمهخاط املسؤولني عن قضايا إجراءات ال اضي وألن األمهخاط مههر ألن اإلخطار قد ال  أو
الذين يســـتلمون اإلخطار قد ير بون يف التشـــاور قبل الرد. واختتم الســـيد كريســـياك مناقشـــة املســـألة بدعوة 
اللجنة الفرعية إىل النظر يف تعديل اجلزء ذي الصــــــــــــــلة من اجلدول الزمين يف ضــــــــــــــوء التعليقات واملق حات 

تنوعة اليت ُقدمت حمل يتســل للجنة أن تتوصــل إىل قرار بشــأن هذه املســألة يف اجتماعها املقبل. وأعرب امل
أحد األعضــــــاء عن رأي مفاده أن نفس املســــــائل تُثار فيما يتعلق بف ة الشــــــهر الواحد املق حة يف اجلدول 

 ما إذا كان يقبل اتفاقا مق حا. الزمين لقيام الكيان الذي قّدم طلب اللجوء إىل إجراءات ال اضي بتحديد
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من الوثيقــــة  9وبعـــــد منـــــاقشـــــــــــــــــــة تلـــــك املســـــــــــــــــــائـــــل، أمهـــــــــــــــــــارت األمـــــانـــــة العـــــامـــــة إىل الفقرة  - 65
E/C.18/2018/CRP.13  وأوضــــــــــــحت بقجياز ا طوات املقبلة لوضــــــــــــع الصــــــــــــي ة النهائية للفصــــــــــــل املتعلق

ات ال اضي ولباقي أجزاء الدليل. ومهدد املراقب عن  موعة البنك الدويل على أمهية إدراج األجزاء بقجراء
يف الفصــل املتعلق بقجراءات ال اضــي ومهــجع اللجنة الفرعية على التواصــل مع  4ذات الصــلة من الفصــل 

 البلدان النامية إلدماج خ ا ا يف الدليل.
ياك إىل القرار الذي ســبق أن ا ذته اللجنة الفرعية بقدراج اجلزء وأمهــار مراقب آخر والســيد كريســ - 66

من الدليل. وردا على أحد األســـئلة، ذّكرت األمانة العامة األعضـــاء  1يف الفصـــل  4الرئيســـي من الفصـــل 
ومراقيب البلدان بأن التعليقات ا طية على املشــــــــروع األويل للفصــــــــل املتعلق بقجراءات ال اضــــــــي ينب ي أن 

من  7، على النحو املشـــــــــــــــار إليه يف الفقرة 2018تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفم   30ىل األمانة قبل ترســـــــــــــــل إ
 .E/C.18/2018/CRP.13 الوثيقة

 
 لنفع القدرات -حفع  

قّدم جاك ســـاســـفيل وهاري تونينو من األمانة العامة معلومات مســـتكملة بشـــأن التقدم احملرز يف  - 67
تنفيذ ومواصــــــــــــلة تطوير برنام  إدارة الشــــــــــــؤون االقتصــــــــــــادية واالجتماعية لتنمية القدرات يف  ال التعاون 

والقطري، اليت تشـــمل  الضـــرييب الدويل. وأمهـــارا إىل أنشـــطة التدريب والتعاون التقين على الصـــعيدين العاملي
دورة تدريبية بشــــــــأن املدفوعات اليت تتســــــــبب يف تاكل الوعاء الضــــــــرييب والقواعد العامة ملكافحة التهرب، 

، بالتعاون مع مركز البلدان 2018حزيران/يونيه  14إىل  11عقدت يف بورت أوف ســــــبني، يف الف ة من 
إىل  18قنية أُوفدت إىل أوالنباتار يف الف ة من األمريكية إلدارات الضـــــــــــرائب؛ وبعثة لتقدمي املســـــــــــاعدة الت

، وهي “تعزيز إدارة قطاع الصــــــــناعات االســــــــتخراجية يف من وليا”، بالتعاون مع 2018حزيران/يونيه  22
مبادرة متوهلا الوزارة الكندية للشؤون العاملية؛ وحلقة عمل عملية بشأن التفاوض على املعاهدات الضريبية، 

، بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصـــــــــــــــادي 2018متوز/يوليه  20إىل  16ف ة من نظمت يف فيينا يف ال
والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحلقة عمل بشأن تاكل الوعاء الضرييب والصكوك املتعدد األطراف ودورة 

متوز/يوليــــــه إىل  30تــــــدريبيــــــة على معــــــاهــــــدات االزدواج الضـــــــــــــــرييب، نظمتــــــا يف كيتو، يف الف تني من 
، على التوايل؛ ودورة تدريبية على تفسري املعاهدات 2018آب/أ سطس  9إىل  6ب/أ سطس ومن آ 3

؛ ودورة 2018آب/أ ســـــــطس  31إىل  27الضـــــــريبية وإدار ا، نظمت يف ســـــــانتو دومين و، يف الف ة من 
 .2018أيلول/سبتم   28إىل  24تدريبية على املعاهدات الضريبية، نظمت يف بنما سييت، يف الف ة من 

وقدم الســــــيد تونينو تقريرا عن التقدم احملرز فيما يتعلق مبواصــــــلة إعداد وتوزيع املنشــــــورات املتعلقة  - 68
ببناء القدرات، مبا يف ذلك إعداد تر ة فرنســــــية لدليل األمم املتحدة بشــــــأن مســــــائل خمتارة يف  ال  اية 

ل ات الرمسية الســـــــــــــــت لامم املتحدة ملوجزات الوعاء الضـــــــــــــــرييب يف البلدان النامية؛ وإعداد تر ة  ميع ال
اتــافظــات العمليــة املتعلقــة ومــايــة الوعــاء الضـــــــــــــــرييب للبلــدان النــاميــة من التــاكــل اليت تتنــاول ا ــدمــات 

(E/C.18/2018/9( والفوائـــد ،)E/C.18/2018/10( واإلجيـــارات واإلتـــاوات )E/C.18/2018/11 ؛ وإعـــداد)
وضـــع وتقييم ”حافظة عملية بشـــأن القواعد العامة ملكافحة إســـاءة االســـتعمال؛ وإصـــدار املنشـــور املعنون 

يف مهـــــــــكل مطبوع بالل تني اإلســـــــــبانية  “مســـــــــائل خمتارة وجتربة قطرية اتوافز الضـــــــــريبية يف البلدان النامية:
واإلنكليزية. وأفاد أيضــــــــا أن الدورة التدريبية التمهيدية على اإلن نت بشــــــــأن معاهدات االزدواج الضــــــــرييب 
أتيحت وفتحت للتســــــــجيل، بكال الل تني اإلســــــــبانية واإلنكليزية، وأن العمل املتعلق بالنســــــــخة الفرنســــــــية 

https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/CRP.13
https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/CRP.13
https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/9
https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/10
https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/11
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وأمهـــــــــــــــار أيضـــــــــــــــا إىل أن العمل قد بدأ بالفعل فيما يتعلق بقعداد الدورة التدريبية التمهيدية على يتقدم. 
اإلن نت بشـــــأن أســـــعار التحويالت، اليت ســـــتكون متاحة بالل ات اإلســـــبانية واإلنكليزية والفرنســـــية. وقّدم 

