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إن حكومة المملكة العربية الســــعودية وحكومة رومانيا  ،رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضــــريبي
ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (األولى)
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها االتفاقية
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تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو وحداتها اإلقليمية اإلدارية
أو أقسامها اإلدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
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تعد من الضـــرائب على الدخل جميع الضـــرائب المفروضـــة على إجمالي الدخل ،أو على عناصـــر الدخل بما فيها
الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على
ارتفاع قيمة رأس المال.
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الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي :
أ)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
 -1الزكاة.
 -2ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى رومانيـا:
 -1الضريبة على الدخل.
 -2الضريبة على األرباح.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة رومانيا").
 -4تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضـــا على أر ضـــريبة مماثلة أو مشـــابهة في جوهرها تفرضـــها أر من الدولتين
المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية ،إضـــــافة إلى الضـــــرائب الحالية أو بدال منها .وتبلغ كل ســـــلطة
مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة األخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
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ألغراض هذه االتفاقية ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
أ)

يعني مصــطل" "المملكة العربية الســعودية" إقليم المملكة العربية الســعودية  ،ويشــمل ذلك المناطق
الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة التي تمــارس المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا وقــاع بحرهــا
والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق الســــيادة والوالية بمقتضــــى نظامها والقانون
الدولي.

ب) يعني مصــــــطل" "رومانيا" أراضــــــي دولة رومانيا ،بما في ذلك مياهها اإلقليمية والمجال الجور فوق
أراضــــــيها ومياهها اإلقليمية التي تمارس عليها رومانيا الســــــيادة ،وكذلك المنطقة المتاخمة والجرف
القارر و المنطقة االقتصــــادية الحصــــرية التي تمارس عليها رومانيا حقوق الســــيادة والوالية القضــــائية

بمقتضى تشريعاتها ووفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
جـ) تعني عبار تا "دولة متعا قدة" و "الدولة المتعا قدة األخرى" المملكة العربية الســــــعودية أو رومانيا
بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د ) يشمل مصطل" "شخص" أر فرد ،أو أر شركة أو أر كيان آخر من األشخاص.
هـ) يعني مصطل" "شركة" أر شخص ذر صفة اعتبارية أو أر كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية
ألغراض الضريبة.
و ) تعني عبارتا "مشــــــروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى" على التوالي
مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى.
ز)

تعني عبارة "نقل دولي" أر نقل بســــفينة أو طائرة يتولى تشــــغيلها مشــــروع تابع لدولة متعاقدة يكون
مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة  ،ما عدا الحاالت التي يتم فيها تشــغيل الســفينة أو الطائرة فق
بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.

حـ) يعني مصطل" "مواطن":
 -1أر فرد حائز على مواطنة رومانيا أو جنسية المملكة العربية السعودية.
 -2أر شــخص ذر صــفة اعتبارية أو شــركة أشــخاص أو جمعية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذة
في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطل" "السلطة المختصة":
 -1بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية ،ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
 -2بالنسبة إلى رومانيا وزارة المالية العامة ،ويمثلها وزير المالية العامة أو ممثله المفوض.
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عند تطبيق أر دولة متعاقدة لهذه االتفاقية في أر وقت فإن أر عبارة أو مصــــطل" لم يرد له تعريف فيها،

وما لم يقتض ســــــياق النص خالف ذلك ،يكون له المعنى نفســــــه بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق
بالضــــرائب التي تطبق عليها هذه االتفاقية ،ويرج" أر معنى طبقا لألنظمة الضــــريبية المطبقة لتلك الدولة
على أر معنى معطى للعبارة أو للمصطل" وفقا لألنظمة األخرى لتلك الدولة.

المادة (الرابعة)
الـمقيـم
-1

ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

(أ) أر شـــخص يخضـــع وفقا لنظام تلك الدولة للضـــريبة فيها بســـبب ســـكنه أو إقامته أو مكان تأســـيســـه أو محل
إدارته أو أر معيار آخر ذر طبيعة مماثلة .كما تشـــمل أيضـــا تلك الدولة أو أيا من وحداتها اإلقليمية اإلدارية
أو أقسامها اإلدارية أو سلطاتها المحلية.
(ب) أر شــخص ذر صــفة اعتبارية مؤسـ

وفقا ألنظمة دولة متعاقدة ،ومعفى  -أو غير خاضــع -بشــكل عام من

الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
 -1لغرض ديني أو خيرر أو تعليمي أو علمي ،أو لغرض آخر مماثل.
 -2أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقا لخطة.
لكن ال ت شمل هذه العبارة أر شخص خا ضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالدخل فق

من مصادر في تلك

الدولة.
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عندما يكون فرد وفقا ألحكام الفقرة ( )1من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ،فإن وضــــعه
عندئذ يتحدد كاآلتي:
أ)

يعد مقيما فق

في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها ،فإن توافر له سكن دائم في كلتا

الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فق

في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها عالقاته الشــــــخصــــــية

واالقتصادية أوثق (مركز المصال" "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصــالحه الحيوية أو لم يتوافر له ســكن دائم
في أر من الدولتين المتعاقدتين ،فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد فق .
جـ) إذا كان له ســـــكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له ســـــكن معتاد في أر منهما ،يعد
مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها فق .
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أر منهما ،فتســــــور الســــــلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع باالتفاق المشترك.
-3

ع ند ما يكون شــــــخص ما  -غير الفرد  -وف قا ألح كام الفقرة ( )1من هذه ال مادة مقي ما في كل تا ا لدولتين
المتعاقدتين ،فإنه يعد مقيما فق

في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
-1

ألغراض هذه االتفاقية ،تعني عبارة "المن شأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذر يتم من خالله مزاولة ن شاط
المشروع كليا أو جزئيا.
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تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:
أ ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.

د ) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أر مكان الستخراج الموارد الطبيعية.
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تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
أ)

موقع بناء أو إنشــاء ،أو مشــروع تجميع أو تركيب ،أو أعماال إشــرافية متعلقة بها ،لكن بشــرط أن يســتمر
مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك األعمال مدة تزيد على  9أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات االســـــتشـــــارية ،من قبل مشـــــروع من خالل موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشــــروع لهذا الغرض ،لكن بشــــرط أن تســــتمر األعمال من هذا النوع (للمشــــروع نفســــه أو
لمشــــروع مرتب

به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على  6أشــــهر خالل أر مدة

اثني عشر شهرا.
 -4على الرغم من األحكام السابقة في هذه المادة ،ال تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" :
أ)
ب)

استخدام التسهيالت فق

لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فق

جـ) االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة فق
د) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق
هـ) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق

.

من قبل مشروع آخر .

لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
لغرض القيام بأر نشاط آخر ذر طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع .

و) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق

ألر مزيج من األنشــــــطة المذكورة في الفقرات الفرعية

من (أ) إلى

(هــــــــ)  ،بشــرط أن يكون النشــاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضــيرية أو

مساعدة.
ز)

بيع الســلع أو البضــائع المملوكة للمشــروع والمعروضــة في ســوق أو معرض مؤقت بعد إغالق هذا أر
منهما .

 -5على الرغم من أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة  ،إذا كان شــــــخص  -خالف الوكيل المتمتع بوضــــــع
مســــــتقل والذر تنطبق عليه الفقرة ( )7من هذه المادة  -يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشــــــروع تابع
للدولة المتعاقدة األخرى ،فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال
فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع ،إذا كان لدى هذا الشخص صالحية يمارسها بشكل
معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باسم المشروع ،ما لم تكن هذه األعمال مقصورة على تلك الواردة في
الفقرة ( )4من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خالل مقر ثابت للعمل ال تجعل من هذا المقر الثابت
للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
 -6على الرغم من األحكام الســـابقة في هذه المادة ،فإن مشـــروع تأمين في دولة متعاقدة يعد منشـــأة دائمة
أمن ضــد
في الدولة المتعاقدة األخرى إذا حصـل أقســاط التأمين على إقليم تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو د
مخاطر فيها.
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ال يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى بسبب مزاولته العمل في تلك
الدولة المتعاقدة األخرى فق

عن طريق سم سار أو وكيل عام بالعمولة أو أر وكيل آخر ذر و ضع م ستقل،

بشرط أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم.
 -8إن كون شــركة مقيمة في دولة متعاقدة تســيطر على شــركة أو مســيطر عليها من قبل شــركة مقيمة في
الدولة المتعاقدة األخرى ،أو تزاول عمال في تلك الدولة األخرى (سواء من خالل منشأة دائمة أو غيرها) فإن
ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.

المادة (السادسة)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة
-1

الدخل الذر يحصـــل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة
أو اسـتغالل الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الدولة المتعاقدة
األخرى.
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يكون لعبــارة "الممتلكــات غير المنقولــة" المعنى الوارد لهــا وفقــا لنظ ـام الــدولــة المتعــاقــدة التي فيهــا
الممتلكات المعن ية .وعلى أر حال ،فإن العبارة تشــــــتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة
والثروة الحيوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزراعة واســـــتغالل الغابات والحقوق التي تطبق في شـــــأنها
أحكــام النظــام العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــي ،وحق االنتفــاع بــالممتلكــات غير المنقولــة والحقوق في
المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل االســــــتغالل أو الحق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية والمصــــــادر
والموارد الطبيعية األخرى ،وال تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
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تطبق أحكام الفقرة ( ) 1من هذه المادة على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بصــــــورة
مباشرة أو تأجيرها ،أو استغاللها بأر شكل آخر.

