
 

 

 

 

 

 

 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 جمهـوريـة التشيـكوحكومة 

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

 على الدخل  في شأن الضرائب

 

 

 

 

 

 

 



  

  -2-  

 

 جمهورية التشيكإن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة  

بةةم نةة ن  الضةةريبم ولممةةت التهةةري الضةةريبم رغبةةةم ممهمةة  بةةم إبةةراة اتج بيةةة لتجمةة  ا  دوا 

 الضرائ  على الدخل،

 : بد إتجقت  على م  يلم

 (1المادة )

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه ا تج بية على األنخ ص المقيمين بم إحدى الدولتين المتع بدتين أو بم كلتيهم .

 (2المادة )

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

ه ا تج بية على ضرائ  الدخل المجروضة لمصةلةة كةل دولةة متع بةد  أو أبسة مه  تطبق هذ -1

 أو سلط ته  المةلية بصرف المظر عن طريقة برضه . سي سيةال

تعد من الضرائ  علةى الةدخل جميةت الضةرائ  المجروضةة علةى إجمة لم الةدخل، أو علةى  -2

صرف بم ملكية الممتلكة   عم صر الدخل بم  بيه  الضرائ  على المك س  الم تجة من الت

 الممقولة والضرائ  على ارتج ع بيمة رأس الم ل.الممقولة أو غير 

 : الضرائ  الة لية التم تطبق عليه  هذه ا تج بية بشكل خ ص هم -3

 ب لمسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

 الزك  . -

 ضريبة الدخل بم  بيه  ضريبة استثم ر الغ   الطبيعم.   -

  ر إليه  بيم  بعد بـ "الضريبة السعودية"(.)يش  

 جمهورية التشيـك:ب لمسبة إلى  ي(

 الضريبة على دخل األبراد.   -



  

  -3-  

 

 الضريبة على دخل األنخ ص الق نونيين. -

 "(.التشيك)يش ر إليه  بيم  بعد بـ "ضريبة   

التةةم  تطبةةق أحكةة ة هةةذه ا تج بيةةة أيضةة م علةةى أل ضةةريبة مم فلةةة أو مشةة بهة بةةم جوهرهةة  -4

تجرضه  أل من الدولتين المتع بدتين بعد ت ريخ توبيت هذه ا تج بيةة، إضة بة إلةى الضةرائ  

الة ليةة أو بةد م ممهة . وتبلة  كةل سةةلطة مختصةة بةم الةدولتين المتع بةدتين السةلطة األخةةرى 

 ب لتغييرا  الجوهرية التم أدخلت على أنظمته  الضريبية.

 (3ادة )ـالم

 تعريفات عامة

 ض هذه ا تج بية، م  لم يقتض سي ق المص خالف ذلك:ألغرا -1

يعمم مصطلح "المملكة العربية السعودية" إبليم المملكة العربية السعودية ويشةمل ذلةك  أ( 

الممةة طق الوابعةةة خةة ر  الميةة ه اابليميةةة التةةم تمةة رس المملكةةة العربيةةة السةةعودية علةةى 

المةوارد الطبيعيةة حقةوق السةي د  مي هه  وب ع بةرهة  والطبقة   الوابعةة تةةت التربةة و

 والو ية بمقتضى نظ مه  والق نون الدولم.

جمهوريةة عليه إبليم جمهورية التشيك الذل تم رس  "جمهورية التشيكيعمم مصطلح " ي(

 لق نون الدولم.واوبق م للق نون التشيكم  سي د التشيك حقوق ال

األخرى" المملكة العربية السةعودية أو تعمم عب رت  "دولة متع بد " و "الدولة المتع بد   جـ(

 بةس  م  يقتضيه سي ق المص.جمهورية التشيك 

أو يشةةمل مصةةطلح "نةةخص" أل بةةرد، أو أل نةةركة أو أل كيةة ن صخةةر مةةن األنةةخ ص  د(

 .سلط ته  المةلية أو  سي سيةوأبس مه  ال الدولة

 يعمةةم مصةةطلح "نةةركة" أل نةةخص اعتبةة رل أو أل كيةة ن يع مةةل علةةى أنةةه نةةخص هـ(

 اعتب رل ألغراض الضريبة.

تعمم عب رت  "مشروع ت بت لدولة متع بد " و "مشروع تة بت للدولةة المتع بةد  األخةرى"  و(

علةةى التةةوالم مشةةروع م يب نةةره مقةةيم بدولةةة متع بةةد  ومشةةروع م يب نةةره مقةةيم ب لدولةةة 
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 المتع بد  األخرى.

يله  مشةروع يوجةد مركةز تعمم عب ر  "نقل دولم" أل نقل بسجيمة أو ط ئر  يتولى تشةغ  (

إدارته الجعلم بم دولة متع بد ، م  عدا الة    التم يتم بيه  تشغيل السجيمة أو الطة ئر  

 بقط بين أم كن تقت داخل الدولة المتع بد  األخرى.

 يعمم مصطلح "مواطن": حـ(

 أل برد ح ئز على جمسية دولة متع بد . -

تسةتمد ذلةك الوضةت مةن األنظمةة أل نخص اعتبة رل أو نةركة أنةخ ص أو جمعيةة  -

 الم بذ  بم دولة متع بد .

 يعمم مصطلح "السلطة المختصة": ط(

ب لمسبة إلى المملكة العربية السةعودية، و ار  الم ليةة ويمثلهة  و يةر الم ليةة أو ممثلةه  -

 المجوض.

 و ير الم لية أو ممثله المجوض.جمهورية التشيك ب لمسبة إلى  -

ج بية بم أل وبت مةن ببةل دولةة متع بةد  بة ن أل عبة ر  أو مصةطلح لةم عمد تطبيق هذه ا ت -2

يرد له تعريف بيه ، وم  لم يقتض سي ق المص خالف ذلك، يكون له المعمى نجسةه بةم ذلةك 

بيمةة  يتعلةةق ب لضةةرائ  التةةم تطبةةق عليهةة  هةةذه  المتع بةةد  الوبةةت بموجةة  نظةة ة تلةةك الدولةةة

علةى أل  المتع بةد  الضريبية المطبقة لتلك الدولةةا تج بية، ويرجح أل معمى طبق م لألنظمة 

 .المتع بد  للعب ر  أو للمصطلح وبق م لألنظمة األخرى لتلك الدولة ىمعمى معط

 (4المادة )

 الـمقيـم

ألغةةراض هةةذه ا تج بيةةة تعمةةم عبةة ر  "مقةةيم بةةم دولةةة متع بةةد " أل نةةخص يخضةةت وبقةة م  -1

بسب  سةكمه أو إب متةه أو مكة ن ت سيسةه أو مةةل للضريبة بيه   المتع بد  تلك الدولة ةنظمأل

لكةن   تشةمل هةذه العبة ر  أل نةخص  أو أل معي ر صخةر ذل طبيعةة مم فلةة. الجعلم إدارته
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 بيم  يتعلق بقط ب لدخل من مص در بم تلك الدولةة المتع بد  خ ضت للضريبة بم تلك الدولة

 .المتع بد 

دولةةة متع بةةد " بةةم أل حةة ل تلةةك الدولةةة  ألغةةراض هةةذه ا تج بيةةة تشةةمل عبةة ر  "مقةةيم بةةم -2

يسةةتمد إعتبةة رل ته  المةليةةة وأل نةةخص  أيةة م مةةن أبسةة مه  السي سةةية أو سةةلط المتع بةةد  و

 وضعه من األنظمة الم بذ  بم تلك الدولة المتع بد  والمعمول به  بم تلك الدولة إم :

صخةةر  علةةى سةةبيل الةصةةر لغةةرض ديمةةم أو خيةةرل أو تعليمةةم أو علمةةم أو لغةةرض )أ(

 مم فل.

 أو لتوبير مع ن   تق عدية أو مم بت أخرى مم فلة لموظجين وبق م لخطة.)ي( 

( من هذه الم د  مقيم م بةم كلتة  الةدولتين المتع بةدتين 1عمدم  يكون برد وبق م ألحك ة الجقر  ) -3

 ب ن وضعه عمدئذ يتةدد ك آلتم:

سكن دائم به ، ب ن توابر له سكن دائةم  يعد مقيم م بقط بم الدولة المتع بد  التم يتوابر له أ( 

بم كلت  الدولتين المتع بدتين بيعد مقيم م بقط بم الدولة المتع بد  التم تكون بيه  عالب تةه 

 الشخصية وا بتص دية أوفق )مركز المص لح "الةيوية"(.

