ب وت ك ل
بﯿ
جمﮭ رﯾ النمس
و
دول ا م رات الع بﯿ المتح ة

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

ان جمﮭورﯾة النمسا ودولة ا مارات العربﯿة المتحدة ،
رغبة منﮭما في إبرام بروتوكول لتعدﯾل ا تفاقﯿة بﯿن جمﮭورﯾة النمسا ودولة ا مارات
العربﯿة المتحدة فﯿما ﯾتعلق بالضراٸب على الدخل ،الموقعة في أبوظبي بتارﯾخ  22سبتمبر
) 2003المشار الﯿﮭا فﯿما ﯾلي بـ"ا تفاقﯿة"(،
قد اتفقتا على ما ﯾلي:

الم دة 1
1

ﯾحذف عنوان ا تفاقﯿة وﯾستبدل بالتالي:

"اتف قﯿ
بﯿ
جمﮭ رﯾ النمس
و
دول ا م رات الع بﯿ المتح ة

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

الم دة 2
تستبدل المقدمة الحالﯿة ل تفاقﯿة بالمقدمة التالﯿة:
"ان جمﮭورﯾة النمسا ودولة ا مارات العربﯿة المتحدة،
رغبة منﮭما في تطوﯾر ع قتﮭما ا قتصادﯾة وتعزﯾز تعاونﮭما في المساٸل الضرﯾبﯿة،
اذ ﯾعتزمان إزالة ا زدواج الضرﯾبي فﯿما ﯾتعلق بالضراٸب على الدخل بدون خلق فرص
لعدم الخضوع للنظام الضرﯾبي أو ضرﯾبة مخفضة عن طرﯾق التﮭرب أو التجنب الضرﯾبي
)بما في ذلك عن طرﯾق ترتﯿبات التربح الضرﯾبي من المعاھدات بﮭدف الحصول على
ا عفاءات المنصوص علﯿﮭا في ھذه ا تفاقﯿة للمصلحة غﯿر المباشرة للمقﯿمﯿن في دولة
ثالثة(،
فقد اتفقتا على ما ﯾلي":
الم دة 3
2

تحذف الفقرة الفرعﯿة )أ( من الفقرة  1من المادة  4من ا تفاقﯿة وتستبدل بما ﯾلي:
"أ( في النمسا:
أي شخص ﯾكون ،بموجب قوانﯿن النمسا ،خاضع للضرﯾبة فﯿﮭا بسبب موطنﮫ أو محل
إقامتﮫ أو مكان إدارتﮫ أو أي معﯿار آخر لﮫ طبﯿعة مماثلة ،وﯾشمل أﯾضا تلك الدولة وأﯾة
قسم سﯿاسي فرعي أو سلطة محلﯿة تابعة لﮭا؛ إ أن ھذا المصطلح ﯾشمل أي شخص
ﯾخضع للضرﯾبة في النمسا فﯿما ﯾتعلق فقط بالدخل من المصادر في النمسا؛"
الم دة 4
تحذف الفقرة  1من المادة  10من ا تفاقﯿة وتستبدل بما ﯾلي:
")(1
أ( ا رباح الموزعة التي تدفعﮭا شركة مقﯿمة بدولة متعاقدة الى مقﯿم بالدولة المتعاقدة
ا خرى ،ﯾجوز ان تخضع للضرﯾبة في تلك الدولة ا خرى.
ب( إ أن ا رباح الموزعة التي تدفعﮭا شركة مقﯿمة بدولة متعاقدة ﯾجوز أﯾضا ان
تخضع للضرﯾبة في تلك الدولة وفق قوانﯿن تلك الدولة ،ولكن إذا كان المالك
المستفﯿد من ا رباح الموزعة مقﯿم بالدولة المتعاقدة ا خرى ،فان الضرﯾبة
المفروضة لن تتجاوز  10بالماٸة.
ج( على الرغم من احكام الفقرة الفرعﯿة )ب( ،فان ا رباح الموزعة التي تدفعﮭا شركة
مقﯿمة بدولة متعاقدة ستخضع للضرﯾبة فقط في الدولة المتعاقدة ا خرى إذا كان
المالك المستفﯿد ھو:
(  )1تلك الدولة ا خرى نفسﮭا ،قسم سﯿاسي فرعي أو سلطة محلﯿة تابعة لﮭا أو
كﯿان حكومي مؤھل ،أو
(  )2شركة )غﯿر الشراكة( التي تمتلك مباشرة  10بالماٸة على ا قل من رأس
مال الشركة الدافعة ل رباح الموزعة".
الم دة 5
تحذف الفقرة  1من المادة  24من ا تفاقﯿة وتستبدل بما ﯾلي:
") (1في حالة النمسا ،ﯾتم إزالة ا زدواج الضرﯾبي كما ﯾلي:
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قا ً حكام ھذه ا تفاقﯿة ﯾجوز ان ﯾخضع
حﯿثما ﯾحصل
للضرﯾبة في دولة ا مارات العربﯿة المتحدة ،تقوم النمسا بالسماح بخصم من ضرﯾبة دخل
ذلك المقﯿم مبلغ مساوي للضرﯾبة المدفوعة في دولة ا مارات العربﯿة المتحدة.
ن ﯾ ُعى
ط
إ أن ھذا الخصم لن
الخصم ،والذي ﯾنسب إلى الدخل الذي ﯾجوز فرض ضرﯾبة علﯿﮫ في دولة ا مارات العربﯿة
المتحدة".

