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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  االجتماع السادس

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت
 

 ذي الصلة يتنظیمالطار اإلبحث القضایا الرئیسیة و   :من جدول األعمال ٢البند رقم 
  فرض الضرائب وغیرها من الجبایات على النقل الجوي الدولي  :من جدول األعمال ٢البند رقم 

  الضرائب على النقل الجوي الدوليفرض 
 )األمانة العامة (وثیقة مقدمة من

 الملخص

على النقل الجوي الدولي وأثرها على نمو النقل الجوي.  كما تناقش فرض الضرائب تتناول ورقة العمل هذه مسألة 
  الضرائب. فرضبالحاجة إلى مزید من التدابیر الفعالة لتحسین تنفیذ سیاسات االیكاو الخاصة 

  : یرجى من المؤتمر أن:اإلجراء
 یستعرض المعلومات؛  )أ 
 ؛ةاختیاری بصورة، كي تستخدمها الدول ٥یقر الترتیبات التنظیمیة الواردة في الفقرة   )ب 
 ؛٦یؤید االستنتاجات الواردة في الفقرة   )ج 
 .٧المقترحة في الفقرة  تیعتمد التوصیا  )د 

  .www.icao.int/meetings/atconf6 :ع الشبكيقالمواد المرجعیة للمؤتمر العالمي السادس متاحة على المو   المراجع:
 مقدمة - ١

 فـــرض بـــالرغم مـــن أن اتفاقیـــة النقـــل الجـــوي الـــدولي (اتفاقیـــة شـــیكاغو) ال تتنـــاول، علـــى وجـــه التحدیـــد، مســـألة ١- ١
  منها تتعلق بهذا الموضوع حیث تتناول اإلعفاءات من الجبایات على الوقود ومعدات الطائرات.   ٢٤ن المادة الضرائب، فإ

قــرار الجمعیــة فــي ) ه(المرفــق وقــد تــم تحدیــد السیاســات والمــواد اإلرشــادیة الخاصــة بالضــرائب، بشــكل بــّین فــي  ٢- ١
 سیاسات االیكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي. (Doc 8632)وكذا في الوثیقة  ٢٠-٣٧العمومیة 

الضـرائب علـى النقـل الجـوي الـدولي تثیـر الشـواغل إذ مـن شـأنها أن تشـكل عائقـا فـرض ومع ذلك ال تزال مسـألة  ٣- ١
الضـرائب، حثـت مـرارا الـدول األعضـاء فـي قراراتهـا انتشار أمام النمو السلیم للسفر جوا.  وٕاذ الحظت الجمعیة العمومیة لالیكاو 

 أو استخدام خدمات النقل الجوي الدولي. الضرائب وعدم فرض ضرائب على بیعفرض على التقید بسیاسات االیكاو في مجال 

  تقییم الوضع الراهن - ٢
واجه الناقلون الجویون، في مجال النقـل الجـوي الـدولي، حـاالت تتسـم بالتنـاقض بـین الضـرائب المفروضـة علـى بیـع أو  ١- ٢

.  وحســب قطــاع (Doc 8632)اســتخدام خــدمات النقــل الجــوي الــدولي وسیاســات االیكــاو فــي مجــال الضــرائب ، كمــا تــرد فــي الوثیقــة 
الطیران فان هذه الضرائب تؤدي إلى نتائج عكسیة حیث إن المنـافع االقتصـادیة المفقـودة نتیجـة لـتقلص الطلـب علـى السـفر جـوا 

  وعلى الشحن الجوي تتجاوز إلى حد كبیر العائدات المتأتیة من تلك الضرائب.
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تم، في بعض الدول األوروبیة، اسـتحداث  فقدوفیما یلي بعض األمثلة عن تعدد الضرائب خالل العقد الماضي.  ٢- ٢
" الركـــاب الجـــویینضـــرائب علـــى الســـفر جـــوا، دون أنمـــاط النقـــل الـــدولي األخـــرى، تحـــت مســـمیات مختلفـــة منهـــا "المكـــوس علـــى 

 ٢٦٠دوالرات أمریكیـة و  ٤" وما إلـى ذلـك.  وتتـراوح قیمـة تلـك الضـرائب بـین الجوي السفر"الضریبة على النقل الجوي" "ضریبة 
دولــة تقریبــا ضـرائب أخــرى، ألغــراض ال تتعلـق بــالطیران، مثــل  ١٢را أمریكیـا حســب الوجهــة ودرجـة الســفر.  واســتحدثت فـي دوال

