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ص.ب P.O. Box 6898
الرياض Riyadh 11187

هـ T +966 11 434 9955

ف F +966 11 434 9988

المملكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia
GAZT.GOV.SA

إن حكومة المملكة العربية الســعودية كحكومة همروةية يويوبيا الراةالية الايماراةية ،ة ً
غبة منرما في
إبرام اتراقية لتجنب االزدكاج الضريبي كلمنع التررب الضريبي في شأن الضرائب على الاخل ،قا اتراتا على ما يلي
:

المادة األولى
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه االتراقية على األشخاص المايمين في إحاى الاكلتين المتعاقاتين يك في كلتيرما.

المادة الثانية
الضرائب التي تشملها االتفاقية
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تطبق هذه االتراقية على ضــــرائب الاخل المرركضــــة لمدــــلتة كل دكلة متعاقا يك يقســــامرا ا داةية يك
سلطاترا المتلية بدرف النظر عن ةرياة فرضرا.
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تعا من الضـــرائب على الاخل هميع الضـــرائب المرركضـــة على إهمالي الاخل ،يك على عنا ـــر الاخل ،بما فيرا
الضرائب على المكاسب الناتجة من التدرف في ملكية الممتلكات المناولة يك غير المناولة.
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الضرائب التالية التي تطبق عليرا هذه االتراقية بشكل خاص هي :
ي)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
-

الزكا .

-

ضريبة الاخل بما فيرا ضريبة استثماة الغاز الطبيعي.
(يشاة إليرا فيما بعا بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى إويوبيا:
-

الضريبة على الاخل كاألةباح المرركضة بموهب بيان ضريبة الاخل.

-

الضريبة على الاخل من ينشطة التعاين كالبتركل كالزةاعة المرركضة بموهب بيان الضريبة على تلك
األنشطة.
(يشاة إليرا فيما بعا بـ "الضريبة األويوبية").

ً
ييضـــا على ير ضـــريبة مماولة يك مشـــابرة في هوهرها تررضـــرا ير من الاكلتين
 -4تطبق يحكام هذه االتراقية
باال منرا .كتبل كل ســـــلطة
المتعاقاتين بعا تاةيخ توقيع هذه االتراقية ،إضـــــافة إلى الضـــــرائب التالية يك ً
مختدة في الاكلتين المتعاقاتين السلطة األخرى بالتغييرات الجوهرية التي يدخلت على ينظمترا الضريبية.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
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ألغراض هذه االتراقية ،ما لم ياتض سياق النص خالف ذلك:
ي)

يعني مدـــــطلم "المملكة العربية الســـــعودية" إقليم المملكة العربية الســـــعودية ،كيشـــــمل المناةق
الواق عة خاة ج الم ياه ا قليم ية التي ت ماةس الممل كة العرب ية الســــــعود ية  -على م ياه را ك قاع بتر ها
كالطباات الواقعة تتت التربة كالمواةد الطبيعية  -حاوق الســياد كالوالية بماتضــى نظامرا كالاانون
الاكلي.

ب) يعني مدــطلم "يويوبيا" همروةية يويوبيا الراةالية الايماراةية كعناما يســتخام بالمعنى الجغرافي يعني
ً
ةباا للاانون الاكلي كالاانون األويوبي
األةاضي الوةنية كير مناةق يخرى ُحادت يك قا تُ تاد فيما بعا
كمنطاة تماةس فيرا يويوبيا حاوق السياد كالوالية.
هـــــــ) تعني عباةتا "دكلة متعاقا " ك "الاكلة المتعاقا األخرى" المملكة العربية السعودية يك يويوبيا بتسب
ما ياتضيه سياق النص.
د) يشــــمل مدــــطلم "شــــخص" فرد ،كشــــركة كير كيان اخر من األشــــخاص بما في ذلك الاكلة المتعاقا
كيقسامرا ا داةية يك السلطات المتلية.
هـــــــ) يعني مدطلم "شركة" ير شخص ذر

رة اعتباةية يك ير كيان يعامل على ينه شخص ذك

رة اعتباةية

ألغراض الضريبة.
ك) تعني عباةتا "مشــــــركع تابع لاكلة متعاقا " ك "مشــــــركع تابع للاكلة المتعاقا األخرى" على التوالي

ً
ً
كمشركعا يباشره مايم في الاكلة المتعاقا األخرى.
مشركعا يباشره مايم في دكلة متعاقا
ز)

تعني عباة "نال دكلي" ير نال بســرينة يك ةائر يتولى تشــغيلرا مشــركع يكون مركز إداةته الرعلي في
دكلة متعاقا  ،ما عاا التاالت التي يتم فيرا تشــــــغيل الســــــرينة يك الطائر فات بين يماكن تاع داخل
الاكلة المتعاقا األخرى.

حـ) يعني مدطلم "مواةن":
 -1ير فرد حائز على هنسية دكلة متعاقا .
 -2ير شــخص اعتباةر يك شــركة يشــخاص يك همعية تســتما ذلك الوضــع من األنظمة النافذ في دكلة
متعاقا .
ط) يعني مدطلم "السلطة المختدة":
 -1بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ،كزاة المالية ،كيمثلرا كزير المالية يك ممثله المروض.
 -2بالنســبة إلى يويوبيا ،كزاة المالية كالتنمية االقتدــادية ،كيمثلرا كزير المالية كالتنمية االقتدــادية يك
ممثله المروض.
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عنا تطبيق ير دكلة متعاقا لرذه االتراقية في ير كقت فإن ير عباة يك مدــــطلم لم يرد له تعريه فيرا،
كما لم ياتض ســـياق النص خالف ذلك ،يكون له المعنى نرســـه في ذلك الوقت بموهب نظام تلك الاكلة
ً
ةباا لألنظمة الضـــريبية
المتعاقا فيما يتعلق بالضـــرائب التي تطبق عليرا هذه االتراقية ،كيرهم ير معنى
ً
كفاا لألنظمة األخرى لتلك
المطباة لتلك الاكلة المتعاقا على ير معنى معطى للعباة يك للمدــــــطلم
الاكلة المتعاقا .

المادة الرابعة
الـمقيـم
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ألغراض هذه االتراقية تعني عباة "مايم في دكلة متعاقا ":

ً
كفاا لنظام تلك الاكلة المتعاقا للضـــريبة فيرا بســـبب ســـكنه يك إقامته يك مكان
ي) ير شـــخص يخضـــع
تأســيســه يك مكان تســجيله يك متل إداةته يك ير معياة اخر ذر ةبيعة مماولة .كتشــمل ييضـ ًـا تلك الاكلة
المتعاقا يك ً
ييا من يقسامرا ا داةية يك سلطاترا المتلية.
ب) ير شخص ذر

ً
كفاا ألنظمة دكلة متعاقا كمعرى بشكل عام من الضرائب في
رة اعتباةية مؤسس

تلك الاكلة المتعاقا يك غير خاضع لرا كقائم كمستمر فيرا إما:
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على سبيل التدر لغرض ديني يك خيرر يك تعليمي يك علمي يك لغرض اخر مماول.

ً
كفاا لخطة في هذا الشأن.
 -2يك لتوفير معاشات تااعاية يك منافع يخرى مماولة لموظرين
لكن ال تشـــــمل هذه العباة ير شـــــخص خاضـــــع للضـــــريبة في تلك الاكلة المتعاقا فيما يتعلق فات
بالاخل من مدادة في تلك الاكلة المتعاقا .
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ً
ً
مايما في كلتا الاكلتين المتعاقاتين ،فإن كضــــعه
كفاا ألحكام الرار ( )1من هذه الماد
عناما يكون فرد
عنائذ يتتاد كاآلتي:
ي)

ً
مايما فات في الاكلة المتعاقا التي يتوافر له ســــــكن دائم فيرا ،فإن توافر له ســــــكن دائم في
يعا
ً
مايما فات في الاكلة المتعاقا التي تكون فيرا عالقاته الشـــخدـــية
كلتا الاكلتين المتعاقاتين فيعا
كاالقتدادية يكوق (مركز المدالم "التيوية").