 -4تطبق أيضــا أحكام الفقرتين ( )1و ( )3من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشــروع ،وعلى
الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)
أرباح األعمال
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تخضـــع األرباح العائدة لمشـــروع تابع لدولة متعاقدة للضـــريبة في تلك الدولة فق  ،ما لم يباشـــر المشـــروع
نشاطا في الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة فيها .فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا،
فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة األخرى ،ولكن بالقدر الذر يمكن أن ينسب

إلى تلك المنشأة الدائمة.
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مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه المادة ،عندما يباشـــر مشـــروع تابع لدولة متعاقدة نشـــاطا في الدولة
المتعاقدة األخرى عن طريق منشـــأة دائمة قائمة فيها ،تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشـــأة الدائمة
على أساس األرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا أو مستقال يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة
مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ،ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذر يمثل
منشأة دائمة له.
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عند تحديد أرباح منشـأة دائمة ،يسـم" بخصـم المصـروفات المتكبدة ألغراض أعمال المنشـأة الدائمة بما في
ذلك المصــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية ،ســواء تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشــأة الدائمة أو
في أر مكان آخر .ولكن ال يســـم" بمثل ذلك الخصـــم بالنســـبة إلى أية مبالغ مدفوعة ،إن وجدت( ،خالف ما
ُدفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئي

للمشروع أو ألر من مكاتبه

األخرى على شـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اســـــتخدام حقوق براءات االختراع أو
حقوق أخرى أو على شــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو (فيما عدا حالة المشــــروع
المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة .وبالمثل
ال يؤخذ في االعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خالف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية)
التي تُ حمل من قبل تلك المنشــــأة الدائمة على حســــاب المكتب الرئي

أر من مكاتبه األخرى
للمشــــروع أو ا

على شـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اســـــتخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق
أخرى ،أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة ،أو (فيما عدا حالة المشــــــروع
المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئي

للمشروع

أر من مكاتبه األخرى.
أو ا
 -4تشــــــمل عبارة "أرباح األعمال" دون االقتصــــــار على ذلك ،الدخل المتحقق من التصــــــنيع والتجارة واألعمال
المصــــــرفية (البنكية) ،والتأمين ،وعمليات النقل الداخلي ،وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشــــــخصــــــية
المنقولة والملموسة .وال تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد .
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إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد األرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي

ألرباح المشــــــروع الكلية على أجزائه المختلفة ،فإن أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة ال تمنع تلك الدولة
المتعاقدة من تحديد األرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذر جرى عليه العرف .غير
أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدر إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
 -6ال ينســــب أر رب" إلى منشــــأة دائمة اســــتنادا فق

إلى قيام تلك المنشــــأة الدائمة بشــــراء ســــلع أو بضــــائع

للمشروع.
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ألغراض الفقرات الســابقة ،تحدد األرباح التي تنســب إلى المنشــأة الدائمة بالطريقة نفســها عاما بعد عام ،ما
يسوغ اتباع طريقة أخرى.
لم يكن هناك سبب وجيه وكاف
ِّ

 -8عندما ت شتمل األرباح على بنود للدخل عولجت ب شكل منف صل في مواد أخرى في هذه االتفاقية ،فإن أحكام
تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي
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تخضــع األرباح المتحققة من تشــغيل ســفن أو طائرات في النقل الدولي للضــريبة فق

في الدولة المتعاقدة

التي فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.
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تشمل عبارة " األرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي " :
أ)

األرباح المتحققة من تأجير ســـــفن أو طائرات مســـــتخدمة في النقل الدولي على أســـــاس كلي (وقت أو
رحلة) .

ب) األر باح المتحق قة من تأجير ســــــفن أو طائرات مســــــت خد مة في الن قل ا لدولي دون طاقم أو وقود أو
تسهيالت أخرى .

جـ) األرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي
والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل المتحقق من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات.
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إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشــروع نقل بحرر يقع على متن ســفينة ،فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة
التي يقع فيها ميناء موطن الســــــفينة  .وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ،فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة
التي يقيم فيها مشغل السفينة.

 -4تطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة أيضا على األرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك
أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة
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عندما:
أ)

يشــــارك مشــــروع تابع لدولة متعاقدة بصــــورة مباشــــرة أو غير مباشــــرة في إدارة مشــــروع تابع للدولة
المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشــارك األشــخاص أنفســهم بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة في إدارة  -أو في الســيطرة على أو في
رأس مال  -مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى.
وفي أر من الحالتين ،إذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــروعين فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو
المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مش ـروعين مســتقلين عن بعضــهما ،فإن أية أرباح كان من الممكن
أن يحققها أر من الم شروعين لو لم تكن هذه ال شروط قائمة ،ولكنه لم يحققها ب سبب هذه ال شروط ،
يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

 -2إذا أدرجت دولة متعاقدة ضـــمن أرباح مشـــروع تابع لها  -وأخضـــعتها للضـــريبة وفقا لذلك -أرباح مشـــروع تابع
للدولة المتعاقدة األخرى أخضــــعت للضــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى ،وكانت هذه األرباح المدرجة
ستتحقق للم شروع التابع للدولة المذكورة أوال لو كانت ال شروط بين الم شروعين هي ال شروط نف سها التي
تكون بين مشـــاريع مســـتقلة  ،فعلى الدولة األخرى

