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  *لمحة تمهيدية عن المعاهدات الضريبية    

  
  مقدمة  - أوال   

متثــل املعاهــدات الضــريبية جانبــا هامــا مــن القواعــد الضــريبية الدوليــة لكثــري مــن البلــدان.   - 1
ـــا أكثـــر مـــن  نائيـــة نافـــذة بشـــأن ضـــريبة الـــدخل، وهـــذا العـــدد يف معاهـــدة ث 3 000وهنـــاك حالي

ازديـــاد. وتســـتند األغلبيـــة الســـاحقة مـــن تلـــك املعاهـــدات يف جـــزء كبـــري منهـــا إىل اتفاقيـــة األمـــم 
املتحدة النموذجية لالزدواج الضرييب بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية  (اتفاقيـة األمـم املتحـدة 

  النموذجيـــــة بشـــــأن الـــــدخل واالقتصـــــادية التنميـــــة   لتعـــــاون والنموذجيـــــة) وإىل اتفاقيـــــة منظمـــــة ا
التعــــاون املــــوقعني اإللكرتونيــــني ملنظمــــة  . وهاتــــان املعاهــــدتان النموذجيتــــان متاحتــــان علــــى الثــــروة

  ثهما أدناه.واألمم املتحدة وجيري حب االقتصادية االقتصادي والتنمية
الضــريبية. وينصــب تركيــز هــذا وفيمــا يلــي عــرض مــوجز للجوانــب األساســية للمعاهــدات   - 2

العــرض علــى قضــايا كــأنواع املعاهــدات الــيت تتنــاول املســائل الضــريبية، فضــال عــن الطــابع القــانوين 
  .ن الرتكيز على أحكامها املوضوعيةهلذه املعاهدات، وأغراضها وتفسريها بدال م

    
  الطابع القانوني للمعاهدات الضريبية وآثارها  - ثانيا   

مـن اتفاقيـة فيينـا  2املـادة  تـنص  اتفاقات فيمـا بـني دول ذات سـيادة. و املعاهدات هي  - 3
  على مجيع املعاهدات، على ما يلي:اليت تنطبق لقانون املعاهدات، 

املعاهــدة هــي اتفــاق دويل (ســواء يف وثيقــة واحــدة أو أكثــر مهمــا كانــت تســميته) معقــود   
  بني الدول وينظمه القانون الدويل.

  . و“اتفاقيـــات”أو  “اتفاقـــات”الضـــريبية يف معظـــم األحـــوال إمـــا  وتســـمى املعاهـــدات  - 4
  .فإن التسمية املستخدمة ليست مهمة من اتفاقية فيينا  2املادة كما تشري 

وختول املعاهدات الضريبية الثنائية حقوقا للدولتني املتعاقدتني وتفـرض عليهمـا التزامـات،   - 5
مـن الواضـح أن املعاهـدات الضـريبية ترمـي إىل  ، كدافعي الضرائب. بيد أناألخرىدون األطراف 

علــــى القــــانون قيامهــــا بــــذلك مــــن عدمــــه منفعــــة دافعــــي الضــــرائب يف الــــدول املتعاقــــدة. ويعتمــــد 
الــــداخلي لكــــل دولــــة. ويف بعــــض الــــدول، تعتــــرب املعاهــــدات ذاتيــــة التنفيــــذ: أي إنــــه عنــــدما تــــربم 

  
  

  مبؤسسة الضرائب الكندية، تورنتو، كندا. رئيسيمن إعداد بريان ج. أرنولد، مستشار   *  
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ا متنح حقوقا   دول أخرى، يلزم اختاذ بعـض اإلجـراءات الدول املتعاقدة. ويفملقيمي املعاهدة، فإ
اإلضافية (على سبيل املثال، ال بد من سن أحكام املعاهدة يف القـانون الـداخلي) قبـل أن يكـون 

  الدول املتعاقدة. ملقيمي مبوجب املعاهدة منافع باإلمكان إعطاء 
علــى   اقــدة ومــن اتفاقيــة فيينــا، ملزمــة للــدول املتع 26تعتــرب املعاهــدات، مبوجــب املــادة   - 6

مل حيــرتم بلــد مــا  تنفيــذها حبســن نيــة. وهــذا هــو مبــدأ العقــد شــريعة املتعاقــدين. وإذا هــذه األخــرية
ا، فقد جتد البلدان األخرى أنه ليس هلا مصـلحة يف الـدخول معـه  املعاهدات الضريبية اليت التزم 

  يف معاهدات ضريبية.
ليـل جـدا مـن معاهـدات ضـرائب الـدخل وهناك عدد ق معظم املعاهدات الضريبية ثنائية.  - 7

املتعددة األطراف (على سبيل املثال، االتفاقية املتعددة األطراف بشأن املساعدة اإلدارية املتبادلـة 
يف املســــائل الضــــريبية)، لكــــن البــــاحثني يف شــــؤون الضــــرائب مــــا فتئــــوا لســــنوات عديــــدة يروجــــون 

ة حاليـــا علـــى جـــدول أعمـــال مشـــروع إلمكانيـــة إبـــرام معاهـــدة متعـــددة األطـــراف واملســـألة مدرجـــ
، علـى الـرغم مـن أن النطـاق االقتصـاديةملنظمـة التعـاون والتنميـة  )1(تآكل القاعدة وحتويل األرباح

  ن. اآل احملدد للمعاهدة املتعددة األطراف ليس واضحا حىت
مــن  ويعتــرب مبــدأ املعاملــة باملثــل مبــدأ أساســيا رئيســيا يف املعاهــدات الضــريبية، علــى الــرغم  - 8

أن معنـــاه غـــري واضـــح بالتحديـــد. وأحكـــام املعاهـــدات الضـــريبية الثنائيـــة كلهـــا تقريبـــا قائمـــة علـــى 
(أربـــاح األســــهم) علـــى ســـبيل املثــــال، تـــنص علـــى احلــــد  10املعاملـــة باملثـــل. فـــإذا كانــــت املـــادة 

األقصــى ملعــدل الضــريبة الــيت يقتطعهــا بلــد املصــدر مــن أربــاح األســهم الــيت تــدفعها شــركة مقيمــة 
لمســامهني املقيمــني يف الدولــة املتعاقــدة األخــرى، فــإن هــذا احلــد األقصــى ملعــدل الضــريبة ينطبــق ل

علـى كـل مـن الــدولتني املتعاقـدتني علـى قـدم املســاواة. وينطبـق هـذا االلتـزام املتبــادل علـى كـل مــن 
هـا (وغري  10 الدولتني بغـض النظـر عـن تـدفقات األربـاح عـرب احلـدود؛ وبعبـارة أخـرى، فـإن املـادة

) تنطبــق علــى كــل مــن الــدولتني علــى قــدم بتوزيــع حــق التضــريب الــيت تقــوماملعاهــدة  مــن أحكــام
املساواة، حىت عنـدما تكـون املعاهـدة بـني بلـد متقـدم وبلـد نـام، حبيـث تـدفع الشـركات املقيمـة يف 

ع يف بقــدر أكــرب ممــا يقــ للمســامهني املقيمــني يف البلــدان املتقدمــة  األســهم أربــاح البلــدان الناميــة 
. وباملثــــل، فــــإن األحكــــام اإلداريــــة يف املعاهــــدات الضــــريبية، كتبــــادل املعلومــــات االجتــــاه املعــــاكس

  بشكل متبادل. الغرض منها أن يتم استعماهلا  واملساعدة يف حتصيل الضرائب، 
            

__________ 
  .)2013 اريس،، خطة العمل بشأن تآكل القاعدة وحتويل األرباح (بةاالقتصادي منظمة التعاون والتنمية   )1(  



 3 
 

  أنواع المعاهدات التي تتناول المسائل الضريبية   - ثالثا   
هناك عدة أنواع أخرى مـن املعاهـدات  إال أنالدخل.  معاهدات ضريبةدراسة فيما يلي   - 9

قد يكون لدى الدول الـيت تفـرض ضـرائب علـى  ،سبيل املثالفعلى  اليت تتناول القضايا الضريبية.
ـــــا.  الرتكـــــات أو املـــــرياث ، معاهـــــدات ترمـــــي إىل القضـــــاء علـــــى االزدواج الضـــــرييب فيمـــــا يتعلـــــق 

بـــالتوقيع علـــى االتفاقيـــة املتعـــددة األطـــراف بشـــأن  وباإلضـــافة إىل ذلـــك، قـــام العديـــد مـــن البلـــدان
،  إداريـــة املســـاعدة اإلداريـــة املتبادلـــة يف املســـائل الضـــريبية. وتتنـــاول هـــذه االتفاقيـــة قضـــايا ضـــريبية 

كتبـــادل املعلومـــات، واملســـاعدة يف حتصـــيل الضـــرائب وتســـوية املنازعـــات. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، 
عامـــل يف املقـــام األول مـــع مســـائل غـــري ضـــريبية ولكنهـــا هنـــاك أنـــواع عـــدة مـــن املعاهـــدات الـــيت تت

تشــمل أحكامــا تتعلــق بالضــرائب. وتشــمل هــذه املعاهــدات غــري الضــريبية اتفاقــات النقــل اجلــوي 
حتتـوي هـذه و غالبا مـا  ومعاهدات التجارة واالستثمار، كاالتفاق املنظم ملنظمة التجارة العاملية. 

أن أي قضــايا تتعلــق بضــريبة الــدخل تعــاجل حصــرا مبوجــب االتفاقــات علــى أحكــام اســتثنائية تبــني 
  معاهدة ضريبة الدخل املربمة بني البلدان. 