يتةوابر إذا لم يكن ممكم م تةديد الدولة المتع بد  التم بيه  مركةز مصة لةه الةيويةة أو لةم  ي(

له سكن دائم بم أل من الدولتين المتع بدتين، بيعد مقيم م بقةط بةم الدولةة المتع بةد  التةم 

 بيه  سكمه المعت د.

إذا ك ن له سكن معتة د بةم كلتة  الةدولتين المتع بةدتين أو لةم يكةن لةه سةكن معتة د بةم أل  جـ(

  .ممهم ، يعد مقيم م بقط بم الدولة المتع بد  التم يكون مواطم م بيه

إذا ك ن مواطم م بم كلت  الدولتين المتع بةدتين أو لةم يكةن مواطمة م بةم أل ممهمة ، بتسةول  د(

 السلطت ن المختصت ن بم الدولتين المتع بدتين الموضوع ب  تج ق المشترك.

( من هذه الم د  مقيم م بم كلت  الدولتين 1وبق م ألحك ة الجقر  ) -غير الجرد-عمدم  يكون نخص م   -4

 التم يوجد بيه  مركز إدارته الجعلم. المتع بد  ع بدتين ب نه يعد مقيم م بقط بم الدولةالمت

 (5المادة )
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 المنشأة الدائمة

ألغراض هذه ا تج بيةة، تعمةم عبة ر  "الممشة   الدائمةة" المقةر الث بةت للعمةل الةذل يةتم مةن  -1

 خالله مزاولة نش ط المشروع كلي م أو جزئي م.

 مش   الدائمة" بصجة خ صة:تشمل عب ر  "الم -2

 مركز إدار . أ(

 برع. ي(

 مكت . جـ(

 مصمت. د(

 ورنة. هـ(

 مك ن استخرا  الموارد الطبيعية. و(

 تشمل عب ر  "الممش   الدائمة" أيض م: -3

موبةت بمةة و أو إنشة و، أو مشةةروع تجميةت أو تركيةة ، أو أعمة  م إنةةرابية متعلقةة بهةة ، لكةةن  أ(

 أنهر.ستة لموبت أو المشروع أو تلك األعم ل مد  تزيد على بشرط أن يستمر مثل هذا ا

مةن خةةالل لدولةة متع بةةد  تةوبير خةدم   بمةة  بيهة  الخةدم   ا ستشةة رية مةن ببةةل مشةروع  ي(

مةةةوظجين أو عةةة ملين صخةةةرين يةةةوظجهم المشةةةروع لهةةةذا الغةةةرض، لكةةةن بشةةةرط أن تسةةةتمر 

مةد  أو مةدد تزيةد بةم مجموعهة  ل األخةرى الدولة المتع بد إبليم األعم ل من هذا الموع بم 

 أنهر خالل أل مد  افمم عشر نهرام. ستةعلى 

 على الرغم من األحك ة الس بقة بم هذه الم د ،   تشمل عب ر  "الممش   الدائمة": -4

اسةةةتخداة التسةةةهيال  بقةةةط لغةةةرض تخةةةزين أو عةةةرض السةةةلت أو البضةةة ئت التةةةم يملكهةةة   (أ

 .المشروع

البض ئت التم يملكه  المشروع بقط لغرض التخةزين أو  ا حتج ظ بمخزون من السلت أو ي(

 .العرض

ا حتج ظ بمخزون من السلت أو البضة ئت التةم يملكهة  المشةروع بقةط لغةرض المع لجةة  جـ(
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 .من ببل مشروع صخر

ا حتجةة ظ بمقةةر ف بةةت للعمةةل بقةةط لغةةرض نةةراو سةةلت أو بضةة ئت أو جمةةت معلومةة    د(

 .للمشروع

عمل بقط لغرض القية ة بة ل نشة ط صخةر ذل طبيعةة تةضةيرية أو ا حتج ظ بمقر ف بت لل هـ(

 مس عد  للمشروع.

ا حتج ظ بمقر ف بت للعمل بقط ألل مزيج من األنشطة المةذكور  بةم الجقةرا  الجرعيةة  و(

بشةرط أن يكةون المشة ط الكلةم للمقةر الث بةت للعمةل المة تج من هةذه الجقةر  )أ( إلى )هـ( 

 ية أو مس عد .عن هذا المزيج له طبيعة تةضير

خةالف الوكيةل  -( من هذه الم د  إذا كة ن نةخص 2( و )1على الرغم من أحك ة الجقرتين ) -5

يعمةةل بةةم دولةةة  -مةةن هةةذه المةة د  (6المتمتةةت بوضةةت مسةةتقل والةةذل تمطبةةق عليةةه الجقةةر  )

يعةد أن لديةه  متع بد  ني بة عن مشةروع تة بت للدولةة المتع بةد  األخةرى، بة ن هةذا المشةروع

دائمةةة بةةم الدولةةة المتع بةةد  المةةذكور  أو م بيمةة  يتعلةةق ب يةةة أعمةة ل يقةةوة بهةة  ذلةةك  ممشةة  

 الشخص للمشروع، إذا ك ن هذا الشخص:

ابةةراة العقةةود ب سةةم  المتع بةةد  لديةةه صةةالحية ويم رسةةه  بشةةكل معتةة د بةةم تلةةك الدولةةة أ(

مةن هةذه  (4المشروع، م  لم تكن هذه األعم ل مقصور  علةى تلةك الةوارد  بةم الجقةر  )

المةة د  والتةةم إذا تمةةت مب نةةرته  مةةن خةةالل مقةةر ف بةةت للعمةةل   تجعةةل مةةن هةةذا المقةةر 

 الث بت للعمل ممش   دائمة بمقتضى أحك ة تلك الجقر .

المةذكور   المتع بةد  أو ليس لديه مثل هذه الصالحية لكمه يةتجظ بشكل معت د بم الدولةة ي(

د ممهةة  بشةةكل ممةةتظم السةةلت أو البضةة ئت أو م بمخةةزون مةةن السةةلت أو البضةة ئت التةةم يةةور

 ني بة عن المشروع.

  يعد أن لمشروع دولة متع بد  ممش   دائمةة بةم الدولةة المتع بةد  األخةرى بسةب  مزاولتةه  -6

األخرى بقةط عةن طريةق سمسة ر أو وكيةل عة ة ب لعمولةة أو  المتع بد  للعمل بم تلك الدولة

مثل هؤ و األنةخ ص ب ألسةلوي المعتة د أل وكيل صخر ذل وضت مستقل، بشرط أن يعمل 
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ولكن عمدم  تكون أعم ل مثل هذا الوكيل مكّرسة بشكل ك مةل أو نةبه ك مةل للعمةل  لعملهم.

السةيطر  عليهة ،  حقني بة عن المشروع والمش ريت األخرى المسيطر عليه  من ببله أو له 

 لجقر .ب نه   يعتبر وكيالم ذا وضت مستقل ضمن المعمى المقصود بم هذه ا

إن كون نركة مقيمة بم دولة متع بد  تسيطر على نركة أو مسيطر عليه  مةن ببةل نةركة  -7

األخةرى )سةواو  المتع بةد  مقيمة ب لدولة المتع بد  األخرى، أو تزاول عمالم بةم تلةك الدولةة

من خالل ممش   دائمة أو غيره ( ب ن ذلةك الوابةت بةم حةد ذاتةه   يجعةل أية م مةن الشةركتين 

 دائمة للشركة األخرى. ممش  

 (6المادة )

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الةذل يةصةل عليةه مقةيم بةم دولةة متع بةد  مةن ممتلكة   غيةر ممقولةة )بمة  بةم ذلةك  -1

الةةدخل مةةن الزراعةةة أو اسةةتغالل الغ بةة  ( الك ئمةةة بةةم الدولةةة المتع بةةد  األخةةرى يجةةو  

 بد  األخرى.إخض عه للضريبة بم تلك الدولة المتع 

يكون لعب ر  "الممتلك   غير الممقولة" المعمى الوارد له  وبق م لمظ ة الدولةة المتع بةد  التةم  -2

توجةةد بهةة  الممتلكةة   المعميةةة. وعلةةى أل حةة ل، بةة ن العبةة ر  تشةةتمل علةةى الملكيةةة الملةقةةة 

اسةتغالل ب لممتلك   غير الممقولة والثةرو  الةيوانيةة والمعةدا  المسةتخدمة بةم الزراعةة و

الغ ب   والةقوق التةم تطبةق بشة نه  أحكة ة المظة ة العة ة المتعلقةة بملكيةة األراضةم، وحةق 

ا نتجةة ع ب لممتلكةة   غيةةر الممقولةةة والةقةةوق بةةم المةةدبوع   المتغيةةر  أو الث بتةةة مق بةةل 

ا سةةةتغالل أو الةةةةق بةةةم اسةةةتغالل الترسةةةب   المعدنيةةةة والمصةةة در والمةةةوارد الطبيعيةةةة 

 عد السجن والط ئرا  من الممتلك   غير الممقولة.األخرى، و  ت

( مةةن هةةذه المةة د  علةةى الةةدخل المةة تج مةةن اسةةتخداة الممتلكةة   غيةةر 1تطبةةق أحكةة ة الجقةةر  ) -3

 الممقولة بصور  مب نر  أو ت جيره ، أو استغالله  ب ل نكل صخر.

