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 احملتوايت
 الصفحة   الفصل

ر مقدمة - األقل  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  4  ر
ر تنظيم الدقرة -الثاين   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  6  ر
ر مناقشة قاستنتاجات بش ن املسائل املوضوعية املتعلقة ابلتعاقن الدقيل يف املسائل الضريبية -الثالث   ر ر ر ر ر ر ر ر  8  ر

ر ا جرائية لّلجنةاملسائل  - ألف   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر  8  ر
املسأأأأأأأائل املتصأأأأأأألة بتحديث اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية لالاث قاب الضأأأأأأأري  ب  البلدان املتقدمة  - اءأأأب  

ر الن و قالبلدان النامية  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  8  ر
ر الضرائب قأإلداا التن ية املستدامة: تقرير املتابعة  -جيم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  11  ر
ر حتديث  ليل األمم املتحدة الع لي ألسعار التحويالت للبلدان النامية  - ال    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  12  ر
حتديث الكتيب املتعلق مبج وعة خمتارة م  املسأأأأأأأأأأأأائل يف اال عرى الضأأأأأأأأأأأأرائب عل  الصأأأأأأأأأأأأناعات  -إلاء   

ر  االستخراجية يف البلدان النامية ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  13  رر
 16  حتديث  ليل التفاقى عل  املعاإلدات الضريبية الثنائية ب  البلدان املتقدمة الن و قالبلدان النامية  - قاق   
ر جتنب املنااثعات قتسويتها  - اثاي   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر  16  ر
ر بناء القدرات  - حاء   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر  18  ر
ر املسائل الضريبية البيئية  -طاء    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر  19  ر
ر النامية  للبلدان ابلنسبة األمهية لات املسائل - الرق ي لالقتصا  الضريبية اآلاثر -ايء     ر ر ر ر ر ر ر  20  ر
ر  ا منائية املشاريع عل  الضرائب عرى -كاا    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  23  ر
ر  قاالستث ار التجارة قمعاإلدات الضريبية املعاإلدات ب  العالقة -الم     ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  24  ر
ر مسائل أخرى -ميم     ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر  25  ر

ر عيهاالبت  قاالجت اعي االقتصا ي اجمللس م  تتطلب اليت املسائل - الرابع  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  26  ر
 قجدقل للجنة عشأأأأأأأأأأأأأأأرة التاسأأأأأأأأأأأأأأأعة الدقرة انعقا  قتواريخ مكان: اجمللس يعت د  أبن يوصأأأأأأأأأأأأأأأ  مقرر مشأأأأأأأأأأأأأأأرق   

ر املؤقت أع اهلا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  26  ر
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 اافصل األول
 مقدم   

ُعقدت الدقرة ، 2019/207قمقرر   2004/69ع ال بقرار اجمللس االقتصأأأأأأأا ي قاالجت اعي  - 1
    23الثامنة عشأأأأأأأأرة للجنة انياء املعنية ابلتعاقن الدقيل يف املسأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأريبية يف نيويورك يف الف ة م  

 ر 2019نيسان/أبريل  26
 مراقباًر 148عضواً ابللجنة ق  22قحضر الدقرة الثامنة عشرة  - 2
(، عل  E/C.18/2019/1 اهلا )قكان جدقل األع ال املؤقت للدقرة الثامنة عشأأأأأأأأأأأأأأأرة قتنظيم أع - 3

 النحو الةي اعت دته اللجنة، كالتايل:
 اعتتاح الرئيس  املشارك  للدقرةر - 1 

  قرار جدقل األع ال قتنظيم األع الر - 2 
 مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة ابلتعاقن الدقيل يف املسائل الضريبية:  - 3 
 املسائل ا جرائية للجنة؛  )أ(  
تقرير اللجنة الفرعية املعنية بتحديث اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية لالاث قاب  )ب(  

 :الضري  ب  البلدان املتقدمة الن و قالبلدان النامية، مبا يف للك ما يلي
 عرى الضرائب عل  ا اتقات؛ ‘1’   
 عرى الضرائب عل  أ قات االستث ار اجل اعيةر ‘2’   
 الضرائب قأإلداا التن ية املستدامة: تقرير املتابعة؛ )ب(  
 حتديث  ليل األمم املتحدة الع لي ألسعار التحويالت للبلدان النامية؛ ) (  
املسأأأأأائل يف اال عرى الضأأأأأرائب  حتديث الكتيب املتعلق مبج وعة خمتارة م  )ه(  

 عل  الصناعات االستخراجية يف البلدان النامية؛
حتديث  ليل التفاقى عل  املعاإلدات الضأأأأأأأأأأأريبية الثنائية ب  البلدان املتقدمة  )ق(  

 الن و قالبلدان النامية؛
 جتنب املنااثعات قتسويتها؛ )اث(  
 بناء القدرات؛ )ح(  
 ة؛املسائل الضريبية البيئي )ط(  
 املسائل لات األمهية ابلنسبة للبلدان النامية؛ -اآلاثر الضريبية لالقتصا  الرق ي  )ي(  
 عرى الضرائب عل  املشاريع ا منائية؛ )ك(  
 العالقة ب  املعاإلدات الضريبية قمعاإلدات التجارة قاالستث ار؛ )ل(  
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 مسائل أخرى مطرقحة للنظر عيهار )م(  
 للدقرة التاسعة عشرة للجنةر جدقل األع ال املؤقت - 4 
 اعت ا  تقرير اللجنة ع  أع ال  قرهتا الثامنة عشرةر - 5 
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 اافصل ااثدين 
 تنظيم اادورة   

 
 افتتدح اادورة ااثدمن  عشرة وإقرار جدول األعمدل  

، اعتتح الرئيسأأأأأأأان املشأأأأأأأاركان لّلجنة، كارمل بي اث ق يريك منسأأأأأأأا ، 2019نيسأأأأأأأان/أبريل  23يف  - 4
الدقرة الثامنة عشأأأأأرة للجنة انياء املعنية ابلتعاقن الدقيل يف املسأأأأأائل الضأأأأأريبيةر قألق   عيد حنيف، مدير 
مكتب متويل التن ية املسأأأأأأأأأأأأتدامة التابع   ارة الشأأأأأأأأأأأأؤقن االقتصأأأأأأأأأأأأا ية قاالجت اعية كل ة ترحيب نيابًة ع  

 األم  العامر
ي تضأأأأأأأأأأطلع به اللجنة يف سأأأأأأأأأأيا  التن ية ققدم السأأأأأأأأأأيد حنيف يف مالحظاته قصأأأأأأأأأأفا للع ل الة - 5

املسأأتدامة األقسأأع نطاقا، مع ا  أأارة    ا وعة متنوعة م  االجتاإلات اليت تعرقل اجلهو  الرامية    بلو  
أإلداا التن ية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامةر عةكر م  بينها تفاقت الن و، قارتفا  مسأأأأأأأأأأأأأأأتوايت الديون، قالتقلبات املالية 

، قكةلك تغري املناخر قأ أأأأار    أمهية القواعد قا  ارة الضأأأأريبية الفعالة، قكةلك قالتوترات التجارية العاملية
 ضرقرة حتس  التعاقن الضري  م  أجل اثاي ة تعبئة املوار  احمللية لت ويل التن ية املستدامةر

ققجه السأأأأأأيد حنيف االنتبا     الدقر اهلام قاملسأأأأأأت ر الةي تضأأأأأأطلع به اللجنة بشأأأأأأ ن مسأأأأأأائل  - 6
سية مل يتصّد هلا أحد م  قبل عي ا يتعلق بتعبئة املوار  احمللية، مثل عرى الضرائب يف االقتصا  الرق ير رئي

ققال  ن إلةا املوضأأأو  الةي ال ي ال يطرح حتدايت تتعلق بتطبيق القواعد التقليدية يف حاالت ال تت ا أأ  
 يف إلة  اجملاالتر معها متامار قحّث اللجنة عل  أن تظل يف طليعة أصحاب الفكر اجلديد

قعند استعراى السيد حنيف جلدقل أع ال الدقرة، أكد عل  الصلة ب  عرى الضرائب قحتقيق  - 7
أإلداا التن ية املسأأأأأتدامة، ق أأأأأد  عل  أن عرى الضأأأأأرائب يؤ ي  قرا أكي م  ار  تعبئة املوار ر قأ أأأأار 

دم املسأأأأأأاقاة قيشأأأأأأجع السأأأأأأياسأأأأأأات    الكيفية اليت ميك  هبا لفرى الضأأأأأأرائب أن يسأأأأأأاعد يف ا د م  ع
قخطة ع ل أ يس أاباب الصأأأا رة ع   2030قالسأأألوكيات األخرى اليت تدعم خطة التن ية املسأأأتدامة لعام 

 املؤمتر الدقيل الثالث لت ويل التن يةر
قسأأأأألي السأأأأأيد حنيف الضأأأأأوء عل  بعل أنشأأأأأطة تن ية القدرات اليت يضأأأأأطلع هبا مكتب متويل  - 8

قاليت تسأأأأأأأأأتفيد م  منتجات اللجنة قنتائ  أع اهلار قتعّهد مبواصأأأأأأأأألة  عم األمانة العامة التن ية املسأأأأأأأأأتدامة 
للجنة قألنشطة جلاهنا الفرعيةر قأقضح السيد حنيف أن مكتب متويل التن ية املستدامة مست ر يف الت اس 

ا الفرعية(، قطلب    املسامهات املالية م  أجل اثاي ة املوار  املتاحة لت ويل أع ال اللجنة )مبا يش ل جلاهن
أعضأأاء اللجنة أن يضأأطلعوا بدقر  عوي يف سأأبيل  اا  موار  جديدةر قأ أأار    املشأأرق  املتعد  املا   
ا ايل الةي يرمي    حتقيق أإلداا منها  عم   أأأأراك البلدان يف املناقشأأأأات قاملؤسأأأأسأأأأات الدقلية املتعلقة 

نطال  م  قاعدة أعرى، قمنها كةلك حتسأأأأ  قتع ي  ابلضأأأأرائب عل   و يتسأأأأم مب يد م  الشأأأأ ول قابال
 أثر جهو  تن ية القدرات الرامية    تع يم ع ل اللجنة قتفعيله عل  املستوى القطرير

قتكلم السأأأأأأأأأأأأأأيد حنيف أيضأأأأأأأأأأأأأأا ع  التفاعل عل  مسأأأأأأأأأأأأأأتوى األمانة العامة مع املنظ ات الدقلية  - 9
ا صأأأأأأر، التعاقن ب  صأأأأأأندق  النقد الدقيل قمنظ ة قا قلي ية األخرى، مبا يشأأأأأأ ل، عل  سأأأأأأبيل املثال ال 

التعاقن قالتن ية يف امليدان االقتصأأأأأأأأأأأأأأأا ي قاألمم املتحدة قا وعة البنك الدقيل م  خالل منتدى التعاقن 
بشأأ ن املسأأائل الضأأريبيةر قأ أأار    أن املنتدى يضأأطلع بطائفة منوعة م  األنشأأطة، م  بناء القدرات    
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تتعلق ابملسأأأائل السأأأياسأأأاتية قا  ارية، قللك ضأأأ   ا طار األقسأأأع نطاقا املتصأأأل  نتاب ا وعات أ قات 
 ابلضرائب قأإلداا التن ية املستدامةر

ق أأأأأكر الرئيس املشأأأأأارك، السأأأأأيد منسأأأأأا ، السأأأأأيد حنيف عل  مالحظاته، ق عا أعضأأأأأاء اللجنة  - 10
القتضأأأأأأأأأأاء، الت اسأأأأأأأأأأا مل يد م  قاملشأأأأأأأأأأارك     التفكر يف تلك املالحظات، قالتواصأأأأأأأأأأل مع األمانة، عند ا

 التعليقات أق ا يضاحاتر
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 اافصل ااثداث 
مندقشةةةةة  واجةةةةةتنتدجدت بشةةةةةعيل املسةةةةةدئل املونةةةةةوعي  املتعلق  عاتعدويل اادو      

 املسدئل ااضريبي  
 

 املسدئل اإلجرائي  اّلجن   - أاف 
جراءات، يف جلسأأة مغلقة، قامت سأأتيفاين مسيث، منسأأقة اللجنة الفرعية املعنية ابمل ارسأأات قا  - 11

بعرى قرقة غرعة اجت اعات أُعّدت بشأأأ ن امل ارسأأأات قأسأأأاليب الع ل كي تعت دإلا اللجنة، عل  أسأأأاس 
النظام الداخلي لل جلس االقتصأأأأأأأأأأأأأأأا ي قاالجت اعي قعل   و مّتسأأأأأأأأأأأأأأأق معه، قبناء عل  التعليقات اليت 

 ها قعل  ا سهامات املقّدمة م  األمانةرأُبديت يف الدقرات السابقة لّلجنة قاملناقشات اليت  ارت عي
قبعد  جراء مناقشأأأأأأة، اعت دت اللجنة امل ارسأأأأأأات قأسأأأأأأاليب الع ل املق حة مع   خال تغيريات  - 12

طفيفة عليها، قإلي سأأأأأأُتنشأأأأأأر عل  موقع اللجنة الشأأأأأأبكير قتقرر أن تواصأأأأأأل اللجنة الفرعية ع لها  عدا  
يف  أأأأرقح اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية لالاث قاب الضأأأأري  ب   قرقة ع  خيارات التعامل مع آراء األقلية

البلدان املتقدمة الن و قالبلدان النامية، كي تنظر عيها اللجنة يف  قرهتا التاسعة عشرةر ققيل  ن إلةا الع ل 
 ال يتطلب أي تغيري يف الواليةر 

 
ي  االزدواج ااضرييب بني اابلدايل املسدئل املتصل  بتحديث اتفدقي  األمم املتحدة اانموذج - عء 

 املتقدم  اانمو واابلدايل ااندمي  
أقضأأأأأأأأحت كارمل بي اث، منسأأأأأأأأقة اللجنة الفرعية املعنية بتحديث اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية  - 13

لالاث قاب الضأأأأأأأأأأأأأأأري  ب  البلدان املتقدمة الن و قالبلدان النامية، أنه عل  الرغم م  أن ثال  قرقات غرا 
)ب( م  جدقل األع ال، عإن املناقشأأأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأأأأ ك  عل  الورقة  3اجت اعات قد أُعّدت عي ا يتعلق ابلبند 

