
E/C.18/2006/3  األمــم املتحـدة 

 

  الس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
13 October 2006 
Arabic 
Original: English/French 

 

 
06-57900 (A) 

*0657900* 

 جلنة اخلرباء املعنية بالتعـاون الـدويل      
 يف املسائل الضريبية

 الدورة الثانية
 -أكتــوبر / تــشرين األول٣٠جنيــف، 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣
 

 *ق عليهاوالتعلي) املساعدة يف حتصيل الضرائب (٢٧املادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ 
: املنـسق (يـة باملـساعدة املتبادلـة يف حتـصيل الـضرائب        مت إعداد هـذه الوثيقـة مبعرفـة اللجنـة الفرعيـة املعن             *  

وجهات النظر الـيت مت التعـبري عنـها هـي آراء ووجهـات نظـر املؤلـف وال متثـل                    وواآلراء  ).  أمان -باسكال سانت   
 .بالضرورة آراء ووجهات نظر األمم املتحدة
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 ٢٧املادة  - أوالًً
 ٢٧املادة ”

 )١(املساعدة يف حتصيل الضرائب”

ــساعدة إىل    ســوف - ١” ــدة امل ــدول املتعاق ــدم ال ــات     تق إحــداها األخــرى يف حتــصيل املطالب
وميكن للـسلطات املختـصة يف الـدول        . ١وهذه املساعدة غري مقيدة باملادة      . املتعلقة باإليرادات 
 .، باالتفاق املتبادل، بتسوية طريقة تطبيق هذه املادةاملتعاقدة أن تقوم

هـي مـستخدمة يف هـذه املـادة، مبلغـاً           كمـا   . “تعلقة بـاإليراد  املطالبة امل ”يعين مصطلَح    - ٢”
 يتعلق بالضرائب املشمولة ذه االتفاقية فضالً عن الفائدة واجلزاءات والتكاليف اإلداريـة             مديناً

 .فظ املرتبطة ذا املبلغللتحصيل أو احل
ها مبوجـب قـوانني     عندما تكون مطالبة تتعلق باإليراد يف دولة متعاقدة من املتعين إنفاذ           - ٣”

تلك الدولة ويدين ا شخص ال يـستطيع، يف ذلـك الوقـت، مبوجـب قـوانني تلـك الدولـة، أن                   
مينــع حتــصيلها، فــإن هــذه املطالبــة املتعلقــة بــاإليراد، ســوف تكــون، بنــاء علــى طلــب الــسلطة     
املختــصة يف تلــك الدولــة، مقبولــة لغــرض التحــصيل مبعرفــة الــسلطة املختــصة يف دولــة متعاقــدة 

ويتم حتصيل هذه املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد مبعرفـة تلـك الدولـة األخـرى وفقـاً ألحكـام                     . خرىأ
املطالبة املتعلقة باإليراد هـي     قوانينها املطبقة على إنفاذ وحتصيل ضرائبها اخلاصة كما لو كانت           

 .مطالبة تتعلق باإليراد يف تلك الدولة األخرى
ولـة متعاقـدة هـي مطالبـة تتخـذ تلـك الدولـة،            اد يف د  عندما تكون مطالبة متعلقة باإلير     - ٤”

مبوجـب قوانينـها، تـدابري للحفـظ بغـرض كفالــة حتـصيلها، فـإن هـذه املطالبـة املتعلقـة بــاإليراد،           
سوف تكون مقبولـة، بنـاء علـى طلـب الـسلطة املختـصة يف تلـك الدولـة، لغـرض اختـاذ تـدابري                      

ــدة     ــة املتعاق ــصة يف الدول ــسلطة املخت ــة ال ــة   .  األخــرىللحفــظ مبعرف ــك الدول ــوم تل وســوف تق
األخرى باختاذ تدابري احلفـظ فيمـا يتـصل ـذه املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد وفقـاً ألحكـام قوانينـها                    
كما لو كانت املطالبة املتعلقة باإليراد هي مطالبة تتعلق باإليراد يف تلـك الدولـة األخـرى حـىت            

__________ 
ــساعدة         )١(  ــوع امل ــربر ن ــة أو ت ــة اإلداري ــارات الوطني ــسياسة أو االعتب ــيح القــوانني أو ال ــد تت ــدان، ق يف بعــض البل

هدفة مبوجب هذه املادة أو قد تتطلب تقييد هـذا النـوع مـن املـساعدة، حبيـث تقتـصر علـى البلـدان الـيت           املست
وهلـذا الـسبب، ينبغـي    . لديها نظم ضريبية متماثلة أو اعتبارات ضريبية متماثلة أو بالنسبة للضرائب املـشمولة  

 مـن  ١وامـل الـوارد بياـا يف الفقـرة     إدراج املادة فقـط يف االتفاقيـة حيـث تتوصـل كـل دولـة، اسـتناداً إىل الع              
التعليــق علــى هــذه املــادة، إىل أنــه ميكنــها أن توافــق علــى تقــدمي املــساعدة يف حتــصيل الــضرائب الــيت تفرضــها 

 .الدولة األخرى
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الذي تكون فيـه هـذه التـدابري مطبقـة، غـري نافـذة       إذا كانت املطالبة املتعلقة باإليراد، يف الوقت        
 .يف الدولة املذكورة أو ال أو يدين ا شخص له احلق يف منع حتصيلها

، فإن املطالبة املتعلقة بـاإليراد واملقبولـة لـدى          ٤ و   ٣وبغض النظر عن أحكام الفقرتني       - ٥”
لدولـة، باحلـدود الزمنيـة أو    ، يف تلـك ا ، لن تكـون رهنـاً  ٤ و ٣دولة متعاقدة ألغراض الفقرتني   

متنح أي أولوية تنطبق على املطالبة املتعلقة باإليراد مبوجب قـوانني تلـك الدولـة بـسبب طابعهـا           
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن املطالبــة املتعلقــة بــاإليراد والــيت تقبلــها دولــة متعاقــدة   . يف حــد ذاتــه