ب) إذا لم يكن مم ً
كنا تتايا الاكلة المتعاقا التي فيرا مركز مدـــالته التيوية يك لم يتوافر له ســـكن دائم
ً
مايما فات في الاكلة المتعاقا التي فيرا سكنه المعتاد.
في ير من الاكلتين المتعاقاتين ،فيعا
هــــــــ) إذا كان له ســكن معتاد في كلتا الاكلتين المتعاقاتين يك لم يكن له ســكن معتاد في ير منرما ،فيعا
ً
ً
مواةنا فيرا.
مايما فات في الاكلة المتعاقا التي يكون
د)

ً
ً
مواةنا في ير منرما ،فتســـــور الســـــلطتان
مواةنا في كلتا الاكلتين المتعاقاتين يك لم يكن
إذا كان
المختدتان في الاكلتين المتعاقاتين الموضوع باالتراق المشترك.
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اا ألح كام الرار ( )1من هذه ال ماد ماي ً
ع نا ما يكون شــــــخص ما  -غير الررد  -كف ً
ما في كل تا ا لاكلتين
ً
مايما فات في الاكلة المتعاقا التي فيرا مركز إداةته الرعلي.
المتعاقاتين ،فإنه يعا

المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
ألغراض هذه االتراقية ،تعني عباة "المن شأ الاائمة" المار الثابت للعمل الذر يتم من خالله مزاكلة ن شاط
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ً
ً
هزئيا.
كليا يك
المشركع
تشمل عباة "المنشأ الاائمة" دكن حدر:
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ي)

مركز إداة .

ب) فرع.
هـ) مكتب.
د)

مدنع.

هـ) كةشة.
ك)

منرذ البيع.

ز)

مستودع.

حـ) منجم يك متجر يك ير مكان اخر الستخراج المواةد الطبيعية.
ً
يعماال إشــرافية
ً
ييضــا موقع بناأ يك إنشــاأ ،يك مشــركع تجميع يك تركيب ،يك
تشــمل عباة "المنشــأ الاائمة"
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متعلاة برا ،بشرط ين يستمر مثل هذا الموقع يك المشركع يك تلك األعمال ما تزيا على ستة يشرر.
 -4على الرغم من األحكام الساباة في هذه الماد  ،ال تشمل عباة "المنشأ الاائمة":
ي)

استخاام التسريالت فات لغرض تخزين يك عرض السلع يك البضائع التي يملكرا المشركع.

ب) االحتراظ بمخزكن من السلع يك البضائع التي يملكرا المشركع فات لغرض التخزين يك العرض.
هـ) االحتراظ بمخزكن من السلع يك البضائع التي يملكرا المشركع فات لغرض المعالجة من قبل مشركع اخر.

د)

االحتراظ بمار وابت للعمل فات لغرض شراأ سلع يك بضائع يك همع معلومات للمشركع.

هـ) االحتراظ بمار وابت للعمل فات لغرض الايام بأر نشاط اخر ذر ةبيعة تتضيرية يك مساعا للمشركع.
ك)

االحتراظ بمار وابت للعمل فات ألر مزيج من األنشطة المذكوة في الرارات الررعية (ي) إلى (هـــــــ) من
هذه الرار بشـــرط ين يكون النشـــاط الكلي للمار الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له ةبيعة تتضـــيرية
يك مساعا .
بيع السلع يك البضائع المملوكة للمشركع كالمعركضة في سوق يك معرض مؤقت بعا إغالق هذا السوق

ز)

يك المعرض.
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على الرغم من يحكام الرارتين ( )1ك ( )2من هذه الماد  ،إذا كان شــــــخص  -خالف الوكيل المتمتع بوضــــــع
مســــــتال الذر تنطبق عليه الرار ( )6من هذه الماد  -يعمل في دكلة متعاقا نيابة عن مشــــــركع تابع
يكال
ً
للاكلة المتعاقا األخرى ،فإن هذا المشركع يعا ين لايه منشأ دائمة في الاكلة المتعاقا المذكوة
فيما يتعلق بأية يعمال ياوم برا ذلك الشخص للمشركع ،إذا كان ذلك الشخص:
ي)

لايه

ــالحية كيماةســرا بشــكل معتاد في تلك الاكلة المتعاقا

برام العاود باســم المشــركع ،ما لم

تكن هذه األعمال مادـــوة على تلك الواةد في الرار ( )4من هذه الماد كالتي إذا تمت مباشـــرترا
من خالل م ار وابت للعمل ال تجعل من هذا المار الثابت للعمل منشــــــأ دائمة بماتضــــــى يحكام تلك
الرار .
يكال بمخزكن
ً
ب) يك ليس لايه مثل هذه الدالحية ،لكنه يتترظ بشكل معتاد في الاكلة المتعاقا المذكوة
من السلع يك البضائع التي يوةد منرا بشكل منتظم السلع يك البضائع نيابة عن المشركع.
 -6ال يعا ين مشركع تابع لاكلة متعاقا منشأ دائمة في الاكلة المتعاقا األخرى بسبب مزاكلته للعمل في
تلك الاكلة المتعاقا األخرى فات عن ةريق ســـــمســـــاة يك ككيل عام بالعمولة يك ير ككيل اخر ذر كضـــــع
مستال ،بشرط ين يعمل مثل هؤالأ األشخاص باألسلوب المعتاد لعملرم .لكن عناما تكون يعمال مثل هذا
ككيال ذا كضــع مســتال ضــمن
ً
الوكيل مكرســة بشــكل كامل يك بشــكل يســاســي لذلك المشــركع ،فإنه ال يعا
المعنى المادود في هذه الرار .
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إن كون شــركة مايمة في دكلة متعاقا تســيطر على شــركة يك مســيطر عليرا من قبل شــركة مايمة في
عمال في تلك الاكلة المتعاقا األخرى ( سواأ من خالل من شأ دائمة يك
ً
الاكلة المتعاقا األخرى ،يك تزاكل

غيرها) ،فإن ذلك الواقع في حا ذاته ال يجعل ً
ييا من الشركتين منشأ دائمة للشركة األخرى.

المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
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الاخل الذر يتدـــل عليه مايم في دكلة متعاقا من ممتلكات غير مناولة (بما في ذلك الاخل من الزةاعة
يك اسـتغالل الغابات) الكائنة في الاكلة المتعاقا األخرى ،يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الاكلة المتعاقا
األخرى.

-2

يكون لعبــاة "الممتلكــات غير المناولــة" المعنى الواةد لرــا كفاـ ًـا لنظــام الــاكلــة المتعــاقــا التي فيرــا
الممتلكات المعنية .كعلى ير حال ،فإن العباة تشــــــتمل على الملكية الملتاة بالممتلكات غير المناولة
كالثرك التيوانية كالمعاات المســـــتخامة في الزةاعة كاســـــتغالل الغابات كالتاوق التي تطبق في شـــــأنرا
يحكــام النظــام العــام المتعلاــة بملكيــة األةاضــــــي ،كحق االنترــاع بــالممتلكــات غير المناولــة كالتاوق في
المافوعات المتغير يك الثابتة ماابل االســــــتغالل يك التق في اســــــتغالل الترســــــبات المعانية كالمدــــــادة
كالمواةد الطبيعية األخرى ،كال تعا السرن كالطائرات من الممتلكات غير المناولة.
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تطبق يحكام الرار ( )1من هذه الماد على الاخل الناتج من اســــــت خاام الممتلكات غير المناولة بدــــــوة
مباشر  ،يك تأهيرها ،يك استغاللرا بأر شكل اخر.

 -4تطبق ييضـ ً
ـــــا يحكام الرارتين ( )1ك ( ) 3من هذه الماد على الاخل من الممتلكات غير المناولة لمشــــــركع،
كعلى الاخل من الممتلكات غير المناولة المستخامة ألداأ خامات شخدية مستالة.

المادة السابعة
أرباح األعمال
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تخضـــع األةباح العائا لمشـــركع تابع لاكلة متعاقا للضـــريبة في تلك الاكلة المتعاقا فات ،ما لم يباشـــر
ــاةا في الاكلة المتعاقا األخرى عن ةريق منشـــأ دائمة فيرا .فإن باشـــر المشـــركع نشـ ً
المشـــركع نشـ ً
ــاةا
كالمذكوة ً
انرا ،فإنه يجوز فرض الضـريبة على يةباح المشـركع في الاكلة المتعاقا األخرى ،كلكن بالااة الذر
يمكن ين ينســب إلى (ي) تلك المنشــأ الاائمة ( ،ب) يك مبيعات في تلك الاكلة المتعاقا األخرى للســلع يك
البضـــائع من النوعية نرســـرا يك من نوعية مماولة لتلك التي تباع من خالل تلك المنشـــأ الاائمة ( ،هـــــــــ) يك
نشــــــاةات يعمال يخرى تتم مزاكلترا في تلك الاكلة المتعاقا األخرى من النوعية نرســــــرا يك من نوعية
مماولة لتلك التي تزاكلرا تلك المنشأ الاائمة.