ضریبة "التضامن" التي فرضت لمكافحة مختلف أنواع األوبئة.  ومن الواضح أن هذه الضریبة الجدیدة تتسم التمییـز ضـد قطـاع 
  قطاع بعینه.  النقل الجوي، ألنها ال ینبغي أن تفرض على 

وفرضت ضرائب سیاحیة في مناطق أخرى خالل العقد الماضي، وال سیما في أمریكا الالتینیة والكـاریبي وأفریقیـا  ٣- ٢
دوالرا أمریكیـا.  ولـم یـتم، فـي حـاالت عدیـدة، إعـادة اسـتثمار العائـدات  ٥٥دوالر أمریكي و  ١,٥٠بدرجة أقل، تتراوح قیمتها بین 
  سم النهوض بالسیاحة ومكس الدعایة الخاصة بالسفر في تطویر السیاحة.من الضریبة السیاحیة مثل ر 

وتفــرض دول أخــرى الضــریبة علــى القیمــة المضــافة وضــرائب أخــرى علــى المبیعــات وتشــمل: أ) الوقــود والمــواد  ٤- ٢
ورســوم  األخــرى التــي تُقتنــى داخــل حــدودها حتــى لــو اســتخدمت فــي النقــل الجــوي الــدولي؛ ب) رســوم المالحــة الجویــة والتحلیــق

االنتفــاع و/أو رســوم الخــدمات؛ ج) والمشــتریات اإلنتاجیــة مثــل اســتیراد الطــائرات؛ د) الصــفقات الجویــة الدولیــة بشــأن الشــحن أو 
ي الدولي (منـذ عـام األمتعة الزائدة.  إضافة إلى ذلك، ُیجبي عدد كبیر من الدول ضرائب مختلفة على مبیعات تذاكر النقل الجو 

فـي أمریكـا الالتینیـة، ودولـة واحـدة فـي الشـرق األوسـط، وأخـرى فـي آسـیا والمحـیط  ١٧في الكـاریبي،  ٩ في أفریقیا، ١٥ :٢٠١١
الهادئ).  وبالرغم من أن بعضا من تلك الضرائب ال ینطبق سوى على التـذاكر التـي بیعـت داخـل الدولـة و/أو إذا كانـت الرحلـة 

غـي أن یكـون عـامال محـددا فـي فـرض الضـریبة، ألن خدمـة النقـل الجـوي ن مكان بیع التذكرة ال ینبة المعنیة، فإمنطلقة من الدول
 الدولي ال یجب أن تخضع للضریبة.

  أعمال االیكاو وٕارشاداتها ذات الصلة في مجال السیاسة العامة - ٣
ن الرسـم هـو جبایـة مخصصـة فـإتمیز االیكـاو بوضـوح بـین رسـوم االنتفـاع والضـرائب.  وحسـب تعریـف االیكـاو،  ١- ٣

ومطبقــة علــى وجــه التحدیــد الســترداد تكــالیف تــوفیر المرافــق والخــدمات للطیــران المــدني، والضــریبة هــي جبایــة مخصصــة لــدر 
  عادة على الطیران المدني برمته أو على أساس التكلفة. تُفرضالعائدات للحكومات الوطنیة أو المحلیة، ال 

ع الحالي فیما یخص تنفیذ سیاسات االیكاو من جانب الدول في اإلضافة إلى ویمكن االطالع على تفاصیل الوض ٢- ٣
الذي  8632http://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum= اإلنترنتموقع ، وأیضا على Doc 8632الوثیقة 

ــیبین مواقف وتعلیقات الدول بشأن قرارات المجلس وتوصیاته في مجال فرض الضرائب.  وٕان أغلبیة الدول الـ ــ ــ ــ ــ التي أبلغت االیكاو  ٨٥ ـ
متماشیة مع السیاسات المذكورة.  وتشیر هذه الضرائب غیر البشأن مدى تنفیذها لهذه األحكام  تلتزم بتوصیة المجلس بعدم فرض 

اإلخطارات عادة إلى حالة اإلعفاءات المتبادلة.  ومن الجدیر بالذكر أن مستوى اإلبالغ من جانب الدول ال یزال منخفضا رغم الجهود 
  ، بغیة التمكن من توفیر أحدث المعلومات.البیاناتالتي تبذلها األمانة العامة لطلب 

