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  األرجنتين

  : مع التوضيحات التالية،١البند  في لوارد المجلس اتمتثل األرجنتين لقرار  ١ البند
بشأن رسوم االستيراد   Doc 8632 من الوثيقة١البند  في  التي ينص عليها القراراإلعفاءات إلى باإلشارة  )١  

 باستثناء الحاالت المفترضة والواردة ،والتصدير فان الحاالت الموضحة فيه معفية من دفع تلك الضرائب
  .من تلك الوثيقة) ١(في المرفق 

 في بلدنا بواسطة طائرات مسجلة في دولة أخرى أو طائرات تنفذبالنسبة لعمليات النقل الجوي الدولي التي   )٢  
 من ١البند  في  الوارد والتي تضمنها القرار،ة أو مستأجرة بواسطة مؤسسات تابعة لتلك الدولةمؤجر
 من ضرائب االستهالك المفروضة على شراء الوقود اإلعفاءات أسس  يحددي والذ،Doc 8632الوثيقة

األخرى على  فنية استهالكية أخرى التي تحتوي عليها الخزانات أو األوعية إمداداتوزيوت التشحيم وأي 
 تلك المنتجات وفقا لشروط معينة أال بإعفاء فان القانون األرجنتيني يقضي ،الطائرة أو المحمولة على متنها

  :وهي
 عندما اإلعفاء يتم ، وطالما لم يتقرر خضوع هذه المنتجات للضريبة،بالنسبة للضرائب الداخلية  )أ

 أما .)ات التي ستستهلك على متن الطائرةالمنتج (اإلمداداتتكون تلك المنتجات مدرجة في قائمة 
  . فيتم رد الضريبة أو تعليقها لحساب دافعها، تقرر بالفعل فرض الضريبةإذا

 تنص قواعد هذه الضريبة ،على الرغم من فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع منتجات معينة  )ب
ة النقل الجوي الدولي  الضريبة في الحاالت التي تقدم فيها هذه المنتجات لخدماستردادعلى 

  .لألشخاص والبضائع
  : التعليقات التالية يبرروالذي  ٢ البندتمتثل األرجنتين لقرار المجلس الوارد في    ٢ البند

 اتبعت األرجنتين موقفا يقضي بأن لكل دولة الحق المطلق في فرض الضرائب على ،١٩٤٦منذ عام   )١  
  .في تلك الدولة وتقوم بعمليات النقل الجوي الدولي ورأسمال المؤسسات التي يوجد مقرها اتإيراد

 عقدت اتفاقات محددة لتالفي االزدواج الضريبي في مجال ،أعاله) ١ابتداء من السنة المذكورة في الفقرة   )٢  
 أصبح الموقف المذكور في المواد ذات الصلة من االتفاقات ،ذلك إلى وباإلضافة  .بحرا وجواالنقل الدولي 

 من ٢٢ و١٣ و٨واد ـالم(ا ـح موقفا ثابتـأصب  لتجنب االزدواج الضريبي، النطاقلعريضةالضريبية ا
  ).االتفاقية النموذجية التي وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ال تطبق األرجنتين أنواع الضرائب التي قد تؤثر على طريقة عمل النقل الدولي عن طريق وضع عوائق أو    ٣ البند
 وينبغي بيان التعليقات التالية في هذا . وذلك فيما يتعلق بالركاب والشاحنين على السواء،مام تطورهصعوبات أ
  :الخصوص

 في المائة من سعر تذاكر السفر الجوي خارج الدولة والتي تباع أو تصدر ٥تفرض األرجنتين نسبة قدرها   )١  
 الوطني للمواطنين األرجنتينيين أو إقليمنارج تلك التذاكر المباعة أو الصادرة خا إلى باإلضافة ،في بلدنا