 ر(1)(.9CRP/18/2019E/Cاملتعلقة مبس لة عرى الضرائب عل  األرابح الرأمسالية )
قأقضح السيد راجات بنسال، الةي أعد تلك الورقة، أهنا تتض   مق حاً يس ح بفرى ضريبة  - 14

املصأأأأأأأأأدر عل  التحويالت غري املبا أأأأأأأأأرةر قأضأأأأأأأأأاا أن املسأأأأأأأأأ لة ال تتعلق بتحديد ما  لا كان ينبغي عرى 
ون ضأأأأأأأأأأأأأأأرائب عل  األرابح املت تية م  التحويالت غري املبا أأأأأأأأأأأأأأأرة، عهةا موضأأأأأأأأأأأأأأأو  يتعلق يف جوإلر  ابلقان

الداخلي،  منا تتعلق املسأأأأ لة بتحديد الكيفية اليت ينبغي أن تسأأأأتوعب هبا املعاإلدات الضأأأأريبية القرار الةي 
يتخة  أي بلد أبن يفرى ضأأأأريبة عل  مثل إلة  التحويالتر قعرى املق ح املطرقح يف قرقته ابلتفصأأأأيل، 

م  اتفاقية األمم املتحدة  13ا ة م   أأأأأأرح امل 18قاملسأأأأأأتند أسأأأأأأاسأأأأأأا    ا كم املوجو  ابلفعل يف الفقرة 
الن ولجيةر ققال  نه بين ا يسأأتخدم بعل البلدان، قمنها الصأأ ، قواعد أق مبا م عامة ملكاعحة التحايل 
لفرى الضأأأأأأأأأأأأأأرائب عل  األرابح املت تية م  التحويالت غري املبا أأأأأأأأأأأأأأرة، عإن إلةا النه   دق  النطا  ألنه 

(، اليت أُ رجت يف كلتا االتفاقيت  4) 13يلر قأ ار    أن املا ة يقتصر عل  املعامالت املنطوية عل  حتا
الن ولجيت  لألمم املتحدة قمنظ ة التعاقن قالتن ية يف امليدان االقتصأأا ي، قاليت يبدق أهنا حتظ  ابلقبول، 

__________ 

-www.un.org/esa/ffd/events/event/tax-eighteenthقاثئق الدقرة الثامنة عشأأأأأأأأأأأأأأأرة لّلجنة متاحة عل  العنوان الشأأأأأأأأأأأأأأأبكي  (1) 

session.htmlر 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2019/CRP9
https://www.un.org/esa/ffd/events/event/tax-eighteenth-session.html
https://www.un.org/esa/ffd/events/event/tax-eighteenth-session.html
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دة تسأأأأأأأ ح بفرى ضأأأأأأأريبة عل  التحويالت غري املبا أأأأأأأرة لل  تلكات غري املنقولة، ققال  نه يل م  اا  قاع
 مماثلة لتغطية األرابح املت تية م  حتويل األنوا  األخرى م  األصولر

 13قأقضأأح السأأيد بنسأأال، ر اً عل  سأأؤال، أن املق ح املطرقح يف قرقته يت ثل يف تضأأ   املا ة  - 15
م  الشأأأأرحر  18م  اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية صأأأأيغة معّدلة بشأأأأكل طفيف للحكم الوار  يف الفقرة 

ع ا أبن أثر إلةا املق ح إلو السأأأأأأأأأأأأأأأ اح بفرى ضأأأأأأأأأأأأأأأريبة املصأأأأأأأأأأأأأأأدر ليس عقي عل  األرابح املت تية م  قا
التحويالت غري املبا أأأأأأرة قلك  أيضأأأأأأا عل  األرابح املت تية م  التصأأأأأأرا يف طيع األصأأأأأأول اليت ال تغطيها 

ون مفيدا م  م  املا ةر قيف إلةا الصأأأأأأأأد ، أضأأأأأأأأاا أن إلةا املق ح سأأأأأأأأيك 5    1حاليا أحكام الفقرات 
اثاقية منح حقو  ضأأأأأأأأأريبية للدقل اليت نشأأأأأأأأأ ت عيها إلة  األرابح، قللك  ع ا لتعبئة املوار  احمللية للبلدان 
النامية قابلتايل حتقيق أإلداا التن ية املسأأأأأأأأأأتدامةر قأ أأأأأأأأأأار    عدم قجو  أي مير يف  أأأأأأأأأأرقح االتفاقيت  

صأأأأأأأا ي قاألمم املتحدة جلعل ا ق يف عرى الضأأأأأأأرائب الن ولجيت  ملنظ ة التعاقن قالتن ية يف امليدان االقت
 عل  األرابح الرأمسالية املت تية م  حتويل ابقي األصول مقتصرا عل  بلد ا قامةر

ق أأأأأأأأأأرحت عضأأأأأأأأأأوة ابللجنة موقف بلدإلا الةي يفضأأأأأأأأأأل أن يكون  خضأأأأأأأأأأا  األرابح املت تية م   - 16
املنطوية عل  حتايلر قأعربت ع  رأي  التحويالت غري املبا أأأأأأأأرة لضأأأأأأأأريبة املصأأأأأأأأدر مقصأأأأأأأأورا عل  ا االت

 مفا   أن جتاقاث حدق  إلة  ا االت ميك  أن يؤثر عل  االستث ار األجن ر
قلكر عضأأأأأأأأأأأأأأأو آخر ابللجنة أن املق ح الوار  يف الورقة، الةي يةإلب    ما إلو أبعد بكثري م   - 17

م  الع لر عاملق ح يسأأ ح بفرى التحويالت غري املبا أأرة، يطرح مسأأائل سأأياسأأاتية مه ة حتتاب    م يد 
ضأأأأريبة املصأأأأدر عل  األرابح املت تية م  التصأأأأرا يف طيع أنوا  األصأأأأول تقريبا، عل  الرغم م  أن أماك  
قجو  الكثري م  إلة  األصول ميك  أن تتغري بسهولةر قأ ار    أن ا وعة األ قات املتعلقة ابلتحويالت 

تدى التعاقن بشأأأأأأأأأ ن املسأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأريبية رّك ت عل  التحويالت غري غري املبا أأأأأأأأأرة انارجية اليت أعّدإلا من
املبا أأأرة لل  تلكات غري املنقولة، قحقو  االسأأأتغالل يف قطا  االسأأأتخراب، قبعل تراخي. االتصأأأاالتر 
قرأى العضأأأأأأأأأأأأأو أن أحد البدائل امل كنة إلو تضأأأأأأأأأأأأأييق نطا  املق ح ليقتصأأأأأأأأأأأأأر عل  التحويل غري املبا أأأأأأأأأأأأأر 

 األصولر هلة 
عرب أعضأأأاء آخرقن ع   أأأواغل متعلقة مبسأأأائل سأأأياسأأأاتية مشأأأاهبة أق  مكانية التعامل   اراي قأ - 18

مع القاعدة املق حةر قكانت إلناك أيضأأأأأأأأأأأأأأا مداخالت معارضأأأأأأأأأأأأأأة للنه  املق ح يف املةكرة قاملت ثل يف ترك 
أن إلة   القانون الداخلي لكل  قلة حيد  ما  لا كان إلناك مكسأأأأأأأأأب نشأأأأأأأأأ  يف تلك الدقلة، حيث اعتيقا

 القاعدة ست يد م  خماطر االاث قاب الضري  قتنتق. م  اليقينيةر
قيف ح  أعرب بعل املراقب  ع  أتييدإلم للقاعدة املق حة، اتفق مراقبون آخرقن مع ما أعرب  - 19

عنه بعل أعضأأأأأاء اللجنة م   أأأأأواغلر قالح  مراقب أن املق ح الوار  يف املةكرة م   أأأأأ نه أن اعل م  
(، تكرارا ألحكام أخرىر قأعربت األمانة ع  أتييدإلا لةلك 3) 13، عي ا عدا املا ة 13املا ة أحكام 

الرأير قتساءل مراقب ع  سر ال    يف  ضاعة حكم كهةا    اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية اليت تدعم 
 حق بلأد املصأدر يف عأرى الضريبةر

ح يثري مسأأأأأأائل سأأأأأأياسأأأأأأاتية متنوعةر قم  إلة  املسأأأأأأائل قأ أأأأأأري يف بعل املداخالت    أن املق   - 20
أن تسأأأأأ ح بفرى ضأأأأأريبة املصأأأأأدر عل  كل األرابح الرأمسالية اليت تنشأأأأأ  يف  13كان ينبغي لل ا ة   لا ما

 قلة مار عإلا كان األمر كةلك، تنشأأأأأأ  مسأأأأأأ لة أخرى لات صأأأأأألة، أال قإلي كيفية حتديد ما  لا كان إلناك 
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ن للك مثال اب حالة    القانون الداخلي أق قعقاً لقاعدة تعاإلدية تتعلق ربح نشأأأأأأأأأأأأأ  يف الدقلة )ك ن يكو 
بفرى ضريبة املصأأأأأأأأأأأأأأأأدر(ر قأ ري    مس لة سياساتية أخرى، قإلي مس لة ما  لا كان ينبغي تعديل املا ة 

للس اح بفأأأأأأأرى ضريبأأأأأأأة املصأأأأأأأدر عل  عئة أكي م  التحويالت غري املبا رة، عإلا كان األمر كةلك،  13
ون املس لة إلي حتديد أنوا  األصول اليت ستخضع للضريبة )مثل امل تلكات غري املنقولة قبعل األصول تك

 غري املل وسة مثل تراخي. االتصاالت، قإلو اق اح يبدق أنه حيظ  بدعم قاسع النطا (ر
كية قطُرح سأأؤال سأأياسأأاي آخر يتصأأل ابلسأأؤال السأأابق، قإلو ما  لا كان ينبغي حتديد عتبة لل ل - 21

غري املبا أأأأأأأرة ال ُيسأأأأأأأ ح بفرى ضأأأأأأأريبة املصأأأأأأأدر عل  التحويالت غري املبا أأأأأأأرة اليت تقل عنها، عل  غرار 
(، اليت ال تنطبق 4) 13األحكأأام املوجو ة يف القأأانون الأداخلي لبعل البلأأدان أق مأا إلو مأدرب يف املأا ة 

 املائة م  قي تها بطريقة يف 50 ال عل  التصأأرا يف األسأأهم أق غريإلا م  ا صأأ. اليت تسأأت د أكثر م  
 مبا رة أق غري مبا رة م  ممتلكات غري منقولة موجو ة يف الدقلةر

قيف معرى الر  عل  إلة  الشأأواغل املثارة، الح  السأأيد بنسأأال أن ما يُ عم م  صأأعوابت   ارية  - 22
للك مل يسأأأأأبق أن  (ر ققال  نه مع4) 13قخماطر ااث قاب ضأأأأأري  إلي أمور قائ ة ابلفعل عي ا يتعلق ابملا ة 

لوحظت أي مشأأأأأكلة مه ة يف إلةا الصأأأأأد  أق أُبلذ ع  مثل إلة  املشأأأأأكلةر قم  ر، عليس إلناك يف رأيه 
أي سأأأأأأأأأأأبب للقلقر قسأأأأأأأأأأأا  التنفية يف بلد  مثاالر ققال كةلك  ن صأأأأأأأأأأأعوابت التنفية إلي عل  أي حال 

ة  األحكام، قال عالقة هلا مسأأأأأأأأأأأأأأأائل تتعلق يف جوإلرإلا ابلقانون الداخلي للبلد الةي  تار اعت ا  مثل إل
 بقرار اعت ا  حكم تعاإلدي م  عدمهر

قتطر  السيد ابنسال    اجلانب املتصل بقاعدة حتديد املصدر يف مق حه الداعي    أن يكون  - 23
م قكا للدقلة أن حتّد  يف قانوهنا الداخلي مكان نشأأأوء الربح م  التحويل غري املبا أأأر، عةكر أن امل ارسأأأة 

يف إلةا الصأأأأأأأأأد  يف القوان  الداخلية متباينة قسأأأأأأأأأيصأأأأأأأأأعب  اا  قاعدة موحدة يف ا كم التعاإلدي  املتبعة
املق ح لتطبيقها عل  التحويالت غري املبا أأرة انارجية، عل  عكس ا الة املتعلقة ابلفائدة حيث كان م  

قانون  اخلي يعتي السهل تص يم قاعدة لتحديد املصدرر ق ّلل عل  للك مبثال  كم منصوص عليه يف 
أن الربح م  التحويل غري املبا أأر قد نشأأ  يف الدقلة  لا كان ج ء كبري م  قي ة األصأأل احملول بشأأكل غري 
مبا أأأأأأأأأر   أأأأأأأأأئا ع  أصأأأأأأأأأول موجو ة يف تلك الدقلةر قاعتي أن ترك القرار املتعلق بقاعدة حتديد املصأأأأأأأأأدر 

 أأأأأأأأأأأ نه أن  لق حالة م  ا هبامر قانتقل     لل فاقضأأأأأأأأأأأات الثنائية ك ا يق ح الشأأأأأأأأأأأرح ا ايل إلو أمر م 
الشأأأواغل املتعلقة بتطبيق املق ح عل  نطا  أقسأأأع م  ار  األرابح الرأمسالية عل  التحويالت غري املبا أأرة 
انارجية أق التحويالت غري املبا أأأأأأرة بشأأأأأأكل أعّم، عر  عليها قائال  ن غالبية أعضأأأأأأاء اللجنة كانوا ابلفعل 

عدة كهة  عل  عئة تك يلية تضأأأم ابقي األصأأأول، ق ن إلة  إلي الطريقة اليت تنعكس هبا مؤيدي  لتطبيق قا
م  الشأأرح بصأأيغتها ا اليةر قأضأأاا أنه ميك ، عل  أي حال، أن يُنظر يف املسأأ لة  18القاعدة يف الفقرة 

اغة عي ا يتعلق ابلتحويالت غري املبا أأأأرة انارجية قبباقي األصأأأأول بشأأأأكل منفصأأأأل، قعرى أن يعيد صأأأأي
 مق ح جديد يراعي عيه النقاط اليت أثريت يف املناقشةر

قاق حت األمانة أن تكون انطوة التالية إلي  عدا  مةكرة م  األمانة تعاجل خمتلف املسأأأأأأأأأأأأأأأائل  - 24
السأأأأأياسأأأأأاتية اليت أُثريت أثناء النقا ، قتتناقل كةلك  اابيات قسأأأأألبيات ا لول املختلفة لكل قاحدة م  