یة ما تضعه االیكاو من سیاسات في مجال الضـرائب وتنفیـذ الـدول لهـا بواسـطة األحكـام الـواردة ویمكن تقییم أهم ٣- ٣
اتفــاق والمخزنــة فــي  ٢٠٠٠مــن اتفاقــات الخــدمات الجویــة البــالغ عــددها  ٩٥فــي اتفاقــات الخــدمات الجویــة.  وتمــنح أكثــر مــن 

منها تمنح إعفاءات متبادلة مـن الضـرائب علـى  ٪٢٠ قاعدة بیانات خاصة إعفاءات في مجال الوقود ومعدات الطائرات وحوالي
الـدخل مــن النقــل الجـوي الــدولي.  وباإلضــافة إلــى ذلـك، تبــرم الــدول فـي عــدد مــن الحــاالت معاهـدات ضــریبیة ثنائیــة منفصــلة أو 

المفروضــة محـددة بغیـة تجنیـب شــركاتها االزدواج الضـریبي علـى الـدخل وعلــى رأس المـال.  ومـع  ذلـك، ففیمــا یتعلـق بالضـرائب 
تمنح إعفاءات لتخفـیض أو إزالـة هـذه بحیث على مبیعات واستخدام النقل الجوي الدولي، لم تبرم الدول اتفاقات للخدمات الجویة 

 الضرائب التي ُأقر بأنها مضرة بنمو السفر والتجارة.  

موجــودة فــي  ولقــد وضــعت االیكــاو كــذلك نموذجــا التفــاق الخــدمات الجویــة علــى أســاس بنــود نموذجیــة أو صــیغ ٤- ٣
العدید من اتفاقات الخدمات الجویة، الستخدامها االختیاري من جانـب الـدول فـي االتفاقـات التـي تبرمهـا بشـأن الخـدمات الجویـة.   

وعلــى الــرغم مــن أن نمــوذج اتفــاق الخــدمات الجویــة یتضــمن مــادة عــن الضــرائب تغطــي إعفــاء العائــدات ورأس المــال، بموجــب 
الشـواغل التـي تنتـاب قطـاع الطیـران بشـأن فـرض الضـرائب علـى  یعـالج سـوى بطریقـة محـدودةفهو ال ، Doc 8632أحكام الوثیقة 

  مبیعات النقل الجوي واستخدامه.
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    المناقشة - ٤
باإلضـــافة إلـــى السیاســـات التـــي اعتمـــدتها االیكـــاو، صـــیغت بعـــض السیاســـات الخاصـــة بفـــرض الضـــرائب علـــى  ١- ٤

المثـــال، اعتـــرض المشـــغلون الجویـــون األفارقــة علـــى اســـتخدام الرســـوم والضـــرائب المســتویین الـــوطني أو إلقلیمـــي.  وعلـــى ســبیل 
حـاد األفریقـي، ألغراض در اإلیرادات.  وقد أعلن وزراء النقل األفارقة في الدورة العادیة الثانیـة لمـؤتمر وزراء النقـل فـي دول االت

ضــرائب التــي قــد تــؤدي إلــى زیــادة تكــالیف النقــل ، عــن معارضــتهم لل٢٠١١نــوفمبر  ٢٥إلــى  ٢١أنغوال مــن بــ المنعقــد فــي لوانــدا
 الجوي وتحویل إیرادات ذلك القطاع إلى أنشطة أخرى.

بعض المنظمات اإلقلیمیة ورابطات قطاع الطیران، مثل المجلس الدولي للمطارات واتحاد النقل  أیضا ولقد قامت ٢- ٤
الجــوي الــدولي، برســم سیاســات تعــارض فــرض ضــرائب حكومیــة علــى النقــل الجــوي بشــكل تمییــزي وغیــر عــادل.  وٕان المبــادئ 

معظم األحیان من جانب المنظمـات الدولیـة وتُـدرج الرئیسیة بشأن فرض الضرائب والواردة في سیاسات االیكاو یتم اعتمادها في 
 في وثائق سیاساتها العامة.