أولويـة تطبـق علـى تلـك املطالبـة      ، لن تكون هلا، يف تلك الدولـة، أي  ٤ و  ٣ألغراض الفقرتني   
 .املتعلقة باإليراد مبوجب قوانني الدولة املتعاقدة األخرى

ولن تنظر اإلجراءات املتصلة بوجـود املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد أو صـحتها أو مقـدارها                   - ٦”
 .حماكم الدولة املتعاقدة األخرى أو هيئاا اإلداريةيف دولة متعاقدة أمام 

 ٤ و ٣ة بتقدمي طلب مبوجـب الفقـرتني        م يف أي وقت بعد قيام الدولة املتعاقد       حيثما يت  - ٧”
قيام الدولة املتعاقدة األخرى بتحصيل وحتويـل املطالبـة ذات الـصلة واملتعلقـة بـاإليراد إىل                 وقبل  

 :الدولة املذكورة أوالً، تتوقف املطالبة ذات الصلة واملتعلقة باإليراد عن أن تكون
، مطالبـــة تتعلـــق بـــاإليراد للدولـــة ٣قـــدم بطلـــب مبوجـــب الفقـــرة يف حالـــة الت )أ(”  

املذكورة أوالً وتكون نافذة مبوجب قوانني تلك الدولة أو يـدين ـا شـخص،               
 نني الدولة، أن مينع حتصيلها، أوال يستطيع يف ذلك الوقت، ومبوجب قوا

دولـــة ، مطالبـــة تتعلـــق بـــاإليراد لل٤يف حالـــة التقـــدم بطلـــب مبوجـــب الفقـــرة  )ب(  
 قوانينها، تـدابري للحفـظ      املذكورة أوالً، ميكن لتلك الدولة، أن تتخذ، مبوجب       

بغــرض ضــمان حتــصيلها وتقــوم الــسلطة املختــصة يف الدولــة املــذكورة أوالً        
ــة      ــة األخــرى بتلــك احلقيقــة، وتقــوم الدول ــسلطة املختــصة يف الدول بإخطــار ال

 .ق أو سحب طلبهااملذكورة أوالً، حسب خيار الدولة األخرى، إما بتعلي
 :ال تفسر أحكام هذه املادة بأية حال حبيث تفرض على دولة متعاقدة التزام - ٨
بالقيام بتدابري إدارية تتعارض مع قوانني أو ممارسـات تلـك الدولـة املتعاقـدة أو                 )أ(  

 غريها؛ 
 ؛)النظام العام(بالقيام بتدابري تتعارض مع السياسة العامة  )ب(”  
ــة    مــساعدة إذا مل بتقــدمي  )ج(”   ــدابري املعقول ــة املتعاقــدة األخــرى مجيــع الت تتبــع الدول

ــها أو ممارســاا      ــوفرة مبوجــب قوانين ــة، املت للتحــصيل أو احلفــظ، حــسب احلال
 اإلدارية؛
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بتقدمي املساعدة يف احلاالت اليت يكون فيها العـبء اإلداري الواقـع علـى تلـك                 )د(  
ــع الفائــ     ــشكل واضــح م ــة غــري متناســب ب ــة   الدول ــا الدول ــيت حتــصل عليه دة ال

 املتعاقدة األخرى
 ٢٧تعليق على املادة  - ثانياً

 يتعلق بتقدمي املساعدة يف حتصيل الضرائب
 اعتبارات عامة -ألف 

 لكـي تقـدم املـساعدة       )٢(د تتفـق عليهـا الـدول املتعاقـدة        قـ ر هذه املادة القواعد الـيت       توفّ - ١
 بعــض الــدول قــد حيــول القــانون الــوطين أو   ويف. الواحــدة إىل األخــرى يف حتــصيل الــضرائب 

ويف بعـض احلـاالت،   . السياسة الوطنية دون هذا الشكل مـن املـساعدة أو يـضع حـدوداً عليهـا               
أيضاً، قد ال تربر االعتبارات اإلدارية تقدمي املـساعدة إىل دولـة أخـرى يف حتـصيل الـضرائب أو       

ف حتتاج إىل أن حتديد مـا إذا كانـت           كل دولة متعاقدة سو    وأثناء املفاوضات، . منها أيضاً حتد  
ــة األخــرى اســتناداً إىل عوامــل      املــساعدة ينبغــي تقــدميها وإىل أي مــدى يــتم تقــدميها إىل الدول

 :خمتلفة، مبا يف ذلك
املوقف الـذي يتخـذه القـانون الـوطين مـن تقـدمي املـساعدة يف حتـصيل ضـرائب الدولـة               - 

 األخرى؛
ارات الـــضريبية واملعـــايري القانونيـــة يف الـــدولتني مـــا إذا كانـــت الـــنظم الـــضريبية واإلد - 

متماثلة وإىل أي مدى، وخاصة فيما يتعلق حبماية احلقوق األساسية لدافعي الـضرائب             
مثل اإلخطار املالئم ويف الوقت املناسـب باملبـالغ املطلوبـة مـن دافـع الـضرائب، احلـق         (

الســتئناف، واحلــق يف  يف ســرية املعلومــات املرســلة إىل دافــع الــضرائب، واحلــق يف ا     
االستماع إىل دافع الضرائب وأن يقدم ما لديه من حجـج وأدلـة، واحلـق يف أن يتـوىل                   

 حمامٍ مساعدته من اختيار دافع الضرائب، واحلق يف حماكمة عادلة، إخل؛
ما إذا كانت املساعدة يف حتصيل الضرائب سوف توفر فوائـد متوازنـة ومتبادلـة لكلتـا                  - 

 الدولتني؛
ذا كانــت اإلدارة الــضريبية يف كــل دولــة ســوف تكــون قــادرة علــى تقــدمي هــذه    مــا إ - 