م  ر، اق حت منسقة اللجنة الفرعية أن تعد األمانة إلة  املةكرة السياساتية ملناقشتها يف إلة  املسائلر ق 
اجت ا  اللجنة الفرعية املقبل، مع تقدمي قرقة للنظر عيها يف الدقرة التاسعة عشرة للجنةر قمل يُعَرب ع  أي 

 را املوضو اع اى عل  إلةا النه  الةي ال يعح عدم  مكان تقدمي قرقات أخرى بش ن إلة
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 ااضرائب وأهداف ااتنمي  املستدام : تقرير املتدبع   -جيم  
مةكرة متابعة بشأأأأأأأأ ن  قر الضأأأأأأأأرائب قتعبئة املوار  احمللية يف ”قدمت األمانة العامة مةكرة بعنوان  - 25

(ر قتكّلم إلاري تونينو ابسأم األمانة عقّدم عرضأا عاما E/C.18/2019/2) “حتقيق أإلداا التن ية املسأتدامة
قأإلداعها الرئيسأأأأية، منوّبإلا بوضأأأأع خريطة طريق هتدا  2030السأأأأ اتيجية األم  العام لت ويل خطة عام 

   حتديد األقلوايت قالنتائ  املسأأتهدعة قا جراءات الرئيسأأية الالاثمة لتنفيةإلار ققد ُحّد ت عدة أقلوايت 
 االسأأأأأأأأأ اتيجية، منها  قامة تعاقن ضأأأأأأأأأري   قيل قنظم ضأأأأأأأأأريبية قأطر  نفا  تكون كلها مراعية رئيسأأأأأأأأأية يف

ألإلداا التن ية املسأأتدامة، قالقيام بع ل منسأأق للحد م  التهرب م  الضأأرائب قجتنبها، قكةلك ا د م  
 التدعقات املالية غري املشرقعةر 

الدقرة السأابعة عشأرة لّلجنة قرقة غرعة اجت اعات قأ أار السأيد تونينو    أن األمانة عرضأت يف  - 26
 “ قر الضأأأأأأأأأأأأأأأأرائأأأأأأأأب قتأأعأأبأأئأأأأأأأأة املأأوار  احملأألأأيأأأأأأأأة يف تأأنأأفأأيأأأأأأأأة أإلأأأأأأأأداا الأأتأأنأأ أأيأأأأأأأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأدامأأأأأأأة”بأأعأأنأأوان 

(19CRP./18/2018E/C.)(2)،  حيث قدمت حملة عامة ع  الصأأأأأأأأأأأأأأأالت القائ ة ب  ع ل اللجنة قتنفية
أإلداا التن ية املسأأأأأأأأأأتدامة قخطة ع ل أ يس أابابر قعقب عرى إلة  الورقة، قررت اللجنة  نشأأأأأأأأأأاء عريق 
تركي  معح ابلضأأأأأأرائب قأإلداا التن ية املسأأأأأأتدامة م  أجل  سأأأأأأداء املشأأأأأأورة    األمانة قالع ل معها عل  

أتطري الصأأأأأأأأالت القائ ة ب  قالية اللجنة قالتن ية املسأأأأأأأأتدامة، قالتوعية هبة  الصأأأأأأأأالت؛ مواصأأأأأأأألة حتديد ق
قكةلك تشأأأأأأأجيع قتيسأأأأأأأري اثاي ة مشأأأأأأأاركة اللجنة يف االسأأأأأأأ اتيجيات قاملبا رات اليت تتخةإلا األمم املتحدة 

 يتعلق ابلتن ية املستدامةر عي ا
أيضأأأأأأأا، حملة عامة لّلجنة ع  مضأأأأأأأ ون مةكرة  ر قدمت  يلينا بيلييت، اليت تكّل ت ابسأأأأأأأم األمانة - 27

املتابعة اليت هتدا    مواصأأأأألة اسأأأأأتكشأأأأأاا الصأأأأألة القائ ة ب  الضأأأأأرائب قأإلداا التن ية املسأأأأأتدامة يف 
ااالت، إلي: )أ( محاية البيئة؛ )ب( االقتصأأأأأأأأأأأا  غري الرمسي؛ )ب( املسأأأأأأأأأأأاقاة ب  اجلنسأأأأأأأأأأأ ر قلكل  ثالثة

 ت الورقة السأأأأأيا  األقسأأأأأع املتصأأأأأل أبإلداا التن ية املسأأأأأتدامة؛ موضأأأأأو  م  إلة  املواضأأأأأيع الثالثة، حد
قاملسأأأأائل الرئيسأأأأية اليت ميك  أن تنظر عيها اللجنة يف تناقهلا هلة  املواضأأأأيع؛ قحالة املناقشأأأأات ا الية عل  
الصأأأأأأأأأأعيد الدقيلر قحد ت الورقة أيضأأأأأأأأأأا التحدايت الرئيسأأأأأأأأأأية اليت تواجهها البلدان النامية يف اسأأأأأأأأأأتخدام 

ات املالية لتع ي  أإلداا بعينها ضأأ   أإلداا التن ية املسأأتدامة: )أ(  نشأأاء نظم ضأأريبية تصأأاعدية السأأياسأأ
متسأأأأأأأقة تكفل  عا ة تواثيع الدخل عل  الفئات الضأأأأأأأعيفة، مبا عيها النسأأأأأأأاء؛ )ب( اسأأأأأأأتخدام النظم املالية 

ضأأأأرائب بطريقة بسأأأأيطة لتشأأأأجيع أمناط ا نتاب قاالسأأأأتهالك املسأأأأتدامة قمحاية البيئة؛ )ب( تشأأأأجيع   ارة ال
قععالة، مما يشأأأأأأأجع عل  االمتثال الضأأأأأأأري ر قأ أأأأأأأارت السأأأأأأأيدة بيلييت    أن التوجيه الع لي الةي تقدمه 
اللجنة سي ثل أ اة رئيسية ملواصلة  عم البلدان النامية يف التغلب عل  إلة  التحدايتر ق ضاعًة    للك، 

 تواجه أقضاعا خاصةرأبراثت  مكانية اق اح حلول مبتكرة للبلدان اليت 
قرحب أعضأأأأاء اللجنة قاملشأأأأاركون مبةكرة املتابعة، قحّثهم الرئيس املشأأأأارك عل  تركي  مناقشأأأأاهتم  - 28

عل  مواصأألة كشأأف ما للصأألة ب  الضأأرائب قأإلداا التن ية املسأأتدامة م  انعكاسأأات ع لية عل  ع ل 
قمحاية البيئة )عي قنوات منها اللجنة اللجنةر قأيّد أعضأأأأأأأأأأأاء كثر مواصأأأأأأأأأأألة التحليل يف ااالت الضأأأأأأأأأأأرائب 

الفرعية املعنية، قابلتعاقن مع اللجنة الفرعية املعنية ابلصأأأأأأأأأأأأناعات االسأأأأأأأأأأأأتخراجية(؛ قاملسأأأأأأأأأأأأائل اجلنسأأأأأأأأأأأأانية 
__________ 

-www.un.org/esa/ffd/events/event/seventeenthقاثئق الدقرة السأأأأأأأأأأأأأابعة عشأأأأأأأأأأأأأرة لّلجنة متاحة عل  العنوان الشأأأأأأأأأأأأأبكي  (2) 

session-tax.htmlر 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2019/2
https://undocs.org/ar/E/C.18/2019/2
http://www.un.org/esa/ffd/events/event/seventeenth-session-tax.html
http://www.un.org/esa/ffd/events/event/seventeenth-session-tax.html
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قالضأأأأأأأأأرائب؛ قعرى الضأأأأأأأأأرائب عل  االقتصأأأأأأأأأا  غري الرمسير قأبراث أحد األعضأأأأأأأأأاء أمهية أن ُيكَفل قضأأأأأأأأأع 
قأ ار عضو آخر    الضرقرة امللحة ملثل إلة  السياسات،  سياسات الضرائب قا نفا  يف  طار متسق،

رغم أن النتائ  املل وسأأأأأأأة قد ال تظهر  ال يف األجل املتوسأأأأأأأير قحّث أحد املشأأأأأأأارك  اللجنة عل  ال كي  
 عل  تقدمي التوجيه الع لي، قإلو ما سيكون األمر األإلم ابلنسبة للبلدان الناميةر 

م القطرية عي ا يتعلق ابملواضيع الثالثة، ق عوا األمانة    جت يع قحتد  عدة مشارك  ع  خياهت - 29
إلة  انيات لفائدة البلدان األخرىر قطلبت اللجنة    األمانة أن تع ل مع عريق ال كي  املعح ابلضرائب 

 للع ل يف املسأأأأأأأتقبل، طريققأإلداا التن ية املسأأأأأأأتدامة عل  حتديد اجملاالت لات األقلوية ققضأأأأأأأع خريطة 
 سي ا بش ن الضرائب البيئيةر  قال
 

 حتديث دايل األمم املتحدة ااعملي ألجعدر ااتحويالت البلدايل ااندمي   -دال  
)املؤسأأأأأأأسأأأأأأأات  9قّدم كل م  املنسأأأأأأأقة املشأأأأأأأاركة قاملنسأأأأأأأق املشأأأأأأأارك لّلجنة الفرعية املعنية ابملا ة  - 30

قريراً ع  التقدم احملراث منة االجت ا  السابق الشريكة(: التسعري التحويلي،  نغيال قيلفورس قستيذ سولند، ت
قع  انطوات املقبلة لع ل اللجنة الفرعية، قأ أأأأأأأأأأأأأأأارا    قرقة غرعة االجت اعات املتعلقة بتحديث  ليل 

 (رE/C.18/2019/CRP1األمم املتحدة الع لي ألسعار التحويالت للبلدان النامية )
قيف البداية، لكَّرت السأأأأأيدة قيلفورس بوالية اللجنة الفرعية قمسأأأأأارات ع لها الرئيسأأأأأيةر ققّدمت  - 31

يف عيينا، قالةي اسأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأاعته قاثارة  2019تقريرا ع  اجت ا  اللجنة الفرعية الةي عقد يف  أأأأأأأأأأباط/عياير 
املالية الن سأأأأأأأأاقية مبسأأأأأأأأاعدة معهد القانون الضأأأأأأأأري  الن سأأأأأأأأاقي قالدقيل يف جامعة عيينا لالقتصأأأأأأأأا  ق  ارة 
األع الر قأ أأأأأأأأأأأأأأارت    أنه    جانب الفصأأأأأأأأأأأأأأل املتعلق ابملعامالت املالية،  لت املواضأأأأأأأأأأأأأأيع اليت جرت 

م الدليل املتعلقة بطريقة تقسأأيم أرابح املعامالت، قمسأأائل مناقشأأتها خالل للك االجت ا : مشأأاريع أقسأأا
قابلية املقارنة؛ قحتديث قتنقيح الفصأأأأأأأأأأأأأأل جيم م  الدليل؛ قعرى معلومات مسأأأأأأأأأأأأأأتك لة عامة ع  بعل 

 الفصول لتيسري قراءهتا؛ قالعالقة ب  التسعري التحويلي قالتقييم اجل ركير 
عية، مشرق  عصل جديد ع  املعامالت املالية، قعرضت مونيك عان إلركس ، عضوة اللجنة الفر  - 32

حيث اري تناقل أمهية قرارات الت ويل اليت تتخةإلا الشركات يف اجمل وعات املتعد ة اجلنسياتر قيتض   
لة ملسأأأ لة القرقى قالضأأأ ا ت املالية  اخل اجمل وعة الواحدةر قأعا ت السأأأيدة عان  الفصأأأل مناقشأأأة مفصأأأّ

مشأأأرقعا ألمثلةر قمبا أن إلة  املشأأأاريع كانت ىلاجة    م يد م   17ا إلركسأأأ  أبن الفصأأأل يتضأأأ   حالي
 التنقيح عل  مستوى اللجنة الفرعية، مل يك  مطلواب ا  الء بتعليقات بش هنا يف الدقرة الثامنة عشرةر

قتضّ   الفصل أيضا مناقشة بش ن امل ااي الضريبية لالستدانة ق قر اهليكل الرأمسايل للشركات يف  - 33
حتديد أسأأأأعار األ قات املاليةر قأقضأأأأحت أن م  ب  االعتبارات اليت تراع  لدى تسأأأأعري املعامالت املالية 

 ر اتبا  هن  مستند     قرة ا ياة قثالثة منظورات لتطبيق مبدأ االستقاللية
قعرضأأأأأأأأأأأأأأأت السأأأأأأأأأأأأأأأيدة قيلفورس ع ل اللجنة الفرعية املتعلق بتنقيح كبري للتوجيه الوار  يف الدليل  - 34

بش ن طريقة تقسيم أرابح املعامالتر قلكرت أنه مت قضع إليكل جديد للفصل، قأن ال كي  ينصّب عل  
قل األرابح، مع تقدمي امل يد مراعاة الع ل املنج  يف سأأأأيا  ا طار اجلامع املتعلق بتاكل الوعاء الضأأأأري  قن

م  األمثلة الع ليةر قأ أأارت أيضأأاً    أن التنقيح سأأيوعر م يدا م  التوجيه بشأأ ن توقيت قكيفية اسأأتخدام 
 طريقة تقسيم األرابحر قسيتض   الفصل أيضا أمثلة جديدة اري  عدا إلا حاليار 
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املتعلق بتحليل القابلية لل قارنة،  قأ أأأأأري    أنه اري الع ل عل   عدا  مشأأأأأرق  لتنقيح الفصأأأأأل - 35
يشأأأأأأأأأأأأ ل م يدا م  األمثلة قاملق حات ملعاجلة مسأأأأأأأأأأأأ لة عدم قجو  بيا ت قابلة لل قارنة، قيُتوّقع أن يكون 
جاإل ا لتنظر عيه اللجنة يف  قرهتا التاسأأأأأأأأأأأأأأأعة عشأأأأأأأأأأأأأأأرةر قيت ثل أحد األإلداا الرئيسأأأأأأأأأأأأأأأية هلة  التوجيهات 

السأأأأأأأعي    حتقيق االتسأأأأأأأا  ب  الدليل قا وعة األ قات املتعلقة  املسأأأأأأأتك لة بشأأأأأأأ ن القابلية لل قارنة يف
 ابلقابلية لل قارنة اليت أعّدإلا منتدى التعاقن بش ن املسائل الضريبيةر