  . والتي تكون نقطة المغادرة فيها هي أي مطار موجود في بلدنا،المقيمين الدائمين فيها
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 حيث تعتبر ضريبة ما يسمى في األرجنتيـن ،من منطوق القرار) ٢( بالنسبة للفقرة في المفهوم فرق ثمة  )٢  
 تعتمده وهو الموقف الذي ، وبالنسبة لهذه الضريبة، الوالية أو البلديةرسم مقابل خدمة مقدمة من الدولة أو

 فان الممارسات الدولية تسمح للبلدان أن تجمع مثل هذه الرسوم التي عادة ما تفرض على قيمة ،األرجنتين
  .في المدينة  والنظافةاإلضاءةتغطية تكاليف  إلى المنقولة والتي تهدفغير الممتلكات 
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  ١ ضميمة
  )٤١٥-٢٢القانون رقم (ن الجمارك لدولة األرجنتين قانو

  ٥١٤المادة "
، فان تحميل أي بضائع ال يتم تداولها بحرية في االقليم الجمركي على أي وسيلة باستثناء أي حكم خاص مخالف لذلك

مة من مخزن خاضع للرقابة  وذلك بقصد استخدامها كامدادات أو مؤن أو امدادات قاد، سواء كانت وطنية أو أجنبية،من وسائل النقل
  ."ضع لدفع الضرائب المقابلة عليها يعتبر كأنه استيراد بغرض االستهالك وخ،الجمركية
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  أرمينيا

  :، يطبق المستوى الضريبي الصفري على ما يلي"لضريبة القيمة المضافة"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا للقيمة 
رحالت على خطوط دولية، وعلى إمدادات المؤن الموجهة الوقود المستخدم للطائرات التي تقوم ب  ) أ

  الركاب على متن الطائرة على طول الرحلة، والستعماالت الطاقم
، الصيانة، تجهيز وسائل النقل )بما في ذلك خدمات المالحة الجوية واإلقالع والهبوط(ضرائب الخدمات   ) ب

الدولية للركاب واألمتعة والخدمات البريدية العاملة على خطوط دولية، وكذلك خدمات الشحن على الطرق 
  والخدمات المقدمة للركاب خالل النقل،

غير المرتبطة مباشرة بالخدمات المشار إليها ) بما في ذلك ضرائب العمالء والوسطاء(ضرائب الخدمات   ) ج
  أعاله وللموردين كذلك،) في الفقرة الفرعية ب

  . المقيمة وغير المقيمةيطبق المستوى الضريبي الصفري على الشركات
 من قانون الضرائب لجمهورية أرمينيا، يطبق المستوى الضريبي الصفري للرسوم الجمركية ١٠٢ووفقاً للمادة 

  . على صادرات وواردات كل أنوع الوقود والنفط
ركة ، تخضع اإليرادات التي تحصل عليها ش"ضرائب األرباح"ووفقاً لقوانين جمهورية أرمينيا المنطبقة على 

الجمهورية األرمينية للضرائب، إما عند مصدر دفع  إلى أجنبية من النقل الجوي من الجمهورية األرمينية أو
في جمهورية مستقل إذا كان لشركة النقل الجوي فرع (اإليرادات أو على أساس إعالن اإليرادات السنوية 

 .)أرمينيا

ي للضرائب المفروضة على اإليرادات والملكية سارية ذلك، إن اتفاقات تجنب االزدواج الضريب إلى وباالضافة
الشركات األجنبية التي تنفذ عمليات ) أماكن تأسيس(المفعول ومبرمة فعليا مع جميع البلدان التي توجد فيها مقار 

جمهورية أرمينيا، كما هو الحال مع اتفاقات الحركة الجوية، وتتماشى  إلى النقل الجوي من جمهورية أرمينيا أو
  . حكام هذه االتفاقات الخاصة بالنقل الجوي الدولي مع سياسات اإليكاو للضرائب في مجال النقل الجوي الدوليأ

، ترتبط أرمينيا باتفاقات تجنب االزدواج الضريبي للضرائب المفروضة على اإليرادات ٢٠٠٩ يناير ١بدءاً من 
انيا، الصين، رومانيا، روسيا، إيران، تركمانستان، بلغاريا، أوكر: والملكية مع الدول التسعة والعشرين التالية

