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  جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية
  الدورة الثامنة

   ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١٥جنيف، 
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

      إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال 
  تنظيم األعمال املقترح    

  
  الربنامج  البند  التاريخ

ــنني، اال ــشرين األول١٥ثــ / تــ
  أكتوبر

    

  تسجيل املشاركني    ٠٠/١٠-٠٠/٠٩
  افتتاح رئيس اللجنة للدورة  ١  
  )E/C.18/2012/2 و E/C.18/2012/1(إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   ٢  ٤٥/١٠-٠٠/١٠
  مناقشة املسائل املوضوعية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية  ٣  
ــة      )أ (٣  ٤٥/١١-٤٥/١٠ ــضريبية النموذجي ــة األمــم املتحــدة ال ــذي  (اســتكمال اتفاقي ــة االســتكمال ال حال

  )E/C.18/2012/3) (، واملنشورات وما إىل ذلك٢٠١١أجري يف عام
  األمانة العامة/السيد أوليفر: احملاِضر    
  استراحة للقهوة     حىت الظهر- ٤٥/١١

  )E/C.18/2012/CRP.1(دليل عملي للبلدان النامية : حويلتسعري الت  )ب (٣ ٠٠/١٣من الظهر إىل الساعة
  السيد سولّند: احملاِضر    

 
  

  *  E/C.18/2012/1.  
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  الربنامج  البند  التاريخ

  غذاء    ٠٠/١٥-٠٠/١٣
  )تابع(دليل عملي للبلدان النامية : تسعري التحويل  )ب (٣  ٣٠/١٦-٠٠/١٥
  السيد سولّند: احملاِضر    
  استراحة للقهوة    ٤٥/١٦-٣٠/١٦
  )تابع(ل عملي للبلدان النامية دلي: تسعري التحويل  )ب (٣  ١٥/١٧-٤٥/١٦
  السيد سولّند: احملاِضر    
  )E/C.18/2012/CRP.2(تبادل املعلومات   )ز (٣  ٠٠/١٨-١٥/١٧
  السيد أوليفر: احملاِضر    

/ تـــشرين األول١٦الثالثـــاء، 
  أكتوبر

    

  )ز(و ) ب(، )أ (٣تقرير املقرر بشأن البنود     ٣٠/١٠-٠٠/١٠
يل التفاوض على املعاهـدات الـضريبية الثنائيـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو                 تنقيح دل   )د (٣  ٤٥/١١-٣٠/١٠

  )E/C.18/2012/CRP.3(والبلدان النامية 
  السيد أّرينديل: احملاِضر    
  ةاستراحة للقهو     حىت الظهر- ٤٥/١١

 البلـدان املتقدمـة النمـو       تنقيح دليل التفاوض على املعاهـدات الـضريبية الثنائيـة بـني             )د (٣ ٠٠/١٣من الظهر إىل الساعة
  )تابع(والبلدان النامية 

  السيد أّرينديل: احملاِضر    
  غذاء    ٠٠/١٥-٠٠/١٣
تنقيح دليل التفاوض على املعاهـدات الـضريبية الثنائيـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو                    )د (٣  ٤٥/١٥-٠٠/١٥

  )تابع(والبلدان النامية 
  السيد أّرينديل: احملاِضر    
  )E/C.18/2012/CRP.4 و E/C.18/2012/4(املعاملة الضريبية للخدمات   )ج (٣  ٤٥/١٦-٤٥/١٥
  السيدة كانا: احملاِضر    
  استراحة للقهوة    ٠٠/١٧-٤٥/١٦
  )تابع(املعاملة الضريبية للخدمات   )ج (٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٧
  السيدة كانا: احملاِضر    
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  الربنامج  البند  التاريخ

/ تـــشرين األول١٧األربعـــاء، 
  أكتوبر

    