قأ أأأأأأار السأأأأأأيد سأأأأأأولند    أن االسأأأأأأتعراى قالتنقيح العام  للدليل، اللةي  اري الع ل عليه ا  - 36
أق تكرار، قحتسأأأ  التدعق الطبيعي لل واضأأأيع قاملسأأأائل، قحتسأأأ  أيضأأأا، يرميان     اثالة أي أقجه تداخل 

ّد ت يف الفعأأاليأأات اليت نظ تهأأا األمم املتحأأدة لبنأاء   مكأأانيأأة تطبيق الأأدليأأل ع ليأأار قإلأأة  كلهأأا عوامأأل حأأُ
 القدرات يف اال التسعري التحويلير

م املشأأأ ايت اليت تؤّ ى ققدَّم السأأأيد سأأأولند معلومات مسأأأتك لة ع  حالة األع ال املتصأأألة مبها - 37
مرك اي، قإلي املس لة اليت ُحّد ت ابعتبارإلا مشكلة ملحة لإل ارات الضريبية يف البلدان النامية خالل حلقة 

ر قأعا  أبن اللجنة الفرعية تعت م تقدمي حتليل 2017ع ل عقدت يف سأأأأأوااثيالند يف كانون األقل/ يسأأأأأ ي 
يت تؤّ ى مرك اي، قكةلك بشأأأ ن مهام املبيعات لات الطابع قتوجيه أقسأأأع قأع ق بشأأأ ن مهام املشأأأ ايت ال

املرك ير ر أ ار    أن اللجنة الفرعية ستع ل عل  حتديث ق عا ة تنظيم عصول  د ة م  الدليل، مبا يف 
للك الفصأأأأأأأأول اليت تتناقل ما يلي: )أ( التسأأأأأأأأعري التحويلي يف اقتصأأأأأأأأا  عاملي؛ )ب( البيئة القانونية العامة 

ظ ة التسأأأعري التحويلي قحتديثها؛ )ب( ع ليات التدقيق قتقييم املخاطر؛ ) (  نشأأأاء القدرة عل  ق نشأأأاء أن
 التسعري التحويلي يف البلدان الناميةر

م  الس الوالايت املتحدة  2018قرحب السأأأأأأأأيد سأأأأأأأأولند ابملسأأأأأأأأامهات القيَّ ة املقدمة يف عام  - 38
ملعح بتاكل الوعاء الضأأأأأأأري  قنقل األرابح اب  أأأأأأأارة عل  لألع ال التجارية الدقلية، قبقيام عريق الرصأأأأأأأد ا

اللجنة الفرعية ب كي  ع لها عل  السأأأعي    م يد م  التبسأأأيي قالتوحيد قاليق  الضأأأري ر قسأأأوا تُناق  
 إلة  اجلوانب يف االجت ا  املقبل للجنة الفرعيةر

ل اللجنة الفرعية يف موعد أقصأأا  ق عا املنسأأقان املشأأاركان    تقدمي تعليقات خطية بشأأ ن أع ا - 39
ح يران/يونيهر قأُعيد أيضأأأأأأا أبن اللجنة الفرعية سأأأأأأوا تعقد اجت اعها املقبل يف أمسأأأأأأ  ام يف الف ة م   1
قسأتسأتضأيفه قاثارة املالية اهلولندية، بدعم م  املكتب الدقيل للواثئق الضأريبيةر  2019متواث/يوليه  4    2

املشأأاريع اجلديدة قاملنقحة لفصأأول الدليل، اليت سأأُتعرى بعد للك عل   قسأأيناق  املشأأاركون يف االجت ا 
 لتنظر عيها يف  قرهتا التاسعة عشرةر اللجنة
قتكلم عد  م  أعضأأأأاء اللجنة قاملشأأأأارك  اآلخري   بداء الدعم لع ل اللجنة الفرعية، قالت كيد  - 40

 عل  أمهيته، قال سي ا للبلدان الناميةر 
 

تيب املتعلق مبجموع  خمتدرة من املسةةةةةةةةةةةةدئل   ادل فرى ااضةةةةةةةةةةةرائب عل  حتديث ااك -هدء  
  ااصندعدت االجتخراجي    اابلدايل ااندمي 

يف  طار عرى ع ل اللجنة الفرعية املعنية مبسأأائل عرى الضأأرائب عل  الصأأناعات االسأأتخراجية  - 41
ك منسأأا ،    قرقة غرعة االجت اعات يف البلدان النامية، أ أأار املنسأأق املشأأارك للجنة الفرعية، السأأيد  يري

اليت أُعأّدت ع  حتأديأث الكتيأب املتعلق مبج وعأة خمتأارة م  املسأأأأأأأأأأأأأأأأائأل يف اأال عرى الضأأأأأأأأأأأأأأأرائأب عل  



 
E/2019/45/Add.1 

E/C.18/2019/3 

 

19-08410 14/27 

 

الدقرة سأأ ك   (ر قلكر أن املناقشأأة يفE/C.18/2019/CRP11الصأأناعات االسأأتخراجية يف البلدان النامية )
عل  قضأأأأأع مشأأأأأرق  أقل لفصأأأأأل ع  معاملة املقاقل  م  الباط ، قخمطط  لفصأأأأأل  آخري ، أحدمها ع  
عقو  تقاسأأأأأأأأم ا نتاب قاآلخر ع  املعامالت املاليةر ققد اسأأأأأأأأتعرضأأأأأأأأت اللجنة الفرعية الواثئق الثال  أثناء 

ابسأأأأأأتضأأأأأأاعة ا  ارة الفييتنامية العامة  ،2019اجت اعها الةي ُعقبد يف  ا  نذ، عييت  م، يف آلار/مارس 
 للضرائبر 

 
 املقدواويل من اابدطن  

قّدم حاع   أأأأأو ري، عضأأأأأو اللجنة الفرعية، عرضأأأأأا لل وضأأأأأو  ع  طريق قضأأأأأع الفصأأأأأل املتعلق  - 42
ابملقاقل  م  الباط  يف سأأأياقه قتوضأأأيح الفر  ب  املقاقل  م  الباط  يف قطا  الصأأأناعات االسأأأتخراجية 

عةكر أن  قاملقاقل  م  الباط  يف سأأأأأائر قطاعات اندمات الصأأأأأناعيةر قأ أأأأأار    التنظيم العام للفصأأأأأل،
الفر  األقل سأأي ثل حملة عامة مشأأفوعة بوصأأف لنطا  الفصأأل قتعاريف املصأأطلحات التقنية املسأأتخدمةر 
أما الفر  الثاين عُيكرَّس لدقر املقاقل  م  الباط  يف قطا  الصأأأأأأأأناعات االسأأأأأأأأتخراجية؛ قيصأأأأأأأأف الفصأأأأأأأل 

اقل  م  الباط  املشأأأارك  يف كل الثالث  قرة حياة املشأأأاريع يف قطا  الصأأأناعات االسأأأتخراجية قأنوا  املق
مرحلةر قستتناقل الفرق  الالحقة املسائل الضريبية قالتحدايت اناصة املتعلقة مبقدمي اندمات قاملقاقل  

 م  الباط  يف قطا  الصناعات االستخراجيةر 
د قأقضأأأح السأأأيد  أأأو ري أيضأأأا أن الشأأأركات العاملة يف قطا  الصأأأناعات االسأأأتخراجية قد تتكب - 43

خسأأأأأأائر بين ا حيقق مقاقلوإلا م  الباط  أرابحا، مما يسأأأأأأتوجب ابلتايل عرى ضأأأأأأرائب عل  تلك األرابحر 
قم  خالل االسأأأتعانة ابملقاقل  م  الباط  يف قطا  الصأأأناعات االسأأأتخراجية، قد تتواعر عرص للشأأأركات 

مكانية االسأأأتعانة مبقاقل  الصأأأغرية يف البلدان النامية أن تدخل إلي أيضأأأا املناعسأأأة يف للك السأأأو  نظرا  
 م  الباط  لتقدمي اندمات اليت تتطلب خية عنية أق تكنولوجيا قد ال تتواعر لدى تلك الشركاتر

ققد ُصّ م الفصل املتعلق مبقاقيل الباط  ىليث يستند يف معظ ه     راسات ا االت ا عرا يةر  - 44
لقي ة املضأأأأأأاعة قاملسأأأأأأائل املتعلقة ابملنشأأأأأأات الدائ ة، قم  ب  املسأأأأأأائل اليت سأأأأأأُتناَق  عيه مسأأأأأأ لة ضأأأأأأريبة ا

قستجري معاجلتها قعقا ملبا م التسعري التحويلي الوار ة يف  ليل األمم املتحدة الع لي ألسعار التحويالت 
للبلدان النامية، ابلتشاقر مع اللجنة الفرعية املعنيةر قيف ختام العرى، أ ار السيد  و ري    أن مشاريع 

األقل    الثالث جاإل ة لالسأتعراى، يف ح  ال ي ال الع ل مسأت را ابلنسأبة للفر  الرابع قما يليهر الفرق  
قأ ار    أن م  املقرر أن يكون الفصل جاإل ا لكي تعاق  اللجنة النظر عيه خالل  قرهتا التاسعة عشرة، 

 ر 2020سُتعقد يف عام  قللك هبدا  خضاعه لالستعراى النهائي قاعت ا   يف الدقرة العشري ، اليت
قرّ ا عل  تعليقات ا ضأأأور بشأأأ ن املعاملة الضأأأريبية لل قاقل  م  الباط  املتعاقدي  مع  أأأركات  - 45

اتبعة، ُأّكد اد ا أن الكتّيب، قالفصل اناص مبقاقيل الباط  عل  قجه التحديد، سيسري عل  نسق  ليل 
النامية يف طيع املسأأأأأأأأأائل املتعلقة ابلتسأأأأأأأأأعري التحويلير األمم املتحدة الع لي ألسأأأأأأأأأعار التحويالت للبلدان 

قعي ا يتعلق بدراسات ا االت ا عرا ية، أُقصي   راب امل ي  املناسب م   راسات ا االت ا عرا ية م  
قجهيت نظر القطا  اناص قا كومةر قطُلب    أعضاء اللجنة مساعدة اللجنة الفرعية يف توعري  راسات 

ة تعرى اجلانب ا كومير قلُكر تقرير صأأا ر ع  اللجنة االقتصأأا ية ألعريقيا بشأأ ن تصأأ يم حاالت  عرا ي
بوصأأأأأأأأأأفه مصأأأأأأأأأأدرا ممكنا  2017-2016النظم الضأأأأأأأأأأريبية يف قطا  التعدي  يف سأأأأأأأأأأتة بلدان أعريقية للف ة 

 لدراسات ا االت ا عرا ية اليت تعرى اجلانب ا كومير

https://undocs.org/ar/E/C.18/2019/CRP11
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 عقود تقدجم اإلنتدج  
ف الرئيسأأأأأي للفصأأأأأل املتعلق بعقو  تقاسأأأأأم ا نتاب، ألفارق  ي خوان ليديسأأأأأ ا، عرضأأأأأا قّدم املؤل - 46

لّلجنة لل خطي العام للفصأأأأأأأأأأأأأألر قأ أأأأأأأأأأأأأأار    قجو  نوع  رئيسأأأأأأأأأأأأأأي  م  العقو  يف قطا  الصأأأأأأأأأأأأأأناعات 
االسأأتخراجية، أال قمها عقو  تقاسأأم ا نتاب قعقو  االمتيااث، قيف أغلب األحيان ال يتواعر متيي  قاضأأح ب  

 االثن ، حيث  ن العقد ميك  أن يكون م اا م  النوع  يف بعل ا االتر 
ّغل املالك لإلنتاب، عإن  - 47 قيف ح  أن عقو  االمتيااث عا ة ما توعر قدرا أكي م  املرقنة لل شأأأأأأأأأأأأأأأ

عقو  تقاسأأأم ا نتاب تسأأأ ح للحكومة ابالحتفال ىلق ملكية املوار ر قأقضأأأح السأأأيد  ي خوان ليديسأأأ ا 
 ختيار ب  نوعي العقو  يتوقف عل  عوامل منها املخاطر اجليولوجية قالسياسيةرأن اال
قُقدّبم عرى للهيكل العام لتدعق ا يرا ات اليت تت ت  م  عقو  تقاسأأأأأأأأأأأم ا نتاب قكيفية تقاسأأأأأأأأأأأم  - 48

  تلك ا يرا ات قعرى الضأأأأأأرائب عليها، مع ال كي  عل  كيفية حتديد أسأأأأأأعار ا نتاب، قال سأأأأأأي ا يف قطا 
النفي قالغااثر قسأأأأأأأأُتسأأأأأأأأتخدم يف الفصأأأأأأأأل  راسأأأأأأأأات  االت قطرية م  االحتا  الرقسأأأأأأأأي قاليااثيل قنيجرياي 

 ألغراى التوضيحر 
ق ق  املشأأأأأأأأأأأاركون عد ا م  جوانب ع لية عرى الضأأأأأأأأأأأرائب املتصأأأأأأأأأأألة بعقو  تقاسأأأأأأأأأأأم ا نتاب،  - 49

ا قرار ابحت ال تواعر طر   قابألخ. كيفية حتديد سأأأأأأأأأأأأأأأعر مرجعي لتقييم ا نتاب الةي اري تقامسه، مع
 عدة لتحديد إلةا السعرر

 
 املعدمالت املداي    قطدع ااصندعدت االجتخراجي   

عرى السأأيد  ي خوان ليديسأأ ا خمططا عاما هلةا الفصأأل أيضأأا أمام اللجنةر قيف معربى قصأأفه  - 50
ار    أن الفصأأأأأل بعل خصأأأأأوصأأأأأيات قطا  الصأأأأأناعات االسأأأأأتخراجية عي ا يتعلق ابملعامالت املالية، أ أأأأأ

سأأيتضأأ   يف مواضأأع عديدة  حاالت مرجعية ملسأأائل متعلقة ابلتسأأعري التحويلي مع ال كي  عل  السأأ ات 
 املتصلة بقطا  الصناعات االستخراجية عقير 

قأ أأأأأأأأأأأأأأأار    أن صأأأأأأأأأأأأأأأناعات التعدي  قالنفي قالغااث تتعامل ع وما مع خماطر مرتفعة جدا نظرا  - 51
الةي قد ال يسأأأأأأأأأأأأفر ع  أي  نتابر عفي قطا  النفي قالغااث، عا ة لضأأأأأأأأأأأأخامة تكاليف االسأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأاا 