ستونيا، بلجيكا، النمسا، اإلمارات العربية روس، اليونان، تايلند، هولندا، اجورجيا، لبنان، التفيا، لتوانيا، فرنسا، بيال
  ,، إيطاليا، سوريا، قطر، سويسرا، فنلندافاوالمتحدة، الهند، بولندا، كندا، مولد

درام  ١٠ ٠٠٠رض على الركاب المسافرين خارج جمهورية أرمينيا دفع ضريبة للدولة بقيمة، يف١٩٩٨ومنذ عام 
ساري المفعول من " (ضريبة الدولة"وفقاً لتعديل قانون جمهورية أرمينيا فيما يخص ).  دوالر أمريكي تقريبا٣٣ً(

ميزانية  إلى دفعهايتوجب  وشركات الطيران، تتضمن ضريبة الدولة في تكلفة تذكرة سفر )٢٠٠٩ مارس ٢٩
 :الدولة في جمهورية أرمينيا

من شركات النقل الجوي التابعة لجمهورية أرمينيا وممثلي شركات النقل الجوي األجنبية المسجلة في   ) أ
  جمهورية أرمينيا عند القيام بعمليات النقل الجوي المنتظمة،

  .ي غير المنتظمةمن المنظمات العاملة في المطارات عند تنفيذ عمليات نقل جو  ) ب
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  أستراليا

  تعليق عام 
 ، فرض الضرائب على الطيران الدوليضع التوصيات والقرارات بشأن مسائلت أناليكاو ل يحق هبينما نفهم أن

 ، بما في ذلك شركات الطيران الدولية،فاننا نعترض بشدة على انشاء نظم ضرائب منفصلة لمجموعات معينة
  .لدول المتعاقدةا إلى  بالنسبةذها االيكاو لجعل سياستها الضريبية ملزمةوسوف نعترض على أي خطوات تتخ

وتظل استراليا تتبع سياسة تقضي بأن المسائل المتعلقة بالضرائب على شركات الطيران الدولي ينبغي أن تعالج 
ئل في اتفاقات ، ستستمر استراليا في تناول هذه المساوبالتالي. سياسة الضريبية العامة الستراليافي سياق ال

  . أرباح شركات الطيران الدولية بشأن وبشكل أقل شيوعا في اتفاقات،االزدواج الضريبي

  الفرعيةمحلية المستويات الامتداد سياسات االيكاو لتشمل الضرائب المفروضة على 
ت الضرائب ال يمكن الستراليا أن تقبل األحكام التي تقضي بفرض سياسات االيكاو الخاصة بالضرائب على سلطا

 وال يملك الكومنولث سلطة ،فالواليات واألقاليم االسترالية لديها سلطاتها الخاصة بفرض الضرائب. المحلية
 الواقع في أن اتفاقات االزدواج ويتجلى ذلك .مباشرة لفرض ارادته على سلطات الضرائب التي تتمتع بها قانونيا

  .اتان ال تشمل ضرائب الواليالضريبي األسترالية واتفاقات أرباح شركات الطير
  .وتقدم المعلومات التالية بخصوص الضرائب الوطنية

   الضرائب على المستوى الوطني فقط-  Doc 8632 ابالغ الممارسات بخصوص الوثيقة رقم
  .١ بندال مع ،للخدمات الجويةقياسي  من االتفاق االسترالي ال٩ كما ترد في المادة ،تمتثل الممارسة األسترالية  ١ البند

القيود من  الدولي النقل الجوي  مجال في لكل طرفشركات الطيران التي تشغلهاتحديدا، تعفى الطائرات 
 ومن الرسوم ،ورسوم الضرائب وضرائب البضائع والخدمات الواردات والرسوم الجمركية المفروضة على