وتــرى منظمــة الســیاحة العالمیــة، فــي الوقــت الــذي ال تعــارض فیــه الضــرائب فــي حــد ذاتهــا، باعتبــار ذلــك ینــدرج  ٣- ٤
بـاء المفرطـة المفروضـة ضمن المسؤولیة الضریبیة اإلجمالیة للدول، أنه ینبغي بحث ضـرائب السـفر بحثـا موضـوعیا لتفـادي األع

 على المسافرین والشركات بغیة تخفیف الضرائب التي تؤثر تأثیرا سلبیا على السفر وبالتالي على تنمیة السیاحة.

ورغم هذه السیاسـات المختلفـة، فـإن العقـد الماضـي شـهد انتشـارا غیـر مسـبوق للضـرائب التـي ُجبیـت علـى تـذاكر  ٤- ٤
وحــة كــون الطیــران تُفــرض علیــه ضــرائب كثیــرة بالمقارنــة مــع وســائل الســفر األخــرى؛ الســفر جــوا.  ومــن المســائل األخــرى المطر 

الشــفافیة والممارســات التمییزیــة  بانعــدامویثیــر هــذا االتجــاه، مقرونــا  واســتفادة بعــض القطاعــات مــن اإلعانــات الحكومیــة الوطنیــة.
الطیـران كمـا یـؤثر سـلبا علـى النمـو المسـتدام للنقـل  ضد الطیران المدني مقارنة مع وسـائل النقـل األخـرى، قلقـا كبیـرا داخـل قطـاع

 ، في نهایة المطاف، على النمو االقتصادي الوطني.أیضا الجوي، وهو ما یؤثر سلبا

كانت الرابطات الصناعیة والمنظمات اإلقلیمیـة نشـطة دائمـا فـي التـرویج لسیاسـات االیكـاو فـي مجـال الضـرائب.  ٥- ٤
لـــیس هنـــاك حاجـــة إلـــى تعـــدیلها فـــي هـــذه المرحلـــة.  لكـــن السیاســـات فـــي المجـــال وبصـــفة عامـــة تظـــل هـــذه السیاســـات صـــالحة و 

الضـریبي ستخضــع لالسـتعراض والتكییــف، كمـا أكــد علـى ذلــك المجلـس، إذا مــا طـرأ، فــي أي وقـت، تغییــر علـى الموقــف الــراهن 
  للمنظمة بشأن الرسوم والضرائب البیئیة قد یكون له تأثیر على تلك السیاسات.

بدو أن المسألة األساسیة تكمن فـي مـدى تنفیـذ الـدول للسیاسـات القائمـة.  وبـالرغم مـن أن موضـوع وبناء علیه، ی ٦- ٤
مـن جـدول األعمـال، فـیمكن التفكیـر فـي بعـض اإلجـراءات  ٨-٢تنفیذ سیاسـات االیكـاو بصـفة عالیـة سـتتم معالجتـه ضـمن البنـد 

ن خالل تحسـین تعمـیم تلـك السیاسـات باسـتخدام المواقـع مثل ترسیخ وعي الدول وٕادراكها لسیاسات االیكاو في مجال الضرائب م
وتعزیـز التعـاون مـع الجهـات الفاعلـة فـي (Doc 8632) الشبكیة الوطنیة، ومواصلة تحیین مواقـف الـدول فـي اإلضـافة إلـى الوثیقـة 

 قطاع الطیران.

 الترتیبات التنظیمیة المقترحة - ٥

المتبادلة بالنسبة للوقود والواردات التقنیة للناقلین الجویین الذین یعملون في مجال النقل الجـوي  لإلعفاءاتخالفا  ١- ٥
أو  بتخفـیضالتزامـا  امن الدول اتفاقات خـدمات النقـل الجـوي التـي أبرمتهـضّ الدولي، وعائدات الطائرات والممتلكات المنقولة، لم تُ 

 ولي واستخدامه.الضرائب على بیع خدمات النقل الجوي الدإلغاء 

فـي اتفاقـات الخـدمات الجویـة بشـأن بیـع خـدمات النقـل الجـوي الـدولي واسـتخدامه مـن  ةتنظیمی مادة إدراجویمكن  ٢- ٥
تـم اعتمادهـا مـن جانـب إذا  لغـي الضـرائبتمن العبء الضـریبي و  وأن تقلصساعد في تحسین تنفیذ سیاسات االیكاو تأن  اشأنه
فحسـب ال یزیـد مـن تكلفـة السـفر جـوا  واسـتخدامهعلـى بیـع خـدمات النقـل الجـوي  لضرائبافرض  سیبّین أن.  كما أن ذلك الدول
 بالنسبة للمستخدمین فضال عن مشاكل التسهیالت في المطارات. وٕازعاجعنه أیضا تكالیف  تنجموٕانما 