يف املائة أق أقل م  أنشطة االستكشاا     نتابر قأ ار    أنه يسهل ابلتايل عهم سبب  25يفضي  ما
 حجام أغلب املؤسأأأأسأأأأات املالية التقليدية ع   قراى املال هلة  األنوا  م  األنشأأأأطةر ععا ًة ما يسأأأأتخدم 

أمساهلم اناص، قيبتكرقن ترتيبات مالية أخرى تنطوي عل  تقاسأأأأأم التكاليف مع  أأأأأركاء جد  املشأأأأأّغلون ر 
لتقأأاسأأأأأأأأأأأأأأأم املخأأاطرر قسأأأأأأأأأأأأأأأري   أأأأأأأأأأأأأأأرح جل يع إلأأة  ال تيبأأات، مبأأا يف للأأك ا أأاالت املسأأأأأأأأأأأأأأأ أأاة ب تيبأأات 

، مع قصأأأأأف قاضأأأأأح لل عاملة الضأأأأأريبية اسأأأأأتنا ا     راسأأأأأات “التنااثل ع  االمتيااث”أق  “االمتيااث منح”
ا االت ا عرا يةر قسأأ   كةلك تفاصأأيل بعل أنشأأطة املراحل الالحقة يف سأألسأألة ا نتاب مثل التسأأويق 

 أق التكرير، قاليت ميك  متويلها ع  طريق القرقىر
قعقب العرى، قّجه السأأأأأأأيد منسأأأأأأأا  الشأأأأأأأكر    اللجنة قاملشأأأأأأأارك  اآلخري  عل  ما أُبدي م   - 52

دا  مشأأأأأاريع لتلك الفصأأأأأول لكي تسأأأأأتعرضأأأأأها اللجنة يف  قرهتا املقبلةر تعليقات سأأأأأتتيح لّلجنة الفرعية  ع
 رققجهت اللجنة الشكر    اللجنة الفرعية عل  الع ل الةي أجن ته قالتقرير املرحلي الةي أعّدته
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حتديث دايل ااتفدوى عل  املعدهدات ااضةةةةةةةةةةةريبي  ااثندئي  بني اابلدايل املتقدم  اانمو  - واو 
 واابلدايل ااندمي  

يا  - 53 قصأأأأأأأأأأأأأأأفأت منسأأأأأأأأأأأأأأأقأة اللجنأة الفرعيأة املعنيأة ابلتفأاقى عل  املعأاإلأدات الضأأأأأأأأأأأأأأأريبيأة، ابتريشأأأأأأأأأأأأأأأ
مونغخونفانيت،  اااث قالية اللجنة الفرعية قالع ل الةي قامت به، مما أسأأأفر ع  الصأأأيغة النهائية املنقحة 

 بلأأأأدان النأأأأاميأأأأةلأأأأدليأأأأل التفأأأأاقى عل  املعأأأأاإلأأأأدات الضأأأأأأأأأأأأأأأريبيأأأأة الثنأأأأائيأأأأة ب  البلأأأأدان املتقأأأأدمأأأأة الن و قال
(E/C.18/2019/CRP.5  الةي  عيت اللجنة لل واعقة عليهار قبعد للك قصأأأأأأف جاك سأأأأأأاسأأأأأأفيل، م ،)

( E/C.18/2018/CRP.11خلت عل  الصأأأأيغة السأأأأابقة ملشأأأأرق  الدليل )األمانة، التغيريات الرئيسأأأأية اليت أ 
 يت جرت يف الدقرة السأأأأأأأأأأأأأأابعة عشأأأأأأأأأأأأأأرة اليت ُعقدت يف جنيف يف تشأأأأأأأأأأأأأأري  األقل/نتيجة لل ناقشأأأأأأأأأأأأأأات ال

 ، قللتعليقات انطية اليت قر ت م  املراقب  يف ققت الحقر 2018 أكتوبر
ققّجه أعضاء اللجنة الشكر لّلجنة الفرعية عل  ع لها، قأعربوا ع  أتييدإلم لل واعقة عل  الدليل  - 54

 للجنة قد قاعقت عل  الدليل املنقحر املنقحر قخل. الرئيس    أن ا
ققّجهت منسأأأقة اللجنة الفرعية، يف مالحظاهتا انتامية، الشأأأكر    أعضأأأاء اللجنة الفرعية عل   - 55

 سأأأأأأأهاماهتم، قكةلك    مقّدمي املسأأأأأأأامهات املالية اليت أاتحت اجملال ألعضأأأأأأأاء اللجنة م  البلدان النامية 
، ق   منظ ة التعاقن 2018ة املعقو  يف ابريس يف أيلول/سأأأأأأأأأأأأأأبت ي لل شأأأأأأأأأأأأأأاركة يف اجت ا  اللجنة الفرعي

 قالتن ية يف امليدان االقتصا ي اليت قّدمت القاعة اليت ُعقد عيها للك االجت ا ر
 

 جتنب املندزعدت وتسويتهد  - زاي 
أقبيل قسي اري ُ عي املنسقان املشاركان لّلجنة الفرعية املعنية بتجنب املنااثعات قتسويتها، جورب  - 56

كريسأأأأأياك،    عرى بند جدقل األع ال املتعلق بتجنب املنااثعات قتسأأأأأويتهار قعرى السأأأأأيد كريسأأأأأياك 
الفصأأأأأأل  التالي  م  الكتيب املق ح بشأأأأأأ ن جتنب املنااثعات الضأأأأأأريبية قتسأأأأأأويتها، قاللةي  ُ عيت اللجنة 

 مناقشته ا:   
( الةي سأأبق أن  قشأأته اللجنة يف E/C.18/2019/CRP.3املتعلق  جراءات ال اضأأي ) 5الفصأأل  • 

 قرهتا السابعة عشرةر قاستنا اً    املناقشة اليت  ارت يف تلك اجللسة قالتعليقات انطية الوار ة 
ل  الصيذ السابقة، قضعت اللجنة الفرعية الصيغة النهائية للفصل يف اجت اعها الةي ُعقد يف ع

، قالةي اسأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأاعته إليئة صأأأأأأأأأاحبة اجلاللة 2019آلار/مارس  15    13لندن يف الف ة م  
لإليرا ات قاجل أأأارك ابمل لكأأأة املتحأأأدة، قابلتأأأايل عهو معرقى اآلن ملنأأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأتأأأه قاملواعقأأأة عليأأأه 

 ئير هنا بشكل
( الةي ُعرى عل  E/C.18/2019/CRP.2املتعلق آبليات تسأأأأأأأأأأأوية املنااثعات احمللية ) 3الفصأأأأأأأأأأأل  • 

لفرعيأأة يف اجت أأاعهأأا املنعقأأد يف لنأأدن يف املقأأام األقل عل  اللجنأأة لل نأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأةر قرك ت اللجنأأة ا
إليكأأل للأأك الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل، قابلتأأايل عأأإن اللجنأأة مأأدعوة    تركي  اإلت أأامهأأا عل  جأأدقل  توايت 

 الفصلر للك

يف اجت اعها  3قأ ار السيد كريسياك    أن اللجنة الفرعية تعت م قضع الصيغة النهائية للفصل  - 57
 ر2019متواث/يوليه  3    1فه قاثارة املالية البولندية يف قارسو يف الف ة م  املقبل، الةي ستستضي

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/04/18STM_CRP5-Revised-Manual-Negotiation-Tax-Treaties.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/08/CRP11-Revision-of-the-Manual-on-the-Negotiation-of-Tax-Treaties-between-Developed-and-Developing-Countries.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/04/18STM_CRP3-Chapter5-Handbook-dispute-avoidance.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/04/18STM_CRP2-Chapter3-Handbook-dispute-avoidance-and-resolution.pdf
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 عل  ثالثة تعليقات أبداإلا أحد أعضاء اللجنة: 5قرك ت مناقشة الفصل  - 58
طلب العضو حةا اجل لة الثانية م  تلك ا ا ية، اليت توضح عائدة الس اح   - 44احلدشي   • 

   قلة غري  قلة  قامة  اعع الضأأأرائب، ألن إلة  ا مكانية غري بتقدمي طلب  جراءات ال اضأأأي  
م  اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية، حىت ق ن كان منصأأوصأأا عليها يف  25متاحة مبوجب املا ة 

الشأأرحر قبين ا أيد بعل أعضأأاء اللجنة ا بقاء عل  إلة  اجل لة أق  عا ة صأأياغتها، أيد البعل 
 املوقف املتجّلي يف اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية، مت االتفا  يف اآلخر حةعهار قاسأأأأأأأأأأأأتنا اً   
 هناية املطاا عل  حةعهار 

طلأب  - 164و  156اإلشةةةةةةةةةةةةدرات إل اافوائد وااثرامدت   األمثل  ااواردة   اافقرتني  • 
الفقرت  العضو تعديل ا  ارات    الفوائد قالعقوابت املوجو ة يف أمثلة انطاابت املعرقضة يف 

لتجنأأب ا حيأأاء  مكأأان أن تكون الفوائأأد قالغرامأأات موضأأأأأأأأأأأأأأأو  اتفأأا  متبأأا ل  164ق  156
(، قللك ك ا جرى مع األمثلة األخرى املعرقضأأأأأأأأة يف صأأأأأأأأورة خطاابت يف 1) 25مبوجب املا ة 
عل  غرار  156ر ققاعقت األمانة عل   مكان  جراء تغيري لل ثال الوار  يف الفقرة 5الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 لةي أجري سابقار قمت االتفا  عل   جراء إلةا التغيريرالتغيري ا
إل أنه عانسةةةةةةب  المصةةةةةةطلحدت تك املعّرف   تكويل المع  املتفق  185اإلشةةةةةةدرة   اافقرة  • 

طلب العضأأأأأأأأأأأو  - ( ااثلب  عل  مع  املصةةةةةةةةطلن   ااقدنويل احمللي3) 25عليه عمالً عملددة 
ل  أسأأأأأأأأأأاس أنه مكاعإ لتغيري مت  جرا   مؤخرا ، ع185حةا إلةا التفسأأأأأأأأأأري، املوجو  يف الفقرة 

( م  االتفأأأاقيأأأة الن ولجيأأأة ملنظ أأأة التعأأأاقن قالتن يأأأة يف امليأأأدان االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأأا ي 2) 3عل  املأأا ة 
يدرب يف اتفاقية األمم املتحدة الن ولجيةر قبعد مناقشأأأأأأأأة، اتإفق عل   عا ة صأأأأأأأأياغة اجل لت   قمل

ة املختصأأأأأأأة اليت ترغب يف  برام اتفا  متبا ل كهةا األخريت  م  الفقرة لإل أأأأأأأارة    أن السأأأأأأألط
ينبغي أن تنظر يف مسأأأأأأأأأأأأأأ لة  رجة انطبا  املعذ املتفق عليه  لا كان  تلف ع  املعذ املع ول به 

 يف القانون الداخلير
، قخل. الرئيس    أن اللجنة قد قاعقت عل  5قمل تك  إلناك مداخالت أخرى بش ن الفصل  - 59

، رإلنا ابلتغيريات الثالثة E/C.18/2019/CRP.3الفصل املتعلق  جراءات ال اضي بصيغته الوار ة يف املةكرة 
 يف الصياغة املتفق عليها أثناء املناقشة عل   و ما لكر أعال ر

املتعلق آبليات تسأأأأأأوية املنااثعات احمللية،  عيت اللجنة    التعليق  3قبعد عرى موج  للفصأأأأأأل  - 60
سأأأأأأأأأأأبب قرار اللجنة الفرعية عل  نطا  إلةا الفصأأأأأأأأأأألر قر اً عل  سأأأأأأأأأأأؤال طرحه أحد أعضأأأأأأأأأأأاء اللجنة ع  

قالدليل املنااثعات املتعلقة بضأأأأأأريبة القي ة املضأأأأأأاعة، أقضأأأأأأحت األمانة أنه، قك ا إلو  3يتناقل الفصأأأأأأل  أال
مبّ  يف الفصأأأأأل اناص  جراءات ال اضأأأأأي، تنحصأأأأأر بؤرة تركي  الكتيب يف ضأأأأأرائب الدخل، قأن اللجنة 

 بشكل عّحر  الفرعية مل تسع    معاجلة ضريبة القي ة املضاعة
قأضأأأأأأأأأأأأأأأاا عضأأأأأأأأأأأأأأأو آخر يف اللجنة أنه يتم يف بلد  تطبيق نفس آليات تسأأأأأأأأأأأأأأأوية املنااثعات عل   - 61

منااثعات كل م  ضأأأأأأأريبة القي ة املضأأأأأأأاعة قضأأأأأأأريبة الدخل، قاقُ ح لكر إلةا النو  م  ا االت يف الدليلر 
مكانية، عل  النحو املشأأأأار  ليه قالحظت األمانة أن اللجنة الفرعية قد قاعقت ابلفعل عل  ا قرار هبة  ا 

 م  مةكرة ا حالةر  3يف النقطة األق  م  الفقرة 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/04/18STM_CRP3-Chapter5-Handbook-dispute-avoidance.pdf


 
E/2019/45/Add.1 

E/C.18/2019/3 

 

19-08410 18/27 

 

حول اعتبارات  3-3-3قر اً عل  سأأأأؤال آخر، أقضأأأأح السأأأأيد سأأأأاسأأأأيفيل م  األمانة أن الفر   - 62
التحصأأأأأأيل ال يتعامل مع املنااثعات املتعلقة ابلتحصأأأأأأيل، بل مع مسأأأأأأ لة ما  لا كان  عع الضأأأأأأرائب املتنااث  

 ليها  رطا لّلجوء    آلية تسوية املنااثعاترع
م  مأأةكرة ا حأأالأأة مل  يرغأأب م   5قاختتم الرئيس املنأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأة بتكرار الأأدعوة الوار ة يف الفقرة  - 63

للقيام بةلك ع   3أعضأأأأاء اللجنة قالدقل املراقبة يف  رسأأأأال تعليقات خطية عل  املشأأأأرق  األقيل للفصأأأأل 
 ر2019أاير/مايو  31األمانة قبل طريق  رسال بريد  لك قين    

 
 بندء ااقدرات  - حدء 

قدم السأأأيد تونينو قأعضأأأاء آخرقن يف األمانة معلومات مسأأأتك لة ع  أنشأأأطة بناء القدرات اليت  - 64
تقوم هبا   ارة الشؤقن االقتصا ية قاالجت اعية يف اال متويل التن ية املستدامةر قأ ري    أن األم  العام، 

