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 ب�وت�ك�ل 

 بی�

جمھ�ری� النمس�   

 و

م�رات الع�بی� المتح�ة دول� ا�   

 

فیم� یتعل� م�رات الع�بی� المتح�ة ودول� ا� جمھ�ری� النمس�لتع�ی� ا�تف�قی� بی� 
 2003سبتمب�  22ب�ظب� بت�ری� أب�لض�اٸ� عل� ال�خ�، الم�قع� ف� 

 

 ،مارات العربیة المتحدة ودولة ا� جمھوریة النمساان 

مارات ودولة ا��تفاقیة بین جمھوریة النمسا لتعدیل ابروتوكول  برامفي إرغبة منھما 
سبتمبر  22بوظبي بتاریخ أ، الموقعة في على الدخل یتعلق بالضراٸب افیمالعربیة المتحدة 

 (المشار الیھا فیما یلي بـ"ا�تفاقیة")، 2003

 قد اتفقتا على ما یلي:

 

 

 

 

 

 

 1الم�دة 
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 :ویستبدل بالتاليیحذف عنوان ا�تفاقیة 

 

 "اتف�قی� 

 بی� 

 جمھ�ری� النمس�

 و

 م�رات الع�بی� المتح�ةدول� ا�

 

الض�یب�  التھ�بومن� عل� ال�خ� ب�لض�اٸ� �زال� ا�زدواج الض�یب� فیم� یتعل� 
 "والتجن�

 

 2الم�دة 

 تستبدل المقدمة الحالیة ل�تفاقیة بالمقدمة التالیة:

 المتحدة،مارات العربیة ودولة ا� جمھوریة النمسا"ان 

 تعاونھما في المساٸل الضریبیة، وتعزیزرغبة منھما في تطویر ع�قتھما ا�قتصادیة 

إزالة ا�زدواج الضریبي فیما یتعلق بالضراٸب على الدخل بدون خلق فرص  یعتزماناذ 
عن طریق التھرب أو التجنب الضریبي  مخفضة ضریبة الضریبي أو للنظامالخضوع لعدم 
بھدف الحصول على التربح الضریبي من المعاھدات ترتیبات عن طریق  في ذلك(بما 

مقیمین في دولة لل المباشرة غیر ا�تفاقیة للمصلحةا�عفاءات المنصوص علیھا في ھذه 
 ،)ثالثة

 فقد اتفقتا على ما یلي:"

 3الم�دة 
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 :ما یليبمن ا�تفاقیة وتستبدل  4من المادة  1تحذف الفقرة الفرعیة (أ) من الفقرة 

 "أ) في النمسا:

أو محل  موطنھبسبب فیھا  خاضع للضریبةسا، قوانین النم بموجب ،یكون أي شخص
أي معیار آخر لھ طبیعة مماثلة، ویشمل أیضا تلك الدولة وأیة إدارتھ أو  مكانأو إقامتھ 

أن ھذا المصطلح � یشمل أي شخص  إ�ھا؛ ل تابعةأو سلطة محلیة  فرعي سیاسي قسم
 "ل من المصادر في النمسا؛یخضع للضریبة في النمسا فیما یتعلق فقط بالدخ

 4الم�دة 

 یلي: وتستبدل بمامن ا�تفاقیة  10من المادة  1تحذف الفقرة 

)"1( 

الى مقیم بالدولة المتعاقدة التي تدفعھا شركة مقیمة بدولة متعاقدة ا�رباح الموزعة  )أ
 ا�خرى، یجوز ان تخضع للضریبة في تلك الدولة ا�خرى.