 املساعدة على حنو فعال؛

__________ 
يف حـني  “ الدولـة الطالبـة  ”، يشار إىل الدولة اليت تتقدم بطلب للمـساعدة بأـا           ٢٧خالل التعليق على املادة      )٢( 

 .“ىل الدولة اليت يطلب منها املساعدة بأا الدولة املطلوب منهايشار إ
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 ما إذا كانت تكاليف املساعدة غري مرتفعة للغاية بالنسبة للدولة املطلوب منها؛ - 
ــر شــكل         -  ــة لتربي ــدولتني كافي ــني ال ــتثمارية ب ــة واالس ــدفقات التجاري ــت الت ــا إذا كان م

 املساعدة؛
ما إذا كانت الضرائب اليت تطبقهـا املـادة ينبغـي أن تكـون حمـدودة ألسـباب دسـتورية           - 

 .أو غريها
ــة، اســتناداً إىل هــذه          ــة حيــث تتوصــل كــل دول ــادة فقــط يف االتفاقي وينبغــي إدراج امل

العوامل، إىل أنه ميكنها أن توافق على تقدمي املساعدة يف حتصيل الـضرائب الـيت تقررهـا الدولـة           
 .األخرى

 من هـذا النمـوذج بـصفة رئيـسية منـوذج منظمـة التعـاون والتنميـة يف                   ٢٧ومتاثل املادة     
 .امليدان االقتصادي، وقد مت أدناه استنساخ معظم تعليق هذه املنظمة

 ٢٧التعليق على فقرات املادة  -باء 
 ١الفقرة 

الدولـة األخـرى يف     حتتوي الفقرة على املبدأ القائل بأن الدولة املتعاقدة ملزمة مبساعدة            - ٢
 و ٣وتـوفر الفقرتـان   . حتصيل الضرائب املستحقة هلا، شريطة الوفاء بالشروط الواردة يف املـادة  

 . الشكلني اللذين ستتخذمها هذه املساعدة٤
. ٢ و ١وتنص الفقرة أيـضاً علـى أن املـساعدة مبوجـب املـادة ليـست مقيـدة باملـادتني                   - ٣

ا يتعلق باملطالبة املتعلقـة بـاإليراد والـيت يـدين ـا أي شـخص                وبالتايل ينبغي تقدمي املساعدة فيم    
غــري أن بعــض . مقــيمغــري و كــان مقيمــاً يف الدولــة املتعاقــدة أى الــدول املتعاقــدة، ســواء إلحــد

الدول املتعاقدة قد تود أن تقتصر املـساعدة علـى الـضرائب الـيت يـدين ـا املقيمـون يف أي مـن             
ول حرة يف أن تقيد نطـاق املـادة بـأن حتـذف اإلشـارة إىل املـادة                  وهذه الد . الدولتني املتعاقدتني 

ويف . وبـالعكس، قـد تـود بعـض الـدول املتعاقـدة مشـول الـضرائب مـن أي نـوع                    .  من الفقرة  ١
 .٢ و ١هذه احلالة، ينبغي أال تقتصر املساعدة مبوجب املادة على املادتني 

ت ألغـراض أحكـام االتفاقيـة، أي     على تبـادل املعلومـا    ٢٦ من املادة    ١وتنطبق الفقرة    - ٤
 .ومن مث فإن سرية املعلومات ألغراض املساعدة يف التحصيل مكفولة. ٢٧مبا يف ذلك املادة 

ــود،         - ٥ ــد ت ــدة ق ــدول املتعاق ــصة يف ال ــسلطات املخت ــى أن ال ــام عل ــرة يف اخلت ــنص الفق وت
 .باالتفاق املتبادل، أن تقرر تفاصيل التطبيق العملي ألحكام املادة
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وينبغي أن يتناول هذا االتفـاق، الوثـائق الـيت ينبغـي أن ترافـق طلـب يـتم تقدميـه عمـالً                  - ٦
ومــن املمارســة الــشائعة أن تــتم املوافقــة علــى أن ترافــق هــذه الوثــائق الطلــب . ٤ أو ٣بــالفقرة 

بتقدمي املساعدة على حنو ما يتطلبه قـانون الدولـة الطالبـة، أو أن تـتم املوافقـة عليـه مـن جانـب                        
ات املختــصة يف الــدول املتعاقــدة، وأن ذلــك ضــرورياً للقيــام، حــسب احلالــة، بتحــصيل  الــسلط

وقـد تـشمل هـذه الوثـائق، علـى سـبيل املثـال، إعـالن                . املطالبة املتعلقة باإليراد أو تدابري احلفظ     
بــأن املطالبــة املتعلقــة بــاإليراد قابلــة لإلنفــاذ ويــدين ــا شــخص ال ميكنــه، مبوجــب القــانون يف   

الطالبــة، أن مينــع حتــصيلها أو حتــصيل نــسخة رمسيــة مــن الــصك الــذي يتــيح اإلنفــاذ يف   الدولــة 
وميكــن أيــضاً . وينبغــي أيــضاً تــوفري ترمجــة رمسيــة للوثــائق بلغــة الدولــة الطالبــة  . الدولــة الطالبــة

االتفـاق، حـسب االقتـضاء، علــى أن يـتم قبـول الـصك الــذي يتـيح اإلنفـاذ يف الدولـة الطالبــة،          
ــضاء   ــه، أو      حــسب االقت ــراف ب ــها، أو االعت ــوب من ــة املطل ــسارية يف الدول ــاً لألحكــام ال ووفق

اســتكماله، أو اســتبداله، يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد تــاريخ االســتالم املتعلــق بالطلــب املقــدم     
 .للحصول على مساعدة، بصك يتيح اإلنفاذ يف الدولة األخرية