 الطائرات العادية والمواد األخرى المعدة الغيار ومعدات قطع ما تعفىك .والتكاليف المماثلة المفروضة في استراليا
للطائرات، بشرط أن تكون هذه المعدات وتقديم الخدمات  وصيانة تصليحب ذات الصلة أو المستعملة حصرياً

    .والمواد مستخدمة على متن الطائرة وأن يعاد تصديرها
  أو لصيانتها النقل الجوي الدولي عملياتلتنفيذويشترط في كل األحوال أن يتم استخدامها على متن الطائرة التابعة 

 الواردات والرسوم الجمركية  القيود المفروضة علىعنية، وتعفى المواد التالية من المشركات الطيرانمن قبل 
  :الضرائب وضرائب البضائع والخدمات ومن الرسوم والتكاليف المماثلة المفروضة في استراليا ورسوم

 المشروباتو األطعمة، أن يقتصر عليهاو يتضمن ذلك، بدون (ن الطائرة المحالت التجارية على مت  ) ١
  .) للبيع أو الستخدام الركاب أثناء الرحلةالمقدمةوالمنتجات 

  .واإلمدادات الفنية االستهالكية) بما في ذلك سوائل النظم الهيدرولية (مواد التشحيمالوقود و  ) ٢
  . المحركاتالغيار بما في ذلكالقطع   ) ٣

ق هذه االعفاءات أيضا عند استخدام هذه المواد في أي جزء من الرحلة فوق االقليم األسترالي في أثناء رحلة تنطب
  .دولية
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المحلية ضرائب على المواد الواليات والسلطات  لضمان عدم فرض قصارى جهدها استراليا  حكومةستبذل  )ه ١ البند
بما في ذلك الوقود ومواد التشحيم  ،النقل الجوي الدوليالمستخدمة في تشغيل أو تقديم الخدمات للطائرة في 

لضرائب في بعض االتعهد بعدم فرض الواليات  الحكومة االسترالية ولكن يتعذر على. واإلمدادات الفنية المستهلكة
 مع اإلعفاءات تتعارض في الوقت الحالي، ال تقوم الواليات والسلطات المحلية بفرض أي ضرائبو .الحاالت
االيكاو بشأن  تقرارا أو في  ألستراليا اتفاق الخدمات الجوية النموذجيالواردة في ية للنقل الجوي الدوليالضريب
  .في مجال النقل الجوي الدوليضرائب المواد المستخدمة فرض 

 شركات الطيران غير بفرض ضرائب على إيرادات على أحكام خاصة القانون الضريبي االسترالي ينصال   )١)  أ٢ البند
يجب على شركات الطيران حساب إيراداتها ،  المتعلقة بالضرائبالمقيمة، إال أنه من باب اإلجراءات اإلدارية

 شركات الطيران الدولية غير المقيمة وغير تعتبروس .اإليرادات للقانون االسترالي لضريبةالخاضعة للضريبة وفقاً 
 الخاضعة للضرائب  إذا قامت بحساب إيراداتها،اتإليرادأنها امتثلت لقوانين ضريبة ا طرف في المعاهدات،

  .االسترالية وفقاً لصيغة محددة معدة من المفوضية االسترالية للضرائب
 سياسات منظمة التعاون والتنمية في الميدان ا عموماًوفي حال وجود معاهدة ضريبية شاملة، تتبع أسترالي

قية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في  كما يرد في االتفا، لفرض الضرائب(OECD)االقتصادي 
في الدولة الدولية أرباح عمليات الطيران في الحركة الجوية  على عادةًفرض الضرائب الميدان االقتصادي، وتُ

ي التنمية فمنظمة التعاون و لالمادة النموذجيةوتتحفظ أستراليا على . التي تشغل الطائرةشركة الالتي يقع فيها مقر 
ختص بفرض ضرائب على أرباح حركة الطيران الدولية وتحتفظ بحقها بفرض ضرائب ت الميدان االقتصادي التي