الم دة 6
تحذف المادة  27من ا تفاقﯿة وتستبدل بما ﯾلي:
"الم دة 27
تب دل المعل م ت
 .1تتبادل السلطات المختصة للدول المتعاقدة المعلومات المعنﯿة لتنفﯿذ أحكام ھذه
ا تفاقﯿة أو إدارة أو تنفﯿذ القوانﯿن المحلﯿة الم عل ّقة بالضراٸب بغض النظر عن
نوعﮭا وتسمﯿتﮭا المفروضة نﯿابة عن الدول المتعاقدة ،أو أقسامﮭا السﯿاسﯿة الفرعﯿة
ي
ضرﯾ ب
ظ ام ا ل
ن ّالن
مح لﯿّة،طا لما أ
أو سلطاتﮭا
تبادل المعلومات غﯿر مقﯿد بالمادتﯿن  1و.2
جب ال فقةر  1من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسرﯾة بنفس
ت است لمتبمو
أيّ معلوم ا
.2
ك الدولة،
ح لﯿةلت ل
ب ا لقوانﯿنال م
تعلﯿﮭا ب موج
ت المعلوم ا
صل
الطّرﯾ قة ا لتيح
وستكشف فقط إلى ا شخاص أو السلطات )ﯾتضمن ذلك المحاكم وا جﮭزة
دار ﯾة(المﮭتمّةبال تق ﯿﯿمأو
با ستئنافات فﯿما ﯾتعلق بالضراٸب المشار إلﯿﮭا في الفقرة  ،1أو ا شراف على ما
سبق .وسﯿستعمل مثل ھؤ ء ا شخاص أو السلطات المعلومات فقط لﮭذه
ح كمة ال عامّةأوفيالقرار ا
ت
اتالم
القضاٸﯿة .بالرغم مما سبق فان المعلومات المستلمة من دولة متعاقدة ﯾجوز ان
تستخدم غراض أخرى عندما ﯾجوز استخدام مثل ھذه المعلومات لمثل ھذه
ا غراض ا خرى بموجب قانون كلتا الدولتﯿن وتصرح السلطة المختصة للدولة
الموفرة للمعلومات بمثل ھذا ا ستخدام.
ضعلى دولة متعاقدة
سّرةبما قد ﯾفر
مف
 .3في أي حالة لن تكون بنود الفقرات  1و2
ا لتزام:
)أ( بتنفﯿذ إجراءات إدارﯾة مخالفة للقوانﯿن والممارسة ا دارﯾة لتلك الدولة
المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة ا خرى؛
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)ب( بتقدﯾم المعلومات التي ﯾمكن الحصول علﯿﮭا بموجب القوانﯿن أو ا جراء
الطبﯿعي دارة تلك الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة ا خرى؛
سرار تعلق بالتجارة أو العملأو
يّ أ
فأ
ت التي قد تك
ش
ع اء الم علوما
إط
)ج( ب
الصناعة أو المعام ت التجارﯾة أو المﮭنﯿة أو العملﯿات التجارﯾة ،أو
م ّة.
طُ
.4
المتعاقدة ا خرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات
ى ق د تحتاج مثل ھذه المعلومات
ن ّتلك ال دو لة اخر
طلو بة،بالرغم من أ
الم
جملة السا بقة خاضع
ي ال
حتوىف
ن ّالت زامالم
ضر ﯾب تﮭا ال خاصة .إ
ض
غرا
لتقﯿﯿدات الفقرة  ،3لكن ﯾجوز في أي حالة أن تفسر مثل ھذه التقﯿﯿدات للسماح
لدولة متعاقدة لرفض إعطاء المعلومات فقط نﮫ لﯿس لﮭا اھتمام محلي في مثل ھذه
المعلومات.
طاء
ض إع
سماحلدولة متعا قدةلر ف
مفسّرة لل
 .5في أي حالة لن تكون بنود الفقرة 3
المعلومات فقط ن المعلومات محفوظة لدى
رشحّ
تملكﯿة
مان ﯿة أون ﮭاتتعلّقبا ھتماما
قوكالةأو
فوف
صر ّ
ص ﯾت
خ
أوش
لشخص".