تحدة يف تقدمي الدعم لبناء ، قد تعّهد ابسأأأأأأأأأأت رار األمم امل2030يف  طار اسأأأأأأأأأأ اتيجيته لت ويل خطة عام 
قدرات البلدان النامية ملسأأأأأأأأأأأأاعدهتا يف تع ي  تعبئة املوار  احمللية قالتصأأأأأأأأأأأأدي، ابلتعاقن مع املنظ ات الدقلية 
األخرى، للتحدايت اليت تواجهها عل  صأأأعيد عرى الضأأأرائب الدقلية مبا تتسأأأبب عيه إلة  التحدايت م  

 تعقيد جلهو إلار 
تواصل توعري أ قات تطوير القدرات قالتدريب قاملساعدة التقنية بش ن مسائل قلُكر أن األمانة س - 65

املعاإلدات الضأأأريبية قالتسأأأعري التحويلي قوكل الوعاء الضأأأري  قنقل األرابحر قمت عرى تقرير ع   طال  
   قرات تعريفية أقلية عل   أأأأأأبكة ا ن نت حول معاإلدات االاث قاب الضأأأأأأري  قالتسأأأأأأعري التحويلي ابللغت

بلدا، قكةلك ع  التقدم احملراث يف  عدا   38مشأأأأأأارك م   600ا نكلي ية قالفرنسأأأأأأية التحق هبا أكثر م  
منشأأأأأأأأأأورات قدرات البناء قنشأأأأأأأأأأرإلار قمت عرى خطي أنشأأأأأأأأأأطة التعاقن التقح امل مع االضأأأأأأأأأأطال  هبا عل  

اغواي، ق قلة بوليفيا املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى القطري حىت هناية العام، مبا يف للك  يفا  بعثات     ندقنيسأأأأأأأأأأأأأأأيا، قابر 
 املتعد ة القوميات، قكولومبيا، قمنغوليار

قاب ضأأأأأأأأاعة    للك، قدمت األمانة العامة تقريرا ع  األنشأأأأأأأأطة اهلا عة    ضأأأأأأأأ ان اثاي ة أقجه  - 66
التااثر اليت يع اث بعضأأأأها البعل ب  بناء القدرات قالع ل املتعلق ابلسأأأأياسأأأأات الضأأأأريبية، مبا يف للك جتربة 

نطوت عل  اجل ع ب  حلقة ع ل قاجت ا  لّلجنة الفرعية املعنية بفرى الضأأأأرائب عل  الصأأأأناعات رائدة ا
، اب ضأأأأأأأأأأأأأأأاعة    حلقة ع ل حول 2019االسأأأأأأأأأأأأأأأتخراجية ُعقدا يف  ا  نذ، عييت  م، يف آلار/مارس 
 بعد ، مبا أأأأأأأأأأأأأأأرةً 2019متواث/يوليه  12    8 جراءات ال اضأأأأأأأأأأأأأأأي م  املقرر عقدإلا يف عيينا يف الف ة م  

اجت ا  لّلجنة الفرعية املعنية بتجنب املنااثعات قتسويتهار قأ ري أيضا    أن النسخة املستك لة م   ليل 
التفاقى عل  املعاإلدات الضأأأأأأأأأأريبية الثنائية ب  البلدان املتقدمة الن و قالبلدان النامية سأأأأأأأأأأوا ُتسأأأأأأأأأأتخدم 

ائب سأأأأأأُتنظّم ابال أأأأأأ اك مع منظ ة كع ل مرجعي  لقة ع ل مقبلة حول التفاقى عل  معاإلدات الضأأأأأأر 
 التعاقن قالتن ية يف امليدان االقتصا ير

قلكرت األمانة العامة كةلك اجلهو  املبةقلة لربي الع ل التقح لّلجنة ابلشأأأأأأأأأواغل السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأاتية  - 67
األقسأأأأأأأأأأع نطاقا لل جلس االقتصأأأأأأأأأأا ي قاالجت اعي قغري  يف  عم اجلهو  املبةقلة عل  طيع املسأأأأأأأأأأتوايت 

ق التن ية املسأأأأأأأأتدامةر قأ أأأأأأأأري    أن االجت ا  اناص لل جلس بشأأأأأأأأ ن التعاقن الدقيل يف املسأأأأأأأأائل لتحقي
الضأأأأأأريبية، الةي سأأأأأأيعقب اجت ا  اللجنة مبا أأأأأأرة، سأأأأأأيتضأأأأأأ   حلقات نقا أأأأأأية حول الضأأأأأأرائب قرق نة 

يضأأأأا    االقتصأأأأا ، قكةلك حول  قر الضأأأأرائب يف تع ي  ا  اية البيئية قا د م  عدم املسأأأأاقاةر قأ أأأأري أ
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، قستتض   مناقشات حول 2019ح يران/يونيه  13    10حلقة ع ل سُتعقد يف نريقيب يف الف ة م  
 التفاعل ب  السياسات املالية قأإلداا التن ية املستدامةر

قعالقة عل  للك، قدمت األمانة العامة تقريرا ع  املبا رات الرامية    توسيع نطا  أنشطة بناء  - 68
اجملاالت األقسأأأأأع نطاقا املتصأأأأألة بت ويل التن ية املسأأأأأتدامة، مبا يف للك: مشأأأأأرق  مشأأأأأ ك ب   القدرات يف

عب يهدا    تع ي  قدرات أقل البلدان منواً عل  قضأأأأع اسأأأأ اتيجيات قائ ة عل  األ لة قمت اسأأأأكة  الشأأأأُ
احمللية يف ؛ قمشأأأأأأأأأأأأرق  بشأأأأأأأأأأأأ ن الت ويل  قن الوطح لدعم ا كومات 2030قممّولة جيدا لتنفية خطة عام 

 تطبيق ا  ارة الشاملة لألصول البلديةر
قأثذ أعضأأأاء اللجنة قاملراقبون عل  األع ال اليت تقوم هبا   ارة الشأأأؤقن االقتصأأأا ية قاالجت اعية  - 69

يف اال تن ية القدرات، قأعرب العديد م  ممثلي السأأأأأأأأأأأأألطات الضأأأأأأأأأأأأأريبية الوطنية ع  اإلت امهم ابلدقرات 
 ا ن نترالتدريبية عي 

 
 املسدئل ااضريبي  اابيئي   -طدء  

أ أأأارت منسأأأقة اللجنة الفرعية املعنية ابملسأأأائل الضأأأريبية البيئية،  اتليا أريسأأأتي اابل مورا،    قرقة  - 70
(، ققدمت حملة عامة ع  E/C.18/2019/CRP4غرعة االجت اعات املتعلقة ابملسأأأأأأأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأأأأأأأريبية البيئية )

املخطي املق ح لكتيب حول عرى ضأأأأأأأأأأأريبة عل  الكربون، بعد تنقيحه ملراعاة التعليقات اليت أُبديت أثناء 
ضأأأأأأوء عل  االبتكارات الرئيسأأأأأأية اليت الدقرة السأأأأأأابعة عشأأأأأأرة لّلجنةر قسأأأأأألطت السأأأأأأيدة أريسأأأأأأتي ابل مورا ال

 أضيفت    املخطي السابقر
قمتثلت تلك االبتكارات يف ما يلي: )أ(   راب عصأأأأأأأأأل حيتوي عل  هن  مفاإلي ي لفرى ضأأأأأأأأأريبة  - 71

الكربون )التعاريف ق قاعع عرى ضأأأأأأأريبة الكربون(، قكةلك عناصأأأأأأأر م  النظرية االقتصأأأأأأأا ية؛ )ب(   راب 
لفرى ضريبة الكربونر ققّدم إلةا األخري أيضا  ر ا ات حول كيفية التغلب  عصل حيد  ا طار السياسي

عل  ا واج  املؤسأأسأأية، قتع ي  عرص  قامة تعاقن أعضأأل ب  خمتلف اجلهات ا كومية املسأأؤقلة ع  عرى 
 الضريبة، مثل قاثارة البيئة ققاثارة املالية ق  ارة الضرائبر

للجنة الفرعية حىت الدقرة الثامنة عشأأأأأأأأأرة قد رك  عل  قالحظت السأأأأأأأأأيدة أريسأأأأأأأأأتي اابل أن ع ل ا - 72
عصأأأأأل  تناقل أحدمها تصأأأأأ يم ضأأأأأريبة الكربون قاآلخر   ارة إلة  الضأأأأأريبة، قأن اللجنة الفرعية سأأأأأعت    
تناقل إلةي  املوضأأوع  بطريقة ع لية قبسأأيطة، مع  يالء اإلت ام خاص الحتياجات املسأأؤقل  ا كومي  

 يف البلدان الناميةر 
ققدمت سأأأواثان أكرعلت، العضأأأوة يف اللجنة الفرعية قكبرية املسأأأتشأأأاري  بواثارة املالية يف السأأأويد،  - 73

تقريرا ع  التقدم احملراث يف  عدا  الفصأأأأأأأأأأأأأأأل ر قأبراثت أن الكتيب يهدا    توعري حملة عامة ع  انيارات 
قييم انيار األنسأأأأأأأأب لوضأأأأأأأعه املختلفة املتاحة لتنفية ضأأأأأأأأريبة الكربون، بيد أن كل بلد سأأأأأأأأوا حيتاب    ت

احملد ر قأ أأأارت أيضأأأا    أن األمثلة القطرية سأأأتضأأأيف قي ة كبرية    الكتيب، ق أأأجعت أعضأأأاء اللجنة 
 عل  االتصال ابللجنة الفرعية لتقدمي جتارهبم القطريةر

يف  3قعرضأأت السأأيدة أكرعلت  توى الفصأأل األسأأاسأأي حول تصأأ يم ضأأريبة الكربون )الفصأأل  - 74
احملّد (، قالةي سأأأأأيغطي كالً م  هن   توى الوقو  قهن  االنبعااثت املبا أأأأأرةر قأ أأأأأارت    أن املخطي 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/04/18STM_CRP4-Environmental-tax-issues.pdf
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هن  االنبعااثت يعد  ضاعة حديثة    مشرق  الكتيب، قأن حالة  يلي سُتعرى لتقدمي معلومات أساسية 
 لّلجنة بش ن هن  االنبعااثت إلةار 

يضأأأأأأا  ر أأأأأأا ات حول كيفية حتديد اجلهة اليت قالحظت السأأأأأأيدة أكرعلت أن املسأأأأأأو ة تتضأأأأأأ   أ - 75
سأأأأأأأتدعع الضأأأأأأأريبة، قيف أي مراحل ا نتاب أق االسأأأأأأأتهالك سأأأأأأأيتم تطبيقها، قإلو ما ميثل  أأأأأأأاغال لا أقلوية 
ابلنسأأبة للعديد م  البلدانر ق قشأأت السأأيدة أكرعلت بعد للك  توى الفصأأل الةي يتناقل   ارة ضأأريبة 

 (، قالةي يقدم  ر أأأا ات حول كيفية اسأأأتخدام البيا ت قاهلياكل يف املخطي احملدَّ  4الكربون )الفصأأأل 
 القائ ة لتنفية الضريبة بشكل أكثر كفاءةر 

ققدم رق ريغو بي ارق، األسأأتال مامعة سأأانتياغو، حملة عامة ع  املثال القطري لشأأيلي الةي سأأيتم  - 76
ضأأأأأأريبة الكربون عل  أسأأأأأأاس   راجه يف الدليلر قيتسأأأأأأم إلةا املثال بوجاإلة خاصأأأأأأة ألن  أأأأأأيلي صأأأأأأّ  ت 

االنبعااثت قنفةهتا يف سأأأيا   صأأأالح مايل أقسأأأع نطاقار قلكر السأأأيد بي ارق أن  أأأيلي اسأأأتحدثت ثال  
ضأأأأأأأأأأأأرائب عل  امللواثت احمللية قالعاملية، مبعدل منخفل مبدئيا، هبدا تقييم الكلفة االجت اعية للضأأأأأأأأأأأأرر 

  توعري حواع  للصأأناعات نفل التلو ر قسألي البيئي قالت كد م  أن امللو  سأأيدعع الث  ، اب ضأأاعة  
الضأأوء عل  أمهية قضأأع  طار رصأأد متسأأق، قكةلك عل  ضأأرقرة ضأأ ان قجو  قنوات اتصأأال قاضأأحة ب  

 خمتلف اجلهات ا كومية املسؤقلة ع  تنفية الضريبةر 
القطريأأة قأيأأد أعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء اللجنأأة الع أأل الأأةي تقوم بأأه اللجنأأة الفرعيأأة، مبأأا يف للأأك هن  األمثلأأة  - 77

)اجلوانب ا  ارية، قالت ثري عل  االقتصأأأأا  قاجملت ع، قاختيار معدالت الضأأأأرائب(، ق أأأأّجعوا اللجنة الفرعية 
 عل  مواصلة الع ل عل  إلةا املنوال، قال كي  عل  اجلانب الع لي لتنفية إلة  الضريبةر

ا  ارية، اليت سُتناق   املسائل قستواصل اللجنة الفرعية الع ل الةي يتناقل عل  قجه انصوص - 78
يف الدقرة التاسعة عشرة لّلجنة، قكةلك مسائل تص يم ضريبة الكربون قالنه  املفاإلي ي هلة  الضريبةر قمت 

 توجيه الشكر    اللجنة الفرعية قمنسقتها عل  الع ل املضطلع به حىت اآلنر
 

 ااندمي   البلدايل عانسب  األمهي  ذات املسدئل - اارقمي االقتصدد ااضريبي  اآلاثر - ايء 
رقلوعسأأأ ،  قام املنسأأأق املشأأأارك لّلجنة الفرعية املعنية ابلتحدايت املتصأأألة برق نة االقتصأأأا ، آرت - 79

بتقأدمي املوضأأأأأأأأأأأأأأأو ، حيأث عرى الورقأة اليت تتنأاقل املسأأأأأأأأأأأأأأأأائأل الضأأأأأأأأأأأأأأأريبيأة املتصأأأأأأأأأأأأأأألأة برق نأة االقتصأأأأأأأأأأأأأأأا  
(E/C.18/2019/CRP12 كث رة الجت ا  اللجنة الفرعية يف ابريس يف كانون الثاين/يناير ،)الةي  2019