 فـي اللـوائح بنـدولذلك، ُیقترح تعدیل المادة المعنیة بفرض الضرائب في اتفاق الخـدمات الجویـة النمـوذجي إلدراج  ٣- ٥
باإلعفاء من ضرائب الحركة الجویة أو تخفـیض هـذه  یتعلقمن سیاسات االیكاو بشأن فرض الضرائب ُمستقى التنظیمیة الدولیة 

 :هذه الورقة على النحو التاليب المرفقالمقترحة كنص جدید یتم إبرازه بالتظلیل الرمادي في  المادةالضرائب أو إزالتها.  وترد 
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أو استخدام النقل  بیع، جمیع أشكال الضرائب المفروضة على یمكن، بأقصى ما بأن یقلل طرفكل  تعهدی"...   
التي تمّیز الالزمة بالنسبة للطیران المدني الدولي أو الجوي الدولي، بما في ذلك الضرائب على الخدمات غیر 

 "االقتصادیة بذلك. غاء هذه الضرائب حالما تسمح ظروفهخطط إللیضده، وبأن 

مـن جانـب الـدول، وفقـا لسـلطتها التقدیریـة، فـي  االمؤتمر بغیـة اسـتخدامه اكي ینظر فیه اقترحت المادة التنظیمیة ٤- ٥
، إدراجـه، في حالـة البند.  ولن یشمل هذا استشارةتفاهم أو مذكرة تستخدم أیضا في مذكرة اتفاقات الخدمات الجویة.  ویمكن أن 

الضـریبي.  وسـوف یـدرج هـذا التفسـیر فـي التعلیـق علـى المـادة الخاصـة بالضـرائب فـي  المجاالت التي تغطیها اتفاقیات االزدواج
 نموذج اتفاق الخدمات الجویة.

 االستنتاجات - ٦

 المناقشة أعال، یمكن استنتاج ما یلي: إلىبالنظر  ١- ٦

 شهدت السنوات األخیرة انتشار أنواع عدیدة من الضرائب والجبایـات فـي مجـال النقـل الجـوي، ومـن المـرجح  أ)
ـــة.  ویـــؤدي هـــذا االتجـــاه، إلـــى جانـــب  ـــة فـــي الســـنوات المقبل الشـــفافیة والممارســـات  انعـــدامأن تتـــدهور الحال

وســائل النقــل األخــرى إلــى التســبب فــي شــواغل كبیــرة بالنســبة لقطــاع  مقارنــة مــعالتمییزیــة ضــد النقــل الجــوي 
  ا على التنمیة االقتصادیة الوطنیة. النقل الجوي المستدام، ویؤثر سلب نموالطیران، وسیؤثر تأثیرا سلبیا على 

.  وینبغـي حـث صـالحةلدى االیكاو سیاسات واضحة بشأن فرض الضرائب ورسوم االنتفاع، وهي سیاسات تظـل   ب)
) والمرفــق (و) هالــدول علــى اتبــاع وتطبیــق هــذه السیاســات فــي ممارســاتها التنظیمیــة، حســبما نــص علیــه المرفــق (

.  ویتعـــین علـــى االیكـــاو مواصـــلة اتخـــاذ التـــدابیر الالزمـــة لتعزیـــز درایـــة الـــدول ٢٠- ٣٧بقـــرار الجمعیـــة العمومیـــة 
 .بمزید من القوة تلك السیاسات بشأن فرض الضرائب ورسوم االنتفاع وتشجیع تنفیذ بسیاسات المنظمة

  التوصیات  - ٧
  التالیة:یقترح على المؤتمر النظر في التوصیات   ١- ٧

لـدى االیكـاو سیاسـات واضـحة ال تـزال صـالحة بشــأن الضـرائب.  ویحـث المـؤتمر الـدول علـى تطبیـق تلــك   )أ 
، وضـــمان ٢٠-٣٧التنظیمیـــة، وفقـــا للمرفـــق (ه) مـــن قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة  االسیاســـات فـــي ممارســـاته