 -عندئذ  -إجراء التعديل المناســـب على مبلغ الضـــريبة

المفروض على تلك األرباح في تلك الدولة .ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة األحكام األخرى لهذه
االتفاقية ،وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة (العاشرة)
أرباح األسهم
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يجوز أن تخضع أرباح األسهم  -التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
األخرى  -للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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ومع ذلك ،يجوز أيضـــا أن تخضـــع أرباح األســـهم تلك للضـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشـــركة
الدافعة لألرباح ووفقا ألنظمة تلك الدولة .ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســـــهم مقيما في الدولة
المتعاقدة األخرى ،فإن الضــــــريبة المفروضــــــة يجب أال تتجاوز خمســــــة بالمائة ( )%5من إجمالي قيمة أرباح
األسهم .ال تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.
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بالرغم من أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة تعفى أرباح األســــــهم التي تدفعها شــــــركة مقيمة في دولة
متعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة األخرى  -أو وحدة إقليمية إدارية أو قســــــم إدارر أو ســــــلطة محلية
فيها أو أر وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤســســة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة األخرى أو
لوحدة إقليمية إدارية أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيها  -من الضريبة في الدولة المذكورة أوال.

 -4تعني عبارة "أرباح األســـــهم"  -كما هي مســـــتخدمة في هذه المادة  -الدخل من األســـــهم أو
"االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع" أو أســـهم التعدين أو أســـهم المؤســـســـين أو الحقوق األخرى

أســـــهم

 -التي ال تمثل

مطالبات ديون  -المشـــاركة في األرباح  ،وكذلك الدخل من حقوق المشـــاركة األخرى التي تخضـــع للمعاملة
الضريبية نفسها مثل الدخل من األسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة لألرباح.
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ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســــــهم مقيما في دولة
متعاقدة ويزاول عمال في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة ألرباح األسهم من خالل
منشأة دائمة موجودة فيها ،أو كان يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة
فيها ،وكانت ملكية األســــهم التي دفعت بســــببها أرباح األســــهم مرتبطة فعليا بهذه المنشــــأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة .في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (الســــــابعة) أو المادة (الرابعة عشــــــرة) من هذه
االتفاقية وفقا للحالة.

 -6إذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخال من الدولة المتعاقدة األخرى ،فال يجوز أن تفرض
تلك الدولة األخرى أر ضريبة على أرباح األسهم التي تدفعها الشركة إال بقدر ما يدفع من أرباح األسهم هذه
إلى مقيم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذر تكون فيه الملكية التي تدفع ب سببها أرباح األ سهم مرتبطة
ارتباطا فعليا بمنشــأة دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة األخرى  .وال يجوز لها كذلك إخضـاع أرباح الشــركة
غير الموزعة للضـــــريبة على أرباح الشـــــركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح األســـــهم المدفوعة أو األرباح غير
الموزعة تمثل  -كليا أو جزئيا  -أرباحا أو دخال ناشئا في تلك الدولة األخرى.

المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
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يجوز أن يخضــــــع الدخل من مطالبات الدين  -الناشــــــو في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة األخرى  -للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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ومع ذلك ،يجوز أن يخضـع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضـريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشـأ فيها
وطبقا ألنظمة تلك الدولة المتعاقدة ،لكن إذا كان المالك المنتفع با لدخل من مطالبات الدين مقيما في
الدولة المتعاقدة األخرى ،فيجب أال تتجاوز هذه الضــريبة المفروضــة نســبة خمســة بالمائة ( )%5من إجمالي
مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
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بالرغم من أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشو في دولة متعاقدة من
الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة في أر من الحاالت التالية:
أ) إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية
إدارية أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيها.
ب) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعا إلى حكومة الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قســم
إدارر أو ســلطة محلية فيها أو أر وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤســســة مالية) مملوكة بالكامل لتلك
الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيها.
جـــ) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعا إلى أر وكالة أو جهة أخرى (بما في ذلك مؤسسة مالية) فيما
يتعلق بقروض تمت تطبيقا التفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
د) إذا كان ا لد خل من م طال بات ا لدين مدفو عا على قروض ممنو حة ،أو مؤم نة أو مضــــــمو نة من ق بل
مؤسسة عامة ألغراض تشجيع الصادرات.

 -4تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة  -الدخل من مطالبات الدين
من أر نوع ســواء تم تأمينها برهن أم ال ،وســواء لها الحق في المشــاركة بأرباح المدين أم ال ،وبشــكل خاص
الدخل من السندات المالية الحكومية ،والسندات وسندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة
بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون .وال تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخال من
مطالبات الدين ألغراض هذه المادة.
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ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين،

مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عمال في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشــــــأ فيها الدخل من مطالبات
الدين من خالل منشأة دائمة فيها ،أو كان يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة فيها ،وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشــــــأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة .في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (ال سابعة) أو المادة (الرابعة ع شرة) من
هذه االتفاقية وفقا للحالة.
 -6يعد الدخل من مطالبات الدين نا شئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في تلك الدولة.
ومع ذلك إذا كان ال شخص الذر يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين  -سواء أكان هذا ال شخص مقيما في
دولة متعاقدة أم ال -يملك في دولة متعاقدة منشــــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشــــــو
عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع ،وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة،
عندئذ يعد هذا الدخل ناشئا في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
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عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين  -بســــبب عالقة خاصــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معا وشـــخص آخر ،فيما يتعلق بالدين الذر يدفع عنه هذا الدخل  -يزيد على المبلغ الذر ســـتتفق عليه
الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة ،فإن أحكام هذه المادة تنطبق فق