التي تدفعھا شركة مقیمة بدولة متعاقدة یجوز أیضا ان ا�رباح الموزعة إ� أن  )ب
تخضع للضریبة في تلك الدولة وفق قوانین تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك 

ا�خرى، فان الضریبة لدولة المتعاقدة مقیم باا�رباح الموزعة المستفید من 
 ٸة.ابالم 10المفروضة لن تتجاوز 

التي تدفعھا شركة ا�رباح الموزعة على الرغم من احكام الفقرة الفرعیة (ب)، فان  )ج
كان  إذاتخضع للضریبة فقط في الدولة المتعاقدة ا�خرى سمقیمة بدولة متعاقدة 
 المالك المستفید ھو:

و أھا تابعة لتلك الدولة ا�خرى نفسھا، قسم سیاسي فرعي أو سلطة محلیة  (1)
 كیان حكومي مؤھل، أو

س أمن رعلى ا�قل ٸة ابالم 10شركة (غیر الشراكة) التي تمتلك مباشرة  (2)
 ".الموزعة رباح�لمال الشركة الدافعة 

 5الم�دة 

 من ا�تفاقیة وتستبدل بما یلي: 24من المادة  1تحذف الفقرة 

 ) في حالة النمسا، یتم إزالة ا�زدواج الضریبي كما یلي:1"(
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ً  یحصلحیثما  الذي وفقا النمسا على دخل و مقیم ب ھذه ا�تفاقیة یجوز ان یخضع  �حكام
مارات العربیة المتحدة، تقوم النمسا بالسماح بخصم من ضریبة دخل للضریبة في دولة ا�

 مارات العربیة المتحدة.دولة ا� ذلك المقیم مبلغ مساوي للضریبة المدفوعة في

ُعطى  لنالخصم ھذا إ� أن  ة، كما ھو محسوب قبل أن ی الضریب لجزء من  یتجاوز ذلك ا
ا�مارات العربیة دولة لیھ في إلى الدخل الذي یجوز فرض ضریبة ع والذي ینسبالخصم، 
 ".المتحدة

 

 6الم�دة 

 یلي: وتستبدل بمامن ا�تفاقیة  27تحذف المادة 

 27 لم�دةا"
 المعل�م�ت تب�دل

ھذه أحكام معنیة لتنفیذ ال السلطات المختصة للدول المتعاقدة المعلوماتتتبادل  .1
ّقالما�تفاقیة أو إدارة أو تنفیذ القوانین المحلیة  تعل بغض النظر عن  بالضراٸبة 

الفرعیة السیاسیة  ھاأقسامنیابة عن الدول المتعاقدة، أو ة ضوفرالمنوعھا وتسمیتھا 
بي سلطاتھا أو  ام الضری ّ النظ أن لما  ّة، طا لی ان ا�تفاقیة. � یتعارض مع ھذه المح

 .2و 1تبادل المعلومات غیر مقید بالمادتین 
فقرة  .2 لمت بموجب ال ات است من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسریة بنفس  1أيّ معلوم

لك الدولة،  لیة لت مح لقوانین ال موجب ا ات علیھا ب لتي حصلت المعلوم قة ا الطّری
وستكشف فقط إلى ا�شخاص أو السلطات (یتضمن ذلك المحاكم وا�جھزة 

أو  ییم  تق ّة بال یة) المھتم ار الم�حقة المتعلقة المحاكمة، تحصیل، التنفیذ أو الا�د
ما ا�شراف على ، أو 1با�ستئنافات فیما یتعلق بالضراٸب المشار إلیھا في الفقرة 

سبق. وسیستعمل مثل ھؤ�ء ا�شخاص أو السلطات المعلومات فقط لھذه 
ات  قرار عامّة أو في ال لمعلومات في إجراءات المحكمة ال ا�غراض ویمكنھم كشف ا

مما سبق فان المعلومات المستلمة من دولة متعاقدة یجوز ان بالرغم  القضاٸیة.
عندما یجوز استخدام مثل ھذه المعلومات لمثل ھذه أخرى  �غراضتستخدم 

موجب قانون كلتا الدولتین وتصرح السلطة المختصة للدولة ب ا�خرىا�غراض 
 الموفرة للمعلومات بمثل ھذا ا�ستخدام.