االتفاقـــات املتعلقـــة بتبـــادل املعلومـــات  تكـــاثرومثـــة تطـــور مهـــم حـــدث مـــؤخرا يتمثـــل يف   - 10
الضــريبية. وتقــوم بــإبرام هــذه االتفاقــات عــادة، البلــدان ذات الضــرائب املرتفعــة مــع البلــدان ذات 

و الــيت لــيس واردا أن يكــون هلــا معهــا معاهــدة  الضــرائب املنخفضــة أو الــيت لــيس لــديها ضــرائب
. وبوجه عام، تتطلـب هـذه االتفاقـات مـن البلـدان ذات الضـرائب املنخفضـة أو الـيت لـيس ضريبية

 26 لـــــــديها ضـــــــرائب أن تتبـــــــادل املعلومـــــــات علـــــــى نفـــــــس النحـــــــو املنصـــــــوص عليـــــــه يف املـــــــادة
ـــــادل ن االتفـــــاقيتني النمـــــوذجيتني لألمـــــم املتحـــــدة ومنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة املعلومـــــات) مـــــ (تب

  .  االقتصادية
    

  عملية التفاوض على المعاهدات الضريبية   - رابعا   
أوليــــة بــــني البلــــدان.  اتصــــاالتبتبــــدأ عمليــــة التفــــاوض علــــى املعاهــــدات الضــــريبية عادة  - 11

عاهدة ضـريبية مـع بلـد آخـر، فإنـه ينظـر وعندما يقرر بلد ما الدخول يف مفاوضات تتعلق بإبرام م
يف العديـــــد مـــــن العوامـــــل وأمههـــــا مســـــتوى التجـــــارة واالســـــتثمار بينهمـــــا. وعنـــــدما يقـــــرر البلـــــدان 
ما النموذجية (أو آخر ما أبرماه مـن املعاهـدات الضـريبية، إذا  ما يتبادالن معاهدا التفاوض، فإ

ول الــزمين للمفاوضــات املباشــرة. ويــتم مل يكــن لــديهما معاهــدة منوذجيــة) ويقومــان برتتيــب اجلــد
التفــاوض علــى املعاهــدات عــادة يف جــولتني، جولــة يف كــل بلــد مــن البلــدين. خــالل اجلولــة األوىل 

عــادة االتفاقيــة النموذجيــة لألمــم  -معــنيمــن املفاوضــات، يتفــق الفريقــان املتفاوضــان علــى نــص 
ــــة  مه كأســــاس للمفاوضــــات. وبعــــد الســــتخدا - االقتصــــاديةاملتحــــدة أو منظمــــة التعــــاون والتنمي
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، تســري املفاوضـات علــى الــنص لنظـامي الضــرائب احملليـني العـروض الــيت يقـدمها كــل مـن اجلــانبني 
االتفـــاق عليهـــا فتوضـــع عـــادة بـــني يـــتمكن الطرفـــان مـــن  ال الـــيت مـــادة مـــادة. أمـــا جوانـــب الـــنص 

، يوقــع املعاهــدة قوســني معقــوفني، علــى أن ينظــر فيهــا الحقــا. عنــدما يــتم االتفــاق علــى صــيغة 
، تُتخـذ الرتتيبـات الالزمـة يـتم التوصـل إىل هـذا االتفـاق الطرفان عليها بـاألحرف األوىل. وعنـدما 

سفري أو مسؤول حكومي). وبعـد التوقيـع، عادة للتوقيع على املعاهدة من جانب مسؤول خمول (
ــا. ويــتم إبــرام يتعــني علــى كــل دولــة أن تصــدق علــى املعاهــدة وفقــا إلجــراءات التصــديق اخلاصــة 

املعاهــدة بقيــام البلــدين بتبــادل صــكي التصــديق ويبــدأ نفاذهــا وفقــا للقواعــد احملــددة يف املعاهــدة 
  تفاقية األمم املتحدة النموذجية.(بدء النفاذ) من ا 29(املادة 

وهكــذا، فــإن التفــاوض علــى املعاهــدات الضــريبية جيــري علــى عــدة خطــوات أو مراحــل   - 12
التصديق واإلبرام وبـدء النفـاذ. وكـل خطـوة مـن هـذه اخلطـوات هلـا معـىن خـاص منفصلة: التوقيع و 

  .  نتائج معينة و
إدخـال تعـديالت عليهـا قـد تكـون بسـيطة أو مهمـة  عتمد املعاهدة، فإنـه جيـوز وعندما تُ   - 13

 عــنبتعــديل املعاهـدة الضــريبية أن تقــوم الـدولتان  الـدولتني املتعاقــدتني. ومـن الشــائع كــال   مبوافقـة 
إبرام بروتوكول ملحق باملعاهـدة. ومبوجـب القـانون الـدويل، يعتـرب االتفـاق الـذي يطلـق عليـه  طريق

اســـم بروتوكـــول معاهـــدة حتـــت اســـم خمتلـــف. وهكـــذا، وكمـــا هـــو موضـــح أعـــاله، فإنـــه ال بـــد مـــن 
  التصديق عليه وفقا للقواعد املطبقة على املعاهدات قبل أن يصبح نافذا. 

لضــــرائب الــــداخلي وتفســــريه يف كثــــري مــــن األحيــــان لالســــتجابة وجيــــب تعــــديل قــــانون ا  - 14
للظروف اجلديدة. وال ختتلف املعاهدات الضريبية عن قـانون الضـرائب الـداخلي يف هـذا الصـدد. 

حلكـــم معيـــب مـــن أحكـــام املعاهـــدة هـــو اعتمـــاد  املعاجلـــة الصـــحيحة ومـــن الناحيـــة النظريـــة، فـــإن 
عمليــة التعــديل يف كثــري تكــون  مارســة العمليــة، تعــديل مناســب للمعاهــدة بشــكل ثنــائي. ويف امل

مــن األحيــان بطيئــة وصــعبة. ولــيس مــن غــري املــألوف أن يســتغرق التفــاوض علــى الربوتوكــول وقتــا 
. وعنـدما يـتم فـتح جانـب مـن جوانـب املعاهـدة إلعـادة كالذي ميكن أن تسـتغرقه املعاهـدة  طويال

  .  التفاوض، تصبح اجلوانب األخرى قابلة للتفاوض أيضا
ميكــن حتــديث املعاهــدات الضــريبية ، دون إدخــال تعــديل رمســي عليهــا، إىل حــد مــا،  و  - 15

وذلــك مــن خــالل العمليــة التفســريية. فــإجراء االتفــاق املتبــادل يف معظــم املعاهــدات علــى ســبيل 
املثـــال، خيـــول الســـلطات املختصـــة يف الـــدولتني حـــل املســـائل املتعلقـــة بالتفســـري. وتنـــاقش القواعـــد 

  لتفسري املعاهدات أدناه. العامة
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االتفاقيتــــان الضــــريبيتان النموذجيتــــان لألمــــم المتحــــدة ومنظمــــة التعــــاون   -  خامسا  
  االقتصاديةوالتنمية 

اتفاقيتـــان ضـــريبيتان منوذجيتـــان بارزتـــان مهـــا االتفاقيـــة النموذجيـــة لألمـــم املتحـــدة جـــد تو   - 16
بعـض البلـدان  ، لـدىإليهمـا. وباإلضـافة ديةاالقتصـاواالتفاقية النموذجية ملنظمـة التعـاون والتنميـة 

ـا ال تنشـر يف معظـم األحيـان بـل  ـا، غـري أ ا الضريبية النموذجيـة اخلاصـة  توضـع رهـن  معاهدا
األخــرى بغــرض التفــاوض بشــأن املعاهــدات الضــريبية. وتعتمــد االتفاقيــة النموذجيــة إشــارة البلــدان 

ضـــــريبية النموذجيـــــة ملنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة لألمـــــم املتحـــــدة اعتمـــــادا كبـــــريا علـــــى االتفاقيـــــة ال
  .  االقتصادية

وللمعاهـــدات الضـــريبية النموذجيـــة تـــاريخ طويـــل بـــدأ باملعاهـــدات الدبلوماســـية األوىل يف   -17
 عــــدم تعــــرض ضــــمان  القــــرن التاســــع عشــــر. وكــــان اهلــــدف مــــن تلــــك املعاهــــدات يقتصــــر علــــى 

رى توسـيع نطاقهـا لتشـمل ضـريبة الـدخل جـ بلـد مـا العـاملني يف بلـد آخـر للتمييـز، مث ييدبلوماس
عنــدما أصــبحت ذات أمهيــة يف مطلــع القــرن العشــرين. ويف أعقــاب احلــرب العامليــة األوىل، بــدأت 

منهـــا مـــا يتعلـــق باملســـائل املرتبطـــة  منوذجيـــةمعاهـــدات ضـــريبية  عصـــبة األمـــم بالعمـــل علـــى وضـــع 
 و 1943منـوذجيتني يف عـامي  . وأسفر ذلـك العمـل عـن وضـع اتفـاقيتنيبضريبة الدخل و الثروة

بعـدها ببضـع سـنني   . غري أنه مل يكن هناك إمجـاع علـى قبـول هـاتني االتفـاقيتني، وتولـت1946
واألمــم املتحــدة العمــل علــى وضــع اتفاقيــة منوذجيــة  االقتصــاديةمنظمــة التعــاون والتنميــة  كــل مــن

  تكون مقبولة من اجلميع. 
عضـــوا  34 االقتصـــاديةظمـــة التعـــاون والتنميـــة عـــدد الـــدول األعضـــاء يف منحاليـــا ويبلـــغ   -18

معظمهم من البلدان الصناعية الكربى. وقد صدرت االتفاقية النموذجية ملنظمـة التعـاون والتنميـة 
يف عــام  و 1977. مث نقحــت يف عــام 1963ألول مــرة يف شــكل مشــروع يف عــام  االقتصــادية

مزيــــد مــــن التنقيحــــات حيــــث ُحولــــت إىل نســــخة غــــري جملــــدة مــــن أجــــل تيســــري إجــــراء  1992
تســع مــرات، كــان  ، و ذلــككــل بضــع ســنواتمــرة  املتكــررة. ومنــذ ذلــك احلــني، خضــعت للتنقــيح 

. وتضطلع جلنة الشؤون الضريبية، اليت تتكون مـن كبـار مـوظفي الضـرائب 2014آخرها يف عام 
الـدويل من البلدان األعضاء، باملسؤولية عن االتفاقية النموذجية وعن جوانب أخـرى مـن التعـاون 

 مركــــز و مــــن خــــاليل عاملــــة فــــرق يف املســــائل الضــــريبية. وتعمــــل هــــذه اللجنــــة مــــن خــــالل عــــدة 
العاملـة مـن منـدوبني الفـرق  . وتتكـون الـذي حيتضـن أمانتهـا الدائمـة السياسات واإلدارة الضـريبية

 باالتفاقيـــات الضـــريبية واملســـائل املكلـــف، ق العامـــل األوليـــضـــطلع الفر ي مـــن البلـــدان األعضـــاء. 
ا. يقوم  ذات الصلة، باملسؤولية عن االتفاقية النموذجية،    باستمرار بدراسة املسائل املتصلة 
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تعليـــق مفصـــل مـــنظم  االقتصـــاديةويرفـــق باالتفاقيـــة النموذجيـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة   -19
تتســم  االقتصــاديةحســب كــل مــادة علــى حــدة. وقــد أصــبحت تعليقــات منظمــة التعــاون والتنميــة 

يف ذلــك بعــض املعاهــدات  ة متزايــدة فيمــا يتعلــق بتفســري املعاهــدات الضــريبية وتطبيقهــا، مبــابأمهيــ
يف املنظمـــة. وبغيـــة مراعـــاة مواقـــف بعـــض الـــدول غـــري األعضـــاء، أعضـــاء  املربمـــة بـــني بلـــدان غـــري 