الم دة 7
تضاف المادة الجدﯾدة التالﯿة ) 28أ( الى ا تفاقﯿة مباشرة بعد المادة ):(28
"الم دة  28أ
استحق ق المن ف
بصرف النظر عن ا حكام ا خرى من ھذه ا تفاقﯿة ،ﯾجوز منح منفعة بموجب ھذه
ا تفاقﯿة فﯿما ﯾتعلق بأحد بنود الدخل إذا كان من المعقول استنتاج ،مع مراعاة جمﯿع الوقاٸع
والظروف ذات الصلة ،أن الحصول على تلك المنفعة كان أحد ا غراض الرٸﯿسﯿة ي
ترتﯿب أو معاملة تسفر عن تلك المنفعة بصورة مباشرة أو غﯿر مباشرة ،ما لم ﯾثبت أن
نا حكام ذات الصلة
ضم
ف و الغر
نو فقاًللﮭ د
فسﯿك و
ذهالظرو
من ھذه ا تفاقﯿة".
الم دة 8
ﯾعدل البروتوكول الموقع في أبوظبي بتارﯾخ  22سبتمبر  ،2003والذي ﯾعتبر جزء
ﯾتجزأ من ا تفاقﯿة كما ﯾلي:
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 .1تحذف الفقرة بعنوان "تفسﯿر ا تفاقﯿة" وتستبدل بالفقرة التالﯿة:
"تفسﯿ ا تف قﯿ
انﮫ من المتفاھم علﯿﮫ ان احكام ا تفاقﯿة التي تم صﯿاغتﮭا وفق احكام ا تفاقﯿة النموذجﯿة
لمنظمة التعاون ا قتصادي والتنمﯿة الخاصة بالدخل ورأس المال ،سﯿكون من المتوقع
ان تكون بشكل عام لﮭا نفس المعاني كما ھي مذكورة في تفسﯿرات التابعة ل تفاقﯿة
النموذجﯿة لمنظمة التعاون ا قتصادي والتنمﯿة .ولن ﯾطبق التفاھم الوارد في الجملة
السابقة فﯿما ﯾتعلق بأي تفسﯿر مخالف توافق علﯿﮫ السلطات المختصة بعد بدء نفاذ
ا تفاقﯿة .إن تفسﯿرات منظمة التعاون ا قتصادي والتنمﯿة – كما ﯾمكن مراجعتﮭا من
وقت خر – تشكل وسﯿلة للتفسﯿر .وفي حالة وجود أي تباﯾن في التفسﯿر كما ھو
ي تفسﯿرات منظمة التعاون ا قتصادي والتنمﯿة ،ﯾتعﯿن التماس تفسﯿر
مُعربعنﮫ ف
مشترك با تفاق المتبادل وفقا للمادة " .26
 .2تحذف الفقرة الفرعﯿة )ج( من الفقرة بعنوان "بالنسبة للمادة  "4وتستبدل بما ﯾلي:
"ج( الكﯿانات الحكومﯿة المؤھلة المذكورة في الفقرة الفرعﯿة )أ( من الفقرة بعنوان "بالنسبة
للمادة  "10من البروتوكول في حالة دولة ا مارات العربﯿة المتحدة".
 .3تضاف الفقرة الجدﯾدة التالﯿة مباشرة بعد الفقرة بعنوان "بالنسبة للمواد  7و  10و
:"24
"بالنسبة للمادة 10
فﯿما ﯾتعلق بالفقرة الفرعﯿة )ج( من الفقرة  1من المادة  10فان المصطلح "كﯿان حكومي
مؤھل" ﯾعني أي كﯿان أو مؤسسة تكون مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غﯿر مباشر،