 لقادمة للجنة.حمل انعقاد الدورة ا 2018أيضا برنام  عمل مؤقت للف ة من تشرين األول/أكتوبر 
وقدم الســيد تونينو أيضــا معلومات مســتكملة بشــأن العمل املنجز يف ســيام منتدى التعاون بشــأن  - 69

املســـــائل الضـــــريبية. وقال إن األنشـــــطة نظمت يف ثالثة مســـــارات عمل رئيســـــية، هي تنســـــيق مبادرات تنمية 
ات األدوات، والتوعية والتواصـــــــــل. القدرات على نطام املنتدى، والعمل التحليلي، مبا يشـــــــــمل إعداد  موع

 تلك. لكل مسار من مسارات العمل 2020-2019وعرض ا طو  العريضة  طة العمل لف ة السنتني 
وأمهار السيد تونينو إىل اس اتيجية مق حة لضمان زيادة أوجه التازر وتعزيزها بصورة متبادلة بني  - 70

ات من أجل إجياد هن  يف معاجلة املســـائل املتعلقة بالضـــرائب الســـياســـة الضـــريبية والعمل املتعلق ببناء القدر 
أكثر اتســاما بالطابع االســ اتيجي والشــمول والفعالية من أجل دعم وإثراء اســ اتيجية األمني العام لتمويل 

. و دف االســـــــــــ اتيجية إىل زيادة املشـــــــــــاركة النشـــــــــــطة ملمثلي البلدان يف أعمال اللجنة 2030خطة عام 
رعية، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم اجتماعات اللجنة الفرعية وحلقات العمل بشـــــــــــــــأن تنمية واللجان الف

 القدرات على التعاقب، حيثما أمكن ذلك، مما ييسر التفاهم والنظر يف املسائل ذات الصلة.
وأثل عـدد من أعضــــــــــــــــاء اللجنـة واملراقبني على العمـل يف  ـال تنميـة القـدرات، ورحبوا بـقطالم  - 71
ات التدريبية على اإلن نت ومهجعوا مكتب متويل التنمية املستدامة على مواصلة ذلك العمل وتوسيع الدور 

نطاقه. وأُعرب أيضــــــــــــــا عن التأييد لزيادة التفاعل الدينامي بني الســــــــــــــياســــــــــــــات الضــــــــــــــريبية والعمل املتعلق 
 القدرات. ببناء

 
الب الثنفئلب للن الالدا  تحديث دللل األمم المتحدة للتفف ض على المبفهدات الضةةةةةةةةةةةلي - طفع 

 المتقدمب النمو  الالدا  النفملب
أمهـــــــــــــــارت منســـــــــــــــقة اللجنة الفرعية املعنية بالتفاوض بشـــــــــــــــأن املعاهدات الضـــــــــــــــريبية، الســـــــــــــــيدة  - 72

مون هونفانيت، إىل الوالية اليت منحت إىل اللجنة الفرعية إلعداد نســــــــــــــخة منقحة من دليل األمم املتحدة 
لضـــــــــــــريبية الثنائية بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. ووصـــــــــــــفت بقجياز للتفاوض على املعاهدات ا

نطام العمل الذي قامت به اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك االجتماع الذي عقدته يف أيلول/ســـــــــــــــبتم  يف 
شـــــروع باريس والذي اســـــتضـــــافته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــادي، والعملية املتبعة إلعداد م

، اليت ُدعيت E/C.18/2018/CRP.11النســـــــــــــــخـة املنقحـة من الـدليـل املـدرجـة يف ورقـة  رفـة االجتمـاعـات 
 منها.  6اللجنة إىل مناقشتها، مع ال كيز بوجه خاط على املسائل احملددة يف الفقرة 

اللجنة الذين أرســــــــــــــلوا تعليقات خطية بشــــــــــــــأن املشــــــــــــــروع األويل ومهــــــــــــــكرت األمانة أعضــــــــــــــاء  - 73
( الذي نوق ش يف الدورة الســـادســـة عشـــرة للجنة.   عرضـــت كل مســـألة من E/C.18/2018/CRP.4 )انظر

 املسائل اليت طُل بت توجيهات اللجنة بشأهنا. 
 وجزات لتلك املسائل والتوجيهات اليت قدمتها اللجنة.وترد أدناه م - 74
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الت يريات املــدخلــة على اتفــاقيــة األمم املتحــدة النموذجيــة لالزدواج الضـــــــــــــــرييب بني البلــدان املتقــدمــة النمو   
 والبلدان النامية اليت ستنجم عن أعمال أخرى 

تأخري إجناز الدليل املنقح ونشره، نوق ش استنتاج اللجنة الفرعية أنه ال يوجد أي سبب يدعو إىل  - 75
يف انتظار التنقيح اجلاري التفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضـــــــــــــــرييب بني البلدان املتقدمة النمو 

 والبلدان النامية. و  يكن هناك أي اع اض على ذلك النه .
 

 ض معها بلد ما على معاهدات توجيهات بشأن ال تيب وسب األولوية للبلدان اليت ينب ي أن يتفاو   
ما أن يضــــع بلد ما إطار ســــياســــاته املتعلقة ”من مشــــروع الدليل املنقح إىل أنه  80تشــــري الفقرة  - 76

باملعاهدات الضـــــــــــريبية ومنوذجه القطري كما نوقش أعاله وحيدد ترتيبا وســـــــــــب األولوية للبلدان اليت يعتزم 
دء األعمال التحضــريية إلجراء مفاوضــات فعلية مع بلد إبرام معاهدات ضــريبية معها، ســيكون يف وســعه ب

ويف التعليقات ا طية، أمهـــــــار أحد األعضـــــــاء إىل ضـــــــرورة تقدمي مزيد من التوجيهات بشـــــــأن هذا . “آخر
ال تيب وســـــــب األولوية. وال توفر اللجنة الفرعية توجيهات بشـــــــأن هذه املســـــــألة، نظرا ألنه ينب ي مراعاة 

بية و ري الضــريبية يف ا اذ قرار الدخول يف مفاوضــات بشــأن املعاهدات الضــريبية العديد من العوامل الضــري
مع بلد ما دون  ريه. وُدعيت اللجنة إىل مناقشــــة ما إذا كان ينب ي إضــــافة توجيهات بشــــأن تلك املســــألة 