على المبلغ

المذكور أخيرا  .وفي مثل هذه الحالة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـــــعا للضـــــريبة طبقا ألنظمة
كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

المادة (الثانية عشرة)
اإلتاوات
-1

يجوز أن تخضــــــع اإلتاوات  -التي تنشــــــأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى -
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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ومع ذلك ،يجوز أن تخضـــع تلك اإلتاوات أيضـــا للضـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشـــأ فيها وفقا ألنظمة

تلك الدولة المتعاقدة ،لكن إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة األخرى ،فإن
الضريبة المفروضة يجب أال تزيد على عشرة بالمائة ( )%10من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات.
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يعني مصــــطل" "إتاوات"  -كما هو مســــتخدم في هذه المادة -المدفوعات من أر نوع التي تُ ســــ دلم مقابل
اســــتعمال أو حق اســــتعمال أر حق نشــــر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك برامج الحاســــب اآللي أو
األفالم الســينمائية ،أو أفالم أو أشــرطة البذ اإلذاعي أو التليفزيوني ،أو أر براءة اختراع ،أو عالمة تجارية ،أو
تصـــــميم أو نموذج ،أو مخط  ،أو تركيبة أو معالجة ســـــرية ،أو مقابل اســـــتعمال أو حق اســـــتعمال معدات
صناعية ،أو تجارية أو علمية ،أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية ،أو التجارية أو العلمية.

 -4ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات ،مقيما في دولة
متعاقدة ،ويزاول عمال في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منشــأة دائمة
فيها ،أو كان يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها ،وكان الحق
أو الملكية التي تدفع عنها اإلتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،في مثل هذه
الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه االتفاقية وفقا للحالة.
 -5تعد اإلتاوات قد نشـــأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة .ومع ذلك  ،فإذا كان الشـــخص
الذر يدفع اإلتاوات  -سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم ال -يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو
قاعدة ثابتة مرتبطة بها االلتزامات التي تدفع عنها تلك اإلتاوات ،وكانت تلك المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة تتحمل عبء دفع هذه اإلتاوات ،عندها تعد هذه اإلتاوات قد نشــــأت في الدولة التي فيها المنشــــأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6عندما يكون مبلغ اإلتاوات  -بســـــبب عالقة خاصـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وبين
شــــــخص آخر -فيما يتعلق باالســــــتخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابال لها ،يزيد على المبلغ الذر
ســــتتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة  ،فإن أحكام هذه المادة تنطبق فق
على المبلغ المذكور أخيرا .وفي مثل هذه الحالة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــعا للضــريبة طبقا

لنظام كل دولة متعاقدة ،مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

المادة (الثالثة عشرة)
األرباح الرأسمالية
-1

األر باح المتحق قة لمقيم في دو لة مت عا قدة من ن قل ملك ية ممتل كات غير منقو لة ،ال مذكورة في ال مادة
(الســــادســــة) من هذه االتفاقية ،والواقعة في الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك
الدولة المتعاقدة األخرى.
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األرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشــأة دائمة يمتلكها
مشــــــروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة
متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى ألداء خدمات شخصية
م ستقلة بما في ذلك األرباح من نقل ملكية مثل هذه المن شأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل الم شروع) أو
مثل هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

-3

األرباح الناتجة من نقل ملكية سـفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ،أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة
متعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن أو الطائرات ،تخضــع للضــريبة فق

في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز

اإلدارة الفعلي للمشروع.
 -4األرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل مشاركة في شركة (غير تلك الشركة المسجلة في سوق األسهم)
مقيمة في دولة متعاقدة ،يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
-5

األرباح المتحققة من نقل أر ملكية غير تلك المشـــار إليها في الفقرات الســـابقة ،تخضـــع للضـــريبة فق
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

في

المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
-1

الدخل الذر يكت سبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو ن شاط آخر ذر طبيعة م ستقلة،
يخضــــع للضــــريبة فق

في تلك الدولة فيما عدا أر من الحاالت التالية ،حيذ يجوز أن يخضــــع مثل هذا الدخل

أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:
أ)

إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصـــفة منتظمة في الدولة المتعاقدة األخرى ألداء أنشـــطته ،يجوز
أن يخضــع الدخل للضــريبة في الدولة المتعاقدة األخرى ،ولكن فق

بالقدر الذر ينســب إلى تلك القاعدة

الثابتة.
ب)

إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد تصــــل في مجموعها إلى ( )183يوما أو تزيد
عليها خالل اثني عشـــر شـــهرا تبدأ أو تنتهي في الســـنة المالية المعنية ،فإن مقدار الدخل المتحقق فق
من أنشطته المؤداة في تلك الدولة األخرى ،يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.
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تشــمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية
أو التربوية أو التعليمية ،وكذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء والمحامون والمهندســــــون
والمعماريون وأطباء األسنان والمحاسبون.

المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
-1

مع مراعاة أحكام المواد (الســـادســـة عشـــرة) و(الثامنة عشـــرة) و(التاســـعة عشـــرة) و(العشـــرين) و(الحادية
والعشـــــرين) من هذه االتفاقية ،فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة األخرى التي يكتســـــبها مقيم في
دولة متعاقدة  -فيما يتعلق بوظيفة  -تخضــع للضــريبة في تلك الدولة فق  ،ما لم تتم مزاولتها في الدولة
المتعاقدة األخرى ،فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز أن تخضــــــع مثل هذه المكافآت
المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،فإن المكافآت التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقدة
فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى ،تخضــــع للضــــريبة فق

في الدولة المذكورة

أوال في الحاالت التالية:
أ)

إذا كان المســــــتفيد موجودا في الدولة األخرى لمدة أو ل مدد ال تتجاوز في مجموعها ( )183يوما خالل
اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

-3

ب)

وأن تكون المكافآت قد دفعها صاحب عمل غير مقيم في الدولة األخرى أو نيابة عنه.

جـ)

وأال تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة األخرى.

على الرغم من األحكام السابقة في هذه المادة ،فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على
متن ســفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ،يجوز أن تخضــع للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز
اإلدارة الفعلي للمشروع.

المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتعاب أعضاء مجل
عضـــــوا في مجل
المتعاقدة األخرى.

اإلدارة والمدفوعات المماثلة األخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته

إدارة شـــــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز إخضـــــاعها للضـــــريبة في تلك الدولة

المادة (السابعة عشرة)
أتعاب الفنانين والرياضيين
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على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشــــــرة) و (الخامســــــة عشــــــرة) من هذه االتفاقية ،فإن الدخل الذر
يكتســبه مقيم في دولة متعاقدة -بصــفته فنانا في المســرح أو الســينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو بصــفته
موسيقيا أو رياضيا -من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز إخضاعه للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو
الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ،فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة)
و(الخامســة عشــرة) من هذه االتفاقية يجوز إخضــاعه للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو
الرياضي تلك األنشطة.
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الدخل الذر يكتســبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشــطة يمارســها في الدولة المتعاقدة األخرى ،وفقا لما
ورد في الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة ،يعفى من الضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت
الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة األخرى مدعومة كليا أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة
المذكورة أوال أو وحدة إقليمية إدارية أو قســم إدارر أو ســلطة محلية فيها أو تتم وفقا التفاقية ثقافية أو
اتفاق أنجز أو ُعمل بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
-1

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من ال مادة (التاســــــعة عشــــــرة) من هذه االتفاقية ،فإن معاشــــــات التقاعد
والمكافآت األخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ،تخضع للضريبة فق

في تلك الدولة المتعاقدة .
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على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،فإن معاشــــــات التقاعد والمدفوعات األخرى

 -التي تتم

بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات االجتماعية لدولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو
قسم إدارر أو سلطة محلية فيها  -تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فق

.

المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية
الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشــــــابهة  -خالف معاش التقاعد  -التي تدفعها دولة متعاقدة أو

 -1أ)

وحدة إقليمية إدارية أو قســـم إدارر أو ســـلطة محلية فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة
أو الوحدة أو القسم أو السلطة ،تخضع للضريبة في تلك الدولة فق

.

ب) ومع ذلك ،فإن مثل هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشـــــابهة ،تخضـــــع للضـــــريبة في الدولة
المتعاقدة األخرى فق

إذا أديت الخدمات في تلك الدولة األخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة

وكذلك :
 )1أحد مواطنيها .
 )2أو لم يصب" مقيما في تلك الدولة ألداء الخدمات فق
 -2أ)

.

أر معاش تقاعد يتم دفعه من قبل  -أو من أموال توفرها  -دولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو
قســم إدارر أو ســلطة محلية فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو الوحدة أو القســم أو
السلطة يخضع للضريبة فق

في تلك الدولة.

ب) ومع ذلك ،فإن معاش التقاعد هذا يخضــــــع للضــــــريبة فق
مواطنا ومقيما في تلك الدولة.

في الدولة المتعاقدة األخرى إذا كان الفرد
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تنطبق أحكام المواد (الخامســة عشــرة) و(الســادســة عشــرة) و(الســابعة عشــرة) و(الثامنة عشــرة) من هذه
االتفاقية على الرواتب واألجور ،والمكافآت األخرى المشــابهة ،ومعاشــات التقاعد فيما يتعلق بخدمات ُأديت
مرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيها.

المادة (العشرون)
الطالب
-1

المدفوعات التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي  ،يكون  -أو كان  -مباشــــــرة قبل زيارة دولة
متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة األخرى  ،وموجودا في الدولة المذكورة أوال فق

ألجل تعليمه أو

تدريبه  ،هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه ال تخضع للضريبة في تلك الدولة  ،بشرط
أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة .
-2

المكافآت التي يكتســــــبها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ،يكون  -أو كان  -مقيما في دولة متعاقدة ،من
وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد ال تتجاوز في مجموعها  183يوما خالل اثني عشــر
شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ،ال تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت
الوظيفة ترتب

مباشرة بدراسته أو تدريبه في الدولة المذكورة أوال.

المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون
 - 1الفرد المقيم  -أو الـذر كـان مقيمـا  -مبـاشــــــرة في دولـة متعـاقـدة قبـل زيـارتـه للـدولـة المتعـاقـدة األخرى
والموجود بناء على دعوة من إحدى الجامعات ،أو الكليات ،أو المدارس أو أر مؤســـــســـــة تعليمية غير ربحية
مماثلة أخرى تعترف بها حكومة الدولة المتعاقدة األخرى ،في ت لك الدولة األخرى لمدة ال تزيد على عامين

من تاريخ أول وصــــــول له إلى تلك الدولة المتعاقدة األخرى ،فق
في تلك المؤســــســــة التعليمية ،
يكتسبه من التدري

ألجل التدري

أو إجراء البحوث أو كليهما

يعفى من الضــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى على الدخل الذى

أو البحوث.

 -2ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة على الدخل من البحذ إذا كان مثل هذا البحذ لغير المصــــــلحة
العامة لكن ألجل منفعة خاصة لشخص أو ألشخاص معينين.

المادة (الثانية والعشرون)
الدخل اآلخر
-1

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة  -التي لم تتناولها المواد الســابقة من هذه االتفاقية -تخضــع للضــريبة
فق
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في تلك الدولة أينما كان منشؤها.

ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة على الدخل  -غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة
في الفقرة ( )2من المادة (الســـــادســـــة) من هذه االتفاقية  -إذا كان متســـــلم ذلك الدخل مقيما في دولة
متعاقدة ويمارس عمال في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشــــــأة دائمة فيها،

أو يؤدر في تلك

الدولة األخرى خدمات شــــخصــــية مســــتقلة من قاعدة ثابتة فيها ،ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من
أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشـــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .في مثل هذه الحالة ،تطبق أحكام
المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه االتفاقية وفقا للحالة.

المادة (الثالثة والعشرون)
أساليب إزالة االزدواج الضريبي

)1

إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخال يجوز  -وفقا ألحكام هذه االتفاقية  -أن يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة األخرى ،فإنه يتعين على الدولة المتعاقدة المذكورة أوال أن تخصـــــم من الضـــــريبة على دخل ذلك
المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى ،وال يجوز أن يتجاوز الخصم
ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم المنسوب إلى الدخل الذر يمكن أن يخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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في حالة المملكة العربية الســــعودية لي

في أســــاليب إزالة االزدواج الضــــريبي ما يخل بأحكام نظام جباية

الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

المادة (الرابعة والعشرون)
إجراءات االتفاق المتبادل
-1

عندما يتبين لشـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدر  -أو ســـوف تؤدر  -بالنســـبة
إليه إلى فرض ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية ،يمكنه  -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص
عليها في األنظمة المحلية لتلك الدولتين  -أن يعرض قضــــــي ته على الســــــلطة المختصــــــة التابعة ل لدولة
المتعاقدة التي يقيم فيها .ويجب عرض القضــــية خالل ثالث ســــنوات من أول إشــــعار باإلجراء الذر أدى إلى
فرض ضريبة تخالف أحكام هذه االتفاقية.
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يتعين على الســلطة المختصــة  -إذا بدا لها أن االعتراض مســوغ ،وإذا لم تكن هي نفســها قادرة على التوصـل
إلى حل ُم ْر ٍض  -الســـعي إلى تســـوية القضـــية عن طريق االتفاق المتبادل مع الســـلطة المختصـــة في الدولة
المت عا قدة األخرى من أ جل تج نب فرض الضــــــري بة التي ت خالف أح كام هذه االت فاق ية .وين فذ أر ات فاق يتم
التوصل إليه بالرغم من أر حدود زمنية واردة في األنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

-3

يتعين على الســـــلطتين المختصـــــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســـــعيا  -عن طريق االتفاق المتبادل فيما
بينها  -إلى تذليل أر صــعوبة أو شــك ينشــأ متعلقا بتفســير أو تطبيق هذه االتفاقية .ويجوز أيضــا أن تتشــاورا

معا إلزالة االزدواج الضريبي في الحاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.
 -4يجوز للســلطتين المختصــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصــال ببعضــهما من أجل التوصــل إلى اتفاق حول
الفقرات السابقة.