 االمتثال لها من جانب السلطات التابعة لها؛

 الضریبي في مجال النقل الجوي؛ویطلب من الدول تفادي االزدواج   )ب 

ینبغــي أن تواصــل االیكــاو اتخــاذ التــدابیر الالزمــة لترســیخ وعــي الــدول بسیاســات المنظمــة بشــأن الضــرائب   )ج 
 ؛القوةوالترویج لتلك السیاسات بقدر أكبر من 

اتفـاق خــدمات النقــل الجــوي النمــوذجي نـص المــادة الخاصــة بالضــرائب فــي  إلــىتضــیف االیكــاو  ینبغـي أن  )د 
 اختیاریا بشأن فرض الضرائب على بیع أو استخدام النقل الجوي الدولي، بالصیغة التالیة: تنظیمیا بندا

"... یتعهــد كــل طــرف بــأن یقلــل، بأقصــى مــا یمكــن، جمیــع أشــكال الضــرائب المفروضــة علــى بیــع أو اســتخدام النقــل "
یران المدني الدولي أو التي تمّیز ضده، الجوي الدولي، بما في ذلك الضرائب على الخدمات غیر الالزمة بالنسبة للط

  ".وبأن یخطط إللغاء هذه الضرائب حالما تسمح ظروفه االقتصادیة بذلك
 ذلــك، إدراج هــذه المــادة ویمكــن للــدول أن تختــار، عــوض  ها،تقــدیر حســب ســتخدامه الوتعتبــر هــذه المــادة خیــارا للــدول 

فــي اتفــاق  الخــاص بالضــرائب البنــدجانــب  إلــى تلــك المــادةوســوف یــتم إیــراد فــي مــذكرة تفــاهم أو مــذكرة لالستشــارة.  
   .المالحظات التفسیریة جزء في خدمات النقل الجوي النموذجي

ـ -  - - -  - - - - - - -  -
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  المرفق 
  للخدمات الجویةالنموذجیة اتفاقات االیكاو من  اتمقتطف

  المادة الرابعة عشرة.
  الضرائب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ائبوجود نص بشأن فرض الضر  اتتفاقال یشیع في االبینما 

على الدخل ورأس المال، وذلك ألسباب من بینها أن مثل هذه 
األمور قد تخضع لمعاهدة منفصلة بشأن االزدواج الضریبي 
فیما بین الطرفین. فقد قدمنا نصا واحدا أعاله في ضوء سیاسة 

. وبما أن مسألة اإلعفاءهذا  على أن یمنح (Doc 8632)االیكاو 
ما بین الدول هي مسألة الضریبیة فی اتتفاقفرض الضرائب واال

نصا كالنص المقدم هنا  فإن، الضریبیة المالیة تخص السلطات
الضرائب على النقل الجوي قد ال یندرج ضمن  فرض بشأن

تدخل تلك السلطات  صالحیات سلطات الطیران وقد یتطلب
  والتفاوض بشأنه. بصیاغتهفیما یتعلق 

  ]٢ أصل من ١رقم الخیار  ٣ إلى ١[الفقرات من 
  

 

تخضع األرباح من تشغیل الطائرات التابعة لشركة  - ١
 إقلیمطیران معینة في الحركة الدولیة للضریبة فقط في 

الفعلیة لشركة  اإلدارةالطرف الذي یقع فیه مكان 
  هذه. الطیران

الضریبة على الدخل ورأس البند تعالج الفقرتان األولیان في هذا 
  المال على التوالي.

یخضع رأس المال الذي یتمثل في الطائرة التي یتم   - ٢
تشغیلها في الحركة الدولیة من قبل شركة طیران معینة 
وكذلك في الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغیل مثل هذه 

الطرف الذي یقع فیه  إقلیمالطائرة للضریبة فقط في 
  .الفعلیة لشركة الطیران اإلدارةمكان 

 

خاص لتفادي االزدواج الضریبي فیما  اتفاقعندما یوجد   - ٣
یتعلق بالضریبة على الدخل ورأس المال فیما بین 

   .تفاقین، تسري أحكام ذلك االالطرف

معاهدة فیما بین الطرفین بشأن  إبراموتنص الفقرة الثالثة على 
  .تفاقاالزدواج الضریبي لتكون لها األسبقیة على أحكام هذا اال
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  [الفقرات من ١ إلى ٤ ٣ الخیار رقم ٢ من أصل ٢]

في الحركة  ةتعفى األرباح أو الدخل من تشغیل الطائر   - ١
ألحد تابعة شركة طیران تستدرها الدولیة وهي األرباح التي 

ین، بما في ذلك المشاركة في الترتیبات التجاریة للنقل الطرف
بواسطة شركات متعددة في الرحلة الواحدة أو مشروعات 

المشتركة، وذلك من أیة ضرائب على األرباح أو األعمال 
  الدخل تفرضها حكومة الطرف اآلخر.