-2

ً
نشـــاةا في الاكلة
مع مراعا يحكام الرار ( )3من هذه الماد  ،عناما يباشـــر مشـــركع تابع لاكلة متعاقا
المتعاقا األخرى عن ةريق منشـــأ دائمة قائمة فيرا ،تتاد كل دكلة متعاقا يةباح تلك المنشـــأ الاائمة
ً
ً
ستاال يبا شر األن شطة نر سرا يك ين شطة
ً
منرردا كم
شركعا
على ي ساس األةباح التي يتوقع تتايارا لو كان م
ً
تماما مع المشركع الذر يمثل
مشابرة في الظركف نرسرا يك في ظركف مشابرة ،كيتعامل بدرة مستالة
منشأ دائمة له.
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عنا تتايا يةباح منشـأ دائمة ،يسـمم بخدـم المدـركفات المتكبا ألغراض يعمال المنشـأ الاائمة بما في
ذلك المدــركفات التنريذية كا داةية العمومية ،ســواأ تم تكباها في الاكلة المتعاقا التي فيرا المنشــأ
الاائمة يك في ير مكان اخر .كلكن ال يســمم بمثل ذلك الخدــم بالنســبة إلى يية مبال مافوعة  ،إن كهات،
(خالف ما ُدفع ماابل اســترداد النراات الرعلية) من قبل المنشــأ الاائمة للمكتب الرئيس للمشــركع يك ألر
من مكاتبه األخرى على شــــكل إتاكات يك ةســــوم يك مافوعات مماولة يخرى ماابل اســــتخاام حاوق براأات
االختراع يك حاوق يخرى يك على شــــكل عموالت ماابل يداأ خامات معينة يك ماابل ا داة يك (فيما عاا حالة
المشـــــركع المدـــــرفي) على شـــــكل دخل من مطالبات الاين فيما يتعلق باألموال المارضـــــة إلى المنشـــــأ
الاائمة .كبالمثل ال يؤخذ في االعتباة عنا تتايا يةباح المنشــأ الاائمة المبال (خالف ما دفع ماابل اســترداد
ير من
تمل من قبل تلك المنشأ الاائمة على حساب المكتب الرئيس للمشركع يك ٍّ
النراات الرعلية) التي تُ َّ
مكاتبه األخرى على شكل إتاكات يك ةسوم يك مافوعات مماولة يخرى ماابل استخاام حاوق براأات االختراع
يك حاوق يخرى ،يك على شــــــ كل عموالت م اا بل يداأ خا مات معي نة يك م اا بل ا داة  ،يك (في ما عاا حا لة
المشركع المدرفي) على شكل دخل من مطالبات الاين فيما يتعلق باألموال المارضة إلى المكتب الرئيس
ير من مكاتبه األخرى.
للمشركع يك ٍّ

 -4بالرغم من األحكام األخرى ،فإن يةباح األعمال التي يتاارا مشــركع في إحاى الاكلتين المتعاقاتين من تدــاير

بضائع إلى الاكلة المتعاقا األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى .كإذا اشتملت عاود
التدــــــاير على ينشــــــطة يخرى تماةس في الاكلة المتعاقا األخرى ،فإن الاخل المكتســــــب من مثل تلك
األنشطة يجوز ين يخضع للضريبة في الاكلة المتعاقا األخرى.
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تشــــــمل عباة "يةباح األعمال" دكن االقتدــــــاة على ذلك ،الاخل المتتاق من التدــــــنيع كالتجاة كاألعمال
المدــــــرفية (البنكية) ،كالتأمين ،كعمليات النال الااخلي ،كتوفير الخامات كتأهير الممتلكات الشــــــخدــــــية
المناولة كالملموسة .كال تشمل هذه العباة الاخل المتتاق من الخامات الشخدية التي يؤديرا فرد سواأ
ً
موظرا يك يؤديرا بدرة مستالة.
بدرته

 -6ليس في هذه الماد ما يؤور على تطبيق ير نظام في دكلة متعاقا يتعلق بالضريبة المرركضة على األةباح
المتتااة لغير المايمين من نشاط التأمين.
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إذا هرى العرف في دكلة متعاقا على تتايا األةباح التي تنسب إلى منشأ دائمة على يساس تاسيم نسبي
ألةباح المشــــــركع الكلية على يهزائه المختلرة ،فإن يحكام الرار ( )2من هذه الماد ال تمنع تلك الاكلة
المتعاقا من تتايا األةباح التي تخضع للضريبة على يساس هذا التاسيم النسبي الذر هرى عليه العرف .غير
ين ةرياة التاسيم النسبي المتبعة يجب ين تؤدر إلى نتيجة تترق مع المبادئ الواةد في هذه الماد .

ً
استنادا فات إلى قيام المنشأ الاائمة بشراأ سلع يك بضائع للمشركع.
 -8ال ينسب ير ةبم إلى منشأ دائمة
ً
عاما بعا عام ،ما
 -9ألغراض الرارات الســاباة ،تتاد األةباح التي تنســب إلى المنشــأ الاائمة بالطرياة نرســرا
يسوغ إتباع ةرياة يخرى.
لم يكن هناك سبب كهيه ككاف
ِّ
 -10عناما تشـــتمل األةباح على بنود للاخل عولجت بشـــكل منردـــل في مواد يخرى في هذه االتراقية ،فإن يحكام
تلك المواد لن تتأور بأحكام هذه الماد .

المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
ت خضــع األةباح المتتااة من تشــغيل ســرن يك ةائرات في النال الاكلي للضــريبة فات في الاكلة المتعاقا
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التي فيرا مركز ا داة الرعلي للمشركع.
تشمل عباة "األةباح المتتااة من التشغيل الاكلي لسرن يك ةائرات":
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األةباح المتتااة من تأهير ســـــرن يك ةائرات مســـــتخامة في النال الاكلي على يســـــاس كلي (كقت يك

ي)

ةحلة).
ب)

األة باح المتتا اة من تأهير ســــــرن يك ةائرات مســــــت خا مة في الن ال ا لاكلي دكن ةاقم يك كقود يك
تسريالت يخرى.

هـــــــ) األةباح المتتااة من استخاام يك

يانة يك تأهير التاكيات كالمعاات المتعلاة برا المستخامة في النال

الاكلي.
كالتي تكون وانوية بالنسبة إلى الاخل من التشغيل الاكلي لسرن يك ةائرات.
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ً
كاقعا في الاكلة المتعاقا
إذا كان مركز ا داة الرعلي لمشـــركع نال بترر ياع على متن ســـرينة فإنه يعا
ً
كاقعا في الاكلة المتعاقا التي
التي فيرا ميناأ موةن الســــــرينة ،كإن لم يوها مثل هذا الموةن ،فيعا
يايم فيرا مشغل السرينة.

ً
ييضا على األةباح المتتااة من المشاةكة في اتتاد يك عمل مشترك
 -4تطبق يحكام الرار ( )1من هذه الماد
يك ككالة تشغيل دكلية.

المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
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عناما:

ي)

يشــــاةك مشــــركع تابع لاكلة متعاقا بدــــوة مباشــــر يك غير مباشــــر في إداة مشــــركع تابع للاكلة
المتعاقا األخرى يك في السيطر عليه يك في ةيس ماله.

ب) يك ي شاةك األ شخاص ينر سرم ب دوة مبا شر يك غير مبا شر في ةيس مال م شركع تابع لاكلة متعاقا
كفي مشركع تابع للاكلة المتعاقا األخرى ،يك في إداةترا يك

السيطر عليرا.