للعديــد مــن تلــك  1997تلــك التعليقــات يف عــام  االقتصــاديةأتاحــت منظمــة التعــاون والتنميــة 
  اهلند.  الصني و و و روسيا ا فيها األرجنتني والربازيل وجنوب أفريقياالبلدان، مب

 األفضــــلية  للبلــــدان االقتصــــاديةاالتفاقيــــة النموذجيــــة ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــة  و تعطــــي  -20
املصدرة لـرأس املـال علـى حسـاب البلـدان املسـتوردة لـرأس املـال؛ فهـي تقـوم يف كثـري مـن األحيـان 

التنـــازل عـــن بعـــض أو كامـــل  باالشـــرتاط علـــى بلـــد املصـــدر ختفيفـــه  رييب أو بإلغـــاء االزدواج الضـــ
. وهـذه امليـزة يف الـيت يكتسـبها املقيمـون يف البلـد اآلخـر الـدخلأنـواع  علـى بعـض حقها الضـرييب 

تعتـــرب مناســـبة إذا كـــان تـــدفق التجـــارة  االقتصـــاديةاالتفاقيـــة النموذجيـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
البلــدين متســاويا بدرجــة معقولــة وكــان بلــد اإلقامــة يفــرض ضــرائب علــى أي نــوع واالســتثمار بــني 

بلـــد املصـــدر. غـــري أن االتفاقيـــة النموذجيـــة ملنظمـــة التعـــاون  مـــن الضـــرائب يفمعفـــى مـــن الـــدخل 
قد ال تكون مناسبة بالنسبة للمعاهدات اليت انضمت إليها البلدان املسـتوردة  االقتصاديةوالتنمية 

ا النموذجيــة بإشــراف لــرأس املــال الصــا يف. ونتيجــة لــذلك، تقــوم البلــدان الناميــة بوضــع معاهــدا
  األمم املتحدة. 

مـــع قيـــام  1968وبـــدأت األمـــم املتحـــدة العمـــل علـــى وضـــع معاهـــدة منوذجيـــة يف عـــام   -21
اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي بإنشــــاء فريــــق خــــرباء األمــــم املتحــــدة املخصــــص للمعاهــــدات 

). وقـــد قـــام فريـــق 43-(د 1273املتقدمـــة والبلـــدان الناميـــة عمـــال بقـــراره  الضـــريبية بـــني البلـــدان
لتفــاوض علــى املعاهــدات الضــريبية الثنائيــة بــني البلــدان املتقدمــة النمــو ُكتَـيِّــب عــن ااخلــرباء بوضــع  

والبلـــدان الناميـــة، ممـــا أفضـــى إىل نشـــر اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة النموذجيـــة لـــالزدواج الضـــرييب بـــني 
ـــــدان امل ـــــة يف عـــــام البل ـــــدان النامي ـــــة يف 1980تقدمـــــة النمـــــو والبل ـــــة النموذجي . ونُقحـــــت االتفاقي

، حتــــــّول فريــــــق اخلــــــرباء إىل جلنــــــة اخلــــــرباء 2004. ويف عــــــام 2011، مث يف عــــــام 2001 عــــــام
بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية. وحتتفظ اللجنة بتعليقات تفصـيلية علـى اتفاقيـة األمـم  املعنية

ـــة؛ وهـــي مســـؤولة أيضـــا عـــن نشـــر العديـــد مـــن املتحـــدة النموذ املفيـــدة يف املســـائل الُكتَـيِّبـــات  جي
املعاهــدات تطبيــق   وأســعار التحويــل  الضــريبية ذات األمهيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة، مــن قبيــل 

البلدان الناميـة. وأعضـاء اللجنـة هـم مـن مـوظفي الضـرائب الـذين  الضريبية بني البلدان املتقدمة و
م ويعينهم األمني العام لألمم املتحـدة، ويعملـون بصـفتهم الشخصـية. وتنتمـي ترشحهم ح كوما

ا مبرحلـــة  أغلبيـــة بســـيطة مـــن أعضـــاء هـــذه اللجنـــة إىل البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــيت متـــر اقتصـــادا
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انتقاليــة. وتســري اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة وفــق الــنمط الــذي حددتــه االتفاقيــة النموذجيــة 
 ،أو تكــاد ،، وحتتــوي علــى العديــد مــن األحكــام الــيت تطــابقاالقتصــاديةظمــة التعــاون والتنميــة ملن

ـــا يف تلـــك االتفاقيـــة النموذجيـــة. وبالتـــايل، فـــإن مـــن املنطقـــي بوجـــه عـــام، أال تعتـــرب اتفاقيـــة  مثيال
ــا وســيلة إلدخــال تعــديالت هامــة،  األمــم املتحــدة النموذجيــة اتفاقيــة مســتقلة كليــا، بــل علــى أ

  .  االقتصاديةولكن بصورة حمدودة، على االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية 
ويكمـــن االخـــتالف الرئيســـي بـــني االتفـــاقيتني النمـــوذجيتني يف أن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة   -22

النموذجيــة تفــرض قيــودا أقــل علــى حقــوق بلــد املصــدر يف فــرض الضــرائب؛ وبالتــايل فــإن بلــدان 
مبوجبهــا بقــدر أكــرب مــن حقــوق فــرض الضــرائب باملقارنــة مــع االتفاقيــة النموذجيــة  املصــدر تتمتــع

(اإلتـــاوات) مـــن  12خالفـــا للمـــادة  وعلـــى ســـبيل املثـــال، . االقتصـــاديةملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
مــــن اتفاقيــــة األمــــم  12، فــــإن املــــادة  االقتصــــاديةاالتفاقيــــة النموذجيــــة ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــة 

موذجية ال متنع بلد املصدر من فرض ضـريبة علـى اإلتـاوات الـيت يـدفعها املقـيم يف بلـد املتحدة الن
املصدر إىل املقيم يف بلد آخر. كما متنح اتفاقية األمم املتحـدة النموذجيـة بلـد املصـدر حقوقـا يف 

غـــري املقيمـــني تزيـــد علـــى مـــا متنحـــه االتفاقيـــة  دخـــل العمـــل الـــذي ميارســـه فـــرض الضـــرائب علـــى 
فــإن األجــل ليشــكل موقــع  . وعلــى ســبيل املثــال، االقتصــاديةيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة النموذج

 12أشـهر فقـط، باملقارنـة مـع  6دائمة مبوجب اتفاقية األمم املتحـدة النموذجيـة هـي  منشأةً بناء 
ـــة  ـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنمي ـــة النموذجي . وباإلضـــافة إىل ذلـــك، االقتصـــاديةشـــهرا مبوجـــب االتفاقي

ا يف بلـــد مـــا ملـــدة  تـــنص اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة النموذجيـــة علـــى أن قيـــام مؤسســـة بتقـــدمي خـــدما
يومـــا أو أكثـــر جيعـــل منهـــا منشـــأة دائمـــة، يف حـــني ال تضـــفي االتفاقيـــة النموذجيـــة ملنظمـــة  183

ا مـــن  االقتصـــادية التعـــاون والتنميـــة  صـــفة املنشـــأة الدائمـــة إال علـــى املؤسســـة الـــيت تقـــدم خـــدما
ن ثابــت لنشــاطها التجــاري الــذي جيــب أن يكــون، وفقــا لتعليــق املنظمــة علــى ذلــك، خــالل مكــا

  مستمرا عموما ألكثر من ستة أشهر. 
ـــه االتفاقيتـــان النموذجيتـــان لألمـــم املتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون   -23 وكـــان النجـــاح الـــذي أحرزت

ا تســتند إليهمـا. وكــان جناحــا بـاهرا. فجميــع املعاهـدات الضـريبية الثنائيــة تقريبـ االقتصـاديةوالتنميـة 
قبوهلمــا علــى نطــاق واســع، ومــا جنــم عنــه مــن توحيــد للكثــري مــن القواعــد الضــريبية الدوليــة، مــن 

  العوامل اهلامة يف احلد من االزدواج الضرييب الدويل. 
 االقتصـادية ويعترب تغيري االتفاقيتني النموذجيتني لألمـم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة  -24

ه النقص فيهما واالستجابة ملـا يسـتجد مـن تطـورات أمـرا بـالغ الصـعوبة. ويتمثـل أحـد لتدارك أوج
 مصـــادر الصـــعوبة يف أن البلـــدان ال تـــتمكن مـــن مالءمـــة املعاهـــدات الضـــريبية القائمـــة لـــديها مـــع 

االتفاقيـــة النموذجيـــة لألمـــم املتحـــدة أو االتفاقيـــة النموذجيـــة ملنظمـــة التعـــاون التنقـــيح الـــذي طـــال 



8  
 

. وباملقابــل، فــإن تغيــري هــذه املعاهــدات ، إال مــن خــالل إعــادة التفــاوض علــىاالقتصــادية والتنميــة
االتفاقيـــــة النموذجيـــــة لألمـــــم املتحـــــدة أو االتفاقيـــــة النموذجيـــــة ملنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة شـــــرح 

مــا االتفــاقيتني أســهل بكثــري مــن تغيــري هــاتني االقتصــادية . وبالتــايل، إذا مــا مت تنقــيح يف حــد ذا
البلــدان تفســري املعاهــدات القائمــة يف ضــوئه دومنــا  مــا، فــإن بإمكــان الســلطات الضــريبية يف شــرح

  القائمة.   حاجة إىل إعادة التفاوض على املعاهدات
وخبـالف االتفاقيــة النموذجيـة لألمــم املتحــدة، جتسـد االتفاقيــة النموذجيـة ملنظمــة التعــاون   -25

يف منظمة التعاون والتنمية. وميكن للبلـدان األعضـاء  مواقف البلدان األعضاء االقتصاديةوالتنمية 
أن  االقتصـــادية جوانـــب االتفاقيـــة النموذجيـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــةأحـــد  الـــيت ال توافـــق علـــى 

االتفاقيـة النموذجيـة، شـرح تسجل حتفظا على احلكم موضوع اخلالف. وترد هذه التحفظات يف 
يف االتفاقيـــة بعينـــه الـــوارد  هداتـــه الضـــريبية ذلـــك احلكـــم وتفيـــد بـــأن البلـــد يعتـــزم أال يعتمـــد يف معا

. وقــد ســّجل معظــم البلــدان حتفظــات علــى بعــض االقتصــادية النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة
، 12حتفظـات علـى املـادة البلـدان  جوانب هذه االتفاقية. فعلى سبيل املثال، سّجل العديد من 

  على تلك اإلتاوات.  يف املنبع مها فرض ضرائباليت تتناول اإلتاوات، وذلك بتأكيد عز 
مالحظـات  االقتصـاديةاالتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يتضـمن شـرح  كما   -26

تقدمها بلدان معينة بشأن جوانب حمددة من تلك التعليقات. وتسجل البلدان تلك املالحظـات 
و مـا ورد يف التعليـق. وإذا مـا أدىل بلـد مـا لإلشارة إىل عدم موافقتها على تفسري املعاهدة على حن

مبالحظــة فهــذا ال يعــين أنــه يــرفض ذلــك احلكــم مــن أحكــام االتفاقيــة النموذجيــة ملنظمــة التعــاون 
بالتحديد (أي أنه ال يكون قد سجل حتفظا على ذلـك احلكـم). بـل الغـرض  االقتصادية والتنمية

احلكـــم يف معاهداتـــه ولكـــن مـــع تفســـريه  مـــن املالحظـــة هـــو اإلشـــارة إىل أن البلـــد قـــد يـــدرج ذلـــك
  وتطبيقه بصورة ختتلف عن التفسري املكرس يف التعليق. 