اده إىل الدليل، والتوجيهات اليت ينب ي إضــــافتها إذا كان األمر كذلك. وأعرب أحد األعضــــاء عن رأي مف
أنه يف حني أن ذلك يشـــــــــــكل مســـــــــــألة هامة، قد يكون من األنســـــــــــب تناوله يف  موعة األدوات املتعلقة 
بالتفاوض على املعاهدات الضــريبية اليت يعمل منتدى التعاون بشــأن املســائل الضــريبية على إعدادها. وأيّد 

الحق، ولكن معظم هذه أعضــــــــاء آخرون هذا املق ح. وأعرب أعضــــــــاء ومراقبون عن آراء خمتلفة يف وقت 
املداخالت ركزت على إمكانية تقدمي توجيهات بشـــــــــــــــأن ما إذا كان ينب ي التفاوض على املعاهدات مع 
البلدان اليت تتســم نُُظمها الضــريبية بســمات حمددة، مثل األنظمة التفضــيلية، بدال من ال كيز على األولوية 

بلــدان دون  ريهــا. وخلصــــــــــــــــت األمــانــة إىل أن اليت ينب ي إيالؤهــا للتفــاوض على معــاهــدات مع بعو ال
التوجيهات بشـــــأن مســـــألة ما إذا كان ينب ي إبرام معاهدة ضـــــريبية مع بلد ما هي مدرجة أصـــــال يف الدليل 
اســتنادا إىل ما هو موجود بالفعل يف مقدمة اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضــرييب بني البلدان 

لنـاميـة وأنه يبـدو من املنـاســــــــــــــــب األخذ باملق ح الداعي إىل ترك مهمـة توفري أي املتقـدمة النمو والبلـدان ا
 توجيهات الزمة بشأن هذه املسألة ملنتدى التعاون بشأن املسائل الضريبية.

 
 األحكام  ري القابلة للتفاوض  

من مشــــروع الدليل املنقح بقبالح األحكام اليت يقدمها املفاوضــــون بشــــأن  97أُوصــــي يف الفقرة  - 77
إىل الفريق املتفاوض اآلخر قبل انعقاد جلســة التفاوض. وُدعيت  “ ري قابلة للتفاوض”املعاهدة على أهنا 

حد وبلد واحد من اللجنة إىل مناقشــــــة ما إذا كان ينب ي إدراج تلك التوصــــــية يف الدليل. وأعرب عضــــــو وا
البلــدان املراقبــة عن رأي مفــاده أنــه ينب ي عــدم التوقع من بلــد مــا أن يُبل  األحكــام اليت يعت هــا  ري قــابلـة 
للتفاوض قبل انعقاد جلســــة تفاوض ولذلك اق حا حذف هذه التوصــــية. بيد أن أعضــــاء ومراقبني آخرين 

على أنه ينب ي أن يكون واضــــــــــــــحا أن التوصــــــــــــــية رأوا أنه ينب ي اإلبقاء على التوصــــــــــــــية. ومع ذلك، اتّفق 
تنطبق إال على املواقف اليت تكون حقا  ري قابلة للتفاوض، وبالتايل، على ضــــــــــــــرورة إضــــــــــــــافة ما ينا ر  ال

باعتبارها املعيار الدويل لتبادل املعلومات إىل الفقرة لتوضـــــــيح ما يشـــــــكل حكما  ري قابل  26إدراج املادة 
 دان.للتفاوض بالنسبة ملعظم البل
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 البلدان اليت ال تستطيع االتفام على استخدام مشروع أويلّ واحد  

من مشروع الدليل املنقح إىل اتالة اليت يكون فيها الَبلدان  105تشري النقطة األخرية من الفقرة  - 78
  ري قادرين على االتفام على مشــــــروع أويل واحد يف بداية جلســــــة التفاوض وتبني أنه يتعني على كل بلد
من البلدين عندئذ أن يعمل انطالقا من مشـــــــروعه. وبينما أمهـــــــار عدد قليل من األعضـــــــاء إىل تفضـــــــيلهم 
حذف النقطة األخرية، فقن معظم األعضــاء الذين تكلموا عن هذه املســألة فضــلوا اإلبقاء عليها ولكن مع 

تعديل النقطة األخرية توضـيح أن اسـتخدام مشـروَعني أوليني خمتلفني  كن أن  لق صـعوبات. واتُّفق على 
 وفقا لذلك. 134من الفقرة 

 
 استخدام احملضر املتفق عليه خالل املفاوضات على املعاهدات  

من مشـــــروع الدليل املنقح إىل ممارســـــة بعو البلدان املتمثلة يف إعداد حمضـــــر  134تشـــــري الفقرة  - 79
بع البلدان تلك املمارسة. وُدعيت متفق عليه خالل املفاوضات على املعاهدات من دون أن توصي بأن تتَّ 

اللجنة إىل مناقشــة ما إذا كان ينب ي أن يوصــى يف الدليل باســتخدام احملضــر املتفق عليه. ومعظم األعضــاء 
الذين تكلموا بشــأن املســألة أيدوا فكرة التوصــية باســتخدام احملضــر املتفق عليه. وُقد َمت مق حات متنوعة 

ضــــــــر املتفق عليه والطريقة اليت ينب ي اتّباعها إلعداده. واتفق بالتايل على بشــــــــأن ما ينب ي أن يتضــــــــمنه احمل
 ويث يوصى فيها باستخدام احملضر املتفق عليه ويبنّي ما  كن إدراجه فيه. 134تعديل الفقرة 

 
 تسجيل املعاهدات لدى األمانة العامة  

دان ُتســــــــــج ل معاهدا ا لدى بعو البل”من مشــــــــــروع الدليل املنقح إىل أن  162تشــــــــــري الفقرة  - 80
وُدعيت اللجنة إىل مناقشـــــــــــــــة . “من ميثام األمم املتحدة 102األمانة العامة لامم املتحدة وفقا للمادة 

إذا كان ينب ي اإلبقاء على تلك الفقرة بالصي ة اليت وضعت لا أو ما إذا كان ينب ي أن يتضمن الدليل  ما
ضـــريبية لدى األمم املتحدة. وأُعرب عن آراء متنوعة بشـــأن تلك التوصـــية بأن تســـجل البلدان معاهدا ا ال

ل البعو اآلخر اإلبقاء على  املســـــــألة. وأيّد بعو األعضـــــــاء إدراج توصـــــــية من هذا القبيل، يف حني فضـــــــّ
الفقرة بالصي ة اليت وضعت لا واق ح عضو واحد حذف الفقرة. ويف حني رأى أحد املراقبني أن من مهأن 

الضـــــــريبية زيادة الشـــــــفافية وتيســـــــري الوصـــــــول إىل املعاهدات الضـــــــريبية، ُأمهـــــــري إىل أن تســـــــجيل املعاهدات 
املعاهدات ُتسجَّل بنصوصها األصلية من دون تر ة، وهلذا السبب لن يكون التسجيل لدى األمانة العامة 