كفي ير من التالتين ،إذا كضــعت يك فرضــت شــركط بين المشــركعين فيما يتعلق بعالقترما التجاةية يك
المالية تختله عن تلك التي تكون بين مشركعين مستالين عن بع ضرما ،فإن يية يةباح كان من الممكن
ين يتاارا ير من المشــــركعين لو لم تكن هذه الشــــركط قائمة ،كلكنه لم يتاارا بســــبب كهود هذه
ً
تبعا لذلك.
الشركط ،يجوز إدةاهرا ضمن يةباح هذا المشركع كإخضاعرا للضريبة
ً
كفاا لذلك  -يةباح مشـــركع تابع
 -2إذا يدةهت دكلة متعاقا ضـــمن يةباح مشـــركع تابع لرا  -كيخضـــعترا للضـــريبة
للاكلة المتعاقا األخرى تم إخضــــــاعرا للضــــــريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى ،ككانت هذه األةباح
يكال لو كانت الشـــركط بين المشـــركعين هي
ً
الماةهة ســـتتتاق للمشـــركع التابع للاكلة المتعاقا المذكوة
الشـــركط نرســـرا التي تكون بين مشـــاةيع مســـتالة  ،فعلى الاكلة المتعاقا األخرى  -عنائذ  -إهراأ التعايل
المنا سب على مبل ال ضريبة المرركض على تلك األةباح في تلك الاكلة المتعاقا  .لتتايا مثل هذا التعايل
يتعين مراعا األحكام األخرى

لرذه االتراقية ،كتتشـــاكة الســـلطتان المختدـــتان في الاكلتين المتعاقاتين

فيما بينرما متى دعت التاهة إلى ذلك.

المادة العاشرة
أرباح األسهم
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يجوز ين تخ ضع يةباح األ سرم التي تافعرا شركة مايمة في دكلة متعاقا إلى مايم في الاكلة المتعاقا
األخرى للضريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى.

-2

كمع ذلك ،يجوز ييضـ ًــا ين تخضـــع يةباح األســـرم تلك للضـــريبة في الاكلة المتعاقا التي تايم فيرا الشـــركة
ً
ً
مايما
كفاا ألنظمة تلك الاكلة المتعاقا  .كلكن إذا كان المالك المنترع بأةباح األســــــرم
الاافعة لألةباح
في الاكلة المتعاقا األخرى ،فإن الضــــريبة المرركضــــة يجب يال تتجاكز خمســــة في المائة ( )٪5من إهمالي
قيمة يةباح األســـرم .كال تؤور هذه الرار على خضـــوع الشـــركة للضـــريبة فيما يختص باألةباح التي تافع منرا

يةباح األسرم.
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تعني عباة "يةباح األســرم"  -كما هي مســتخامة في هذه الماد  -الاخل من األســرم يك يســرم "االنتراع"
يك حاوق "االنتراع" يك يسرم التعاين يك يسرم المؤسسين يك التاوق األخرى  -التي ال تمثل مطالبات ديون
 المشــاةكة في األةباح ،ككذلك الاخل من حاوق المشــاةكة األخرى التي تخضــع للمعاملة الضــريبية نرســرا،مثل الاخل من األسرم بموهب ينظمة الاكلة المتعاقا المايمة فيرا الشركة الموزعة لألةباح.

ً
مايما في دكلة
 -4ال تنطبق يحكام الرارتين ( )1ك ( )2من هذه الماد إذا كان المالك المنترع بأةباح األســــــرم
عمال في الاكلة المتعاقا األخرى التي تايم فيرا الشركة الاافعة ألةباح األسرم من خالل
ً
متعاقا كيزاكل
منشــأ دائمة موهود فيرا ،يك كان يؤدر في تلك الاكلة المتعاقا األخرى خامات شــخدــية مســتالة من
ً
فعليا برذه المنشـــأ
قاعا وابتة فيرا ،ككانت ملكية األســـرم التي دفعت بســـببرا يةباح األســـرم مرتبطة
الاائمة يك الااعا الثابتة .في مثل هذه التالة تنطبق يحكام الماد (السابعة) يك الماد (الرابعة عشر ) من
ً
كفاا للتالة.
هذه االتراقية
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ً
دخال من الاكلة المتعاقا األخرى ،فال يجوز ين تررض
ً
يةباحا يك
إذا حاات شــــــركة مايمة في دكلة متعاقا
تلك الاكلة المتعاقا األخرى ير ضـــريبة على يةباح األســـرم التي تافعرا الشـــركة إال بااة ما يافع من يةباح
األســــــرم هذه إلى مايم في تلك الاكلة المتعاقا األخرى يك بالااة الذر تكون فيه الملكية التي تافع
ً
ً
فعليا بمنشأ دائمة يك قاعا وابتة موهود في تلك الاكلة المتعاقا
اةتباةا
بسببرا يةباح األسرم مرتبطة
األخرى .كما ال يجوز لرا إخضــــاع يةباح الشــــركة غير الموزعة للضــــريبة على يةباح الشــــركة غير الموزعة حتى لو
ً
ً
ً
ً
ناشــًا في تلك الاكلة
دخال
ً
يةباحا يك
هزئيا
كليا يك
كانت يةباح األســرم المافوعة يك األةباح غير الموزعة تمثل
المتعاقا األخرى.

المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
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يجوز ين يخضــع الاخل من مطالبات الاين الناشــ

في دكلة متعاقا كمافوع لمايم في الاكلة المتعاقا

األخرى للضريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى.
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كمع ذلك ،يجوز ين يخضـع مثل هذا الاخل من مطالبات الاين للضـريبة في الاكلة المتعاقا التي ينشـأ فيرا

ً
ً
مايما في
كةباا ألنظمة تلك الاكلة المتعاقا .لكن إذا كان المالك المنترع بالاخل من مطالبات الاين
الاكلة المتعاقا األخرى ،فيجب يال تتجاكز هذه ال ضريبة المررك ضة خم سة في المائة ( )٪5من إهمالي مبل
الاخل من مطالبات الاين.
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الاخل من مطالبات الاين الناشــــ

في دكلة متعاقا كمافوع إلى حكومة الاكلة المتعاقا األخرى يك إلى

سلطة متلية فيرا يك إلى كحا إقليمية إداةية فيرا يك إلى البنك الوةني في تلك الاكلة المتعاقا األخرى
يكال بشـــرط ين يكون هذا الاخل تم التدـــول عليه من تعامالت مع
ً
يعرى من الضـــريبة في الاكلة المذكوة
كيانات حكومية.
 -4تعني عباة "الاخل من مطالبات الاين"  -كما هي مســــــتخامة في هذه الماد  -الاخل من مطالبات الاين
من ير نوع ســواأ تم تأمينرا برهن يم ال ،كســواأ لرا التق في المشــاةكة بأةباح الماين يم ال ،كبشــكل خاص
الاخل من السناات المالية التكومية ،كالسناات كسناات الايون بما في ذلك العالكات كالجوائز المرتبطة
دخال من
ً
بمثل هذه السناات المالية يك السناات يك سناات الايون .كال تعا الجزاأات عن الافعات المتأخر
مطالبات الاين ألغراض هذه الماد .
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ال تنطبق يحكام الرارتين ( )1ك ( )2من هذه الماد إذا كان المالك المنترع من الاخل من مطالبات الاين،
ً
عمال في الاكلة المتعاقا األخرى التي نشــــــأ فيرا الاخل من مطالبات
ً
مايما في دكلة متعاقا كيزاكل
الاين من خالل منشأ دائمة فيرا ،يك كان يؤدر في تلك الاكلة المتعاقا األخرى خامات شخدية مستالة
فعال برذه
ً
من قاعا وابتة فيرا ،ككانت مطالبة الاين التي ُدفع عنرا الاخل من مطالبات الاين مرتبطة
المنشــــأ الاائمة يك الااعا الثابتة .في مثل هذه التالة تنطبق يحكام الماد (الســــابعة) يك الماد (الرابعة
ً
كفاا للتالة.
عشر ) من هذه االتراقية

ً
 -6يعا الاخل من مطالبات الاين ناشـ ً
مايما في تلك الاكلة
ـًا في دكلة متعاقا عناما يكون الشــخص الاافع
المتعاقا  .كمع ذلك إذا كان الشخص الذر يافع ذلك الاخل من مطالبات الاين  -سواأ يكان هذا الشخص
ً
مايما في دكلة متعاقا يم ال -يملك في دكلة متعاقا منشــــأ دائمة يك قاعا وابتة مرتبطة بالمايونية
الناشــــــ عنرا الاخل من مطالبات الاين المافوع ،كتتتمل ذلك الاخل هذه المنشــــــأ الاائمة يك الااعا
ً
ناشًا في الاكلة المتعاقا التي فيرا المنشأ الاائمة يك الااعا الثابتة.
الثابتة ،عنائذ يعا هذا الاخل
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عناما يكون مبل الاخل من مطالبات الاين ،بســــــبب عالقة خا ــــــة بين الجرة الاافعة كالمالك المنترع يك
بينرما م ً
عا كشــــــخص اخر ،فيما يتعلق بالاين الذر يافع عنه هذا الاخل ،يزيا على المبل الذر كان ســــــيتم
االتراق عليه بين الجرة الاافعة كالمالك المنترع في غياب تلك العالقة ،فإن يحكام هذه الماد تنطبق

يخيرا .كفي مثل هذه التالة ،فإن الجزأ الزائا من المافوعات يظل خاضـ ً
ً
ـعا للضــريبة
فات على المبل المذكوة
ً
ةباا ألنظمة كل دكلة متعاقا مع كهوب مراعا األحكام األخرى لرذه االتراقية.