  )د (٣ املقرر بشأن البند تقرير    ٣٠/١٠-٠٠/١٠
  )تابع (املعاملة الضريبية للخدمات  )ج (٣  ٣٠/١١-٣٠/١٠
  السيدة كانا: احملاِضر    
  استراحة للقهوة    ٤٥/١١-٣٠/١١
  )E/C.18/2012/CRP.5(“ مشاريع متصلة”معىن : ٥ املادة  )م (٣  ١٥/١٢-٤٥/١١
  السيدة دوفيليت: احملاِضر    
  )E/C.18/2012/CRP.6(ألمم املتحدة النموذجية وآليات تغري املناخ اتفاقية ا  )و (٣  ٠٠/١٣-١٥/١٢
  السيدة دوفيليت: احملاِضر    
  غذاء    ٠٠/١٥-٠٠/١٣
  )تابع(اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وآليات تغري املناخ   )و (٣  ٠٠/١٦-٠٠/١٥
  السيدة دوفيليت: احملاِضر    
  استراحة للقهوة    ٤٥/١٦-٠٠/١٦
  )تابع(اتفاقية األمم املتحدة النموذجية وآليات تغري املناخ   )و (٣  ٤٥/١٦-١٥/١٦
  السيدة دوفيليت: احملاِضر    
  )E/C.18/2012/CRP.7(تصنيف اهليئات املختلطة   )ل (٣  ٤٥/١٧-٤٥/١٦
  السيد ثورونيي: احملاِضر    
  فرض الضرائب على املشاريع اإلمنائية  )ك (٣  ٠٠/١٨-٤٥/١٧
  ن ساسفيل وثورونييالسيدا: احملاِضران    

/ تــشرين األول١٨اخلمــيس، 
  أكتوبر

    

  ) م(، و )ل(، )ك(، )و(، )ج (٣تقرير املقرر بشأن البنود     ٣٠/١٠-٠٠/١٠
  )E/C.18/2012/CRP.8(الدليل املقترح إلجراءات التراضي : تسوية املنازعات  )ح (٣  ٣٠/١١-٣٠/١٠
  السيدة دوفيليت: احملاِضر    
  ة للقهوةاستراح    ٤٥/١١-٣٠/١١
ــة       )ن (٣  ٠٠/١٣-٤٥/١١ ــضافة الدوليـــ ــة املـــ ــريبة القيمـــ ــاالت ضـــ ــة يف حـــ ــشآت الدائمـــ ــسائل املنـــ مـــ

)E/C.18/2012/CRP.9(  
  السيد جريودي: احملاِضر    
  غذاء    ٠٠/١٥-٠٠/١٣
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  الربنامج  البند  التاريخ

  (E/C.18/S012/CRP.10) األرباح الرأمسالية: ١٣املادة   )هـ (٣  ٠٠/١٦-٠٠/١٥
  السيدة كابور: احملاِضر    
مــــسائل االســــتثمار املباشــــر األجــــنيب والــــضرائب املفروضــــة علــــى الــــشركات   )ع (٣  ٠٠/١٧-٠٠/١٦

)E/C.18/2012/CRP.11(  
  السيد أوليفر: احملاِضر    
  استراحة للقهوة    ١٥/١٧-٠٠/١٧
  )E/C.18/2012/5(مسائل النقل : ٨املادة   )س (٣  ٠٠/١٨-١٥/١٧
  ةاألمانة العام/السيدان فان دير مريوي: احملاِضر    

ــة،  ــشرين األول١٩اجلمعــ / تــ
  أكتوبر

    

  )ع(، و )س(، )ن(، )ح(، )هـ (٣تقرير املقرر بشأن البنود     ٣٠/١٠-٠٠/١٠
  )E/C.18/2012/CRP.12(بناء القدرات   )ط (٣  ٣٠/١١-٣٠/١٠
   أوكاورو-السيدة أومويغوي : احملاِضر    
  استراحة للقهوة    ٤٥/١١-٣٠/١١
  )تابع (بناء القدرات  )ط (٣  ١٥/١٢-٤٥/١١
   أوكاورو-السيدة أومويغوي : احملاِضر    
ــة        )ي (٣  ٠٠/١٣-١٥/١٢ ــصال احملمولــــ ــائل االتــــ ــا وســــ ــتخدم تكنولوجيــــ ــضرائب واســــ ــرض الــــ فــــ

)E/C.18/2012/CRP.13(  
   أوكاورو-السيدة أومويغوي : احملاِضر    
  غذاء    ٠٠/١٥-٠٠/١٣
  مواعيد الدورة التاسعة للجنة وجدول أعماهلا  ٤  ٣٠/١٦-٠٠/١٥
  استراحة للقهوة    ٤٥/١٦-٣٠/١٦
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة  ٥  ٤٥/١٧-٤٥/١٦
  اختتام الدورة الثامنة    ٠٠/١٨-٤٥/١٧
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