كبــدها بواســطة الدولــة ت يــتم وينبغــي أيــضاً أن يتنــاول االتفــاق مــسألة التكــاليف الــيت  - ٧
 يف حتـصيل مطالبـة تتعلـق بـاإليراد تقيـد          ٤ أو   ٣املطلوب يف الوفاء بطلب قـدم مبوجـب الفقـرة           

على حساب املدين ولكنها ضرورية لتحديد الدولة اليت سوف تتحمل التكاليف اليت ال ميكـن                
 يف أنـه يف حالـة عـدم         وتتمثل املمارسـة املتبعـة، يف هـذا االعتبـار،         . استعادا من ذلك الشخص   

وجــود اتفــاق حمــدد يتعلــق حبالــة معينــة، فــإن التكــاليف العاديــة الــيت تتحملــها دولــة يف تقــدمي     
والتكـاليف العاديـة هـي      . مساعدة إىل الدولة األخرى لن يتم سدادها بواسطة الدولـة األخـرى           

 يف إجـراءات  التكاليف املرتبطة مباشـرة أو علـى حنـو عـادي بالتحـصيل، أي التكـاليف املتوقعـة         
غري أنه يف حالة التكاليف غـري العاديـة تتمثـل املمارسـة يف الـنص علـى                  . التحصيل احمللي العادية  

. أن تتحمل الدولة الطالبة هذه التفاصـيل، مـا مل يـتم االتفـاق بـني اجلـانبني علـى خـالف ذلـك                       
تم وســوف تــشمل هــذه التكــاليف، علــى ســبيل املثــال، التكــاليف الــيت يــتم تكبــدها عنــدما يــ    

استخدام نوع معين من اإلجـراءات بنـاًء علـى طلـب الدولـة األخـرى، أو التكـاليف التكميليـة                     
ومعظــم الــدول تــرى أيــضاً أنــه مــن  . للخــرباء، أو املتــرمجني الفــوريني أو املتــرمجني التحريــريني 

وينبغــي أن . التكــاليف غــري العاديــة تكــاليف اإلجــراءات القــضائية أو املتعلقــة بإشــهار اإلفــالس
وفّر االتفاق تعريفاً للتكاليف غري العادية وينبغي أن جيري التشاور بني الـدول املتعاقـدة يف أي                 ي

وينبغـي  . حالة خاصة من احلاالت الـيت مـن املـرجح فيهـا أن يـشمل األمـر تكـاليف غـري عاديـة                      
 فإـا  على أنه حاملا تتوقع دولة متعاقدة أنه من املمكن تكبد تكاليف غـري عاديـة،           أيضاً االتفاق

سوف تقوم بإبالغ الدولة املتعاقدة األخرى وتبـين املبلـغ التقـديري هلـذه التكـاليف حـىت ميكـن           
ومـن احملتمـل أيـضاً، بـشكل        . للدولة األخرى مـا إذا كـان يتعـين أن يـتم تكبـد هـذه التكـاليف                 
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 هذه التكاليف على أسـاس خمـالف ملـا مت    أن يتم ختصيص  علىطبيعي، أن تنص الدول املتعاقدة   
بيانه أعاله، وقد يكون ذلك ضـرورياً، علـى سـبيل املثـال، حيـث يـتم تعليـق أو سـحب طلـب                        

 أو حيث سبق معاجلة مسألة التكـاليف املتكبـدة   ٧بتقدمي املساعدة يف التحصيل مبوجب الفقرة  
وأخــرياً، ميكــن . يف تقــدمي املــساعدة يف التحــصيل يف صــك قــانوين آخــر مطبــق يف هــذه الــدول 

 على أن يتم حتمل مجيع التكـاليف مبـا يف ذلـك التكـاليف العاديـة بواسـطة دولـة                     االتفاق بالتايل 
وميكـن أن   . التكـاليف ويف هذه احلالة سيكون على الدول املتعاقدة االتفاق علـى           . واحدة فقط 

 .حدد هذه على أساس مبلغ حمددتت
 : مثلأن تتناول يف االتفاق مسائل عملية أخرىوميكن أيضاً للسلطات املختصة،  - ٨

طلــب مــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون هنــاك حــد زمــين بعــده لــيس مــن املمكــن تقــدمي     - 
 باملساعدة فيما يتصل مبطالبة معينة تتعلق باإليراد؛

ما هو سعر الصرف الـذي ينبغـي أن يطبـق عنـدما يـتم حتـصيل مطالبـة تتعلـق بـاإليراد                         - 
 بعملة ختتلف عن العملة املستخدمة يف الدولة الطالبة؛

 ٣كيف ميكن حتويل أي مقدار من املال يتم حتصيله وفقاً ملطلب قدمي مبوجب الفقـرة                 - 
 إىل الدولة الطالبة؛

 .ما إذا كان هناك حد أدىن للعتبة ال ميكن دونه تقدمي املساعدة - 
 ٢الفقرة 

ف يـ وينطبـق التعر . ألغـراض املـادة  “ املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد   ” مـصطلح  ٢تعـرف الفقـرة   -  ٩
وينطبـق أيـضاً    . ي مبلغ مدين فيمـا يتعلـق بالـضرائب الـيت يـشملها هـذا االتفـاق                على أ 

 .على الفائدة واجلزاءات اإلدارية وتكاليف التحصيل أو اخلالف املرتبطة ذا املبلغ
وعلــى . رمبــا تفــضل بعــض الــدول املتعاقــدة حتديــد تطبيــق املــادة علــى مجيــع الــضرائب  - ١٠

 : مبا يلي٢ و ١تستبدل الفقرتني الدول اليت تود أن تفعل ذلك أن 
األخـــرى يف حتـــصيل ســـوف تقـــدم الـــدول املتعاقـــدة املـــساعدة إحـــداها إىل  - ١”  

ــاإليراد  ــة ب ــات املتعلق ــالفقرتني    . املطالب ــدة ب ــساعدة غــري مقي وميكــن . ٢ و ١وهــذه امل
للــسلطات املختــصة يف الــدول املتعاقــدة أن تقــوم عــن طريــق االتفــاق املتبــادل بتــسوية  