من بعض الضرائب التي  الطیرانشركات البند یعفي هذا 
تفرضها حكومة الطرف اآلخر بدال من النص تحدیدا على 
الجهات التي تفرض فیها الضریبة على شركات الطیران مثال 

الطیران وبذلك یتضح نطاق الفعلیة لشركة  دولة اإلدارةفي 
  الضریبیة. اإلعفاءات

بصورة محددة األرباح والدخل من الترتیبات  ١تعفي الفقرة 
  .طیرانالتجاریة فیما بین شركات ال

یعفى رأس المال وتعفى األصول الخاصة بشركة   - ٢
في  اتالطرفین فیما یتعلق بتشغیل الطائر أي من طیران 

التي تفرضها الحركة الدولیة وذلك من جمیع الضرائب 
  .حكومة الطرف اآلخر على رأس المال واألصول

  

تعفى األرباح من تشغیل الطائرات في الخارج في   - ٣
الحركة الجویة الدولیة وكذا الممتلكات المنقولة الخاصة 
بتشغیل مثل تلك الطائرات والتي تتلقاها شركة طیران أحد 

من أیة ضرائب على األرباح تفرضها حكومة  الطرفین،
  الطرف اآلخر.

 

یمنح كل طرف على أساس المعاملة بالمثل بعض   *٥- ٤[
التخفیف لعبء ضریبة القیمة المضافة أو الضرائب المماثلة 
غیر المباشرة على السلع والخدمات الموردة لشركة الطیران 
المعینة من قبل الطرف اآلخر والتي تستخدم ألغراض 
تشغیل الخطوط الجویة الدولیة الخاصة بالشركة. ویمكن أن 

من الضریبة أو  اإلعفاءیأخذ تخفیف العبء الضرائبي صورة 
  رد المال المدفوع.]

تباین ما یغطیه  وٕان لعلى أساس المعاملة بالمث اإلعفاءویكون 
كما یوضح النص الوارد بین القوسین المعقوفین. فعلى  اإلعفاء

قیود االستیراد أو  إدراجأیضا  فانیقرر الطر سبیل المثال: قد 
شركات الطیران مثل مخزون التذاكر أو معدات  إمدادات

  الكمبیوتر.

  المادة التنظیمیة المقترحة
كل طرف بأن یقلل، بأقصى ما یمكن،  تعهدی"...   - ٥

جمیع أشكال الضرائب المفروضة على بیع أو استخدام النقل 
الجوي الدولي، بما في ذلك الضرائب على الخدمات غیر 
الالزمة بالنسبة للطیران المدني الدولي أو التي تمّیز ضده، 
وبأن یخطط إللغاء هذه الضرائب حالما تسمح ظروفه 

  .االقتصادیة بذلك

 
 
 

هذه المادة اختیاریة یجوز للدول أن تستخدمها، وفقا لسلطتها 
في اتفاق الخدمات الجویة نفسه أو في مذكرة تفاهم  إماالتقدیریة 

لن تشمل  فإنهاأو مذكرة لالستشارة.  وٕاذا ما أدرجت هذه المادة 
تغطیتها في اتفاقات تفادي االزدواج  ستتمالمجاالت التي 

  الضریبي.

لغاء: أ) إ، إلى تحقیق ما یلي اإلمكانتسعى هذه المادة، قدر 
من العملیات والضرائب التي  اإلجمالیةالضرائب على العائدات 

ب) الضرائب في شكل رسوم  ؛تجبى على الركاب أو الشاحنین
 ؛على الوظائف أو الخدمات غیر الالزمة للطیران المدني الدولي

جوي الدولي أو ضد أي ج) الضرائب التي تمیز ضد النقل ال
 نفس الطرق الجویة. یعمل على جوي ناقل

 - انتهـى -