ة أصأأغر م  اسأأتضأأاعته السأأفارة النيجريية، قملا جرى م  أع ال  ضأأاعية عل  صأأعيد الصأأياغة  اخل ا وع
 أعضاء اللجنة الفرعية قاملنسق  املشارك  قاألمانةر

ققضأأع السأأيد رقلوعسأأ  ع ل اللجنة الفرعية يف سأأياقه، مقرا بوجو  اختالعات حول هن  التعامل  - 80
مع مسأأ لة عرى الضأأرائب عل  االقتصأأا  الرق ي قاختالعات يف الرأي بصأأوص سأأبيل املضأأي قدمار عقد 

ينبغي للجنة الفرعية أن ترّك  عل   اا  ا لول، بين ا لإلب أعضأأأأأأأأاء آخرقن     رأى بعل األعضأأأأأأأأاء أنه
ه أع ال اللجنة الفرعيةر  قجوب االتفا  أقال عل  املبا م اليت ستوجّب

رت املناقشأأأأأأأأة قيام األمانة  عدا  قرقة حد ت عيها املسأأأأأأأأائل الرئيسأأأأأأأأية  - 81 قيف اجت ا  ابريس، يسأأأأأأأأّ
حة اليت كانت جتري مناقشأأأأأأأأتها يف منتدايت خمتلفةر قسأأأأأأأأاعدت املناقشأأأأأأأأة اليت قخمتلف ا لول األقلية املق  

جرت يف االجت ا  عل  توضأأأأأأيح املواقف املختلفة يف صأأأأأأفوا األعضأأأأأأاء، قم  خالل عرى قدمته أمانة 
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 امليأأدان يف قالتن يأأة ا طأأار اجلأأامع بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن وكأأل الوعأأاء الضأأأأأأأأأأأأأأأري  قنقأأل األرابح التأأابع ملنظ أأة التعأأاقن
 ، أُثري النقا  بتحليل للنُأُه  املختلفة اجلاري مناقشتها يف سيا  ا طار اجلامعراالقتصا ي

قم  خالل تقييم  صأأأأأأأأأأأأأأألة أع ال ا طار اجلامع ق جراء م يد م  االسأأأأأأأأأأأأأأأتعراى جل يع مواقف  - 82
االقتصأأأأأأا   برق نة األعضأأأأأأاء عل  اختالعها، حّد ت اللجنة الفرعية يف الورقة التحدايت الضأأأأأأريبية املتصأأأأأألة

ابعتبارإلا تتصأأأأأأأأأأأأأأأل أسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأا بعدم القدرة عل   قامة الوالية )ُيشأأأأأأأأأأأأأأأار  ليها لألغراى ا الية ابسأأأأأأأأأأأأأأأم 
، يف ظل معايري الوجو  املا ي املعت دة يف املعاإلدات الضأأأأأريبية، لفرى الضأأأأأرائب عل  (“املصأأأأأدر قالية”

 جلح تلك األرابحر األرابح التجارية لبعل منالب األع ال اجلديدة اليت ال تتطلب قجو ا ما اي يف السو 
قلالسأأأأأأأتجابة هلة  التحدايت، اق حت اللجنة الفرعية يف الفر  الثاين م  الورقة هنجا ع ليا اتإفق  - 83

 عليه يف اجت ا  ابريس قأاثرت سلسلة م  األسئلة لتناقشها اللجنةر
 قم  حيث اجلوإلر، يت ثل النه  الع لي يف ما يلي: - 84

 الضري  قعدم عرى ضريبة؛تفا ي كل م  االاث قاب  )أ( 

 صاا، حيث ا أمك ؛ أساس تفضيل ضريبة الدخل عل  )ب( 

 السعي    البساطة ققابلية ا  ارةر )ب( 
 ما يلي: األمر م  اللجنة الفرعيةسيتطلب قلتطبيق إلة  املبا م،  - 85

 ى، معاعت ا  هن  مسأأأأأأأأأأأأأتقل ع  األع ال امل اثلة اجلاري القيام هبا يف املنتدايت األخر  )أ( 
 الواجب للتطورات اليت م    هنا أن تُر د ع لها؛ االعتبار  يالء

 توعري توجيهات بش ن ما يلي: )ب( 

 املسائل املتعلقة ابملعاإلدات الضريبية؛ ‘1’  

 املسائل املتعلقة ابلقانون الداخلي؛ ‘2’  

 املسائل املتعلقة بضريبة القي ة املضاعةر ‘3’  
سأأائل الضأأريبية الرئيسأأية لات الصأألة برق نة االقتصأأا ، قاألع ال املضأأطلع قعاجلت بقية الورقة امل - 86

أسأأأأأأئلة أثريت يف اللجنة الفرعية قطُلب    اللجنة  قأربعةهبا بصأأأأأأوص تلك املسأأأأأأائل يف منتدايت أخرى، 
 تقدمي التوجيه بصوصهار 

 بشأأأأأ ن اآلاثر ماقد قأعضأأأأأت املناقشأأأأأات اليت تلت للك    اتفا  اللجنة عل  أن سأأأأأبيل املضأأأأأي - 87
الرق ي يتلخ. يف قيام اللجنة الفرعية بصأأأأأأأأأأياغة قرقة للعرى عل  اللجنة يف  قرهتا  لالقتصأأأأأأأأأأا  الضأأأأأأأأأأريبية

 التاسعة عشرة، ىليث يراع  عيها:
   راب تفسري قتقييم لل ق حات املعدة  اخليا أق املعدة يف منتدايت أخرى؛ )أ( 

 أعال ؛قصف م ااي قمساقم املق حات املةكورة  ‘1’  

  يالء اإلت ام خاص ملا يلي: ‘2’  

 مصاحل البلدان النامية؛ -أ    
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 ؛قاليقينيةقابلية ا  ارة قا نصاا  -ب    

 مراعاة خمتلف االقتصا ات ققوى السو ؛ ‘3’  

ا رص عل  عأأأدم  غفأأأال املبأأأا م املتفق عليهأأأا يف اجت أأأا  اللجنأأأة الفرعيأأأة  ‘4’  
، عل  النحو املب  يف الورقأأأأأأأة 2019املعقو  يف كأأأأأأأأانون الثأأأأأأأأاين/ينأأأأأأأأاير 

E/C.18/2019/CRP12؛ 

 النظر، عند االقتضاء، يف تعليقات انياء بش ن املسائل املتعلقة ابالقتصا  الرق ي؛ )ب( 

السأأأأأأعي    قضأأأأأأع الصأأأأأأيغة النهائية لل ق حات خالل ع ة قالية العضأأأأأأوية ا الية هلة   )ب( 
 اللجنةر

 حو التايل:قالفصول املق ح أن تت لف منها الورقة إلي عل  الن - 88
 مقدمة، قمعلومات أساسية عامة، قأسباب الع ل، قاملبا م التوجيهية؛ - 1 
قحتليل إلة  األع ال )أقجه الت ّي   يف املنتدايت األخرى األع ال املضأأأأأأأأأأأأأأأطلع هباأمهية  - 2 

 ؛قالقصور(
 ا طار اجلامع بش ن وكل الوعاء الضري  قنقل األرابح؛ )أ(  

 الدقيل؛صندق  النقد  )ب(  

 االحتا  األقرقيب؛ )ب(  

 املنتدى األعريقي   ارة الضرائب، ) (  

 منتدايت أخرى؛ )ه(  
لة امل ك  اتباعها حيال تواثيع - 3  الضأأأأأأأأأأأأأأأرائب قالقواعد  عرى حقو  الُنه  البديلة أق املعدَّ

 ا اك ة للعالقات، مبا يف للك اقتطا  الضرائب؛
 االستنتاجاتر - 4 

أنه اواث لعضأأأأأأو أق جمل وعة م  األعضأأأأأأاء اق اح هن  بديلة قد تكون مماثلة أق مغايرة قاتإفق عل   - 89
لة لنفس النُأُه ، قللك  لتلك املعرقضأأأة عل  ا طار اجلامع أق غري  م  املنتدايت، مبا يف للك الصأأأيذ املعدَّ

عقد يف م  الورقة ملناقشأأأأأأأأأأأأأأأتها يف الدقرة التاسأأأأأأأأأأأأأأأعة عشأأأأأأأأأأأأأأأرة للجنة اليت سأأأأأأأأأأأأأأأتُ  3ىليث ُتدرب يف الفصأأأأأأأأأأأأأأأل 
ر قاتإفق عل  أنأأه بين أأا ينصأأأأأأأأأأأأأأأأّب ال كي  يف إلأأة  املرحلأأة عل  مسأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل 2019األقل/أكتوبر  تشأأأأأأأأأأأأأأأري 

املتصأأأأأأألة ابسأأأأأأأتخدام املصأأأأأأأطلحات املعت دة يف األع ال املضأأأأأأأطلع هبا يف سأأأأأأأيا  ا طار  “األق  الركي ة”
راء خمتلفة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن ما  لا كانت يف مرحلة الحقةر قكانت إلناك آ “الركي ة الثانية”اجلامع، رمبا يُنتَقل    

 الوالية ا الية لّلجنة الفرعية متتد لتش ل مسائل الركي ة الثانية اليت ال يتع  تسويتها يف إلة  املرحلةر
)املؤسسات الشريكة(:  9قأ ار عضو    ضرقرة أن ُتكفل مشاركة اللجنة الفرعية املعنية ابملا ة  - 90

 املتعلقة ابالقتصأأأأأأأأأا  الرق ي م  اآلن عصأأأأأأأأأاعدار قكان إلناك بعل أسأأأأأأأأأعار التحويالت يف تناقل املسأأأأأأأأأائل
اآلراء ب  أعضأأأأاء اللجنة بشأأأأ ن ما  لا كان انرقب احملت ل ع  النُأُه  املتبعة حاليا ميك  أن  يف االختالا

يؤثر عل  تلك املسأأأأأأأ لةر قرمبا حُيسأأأأأأأم إلةا األمر مع اتضأأأأأأأاح السأأأأأأأبل امل كنة لل ضأأأأأأأي قدما،  ال أن قجو  
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ملشأأأأأأأارك لتلك اللجنة الفرعية قغري  م  أعضأأأأأأأائها يف اللجنة الفرعية املعنية ابلتحدايت الضأأأأأأأريبية املنسأأأأأأأق ا
 املتصلة برق نة االقتصا  م    نه أن يساعد عل  ض ان اتّبا  هن  متسقر

 
  اإلمندئي  املشدريع عل  ااضرائب فرى - كدف 

املساعدة  ملشاريع الضريبية املعنية ابملعاملةيف مالحظاهتا االعتتاحية، قامت منسقة اللجنة الفرعية  - 91
الرمسية، مارل  ابركر، بتوجيه االنتبا     الورقة اليت تتناقل الع ل املضأأأأأأأأأأطلع به لوضأأأأأأأأأأع توجيهات  ا منائية

(ر قأ أأأأأأأأارت    E/C.18/2019/CRP6الرمسية ) ا منائية املسأأأأأأأأاعدة ملشأأأأأأأأاريع بصأأأأأأأأوص املعاملة الضأأأأأأأأريبية
الرمسية للبلدان الناميةر قعرضأأأأت  ا منائية املسأأأأاعدة الصأأأأعوابت اليت توجدإلا ا عفاءات الضأأأأريبية ملشأأأأاريع

 ابملعاملة  نشأأأأأأأأأأاء جلنة عرعية جديدة معنية اااث األع ال اليت أعضأأأأأأأأأأت، يف الدقرة السأأأأأأأأأأابعة عشأأأأأأأأأأرة،    
، ر قدمت تقريرا ع  االجت ا  األقل للجنة الفرعية الةي انعقد الرمسية ا منائية املساعدة ملشاريع الضريبية

 صأأاحبة ر قحضأأر االجت ا ، الةي اسأأتضأأاعته إليئة2019آلار/مارس  12    10يف لندن يف الف ة م  
 املتحدة، أعضأأأأأأأأاء اللجنة قممثلون ع  البنك الدقيل قمنظ ة التعاقن امل لكة يف قاجل ارك لإليرا ات اجلاللة
الضأأأرائبر قأاتح االجت ا     ارة األعريقي االقتصأأأا ي قصأأأندق  النقد الدقيل قاملنتدى امليدان يف قالتن ية

املسأأأاعدة ا منائية الرمسية لّلجنة الفرعية مناقشأأأة مشأأأرق  املبا م التوجيهية بشأأأ ن املعاملة الضأأأريبية ملشأأأاريع 
 قتنقيحه تنقيحا جوإلراير 2006الةي أُعّد لّلجنة يف عام 

قُ عيت اللجنة    مناقشأأأأأأأأأأة املشأأأأأأأأأأرق  املنقح لل با م التوجيهية، مع ال كي  عل  املقدمة قالفر   - 92
املبا م التوجيهيةر املتضأأ ّب  لل با م التوجيهية، قلك  مع عدم التطر     الشأأرقح التفصأأيلية بشأأ ن تلك 

ق أأأأأأأأأرحت السأأأأأأأأأيدة ابركر أن مشأأأأأأأأأرق  املبا م التوجيهية مسأأأأأأأأأتند    املبدأ القائل أبنه ال ينبغي قجو  أي 
معاملة ضأأأريبية خاصأأأة ملشأأأاريع املسأأأاعدة ا منائية الرمسية  ال يف ظرقا  دق ة للغاية، ك ن تكون القواعد 

الضأأأأأأأأأأأأأأأريبيأأة املتفق عليهأأا بوجأأه عأأام، أق يف ا أأاالت الضأأأأأأأأأأأأأأأريبيأأة لبلأأد متلق  غري متواعقأأة مع بعل املبأأا م 
االستثنائية اليت يسفر عيها استعراى إليكل ا وك ة أق النظام الضري  أق ا  ارة الضريبية لةلك البلد ع  
خماقا ابلغة بشأأ ن  عع الضأأرائب    للك البلدر قيهدا مشأأرق  املبا م التوجيهية أيضأأا    ضأأ ان أن 

 بية اناصة، يف ا االت اليت مُتنح عيها، بطريقة قاضحة ق فاعة ق دَّ ة األإلداارجتري املعاملة الضري
ققجَّه السأأأأأأأأيد سأأأأأأأأاسأأأأأأأأفيل م  األمانة انتبا  اللجنة    الطبيعة األقلية لل با م التوجيهية املنقحة  - 93