    
  مضمون المعاهدة الضريبية النموذجية  -  سادسا  

يرد فيما يلي وصف موجز للبنية واألحكام الرئيسية ألي معاهـدة ضـريبية منوذجيـة ثنائيـة   - 27
  ملتحدة ومنظمة التعاون والتنمية. تستند إىل االتفاقيتني النموذجيتني لألمم ا

، الـــيت حتـــدد األشـــخاص الـــذين تـــؤثر املعاهـــدة علـــى 1ويتـــألف الفصـــل األول مـــن املـــادة   - 28
م الضـــريبية، وهـــم عمومـــا املقيمـــون يف الـــدول املتعاقـــدة، واملـــادة  ، الـــيت تبـــني الضـــرائب 2التزامـــا

الـــيت تفرضـــها الـــدول الثـــروة  علـــى املشـــمولة باملعاهـــدة، وهـــي عمومـــا ضـــرائب الـــدخل والضـــرائب 
ا السياسية.    املتعاقدة وتقسيما
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ويقــدم الفصــل الثــاين تعــاريف املصــطلحات اهلامــة املســتخدمة يف املعاهــدة، مبــا يف ذلــك   - 29
املنشــأة ”، وتعريــف ملصــطلح 4يف املــادة  “املقــيم”، وتعريــف ملصــطلح 3تعــاريف عامــة يف املــادة 

  .  5يف املادة  “الدائمة
. وتتنـاول املـواد بالقواعـد التوزيعيـة يف املعاهـدة من الفصل الثالث ما يشار إليه كثرياويتض  - 30
خمتلف أنواع الدخل الذي يكتسبه املقيم يف إحدى الدولتني أو يف كلتيهمـا معـاً.  21إىل  6من 

وحتـــــدد هـــــذه األحكـــــام بوجـــــه عـــــام، مـــــا إذا كـــــان بإمكـــــان إحـــــدى الـــــدولتني املتعاقـــــدتني فقـــــط 
فيهــا ينشــأ  الدولــة الــيت يقــيم فيهــا دافــع الضــرائب (بلــد اإلقامــة) والدولــة الــيت  - عــاً كلتيهمــا م أو

إذا   أن تفــرض ضــرائب علــى الــدخل ومــا -الــدخل أو يكــون فيهــا مصــدر الــدخل (بلــد املصــدر) 
  كان معدل الضريبة املفروضة حمدودا. وفيما يلي سرد باملواد وأنواع الدخل: 

  
  ؛ العقارية ن املمتلكات املتأيت م الدخل   – 6املادة   
  أرباح املؤسسات؛   – 7املادة   
الـــدخل املتـــأيت مـــن تشـــغيل الســـفن أو الطـــائرات يف النقـــل الـــدويل ومـــن   – 8املادة   

  تشغيل املراكب يف النقل عرب اجملاري املائية الداخلية؛ 
  ؛ أسعار التحويل  األرباح املتأتية من املؤسسات الشريكة و  – 9املادة   
  أرباح األسهم ؛   – 10املادة   
  الفائدة؛   – 11املادة   
  اإلتاوات؛   – 12املادة   
  أرباح رأس املال؛   – 13املادة   
  الدخل املتأيت من اخلدمات املهنية واملستقلة؛   – 14املادة   
  ؛ املهن التابعة الدخل املتأيت من   – 15املادة   
  إلداريني؛ أجور كبار املسؤولني ا مكافآت املديرين و  – 16املادة   
  الدخل الذي يكتسبه الفنانون (الرتفيهيون) والرياضيون؛   – 17املادة   
  مدفوعات الضمان االجتماعي؛  املعاشات التقاعدية و  – 18املادة   
  الدخل الذي يكتسبه املوظفون احلكوميون؛   – 19املادة   
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  املتمرنون؛  الدخل الذي يكتسبه الطالب واملتدربون و  – 20املادة   
    .20إىل  6الدخل األخرى؛ أي الدخل الذي ال تتناوله املواد من  عناصر  – 21ادة امل  

  
يتنــاول الفصــل الرابــع الضــرائب املفروضــة علــى رأس املــال (ولــيس علــى الــدخل املتــأيت  و  -31
  ).  الثروة من

ألـــف  23إللغـــاء االزدواج الضـــرييب: املـــادة  بـــديلتنيويعـــرض الفصـــل اخلـــامس طـــريقتني   - 32
بــاء (طريقــة اخلصــم). وبشــكل عــام، إذا كــان حيــق للدولــة املتعاقــدة  23اإلعفــاء) واملــادة  (طريقــة

إىل  6فيهــا الــدخل فــرض ضــرائب علــى الــدخل مبوجــب القواعــد الــواردة يف املــواد مــن ينشــأ  الــيت 
، فــإن الدولــة املتعاقــدة الــيت يقــيم فيهــا دافــع الضــريبة ملزمــة بإزالــة االزدواج الضــرييب. ومبوجــب 21
طريقـــة  يقـــة اإلعفـــاء، يســـتثين بلـــد اإلقامـــة أو يعفـــي الـــدخل مـــن الضـــريبة يف بلـــد اإلقامـــة. أمـــاطر 

اخلصــم، فيفــرض بلــد اإلقامــة مبوجبهــا ضــريبة علــى الــدخل لكنــه خيصــم مــن هــذه الضــريبة مقــدار 
  ضريبة الدخل املدفوعة يف بلد املصدر. 

علــــى احلمايــــة  24. وتــــنص املــــادة “أحكــــام خاصــــة”وحيمــــل الفصــــل الســــادس عنــــوان   -33
بلـــــــد املصـــــــدر وبلـــــــد اإلقامـــــــة. وتـــــــنص التضـــــــريب التمييـــــــزي مـــــــن ِقبـــــــل  خمتلـــــــف أشـــــــكال  مـــــــن
للتعــاون اإلداري بــني الــدول املتعاقــدة. وتــنص املــادة  أنــواع هامــة علــى  27و  26 و 25 املــواد
 26للرتاضــي بغيــة تســوية النزاعــات املتعلقــة بتطبيــق املعاهــدة؛ وتتنــاول املــادة  اتعلــى إجــراء 25

 املتبادلــة قواعــد للــدولتني املتعاقــدتني للمســاعدة 27املــادة  تبــادل املعلومــات بــني الــدولتني؛ وتــوفر
فهــي تــنص فقــط علــى أن لــيس يف االتفاقيــة مــا  28 املــادة علــى حتصــيل ضــرائب كــل منهمــا. أمــا

ــا أعضــاء البعثــات الدبلوماســية واملوظفــون القن “باالمتيــازات الضــريبية”خيــّل  صــليون الــيت يتمّتــع 
  االتفاقات الدولية األخرى.  مبوجب القانون الدويل أو

اءها ينص الفصل السابع على القواعد اليت حتكم نفاذ املعاهدة، و  -34   .إ
    

  العالقة بين المعاهدات الضريبية والقانون الداخلي  - سابعا   
التعقيــد يف كثــري تتســم العالقــة بــني املعاهــدات الضــريبية والتشــريعات الضــريبية الداخليــة ب  - 35

املبدأ األساسي هو أن أحكام املعاهدة هي الـيت ينبغـي أن تسـود إذا مـا تعارضـت و من البلدان. 
حيظـــى هـــذا املبـــدأ بطـــابع  - كفرنســـا مـــثال  - مـــع أحكـــام القـــانون الـــداخلي. ويف بعـــض البلـــدان

كـام املعاهـدة أح جتـاوزدستوري. ويف بلدان أخرى كثرية، خيول القانون الداخلي احلكومة صراحًة 
التشـريعي علـى سـبيل املثـال، قاعـدة أساسـية مـن قواعـد القـانون يف كثـري مـن فـالتفوق   الضريبية. 
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 جتـاوزالدميقراطيات الربملانية. ويتضح بالتايل أنه جيوز للتشـريعات الضـريبية احملليـة يف هـذه البلـدان 
الســلطة التشــريعية اإلشــارة  املعاهــدات الضــريبية. غــري أن احملــاكم يف هــذه البلــدان قــد تطلــب مــن

جيـوز  املعاهـدة قبـل إنفـاذ القـانون الـداخلي الـذي يتعـارض معهـا. و جتاوزصراحة إىل عزمها على 
أي تعــــارض ظــــاهر بــــني املعاهــــدة أرضــــية للتوفيــــق يف حــــال  للمحكمــــة أيضــــا أن جتتهــــد إلجيــــاد 

  والتشريع الداخلي. 
 علـى الثــروةضــرائب الـدخل والضـرائب  تنطبـق املعاهـدات الضـريبية بوجــه عـام علـى مجيـع  - 36

ـــــيت تفرضـــــها حكومـــــات املقاطعـــــات  الـــــيت تفرضـــــها الـــــدول املتعاقـــــدة، مبـــــا يف ذلـــــك الضـــــرائب ال
(الواليــات)، واحلكومــات احملليــة واحلكومــات دون الوطنيــة األخــرى. غــري أن الواليــة الدســتورية أو 

مـــــة املركزيـــــة يف الـــــدخول يف التقاليـــــد الراســـــخة يف بعـــــض الـــــدول االحتاديـــــة تقيّـــــد صـــــالحية احلكو 
ـــــدول يف فـــــرض  احلكومـــــات دون الوطنيـــــةمعاهـــــدات ضـــــريبية حتـــــد مـــــن صـــــالحيات  يف هـــــذه ال

الضــرائب. وعليــه، فــإن املعاهــدات الضــريبية لتلــك الــدول االحتاديــة ال تنطبــق إال علــى الضــرائب 
ويف ظـل هـذه الوطنية. وهذه هي احلال فيما يتعلـق بكـل مـن كنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة. 