متلكةة   غيةةر ( مةةن هةةذه المةة د  علةةى الةةدخل مةةن الم3( و )1تطبةةق أيضةة م أحكةة ة الجقةةرتين ) -4
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الممقولةةة لمشةةروع، وعلةةى الةةدخل مةةن الممتلكةة   غيةةر الممقولةةة المسةةتخدمة ألداو خةةدم   

 نخصية مستقلة.

 (7المادة )

 أرباح األعمال

بقةط،  المتع بةد  تخضت األرب ح الع ئد  لمشروع ت بت لدولة متع بد  للضريبة بم تلك الدولةة -1

بد  األخرى عن طريق ممش   دائمة بيه . بة ن م  لم يب نر المشروع نش ط م بم الدولة المتع 

ب نر المشروع نش ط م ك لمذكور صنج م، ب نه يجو  برض الضريبة على أرب ح المشروع بةم 

 الدولة المتع بد  األخرى، ولكن ب لقدر الذل يمكن أن يمس  إلى تلك الممش   الدائمة.

مشةةروع تةة بت لدولةةة متع بةةد   ( مةةن هةةذه المةة د ، عمةةدم  يب نةةر3مةةت مراعةة   أحكةة ة الجقةةر  ) -2

نشةة ط م بةةم الدولةةة المتع بةةد  األخةةرى عةةن طريةةق ممشةة   دائمةةة ب ئمةةة بيهةة ، تةةةدد كةةل دولةةة 

متع بد  أرب ح تلك الممش   الدائمة على أس س األرب ح التم يتوبت تةقيقه  لو كة ن مشةروع م 

ه  أو بم ظةروف مستقالم يب نر األنشطة نجسه  أو أنشطة مش بهة بم الظروف نجسممجردام و

 مش بهة، ويتع مل بصجة مستقلة تم م م مت المشروع الذل يمثل ممش   دائمة له.

عمد تةديد أرب ح ممش   دائمة يسمح بخصم المصروب   المتكبد  ألغراض أعمة ل الممشة     -3

الدائمة بم  بم ذلك المصروب   التمجيذية وااداريةة العموميةة، سةواوم تةم تكبةده  بةم الدولةة 

التم توجةد بيهة  الممشة   الدائمةة أو بةم أل مكة ن صخةر. ولكةن   يسةمح بمثةل ذلةك  تع بد الم

بةةت مق بةةل اسةةترداد المجقةة    الخصةةم ب لمسةةبة أليةةة مبةة ل  مدبوعةةة، إن وجةةد ، )خةةالف مةة  دد

الجعلية( من ببل الممش   الدائمة للمكت  الرئيس للمشروع أو ألل من مك تبةه األخةرى علةى 

ة أو مدبوع   مم فلة أخرى مق بل استخداة حقةوق بةراوا  ااختةراع نكل إت وا  أو رسو

أو حقوق أخرى أو على نكل عمو   مق بل أداو خدم   معيمة أو مق بةل اادار  أو )بيمة  

عدا ح لة المشروع المصةربم( علةى نةكل دخةل مةن مط لبة   الةدين بيمة  يتعلةق بة ألموال 

ؤخةةذ بةةم ا عتبةة ر عمةةد تةديةةد أربةة ح الممشةة   المقرضةةة إلةةى الممشةة   الدائمةةة. وب لمثةةل   ي
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ةةل مةةن ببةةل تلةةك  الدائمةةة المبةة ل  )خةةالف مةة  دبةةت مق بةةل اسةةترداد المجقةة   الجعليةةة( التةةم تدةم 

الممش   الدائمة على حس ي المكت  الرئيس للمشروع أو ألٍّ من مك تبه األخرى على نةكل 

حقةوق بةراوا  ااختةراع أو إت وا  أو رسةوة أو مةدبوع   مم فلةة أخةرى مق بةل اسةتخداة 

حقوق أخرى، أو على نكل عمو   مق بل أداو خةدم   معيمةة أو مق بةل اادار ، أو )بيمة  

عدا ح لة المشروع المصةربم( علةى نةكل دخةل مةن مط لبة   الةدين بيمة  يتعلةق بة ألموال 

 المقرضة إلى المكت  الرئيس للمشروع أو ألٍّ من مك تبه األخرى.

م دولة متع بد  علةى تةديةد األربة ح التةم تمسة  إلةى ممشة   دائمةة علةى إذا جرى العرف ب -4

( 2أس س تقسيم نسبم ألربة ح المشةروع الكليةة علةى أجزائةه المختلجةة، بة ن أحكة ة الجقةر  )

من هذه الم د    تممت تلك الدولة المتع بد  من تةديةد األربة ح التةم تخضةت للضةريبة علةى 

ى عليه العرف. غير أن طريقةة التقسةيم المسةبم المتبعةة أس س هذا التقسيم المسبم الذل جر

 يج  أن تؤدل إلى نتيجة تتجق مت المب دئ الوارد  بم هذه الم د .

أرب ح األعم ل التم يةققه  مشروع بم إحدى الدولتين المتع بدتين من تصةدير بضة ئت إلةى   -5

د  األخرى. وإذا انتملت الدولة المتع بد  األخرى   تخضت للضريبة بم تلك الدولة المتع ب

بةةم الدولةةة المتع بةةد  مةةن خةةالل ممشةة   دائمةةة  عقةةود التصةةدير علةةى أنشةةطة أخةةرى تمةة رس

األخرى ب ن الدخل المكتس  من مثل تلةك األنشةطة يجةو  أن يخضةت للضةريبة بةم الدولةة 

 المتع بد  األخرى.

  الدائمةة بشةراو سةلت أو   يمس  أل ربح إلى ممش   دائمة استم دام بقةط إلةى بية ة تلةك الممشة  -6

 بض ئت للمشروع.

ألغراض الجقرا  الس بقة، تةدد األرب ح التةم تمسة  إلةى الممشة   الدائمةة ب لطريقةة نجسةه   -7

غ إتب ع طريقة أخرى.  ع م م بعد ع ة، م  لم يكن هم ك سب  وجيه وك ف يسوِّ

ةقةق مةن التصةميت المت ألربة حتشمل عبة ر  "أربة ح األعمة ل" دون ا بتصة ر علةى ذلةك، ا -8

والتجةةة ر  واألعمةةة ل المصةةةربية )البمكيةةةة(، والتةةة مين، وعمليةةة   المقةةةل الةةةداخلم، وتةةةوبير 

الخدم  . و  تشمل هذه العب ر  الدخل المتةقق مةن الخةدم   الشخصةية التةم يؤديهة  بةرد 
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 بصجته موظج م أو يؤديه  بصجة مستقلة. سواوم 

نظةة ة بةةم دولةةة متع بةةد  يتعلةةق ب لضةةريبة لةةيس بةةم هةةذه المةة د  مةة  يةةؤفر علةةى تطبيةةق أل  -9

 .المجروضة على األرب ح المتةققة لغير المقيمين من نش ط الت مين

عمدم  تشتمل األربة ح علةى بمةود للةدخل عولجةت بشةكل ممجصةل بةم مةواد أخةرى بةم هةذه -11

 ا تج بية، ب ن أحك ة تلك المواد لن تت فر ب حك ة هذه الم د .

 (8المادة )

 والجوي النقل البحري

بةم المقةل الةدولم للضةريبة بقةط بةم أو طة ئرا  تخضت األرب ح المتةققة من تشةغيل سةجن  -1

 الدولة المتع بد  التم يوجد بيه  مركز اادار  الجعلم للمشروع.

إذا ك ن مركز اادار  الجعلم لمشروع نقل بةرل يقت علةى مةتن سةجيمة ب نةه يعةد وابعة م بةم  -2

د بيه  ميم و موطن السجيمة، وإن لم يوجد مثةل هةذا المةوطن، بيعةد الدولة المتع بد  التم يوج

 وابع م بم الدولة المتع بد  التم يقيم بيه  مشغل السجيمة.

( من هذه الم د  أيض م على األرب ح المتةققة من المش ركة بةم اتةة د 1تطبق أحك ة الجقر  ) -3

 أو عمل مشترك أو وك لة تشغيل دولية.