ر ا ا بديال عن اســـــــــتخدام قواعد البيانات التجارية اليت تتضـــــــــمن عددا أك  من املعاهدات الضـــــــــريبية وت
من ميثام  102من املادة  1اإلنكليزية. وبعد املناقشــــــة، اتفق على أن تُعاد صــــــيا ة الفقرة القتباس الفقرة 

األمم املتحدة واإلمهــــــارة إىل ضــــــرورة االتفام على البلد الذي ســــــيتوىل االهتمام بااللتزام املفروض يف إطار 
 ملسؤولة عن الشؤون ا ارجية( .تلك املادة وعلى الوزارة املعنية بذلك )عادة الوزارة ا

 
الت يري اجلوهري املتعلق بتطبيق االتفاقية الضـــــــــــــــريبية النموذجية املتعلقة بالدخل ورأس املال ملنظمة التعاون   

 والتنمية يف امليدان االقتصادي على مدفوعات اإلتاوات إىل املستفيدين الذين ليسوا مالكني مستفيدين 
من مشــروع الدليل املنقح اجلملتني التاليتني املوجودتني يف النســخة اتالية من  394ال تكرر الفقرة  - 81

من االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية على اإلتاوات النامهـــــــئة يف دولة  12ال تنطبق املادة ”الدليل: 
وعـادة مـا تنطبق على  ملكيـة انتفـاعيـة لـه. مـا واملـدفوعـة إىل مقيم يف الـدولـة األخرى يف حـال   تكن مملوكـة
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 .“من االتفــاقيــة النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة 21أو املــادة  7هــذه اإلتــاوات بــدال عن ذلــك املــادة 
واق حت اللجنة الفرعية حذف هاتني اجلملتني ألهنا تشـــــــــــك يف أن توافق البلدان اليت تتبع صـــــــــــي ة االتفاقية 

 من تلك االتفاقية على تلك اإلتاوات. 21أو املادة  7والتنمية على تطبيق املادة  النموذجية ملنظمة التعاون
 

الت يري اجلوهري املتعلق باتدود املفروضة على ضريبة بلد املصدر أو اإلعفاءات املمنوحة إلجيارات األفالم   
 وإتاوات حقوم التأليف

يناقش الشــــــرح مزايا وعيوب هذه ”ية: من مشــــــروع الدليل املنقح اجلمل التال 400تضــــــم الفقرة  - 82
اتدود املخفَّضـــــــة أو اإلعفاءات املمنوحة إلجيارات األفالم وإتاوات حقوم التأليف. وعند النظر يف إجراء 
 فيو اإلتـاوات أو اإلعفــاء منهــا أل راض اســـــــــــــــتعمــال األعمــال األدبيــة أو الفنيــة أو العلميــة أو اتق يف 

املعاهدة أن يقوموا أوال باستعراض نطام القانون احمللي تقوم التأليف  استعماهلا، ينب ي للمفاوضني بشأن
املعمول به يف بلداهنم مبا أن برا يات اتاســـــــــــــــوب ُتعامل معاملة األعمال األدبية مبوجب قوانني حقوم 

 كن ”بيد أن النســــــــخة اتالية من الدليل تتضــــــــمن اجلملة على ما يلي: . “املؤلف يف العديد من البلدان
ن ينطبق هذا املعدل األدىن، أو اإلعفاء، على فئات حمددة من اإلتاوات، مثل إجيارات األفالم أو إتاوات أ

. “حقوم التــأليف أو مــدفوعــات اســـــــــــــــتئجــار املعــدات، حيــث قــد ت تــب نفقــات كبرية على جين الــدخـل
قوم التأليف تشـــــمل يف و رّيت اللجنة الفرعية اجلملة الواردة يف النســـــخة اتالية من الدليل ألن إتاوات ح

العديد من البلدان مدفوعات لقاء اســـــــــــتعمال حقوم تأليف برا يات اتاســـــــــــوب أو اتق يف اســـــــــــتعماهلا 
ســبيل املثال، الدفع من أجل اتصــول على اتق يف تعديل برا يات خاضــعة تقوم التأليف وتوزيع  )على

إتاوات حقوم ”يدركون دائما أن إعفاء من  ال ا يات املعدَّلة( وألن املفاوضـــــــــــــني بشـــــــــــــأن املعاهدة قد ال
 سي طي هذه املدفوعات. “التأليف

واختتمت الســـيدة مون هونفانيت املناقشـــة مشـــرية إىل أنه ســـيجري إدخال ت يريات على مشـــروع  - 83
الدليل املنقح ويث يعكس التوجيهات اليت قدمتها اللجنة بشــــأن املســــائل املذكورة أعاله. ودعت أعضــــاء 

املراقبني عن البلدان الرا بني يف إرســــــال تعليقات خطية على اجلوانب األخرى من مشــــــروع الدليل اللجنة و 
. وســـــــــــــــتقوم اللجنة الفرعية يف أعقاب ذلك 2019كانون الثاين/يناير   31املنقح إىل القيام بذلك ولول 

 دور ا الثامنة عشــرة، بقعداد مشــروع منقح للدليل وتعرضــه على اللجنة للمناقشــة النهائية واملوافقة عليه يف
 .2019يف نيسان/أبريل 

 
المسةةةةةةةةةفئل المتصةةةةةةةةةلب لتحديث اتففقلب األمم المتحدة النموذجلب لالزد ا  الضةةةةةةةةةليا  للن  - يفع 

 الالدا  المتقدمب النمو  الالدا  النفملب )لمف    ذلك مبفلجب أد ات االستثمفر الجمفعلب(
أمهــــــــــــــار الســــــــــــــيد منســــــــــــــاه إىل املذكرات التالية املعروضــــــــــــــة للمناقشــــــــــــــة: ورقة  رفة االجتماعات  - 84

E/C.18/2018/CRP.8 وهي تقرير اللجنـــة الفرعيـــة املعنيـــة بتحـــديـــث اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة النموذجيـــة ،
تقدمة النمو والبلدان النامية، الذي حيدد املواضــــــــــــيع اليت  كن تناوهلا يف لالزدواج الضــــــــــــرييب بني البلدان امل

، اليت تتنــاول تعريف اإلتــاوات أل راض E/C.18/2018/CRP.9حتــديثهــا املقبــل؛ وورقــة  رفــة االجتمــاعــات 
، اليت تتناول مســــــــــائل املعاهدات E/C.18/2018/CRP.10عات املعاهدات الضــــــــــريبية؛ وورقة  رفة االجتما

الضــــريبية املتعلقة بأدوات االســــتثمار اجلماعية. ودعا منســــقَة اللجنة الفرعية، الســــيدة بي ز، إىل اســــتعراض 
رها مواضـــــــــــــيع  كن معاجلتها يف إطار األعمال املتعلقة قائمة املواضـــــــــــــيع اليت حدد ا اللجنة الفرعية باعتبا