  فرض الضرائب بطريقة غري متاحة للحكومة املركزية.  للحكومة دون الوطنيةالظروف، جيوز 
أحكــام املعاهــدات الضــريبية علــى فــرض ضــرائب. فالضــرائب نص ال تــبصــورة عامــة،  و  - 37

يفرضــها القــانون الــداخلي؛ ولــذا فــإن املعاهــدات الضــريبية حتــد مــن الضــرائب الــيت تفرضــها الدولــة 
املعاهـــدات. ويف الواقـــع، فـــإن املعاهـــدات الضـــريبية هـــي معاهـــدات ذات طـــابع تلـــك  وجـــود لـــوال

الضرييب. وباملثل، فـإن تلـك املعاهـدات ال متـنح التخفيف من العبء  يهدف يف املقام األول إىل 
ـا تفعـل ذلـك. ويف ضـوء هـذا املبـدأ األساسـي،  حقوقا يف فرض الضـرائب، رغـم كثـرة مـا يُـزعم بأ

إذا كـان املبلـغ املعـين  يكون من الواجب يف العـادة قبـل تطبيـق أحكـام معاهـدة ضـريبية، حتديـد مـا
مبوجـب القـانون الـداخلي،  خاضعا للضريبة احمللية أم ال. وإذا كان هذا املبلغ غري خاضع للضـريبة

فعها مقـــيم يف الفائـــدة الـــيت يـــد املعاهـــدة. ولنفـــرتض علـــى ســـبيل املثـــال، أن للنظـــر يففـــال حاجـــة 
إحـــدى الـــدولتني إىل مقـــيم يف الدولـــة األخـــرى ختضـــع، مبوجـــب أحكـــام معاهـــدة بـــني البلـــد ألـــف 

يف املائـة. فــإذا كانـت الفائــدة  15والبلـد بـاء، للحــد األقصـى مـن معــدل االقتطـاع الضــرييب البـالغ 
عفــاة مــن املدفوعــة مــن شــركة مقيمــة يف البلــد ألــف إىل جهــة مقرضــة مســتقلة تقــيم يف البلــد بــاء م

الضــريبة مبوجــب قــانون البلــد ألــف، فــإن املعاهــدة ال متــنح البلــد ألــف احلــق يف فــرض ذلــك املعــدل 
  الفائدة.  يف املائة على تلك 15من االقتطاع الضرييب البالغ 

املعاهـــدات الضـــريبية احلـــق يف فـــرض الضـــرائب بشـــكل  إعطـــاءومـــع ذلـــك، فـــإن مســـألة   - 38
يــنص القــانون الــداخلي   ة تعــود إىل القــانون الــداخلي. مســتقل عــن القــانون الــداخلي هــي مســأل
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احلـق يف فـرض ضـريبة علـى أي مبلـغ لـيس حمظـورا علـى أن هلـا   -كفرنسـا مـثال   -لبعض البلدان 
  عليها فرضها مبوجب شروط املعاهدة.

وال تؤدي أحكام املعاهدات الضريبية إىل إزاحة أحكام القـانون الـداخلي بشـكل كامـل.   - 39
يف حالــة يُعتــرب فيهــا شــخص مــا مقيمــا يف البلــد ألــف مبوجــب قانونــه الــداخلي ويُعتــرب  انظــر مــثال

أيضــا مقيمــا يف البلــد بــاء مبوجــب قانونــه الــداخلي. وإذا مــا اعُتــرب الشــخص مقيمــا يف البلــد ألــف 
) (املقـيم) مـن كــٍل 2( 4مبوجـب قاعـدة الرتجـيح يف املعاهــدة بـني البلـدين ألــف وبـاء (تـوفر املــادة 

سلســـلة مـــن  االقتصـــاديةتفـــاقيتني النمـــوذجيتني لألمـــم املتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة مـــن اال
القواعد جتعل الشخص املقيم يف كال البلـدين مقيمـا يف بلـد واحـد فقـط ألغـراض املعاهـدة)، فـإن 
الشــخص يصــبح مقيمــا يف البلــد ألــف ألغــراض املعاهــدة لكنــه يظــل مقيمــا يف البلــد بــاء ألغــراض 

خلي فيمــا يتعلــق بكافــة األغــراض الــيت ال تتــأثر باملعاهــدة. ولــذا، فــإذا قــام الشــخص، قانونــه الــدا
اإلتـاوات إىل أشـخاص غـري مقيمـني  على سبيل املثال، بتسديد أرباح على األسـهم أو الفوائـد أو

يف البلـــد بـــاء، فـــإن الشـــخص خيضـــع ألي التزامـــات اقتطـــاع يفرضـــها البلـــد بـــاء علـــى مثـــل هـــذه 
  خص يظل مقيما يف البلد باء.املدفوعات ألن الش

تفســري أعطتــه قلــب مــا فتئــت بعــض البلــدان تقــوم أحيانــا بســن تشــريعات لتعــديل أو  و  - 40
 مثــل هــذا التشــريع، الــذي مت ســنه حبســن نيــة، يتســبب  حمكمــة حمليــة للمعاهــدة الضــريبية. وقــد ال 

 بــا مــا يتشــاور البلــد الــذي معاهداتــه الضــريبية. وغالالــيت تفرضــها عليــه  البلــد  اتالتزامــ انتهــاك يف 
معاهداته الضريبية على هذا النحو مع شركائه يف املعاهدة ليربهن علـى حسـن النيـة ويـدرأ يتجاوز 

  أوجه سوء الفهم.
قــد تســعى بعــض البلــدان إىل منــع الطعــن أمــام احملــاكم يف بعــض التشــريعات الضــريبية  و  - 41

خالل النص على أن التشريع اجلديد يهـيمن الداخلية على أساس املعاهدات الضريبية للبلد، من 
املعاهــدات جتــاوز  علــى أحكــام أي معاهــدة ضــريبية تتعــارض معــه. واألرجــح أن أشــهر حــاالت 

ا الواليات املتحدة؛ بيد أن بلدانا أخرى فعلـت ذلـك  وأكثرها إثارة للجدل هي تلك اليت اعتمد
ينبغـــي عـــدم جتاهلهـــا إال يف ظـــروف أيضـــا يف بعـــض األحيـــان. وُمتثـــل املعاهـــدات التزامـــات رمسيـــة 

ا الضـريبية  استثنائية. ويف الوقت نفسه، جيب أن تكون الدول قـادرة علـى تعـديل أحكـام تشـريعا
  الداخلية للحفاظ على مواكبتها للتطورات وتوضيح الصعوبات املتعلقة بالتفسري.

انون الـداخلي، ال يعمل الكثري من أحكام املعاهدات الضريبية بشكل مستقل عن الق و  - 42
 ألن هــذه األحكــام تتضــمن إحــاالت صـــرحية إىل معــىن املصــطلحات مبوجــب القــانون الـــداخلي.

" فــــإن الــــدخل النــــاتج عــــن املمتلكــــات العقاريــــة "دخــــل 6علــــى ســــبيل املثــــال، و حســــب املــــادة 
. وهلــذا الغــرض، ضــع للضــريبة يف هــذا البلــدكــن أن خياملمتلكــات العقاريــة املتواجــدة يف بلــد مــا مي
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قـانون البلـد الـذي توجـد فيـه تلـك  يعطيـه لـه املعـىن الـذي “ املمتلكات العقاريـة”كون ملصطلح ي
ش أدنـاه، علـى أن ) (تعـاريف عامـة)، الـيت تُنـاقَ 2( 3املمتلكات. وإضافة إىل ذلك، تـنص املـادة 

يكـــون ألي مصـــطلح مل يـــرد تعريفـــه يف املعاهـــدة املعـــىن الـــذي يفيـــده مبقتضـــى قـــانون البلـــد الـــذي 
ــــا الــــداخلي  بــــق عليــــه املعاهــــدة. ويفتنط مقابــــل ذلــــك، ففــــي بعــــض البلــــدان الــــيت يســــتخدم قانو

مصطلحات مستخدمة أيضا يف املعاهدة، جيوز تفسري معىن تلـك املصـطلحات ألغـراض القـانون 
  الداخلي وفقا ملعىن املصطلحات ألغراض املعاهدة.

    
  أهداف المعاهدات الضريبية  –ثامنا   

الضريبية، بوجه عام، إىل تيسري التجارة واالستثمار عرب احلدود عـن طريـق  ترمي املعاهدة  - 43
هـــذا اهلـــدف الواســـع  ينضـــاف إىل إزالـــة العقبـــات الضـــريبية أمـــام تلـــك التـــدفقات عـــرب احلـــدود. و

  األكثر حتديدا.التنفيذية العديد من األهداف 
الثنائيــــة هــــو إزالــــة األهــــم للمعاهــــدات الضــــريبية  التنفيــــذيميكــــن القــــول بــــأن اهلــــدف  و  - 44

االسـتثمار عـرب  االزدواج الضرييب. فـإذا مـا ُفرضـت ضـرائب علـى الـدخل املكتسـب مـن التجـارة و
احلـدود مــن ِقبَــل بلــدين أو أكثـر بــدون أي ختفيــف، فمــن البـديهي أن مثــل هــذا االزدواج الضــرييب 

ضـوعية للمعاهـدة يرمـي الكثـري مـن األحكـام املو  االسـتثمار. و سيكون من شأنه تثبيط التجارة و
) 2( 4علــى ســبيل املثــال، حتتــوي املــادة  الضــريبية الثنائيــة النموذجيــة إىل حتقيــق هــذا اهلــدف. و

(املقــيم) مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة علــى قواعــد للرتجــيح جلعــل دافــع الضــرائب الــذي 
ط ألغــراض املعاهــدة.  يُعتــرب لــوال هــذه القواعــد مقيمــا يف كــال البلــدين، مقيمــا يف أحــد البلــدين فقــ

كمـــا حتـــد هـــذه القواعـــد مـــن الضـــريبة الـــيت يفرضـــها بلـــد املصـــدر علـــى أنـــواع معيَّنـــة مـــن الـــدخل 
تُلــزم بلــدان اإلقامــة بتخفيــف ضــرائب بلــد املصــدر ســواء عــن طريــق خصــم الضــرائب  تزيلهــا، و أو

  .اليت ُجتىب يف اخلارج أو اإلعفاء من الضريبة على الدخل املتأيت من مصدر أجنيب
كــان تركيــز املعاهــدات الضــريبية أصــال منصــبا بشــكل شــبه حصــري علــى حــل مشــكلة  و  - 45

كانت الشركات املتعـددة اجلنسـيات تواجـه خمـاطر االزدواج الضـرييب الكبـري،  االزدواج الضرييب. و
 ، مـن جانـب أحـادي ومل يكن مينح التخفيـف مـن االزدواج الضـرييب سـوى عـدد قليـل مـن البلـدان

. بيـد أن حلـول معظـم مشـكالت االزدواج الضـرييب حديثـة اإلنشـاء ت املعاهداتشبكاو كانت 
الكـربى عــن طريــق املعاهـدات قــد صــيغت يف منتصـف القــرن العشــرين، وهـي اآلن مقبولــة بشــكل 