 (9المادة )

 ات المشتركةالمشروع

 عمدم : -1

يش رك مشروع ت بت لدولة متع بد  بصور  مب نةر  أو غيةر مب نةر  بةم إدار  مشةروع  أ(

 ت بت للدولة المتع بد  األخرى أو بم السيطر  عليه أو بم رأس م له.

أو يش رك نجس األنخ ص بصةور  مب نةر  أو غيةر مب نةر  بةم إدار  أو بةم السةيطر   ي(

روع تة بت لدولةة متع بةد  وبةم مشةروع تة بت للدولةة المتع بةد  على أو بم رأس م ل مشة

 األخرى.
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وبةةم أل مةةن الةةة لتين، إذا وضةةعت أو برضةةت نةةروط بةةين المشةةروعين بيمةة  يتعلةةق  

بعالبتهم  التج رية أو الم لية تختلف عن تلةك التةم تكةون بةين مشةروعين مسةتقلين عةن 

من المشروعين لةو لةم تكةن هةذه بعضهم ، ب ن أية أرب ح ك ن من الممكن أن يةققه  أل 

الشةةروط ب ئمةةة، ولكمةةه لةةم يةققهةة  بسةةب  وجةةود هةةذه الشةةروط، يجةةو  إدراجهةة  ضةةمن 

 أرب ح هذا المشروع وإخض عه  للضريبة تبع م لذلك.

 –وأخضةعته  للضةريبة وبقة م لةذلك-إذا أدرجت دولة متع بد  ضمن أرب ح مشةروع تة بت لهة   -2

  األخةةرى تةةم إخضةة عه  للضةةريبة بةةم تلةةك الدولةةة أربةة ح مشةةروع تةة بت للدولةةة المتع بةةد

المتع بةد  المتع بد  األخرى، وك نت هذه األرب ح المدرجة ستتةقق للمشةروع التة بت للدولةة 

المةةذكور  أو م لةةو ك نةةت الشةةروط بةةين المشةةروعين هةةم الشةةروط ذاتهةة  التةةم تكةةون بةةين 

 و حةة    ا حتيةة ل أو ب سةةتثم -عمدئةةذاألخةةرى  المتع بةةد  مشةة ريت مسةةتقلة، بعلةةى الدولةةة

سة  علةى مبلة  الضةريبة المجةروض إجةراو التعةديل المم  -ااهم ل الت ة أو الت خر المتعمد 

. لتةديد مثةل هةذا التعةديل يتعةين مراعة   األحكة ة المتع بد  على تلك األرب ح بم تلك الدولة

دتين بيمة  بيمهمة  األخرى لهذه ا تج بية، وتتش ور السلطت ن المختصت ن بم الدولتين المتع بة

 متى دعت الضرور  لذلك.

 (11المادة )

 أرباح األسهم

يجو  أن تخضةت أربة ح األسةهم التةم تةدبعه  نةركة مقيمةة بةم دولةة متع بةد  إلةى مقةيم بةم  -1

 الدولة المتع بد  األخرى للضريبة بم تلك الدولة المتع بد  األخرى.

 

للضريبة بم الدولة المتع بد  التم تقةيم  ومت ذلك، يجو  أيض م أن تخضت أرب ح األسهم تلك -2

. ولكةةن إذا كةة ن الم لةةك المتع بةةد  بيهةة  الشةةركة الدابعةةة لألربةة ح ووبقةة م ألنظمةةة تلةةك الدولةةة

الممتجت ب رب ح األسهم مقيم م بم الدولة المتع بةد  األخةرى، بة ن الضةريبة المجروضةة يجة  
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ألسةهم.   تةؤفر هةذه الجقةر  علةى ( من إجم لم بيمة أرب ح ا%5ب لم ئة ) خمسةأ  تتج و  

 خضوع الشركة للضريبة بيم  يختص ب ألرب ح التم تدبت ممه  أرب ح األسهم.

تعمم عب ر  "أرب ح األسهم" كم  هم مستخدمة بم هةذه المة د  الةدخل مةن األسةهم أو أسةهم  -3

 -خةرى "ا نتج ع" أو حقوق "ا نتج ع" أو أسهم التعدين أو أسةهم المؤسسةين أو الةقةوق األ

خضةت يل ذالةاآلخةر المشة ركة بةم األربة ح، وكةذلك الةدخل  -التم   تمثل مط لبة   ديةون 

المقيمة بيه   المتع بد لمجس المع ملة الضريبية مثل الدخل من األسهم بموج  أنظمة الدولة 

 لألرب ح. أو الدابعة الشركة المو عة

ا كة ن الم لةك الممتجةت ب ربة ح األسةهم ( من هةذه المة د  إذ2( و )1  تمطبق أحك ة الجقرتين ) -4

مقيم م بم دولة متع بد  ويزاول عمةالم بةم الدولةة المتع بةد  األخةرى التةم تقةيم بيهة  الشةركة 

 الدابعة ألرب ح األسهم من خالل ممش   دائمةة موجةود  بيهة ، أو كة ن يةؤدل بةم تلةك الدولةة

، وك نت ملكيةة األسةهم التةم األخرى خدم   نخصية مستقلة من ب عد  ف بتة بيه  المتع بد 

دبعت بسببه  أرب ح األسهم مرتبطةة بعلية م بهةذه الممشة   الدائمةة أو الق عةد  الث بتةة. بةم مثةل 

 وبق م للة لة. من هذه ا تج بية( 14( أو الم د  )7هذه الة لة تمطبق أحك ة الم د  )

لةة المتع بةد  األخةرى، بةال إذا حققت نركة مقيمة بم دولة متع بد  أرب ح م أو دخالم مةن الدو -5

األخرى أل ضريبة علةى أربة ح األسةهم التةم تةدبعه   المتع بد  يجو  أن تجرض تلك الدولة

األخةرى  المتع بةد  الشركة إ  بقدر م  يدبت من أرب ح األسهم هذه إلى مقةيم بةم تلةك الدولةة

ارتب طةة م بعليةة م  أو ب لقةةدر الةةذل تكةةون بيةةه الملكيةةة التةةم تةةدبت بسةةببه  أربةة ح األسةةهم مرتبطةةة

األخةرى. كمة    يجةو  لهة   المتع بةد  بممش   دائمة أو ب عةد  ف بتةة موجةود  بةم تلةك الدولةة

إخض ع أرب ح الشركة غير المو عة للضريبة على أرب ح الشركة غير المو عةة حتةى لةو 

دخةالم  ك نت أرب ح األسهم المدبوعة أو األرب ح غير المو عة تمثل كلي م أو جزئي م أرب ح م أو

 األخرى. المتع بد  ن نئ م بم تلك الدولة

 (11المادة )
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 الدخل من مطالبات الدين

يخضت الدخل من مط لب   الدين الم نئ بم دولة متع بد  وم لكه المسةتجيد مقةيم بةم الدولةة  -1

 األخرى.المتع بد  المتع بد  األخرى للضريبة بقط بم تلك الدولة 

   الةةدين" كمةة  هةةم مسةةتخدمة بةةم هةةذه المةة د  الةةدخل مةةن تعمةةم عبةة ر  "الةةدخل مةةن مط لبةة -2

مط لب   الدين من أل نةوع سةواو تةم ت ميمهة  بةرهن أة  ، وسةواو لهة  الةةق بةم المشة ركة 

ب ربةة ح المةةدين أة  ، وبشةةكل خةة ص الةةدخل مةةن السةةمدا  الم ليةةة الةكوميةةة، والسةةمدا  

ثةل هةذه السةمدا  الم ليةة أو وسمدا  الةديون بمة  بةم ذلةك العةالوا  والجةوائز المرتبطةة بم

السمدا  أو سمدا  الةديون. و  تعةد الجةزاوا  عةن الةدبع   المتة خر  دخةالم مةن مط لبة   

أل بمود من الةدخل  عب ر  "الدخل من مط لب   الدين"  تشمل . الدين ألغراض هذه الم د 

 .اتج بية من هذه ا (11( من الم د  )3الذل يعتبر ك رب ح أسهم وبق م ألحك ة الجقر  )

( من هذه المة د  إذا كة ن الم لةك الممتجةت مةن الةدخل مةن مط لبة   1)    تمطبق أحك ة الجقر -3

مثةل الدين، مقيم م بم دولة متع بد  ويزاول عمالم بم الدولة المتع بد  األخرى التم نش  بيهة  

 متع بةةد ال الةدخل مةةن خةالل ممشةة   دائمةة موجةةود  بيهة ، أو كة ن يةةؤدل بةم تلةةك الدولةةهةذا 