 بالتحديث املقبل لالتفاقية.

https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/CRP.8
https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/CRP.9
https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/CRP.10
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التفاقية  2017وعرضت السيدة بي ز بقجياز املواضيع الرئيسية اليت جرى تناوهلا يف حتديث عام  - 85
األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضرييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. وذكرت أن املواضيع 

كانت تشـــــــــــري أوال إىل عدد من املســـــــــــائل املعلقة اليت ُرح َلت من   E/C.18/2018/CRP.8احملددة يف الوثيقة 
أعمال أعضاء اللجنة السابقني )مثل األعمال املتعلقة باإلتاوات وأدوات االستثمار اجلماعية(. وقد تكون 

ن الفرعية األخرى هناك أيضــــــــــــا  االت أخرى ســــــــــــيجري حتديدها من خالل األعمال اليت تقوم لا اللجا
)مثل اللجنة الفرعية املعنية باملســــــــــائل الضــــــــــريبية املتعلقة برقمنة االقتصــــــــــاد، واللجنة الفرعية املعنية بتجنب 
املنازعات وتسويتها، واللجنة الفرعية املعنية باملمارسات واإلجراءات(. وتشمل املواضيع األخرى اليت  كن 

لت على االتفاقية الضـــــــــــــــريبية معاجلتها من خالل التحديث املقبل لالتف اقية خمتلف اإلضـــــــــــــــافات اليت أُدخ 
النموذجية املتعلقة بالدخل ورأس املال ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي على مر الســـــــــــــــنني 

يســــــبق للجنة النظر يف إمكانية إدراجها يف اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضــــــرييب. وكانت  و 
 أيضا مواضيع أخرى اق حها أعضاء اللجنة الفرعية.هناك 
وكان أحد املواضــيع اليت أســفرت عن إدخال إضــافات على االتفاقية الضــريبية النموذجية املتعلقة  - 86

بالدخل ورأس املال ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي   يســــبق للجنة النظر فيها هو موضـــوع 
مع أدوات االســــــــتثمار اجلماعية. وُدعي كريســــــــتوف مهــــــــيلين  إىل تقدمي ت الضــــــــريبية طريقة تعامل املعاهدا

 (.E/C.18/2018/CRP.10املذكرة املعدَّة بشأن هذه املسألة )انظر 
، وهو صــــندوم “عيةأدوات االســــتثمار اجلما”ووصــــف الســــيد مهــــيلين  ما ُيشــــار إليه مبصــــطلح  - 87

جيمع اســـــتثمارات العديد من املســـــتثمرين وهو بالتايل مملوك على نطام واســـــع، وحيمل حافظة متنوعة من 
األورام املالية و ضـــع ألنظمة  اية املســـتثمرين يف البلد الذي أُنشـــد فيه. ومهـــّدد على األمهية االقتصـــادية 

و فة من خالهلا، مبا يف ذلك يف البلدان النامية. ألدوات االســتثمار اجلماعية تلك وحجم االســتثمارات امل
والحظ أن أمهيتها تنامت يف الســـنوات العشـــر األخرية، مع تعدد أســـباب االســـتثمار من خالهلا، مبا يف ذلك 

 الفعالية من حيث التكلفة، والتنويع لتقليل املخاطر، ووفورات اتجم.
دوات االســـتثمار اجلماعية وقنوات توزيعها املتنوعة وأمهـــار الســـيد مهـــيلين  إىل اهلياكل القانونية أل  - 88

واملعقدة يف كثري من األحيان. و   مســـــــائل املعاهدات الضـــــــريبية املتعلقة بأدوات االســـــــتثمار اجلماعية، 
مع الدخل يف ذلك املســــــــــائل املتعلقة باالســــــــــتحقام التعاهدي، والشــــــــــفافية، وطريقة تعامل املعاهدات  مبا

مع أجور مديري الصـــــــناديق ات االســـــــتثمار اجلماعية، وطريقة تعامل املعاهدات املكتســـــــب من خالل أدو 
 وتطبيق املعاهدات على صناديق االستثمار اليت ال ترقى إىل مرتبة أدوات االستثمار اجلماعية. 

والحظ السيد مهيلين  أن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قد اضطلعت بقدر كبري  - 89
لت على مهـــروح املنظمة، وأمهـــار من العم ل بشـــأن تلك املســـائل، مع ما ترتب على ذلك من ت يريات أُدخ 

إىل أنه نظرا ألمهية االســــتثمارات عن طريق أدوات االســــتثمار اجلماعية يف االقتصــــادات النامهــــئة، ســــيكون 
رييب بني البلدان من املهم تناول تلك املســـــــــــائل من منظور اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضـــــــــــ

 املتقدمة النمو والبلدان النامية، مع ال كيز على املسائل املتصلة مبا يلي:
مكان اإلقامة أل راض املعاهدة بالنســـــــــــــــبة ألدوات االســـــــــــــــتثمار اجلماعية ومنح املزايا  )أ( 

 التعاهدية هلا وألعضائها؛
 دية بالنيابة عن أعضائها؛إمكانية مطالبة أدوات االستثمار اجلماعية باملزايا التعاه )ب( 

https://undocs.org/AR/E/C.18/2018/CRP.8
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 ( على أدوات االستثمار اجلماعية؛29تطبيق قواعد اتد من املزايا )املادة  )ج( 
 منح املزايا يف حالة األعضاء الذين هم مستفيدون مكافئون؛ )د( 
 وضع أحكام تعاهدية بديلة تتناول تلك املسائل. ) ( 

سينطوي على دراسة الت يريات اليت أدخلتها منظمة  وأمهار السيد مهيلن  إىل أن تناول تلك املسائل - 90
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي ومدى مالءمتها التفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضـــــــرييب 
بني البلــدان املتقــدمــة النمو والبلــدان النــاميــة والنظر فيمــا إذا كــانــت هنــاك أي ت يريات أخرى قــد يكون من 

خاهلا. وأيّد  يع أعضاء اللجنة الذين قدَّموا مداخالت عن املوضوع مق ح مواصلة العمل بشأن املناسب إد
مع أدوات االســــــــــــتثمار اجلماعية. وأُبد ي تعليق مفاده أنه على الر م من طريقة تعامل املعاهدات الضــــــــــــريبية 

الضـــــريبية اليت ت مها هذه البلدان نادرا األمهية املتزايدة لتلك املســـــائل بالنســـــبة للبلدان النامية، فقن املعاهدات 
 ما تتناوهلا. وذُك رت أيضا أمهيتها بالنسبة لكل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو.