 . تطبيق هذه املادةطريقة
كمـا هـو مـستخدم يف هـذه املـادة           “ املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد     ”يعين مصطلح    -٢”  

أي مبلغ مدين فيما يتعلـق جبميـع الـضرائب الـيت تفـرض نيابـة عـن الـدول املتعاقـدة أو                 
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شــعبها الفرعيــة الــسياسية أو ســلطاا احملليــة، ولكــن إىل احلــد الــذي يكــون فيــه فقــط   
ائب ال يتعـارض مـع االتفاقيـة أو أي صـك سـار بـني الـدول املتعاقـدة          فرض هذه الضر  

 .مع الفائدة واجلزاءات اإلدارية وتكاليف التحصيل أو احلفظ املتعلقة ذا املبلغ
قد تود بعض الدول املتعاقدة احلد من نطاق املادة حبيـث ال تـشمل الـضرائب                وباملثل،   - ١١

الـضرائب الـيت تتفـق علـى قائمتـها، أو تـود             اليت تشملها االتفاقيـة ولكـن بعـض أنـواع           
. إيضاح نطاق تطبيق هذه األحكام بـأن تـدرج يف التعريـف قائمـة تفـصيلية للـضرائب                 

 :حرة يف أن تعتمد على حنو ثنائي التعريف التايلوالدول اليت تود أن تفعل ذلك 
ي مبلـغ   املـادة أ  هو مـستخدم يف هـذه       كما  “ املطالبة املتعلقة باإليراد  ”يعين مصطلح   ”  
مدين فيما يتعلق بالضرائب التالية اليت تفرضها الدول املتعاقدة، مع الفائدة واجلـزاءات           
 .اإلدارية وتكاليف التحصيل أو احلفظ املتعلقة ذا املبلغ  
 ) ....يف الدولة ألف( )أ(  
 “) ...يف الدولة باء( )ب(  
 ١نــه ينبغــي أن تــصاغ الفقــرة  قــد صــيغت علــى هــذا النحــو، فإ٢لفقــرة وإذا كانــت ا  

 . أعاله١١حسب النموذج املقترح يف النقطة 
ومن أجل التأكد من أن السلطات املختصة ميكنها أن تبلغ املعلومـات حبريـة ألغـراض                 - ١٢

املادة، ينبغي للدول املتعاقدة أن تكفل صياغة املادة على حنو يتيح تبادل املعلومـات فيمـا يتعلـق          
 .ها هذه املادةبأي ضريبة تنطبق علي

وما من شيء يف االتفاقية مينع تطبيق أحكام املادة على املطالبات املتعلقـة بـاإليراد الـيت        - ١٣
تنشأ قبل سريان االتفاقية، ما دامت املساعدة املتعلقة ذه املطالبات تقدم بعد سريان االتفاقيـة               

نـه مـن املفيـد إيـضاح مــدى      أدغـري أن الـدول املتعاقــدة قـد جتـ    . وأصـبحت أحكـام املـادة فعالـة    
تطبيــق أحكــام املــادة علــى هــذه املطالبــات املتعلقــة بــاإليراد، وخاصــة عنــدما تقــضي األحكــام   
املتعلقــة بــسريان اتفاقيتــها بــأن يكــون ألحكــام تلــك االتفاقيــة مفعــول فيمــا يتعلــق بالــضرائب    

ــاراً   ــاق   . ددحمــمــن وقــت  الناشــئة أو املفروضــة اعتب ــد انطب ــود تقيي ــيت ت ــدول ال ــى  وال ــادة عل  امل
 .املطالبات الناشئة بعد سريان االتفاقية حرة أيضاً يف أن تفعل ذلك خالل املفاوضات الثنائية

 ٣الفقرة 
تــنص هــذه الفقــرة علــى الــشروط الــيت مبقتــضاها ميكــن التقــدم بطلــب للمــساعدة يف      - ١٤

البـة وأن يـدين ـا    ويتعـين إنفـاذ املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد مبوجـب قـانون الدولـة الط                . التحصيل
 .شخص ال ميكنه، يف ذلك الوقت مبوجب قانون تلك الدولة، أن مينع حتصيلها
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ويف كثري مـن الـدول، ميكـن حتـصيل املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد حـىت وإن كـان ال يـزال                         - ١٥
. هناك حق يف االستئناف أمام جهـة إداريـة أو حمكمـة فيمـا يتعلـق بـصحة املطالبـة أو مقـدارها                       

نه إذا كان القـانون الـداخلي للدولـة املطلـوب منـها ال يتـيح هلـا حتـصيل مطالباـا املتعلقـة                        غري أ 
باإليراد عندما يكون االستئناف ما زال معلقاً، فإن الفقرة ال تأذن هلا بأن تفعل ذلـك يف حالـة                   

هــذه املطالبــات املتعلقــة بــاإليراد للدولــة األخــرى الــيت ال تــزال توجــد بالنــسبة هلــذه املطالبــات   
ــة األخــرى      ــو كــان ذلــك ال مينــع التحــصيل يف الدول . احلقــوق الــيت تتعلــق باالســتئناف حــىت ل

 ألحكــام قوانينــها  التحــصيل مبعرفــة الدولــة األخــرى وفقــاً بإمتــام”والواقــع فــإن العبــارة القائلــة 
لتلـك  املطبقة على إنفاذ وحتصيل ضرائبها وكأن املطالبة املتعلقة باإليراد مطالبـة تتعلـق بـاإليراد                

تنطوي علـى مفعـول جيعـل القيـد املتعلـق بالقـانون الـداخلي للدولـة املطلـوب               “ الدولة األخرى 
 .منها واملطبق على حتصيل املطالبة املتعلقة باإليراد للدولة األخرى