من قبل الحكومة ا تحادﯾة أو المحلﯿة ،قسم سﯿاسي فرعي ،أو سلطة محلﯿة تابعة لﮭا
وتشمل الكﯿانات التالﯿة:
أ( في حالة دولة ا مارات العربﯿة المتحدة:
(  )1مصرف ا مارات العربﯿة المتحدة المركزي؛
(  )2جﮭاز ا مارات ل ستثمار؛
(  )3جﮭاز أبوظبي ل ستثمار؛
(  )4مجلس أبوظبي ل ستثمار؛
(  )5مؤسسة دبي ل ستثمارات الحكومﯿة؛
(  )6شركة مبادلة ل ستثمار؛
(  )7شركة أبوظبي التنموﯾة القابضة؛
(  )8شركة ا ستثمارات البترولﯿة الدولﯿة؛
(  )9صندوق معاشات ومكافئات التقاعد مارة أبوظبي؛
(  )10الﮭﯿئة العامة للمعاشات والتأمﯿنات ا جتماعﯿة؛
(  )11أي كﯿان ﯾكون رأس مالﮫ مملوك بشكل كامل بشكل مباشر أو غﯿر مباشر
من قبل دولة ا مارات العربﯿة المتحدة ،من قبل الحكومة ا تحادﯾة أو المحلﯿة،
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قسم سﯿاسي فرعي ،او سلطة محلﯿة تابعة لﮭا ،كما سﯿتم تبادلﮫ من وقت خر
بﯿن الدولتﯿن المتعاقدتﯿن عن طرﯾق ا خطارات من قبل السلطات المختصة.
ب( في حالة جمﮭورﯾة النمسا:
(  )1مصرف النمسا الوطني؛
(  )2أي كﯿان ﯾكون رأس مالﮫ مملوك بشكل مباشر أو غﯿر مباشر من قبل
جمﮭورﯾة النمسا كما سﯿتم تبادلﮫ من وقت خر بﯿن الدولتﯿن المتعاقدتﯿن عن
طرﯾق ا خطارات من قبل السلطات المختصة" .
 .4تحذف الفقرة بعنوان "بالنسبة للمواد  8و."13
 .5تحذف الفقرة بعنوان "بالنسبة للمواد  10و 11و "13وتستبدل بالفقرة التالﯿة:
"بالنسبة للمادتﯿن  11و 13
غراض تفسﯿر المادتﯿن  11و 13فانﮫ من المتفاھم علﯿﮫ ان الفاٸدة وا رباح الرأسمالﯿة
من التصرف في حصص شركة أو ضمانات أو سندات ،أو سندات دﯾن ﯾكتسبﮭا مقﯿم بدولة
متعاقدة متضمنة الحكومة ،المؤسسات المالﯿة أو الشركات ا ستثمارﯾة لتلك الدولة ،تخضع
للضرﯾبة فقط في دولة ا قامة" .
 .6تضاف الفقرة الجدﯾدة التالﯿة مباشرة بعد الفقرة بعنوان "بالنسبة للمادة :"23
"بالنسبة للمادة 27
تقوم السلطة المختصة للدولة المقدمة للطلب بتوفﯿر المعلومات التالﯿة الى
( )1
السلطة المختصة للدولة التي تطلب منﮭا المعلومات عند التقدم بطلب معلومات
بموجب ا تفاقﯿة لبﯿان الصلة المتوقعة للمعلومات بالطلب:
أ( ھوﯾة الشخص الخاضع للفحص أو التحقﯿق؛
ب( بﯿان بالمعلومات المطلوبة ،بما في ذلك طبﯿعتﮭا والشكل الذي ترغب فﯿﮫ الدولة
الطالبة في تلقي المعلومات من الدولة المقدم إلﯿﮭا الطلب؛