وانتقلت الســــيدة بي ز إىل املق ح الذي قدمه أحد أعضــــاء اللجنة الســــابقة بشــــأن أعمال املتابعة  - 91
األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضــــــــــرييب بني البلدان املتقدمة النمو  ( من اتفاقية5) 13املتعلقة باملادة 

والبلدان النامية، فدعت راجات بنســــال إىل تقدمي عرض عن تلك املســــألة. وأمهــــار الســــيد بنســــال إىل أن 
أتية ( املتعلقة باألرباح املت4) 13(، على  رار أحكام املادة 5) 13هذا املق ح كان يرمي إىل تعديل املادة 

من التصــــــــرف يف األســــــــهم واملصــــــــاه املماثلة اليت تســــــــتمد قيمتها يف املقام األول من املمتلكات العقارية، 
ومن مهـــأن هذا الت يري أن يعاجل الشـــوا ل املتصــلة . “التحويالت  ري املبامهـــرة لاســـهم”لت طية ما ُيســـمَّى 

 ت على حد سواء.بتوزيع حقوم ضريبة بلدان املصدر وخماطر إساءة استعمال املعاهدا
وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم ملق ح القيام بأعمال بشأن هذا املوضوع. وأمهار أحد األعضاء  - 92

إىل أنه على الر م من خلو املعاهدة من حكم يســـــــــــــمح بفرض الضـــــــــــــرائب على تلك األرباح، فقن بعو 
د خماطر االزدواج الضــــــ رييب. واق ح عضــــــو آخر أنه البلدان حتاول فرض الضــــــرائب عليها، األمر الذي يوج 

ســـيكون من اهلام التوصـــل إىل اتفام بشـــأن حتديد مصـــدر الربح يف التحويالت  ري املبامهـــرة. وُأمهـــري أيضـــا 
إىل العمل الذي ســبق أن أجنزه يف هذا املوضــوع منتدى التعاون بشــأن املســائل الضــريبية، الذي يهدف إىل 

. وتناول ذلك العمل 2019ويالت  ري املبامهــــــرة قبل عام االنتهاء من وضــــــع  موعة أدواته املتعلقة بالتح
 كال من املسائل السياساتية واإلدارية املتعلقة بفرض الضرائب على تلك األرباح.

وعرضــــت الســــيدة بي ز موضــــوعني إضــــافيني كان يان زيون  قد اق حهما. وكان املوضــــوع األول  - 93
لى اتاالت اليت تكون فيها األســهم مملوكة من خالل ( وبتطبيق ذلك اتكم ع5) 13يتعلق أيضــا باملادة 

مهـــــــــراكة تُعاَمل على أهنا مهـــــــــفافة لا راض الضـــــــــريبية. ويف هذه اتالة، طُر ح ســـــــــؤال عما إذا كانت درجة 
املســامهة ســُتحدَّد على مســتوى الشــراكة أم على مســتوى األعضــاء فيها. وتناول املوضــوع الثاين قاعدة قوة 

( )ب( و )ج( وكان يتعلق مبخاوف من أن مفهوم السلع أو  ريها 1) 7اردة يف املادة اجلاذبية احملدودة الو 
قد يُطبَّق على نطام أوســـــــــــــــع مما ينب ي  “النوع نفســـــــــــــــه أو من أنواع مماثلة”من األنشـــــــــــــــطة اليت هي من 

 (1) 7ومبخــاوف من أن بعو البلــدان قـد حتـاول تطبيق مبــدأ قوة اجلـاذبيــة احملـدودة يف  ـل  يــاب املـادة 
( )ب( و )ج( على بعو 1) 7)ب( و )ج(. وطُر ح ســـــــــــــــؤال آخر عمـــا إذا كـــان  كن تطبيق املـــادة 

 معامالت االقتصاد الرقمي.
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وتطرقت السيدة بي ز إىل مسألة حتديد أولويات العمل بشأن خمتلف املواضيع املق َحة للتحديث  - 94
ة لتقدمي املزيد من التوجيهات بشـــــــــــــــأن تعريف املقبل. وأمهـــــــــــــــارت إىل أن اللجنة الفرعية تعتزم إيالء األولوي

املنشــــــــــــأة الدائمة الذي أُدر ج يف االتفاقية الضــــــــــــريبية النموذجية املتعلقة بالدخل ورأس املال ملنظمة التعاون 
، الذي أوضـــــح يف “املالك املســـــتفيد”وبشـــــأن معل عبارة  2017والتنمية يف امليدان االقتصـــــادي يف عام 

ومن املهم بالنســـــــــــــــبة التفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضـــــــــــــــرييب بني . 2014االتفاقية يف عام 
البلــدان املتقــدمــة النمو والبلــدان النــاميــة أن تقــدم توجيهــات بشــــــــــــــــأن هــاتني املســــــــــــــــألتني لتجنــب حــدوث 
اختالفات  ري مقصــودة يف التفســري بني االتفاقيتني النموذجيتني والتصــدي للمشــاكل النامهــئة عن تضـارب 

 ات احملاكم. وينب ي أن تُتاح ورقة بشأن هذين املوضوعني يف االجتماع املقبل للجنة.قرار 
وأيّد  يع أعضــــــــاء اللجنة الذين قدَّموا مداخالت بشــــــــأن هذين املوضــــــــوعني املق ح الداعي إىل  - 95

هات الصـــــــــــــــادرة تناوهلما. وذُك ر أن من املهم للجنة أن حتدد اجملاالت اليت تتفق أو ال تتفق فيها مع التوجي
عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي بشـــأن هذين املوضـــوعني. وذَكَّرت األمانُة العامة اللجنَة 

قبل بضع سنوات. وسُتعرض تلك املذكرة  “املالك املستفيد”بأن اللجنة ناقشت مذكرة بشأن معل عبارة 
 على أعضاء اللجنة اتاليني.

 
 اإلتف ات - كفف 

م الســــيد بنســــال، منســــق الفريق الفرعي املنشــــأ يف إطار اللجنة الفرعية املعنية بتحديث اتفاقية قدَّ  - 96
األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضــــــــــرييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، للنظر يف مســــــــــألة 

اليت تتناول تلك  E/C.18/2018/CRP.9املدفوعات املتعلقة بال ا يات كقتاوات، ورقة  رفة االجتماعات 
 املسألة، لدف التماس توجيهات اللجنة إىل الفريق الفرعي بشأن عمله يف املستقبل. 