األخرى خدم   نخصية مستقلة من ب عد  ف بتة بيه ، وك نت مط لبة الدين التةم دبةت عمهة  

الدخل من مط لبة الدين مرتبطة بعلي م بهذه الممشة   الدائمةة أو الق عةد  الث بتةة. بةم مثةل تلةك 

 ( من هذه ا تج بية وبق م للة لة.14( أو الم د  )7الة لة تمطبق أحك ة الم د  )

يعد الدخل من مط لب   الدين ن نئ م بم دولة متع بد  عمدم  يكون الشخص الدابت مقيمة م بةم  -4

 . ومت ذلك إذا ك ن الشخص الذل يدبت ذلةك الةدخل مةن مط لبة   الةدين المتع بد  تلك الدولة

يملك بم دولة متع بد  ممش   دائمةة  - سواو ك ن هذا الشخص مقيم م بم دولة متع بد  أة   -

ب عد  ف بتة مرتبطة ب لمديونية الم نئ عمه  الدخل من مط لب   الدين المةدبوع، وتتةمةل أو 

ذلك الدخل هذه الممشة   الدائمةة أو الق عةد  الث بتةة، عمدئةذ يعةد هةذا الةدخل ن نةئ بةم الدولةة 

 التم توجد بيه  الممش   الدائمة أو الق عد  الث بتة. المتع بد 
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ط لبةة   الةةدين، بسةةب  عالبةةة خ صةةة بةةين الجهةةة الدابعةةة عمةةدم  يكةةون مبلةة  الةةدخل مةةن م -5

والم لك الممتجت أو بيمهم  مع م ونخص صخر، بيم  يتعلق ب لدين الذل يةدبت عمةه هةذا الةدخل، 

يزيد على المبل  الذل ك ن سيتم ا تج ق عليه بين الجهة الدابعةة والم لةك الممتجةت بةم غية ي 

بقةط علةى المبلة  المةذكور أخيةرام، بةم مثةل هةذه  تلك العالبة، ب ن أحك ة هةذه المة د  تمطبةق

الة لةة، بة ن الجةزو الزائةد مةةن المةدبوع   يظةل خ ضةع م للضةةريبة طبقة م ألنظمةة كةل دولةةة 

 متع بد  مت وجوي مراع   األحك ة األخرى لهذه ا تج بية.

 (12المادة )

 اإلتـاوات

ى مقةيم بةم الدولةة المتع بةد  يجو  أن تخضت اات وا  التم تمش  بم دولة متع بد  وتةدبت إلة -1

 األخرى. المتع بد  األخرى للضريبة بم تلك الدولة

ومت ذلك، يجو  أن تخضت تلك اات وا  أيض م للضريبة بم الدولة المتع بد  التم تمش  بيه   -2

وبق م ألنظمة تلك الدولة المتع بد ، لكن إذا ك ن الم لك الممتجت من اات وا  مقيم م بةم الدولةة 

( مةن %11ب لم ئة ) عشر ع بد  األخرى، ب ن الضريبة المجروضة يج  أ  تزيد عن المت

 المبل  ااجم لم لإلت وا .

المدبوع   من أل نوع التم يةتم  -كم  هو مستخدة بم هذه الم د -يعمم مصطلح "إت وا "  -3

 تسلمه  مق بل استعم ل أو حق اسةتعم ل أل حةق نشةر عمةل أدبةم أو بمةم أو علمةم بمة  بةم

ذلةةك األبةةالة السةةيمم ئية، أو أبةةالة أو أنةةرطة البةةا ااذاعةةم أو التليجزيةةونم أو أل بةةراو  

إختراع أو عالمة تج رية، أو تصةميم أو نمةوذ ، أو مخطةط، أو تركيبةة أو مع لجةة سةرية، 

أو مق بةةةل اسةةةتعم ل أو حةةةق اسةةةتعم ل معةةةدا  صةةةم عية، أو تج ريةةةة أو علميةةةة أو مق بةةةل 

 تج ري الصم عية، أو التج رية أو العلمية.المعلوم   المتعلقة ب ل

( مةن هةذه المة د  إذا كة ن الم لةك الممتجةت مةن ااتة وا ، 2( و )1  تمطبق أحك ة الجقرتين ) -4

مقيم م بم دولة متع بد ، ويةزاول عمةالم بةم الدولةة المتع بةد  األخةرى التةم نشة   بيهة  هةذه 

 المتع بةةد   ن يةةؤدل بةةم تلةةك الدولةةةااتةة وا  مةةن خةةالل ممشةة   دائمةةة موجةةود  بيهةة ، أو كةة
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األخرى خدم   نخصية مستقلة من خةالل ب عةد  ف بتةة بيهة ، وكة ن الةةق أو الملكيةة التةم 

تدبت عمه  اات وا  مرتبطة بعلي م بهذه الممش   الدائمة أو الق عد  الث بتة، بم مثل هذه الة لة 

 وبق م للة لة. ( من هذه ا تج بية14) الم د  ( أو7تمطبق أحك ة الم د  )

. ومةت ذلةك المتع بةد  تعد اات وا  بد نش   بم دولة متع بد  إذا دبعه  مقةيم بةم تلةك الدولةة -5

ب ذا ك ن الشخص الذل يدبت اات وا ، سواو كة ن مقيمة م بةم دولةة متع بةد  أة  ، يملةك بةم 

ت عمهةة  تلةةك دولةةة متع بةةد  ممشةة   دائمةةة أو ب عةةد  ف بتةةة مرتبطةة م بهةة  ا لتزامةة   التةةم تةةدب

اات وا ، وك نت تلةك الممشة   الدائمةة أو الق عةد  الث بتةة تتةمةل عة و دبةت هةذه ااتة وا ، 

التةم توجةد بيهة  الممشة   الدائمةة أو  المتع بةد  عمده  تعد هذه اات وا  بةد نشة   بةم الدولةة

 الق عد  الث بتة.

عةةة والم لةةك الممتجةةت أو بسةةب  عالبةةة خ صةةة بةةين الجهةةة الداب-عمةةدم  يكةةون مبلةة  ااتةة وا   -6

بيمةة  يتعلةةق ب  سةةتخداة أو الةةةق أو المعلومةة   التةةم يةةدبت  -بيمهمةة  معةة م وبةةين نةةخص صخةةر

مق بالم له ، يزيد على المبل  الذل ك ن سيتم ا تج ق عليه بين الجهة الدابعة والم لةك الممتجةت 

ذكور أخيةرام. وبةم بم غي ي تلك العالبة ب ن أحك ة هذه المة د  تمطبةق بقةط علةى المبلة  المة

مثل هذه الة لة، ب ن الجزو الزائد مةن المةدبوع   يظةل خ ضةع م للضةريبة طبقة م لمظة ة كةل 

 دولة متع بد ، مت وجوي مراع   األحك ة األخرى لهذه ا تج بية.

 (13المادة )

 األرباح الرأسمالية

مقولةة، المةذكور  بةم األرب ح المتةققة لمقيم بم دولة متع بد  من نقل ملكية ممتلك   غير م -1

( مةةن هةةذه ا تج بيةةة، والوابعةةة بةةم الدولةةة المتع بةةد  األخةةرى، يجةةو  أن تخضةةت 6المةة د  )

 األخرى. المتع بد  للضريبة بم تلك الدولة

األرب ح الم تجة من نقل ملكية ممتلك   ممقولة تشكل جزوام من الممتلكة   التج ريةة لممشة    -2

متع بةد  بةم الدولةة المتع بةد  األخةرى أو الم تجةة مةن نقةل دائمة يمتلكه  مشروع ت بت لدولة 
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ملكيةةة ممتلكةة   ممقولةةة متعلقةةة بق عةةد  ف بتةةة متةةوابر  لمقةةيم مةةن دولةةة متع بةةد  بةةم الدولةةة 

المتع بد  األخرى لغرض أداو خدم   نخصية مستقلة بم  بم ذلك األرب ح مةن نقةل ملكيةة 

المشروع( أو مثل هذه الق عد  الث بتة، يجو  مثل هذه الممش   الدائمة )بمجرده  أو مت ك مل 

 أن تخضت للضريبة بم تلك الدولة المتع بد  األخرى.