قد یفرض على 2و 1في أي حالة لن تكون بنود الفقرات  .3 ّرة بما  دولة متعاقدة  مفس
 :ا�لتزام

تنفیذ إجراءات إداریة مخالفة للقوانین والممارسة ا�داریة لتلك الدولة ب )أ(
 ا�خرى؛أو للدولة المتعاقدة المتعاقدة 
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تقدیم المعلومات التي � یمكن الحصول علیھا بموجب القوانین أو ا�جراء ب  )ب(
 أو الدولة المتعاقدة ا�خرى؛المتعاقدة الطبیعي �دارة تلك الدولة 

أو ب  )ج( العمل  لتجارة أو  با أسرار تتعلق   ّ قد تكشف أي لتي  اء المعلومات ا إعط
جاریة، أو الصناعة أو المعام�ت التجاریة أو المھنیة أو العملیات الت

ّة. لعام الفا للسیاسة ا نھا مخ لتي یكون الكشف ع معلومات ا  
ا طُ   .4 إذ لبت معلومات من قبل دولة متعاقدة بالتوافق مع ھذه المادة، تقوم الدولة 

المتعاقدة ا�خرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات 
د � ت لة ا�خرى ق دو ال ّ تلك  أن بة، بالرغم من  حتاج مثل ھذه المعلومات المطلو

خاضع  بقة  السا توى في الجملة  ّ ا�لتزام المح إن خاصة.  ال تھا  یب �غراض ضر
، لكن � یجوز في أي حالة أن تفسر مثل ھذه التقییدات للسماح 3لتقییدات الفقرة 

لدولة متعاقدة لرفض إعطاء المعلومات فقط �نھ لیس لھا اھتمام محلي في مثل ھذه 
 .المعلومات

اء  3الفقرة في أي حالة لن تكون بنود  .5 فض إعط قدة لر متعا مفسّرة للسماح لدولة 
ّح  المعلومات فقط �ن المعلومات محفوظة لدى أخرى مرش لیة  مصرف، مؤسسة ما

لة أو ّف وفق وكا یتصر ھتمامات ملكیة أو شخص  تعلّق با یة أو �نھا ت قدرة اٸتمان  
 "لشخص.

 
 
 
 
 
 
 

 7الم�دة 
 ):28أ) الى ا�تفاقیة مباشرة بعد المادة ( 28التالیة (تضاف المادة الجدیدة 

 
 أ 28 الم�دة"

 المن�ف� استحق�ق
بموجب ھذه  منفعةبصرف النظر عن ا�حكام ا�خرى من ھذه ا�تفاقیة، � یجوز منح 

، مع مراعاة جمیع الوقاٸع استنتاجبنود الدخل إذا كان من المعقول  بأحدا�تفاقیة فیما یتعلق 
والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك المنفعة كان أحد ا�غراض الرٸیسیة �ي 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ما لم یثبت أن  المنفعة تلكترتیب أو معاملة تسفر عن 
دف والغرض من ا� لھ فقاً ل ون و لمنفعة في ھذه الظروف سیك نح تلك ا م حكام ذات الصلة 

 ".ھذه ا�تفاقیةمن 
 

  8الم�دة 
، والذي یعتبر جزء � 2003سبتمبر  22بوظبي بتاریخ أیعدل البروتوكول الموقع في 

 یتجزأ من ا�تفاقیة كما یلي:
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 "تفسیر ا�تفاقیة" وتستبدل بالفقرة التالیة:بعنوان تحذف الفقرة  .1
 

 تفسی� ا�تف�قی�"
انھ من المتفاھم علیھ ان احكام ا�تفاقیة التي تم صیاغتھا وفق احكام ا�تفاقیة النموذجیة 

قع و، سیكون من المتس المالأالدخل ورالخاصة بلمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمیة 
التابعة ل�تفاقیة ان تكون بشكل عام لھا نفس المعاني كما ھي مذكورة في تفسیرات 

الوارد في الجملة  التفاھمطبق ولن ی .التعاون ا�قتصادي والتنمیةمنظمة النموذجیة ل
السابقة فیما یتعلق بأي تفسیر مخالف توافق علیھ السلطات المختصة بعد بدء نفاذ 

یمكن مراجعتھا من  كما – والتنمیةا�قتصادي منظمة التعاون  تفسیراتا�تفاقیة. إن 
تشكل وسیلة للتفسیر. وفي حالة وجود أي تباین في التفسیر كما ھو  –وقت �خر 