مة النمو وأمهـــــار أوال إىل أن اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضـــــرييب بني البلدان املتقد - 97
والبلدان النامية تركز على  اية حقوم فرض الضـــــــرائب يف دولة املصـــــــدر وتتيح فرضـــــــها على اإلتاوات يف 
دولة املصــــــدر، خمالفة بذلك مبدأ اقتصــــــار فرض الضــــــرائب على دولة اإلقامة املنصــــــوط عليه يف االتفاقية 

لتنمية يف امليدان االقتصادي.   أمهار إىل الضريبية النموذجية املتعلقة بالدخل ورأس املال ملنظمة التعاون وا
أن عددا من الدول األعضــــــاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي قد ســــــجل حتفظات على 
مبدأ اقتصــار فرض الضــرائب على اإلتاوات يف دولة اإلقامة وأن دوال أعضــاء و ري أعضــاء على حد ســواء 

من االتفاقية الضـــــــريبية النموذجية للمنظمة فيما يتعلق  12ادة يف املنظمة أبدت مالحظات على مهـــــــرح امل
مبعاجلة مســألة املدفوعات املتعلقة بال ا يات كقتاوات. وأمهــار كذلك إىل أن هذه املســألة تتســم بالصــعوبة 

من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج  12وأنه ينب ي تقدمي مزيد من التوجيهات يف مهـــــــــــــــرح املادة 
 رييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية.الض
وحتقيقا هلذه ال اية، رأى الســــــــــيد بنســــــــــال أنه  كن للفريق الفرعي أن يدرس األمر ويق ح تقدمي  - 98

من اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضـــــرييب  12املزيد من التوجيهات إلدراجها يف مهــــــرح املادة 
املتقدمة النمو والبلدان النامية بشــــــــأن ثالث مســــــــائل هي: )أ( تصــــــــنيف ال ا يات بوصــــــــفها بني البلدان 

أعماال أدبية أو فنية أو علمية؛ )ب( متييز اســتعمال ال ا يات أو اتق يف اســتعماهلا عن اســتعمال حقوم 
التأليف ا اصــــــة  التأليف املتعلقة بال ا يات أو اتق يف اســــــتعماهلا؛ )ج( ال تيبات بني أصــــــحاب حقوم

 بال ا يات ووسطاء توزيعها.
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وخالل املناقشـــــــــة اليت أعقبت ذلك، أقّر عدد من أعضـــــــــاء اللجنة بأن هلذه املســـــــــائل أمهية كبرية  - 99
بالنســــبة للبلدان النامية، بالنظر إىل التطور الســــريع للتكنولوجيا ومدى نقلها ع  اتدود. وُحد دت ضــــرورة 

ريف اتايل لبتاوات على املدفوعات املتعلقة بال ا يات باعتبارها مســألة رئيســية توضــيح كيفية تطبيق التع
فيما يتعلق بتصــنيف ال ا يات بوصــفها أعماال أدبية أو فنية أو علمية. وأمهــار بعو أعضــاء اللجنة أيضــا 

دولة  إىل أن أحد النُـُه  البديلة  كن أن يتمثل يف امهـــــــــــــــ ا  فرض الضـــــــــــــــرائب على تلك املدفوعات يف
املصــــدر بصــــرف النظر عن تصــــنيفها كقتاوات، نظرا لامهية املتزايدة اليت يكتســــيها بالنســــبة للبلدان النامية 

 اتفاظ على حقوقها يف فرض الضرائب على تلك املدفوعات.
وأعرب الســـيد بنســـال عن مهـــكره للجنة على التعليقات واملق حات املقدَّمة وأمهـــار إىل أن الفريق  - 100

 سيأخذها يف االعتبار يف سيام مواصلته لعمله.الفرعي 
 

 د ر الضلائب  تبائب الموارد المحللب    تحقلق أهداف التنملب المستدامب - الم 
دور الضـــرائب ”قدَّم الســـيد تونينو ورقة  رفة االجتماعات املقدمة من األمانة العامة حتت عنوان  - 101

(. والحظ أنه يُنظَر إىل E/C.18/2018/CRP.19) “مية املســــــتدامةوتعبئة املوارد احمللية يف تنفيذ أهداف التن
تعبئة املوارد احمللية واســـــــــتخدامها بصـــــــــورة فعالة على أهنما يؤديان دورا مركزيا يف حتقيق التنمية املســـــــــتدامة. 

احمللي والدويل دورا يتجاوز عنصر التمويل، وال سيما عن و كن أن يؤدي فرض الضرائب على الصعيدين 
طريق اتد من عدم املســـــــــــاواة وتعزيز التنمية املســـــــــــتدامة الشـــــــــــاملة للجميع. ومن األمثلة على ذلك تعزيز 
املســــــاواة بني اجلنســــــني عن طريق اتوافز الضــــــريبية اليت تســــــتهدف القطاعات االقتصــــــادية اليت تعمل فيها 

 وعن طريق حتسني القدرات اإلدارية للبلدان من أجل حتقيق التنمية املستدامة.أ لبية من النساء 
وأمهــار الســيد تونينو إىل أنه يف إطار اقتصــاد عاملي متزايد ال ابط، ال  كن للســياســات احمللية أن  - 102

هنا تنشــــــأ تدعم بشــــــكٍل كاٍف التنمية املســــــتدامة من دون التعاون الضــــــرييب الدويل فيما بني البلدان، ومن 
الصلة ا اصة بدور اللجنة. وسلط الضوء على بعو اجملاالت اليت يكتسي فيها عمل اللجنة أمهية خاصة 

، مبا يف ذلك كبح نقل األرباح على الصــــــــعيد الدويل، وتقليل اتواجز التجارية 2030بالنســــــــبة  طة عام 
وجيات واملهارات اجلديدة، ومكافحة الدولية )من قبيل االزدواج الضــــرييب(، وتشــــجيع االســــتثمار، والتكنول

 التهرب من الضرائب وجتنبها.
وناقش الســـــــيد تونينو أيضـــــــا دور اللجنة يف حتليل املســـــــائل املتصـــــــلة برقمنة االقتصـــــــاد، واملعاملة  - 103

الضريبية للمشاريع املمولة من اجلهات املالة واالستدامة البيئية من خالل فرض الضرائب على االنبعاثات 
 ونية، وتقدمي توجيهات بشأهنا.الكرب
 2030ودعا الســـيد تونينو اللجنة إىل مواصـــلة النظر يف الصـــالت القائمة بني عملها وخطة عام  - 104

والكيفية اليت  كن لا صـــــيا ة هذه الصـــــالت وتعميمها على نطام واســـــع، والطريقة اليت  كن لا للجنة 
، والكيفية اليت  كن لا لعملها أن 2030ذ خطة عام أن تســــاعد على التوعية بالضــــرائب ودورها يف تنفي

يراعي بشــــــــكل أفضــــــــل االحتياجات اإلمنائية احملددة من خمتلف البلدان ودعمها يف العمل من أجل حتقيق 
 أهداف التنمية املستدامة.