المادة (الخامسة والعشرون)
تبادل المعلومات
-1

يتعين على الســلطتين المختصـتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضــرورية ســواء لتنفيذ أحكام
هذه االت فاق ية أو لتنف يذ األنظ مة المحل ية ل لدولتين المت عا قدتين المتعل قة بالضــــــرائب التي تغطي ها هذه
االتفاقية ،ما دام أن فرض الضــــــريبة تلك ال يخالف أحكام هذه االتفاقية .ويتم تبادل هذه المعلومات دون
التقيد بالمادة (األولى) من هذه االتفاقية .وتعامل أر معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها ســــــرية
بالطريقة نفســــها التي تعامل بها المعلومات التي تحصــــل عليها وفقا ألنظمتها المحلية ،وال يجوز الكشــــف
عنها إال لأل شخاص  -أو ال سلطات (بما في ذلك المحاكم واألجهزة اإلدارية)  -المعنيين بالرب

أو التح صيل أو

التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد االعتراض فيما يتعلق بالضــرائب التي تغطيها هذه االتفاقية .وال يســتخدم
هؤالء األشــخاص أو الســلطات تلك المعلومات إال لهذه األغراض فق  ،ويجوز لهم كشــف هذه المعلومات
في مداوالت محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
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ال يجوز بأر حال تفسير أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة بما يؤدر إلى إلزام دولة متعاقدة

بما يلي:

أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة والممارســــــات اإلدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة
المتعاقدة األخرى.
ب) تقديم معلومات ال يمكن الحصـول عليها بموجب األنظمة أو التعليمات اإلدارية المعتادة في تلك الدولة
المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة األخرى.

جـ)

تقديم معلومات من شـــأنها كشـــف أر ســـر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصـــناعة أو األســـرار التجارية أو
المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.
المادة (السادسة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

االمتيازات المالية الممنوحة ألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية أو القنصــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون
الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه االتفاقية.

المادة (السابعة والعشرون)
أحكام متنوعة
لي

في هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضــــــريبي الخاصــــــة

بتحديد الم صاريف أو الخ صومات النا شئة من العمليات بين م شاريع دولة متعاقدة وم شاريع موجودة في الدولة
المتعاقدة األخرى ،إذا كان الغرض الرئي

أو أحد األغراض الرئيســة من إنشــاء هذه المشـاريع أو العمليات المنفذة

بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه االتفاقية ال تتوافر من دونها.

المادة (الثامنة والعشرون)
النفاذ
-1

تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال اإلجراءات
الالزمة وفقا لنظامها لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ .وتصــــــب" هذه االتفاقية نافذة في اليوم األول من
الشهر الثاني التالي للشهر الذر تم فيه تلقي اإلبالغ األخير.
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تصب" أحكام هذه االتفاقية نافذة:
أ)

فيما يتعلق بالضــــــرائب المســــــتقطعة عند المنبع ،على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم األول من
شهر يناير الذر يلي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضـــرائب األخرى عن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من شـــهر يناير
الذر يلي التاريخ الذر تصب" فيه االتفاقية نافذة.

المادة (التاسعة والعشرون)
اإلنهاء
-1

تظل هذه االتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ،ويجوز ألر من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها من خالل
القنوات الدبلوماســــية بتقديم إشــــعار خطي بطلب اإلنهاء للدولة المتعاقدة األخرى في موعد ال يتعدى 30
يونيو في أر سنة ميالدية تبدأ بعد مرور خم
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سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة.

في مثل هذه الحالة ،فإن االتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ ) فيما يتعلق بالضـــرائب المســـتقطعة عند المنبع ،على المبالغ المدفوعة بعد نهاية الســـنة الميالدية التي
قدم فيها إشعار إنهاء االتفاقية.
ب) فيما يتعلق بال ضرائب األخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميالدية التي قدم فيها
إشعار إنهاء االتفاقية.

إثباتا لذلك وقع المفوضان  -بحسب األصول  -هذه االتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ  22جمادى األولى 1432هـــــــــ الموافق  26أبريل 2011م من نســـختين أصـــليتين باللغات
العربية والرومانية واإلنجليزية  ،وجميع النصـــوص متســـاوية الحجية  ،وفي حالة االختالف في التفســـير يعتد بالنص
اإلنجليزر .

بـروتـوكـول
لالتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
عند التوقيع على االتفاقية التي أبرمت اليوم بين حكومة المملكة العربية الســــــعودية وحكومة رومانيا
لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،اتفق على األحكام اإلضافية اآلتية
التي تشكل جزءا ال يتجزأ من االتفاقية.
من المفهوم أن:
 -1باإلشــــارة إلى البند (د) من الفقرة ( )1من المادة (الثالثة) من االتفاقية فإن مصــــطل" "شــــخص" يشــــمل أيضــــا
الدولة ووحداتها اإلقليمية اإلدارية أو أقسامها اإلدارية أو سلطاتها المحلية.
 -2باإل شارة إلى المادتين (الخام سة) و (ال سابعة) من االتفاقية ،فإن أرباح األعمال التي يحققها م شروع في إحدى
الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
األخرى .وإذا اشــــتملت عقود التصــــدير على أنشــــطة أخرى تمارس من خالل منشــــأة دائمة في الدولة المتعاقدة
األخرى ،فإن الدخل المكتسب من مثل تلك األنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.

إثباتا لذلك وقع المفوضان  -بحسب األصول  -هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ  22جمادى األولى 1432هـ الموافق  26أبريل 2011م من نسختين أصليتين باللغات العربية
والرومانية واإلنجليزية  ،وجميع النصوص متساوية الحجية ،وفي حالة االختالف في التفسير يعتد بالنص اإلنجليزر.