المادة الثانية عشرة
اإلتـاوات
-1

يجوز ين تخضع ا تاكات التي تنشأ في دكلة متعاقا كتافع إلى مايم في الاكلة المتعاقا األخرى للضريبة
في تلك الاكلة المتعاقا األخرى.
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ً
كفاا ألنظمة
كمع ذلك ،يجوز ين تخضـــع تلك ا تاكات ييضـ ًــا للضـــريبة في الاكلة المتعاقا التي تنشـــأ فيرا
ً
مايما في الاكلة المتعاقا األخرى ،فإن
تلك الاكلة المتعاقا  .لكن إذا كان المالك المنترع من ا تاكات
الضريبة المرركضة يجب يال تزيا على سبعة كنده في المائة ( )٪7.5من المبل ا همالي لإلتاكات.
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يعني مدـــــطلم "إتاكات"  -كما هو مســـــتخام في هذه الماد  -المافوعات من ير نوع التي يتم تســـــلمرا
ماابل استعمال يك حق استعمال ير حق نشر عمل يدبي يك فني يك علمي بما في ذلك برامج التاسب اآللي،
يك األفالم الســـينمائية ،يك يفالم يك يشـــرةة البع ا ذاعي يك التليرزيوني ،يك ير براأ اختراع يك عالمة تجاةية،
يك تدـــميم يك نموذج ،يك مخطت ،يك تركيبة يك معالجة ســـرية ،يك ماابل اســـتعمال يك حق اســـتعمال معاات
ــــــناعية ،يك تجاةية يك علمية ،يك ماابل المعلومات المتعلاة بالتجاةب الدــــــناعية يك التجاةية يك العلمية يك
تاايم ير خامة يك مساعا ذات ةبيعة فنية يك استشاةية.

ً
مايما في دكلة
 -4ال تنطبق يحكام الرارتين ( )1ك ( )2من هذه الماد إذا كان المالك المنترع من ا تاكات،
عمال في الاكلة المتعاقا األخرى التي نشــأت فيرا هذه ا تاكات من خالل منشــأ دائمة
ً
متعاقا  ،كيزاكل
فيرا ،يك كان يؤدر في تلك الاكلة المتعاقا األخرى خامات شــخدــية مســتالة من خالل قاعا وابتة فيرا،
فعال برذه المنشـــــأ الاائمة يك الااعا الثابتة ،في
ً
ككان التق يك الملكية التي تافع عنرا ا تاكات مرتبطة
ً
كفاا للتالة.
مثل هذه التالة تنطبق يحكام الماد (السابعة) يك الماد (الرابعة عشر ) من هذه االتراقية
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تعا ا تاكات قا نشـــأت في دكلة متعاقا إذا دفعرا مايم في تلك الاكلة المتعاقا  .كمع ذلك فإذا كان
ً
مايما في دكلة متعاقا يم ال ،يملك في دكلة متعاقا منشــأ
الشــخص الذر يافع ا تاكات ،ســواأ يكان
دائمة يك قاعا وابتة مرتبطة برا االلتزامات التي تافع عنرا تلك ا تاكات ،ككانت تلك المنشـــــأ الاائمة يك
الااعا الثابتة تتتمل عبأ دفع هذه ا تاكات ،عناها ت عا هذه ا تاكات قا نشــــــأت في الاكلة المتعاقا

التي فيرا المنشأ الاائمة يك الااعا الثابتة.
ً
معا كبين
 -6عناما يكون مبل ا تاكات  -بســـــبب عالقة خا ـــــة بين الجرة الاافعة كالمالك المنترع يك بينرما
شــخص اخر -فيما يتعلق باالســتخاام يك التق يك المعلومات التي يافع ماابل لرا ،يزيا على المبل الذر كان
ســــــيتم االتراق عليه بين الجرة الاافعة كالمالك المنترع في غياب تلك العالقة ،فإن يحكام هذه الماد
يخيرا .كفي مثل هذه التالة ،فإن الجزأ الزائا من المافوعات يظل خاضـ ً
ً
ــــعا
تنطبق فات على المبل المذكوة
ً
ةباا لنظام كل دكلة متعاقا  ،مع كهوب مراعا األحكام األخرى لرذه االتراقية.
للضريبة
المادة الثالثة عشرة
األرباح الرأسمالية
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األة باح المتتا اة لمايم في دك لة مت عا قا من ن ال ملك ية ممتل كات غير مناو لة ،ال مذكوة في ال ماد
(الســــادســــة) من هذه االتراقية ،كالواقعة في الاكلة المتعاقا األخرى ،يجوز ين تخضــــع للضــــريبة في تلك
الاكلة المتعاقا األخرى.
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ً
هزأا من الممتلكات التجاةية لمنشــأ دائمة يمتلكرا
األةباح الناتجة من نال ملكية ممتلكات مناولة تشــكل
مشــــــركع تابع لاكلة متعاقا في الاكلة المتعاقا األخرى يك الناتجة من نال ملكية ممتلكات مناولة
متعلاة بااعا وابتة متوافر لمايم من دكلة متعاقا في الاكلة المتعاقا األخرى لغرض يداأ خامات
شــــخدــــية مســــتالة بما في ذلك األةباح من نال ملكية مثل هذه المنشــــأ الاائمة (بمرردها يك مع كامل
المشركع) يك مثل هذه الااعا الثابتة ،يجوز ين تخضع للضريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى.
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األةباح الناتجة من نال ملكية سـرن يك ةائرات تعمل في النال الاكلي ،يك من نال ملكية ممتلكات مناولة
متعلاة بتشــغيل مثل هذه الســرن يك الطائرات ،تخضــع للضــريبة فات في الاكلة المتعاقا التي فيرا مركز
ا داة الرعلي للمشركع.

 -4األةباح الناتجة من نال ملكية ي ســــرم تمثل حدــــة في ةيس مال شــــركة مايمة في دكلة متعاقا  ،يجوز ين
تخضع للضريبة في تلك الاكلة المتعاقا .
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األةباح المتتااة من نال ير ملكية غير تلك المشـــاة إليرا في الرارات الســـاباة ،تخضـــع للضـــريبة فات في
الاكلة المتعاقا التي يايم فيرا ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
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الاخل الذر يكتســــــبه مايم في دكلة متعاقا فيما يتعلق بخامات مرنية يك ينشــــــطة يخرى ذات ةبيعة
مســـــتالة يخضـــــع للضـــــريبة فات في تلك الاكلة المتعاقا فيما عاا ير من التاالت التالية ،حيع يجوز ين
ً
ييضا للضريبة في الاكلة المتعاقا األخرى:
يخضع مثل هذا الاخل
ي)

إذا كان لايه قاعا وابتة متوافر له بدــــرة منتظمة في الاكلة المتعاقا األخرى ألداأ ينشــــطته ،في
تلك التالة ،يجوز ين يخضــع الاخل للضــريبة في الاكلة المتعاقا األخرى ،كلكن فات بالااة الذر ينســب
إلى تلك الااعا الثابتة.

ً
ً
يوما يك تزيا
موهودا في الاكلة المتعاقا األخرى لما يك لماد تدـــــل في مجموعرا إلى ()183
ب) إذا كان
ً
شررا تباي يك تنتري في ال سنة المالية المعنية ،في تلك التالة ،فإن ماااة
عليرا في ير ما اوني ع شر
الاخل المتتاق فات من ينشـــطته المؤدا في تلك الاكلة المتعاقا األخرى ،يجوز ين يخضـــع للضـــريبة
في الاكلة المتعاقا األخرى.
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تشــمل عباة "الخامات المرنية" بوهه خاص األنشــطة المســتالة في المجاالت العلمية يك األدبية يك الرنية
يك التربوية يك التعليمية ،ككذلك األنشــــــطة المســــــتالة التي يزاكلرا األةباأ كالمتامون كالمرناســــــون
كالمعماةيون ،كيةباأ األسنان كالمتاسبون.

المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
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مع مراعا يحكام المواد (الســادســة عشــر ) ك (الثامنة عشــر ) ك (التاســعة عشــر ) ك (العشــرين) ك (التادية
كالعشـــــرين) من هذه االتراقية ،فإن الركاتب كاألهوة كالمكافمت المماولة األخرى التي يكتســـــبرا مايم في
دكلة متعاقا  -فيما يتعلق بوظيرة  -تخضــع للضــريبة فات في تلك الاكلة المتعاقا  ،ما لم تتم مزاكلترا
في الــاكلــة المتعــاقــا األخرى ،فــإذا تمــت مزاكلترــا في الــاكلــة المتعــاقــا األخرى يجوز ين تخضــــــع هــذه
المكافمت المكتسبة للضريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى.
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على الرغم من يحكام الرار ( ) 1من هذه الماد  ،فإن المكافمت التي يكتســــــبرا مايم في دكلة متعاقا
فيما يتعلق بوظيرة يتم مزاكلترا في الاكلة المتعاقا األخرى ،تخضـــع للضـــريبة فات في الاكلة المتعاقا
يكال في التالة التالية:
ً
المذكوة
ي)

ً
يوما في
إذا كان المســــــتريا في الاكلة المتعاقا األخرى لما يك لماد ال تتجاكز في مجموعرا ()183
ً
شررا تباي يك تنتري في السنة المالية المعنية.
ير ما اوني عشر

ب) كين تكون المكافمت مافوعة من قبل

احب عمل غير مايم في الاكلة المتعاقا األخرى يك نيابة عنه.

هــــــــــــ) كيال تكون المكافمت قا تتملترا منشــــــأ دائمة يك قاعا وابتة يملكرا

ــــــاحب العمل في الاكلة

المتعاقا األخرى.
-3

على الرغم من األحكام الساباة في هذه الماد  ،فإن المكافمت المكتسبة فيما يتعلق بوظيرة تماةس على
متن ســـرينة يك ةائر تعمل في النال الاكلي يك على متن قاةب يعمل في النال بالممرات المائية الااخلية،
يجوز ين تخضع للضريبة في الاكلة المتعاقا التي فيرا مركز ا داة الرعلي للمشركع.
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
يتعاب يعضاأ مجلس ا داة كالمافوعات المماولة األخرى التي يكتسبرا مايم في دكلة متعاقا بدرته

عضـ ً
ــــوا في مجلس إداة شـــــركة مايمة في الاكلة المتعاقا األخرى ،يجوز إخضـــــاعرا للضـــــريبة في تلك الاكلة
المتعاقا األخرى.

المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
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على الرغم من يحكام المادتين (الرابعة عشــــــر ) ك (الخامســــــة عشــــــر ) من هذه االتراقية ،فإن الاخل الذر
ً
فنانا في المســرح يك الســينما يك ا ذاعة يك التليرزيون يك بدــرته
يكتســبه مايم في دكلة متعاقا -بدــرته
ً
ً
ةياضيا -من ينشطته الشخدية التي يماةسرا في الاكلة المتعاقا األخرى ،يجوز إخضاعه للضريبة
موسيايا يك
في تلك الاكلة المتعاقا األخرى.
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عناما يستتق دخل يتعلق بأنشطة شخدية زاكلرا فنان يك ةياضي بدرته تلك كلم يكن ذلك الاخل للرنان يك
الرياضي نرسه كلكن لشخص اخر ،فإن ذلك الاخل كعلى الرغم من يحكام المواد (السابعة) ك (الرابعة عشر )
ك (الخامســة عشــر ) من هذه االتراقية يجوز إخضــاعه للضــريبة في الاكلة المتعاقا التي تمت فيرا مزاكلة
الرنان يك الرياضي لتلك األنشطة.
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ً
كفاا لما
الاخل الذر يكتســبه مايم في دكلة متعاقا من ينشــطة يماةســرا في الاكلة المتعاقا األخرى،
كةد في الرارتين ( )1ك ( ) 2من هذه الماد  ،يعرى من الضــــــريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى إذا كانت
ً
كليا يك بشـــكل يســـاســـي بأموال عامة من الاكلة المتعاقا
الزياة لتلك الاكلة المتعاقا األخرى ماعومة
ً
كفاا التراقية واافية يك اتراق بين
يكال يك يحا يق سامرا ا داةية يك إحاى سلطاترا المتلية يك تتم
ً
المذكوة
حكومتي الاكلتين المتعاقاتين.

المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
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مع مراعا يحكام الرار ( )2من الماد (التاسعة عشر ) من هذه االتراقية ،فإن معاشات التااعا كالافعات
الســــنوية كالمكافمت األخرى المشــــابرة التي تافع لمايم في دكلة متعاقا ماابل خامة ســــاباة ،تخضــــع
للضريبة فات في تلك الاكلة المتعاقا .
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على الرغم من يحكام الرار ( )1من هذه الماد  ،فإن معا شات التااعا كالمافوعات األخرى الم شابرة التي
ً
كفاا لنظام التأمينات االهتماعية لاكلة متعاقا تخضع للضريبة فات في تلك الاكلة المتعاقا .
تتم
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ً
ً
ً
دكةيا في يكقات معينة يوناأ التيا يك يوناأ ما زمنية
معينا ُيافع
مبلغا
يعني مدــطلم "الافعات الســنوية"
ً
كفاا اللتزام بالافع ماابل تعويض ناار  -يك بما له قيمة نااية  -مناسب ككامل .
متاد يك مؤكا

المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية

 -1ي)

الركاتب كاألهوة كالمكافمت األخرى المشــــــابرة  -خالف معاش التااعا  -التي تافعرا دكلة متعاقا يك
يحا يق سامرا ا داةية يك إحاى سلطاترا المتلية لررد فيما يتعلق بخامات يداها لتلك الاكلة المتعاقا
يك الاسم يك السلطة ،تخضع للضريبة فات في تلك الاكلة المتعاقا .
ب) كمع ذلك ،فإن مثل هذه الركاتب كاألهوة كالمكافمت األخرى المشـابرة تخضـع للضـريبة فات في الاكلة
المت عا قا األخرى إذا يد يت ال خا مات في ت لك ا لاك لة المت عا قا األخرى ك كان الررد ماي ً
ما في ت لك
الاكلة المتعاقا ككذلك:
 )1يحا مواةنيرا.
ً
مايما في تلك الاكلة المتعاقا فات لغرض تأدية الخامات.
 )2يك لم يدبم

 -2ي) ير معاش تااعا تافعه دكلة متعاقا  -يك من يموال توفرها  -يك يحا يقســامرا ا داةية يك إحاى ســلطاترا
المتلية لررد فيما يتعلق بخامات يداها لتلك الاكلة المتعاقا يك الاســم يك الســلطة ،يخضــع للضــريبة
فات في تلك الاكلة المتعاقا .
ب) كمع ذلك ،فإن معاش التااعا هذا يخضــــــع للضــــــريبة فات في الاكلة المتعاقا األخرى إذا كان الررد
ً
ً
كمايما في تلك الاكلة المتعاقا األخرى.
مواةنا
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تنطبق يحكام المواد (الخامســة عشــر ) ك (الســادســة عشــر ) ك (الســابعة عشــر ) ك (الثامنة عشــر ) من هذه
االتراقية على الركاتب كاألهوة ،كالمكافمت األخرى المشابرة ،كمعاشات التااعا ،فيما يتعلق بخامات يديت
ترتبت بعمل تزاكله دكلة متعاقا يك يحا يقسامرا ا داةية يك إحاى سلطاترا المتلية.