األرب ح الم تجة من نقل ملكية سجن أو طة ئرا  تعمةل بةم المقةل الةدولم، أو مةن نقةل ملكيةة  -3

ممتلك   ممقولةة متعلقةة بتشةغيل مثةل هةذه السةجن أو الطة ئرا ، تخضةت للضةريبة بقةط بةم 

 المتع بد  التم يوجد بيه  مركز اادار  الجعلم للمشروع. الدولة

أو مصة لح سةهم أ ةمن التصرف بةم ملكية  دولة متع بد بم التم يةصل عليه  مقيم األرب ح -4

تلةك  بةم ضةريبةلل أن تخضةتخةرى، يجةو  ألا  نركة مقيمة بم الدولةة المتع بةدأخرى بم 

 خرى.ألا  الدولة المتع بد

مةةن نقةةل أل ملكيةةة غيةةر تلةةك المشةة ر إليهةة  بةةم الجقةةرا  السةة بقة تخضةةت األربةة ح المتةققةةة  -5

 للضريبة بقط بم الدولة المتع بد  التم يقيم بيه  ن بل الملكية.

 (14المادة )

 الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذل يكتسبه مقيم بم دولة متع بد  بيم  يتعلق بخةدم   مهميةة أو أنشةطة أخةرى ذا   -1

بيمةة  عةةدا أل مةةن الةةة     المتع بةةد  يخضةةت للضةةريبة بقةةط بةةم تلةةك الدولةةةطبيعةةة مسةةتقلة 

 الت لية، حيا يجو  أن يخضت مثل هذا الدخل أيض م للضريبة بم الدولة المتع بد  األخرى:

إذا ك ن لديه ب عد  ف بتة متةوابر  لةه بصةجة ممتظمةة بةم الدولةة المتع بةد  األخةرى ألداو  أ(

  أن يخضةةةت الةةةدخل للضةةةريبة بةةةم الدولةةةة المتع بةةةد  أنشةةةطته، بةةةم تلةةةك الة لةةةة، يجةةةو

 األخرى، ولكن بقط ب لقدر الذل يمس  إلى تلك الق عد  الث بتة.

إذا كةة ن موجةةودام بةةم الدولةةة المتع بةةد  األخةةرى لمةةد  أو لمةةدد تصةةل إلةةى أو تزيةةد بةةم  ي(

ليةة ( يوم م بم أل مد  إفمم عشر نهرام تبدأ أو تمتهم بم السةمة الم 183مجموعه  عن )
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المعمية. بم تلةك الة لةة، بة ن مقةدار الةدخل المتةقةق بقةط مةن أنشةطته المةؤدا  بةم تلةك 

 األخرى. المتع بد  األخرى، يجو  أن يخضت للضريبة بم الدولة المتع بد  الدولة

تشمل عب ر  "الخدم   المهميةة" بوجةه خة ص األنشةطة المسةتقلة بةم المجة    العلميةة أو  -2

التربويةةة أو التعليميةةة وكةةذلك األنشةةطة المسةةتقلة التةةم يزاولهةة  األطبةة و  األدبيةةة أو الجميةةة أو

 والمة مون والمهمدسون والمعم ريون، وأطب و األسم ن والمة سبون.

 (15المادة )

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( مةن هةذه ا تج بيةة بة ن الرواتة  واألجةور 19( و )18( و )16مت مراع   أحكة ة المةواد ) -1

 -بيمةة  يتعلةةق بوظيجةةة  - بةة   المم فلةةة األخةةرى التةةم يكتسةةبه  مقةةيم بةةم دولةةة متع بةةد  والمك

، مة  لةم تةتم مزاولتهة  بةم الدولةة المتع بةةد   المتع بةد  تخضةت للضةريبة بقةط بةم تلةك الدولةة

األخةةرى، بةة ذا تمةةت مزاولتهةة  بةةم الدولةةة المتع بةةد  األخةةرى يجةةو  أن تخضةةت مثةةل هةةذه 

 األخرى. المتع بد  بة بم تلك الدولةالمك ب   المكتسبة للضري

( من هذه الم د ، ب ن المك ب   التم يكتسبه  مقةيم بةم دولةة 1على الرغم من أحك ة الجقر  ) -2

متع بد  بيم  يتعلق بوظيجة يتم مزاولته  بم الدولة المتع بد  األخرى، تخضت للضريبة بقةط 

 :يت الشروط الت ليةإذا تم توبر  جمالمذكور  أو م  المتع بد  بم الدولة

األخةةرى لمةةد  أو لمةةدد   تتجةة و  بةةم  المتع بةةد  إذا كةة ن المسةةتجيد موجةةودام بةةم الدولةةة أ(

 ( يوم م بم أل مد  إفمم عشر نهرام تبدأ أو تمتهم بم السمة الم لية المعمية.183مجموعه  )

  المتع بةةد وأن تكةةون المك بةة   مدبوعةةة مةةن ببةةل صةة ح  عمةةل غيةةر مقةةيم بةةم الدولةةة ي(

 األخرى أو ني بة عمه.

وأن   تكون المك ب   بد تةملته  ممش   دائمة أو ب عد  ف بتة يملكه  صة ح  العمةل بةم  جـ(

 األخرى. المتع بد  الدولة

على الرغم من األحك ة الس بقة بم هذه الم د ، ب ن المك بة   المكتسةبة بيمة  يتعلةق بوظيجةة  -3

المقةل الةدولم يجةو  أن تخضةت للضةريبة بةم تم رس على مةتن سةجيمة أو طة ئر  تعمةل بةم 
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 الدولة المتع بد  التم يوجد بيه  مركز اادار  الجعلم للمشروع.

 (16المادة )

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتع ي أعض و مجلس اادار  والمدبوع   المم فلة األخرى التم يكتسبه  مقيم بةم دولةة   

نةركة مقيمةة بةم الدولةة يئةة أخةرى مم فلةة بةم أو أل همتع بد  بصجته عضوام بم مجلس إدار  

 األخرى. المتع بد المتع بد  األخرى، يجو  إخض عه  للضريبة بم تلك الدولة 

 (17المادة )

 الفنانون والرياضيون

( مةن هةذه ا تج بيةة، بة ن الةدخل الةذل يكتسةبه 15( و )14على الرغم من أحكة ة المة دتين ) -1

 نةة م بةةم المسةةرح أو السةةيمم  أو ااذاعةةة أو التليجزيةةون أو بصةةجته بم-مقةةيم بةةم دولةةة متع بةةد  

مةةن أنشةةطته الشخصةةية التةةم يم رسةةه  بةةم الدولةةة المتع بةةد   -بصةةجته موسةةيقي م أو ري ضةةي م 

 األخرى. المتع بد  األخرى يجو  إخض عه للضريبة بم تلك الدولة

تلةك ولةم يكةن عمدم  يستةق دخل يتعلق ب نشةطة نخصةية  اولهة  بمة ن أو ري ضةم بصةجته  -2

ذلك الدخل للجم ن أو الري ضم نجسه ولكن لشخص صخر، ب ن ذلك الةدخل وعلةى الةرغم مةن 

( مةن هةذه ااتج بيةة يجةو  إخضة عه للضةريبة بةم الدولةة 15( و )14( و )7أحك ة المواد )

 المتع بد  التم تمت بيه  مزاولة الجم ن أو الري ضم لتلك األنشطة.

 (18المادة )

 معاشات التقاعد

( مةن هةذه ا تج بيةة، بة ن مع نة   التق عةد 19( مةن المة د  )2مت مراع   أحك ة الجقةر  )  

والمك بةة   األخةةرى المشةة بهة التةةم تةةدبت لمقةةيم بةةم دولةةة متع بةةد  مق بةةل خدمةةة سةة بقة، تخضةةت 

 .المتع بد  للضريبة بقط بم تلك الدولة

 (19المادة )
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 الخدمات الحكومية

التةم تةدبعه   -خةالف معة ا التق عةد  - ب   األخرى المشة بهة الروات  واألجور والمك أ(  -1

أو سةةلطته  المةليةةة لجةةرد بيمةة  يتعلةةق بخةةدم    سي سةةيةدولةةة متع بةةد  أو أحةةد أبسةة مه  ال

 أو القسةم أو السةةلطة تخضةةت للضةريبة بقةةط بةم تلةةك الدولةةة المتع بةةد  أداهة  لتلةةك الدولةة

 .المتع بد 

جةةةور والمك بةةة   األخةةةرى المشةةة بهة تخضةةةت ومةةةت ذلةةةك بةةة ن مثةةةل هةةةذه الرواتةةة  واأل ي(

 المتع بةد  للضريبة بقط بم الدولة المتع بد  األخرى إذا أديةت الخةدم   بةم تلةك الدولةة

 وكذلك: المتع بد األخرى وك ن الجرد مقيم م بم تلك الدولة 

 أحد مواطميه . -

 بقط لغرض ت دية الخدم  . المتع بد  أو لم يصبح مقيم م بم تلك الدولة -

أل مع ا تق عد يتم دبعه من ببل، أو من أموال توبرهة ، دولةة متع بةد  أو أحةد أبسة مه   أ(  -2