 أيــضاً الطريقــة الــيت يــتم ــا حتــصيل املطالبــة املتعلقــة بــاإليراد للدولــة  ٣وتــنظم الفقــرة  - ١٦
انظـر  (وفيمـا عـدا مـا يتعلـق باحلـدود الزمنيـة واألولويـة        . دولـة املطلـوب منـها    األخرى مبعرفة ال  

، فــإن الدولــة املطلــوب منــها ملزمــة بتحــصيل املطالبــة املتعلقــة بــاإليراد )٥التعليــق علــى الفقــرة 
للدولة الطالبة كما لو كانت مطالبة متعلقة باإليراد للدولـة املطلـوب منـها، حـىت وإن كانـت،                    

يل تتعلق بـدافع الـضرائب هـذا        ليست حباجة إىل االضطالع بإجراءات للتحص     يف ذلك الوقت،    
 ألحكـام قانوـا املطبقـة علـى         وكما سبق ذكـره، فـإن العبـارة القائلـة، وفقـاً           . ها الذاتية ألغراض

لتحـصيل املطالبـات وال     هلا مفعول احلد من املـساعدة املتعلقـة         “ إنفاذ وحتصيل ضرائبها اخلاصة   
 حقــوق أخــرى لالســتئناف مبوجــب القــانون الــداخلي للدولــة املطلــوب يوجــد فيمــا يتــصل ــا

 .منها
وسـوف تقـوم    . ومن احملتمل أن يعين الطلب بضريبة ال توجد يف الدولة املطلوب منـها             - ١٧

الدولة الطالبة بأن تبين، حسب االقتـضاء، طبيعـة املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد، ومكونـات املطالبـة             
تــاريخ انتــهاء صــالحية املطالبــة واألصــول الــيت ميكــن أن يــتم منــها اســتعادة  املتعلقــة بــاإليراد، و

وعندئذ سوف تتابع الدولة املطلوب منها اإلجراء املطبق علـى املطالبـة        . املطالبة املتعلقة باإليراد  
بــضريبة ختــصها ومماثلــة لــضريبة الدولــة الطالبــة أو أي إجــراء مناســب آخــر إذا مل تكــن توجــد  

 .ضريبة مماثلة
 ٤لفقرة ا

ا من أن تطلب مـن      من أجل محاية حقوق التحصيل للدولة املتعاقدة، فإن الفقرة متكنه          - ١٨
 اختاذ تدابري للحفظ حـىت وإن مل يكـن باسـتطاعتها بعـد أن تطلـب مـساعدة يف                    الدولة األخرى 

التحـصيل، أي عنــدما تكــون املطالبــة املتعلقـة بــاإليراد غــري قابلــة لإلنفـاذ بعــد أو عنــدما يكــون    
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وهـذه الفقـرة ينبغـي فقـط إدراجهـا يف اتفاقيـات             . املدين ما زال له احلق يف منع حتصيل املطالبة        
وأيضاً، فإن الدول الـيت تعتـرب أنـه         . بني الدول القادرة على اختاذ تدابري للحفظ مبوجب قوانينها        

قـد تقـرر    من غري املناسب اختاذ تدابري للحفظ فيما يتعلق بالضرائب اليت تدين ا لدولة أخرى               
ويف بعض الدول، يـشار إىل تـدابري        . عدم إدراج الفقرة يف اتفاقياا أو تعمل على تقييد نطاقها         

، وهـذه الـدول حـرة يف أن تـضيف هـذه الكلمـات إىل الفقـرة                  “تدابري مؤقتة ”احلفظ على أا    
 .إليضاح نطاقها فيما يتعلق مبصطلحاا

فقـرة هـو احلجـز علـى األصـول أو جتميـدها قبـل               الومن أمثلة التدابري اليت تنطبق عليها        - ١٩
صدور حكم ـائي لـضمان أن هـذه األصـول مـا زالـت متـوفرة عنـدما حيـدث التحـصيل فيمـا                    

وقد تتفاوت الشروط املطلوبـة الختـاذ تـدابري احلفـظ مـن دولـة إىل أخـرى، ولكـن مقـدار                   . بعد
اً، وإن كــان ذلــك مؤقتــاً أو املطالبــة املتعلقــة بــاإليراد يف مجيــع األحــوال ينبغــي حتديــدها مقــدم  

ومــن غــري املمكــن التقــدم بطلــب اختــاذ تــدابري للحفــظ فيمــا يتعلــق مبطالبــة تتعلــق . جزئيــاً فقــط
انظـر  (باإليراد ما مل تستطع الدولة الطالبة أن تتخذ هي ذاا هذه التدابري فيمـا يتعلـق باملطالبـة                   

 ).٨التعليق على الفقرة 
تدابري تتعلق باحلفظ ينبغـي للدولـة الطالبـة أن تبـين يف كـل            ولدى التقدم بطلب الختاذ      - ٢٠

وسيكون عندئذ علـى الدولـة      . حالة املرحلة اليت مت الوصول إليها يف عملية التقييم أو التحصيل          
املطلوب منها أن تنظر فيما إذا كانت قوانينها وممارساا اإلدارية تسمح يف هـذه احلالـة باختـاذ                  

 .تدابري للحفظ
 ٥الفقرة 
 التمديدات الزمنيـة    أي أوالً بأن احلدود الزمنية للدولة املطلوب منها،         ٥تقضي الفقرة    - ٢١

الــيت ال ميكــن بعــدها إنفــاذ أو حتــصيل مطالبــة تتعلــق بــاإليراد، لــن تنطبــق علــى مطالبــة تتعلــق     
ونظــراً ألن . ٤ أو ٣بــاإليراد تقــدمت الدولــة األخــرى فيمــا يتعلــق ــا بطلــب مبوجــب الفقــرة 