في  یتعین التماس تفسیر  والتنمیة،ا�قتصادي منظمة التعاون  تفسیراتمُعرب عنھ 
 " .26دل وفقا للمادة مشترك با�تفاق المتبا

 
 " وتستبدل بما یلي:4للمادة  "بالنسبةبعنوان تحذف الفقرة الفرعیة (ج) من الفقرة  .2
 

"بالنسبة بعنوان الفقرة (أ) من الفرعیة "ج) الكیانات الحكومیة المؤھلة المذكورة في الفقرة 
 ."المتحدة مارات العربیة" من البروتوكول في حالة دولة ا�10للمادة 
 و 10و  7"بالنسبة للمواد بعنوان  بعد الفقرةتضاف الفقرة الجدیدة التالیة مباشرة  .3

24:" 
 10للمادة "بالنسبة 

فان المصطلح "كیان حكومي  10من المادة  1فیما یتعلق بالفقرة الفرعیة (ج) من الفقرة 
و غیر مباشر، أو مؤسسة تكون مملوكة بالكامل بشكل مباشر أیان كمؤھل" یعني أي 

 تابعة لھامن قبل الحكومة ا�تحادیة أو المحلیة، قسم سیاسي فرعي، أو سلطة محلیة 
 الكیانات التالیة: وتشمل

 مارات العربیة المتحدة:في حالة دولة ا� )أ
 ؛المركزي مارات العربیة المتحدةمصرف ا� (1)
 ؛ل�ستثمارمارات جھاز ا� (2)
 ؛ل�ستثماربوظبي أجھاز  (3)
 ؛ل�ستثمار أبوظبي مجلس (4)
 الحكومیة؛ ل�ستثماراتمؤسسة دبي  (5)
 ؛ل�ستثمارشركة مبادلة  (6)
 القابضة؛بوظبي التنمویة أشركة  (7)
 شركة ا�ستثمارات البترولیة الدولیة؛ (8)
 بوظبي؛أ �مارةالتقاعد  ومكافئاتصندوق معاشات  (9)
 ا�جتماعیة؛ والتأمیناتالھیئة العامة للمعاشات  (01)
و غیر مباشر أس مالھ مملوك بشكل كامل بشكل مباشر أأي كیان یكون ر (11)

و المحلیة، أ ا�تحادیةمارات العربیة المتحدة، من قبل الحكومة من قبل دولة ا�
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 �خرھا، كما سیتم تبادلھ من وقت تابعة لقسم سیاسي فرعي، او سلطة محلیة 
 بین الدولتین المتعاقدتین عن طریق ا�خطارات من قبل السلطات المختصة.

 
 في حالة جمھوریة النمسا:  )ب

 مصرف النمسا الوطني؛ (1)
من قبل و غیر مباشر أس مالھ مملوك بشكل مباشر أیكون ركیان أي  (2)

بین الدولتین المتعاقدتین عن  �خركما سیتم تبادلھ من وقت  جمھوریة النمسا
 "طریق ا�خطارات من قبل السلطات المختصة. 

 ."13و 8بالنسبة للمواد "بعنوان الفقرة تحذف  .4
 :" وتستبدل بالفقرة التالیة13و 11و 10"بالنسبة للمواد بعنوان الفقرة تحذف  .5

 13 و 11"بالنسبة للمادتین 
 وا�رباح الرأسمالیةالفاٸدة من المتفاھم علیھ ان  فانھ 13و �11غراض تفسیر المادتین 

مقیم بدولة یكتسبھا  و سندات دینأسندات،  ضمانات أو وأمن التصرف في حصص شركة 
، المؤسسات المالیة أو الشركات ا�ستثماریة لتلك الدولة، تخضع الحكومة متعاقدة متضمنة

 " دولة ا�قامة. فقط فيللضریبة 
 :"23"بالنسبة للمادة بعنوان الفقرة بعد مباشرة تضاف الفقرة الجدیدة التالیة  .6