من ِقَبل الدول حينما تربم معاهـدات ضـريبية. ويتمثـل االسـتثناء الكبـري الوحيـد يف مشـكلة  روتيين
ـــا ـــام البلـــدان بـــالتطبيق غـــري املتســـق االزدواج الضـــرييب الن ألســـلوب التســـعري التنافســـي  جم عـــن قي

  للمعامالت بني األشخاص ذوي الصلة.أسعار التحويل  لتحديد 



14  
 

ينبغــــي أال يــــؤدي الرتكيــــز التــــارخيي علــــى إزالــــة االزدواج الضــــرييب إىل حجــــب واقــــع أن  و  - 46
منـــع التهـــرب مـــن  -مـــن األمهيـــة  يتســـم بالقـــدر نفســـه تنفيـــذيا ملعظـــم املعاهـــدات الضـــريبية هـــدفا 

الضـــرائب وجتنُّـــب ازدواج اإلعفـــاء الضـــرييب. وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن املبـــدأ األساســـي يتمثـــل يف أنـــه 
فـرض الضـرائب علـى الـدخل مـرة واحـدة فحسـب. ويقابـل هـذا لضـمان ينبغي تطبيق املعاهـدات 

بـة غـري مالئمـة أمـام التجـارة عقيضـع االزدواج الضرييب. فمثلمـا أن االزدواج الضـرييب  إزالةَ  اهلدفُ 
يــوفر حــافزا غـري مالئــم ملثــل تلــك التجــارة.  و الغــش الضــريبينيالدوليـة، فــإن التســامح مــع التهـرب 

ميثـــل هـــدفا ألغلـــب املعاهـــدات الضـــريبية الـــيت  و الغـــش الضـــريبيني التهـــرب  منـــعوبـــالرغم مـــن أن 
ا كٌل مـن األمـم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة  ، فـإن املعاهـدات الضـريبية تصـاديةاالقيعرتف 

  النموذجية ال تضم سوى القليل من األحكام الرامية إىل حتقيق ذلك اهلدف.
الرئيســـيني للمعاهـــدات الضـــريبية، توجـــد عـــدة أهـــداف  التنفيـــذيني اهلـــدفني عـــالوة علـــى   - 47

بلـد فـأي . إضافية. ومثة هدف إضايف يتمثل يف إزالة التمييـز ضـد الرعايـا األجانـب وغـري املقيمـني
بأعمـال جتاريـة يف دولـة يقومـون معاملة املقيمـني فيـه الـذين ضمان يدخل يف معاهدة حيرص على 

باألنشــطة  يقومــون متعاقــدة أخــرى علــى قــدم املســاواة مــع املقيمــني يف تلــك الدولــة األخــرى ممــن
ــا. ويتمثــل هــدف إضــايف ثــان يف تيســري التعــاون اإلداري بــني الــدول املتعاقــدة. وهلــذ ا التعــاون ذا

الضــرائب، وتســوية  /حتصــيلاإلداري ثالثــة أبعــاد رئيســية: تبــادل املعلومــات، واملســاعدة يف جباية
  املنازعات.

وميكن أن يكون تبادل املعلومات يف املعاهدة الضريبية النموذجية أداة هامة يف مكافحـة   - 48
الـــيت توّفرهـــا نـــافع امل حصـــول دافعـــي الضـــرائب علـــى  ضـــمان يف  و و الغـــش الضـــريبيني التهـــرب 

املعاهــــدة. وتــــنص االتفاقيتــــان النموذجيتــــان لكــــٍل مــــن األمــــم املتحــــدة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة 
الضـرائب الـيت تفرضـها الدولـة األخـرى   /حتصـيلعلى أن تقوم كـل دولـة متعاقـدة جبباية االقتصادية

لتســوية  -رتاضــي إجــراءات ال -أخــريا، يــوفر معظــم املعاهــدات آليــة  كمــا لــو كانــت ضــرائبها. و
 املنازعات املتعلقة بتطبيق املعاهدة. وغالبا ما ُتستخدم هذه اإلجراءات يف حل املنازعات املتعلقـة

  .بأسعار التحويل
ويتمثـــل أحـــد أهـــم آثـــار املعاهـــدات الضـــريبية يف تـــوفري اليقـــني لـــدافعي الضـــرائب. وميثـــل   - 49

امال هامــا يف تيســري مثــل هــذا االســتثمار. اليقــني بشــأن اآلثــار الضــريبية لالســتثمار عــرب احلــدود عــ
عاما. ونتيجـة لـذلك، فـإن املسـتثمرين غـري  15ويبلغ العمر املتوسط للمعاهدات الضريبية حوايل 

املقيمــــني يعلمــــون أن القيــــود األساســــية املفروضــــة يف املعاهــــدة علــــى حــــق بلــــد املصــــدر يف فــــرض 
الضـــريبية لبلـــد املصـــدر. فـــإذا قامـــت الضـــرائب تظـــل نافـــذة، بـــالرغم مـــن أي تغـــريات يف القـــوانني 

الشركة ألف، املقيمة يف البلد ألف، على سبيل املثال، بالرتخيص ملقيمني يف البلد بـاء باسـتخدام 
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املمتلكـــات غـــري املاديـــة الـــيت توفرهـــا الشـــركة ألـــف، فـــإن الشـــركة ألـــف ســـتعرف (مـــثال) أن معـــدل 
املعاهــدة بينهــا وبــني البلــد بــاء ســيظل الضــريبة املقتطعــة علــى عائــدات امللكيــة املنصــوص عليــه يف 

  ساريا حىت لو زاد البلد باء ذلك املعدل مبوجب قانونه احمللي.
إيــــرادات  توزيــــعبــــالرغم مــــن أن ذلــــك قــــد ال يكــــون هــــدفا للمعاهــــدة الضــــريبية، فــــإن  و  - 50

ــ ار الضــرائب النامجــة عــن النشــاط عــرب احلــدود بــني الــدولتني املتعاقــدتني ُيشــكِّل بالتأكيــد أحــد آث
بــأن أحكــام  واعــني متامــانتيجــة لــذلك، ينبغــي للمفاوضــني علــى املعاهــدة أن يكونــوا  املعاهــدة. و

للضـرائب  الـذي سـيكون خاضـعاسـتحدد مقـدار الـدخل الضـرييب يـدخلون فيهـا  املعاهدات الـيت 
يف املائــة  5احملليـة. وإذا وافــق بلـد مــا علـى ســبيل املثــال، علـى معــدل للضـرائب علــى الفوائـد يبلــغ 

(الفائدة)، فإن الضريبة اليت سيحصل عليها على الفوائد اليت يدفعها املقيمـون  11مبوجب املادة 
ــــد للمقرضــــني املقيمــــني يف البلــــد اآلخــــر ستقتصــــر علــــى  يف املائــــة مــــن جممــــوع الفوائــــد  5يف البل

آلخـر املدفوعة، وستتمثل اإليرادات الضريبية للبلـد اآلخـر يف املعـدل الضـرييب الـذي يفرضـه البلـد ا
  يف املائة املدفوعة لبلد املصدر. 5على املقيمني فيه خمصوما منه الضريبة البالغة 

    
  تفسير المعاهدات الضريبية  –تاسعا   

ـا دافعـو الضـرائب والسـلطات   - 51 ُيشكِّل تفسري املعاهدة الضريبية مهمـة جيـب أن يضـطلع 
املعاهــدات الضــريبية تفســريا واســعا  الضــريبية واحملــاكم احملليــة. ومــن منظــور تبســيطي، ميكــن تفســري

  الصارم بصياغتها احلرفية.لاللتزام   تفسريا ضيقا على حنو يؤدي إىل إعمال أغراضها املتوخاة، أو
مثـــــة بعـــــض التشـــــابه بـــــني تفســـــري املعاهـــــدات الضـــــريبية وتفســـــري التشـــــريعات الضـــــريبية  و  - 52

لكلمــات وللســياق الــذي ُتســتخدم فيــه الداخليــة. وعلــى ســبيل املثــال، مثــة أمهيــة بوجــه عــام ملعــىن ا
وللغرض مـن احلكـم يف تفسـري املعاهـدات والتشـريعات الضـريبية الداخليـة علـى السـواء. وقـد متيـل 
ـــــا  الســـــلطات الضـــــريبية واحملـــــاكم إىل تفســـــري املعاهـــــدات الضـــــريبية بـــــنفس الطريقـــــة الـــــيت تفســـــر 

ت هامـــة بـــني املعاهـــدات التشـــريعات الضـــريبية الداخليـــة. ولكـــن توجـــد مـــع ذلـــك عـــدة اختالفـــا
  الضريبية والتشريعات الضريبية الداخلية، تتمثل فيما يلي:

دولتــــني متعاقــــدتني، فإنــــه ينبغــــي حــــل املســــائل  تــــربطكــــل معاهــــدة إن   حيــــث   (أ)  
ما    ؛معااملتعلقة بالتفسري عن طريق الرجوع إىل نوايا الدولتني وتوقعا

        مــــــن التشــــــريعات الداخليــــــة، املعاهــــــدات الضــــــريبية موجهــــــة إىل مجهــــــور أوســــــع  (ب)  
  يتمثل يف احلكومة ودافعي الضرائب يف كل بلد؛و 
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ال تصاغ املعاهدات الضريبية يف معظم األحيان بنفس املصطلحات املسـتخدمة   (ج)  
تســتخدم اتفاقيــة األمــم املتحــدة النموذجيــة ، مصــطلح ، علــى ســبيل املثــالفيف التشــريع الــداخلي. 

  خدم يف التشريعات الداخلية للعديد من البلدان؛، الذي ال يست“املؤسسة”
تتســم املعاهــدات الضــريبة بالطــابع التخفيفــي أساســا، علــى النحــو الــوارد أعــاله؛   (د)  

  فهي ال تفرض ضرائب؛
ال يوجد نظـري لالتفـاقيتني النمـوذجيتني لألمـم املتحـدة وملنظمـة التعـاون والتنميـة   (هـ)  
ما  وللشروح  االقتصادية   سياق التشريعات الضريبية الداخلية. يفاخلاصة 

يف ضـــوء هـــذه االختالفـــات، فـــإن املســـألة اجلـــديرة بـــالنظر هـــي مـــا إذا كـــان مـــن املالئـــم    - 53
ج تفسريي آخر للمعاهدات الضريبية.   اعتماد 

ملـــا كانـــت املعاهـــدات الضـــريبة معاهـــدات، فـــإن تفســـريها حتكمـــه اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  و  - 54
يــــة فيينــــا)، الــــيت تنطبــــق علــــى مجيــــع املعاهــــدات ولــــيس فقــــط علــــى املعاهــــدات املعاهــــدات (اتفاق

الضريبية. وقد وقعت على اتفاقية فيينا بلدان كثرية وهي تلتزم بشروطها. ولكن حـىت البلـدان الـيت 
ــا متثــل تــدوينا للقــانون الــدويل العــريف، امللــزم جلميــع  مل تفعــل ذلــك قــد تكــون ملزمــة بأحكامهــا أل

  الدول.
  ) من اتفاقية فيينا على ما يلي:1( 31تنص القاعدة األساسية للتفسري يف املادة و   - 55

الــذي يعطــى أللفاظهــا ضــمن  العــادي تفســر املعاهــدة حبســن نيــة ووفقــاً للمعــىن    
  السياق اخلاص مبوضوعها والغرض منها.