ج( الغرض الضرﯾبي الذي تطلب المعلومات من اجلﮫ؛
د( أسباب ل عتقاد بأن المعلومات المطلوبة ھي في الدولة المطلوب منﮭا أو في
حوزة أو تحت سﯿطرة شخص ﯾقع ضمن و ﯾة الدولة المطلوب منﮭا ذلك؛
ه( إلى الحد المعروف ،اسم وعنوان أي شخص ﯾعتقد أنﮫ في حوزتﮫ المعلومات
المطلوبة؛
و( بﯿان بأن الدولة مقدمة الطلب قد اتبعت جمﯿع الوساٸل المتاحة في إقلﯿمﮭا
للحصول على المعلومات ،باستثناء تلك التي قد تثﯿر صعوبات غﯿر متناسبة.
من المتفاھم علﯿﮫ ان تبادل المعلومات الوارد في المادة  27ﯾشمل تدابﯿر
( )2
تشكل "حم ت تصﯿد".
با شارة إلى الجملة ا خﯿرة من الفقرة  2من المادة  27وتمشﯿا مع الفقرة
( )3
 1من البروتوكول المتعلق بـ "تفسﯿر ا تفاقﯿة" ،اتفق على اتباع التوجﯿﮭات الواردة
في الفقرة  3-12من التفسﯿر على المادة  26من ا تفاقﯿة النموذجﯿة لمنظمة التعاون
ا قتصادي والتنمﯿة  -كما ﯾمكن مراجعتﮭا من وقت خر .وعلى الدولة الطالبة،
في سعﯿﮭا للحصول على إذن من السلطة المختصة في الدولة الموردة ،ان تحدد
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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.
الم دة 9
 )1ﯾتم المصادقة على ھذا البروتوكول وﯾتبادل ادوات التصدﯾق في أقرب وقت ممكن.
 )2ﯾبدأ نفاذ البروتوكول في الﯿوم ا ول من الشﮭر الثالث التالي الذي ﯾجري فﯿﮫ تبادل
ادوات التصدﯾق وتسري أحكامﮫ:
أ( فﯿما ﯾتعلق بالضراٸب المقتطعة من المصدر ،والمبالغ المدفوعة بعد 31
دﯾسمبر من السنة التقوﯾمﯿة التي ﯾجري فﯿﮭا تبادل ادوات التصدﯾق؛
ب( فﯿما ﯾتعلق بالضراٸب ا خرى ،أي سنة مالﯿة تبدأ بعد 31دﯾسمبر من السنة
التقوﯾمﯿة التي ﯾجري فﯿﮭا تبادل ادوات التصدﯾق.
 )3ﯾشكل ھذا البروتوكول جزءا ﯾتجزأ من ا تفاقﯿة وﯾُنﮭى وقت إنﮭاء ا تفاقﯿة.
ىھذا
ش ﮭا دا ً لما تق دمقام ا لموق عان أد ناهوالمخونمنقبلحكومتﯿﮭم ا با لتقو ﯿعع ل
وإ
البروتوكول.
حرر ھذا ا تفاق من نسختﯿن أصلﯿتﯿن في _____________ بتارﯾخ
_____________ باللغات ا لمانﯿة ،العربﯿة وا نجلﯿزﯾة وللنسختﯿن ذات الحجﯿة .في
حالة ا خت ف بﯿن النصوص ﯾسود النص ا نجلﯿزي.
ع جمﮭ رﯾ النمس

ع دول ا م رات الع بﯿ المتح ة

_________________________

________________________
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