 27"بالنسبة للمادة 
بتوفیر المعلومات التالیة الى تقوم السلطة المختصة للدولة المقدمة للطلب  (1)

 لتي تطلب منھا المعلومات عند التقدم بطلب معلوماتالسلطة المختصة للدولة ا
 :الصلة المتوقعة للمعلومات بالطلببموجب ا�تفاقیة لبیان 

 و التحقیق؛أالخاضع للفحص ھویة الشخص  )أ
 الدولة فیھ ترغب الذي والشكل طبیعتھا ذلك في بما المطلوبة، بالمعلومات بیان )ب

 الطلب؛ إلیھا المقدم الدولة من المعلومات تلقي في الطالبة
 من اجلھ؛الغرض الضریبي الذي تطلب المعلومات  )ج
في الدولة المطلوب منھا أو في ھي أسباب ل�عتقاد بأن المعلومات المطلوبة  )د

 حوزة أو تحت سیطرة شخص یقع ضمن و�یة الدولة المطلوب منھا ذلك؛
 المعلومات حوزتھ في أنھ یعتقد شخص أي وعنوان اسم المعروف، الحد إلى )ه

 المطلوبة؛
الوساٸل المتاحة في إقلیمھا  بیان بأن الدولة مقدمة الطلب قد اتبعت جمیع )و

 .للحصول على المعلومات، باستثناء تلك التي قد تثیر صعوبات غیر متناسبة
� یشمل تدابیر  27ان تبادل المعلومات الوارد في المادة من المتفاھم علیھ  (2)

 ."حم�ت تصید"تشكل 
وتمشیا مع الفقرة  27من المادة  2با�شارة إلى الجملة ا�خیرة من الفقرة  (3)

"تفسیر ا�تفاقیة"، اتفق على اتباع التوجیھات الواردة  ـمن البروتوكول المتعلق ب 1
من ا�تفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون  26على المادة  فسیرمن الت 3-12في الفقرة 

خر. وعلى الدولة الطالبة، من وقت � مراجعتھاكما یمكن  -والتنمیة ا�قتصادي 
ن تحدد افي سعیھا للحصول على إذن من السلطة المختصة في الدولة الموردة، 
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ا�غراض ا�خرى غیر الضریبیة التي ترغب في استخدام المعلومات من أجلھا، 
 .وتحدد ا�جھزة القانونیة أو السلطات القضاٸیة التي ستتقاسم معھا المعلومات

 
 9الم�دة 

 التصدیق في أقرب وقت ممكن. ادواتعلى ھذا البروتوكول ویتبادل  المصادقةیتم  (1
 تبادل فیھ یجري الذي التالي الثالث الشھر من ا�ول الیوم في البروتوكول نفاذ یبدأ (2

 :أحكامھ وتسري التصدیق ادوات
 31 بعد المدفوعة والمبالغ المصدر، من المقتطعة بالضراٸب یتعلق فیما )أ

 التصدیق؛ ادوات تبادل فیھا یجري التي التقویمیة السنة من دیسمبر
 السنة من دیسمبر 31 بعد تبدأ مالیة سنة أي ا�خرى، بالضراٸب یتعلق فیما )ب

 .التصدیق ادوات تبادل فیھا یجري التي التقویمیة
نھى ا�تفاقیة من یتجزأ � جزءا البروتوكول ھذا یشكل (3  .ا�تفاقیة إنھاء وقت ویُ

لى ھذا  یع ع لتوق ا با لمخو�ن من قبل حكومتیھم ناه وا أد عان  لموق دم قام ا تق لما   ً دا ھا إش و
 .البروتوكول

في _____________ بتاریخ  حرر ھذا ا�تفاق من نسختین أصلیتین
في  وللنسختین ذات الحجیة.  وا�نجلیزیة العربیة ا�لمانیة، اتباللغ _____________

 سود النص ا�نجلیزي.حالة ا�خت�ف بین النصوص ی

جمھ�ری� النمس�ع�   
 
 

_________________________ 

 م�رات الع�بی� المتح�ة دول� ا�ع� 
 
 

________________________ 
 

 

 
 

 