أبـرم أي اتفاق يتعلـق باملعاهـدة  ) نص املعاهدة و2( 31ويشمل السياق مبوجب املادة   - 56
لـه الطـرف اآلخـر. وعلـى أحـد األطـراف وقبِ صدر عـن  أي صك  بني األطراف مبناسبة عقدها و

ا الضــريبية، وأعلنــت كنــدا  شــرحاســبيل املثــال، تصــدر الواليــات املتحــدة  تقنيــا لكــٍل مــن معاهــدا
وإضـافة  التقين للواليات املتحدة للمعاهدة املربمـة بـني الواليـات املتحـدة وكنـدا. للشرحعلنا قبوهلا 

)، ينبغي مراعاة االتفاقات الالحقة بني األطـراف واملمارسـات 3( 31إىل ذلك، فبموجب املادة 
الالحقة بشأن تفسري املعاهدة وأي قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدويل قابلـة للتطبيـق باإلضـافة إىل 

اتفـاق بشـأن إذا قامـت السـلطات املختصـة للـدولتني  بـإبرام  ،على سبيل املثالالسياق. ولذلك، 
تفسري املعاهدة، فإنه يتعني أن يراعـى هـذا االتفـاق ألغـراض تفسـري املعاهـدة كمـا لـو كـان مـدرجا 

ا.   يف املعاهدة ذا
) مـن اتفاقيـة فيينـا بـديهيا. فمـن الواضـح 1( 31ويعترب النهج املتَّبع يف التفسري يف املادة   - 57

لتفســـــريية هـــــي النظـــــر يف املعـــــىن العـــــادي أن مـــــن املعقـــــول أن تكـــــون اخلطـــــوة األوىل يف العمليـــــة ا
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ـــرأ يف ســـياق املعاهـــدة ككـــل، ألن معـــىن  لكلمـــات املعاهـــدة، ولكـــن هـــذه الكلمـــات جيـــب أن تُق
الــذي ُتســتخدم فيــه. وأخــريا، مــن املعقــول أيضــا تفســري يكــون دائمــا مرتبطــا بالســياق  الكلمــات 

تعاقـدة حتقيـق شـيء مـا مـن شروط املعاهدة يف ضوء غرضها ألن مـن البـديهي أن حتـاول الـدول امل
  املعاهدة واالتفاق على شروطها.الدخول يف  خالل 

) من اتفاقية فيينـا تعتـرب معقولـة، فإنـه ال بـد مـن اإلقـرار 1( 31على الرغم من أن املادة   - 58
ا غامضة وال تقدم أي توجيهات واضحة ومفيـدة بشـأن تفسـري املعاهـدات. واألهـم مـن  أيضا بأ

ــا ال تشــري بــذلك بطريقــة  (وســيكون مــن املســتحيل بالنســبة ألي قواعــد تفســريية القيــام ذلــك، أ
معقولــة) إىل مــدى األمهيــة الــيت ميكــن إعطاؤهــا للمعــىن العــادي للكلمــات وســياق األحكــام ذات 
الصلة من املعاهدة يف أي حالة معينة والغرض منها. فإذا كـان هنـاك علـى سـبيل املثـال، تضـارب 

) ال تشــري إىل 1( 31املــادة  ات والغــرض مــن احلكــم ذي الصــلة، فــإنبــني املعــىن العــادي للكلمــ
ا إجياد حل للتضارب.    الكيفية اليت يتعني 

ـــا فـــإن مـــن اتفاقيـــة فيينـــا،  32ومبوجـــب املـــادة   - 59 العناصـــر األخـــرى، املشـــار إليهـــا علـــى أ
جيــب   عقــدها،ظــروف  وســائل تكميليــة للتفســري والــيت تشــمل األعمــال التحضــريية للمعاهــدة و

حـــني يـــؤدي املعـــىن أو لتحديـــد  31عـــن تطبيـــق املـــادة املرتتـــب لتأكيـــد املعـــىن النظـــر إليهـــا فقـــط 
  أو غري معقولة.غريبة  أو غامضة أو ملتبسة  إىل نتيجة  31للمادة  التفسري وفقا 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن االتفـــاقيتني النمـــوذجيتني لألمـــم املتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة   - 60
وشـروحهما تشـكل مصـدرا هامـا مـن أجـل تفسـري املعاهـدات الضـريبية، فمـن الواضـح  ديةاالقتصا

مــا غــري ملــزِمتني. كمــا أن  واضــح. وتبــدو  مبقتضــى أحكــام اتفاقيــة فيينــا غــريالقــانوين  وضــعهما أ
. وإذا كـان األمـر  32 االتفاقيتان والشـروح للوهلـة األوىل، وسـائل تكميليـة للتفسـري مبوجـب املـادة

ـا ذات صـلة أو أمهيـة حمـدودة، ألنـه ال ميكـن اسـتخدامها إال كذلك، ف إنه قد يُنظـر إليهـا علـى أ
، أو، علـى 31، خبالف ذلك، عن تطبيق مبادئ التفسـري الـواردة يف املـادة املرتتب لتأكيد املعىن 

 ال أو غامضـا أو ملتبسـا   31النحو املذكور أعاله، لتحديد املعىن إذا كان التفسري وفقا للمـادة 
 االقتصـاديةأو غـري معقـول. وال تريـد جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة معىن له 

أن يكـــون لالتفـــاقيتني النمـــوذجيتني والشـــروح مثـــل هـــذا الـــدور احملـــدود. وتـــنص مقدمـــة االتفاقيـــة 
ا غري  وال  النفـاذ واجبـة النموذجية لألمم املتحدة على أنه إن كانت أحكامها والشروح املتعلقة 

التفــــاوض بشــــأن املعاهــــدات تســــهيل  ترمــــي إىل ”ينبغــــي اعتبارهــــا مبثابــــة توصــــيات رمسيــــة، فهــــي 
. وباملثــــل، تشــــري مقدمــــة “الضــــريبية الثنائيــــة، وتفســــريها، وتطبيقهــــا العملــــي بنــــاء علــــى أحكامهــــا

كثـريا يف اعد  تسـ إىل أن الشروح ميكـن أن  االقتصاديةاالتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية 
تطبيـــق االتفاقيـــات وتفســـريها، وال ســـيما، يف تســـوية أي منازعـــات. غـــري أن مـــن الصـــعب تربيـــر 
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وشـــروحهما   االقتصـــاديةإدراج االتفـــاقيتني النمـــوذجيتني لألمـــم املتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
رام جـــرى إبــــ ســـيما إذا مـــن اتفاقيـــة فيينـــا، ال 31كجـــزء مـــن ســـياق معاهـــدة مـــا مبوجـــب املـــادة 

  املعاهدة قيد التفسري قبل تنقيح اجلانب احملدد من الشرح ذي الصلة.
وشـروحها  االقتصـاديةاالتفاقية النموذجية ملنظمة التعـاون والتنميـة  وضع وبالرغم من أن   - 61

يف إطـــار اتفاقيـــة فيينـــا أمـــر مثـــري للجـــدل يف أوســـاط البـــاحثني يف املســـائل الضـــريبية الدوليـــة، فـــإن 
ا يبـــدو ذات طـــابع نظـــري أساســـا وليســـت هلـــا أمهيـــة عمليـــة كبـــرية. ويف القضـــايا املســـألة علـــى مـــ

املتعلقــــة باملعاهــــدات املقدمــــة مــــن مجيــــع البلــــدان تقريبــــا، عــــادة مــــا تعطــــي احملــــاكم أمهيــــة كبــــرية 
ما.   لالتفاقيتني النموذجيتني والشروح املرتبطة 

كـــال البلـــدين (مبـــدأ التفســـري ومـــن املهـــم تفســـري املعاهـــدات الضـــريبية بـــنفس الطريقـــة يف    - 62
. مـن الـوارد أن خيضـع دخـل للضـريبة مـرتني أو أن ال خيضـع هلـا علـى اإلطـالق املوحد)، وإال فإنـه

، وهـو مقـيم يف البلـد ألـف، يـؤدي خـدمات يف البلـد بـاء ملـدة تزيـد “ س”مثال أن شخصا  هب
 ج”الشـركة  . وتسفر اخلدمات عن ناتج عمل تسـتخدمه“ ج”يوما لصاحل الشركة  183على 

. ويتقاضى الشخص أجرا من الشركة جيم يوصـف يف قـوانني البلـد بـاء بأنـه تعـويض علـى أداء “
اخلدمات يف البلد باء. وعلـى النقـيض مـن ذلـك، يصـف البلـد ألـف األجـر علـى أنـه إتـاوة مقابـل 

. ومبوجـب املعاهـدة الضـريبية املربمـة “ س”السماح للشركة جيم باستخدام ناتج عمل الشـخص 
ني البلـــدين، تكـــون أتعـــاب اخلـــدمات الشخصـــية خاضـــعة للضـــرائب يف الدولـــة املصـــدر وتكـــون بـــ

(اإلتـاوات)  12اإلتاوات خاضعة للضرائب فقط يف دولة اإلقامة (كما هـو احلـال مبوجـب املـادة 
). ويف ظـل هـذه الظـروف، سيخضــع االقتصـاديةمـن االتفاقيـة النموذجيـة ملنظمـة التنميـة والتعـاون 

ــــدين حــــل هــــذه "س"  الشــــخص  ــــالزدواج الضــــرييب مــــا مل تســــتطع الســــلطات املختصــــة يف البل ل
  املسألة.