أو  المتع بةةد  ية أو سةةلطته  المةليةةة لجةةرد بيمةة  يتعلةةق بخةةدم   أداهةة  لتلةةك الدولةةةسي سةةال

 .المتع بد  القسم أو السلطة يخضت للضريبة بقط بم تلك الدولة

يخضت للضريبة بقط بةم الدولةة المتع بةد  األخةرى إذا  ومت ذلك ب ن مع ا التق عد هذا ي(

 األخرى. المتع بد  ك ن الجرد مواطم م ومقيم م بم تلك الدولة

( مةةةن هةةةذه ا تج بيةةةة علةةةى الرواتةةة  18( و )17( و )16( و )15تمطبةةةق أحكةةة ة المةةةواد ) -3

ت ديتهة   واألجور، والمك ب   األخرى المش بهة، ومع نة   التق عةد بيمة  يتعلةق بخةدم   تةم

 ية أو سلطته  المةلية.سي سالومرتبطة بعمل تزاوله دولة متع بد  أو أحد أبس مه  

 (21المادة )

 البـالط

المدبوع   التم يتسلمه  ط ل  أو متةدري مهمةم والةذل يكةون أو كة ن مب نةر  ببةل  ية ر   -1

المةذكور    بةد المتع دولة متع بد  مقيمة م بةم الدولةة المتع بةد  األخةرى، ويتواجةد بةم الدولةة
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أو م بقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هةذه المةدبوع   التةم تكةون لغةرض معيشةته أو تعليمةه 

بشرط أن تكون مثل هذه المةدبوع    المتع بد  أو تدريبه   تخضت للضريبة بم تلك الدولة

 .المتع بد  ن نئة من مص در خ ر  تلك الدولة

( مةن هةذه 1لمك بة   مةن وظيجةة   تغطيهة  الجقةر  )بيم  يتعلق ب لممح، والمةمح الدراسةية وا -2

( مةن هةذه المة د  لةه الةةق أفمة و 1الم د  ب ن الط ل  أو المتدري الوارد تعريجه بم الجقر  )

تعليمةةه أو تدريبةةه أيضةة م بةة لتمتت بةةمجس ااعجةة وا  أو التخجيضةة   أو الةسةةمي   الممموحةةة 

 رائ  .للمقيمين بم الدولة التم يزوره  بيم  يتعلق ب لض

 (21المادة )

 المعلمون والباحثون

تدع مةةل المك بةة   التةةم يةصةةل عليهةة  مةةدرس أو ب حةةا الةةذل يقةةيم بةةم دولةةة متع بةةد  مةةن   

نش ط ته الشخصية التم م رسه  بم هذا المج ل بم الدولة المتع بد  األخرى وبق م ألحك ة المواد 

 ذا  الصلة الوارد  بم هذه ا تج بية.

 (22المادة )

 اآلخر الدخل

بمود الدخل لمقيم بم دولة متع بد  التم لم تتم وله  المةواد السة بقة مةن هةذه ا تج بيةة تخضةت  -1

 أيمم  ك ن ممشؤه . المتع بد  للضريبة بقط بم تلك الدولة

بخةالف الةدخل مةن الممتلكة   غيةر -( من هذه الم د  على الدخل 1  تمطبق أحك ة الجقر  ) -2

إذا ك ن مستلم ذلةك الةدخل  -( من هذه ا تج بية6( من الم د  )2جقر  )الممقولة المةدد  بم ال

مقيم م بم دولة متع بد  ويم رس عمالم بم الدولة المتع بةد  األخةرى مةن خةالل ممشة   دائمةة 

األخةرى خةدم   نخصةية مسةتقلة مةن ب عةد   المتع بةد  توجد بيه ، أو يؤدل بم تلك الدولة

تلك   التم يةدبت مةن أجلهة  الةدخل مرتبطةة بعلية م بمثةل هةذه ف بتة بيه ، ويكون الةق أو المم

( أو المة د  7الممشة   الدائمةة أو الق عةد  الث بتةة. بةم مثةل هةذه الة لةة، تطبةق أحكة ة المة د  )
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 ( من هذه ا تج بية وبق م للة لة.14)

 (23المادة )

 أساليب إزالة االزدواج الضريبي

الدولتين المتع بدتين بشة ن ممةت ا  دوا  الضةريبم،  مت مراع   األحك ة الوارد  بم أنظمة -1

عمةةدم  يةصةةل مقةةيم مةةن دولةةة متع بةةد  علةةم دخةةل يجةةو  أن يخضةةت للضةةريبة بةةم الدولةةة 

المتع بد  األخرى بمقتضم أحك ة هذه ا تج بيةة، يتعةين علةم الدولةة المةذكور  أو  السةم ح 

بة الةدخل المدبوعةة بةم تلةك مسة وي  لضةري مبلغة م  من الضريبة على دخل ذلك المقةيم بةسم

الدولةةة األخةةرى، بشةةرط أ  يتجةة و  هةةذا الةسةةم ذلةةك الجةةزو مةةن ضةةريبة الةةدخل التةةم تةةم 

للضةةريبة بةةم تلةةك بةةد يخضةةت الةةدخل الةةذل والةةذل يعةةزى إلةةى ، لةسةةمسةة به  ببةةل تقةةديم ااحت

 الدولة األخرى.

تلةك الدولةة بمقتضةم عمدم  يعجم الدخل الذل يكتسبه مقيم من دولة متع بةد  مةن الضةريبة بةم  -2

أل حكم من أحك ة هةذه ا تج بيةة، يجةو  مةت ذلةك لهةذه الدولةة أن تةسة  مبلة  الضةريبة علةى 

 الدخل المتبقم لهذا المقيم، مت أخذ الدخل المعجى من الضربية بم ا عتب ر. 

ة بم ح لة المملكة العربية السعودية ليس بم أس لي  إ الة ا  دوا  الضةريبم مة  يخةل ب حكة   -3

 .المقيمين بم المملكة العربية السعودية نظ ة جب ية الزك   ب لمسبة للمواطمين السعوديين

 (24المادة )

 إجراءات االتفاق المتبادل

عمةةدم  يتبةةين لشةةخص أن إجةةراوا  إحةةدى الةةدولتين المتع بةةدتين أو كلتيهمةة  تةةؤدل، أو سةةوف  -1

بصةرف المظةر - تج بيةة، يمكمةه تؤدل ب لمسبة له إلى برض ضةريبة   تتجةق مةت أحكة ة هةذه ا

أن يعةرض بضةيته  -عن وس ئل المع لجة الممصوص عليه  بم األنظمة المةلية لتلك الةدولتين

على السلطة المختصة الت بعةة للدولةة المتع بةد  التةم يقةيم بيهة . ويجة  عةرض القضةية خةالل 

هةةذه  فةةالس سةةموا  مةةن أول إنةةع ر بةة اجراو الةةذل أدى إلةةى بةةرض ضةةريبة تخةة لف أحكةة ة
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 ا تج بية.

يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى له  أن ا عتراض مبررام، وإذا لم تكن هم نجسه  بة در   -2

على التوصل إلى حل مرضم، السعم لتسوية القضية عن طريق ا تج ق المتب دل مت السةلطة 

ذه المختصةةة ب لدولةةة المتع بةةد  األخةةرى بهةةدف تجمةة  بةةرض الضةةريبة التةةم تخةة لف أحكةة ة هةة

ا تج بيةةة. ويمجةةذ أل اتجةة ق يةةتم التوصةةل إليةةه بةة لرغم مةةن أل حةةدود  مميةةة وارد  بةةم األنظمةةة 

 المةلية للدولتين المتع بدتين.

يتعةةين علةةى السةةلطتين المختصةةتين بةةم الةةدولتين المتع بةةدتين أن تسةةعي  عةةن طريةةق ا تجةة ق  -3

تجسةير أو تطبيةق هةذه ا تج بيةة. المتب دل بيم  بيمه  إلى تذليل أل صةعوبة أو نةك يمشة  متعلقة م ب

ويجو  أيضة م أن تتشة ورا معة م ا الةة ا  دوا  الضةريبم بةم الةة    التةم لةم تةرد بةم هةذه 

 ا تج بية.

مةن أجةل مب نةر  يجو  للسلطتين المختصتين بم الدولتين المتع بدتين أن تتصال ببعضةهم   -4

 التوصل إلى اتج ق حول الجقرا  الس بقة.