تعزيز وأعرب  يع املتكلمني عن تقديرهم للجهود اليت يبذهلا مكتب متويل التنمية املســــتدامة ليس ل - 105
أعمال اللجنة وتيســريها فحســب، بل أيضــا إلبراز عملها بشــكل أوضــح ضــمن اإلطار األوســع ل نام  عمل 
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ببعو  األمم املتحدة للتنمية املســـــــــــــتدامة. والحظ البعو أن تلك الصـــــــــــــالت  نية عن البيان فيما يتصـــــــــــــل
راجية أو على االقتصاد أو فرض الضرائب على الصناعات االستخجوانب عمل اللجنة مثل الضرائب البيئية، 

الرقمي. والحظ آخرون أنــه على الر م من ضــــــــــــــرورة إبراز تلــك الصــــــــــــــالت القــائمــة بني عمــل اللجنــة وخطــة 
، فقن اللجنة ســـتســـتفيد من اتفاظ على تركيزها على واليتها األســـاســـية واســـت الل ميز ا النســـبية، 2030 عام

 تُناَقش فيها جوانب أخرى من أهداف التنمية املستدامة.واإلسهام يف الوقت نفسه يف املنتديات الدولية اليت 
وتطوع ســتة من أعضــاء اللجنة للعمل عن كثب مع مكتب متويل التنمية املســتدامة بُ ية مواصــلة  - 106

حتديد الصـــــــــالت القائمة بني والية اللجنة يف  ال التعاون الضـــــــــرييب والتنمية املســـــــــتدامة، مبا فيها أهداف 
، ووصــــف تلك الصــــالت والتعريف لا. و كن أن يســــاعد القيام بذلك يف إدماج أفكار التنمية املســــتدامة

اللجنة يف احملافل واألحداث واالسـ اتيجيات ذات الصـلة بالتنمية املسـتدامة، مبا يف ذلك تنفيذ اسـ اتيجية 
 .2030األمني العام لتمويل خطة عام 

 
 مسفئل أخلى - ملم 

املسائل املتعلقة مبخططات التهرب من الضرائب وجتنبها على الصعيد  قدم خوسيه ترويا ورقة عن - 107
الدويل، مبا يف ذلك اســتخدام الشــركات الصــورية. وأمهــار إىل أنه  كن للجنة أن تقوم باملزيد من العمل يف 

لكية هذا اجملال، وال سيما يف  ال بناء القدرات واق اح معيار جديد للتبادل التلقائي للمعلومات بشأن امل
 الفعلية للشركات.

وأمهري يف هذا الصدد إىل عمل اللجنة نفسها وإىل أعمال املنتدى العاملي املعين بالشفافية وتبادل  - 108
املعلومات لا راض الضـــريبية، واإلطار الشـــامل املتعلق بتاكل الوعاء الضـــرييب ونقل األرباح. وأمهـــار بعو 

لة أعضــــــــــــــــاء اللجنـة إىل أن إحـدى األولويـات قـد تتم ثـل يف تر ـة املعـايري واملبـادة التوجيهيـة ذات الصــــــــــــــ
املوضــــوعة مؤخرا إىل خطوات عملية يتســــل للبلدان اتباعها، وإىل أن بناء القدرات يكتســــي أمهية بال ة يف 
دعم البلدان النامية على االضـــــطالع لذا اجلهد. و  تتخذ اللجنة أي قرار فيما يتعلق بالعمل بشـــــأن هذا 

 األمانة ستدعم السيد ترويا يف وضع مق حيه.املوضوع، ولكن 
وخالل الدورة، أقّر أعضــــــــــــــاء اللجنة واملراقبون باملســــــــــــــامهة اهلامة اليت قدمتها اجلهات املضــــــــــــــيفة  - 109

الجتماعات اللجنة الفرعية، فضال عن املفوضية األوروبية وحكومة اهلند اللتني أسهمتا ماليا يف دعم تلك 
 الل دعم مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية من البلدان النامية.االجتماعات، ال سيما من خ

وأمهـــــــارت اللجنة أيضـــــــا إىل أمهية النشـــــــر الســـــــريع للتوجيهات اليت تقدمها، مثل النماذج واألدلة  - 110
 والكتيبات، بالل ات الرمسية لامم املتحدة.
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 الفصل اللالع
 المسفئل الت  تتطلب من المجلس االقتصفدي  االجتمفع  الات  لهف   

 
مشةةةةل ر مقلر يوصةةةةى لأ  يبتمد: المجلست مكف   تواري  انبقفد الد رة الثفمنب عشةةةةلة   

 للجنب  جد ل أعمفلهف المؤقت
توصـــــي جلنُة ا  اء املعنية بالتعاون الدويل يف املســـــائل الضـــــريبية اجمللَس االقتصـــــادي واالجتماعي  - 111

 باستعراض واعتماد مشروع املقرر التايل: 
 

 مشل ر مقلر  
مكف   تواري  انبقفد الد رة الثفمنب عشةةةةةةةةةلة للجنب ال الاع المبنلب لفلتبف   الد ل     المسةةةةةةةةةفئل   

 الضليالب  جد ل أعمفلهف المؤقت 
 :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
أن تُعَقد الدورة الثامنة عشـــــــــــــــرة للجنة ا  اء املعنية بالتعاون الدويل يف املســـــــــــــــائل  يُقرر )أ( 

 ؛ 2019نيسان/أبريل  26إىل  23يويورك يف الف ة من الضريبية يف ن
 يوافق على جدول األعمال املؤقت التايل للدورة الثامنة عشرة للجنة: )ب( 
 افتتاح الرئيسني املشارَكنين للدورة. - 1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. - 2 
 املسائل الضريبية:مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة بالتعاون الدويل يف  - 3 
 املسائل اإلجرائية للجنة؛ )أ(  
تقرير اللجنة الفرعية املعنية بتحديث اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج  )ب(  

 الضرييب بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، مبا يف ذلك ما يلي:
 فرض الضرائب على اإلتاوات؛ ‘1’   

 على أدوات االستثمار اجلماعية.فرض الضرائب  ‘2’   
 الضرائب وأهداف التنمية املستدامة: تقرير املتابعة؛ )ج(  
 حتديث دليل األمم املتحدة العملي ألسعار التحويالت للبلدان النامية؛ )د(  
حتديث الكتيب املتعلق مبجموعة خمتارة من املســــائل يف  ال فرض الضــــرائب  ) (  

 يف البلدان النامية؛على الصناعات االستخراجية 
حتديث دليل التفاوض على املعاهدات الضـــــــــــريبية الثنائية بني البلدان املتقدمة  )و(  

 النمو والبلدان النامية؛
 جتنُّب املنازعات وتسويتها؛ )ز(  
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 بناء القدرات؛ )ح(  
 املسائل الضريبية البيئية؛ ) (  
 ات األمهية بالنسبة للبلدان النامية؛املسائل ذ -اآلثار الضريبية لالقتصاد الرقمي  )ي(  
 فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية؛ )ك(  
 العالقة بني املعاهدات الضريبية ومعاهدات التجارة واالستثمار؛ )ل(  
 مسائل أخرى مطروحة للنظر فيها. )م(  
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