ولبعض البلدان أكثر من لغة رمسية واحدة. وعندما تربم هذه البلدان معاهـدات ضـريبية،   - 63
مـن اتفاقيـة فيينـا،  33قد تكون هناك صيغ رمسية متعددة للمعاهدة بلغات خمتلفـة. وتـنص املـادة 

اهدات الضـريبية املربمـة بلغـات متعـددة، علـى أنـه يكـون جلميـع نصـوص املعاهـدة يف ما خيص املع
نفــس احلجيــة مــا مل تــنص أحكــام املعاهــدة علــى أنــه عنــد االخــتالف يســود نــص معــني. وتقــرر 
ا الضــريبية بلغــات متعــددة، مثــل الصــني، بــأن الصــيغة اإلنكليزيــة  بعــض البلــدان الــيت تــربم معاهــدا

  ذات حجية عندما تتعارض النصوص. للمعاهدة هي اليت تكون
وعــالوة علــى أحكــام اتفاقيــة فيينــا، تتضــمن املعاهــدات الضــريبية املبنيــة علــى االتفــاقيتني   - 64

قاعدة داخليـة للتفسـري. إذ تـنص  االقتصاديةالنموذجيتني لألمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية 
ذكورتني علـــــى أنـــــه يكـــــون ألي مصـــــطلح ) (التعـــــاريف العامـــــة) مـــــن االتفـــــاقيتني املـــــ2( 3املـــــادة 
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يســتخدم يف معاهــدة مــا مل يــرد تعريفــه املعــىن الــذي يفيــده يف إطــار القــانون الــداخلي للبلــد الــذي 
) ينطــوي 2( 3الســياق خــالف ذلــك. ومــن مث، فــإن تطبيــق املــادة يقــتض  يطبــق املعاهــدة مــا مل 

  على عملية تتكون من ثالث مراحل هي:
  ى تعريف للمصطلح؟هل تنص املعاهدة عل  ) (أ  
إذا كانت املعاهدة ال تنص علـى تعريـف، مـا هـو املعـىن احمللـي (ولـيس بالضـرورة   ) (ب  

  التعريف يف القانون الداخلي) هلذا املصطلح؟
  هل يتطلب سياق املعاهدة معىن خمتلفا عن املعىن احمللي؟  (ج)  

اردة يف املعاهــــدات واخلطــــوة األوىل ليســــت بالبســــاطة الــــيت تبــــدو. فــــبعض التعــــاريف الــــو   - 65
علـــــى أنـــــه يشـــــمل الفـــــرد والشـــــركة  “الشـــــخص”) (أ) 1( 3الضـــــريبية شـــــاملة. وتعـــــرف املـــــادة 

  جمموعــــــة أخــــــرى مــــــن األشــــــخاص. وعلــــــى النقــــــيض مــــــن ذلــــــك، فــــــإن تعريــــــف الشــــــركة يف  وأي
تعريــــف ال ). وبوجــــه عــــام، يعــــين “... يقصــــد مبصــــطلح الشــــركة”) (ب) حصــــري (1( 3املــــادة 

معناه العادي مضافة إليه املعـاين األخـرى املـذكورة بصـورة حمـددة. وينبغـي  أن املصطلح له شاملال
) لتحديد املعىن العادي، يف إطـار القـانون الـداخلي، للمصـطلحات الـيت مت 2( 3أن تطبق املادة 

ــا ليســت واضــحًة متامــا. “شــخص”تعريفهــا تعريفــا حصــريا، مثــل مصــطلح  ، علــى الــرغم مــن أ
معرَّفـة. وعلـى  تتضمن التعاريف الواردة يف املعاهـدة مصـطلحات غـريوعالوة على ذلك، كثريا ما 

) 1( 3يف املـادة  “جمموعـة األشـخاص”و  “الشـخص”سبيل املثال، ال يرد تعريـف ملصـطلحي 
 3(أ). وينبغــي أيضــا أن تســتمد هــذه املصــطلحات معانيهــا مــن القــانون الــداخلي مبوجــب املــادة 

  واضحة متاما. النتيجة غري)، على الرغم، مرة أخرى، من أن هذه 2(
وقـــد يكـــون مـــن الصـــعب أيضـــا حتديـــد معـــىن مصـــطلح مـــا يف إطـــار القـــانون الـــداخلي.   - 66
 القـانوين وضـعال  تُفَرض التشريعات الضريبية احملليـة عمومـا علـى اآلثـار القانونيـة للمعـامالت و إذ

ىن احمللــــي ملصــــطلٍح ) صــــراحة بــــأن املعــــ2( 3م املــــادة لِّ َســــلألشــــخاص مبوجــــب القــــانون العــــام. وتُ 
مستخَدٍم يف معاهدة من املعاهدات جيوز أن ُيستمَّد من القانون الداخلي العام بـدال مـن القـانون 
الضـــرييب الـــداخلي. إال أنـــه عنـــدما يـــنص القـــانون الضـــرييب الـــداخلي علـــى معـــىن ملصـــطلح ورد يف 

ملصـــطلح مبقتضـــى ) علـــى أنـــه تعطـــى األســـبقية ملعـــىن ا2( 3املعاهـــدة دون تعريـــف، تـــنص املـــادة 
القـــانون الضـــرييب للبلـــد علـــى معنـــاه يف القـــوانني الداخليـــة األخـــرى. غـــري أن أي مصـــطلح مل يـــرد 

احلالــة، ينبغــي أن  هتعريفــه قــد يكــون لــه أكثــر مــن معــىن ألغــراض القــانون الضــرييب للبلــد. ويف هــذ
  يســـــــــــتخَدم، يف ســـــــــــياق املعاهـــــــــــدة، املعـــــــــــىن احمللـــــــــــي األنســـــــــــب. وجـــــــــــدير بالـــــــــــذكر أيضـــــــــــا أن 

تعريفـــه، ولـــيس إىل تعريفـــه، يف القـــانون يــرِد املصـــطلح الـــذي مل  “معـــىن”) تشـــري إىل 2( 3ملــادة ا



20  
 

ألغــراض القــانون الضــرييب لبلــد مــا، ولكــن إذا قــد يكــون مصــطلح مــا غــري مَعــرَّف   الــداخلي. و
  ينبغي أن يكون له معىن عادي.فافُرتض أنه يستخَدم يف القانون الداخلي، 

) هــــي النظــــر فيمــــا إذا كــــان ســــياق املعاهــــدة 2( 3يف تطبيــــق املــــادة  واخلطــــوة النهائيــــة  - 67
يسـتوجب اســتخدام معــىن للمصــطلح خيتلــف عــن معنـاه يف إطــار القــانون الــداخلي. ولــذلك، مــن 
الضــروري النظــر يف املعــاين البديلــة للمصــطلح ألغــراض املعاهــدة ومــا إذا كــان أحــدها أنســب يف 

نون الــداخلي. وتشــمل املســائل الــيت ينبغــي النظــر فيهــا يف ســياق املعاهــدة مــن املعــىن يف إطــار القــا
  هذا التحليل ما يلي: 

  املعىن العادي للمصطلح، باملقارنة مع املعىن يف إطار القانون الضرييب الداخلي  •  
  معىن املصطلح يف إطار القانون الضرييب للبلد اآلخر  •  
  الغرض من حكم املعاهدة ذي الصلة  •  
مثــل الشــروح املتعلقــة باالتفــاقيتني النمــوذجيتني لألمــم املتحــدة ومنظمــة  املــواد اخلارجيــة،  •  

  .االقتصاديةالتعاون والتنمية 
)، 2( 3ويرى بعض الباحثني يف املسـائل الضـريبية الدوليـة أنـه ينبغـي، عنـد تطبيـق املـادة   - 68

القـــانون إعطـــاء معـــىن للمصـــطلحات الـــيت مل يـــرد تعريفهـــا مســـتقل عـــن ب، إن كـــان ممكنـــا القيـــام، 
الـــداخلي (معـــىن وفـــق املعاهـــدة أو معـــىن ضـــرييب دويل) وأنـــه ينبغـــي اســـتخدام معـــىن مســـتمد مـــن 

) تتضـــمن 2( 3القـــانون الـــداخلي فقـــط كخيـــار أخـــري. ويـــذهب بـــاحثون آخـــرون إىل أن املـــادة 
اســـتوجب ”تفضـــيال ملعـــاين القـــانون الـــداخلي ألنـــه ال يعوضـــها معـــىن مـــن معـــاين املعاهـــدة إال إذا 

يضــع محــال ثقــيال علــى عــاتق  “يقتضــي”. ويــرون أن اســتخدام مصــطلح “خــالف ذلــكالســياق 
  من يسعون إىل تربير معىن وارد يف املعاهدة. 

) أي تفضــيل واضــح ملعــاين القــانون الــداخلي أو معــاين 2( 3كلمــات املــادة  تعطــيوال   - 69
عــىن املصــطلحات الــيت املعاهــدة يف مــا يتعلــق باملصــطلحات الــيت مل يــرد تعريفهــا. وبالتــايل، فــإن م

يــــرد تعريفهــــا يف معاهــــدة ضــــريبية ينبغــــي أن حيــــدَّد بــــالرجوع إىل مجيــــع املعلومــــات ذات الصــــلة  مل
  والسياق برمته.

  ومثـــــة مســـــألة أخـــــرى مـــــن املســـــائل اهلامـــــة واملثـــــرية للجـــــدل يف جمـــــال التفســـــري هلـــــا صـــــلة  - 70
 االقتصــاديةمــة التعــاون والتنميــة ) مــن االتفــاقيتني النمــوذجيتني لألمــم املتحــدة ومنظ2( 3باملــادة 

تتمثــل يف مــا إذا كــان معــىن مصــطلح معــني هــو معنــاه يف إطــار القــانون الــداخلي يف وقــت إبــرام 
املعاهدة (النهج اجلامـد) أو يف إطـار القـانون الـداخلي بصـيغته املعدلـة مـن حـني إىل آخـر (الـنهج 

النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة ) مــن االتفاقيــة 2( 3الــدينامي). وأُدِخــل تعــديل علــى املــادة 
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) ينبغـــي أن تطبـــق وفقـــا للـــنهج الـــدينامي. 2( 3لتوضـــيح أن املـــادة  1995يف عـــام  االقتصـــادية
ــــنهج  2001  وأدخــــل تعــــديل مماثــــل علــــى اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة النموذجيــــة لعــــام . ويســــمح ال
حلاجــة إىل إعــادة التفــاوض الــدينامي للمعاهــدات باســتيعاب التغيــريات يف القــانون الــداخلي دون ا

بشأن املعاهدة. ويتمثـل جانـب سـليب هلـذا الـنهج يف أنـه يسـمح فعـال لبلـد مـا بالقيـام مـن جانـب 
واحد بتعديل معاهدة ضريبية مربمـة مـع بلـد آخـر مـن خـالل تغيـري بعـض أجـزاء قانونـه الـداخلي. 

بـني البلـدين إىل حـد  ملربم االتفاق ا وعلى سبيل املثال، يكون تعديل القانون الداخلي الذي يغري 
للمعاهــدة وجيــوز رفضــه باعتبــاره ال يتماشــى مــع جتــاوز  كبــري، دون أن ينظــر فيــه الطرفــان، مبثابــة 

  ).“العقد شريعة املتعاقدين”من اتفاقية فيينا ( 26املادة 
  
  