 (25المادة )

 بادل المعلوماتت

تتب دل السلط   المختصة بم الةدولتين المتع بةدتين المعلومة   التةم يتوبةت أنهة  ذا  صةلة  -1

بتمجيذ أحك ة هذه ا تج بية أو ب دار  أو إنجة ذ األنظمةة المةليةة للةدولتين المتع بةدتين المتعلقةة 

دتين أو أبسة مهم  ب لضرائ  بك بة أنواعه  وصج ته  المجروضةة ني بةة عةن الةدولتين المتع بة

السي سةةية أو سةةلط تهم  المةليةةة، ط لمةة    تتعةة رض تلةةك الضةةرائ  مةةت هةةذه ا تج بيةةة، و  

 ( من هذه ا تج بية.2( و )1يتقيد تب دل هذه المعلوم   ب لم دتين )

( مةن هةذه المة د  علةى أنهة  1تع مل المعلوم   التم تتلق هة  دولةة متع بةد  بموجة  الجقةر  ) -2

ية بةةمجس الطريقةةة التةةم تع مةةل بهةة  المعلومةة   المتةصةةلة بموجةة  القةةوانين معلومةة   سةةر

المةليةةة لتلةةك الدولةةة، و  يجةةو  الكشةةف عمهةة  إ  لألنةةخ ص أو السةةلط   )بمةة  بةةم ذلةةك 
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المة كم واألجهز  اادارية( المعميين بةربط أو تةصةيل الضةرائ  المشة ر إليهة  بةم الجقةر  

ب مةةة دعةة وى بضةة ئية بشةة نه ، أو بتةديةةد ا سةةتئم ف ( مةةن هةةذه المةة د  أو بمج ذهةة  أو ب 1)

الكشةف السةلط   تلةك المتعلق به ، أو بمراببة م  ذكر أعاله، ويجو  لهؤ و األنخ ص أو 

 الع مة أو بم األحك ة القض ئية. المعلوم   بم ااجراوا  القض ئية بم المة كم عن

ه الم د  بمة  يةؤدل إلةى إلةزاة دولةة من هذ( 2و )( 1  يجو  ب ل ح ل تجسير أحك ة الجقر  ) -3

 متع بد  بم  يلم:

أو  المتع بد تمجيذ إجراوا  إدارية مخ لجة لألنظمة والمم رس   اادارية بم تلك الدولة  أ(

 بم الدولة المتع بد  األخرى.

تقديم معلوم     يمكن الةصول عليه  بموج  األنظمة أو التعليم   اادارية المعتة د   ي(

 أو بم الدولة المتع بد  األخرى. المتع بد  دولةبم تلك ال

تقةةديم معلومةة   مةةن نةة نه  كشةةف أل سةةر يتعلةةق ب لتجةة ر  أو األعمةة ل أو الصةةم عة أو  جـ(

األسرار التج رية أو المهمية أو العملي   التج رية أو معلومة   بةد يكةون الكشةف عمهة  

 مخ لج م للسي سة الع مة.

مةة   بموجةة  هةةذه المةة د ، تسةةتخدة الدولةةة المتع بةةد  األخةةرى ذا طلبةةت دولةةة متع بةةد  معلوإ  -4

إجراواته  الخ صة بتجميت المعلوم   للةصول على المعلوم   المطلوبةة، حتةى لةو ك نةت 

تلك الدولة األخةرى   تةتة   لتلةك المعلومة   ألغةراض الضةريبة الخ صةة بهة . ويخضةت 

( مةن هةذه المة د  ولكةن   3لجقةر  )ا لتزاة الةوارد بةم الةكةم السة بق للةةدود الةوارد  بةم ا

تدجّسر هذه الةدود ب ل ح ل على أنه  تسمح لدولةة متع بةد  ب  متمة ع عةن تةوبير المعلومة   

 لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلةة مةلية بيه .

علةى أنهة  تسةمح  ( مةن هةذه المة د 3)  يجو  ب ل حة ل مةن األحةوال تجسةير أحكة ة الجقةر   -5

أن تمتمت عن تقةديم المعلومة   لمجةرد أنهة  مةجوظةة لةدى بمةك أو مؤسسةة  للدولة المتع بد 

م ليةةة أخةةرى، أو لةةدى مرنةةح أو نةةخص يعمةةل بصةةجة وكيةةل أو أمةةين، أو بسةةب  كونهةة  

 مرتبطة بمص لح ملكية لشخص م .
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الضةريبة المةذكور  بةم  غةرضالم د  تسةتخدة بقةط ألألحك ة هذه المعلوم   المستلمة وبق م   -6

 من هذه الم د . (2الجقر  )

 (26المادة )

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

ا متية  ا  الم ليةةة الممموحةة ألعضةة و البعثة   الدبلوم سةةية أو القمصةلية بموجةة  القواعةةد       

 الع مة للق نون الدولم أو بموج  أحك ة اتج بي   خ صة لن تت فر بهذه ا تج بية.

 (27المادة )

 أحكام متنوعة

ألل مةةن الةةدولتين  المةليةةة  األنظمةةة لةةيس بةةم هةةذه ا تج بيةةة مةة  يةةؤفر علةةى تطبيةةق أحكةة ة  -1

 .لممت التهري الضريبم أو التجم  الضريبمالمتع بدتين 

الممةة بت بةة ن األحكةة ة الةةوارد  بةةم أل مةة د  أخةةرى مةةن هةةذه ا تج بيةةة،  علةةى الةةرغم مةةن -2

مةن الةدولتين المتع بةدتين إذا كة ن لشةرك   أل لن تمةمح الممصوص عليه  بم هذه ا تج بية 

لةن التةم وبةم هةذه ا تج بيةة الةوارد  الةصةول علةى الممة بت هو الغرض من هذه الشرك   

 هذه ا تج بية. تتوبر بدون

 (28المادة )

 اذـفـالن

تبل  كل دولة متع بد  الدولة المتع بةد  األخةرى عةن طريةق القمةوا  الدبلوم سةية ب سةتكم ل  -1

دخةول هةذه ا تج بيةة حيةز المجة ذ. وتصةبح هةذه يةة لالمةهة  تنظمألمةة وبقة م ااجراوا  الال 

الةذل تةم بيةه تلقةى ااخطة ر  تة ريخا تج بية ن بذ  بم اليوة األول من الشةهر الثة نم التة لم لل

 األخير.

 تصبح أحك ة هذه ا تج بية ن بذ : -2

بةم أو المسةتةقة مدبوعةة بيم  يتعلق ب لضرائ  المستقطعة عمد الممبت، على المبة ل  ال أ(
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 أو بعد اليوة األول من نهر يم ير الذل يلم ت ريخ دخول هذه ا تج بية حيز المج ذ.

ضةريبية تبةدأ بةم أو بعةد اليةوة  ةسم أل على الدخل بمبيم  يتعلق ب لضرائ  األخرى  ي(

 األول من نهر يم ير الذل يلم الت ريخ الذل تصبح بيه ا تج بية ن بذ .

 (29المادة )

 اءـاإلنه

تظةةل هةةذه ا تج بيةةة ن بةةذ  المجعةةول لمةةد  غيةةر مةةةدد  ويجةةو  ألل مةةن الةةدولتين المتع بةةدتين  -1

إنهةة و ا تج بيةةة مةةن خةةالل القمةةوا  الدبلوم سةةية بتقةةديم إنةةع ر خطةةم بطلةة  اانهةة و للدولةةة 

يونيو بم أل سمة ميالدية تبةدأ بعةد مةرور خمةس  31المتع بد  األخرى بم موعد   يتعدى 

 وا  بعد السمة التم أصبةت بيه  ا تج بية ن بذ .سم

 بم مثل هذه الة لة ب ن ا تج بية تتوبف عن التطبيق: -2

بعةد أو المسةتةقة بيم  يتعلق ب لضرائ  المستقطعة عمد الممبةت، علةى المبة ل  المدبوعةة  أ(

 نه ية السمة الميالدية التم تم بيه  تقديم إنع ر إنه و ا تج بية.

ضةريبية تبةدأ بعةد نه يةة السةمة  ةسةمعلةى الةدخل بةم أل علق ب لضرائ  األخرى بيم  يت ي(

 الميالدية التم تم بيه  تقديم إنع ر إنه و ا تج بية.

    

 إفب ت م لذلك ب ة الموبع ن أدن ه، المجوض ن حس  األصول، بتوبيت هذه ا تج بية. 

 

مةن نسةختين  ة2112إبريةل  25الموابةق هةـ 1433  جم دى ا خةر  4بت ريخ  براغحرر  بم 

واانجليزية وجميت المصوص متسة وية الةجيةة. وبةم ح لةة التشيكية أصليتين ب للغ   العربية و

 اختالف يعتد ب لمص اانجليزل.أل 

 

 جمهورية التشيك عن حكومة ن حكومة المملكة العربية السعوديةع
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 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف 

 وزير المالية

 سيكميروسالف كالو

 وزير المالية

 

 

 