 إىل مطالبـة  ٤يف الدولـة الطالبـة والفقـرة     تشري إىل مطالبة تتعلق باإليراد قابلـة لإلنفـاذ   ٣ة  الفقر
تتعلق باإليراد ميكن للدولة الطالبة أن تتخذ بـشأا تـدابري للحفـظ، فإنـه يترتـب علـى ذلـك أن                    

 .احلدود الزمنية للدولة الطالبة هي اليت تنطبق فقط
 املتعلقة باإليراد مـا زال مـن املمكـن إنفاذهـا أو حتـصيلها       ومن مث فإنه ما دامت املطالبة      - ٢٢

يف الدولة الطالبة، فإنه ما مـن اعتـراض         ) ٤الفقرة  (أو تدفع إىل اختاذ تدابري للحفظ       ) ٣الفقرة  (
منـها ميكـن إجـراؤه    على أساس احلدود الزمنية املنصوص عليها مبوجب قوانني الدولة املطلـوب     

وعلـى الـدول الـيت ال ميكـن أن          . تلك املطالبـة املتعلقـة بـاإليراد       على   ٤ أو   ٣على تطبيق الفقرة    
 . تبعاً لذلك٥توافق على إغفال حدودها الزمنية احمللية أن تقوم بتعديل الفقرة 
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ــة املتعلقــة       - ٢٣ ــزام باملــساعدة يف حتــصيل املطالب ــدة علــى أن االلت ــدول املتعاق وقــد توافــق ال
وينبغـي أن تبـدأ الفتـرة مـن تـاريخ الـصك             . نة مـن الـزمن    باإليراد ال يعود له قائمة بعد فترة معي       

وتتطلـب التـشريعات يف بعـض الـدول جتديـد صـك اإلنفـاذ، ويف                . األصلي الـذي يتـيح اإلنفـاذ      
األول هو الصك الذي يعتد بـه ألغـراض حـساب الفتـرة الزمنيـة الـيت       تلك احلالة يكون الصك     

 .بعدها ينتهي االلتزام بتقدمي املساعدة
والدولـة  ) اجلملـة األوىل  ( أيضاً علـى أن قواعـد الدولـة املطلـوب منـها              ٥لفقرة  وتنص ا  - ٢٤

اللتني تعطيان األولوية ملطالبتهما املتعلقة باإليراد على املطالبـات املتعلقـة           ) اجلملة الثانية (الطالبة  
قـرة  بالدائنني اآلخرين لن تنطبق على مطالبة تتعلق باإليراد مت تقدمي طلب يتعلق ا مبوجـب الف               

ــرة ٣ ــام        . ٤ أو الفق ــضمان قي ــة ل ــوانني احمللي ــد يف الق ــذه القواع ــدرج ه ــان ت ــب األحي ويف أغل
 .السلطات الضريبية بتحصيل الضرائب إىل أقصى حد ممكن

وتنطبــق القاعــدة الــيت وفقــاً هلــا ال تنطبــق قواعــد األولويــة للدولــة املطلــوب منــها علــى   - ٢٥
يت قـدم بالنـسبة هلــا طلـب باملـساعدة حـىت إذا كــان      مطالبـة تتعلـق بـاإليراد للدولـة األخــرى والـ     

املطلوب منها بأن تعامل هذه املطالبة بصفة عامة على أـا مطالبـة تتعلـق               يتعين أن تقوم الدولة     
وينبغــي للــدول الــيت تقــضي بــأن تكــون      . ٤ والفقــرة ٣بــاإليراد خاصــة ــا عمــالً بــالفقرة     

ولويـة ذاـا الـيت تنطبـق علـى مطالباـا الذاتيـة              للمطالبات الـيت تتعلـق بـاإليراد لدولـة أخـرى األ           
أو منحهـا  ”املتعلقة باإليراد حرة يف أن تقوم بتعديل الفقرة عن طريق حذف الكلمـات القائلـة         

 .والواردة يف اجلملة األوىل“ أي أولوية
 ٦الفقرة 
مـل مـع أي     تكفل الفقرة أال تقوم حماكم الدولة املطلوب منها أو هيئاا اإلداريـة بالتعا             - ٢٦

ــة        ــاإليراد للدول ــق ب ــة تتعل ــدار مطالب ــق بوجــود أو صــحة أو مق ــانوين أو إداري يتعل ــراض ق اعت
إلجراء اسـتعراض قـضائي،     ومن مث، فإنه ما من إجراءات قانونية أو إدارية، مثل طلب            . الطالبة

ويتمثـل الغـرض الرئيـسي      . سوف يضطلع ا يف الدولة املطلوب منها فيمـا يتعلـق ـذه األمـور              
هلذه القاعدة يف منع اهليئات اإلدارية أو القضائية للدولة املطلـوب منـها مـن أن يطلـب منـها أن         
تبت يف أمور تتعلـق مبـا إذا كـان مبلـغ، أو جـزء منـه، مـديناً مبوجـب القـانون الـداخلي للدولـة                           

ومن الطبيعي أنه ميكن عرض أي إجـراءات تطعـن يف تـدابري االسـتعادة الـيت تتخـذها                   . األخرى
وميكـن للـدول الـيت قـد        . منها أمام السلطات القضائية املختصة يف تلك الدولـة        ولة املطلوب   الد

ــرة خــالل          ــديل أو حــذف الفق ــوم بتع ــة أن تق ــرة صــعوبات دســتورية أو قانوني ــا الفق ــثري فيه ت
 .املفاوضات الثنائية
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 ٧الفقرة 
لطلــب حبيــث تقــضي الفقــرة أنــه إذا تغــريت الظــروف الــيت تنطبــق عنــدما يــتم تقــدمي ا   - ٢٧ 

مثـل أن  (، ٤ أو الفقـرة  ٣تتوقف عن االنطباق، بعد أن يكون الطلب قد قـدم مبوجـب الفقـرة              
، فـإن الدولـة الـيت    )تتوقف املطالبة املتعلقة باإليراد عن أن تكون قابلة لإلنفاذ يف الدولـة الطالبـة     