المادة العشرون
الطالب
-1

المافوعات التي يتســلمرا ةالب يك متاةب مرني يك حرفي يكون (يك كان) مباشــر قبل زياة دكلة متعاقا
ً
ً
يكال فات لتعليمه يك تاةيبه،
ً
كموهودا في الاكلة المتعاقا المذكوة
مايما في الاكلة المتعاقا األخرى،
هذه المافوعات التي تكون لمعيشـــــته يك تعليمه يك تاةيبه ال تخضـــــع للضـــــريبة في تلك الاكلة المتعاقا ،
بشرط ين تكون هذه المافوعات ناشًة من مدادة خاةج تلك الاكلة المتعاقا .
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المافوعات التي يتســلمرا ةالب يك متاةب مرني يك حرفي يكون (يك كان) مباشــر قبل زياة دكلة متعاقا
ً
ً
يكال فات لتعليمه يك تاةيبه،
ً
كموهودا في الاكلة المتعاقا المذكوة
مايما في الاكلة المتعاقا األخرى
يكال ،ال تخ ضع لل ضريبة
ً
كالتي تمثل مكافأ فيما يتعلق بخامات مؤدا في تلك الاكلة المتعاقا المذكوة
في تلك الاكلة المتعاقا  ،بشـــــرط ين تكون الخامات مرتبطة بالتعليم يك التاةيب كتكون ضـــــركةية ألغراض
المعيشة.

المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
-1

ً
مايما في دكلة متعاقا مباشــــــر قبل الايام بزياة للاكلة المتعاقا األخرى
الررد الذر يكون (يك كان)
كالذر  -بناأ على دعو من ير هامعة يك كلية يك ماةســـة يك مؤســـســـة تعليمية عليا غير ةبتية مماولة يخرى
تعترف برا حكومة الاكلة المتعاقا األخرى  -يكون في تلك الاكلة المتعاقا األخرى لما ال تتجاكز ســنتين
من تاةيخ ك ــــــو له األكل إلى ت لك ا لاك لة المت عا قا األخرى فات لل تاةيس يك الب تع يك كلير ما في ت لك
المؤســــســــات التعليمية ،يعرى هذا الررد من الضــــريبة في تلك الاكلة المتعاقا األخرى على مكافمته من
التاةيس يك البتع.
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ال تنطبق يحكام الرار ( ) 1من هذه الماد على الاخل من البتع إذا كان مثل هذا البتع لغير المدــــــلتة
العامة لكن ألهل منرعة خا ة لشخص يك ألشخاص معينين.

المادة الثانية والعشرون
الدخل اآلخر
-1

بنود الاخل لمايم في دكلة متعاقا التي لم تتناكلرا المواد الســــاباة من هذه االتراقية ،تخضــــع للضــــريبة
فات في تلك الاكلة المتعاقا يينما كان منشؤها.

-2

ال تنطبق يحكام الرار ( )1من هذه الماد على الاخل  -بخالف الاخل من الممتلكات غير المناولة المتاد
ً
مايما في دكلة
في الرار ( )2من الماد (الســـــادســـــة) من هذه االتراقية  -إذا كان متســـــلم ذلك الاخل
عمال في الاكلة المتعاقا األخرى من خالل منشــأ دائمة فيرا ،يك يؤدر في تلك الاكلة
ً
متعاقا كيماةس

المتعاقا األخرى خامات شخدية مستالة من قاعا وابتة فيرا ،كيكون التق يك الممتلكات التي يافع من
فعال بمثل هذه المنشــــأ الاائمة يك الااعا الثابتة .في مثل هذه التالة ،تطبق يحكام
ً
يهلرا الاخل مرتبطة
ً
كفاا للتالة.
الماد (السابعة) يك الماد (الرابعة عشر ) من هذه االتراقية
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على الرغم من يحكام الرارتين ( )1ك ( )2من هذه الماد  ،فإن بنود دخل مايم في دكلة متعاقا لم تتناكلرا
المواد الســاباة من هذه االتراقية كتنشــأ في الاكلة المتعاقا األخرى ،يجوز ين تخضــع للضــريبة كذلك في
تلك الاكلة المتعاقا األخرى.

المادة الثالثة والعشرون
إزالة االزدواج الضريبي
-1

ً
كفاا ألحكام هذه االتراقية ،ين يخضــع للضــريبة في الاكلة
دخال يجوز،
ً
إذا اكتســب مايم في دكلة متعاقا
يكال ين تخ دم من ال ضريبة على دخل ذلك المايم
ً
المتعاقا األخرى ،يتعين على الاكلة المتعاقا المذكوة
ً
ً
مساكيا لضريبة الاخل المافوعة في الاكلة المتعاقا األخرى.
مبلغا
ً
كفاا للتالة،
كال يجوز ين يتجاكز الخدم ذلك الجزأ من ضريبة الاخل ،كما هو متتسب قبل الخدم ،المنسوب
إلى الاخل الذر قا يخضع للضريبة في الاكلة المتعاقا األخرى.

 -2في حالة المملكة العربية السعودية ليس في يساليب إزالة االزدكاج الضريبي ما يخل بأحكام نظام هباية الزكا
بالنسبة إلى المواةنين السعوديين.
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ألغراض الرار ( )1من هذه الماد  ،عناما يعرى الاخل الناشـــــ

في دكلة متعاقا من الضـــــريبة يك يخضـــــع

ً
كفاا لاوانين كينظمة تلك الاكلة المتعاقا  ،فإن
لضــــــريبة بســــــعر مخرض في تلك الاكلة لما متاكد
ال ضريبة على مثل هذا الاخل الذر يخ ضع ل ضريبة ب سعر مخرض في تلك الاكلة يك يعرى منرا ،سوف تت سم
من الضريبة على الاخل المستتق في الاكلة التي يايم فيرا المالك المنترع من هذا الاخل.

المادة الرابعة والعشرون
إجراءات االتفاق المتبادل
-1

عناما يتبين ل شخص ين إهراأات إحاى الاكلتين المتعاقاتين يك كلتيرما تؤدر  -يك سوف تؤدر بالن سبة إليه
 إلى فرض ضــــــريبة ال تترق مع يحكام هذه االتراقية ،فإنه يمكنه  -بدــــــرف النظر عن كســــــائل المعالجةالمندــــوص عليرا في األنظمة المتلية لتلك الاكلتين  -ين يعرض قضــــيته على الســــلطة المختدــــة التابعة
للاكلة المتعاقا التي يايم فيرا .كيجب عرض الاضـية خالل وال

سـنوات من يكل إشـعاة با هراأ الذر يدى

إلى فرض ضريبة تخاله يحكام هذه االتراقية.
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يتعين على السلطة المختدة  -إذا باا لرا ين االعتراض مبرة  ،كإذا لم تكن هي نرسرا قادة على التو ل إلى
مرض  -الســـــعي إلى تســـــوية الاضـــــية عن ةريق االتراق المتبادل مع الســـــلطة المختدـــــة في الاكلة
ٍ
حل
المتعا قا األخرى ،من يهل تجنب فرض الضــــــريبة التي تخاله يحكام هذه االتراقية .كينرذ ير اتراق يتم
التو ل إليه بالرغم من ير حاكد زمنية كاةد في األنظمة المتلية للاكلتين المتعاقاتين.
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يتعين على الســلطتين المختدــتين في الاكلتين المتعاقاتين ين تســعيا عن ةريق االتراق المتبادل فيما بينرا
إلى تذليل ير

ً
ً
ً
معا زالة
ييضا ين تتشاكةا
متعلاا بترسير يك تطبيق هذه االتراقية .كيجوز
عوبة يك شك ينشأ

االزدكاج الضريبي في التاالت التي لم ترد في هذه االتراقية.
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يجوز للســلطتين المختدــتين في الاكلتين المتعاقاتين ين تتدــال ببعضــرما من يهل التو ــل إلى اتراق حول
الرارات الساباة.
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يجوز لل سلطات المخت دة في الاكلتين المتعاقاتين باتراق متبادل ين تارةا األ سلوب المنا سب لتطبيق هذه
االتراقية  ،كبدـــــرة خا ـــــة المتطلبات التي يخضـــــع لرا المايمون في الاكلة المتعاقا  ،كي يتدـــــلوا في
الاكلة المتعاقا األخرى على التخلي يك ا عراأ الضريبي المندوص عليه في هذه االتراقية.

المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
-1

يتعين على الســلطتين المختدــتين في الاكلتين المتعاقاتين تبادل المعلومات الضــركةية ســواأ لتنريذ يحكام

هذه االتراقية يك لتنريذ األنظمة المتلية للاكلتين المتعاقاتين المتعلاة بالضــــــرائب التي تشــــــملرا هذه
االتراقية ،ما دام ين فرض الضــــــريبة تلك ال يخاله يحكام هذه االتراقية .كيتم تبادل هذه المعلومات دكن
التايا بالماد (األكلى) من هذه االتراقية .كتعامل ير معلومة تتلااها الاكلة المتعاقا على ينرا ســــــرية
ً
كفاا ألنظمترا المتلية ،كال يجوز الكشــــه
بالطرياة نرســــرا التي تعامل برا المعلومات التي تتدــــل عليرا
عنرا إال لألشــــخاص يك الســــلطات (بما في ذلك المتاكم كاألهرز ا داةية) المعنيين بالربت يك التتدــــيل يك
التنريذ يك إقامة الاعاكى يك تتايا االعتراض فيما يتعلق بالضــرائب التي تغطيرا هذه االتراقية .كال يســتخام
هؤالأ األشــخاص يك الســلطات تلك المعلومات إال لرذه األغراض فات ،كيجوز لرم كشــه هذه المعلومات
في مااكالت متكمة عامة يك في يحكام قضائية.
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ال يجوز بأر حال ترسير يحكام الرار ( )1من هذه الماد بما يؤدر إلى إلزام دكلة متعاقا
ي)

بما يلي:

تنريذ إهراأات إداةية مخالرة لألنظمة كالمماةســــــات ا داةية في تلك الاكلة المتعاقا يك في الاكلة
المتعاقا األخرى.

ب) ت اايم معلو مات ال يمكن التدــــــول علي را بمو هب األنظ مة يك التعلي مات ا داة ية المع تاد في ت لك
الاكلة المتعاقا يك في الاكلة المتعاقا األخرى.
هــــــــ) تاايم معلومات من شــأنرا كشــه ير ســر يتعلق بالتجاة يك األعمال يك الدــناعة يك األســراة التجاةية يك
ً
مخالرا للسياسة العامة.
المرنية يك العمليات التجاةية يك معلومات قا يكون الكشه عنرا

المادة السادسة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
االمتيازات المالية الممنوحة ألعضــــــاأ البعثات الابلوماســــــية يك الاندــــــلية بموهب الاواعا العامة للاانون
الاكلي يك بموهب يحكام اتراقيات خا ة ،لن تتأور برذه االتراقية.

المادة السابعة والعشرون

أحكام متنوعة
ليس في هذه االتراقية ما يؤور على تطبيق األحكام المتلية لمنع التررب الضـــــريبي يك التجنب الضـــــريبي
الخا ــة بتتايا المدــاةيه يك الخدــومات الناشــًة من العمليات بين مشــاةيع دكلة متعاقا كمشــاةيع في الاكلة
المتعاقا األخرى ،إذا كان الغرض الرئيس يك يحا األغراض الرئيســة من إنشــاأ هذه المشــاةيع يك العمليات المنرذ
بينرا هو التدول على مزايا بموهب هذه االتراقية ال تتوافر من دكنرا.

المادة الثامنة والعشرون
النفاذ
-1

تبل كل دكلة متعاقا الاكلة المتعاقا األخرى عن ةريق الانوات الابلوماســــــية باســــــتكمال ا هراأات
ً
كفاا لنظامرا لاخول هذه االتراقية حيز النراذ .كتدــــــبم هذه االتراقية نافذ في اليوم األكل من
الالزمة
الشرر الثاني التالي للشرر الذر تم فيه تلاي ا بالغ األخير.
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تدبم يحكام هذه االتراقية نافذ :
ي)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
)1

فيما يتعلق بالضرائب المستاطعة عنا المنبع ،على المبال المافوعة في (يك بعا) اليوم األكل من
شرر يناير الذر يلي تاةيخ دخول هذه االتراقية حيز النراذ.

)2

فيما يتعلق بالضرائب األخرى عن السنوات الضريبية التي تباي في (يك بعا) اليوم األكل من شرر يناير
الذر يلي التاةيخ الذر تدبم فيه االتراقية نافذ .

ب) بالنسبة إلى يويوبيا:
)1

فيما يتعلق بالضــــرائب المســــتاطعة عنا المنبع ،على المبال المافوعة في (يك بعا) اليوم الثامن
من شرر يوليو الذر يلي تاةيخ دخول هذه االتراقية حيز النراذ.

 )2فيما يتعلق بالضــرائب األخرى عن الســنة الضــريبية التي تباي في (يك بعا) اليوم الثامن من شــرر يوليو
الذر يلي التاةيخ الذر تدبم فيه االتراقية نافذ .

المادة التاسعة والعشرون
اإلنهاء
-1

تظل هذه االتراقية نافذ المرعول لما غير متاد  ،كيجوز ألر من الاكلتين المتعاقاتين إنراأها من خالل
الانوات الابلوماســــية بتاايم إشــــعاة خطي بطلب ا نراأ للاكلة المتعاقا األخرى في موعا ال يتعاى 30
يونيو في ير سنة ميالدية تباي بعا مركة خمس سنوات بعا السنة التي ي بتت فيرا االتراقية نافذ .
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في مثل هذه التالة ،فإن االتراقية تتوقه عن التطبيق:
ي)

فيما يتعلق بالضــرائب المســتاطعة عنا المنبع ،على المبال المافوعة بعا نراية الســنة الميالدية التي
تم فيرا تاايم إشعاة إنراأ االتراقية.

ب) فيما يتعلق بالضـــرائب األخرى عن الســـنوات الضـــريبية التي تباي بعا نراية الســـنة الميالدية التي تم فيرا
تاايم إشعاة إنراأ االتراقية.

ً
إوباتا لذلك قام الموقعان يدناه ،المروضان بتسب األ ول ،بتوقيع هذه االتراقية.

حرةت في يديس يبابا بتاةيخ  18ةبيع اآلخر 1434هـــــــــ الموافق  28فبراير 2013م من نســختين ي ــليتين ،باللغتين
العربية كا نجليزية ،كالندان متساكيان في التجية.

بـروتـوكـول

عنا توقيع االتراقية التي يبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية ال سعودية كحكومة همروةية يويوبيا
الراةالية الايماراةية لتجنب االزدكاج الضــــريبي كلمنع التررب الضــــريبي في شــــأن الضــــرائب على الاخل  ،كافق
ً
هزأا ال يتجزي
الموقعان يدناه على األحكام التالية التي تكون
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من االتراقية :

با شاة إلى الرار ( )3من الماد (السابعة) من االتراقية ،فإن من المرروم ين يحكام تلك الرار ستطبق
بتســــــب الايود الواةد في األنظ مة ا لااخل ية في كل من ا لاكلتين المت عا قاتين  ،التي تطبق على هميع
المكلرين .
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با شــــــاة إلى الرار ( )3من الماد (الثامنة) من االتراقية ،يعا الاخل المتتاق من مطالبات الايون من
ً
يموال مرتبطة مباشر بتشغيل السرن يك الطائرات العاملة في مجال النال الاكليً ،
متتااا من تشغيل
ةبتا
تلك السرن يك الطائرات ،كال تسرر على هذا الاخل يحكام الماد (التادية عشر ) من االتراقية .
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با شــــــاة إلى االتراقية المبرمة بين ال مملكة العربية الســــــعودية كهمروةية يويوبيا الراةالية الايماراةية
لإلعراأ المتبادل من الضـــــرائب كالرســـــوم الجمركية على ينشـــــطة مؤســـــســـــات النال الجور في البلاين،
الموقعة في يديس يبابا في الثالع عشــــــر من شــــــرر نوفمبر عام 2009م ،فإن من المرروم ينه ليس في
اتراقية تجنب االزدكا ج الضــــــريبي ما يؤور على األحكام الواةد في تلك االتراقية إلى التا الذر يكون لرذه
األحكام تأوير فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تطبق عليرا االتراقية .كمع ذلك إذا تضــــــمن حكم في االتراقية
ً
تخريرا يكبر لتلك الضرائب فيطبق ذلك التكم .
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با شــــــاة إلى الرار ( )2من الماد (الرابعة كالعشــــــرين) من االتراقية ،فإن من المرروم ين عام تاايم
المكله المستناات المطلوبة  -لتنريذ قراة السلطة المختدة خالل الما المتاد بموهب النظام الااخلي
تنازال من المكله عن حاه.
ً
للاكلة المتعاقا  -يعا

ً
إوباتا لذلك قام الموقعان يدناه ،المروضان بتسب األ ول ،بتوقيع هذا البركتوكول.

حرة في يديس يبابا بتاةيخ  18ةبيع اآلخر 1434هــــ الموافق  28فبراير 2013م من نسختين ي ليتين  ،باللغتين
العربية كا نجليزية  ،كالندان متساكيان في التجية.