، قأقج  انطوات املقبلة اليت سأأأأأتفضأأأأأي    اختتام أع ال اللجنة E/C.18/2019/CRP.6الوار ة يف املةكرة 
 ر2020الفرعية يف عام 

اللجنة ع  الطريقة اليت سأأأأأأأأأأأتتناقل هبا املبا م  أعضأأأأأأأأأأأاء الالحقة، سأأأأأأأأأأأ ل أحد املناقشأأأأأأأأأأأة قخالل - 94
املنتدب     بلد آخر م  جانب قكالة  منائيةر ق أأأأأأأأأأأأأأأرحت األمانة أن املبدأ  التوجيهية حاالت املوظف 

عل  سأأأأأائر  12ينطبق  لا كان إلؤالء املوظفون موظف  حكومي ، قينطبق املبدأ التوجيهي  11التوجيهي 
 أنوا  املوظف ر 

بشأأ ن املشأأاريع  اللجنة م  بلد  م ع لية املواعقة قالرصأأد اليت اري اتباعها أعضأأاء ققصأأف أحد - 95
ا منائية يف بلد ر قأ أأأأأأأأار    أن اتفا  املشأأأأأأأأرق  املوّقع م  قبَبل الوكالة املا ة قبلد  ليس سأأأأأأأأوى ج ءا م  
الع لية، قأنه ميك  لل ا   االع اى عل  املشأأأأأأأأأأأأأأأرق  أق حىت تعليقه يف كل خطوة الحقة م  خطوات 

َترب  م   أأأأأأأأأأأركات خاصأأأأأأأأأأأة عند تقدمي عطاء تنفية ر قأضأأأأأأأأأأأاا أن طلبات ا عفاءات الضأأأأأأأأأأأريبية كثريا ما 
 املشرق ر لتنفية
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قر ا عل  سأأأأؤال ألحد أعضأأأأاء اللجنة،  أأأأرحت األمانة الطريقة اليت تغطي هبا املبا م التوجيهية  - 96
املق حة املشأأأأأأأأأأأأأأأاريع اليت تنفةإلا املنظ ات الدقليةر غري أن األمانة أ أأأأأأأأأأأأأأأارت    أن القصأأأأأأأأأأأأأأأد م  املبا م 

ة مسأأأأ لة أ قات التخطيي الضأأأأري  املسأأأأتخدمة لتوعري الت ويل ا منائي املقّدم م  التوجيهية ليس إلو معاجل
 اجلهات املا ة، قإلي مس لة أاثرإلا أحد ممثلي اجملت ع املدينر

 طلب قرّ ا عل  الشأأأأأأواغل اليت أعرب عنها أحد أعضأأأأأأاء اللجنة بشأأأأأأ ن االسأأأأأأتثناء م  مبدأ عدم - 97
، ضأأريبية يف ا االت اناصأأة حي  عفاءات ث تكون إلناك خماقا ابلغة بشأأ ن  عع الضأأرائب    بلد متلق 

أ أأأأأارت املنسأأأأأقة قاألمانة    أن إلةا االسأأأأأتثناء خضأأأأأع لكثري م  املناقشأأأأأة يف اللجنة الفرعية، قاتفقتا مع 
 بش ن صياغة االستثناءر الع ل م  مب يد القيام الرأي القائل أبنه يل م

ة الضأأأأأأأأأأأأأأأرائأأب ع   ع أأه للنه  العأأام الأأةي تتبعأأه اللجنأأة قأعرب ممثأأل ع  منتأأدى  قلي ي   ار  - 98
ك ؤ ر   183 لتجنإب اسأتخدام مّدة األايم الأأأأأأأأأأأأأأأأأ 13الفرعيةر غري أنه اق ح  عا ة صأياغة املبدأ التوجيهي 

غري مبا أأأأر ينوب ع  مفهوم املنشأأأأ ة الدائ ةر قأ أأأأار    أن املنتدى سأأأأيقدم مسأأأأو ة لصأأأأياغة خمتلفة هلةا 
 هبةا العرىر املنسقةقرحبت الغرىر 

، طلب عضأأأأأو آخر م  أعضأأأأأاء اللجنة اعت ا  هن  أكثر توااث  2قيف   أأأأأارة     املبدأ التوجيهي  - 99
 م    نه جتنإب ما يبدق ك نه الت ام م  جانب البلدان الناميةر

 حات قاختت ت املنسأأأأقة املناقشأأأأة مشأأأأريًة    أن اللجنة الفرعية سأأأأتواصأأأأل أع اهلا يف ضأأأأوء املق - 100
 املقبلر اجت اعها يف اللجنة تناقشها املقّدمة قسُتعّد صيغة منقحة لل با م التوجيهية لكي

 
  واالجتثمدر ااتجدرة ومعدهدات ااضريبي  املعدهدات بني ااعالق  - الم 

لينار ، أم  اللجنة، قرقة األمانة ع  موضأأأأأأأأأأأأأأأو  التفاعل ب  اتفاقات الضأأأأأأأأأأأأأأأرائب  عرى مايكل - 101
(، مشأأأأأأريا    أن الورقة توعر معلومات لّلجنة بشأأأأأأ ن بعل E/C.18/2019/CRP.14االسأأأأأأتث ار )قالتجارة ق 

 ا قلي ية أق الثنائية أق االسأأأأتث ار عاإلدات التجارةاملسأأأأائل اليت يثريإلا التفاعل ب  الضأأأأرائب قب  بعل م
 األطراار املتعد ة أق

قإلةا يشأأأأ ل نوع  م  املسأأأأائل اليت حيد  عيها التداخل، مسأأأأائل عامة، مثل التدابري الضأأأأريبية  - 102
اليت قد متثل  خالال ظاإلرا ابالتفاقات غري الضأأأأأأأأريبية، قمسأأأأأأأأائل  دَّ ة، قمنها ما يتعلق ابآلي: التعاريف؛ 

لتدابري التعسأأأأأأأفية أق الت يي ية ، قا“الكامل  قاألم  ا  اية”؛ قبنو  “قاملنصأأأأأأأفة العا لة املعاملة”قأحكام 
، قاألحكام املتعلقة بعدم الت يي ر قأعرب العديد م  أعضأأأأأأأأأأأأأأأاء اللجنة “املظلية”أق غري املعقولة؛ قالبنو  

 أصأأأأأأأأأأأأأأأحأأاب مع حتليأأل تلأأك املسأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل، ابلتعأأاقن مواصأأأأأأأأأأأأأأألأأةقاملراقب  ع  ترحيبهم ابلورقأأة قأقرقا أبمهيأأة 
 املعني ر املصلحة
 ح املتعلق ابالضأأأأأأأأأطال  أبع ال املتابعة عل  مسأأأأأأأأأتوى األمانة، قإلي األع ال قأقرت اللجنة املق - 103

اليت سأأأأتتضأأأأ   مسأأأأاري : )أ(  عدا  قرقة أكثر تفصأأأأيال ع  املسأأأأائل لات الصأأأألة قاالسأأأأتجاابت امل كنة، 
 ليل بش ن   عدا يف للك خيارات  دَّ ة بش ن الصياغة، م  جانب اللجنة يف  قرهتا العشري ؛ )ب(  مبا

ة معاجلة املطالبات املقدمة يف  طار املعاإلدات غري الضأأأأأأأأأريبية ضأأأأأأأأأد التدابري الضأأأأأأأأأريبية قالتعامل معها كيفي
اسأأتباقيا، بوسأأائل م  بينها تقييم املخاطر قجتنبها قالتخفيف م  حدهتار قاتإفق أيضأأا عل  أن كال مسأأاري 

ات الضأأأأأأأأأريبية قغري م  عريق تركي  معح ابالتفاق مدخالت عل  للحصأأأأأأأأأول الع ل سأأأأأأأأأيتضأأأأأأأأأ نان السأأأأأأأأأعي

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/04/18STM_CRP14-Tax-treaties-with-trade-and-investment.pdf
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 الضأأأأأأأأأأأريبية، يت لف م  أعضأأأأأأأأأأأاء اللجنة قخياء معني  آخري ، قالع ل قدر املسأأأأأأأأأأأتطا  مع منظ ة التعاقن
 االقتصأأأأأأأأا ي، قكةلك مع جهات أخرى متلك انية بشأأأأأأأأ ن تلك املسأأأأأأأأائل، مثل مؤمتر امليدان يف قالتن ية
الأدقيل قغري للك  التجأاري للقأانون املتحأدة ماألم قالتن يأة )األقنكتأا (، قرمبأا جلنأة للتجأارة املتحأدة األمم

 املعنيةر م  اجلهات
 

 مسدئل أخرى -ميم  
لكرت األمانة أهنا، ك ا قر  يف التقرير الصا ر ع  الدقرة السابعة عشرة للجنة، سوا تع ل مع  - 104

األمانة أيضأأأا الصأأأوريةر قسأأأُتعّد  ترقاي عل   عدا  مةكرة تعاجل جوانب اسأأأتخدام الشأأأركات السأأأيد خوسأأأيه
( م  5) 13احملدق ة قع  تطبيق املا ة  اجلالبية مةكرات قصأأأأأأرية ع  املسأأأأأأائل املتصأأأأأألة بتطبيق قاعدة قوة

 اتفاقية األمم املتحدة الن ولجية عل  الشراكاتر
 قدمتها اليت اهلامة ع  تقديرإلم قامتناهنم لل سامهة قاملراقبون اللجنة أعضاء قخالل الدقرة، أعرب - 105
 أسأأأه تا اللت  اهلند قحكومة األقرقبية املفوضأأأية ع  عضأأأال الفرعية،اللجان  الجت اعات املضأأأيفة تاجلها
 م  الفرعيأة اللجأان أعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء مشأأأأأأأأأأأأأأأأاركأة  عم خالل م  سأأأأأأأأأأأأأأأي أا قال االجت أاعأات، تلأك  عم يف مأاليأا

 الناميةر البلدان
 قاأل لة الن الب مثل تقدمها، اليت للتوجيهات السأأأأأريع النشأأأأأر ق أأأأأد ت اللجنة أيضأأأأأا عل  أمهية - 106

 املتحدةر لألمم الرمسية ابللغات قالكتيبات،
قأحأأاطأأت األمأأانأأة العأأامأأة عل أأا ابلتواريخ املق حأأة لأأدقراهتأأا املقبلأأة قأقرت إلأأة  التواريخ، قبيأأاهنأأا  - 107

 كاآلي:
 2019تشري  األقل/أكتوبر  18-15الدقرة التاسعة عشرة: جنيف،  • 

 لل جلس اناص )مع االجت ا  2020نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل  30-27نيويورك، الدقرة العشأأأأأأأأأأأأأأأرقن:  • 
 أاير/مايو( 1بش ن التعاقن الدقيل يف املسائل الضريبية الةي سُيعقد يف  قاالجت اعي االقتصا ي

 ر2020تشري  األقل/أكتوبر  23-20الدقرة ا ا ية قالعشرقن: جنيف،  • 
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 اافصل اارابع
 اابت فيهد واالجتمدعي االقتصددي اجمللس من تتطلب اايت املسدئل  

 
 عشةةةةةرة ااتدجةةةةةع  اادورة انعقدد وتواريخ مكديل: اجمللس يعتمده أبيل يوصةةةةة  مقرر مشةةةةةروع  

 املؤقت أعمدهلد وجدول الجن 
 قاالجت اعي االقتصأأأأأا ي اجمللسَ  الضأأأأأريبية املسأأأأأائل يف الدقيل ابلتعاقن املعنية انياء جلنة توصأأأأأي - 108

 التايل: املقرر مشرق  قاعت ا  ابستعراى
 

 مشروع مقرر  
 املسةةةةةةةةةةةدئل   اادو  عاتعدويل املعني  اخلرباء الجن  عشةةةةةةةةةةةرة ااتدجةةةةةةةةةةةع  اادورة انعقدد وتواريخ مكديل  

 املؤقت أعمدهلد وجدول ااضريبي 
  ن اجمللس االقتصا ي قاالجت اعي: 
 املسأأأأأأأأائل يف الدقيل ابلتعاقن املعنية انياء للجنة عشأأأأأأأأرةالتاسأأأأأأأأعة  الدقرة تُعَقد يُقرر أن )أ( 
 ؛2019 أكتوبر/تشري  األقل 18    15 م  الف ة يف جنيف يف الضريبية

 للجنة: عشرة التاسعة للدقرة التايل املؤقت األع ال جدقل عل  يواعق )ب( 
 

 جدول األعمدل املؤقت  
 رللدقرة املشارَكْ   اعتتاح الرئيس  - 1 
 راألع ال قتنظيم األع ال  قرار جدقل - 2 
 مناقشة املسائل املوضوعية املتصلة ابلتعاقن الدقيل يف املسائل الضريبية: - 3 
 املسائل ا جرائية للجنة؛ )أ(  

 لالاث قاب الن ولجية املتحدة األمم اتفاقية بتحديث املعنية الفرعية تقرير اللجنة )ب(  
 النامية؛ قالبلدان الن و املتقدمة البلدان ب  الضري 

 املتابعة؛ تقرير: املستدامة التن ية الضرائب قأإلداا )ب(  
 النامية؛ للبلدان التحويالت ألسعار الع لي املتحدة األمم  ليل حتديث ) (  
 الضأأأأأرائب عرى اال يف املسأأأأأائل م  خمتارة مبج وعة املتعلق حتديث الكتيب )ه(  

 النامية؛ البلدان يف االستخراجية الصناعات عل 
 قتسويتها؛ املنااثعات جتنإب )ق(  
 القدرات؛ بناء )اث(  
 املسائل الضريبية البيئية؛ )ح(  



E/2019/45/Add.1 

E/C.18/2019/3 
 

 

27/27 19-08410 

 

 للبلدان ابلنسأأأأأأأبة األمهية لات املسأأأأأأأائل - الرق ي لالقتصأأأأأأأا  الضأأأأأأأريبية اآلاثر )ط(  
 النامية؛

 الرمسية؛ ا منائية املساعدة املعاملة الضريبية ملشاريع )ي(  
 قاالستث ار؛ ارةالتج قمعاإلداتالضرائب  العالقة ب  )ك(  
 عيهار للنظر مطرقحة أخرى مسائل )ل(  
 جدقل األع ال املؤقت للدقرة العشري  للجنةر - 4 
 رعشرة التاسعة  قرهتا أع ال ع  اللجنة اعت ا  تقرير - 5 
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