وعقــب . تقــدمت بالطلــب ينبغــي أن تــسرع بإخطــار الدولــة األخــرى ــذا التغــيري يف املوقــف   
ن للدولة املطلـوب منـها خيـار أن تطلـب مـن الدولـة الطالبـة إمـا أن               استالم هذا اإلخطار، يكو   

وإذا توقف الطلب، فإنه ينبغي أن ينطبق التوقيف حىت الوقـت الـذي    . توقف الطلب أو تسحبه   
تقوم فيه الدولة اليت تقدمت بالطلب بإبالغ الدولة األخرى بأن الظروف الالزمة لتقدمي طلـب              

 .د أصبحت مرضية مرة أخرى أو أا سحبت طلبهاما يتعلق باملطالبة املتعلقة باإليراد قفي
 ٨الفقرة 
تنطوي الفقرة على بعض التمديـدات لاللتـزام املفـروض علـى الدولـة الـيت تتلقـى طلبـا                  - ٢٨

 .لتقدمي املساعدة
 .ليهـا يف الفقـرة   املشار إ  احلاالتلدولة املطلوب منها حرية رفض تقدمي املساعدة يف         لو - ٢٩

غري أا إذا قدمت املساعدة يف هـذه احلـاالت، فإـا تظـل يف إطـار املـادة وال ميكـن االعتـراض                        
 .بأن هذه الدولة مل تقم مبراعاة أحكام املادة

وحتتوي الفقرة، يف املقام األول، على إيضاح بـأن الدولـة املتعاقـدة ليـست ملزمـة بـأن                     - ٣٠
لداخلية وممارساا اإلدارية أو قـوانني وممارسـات الدولـة األخـرى     تذهب إىل أبعد من قوانينها ا  

ومن مث، إذا مل يكن للدولة الطالبة أي سـلطة حمليـة الختـاذ              . يف أن تفي بالتزاماا مبوجب املادة     
ميكن للدولة املطلوب منها أن ترفض اختاذ هذه التـدابري نيابـة عـن الدولـة        تدابري تتعلق باحلفظ،    

ل، إذا كان احلجز على األصول إرضاء ملطالبة تتعلق باإليراد غري مـسموح بـه يف                وباملث. الطالبة
الدولة املطلوب منها، فإن هذه الدولة ليست ملزمة باحلجز على األصول عند تقـدمي املـساعدة                

غري أنه ينبغي استخدام أنواع مـن التـدابري اإلداريـة املـأذون             . يف التحصيل مبوجب أحكام املادة    
 لتقـدمي املـساعدة فقـط يف      اضريبة الدولة املطلوب منـها، حـىت إذا مت االحتجـاج ـ            ا ألغراض   

 .حتصيل الضرائب املستحقة للدولة الطالبة
ــدة لــن تنطبــق علــى      ٥وتقــضي الفقــرة   - ٣١ ــة املتعاق ــة للدول ــأن احلــدود الزمني  مــن املــادة ب

ولــيس املقــصود . نــسبة هلــاطلبــت الدولــة األخــرى املــساعدة بالاملطالبــة املتعلقــة بــاإليراد والــيت 
ومن مث، فإن تقدمي املساعدة فيما خيـتص مبطالبـة تتعلـق            . أن حنبط هذا املبدأ   ) أ(بالفقرة الفرعية   

بــاإليراد بعــد انتــهاء أجــل احلــدود الزمنيــة للدولــة املطلــوب منــها لــن يعتــرب، بالتــايل، أنــه علــى    
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هـا  فيدارية يف احلاالت اليت تكـون       خالف مع قوانني هذه الدولة املتعاقدة أو تلك وممارساا اإل         
 .يف الدولة الطالبةاحلدود الزمنية املطبقة على هذه املطالبة مل تنته مدا 

حتديداً يتعلـق باالضـطالع بتـدابري خمالفـة للـسياسة العامـة       ) ب(وتشمل الفقرة الفرعية    - ٣٢
لتعليـق علـى املـادة       مـن ا   ١٩انظـر الفقـرة      (٢٦وكما هي احلـال مبوجـب املـادة         ). النظام العام (

فإنه وجد من الضروري تقرير حد فيما يتعلق باملساعدة اليت تؤثر علـى املـصاحل احليويـة                 ،  )٢٦
 .للدولة ذاا

فإن الدولة املتعاقدة غري ملزمة لتلبية الطلـب إذا مل تتبـع            ،  )ج(ومبوجب الفقرة الفرعية     - ٣٣
فــظ، حــسب احلالــة، املتــوفرة مبوجــب الدولــة األخــرى مجيــع التــدابري املعقولــة للتحــصيل أو احل

 .القوانني أو املمارسات اإلدارية
، ميكن للدولة املطلـوب منـها أيـضاً أن تـرفض          )د(وأخرياً، فإنه مبوجب الفقرة الفرعية       - ٣٤

الطلب العتبارات عملية، وعلى سـبيل املثـال إذا كانـت التكـاليف الـيت ينطـوي عليهـا حتـصيل                     
 .لدولة الطالبة سوف تتجاوز مقدار املطالبة املتعلقة باإليراداملطالبة املتعلقة باإليراد ل

وقــد ترغــب بعــض الــدول أن تــضيف حتديــداً آخــر إىل الفقــرة، واملوجــود بالفعــل يف     - ٣٥
االتفاقيــة املتعــددة األطــراف املعنيــة باملــساعدة اإلداريــة املتبادلــة يف  -لــس املــشترك ألوروبــا ا 

ــن شــأن     ــسائل الــضريبية، والــذي م ــدم تقــدمي املــساعدة إذا اعتــربت أن      امل ه أن يتــيح لدولــة ع
الضرائب املتعلقـة بطلـب تقـدمي املـساعدة املطلوبـة تفـرض علـى النقـيض مـن مبـادئ الـضرائب                       

 .املقبولة بصفة عامة
 