نقطة هبوط أو تفريغ أخرى في  إلى  في أستراليانقطةشحن حمولة من رباح الناتجة عن نقل ركاب أو األعلى 
إعفاء تنص على تراليا للضرائب التي من خالل معاهدات اسيتم تفادي تعدد المستويات الضريبية و  .أستراليا

   .األرباح الناشئة فيها في البلد الدولة التي يقع فيها مقر الشركة من الضرائب التي تم دفعه
قانون أستراليا  وبموجب .يرادات كجزء من نظامها لضريبة اإل المال على مكاسب رأستفرض أستراليا ضريبة

 ممتلكات"المقيمة الناتجة عن بيع الدولية غير ال لشركات الطيران م العلى مكاسب رأس ةب تفرض الضري،الداخلي
 العقارية وأصول أعمال الفروع االسترالية لشركات الطيران الممتلكاتةً خاص" (استرالية خاضعة للضريبة

مكاسب رأس المال وفي حال وجود معاهدة ضريبية شاملة، ال تفرض أستراليا الضريبة على . )األجنبية المقيمة
 المتعلقة بتشغيل تلك الممتلكات عن تحويل  طائرة تابعة لشركة دولية غير مقيمة، أوتحويل ملكيةلناتجة عن ا

  .منفردةالضريبة ال الدولية حق شركات الطيران وتمنح الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي ل،الطائرة
 اتفاقات محدودة ٤ لشركات النقل الجوي الدولية، واداتيريتعلق بفرض ضريبة اإل ال شاما اتفاق٤١عقدت استراليا   ) ج٢ البند

  . العالميةشركات الطيرانمتعلقة بأرباح 
 من غادرين على ركاب الرحالت الدولية المتفرضن قابلة للرههو ضريبة غير  (PMC) الراكب  حركةرسم   ٤البند  و٣ البند

. سفررسوم الو من إجراءات إصدار التذاكر  شركات الطيران الدولية كجزءتحصلها عادةالمطارات االسترالية 
 ركاب الرحالت تخليص معامالتالمختلفة، واألمن  طائفة من مبادراتوتساهم هذه الضريبة في استرداد تكلفة 

 من  الراكب حركة رسم عائد ويحول.إصدار التأشيرات الخارجية قصيرة األمد و،الدولية في المطارات والموانئ
  .  الجمركية األسترالية بعد إقالع الطائرة من أسترالياماتالخد إلى  الطيرانشركة
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  النمسا

  ١ البند
  . على النقل الجوي التجاريالبند ينفذ هذا  ) أ١ البند
  .يمنح االعفاء بدون شرط المعاملة بالمثل  ) ب١ البند
  .للطائرات المغادرة أيضايمنح االعفاء   ) ج١ البند
  .سا في النمالتعريف مقبول  ) د١ البند
  .ضرائبالرسوم أو ال تفرض النمسا مثل هذهال   )ه ١ البند
  . في النمسا تمامامقبول  ٢ البند
لتجنب تعدد الضرائب  أبرمت النمسا عددا من االتفاقات الثنائية التي تتعلق بمنع االزدواج الضريبي بصفة عامة  )أ ٢ البند

  . ضمن جملة أمور،في مجال الطيران المدني
  .ضرائب على ايرادات المبيعات وال ضرائب على القيم المضافة للنقل الجوي الدولي في النمسا تفرضال   ٣ البند

  .التي لها خصائص الضريبة االتحادية" ضريبة األمن "مغادرونولكن يدفع الركاب ال  
  .كما ذكر أعاله ،تحترم النمسا االعفاء الحالي من الضرائب على الطيران المدني الدولي باستثناء ضريبة واحدة  ٤ البند

مالئمة  اقتصادية كأداة في أوروبا االنبعاثات االتجار بحقوق ، كعضو في االتحاد األوروبي،تؤيد النمساال  لكن،  
 أي نظام عالمي بشدة تأسيستؤيد النمسا ذلك،  إلى باالضافة.  تأثير الطيران المدني على البيئةللخفض أو الحد من
   .(UNFCCC)  تغير المناخب المتعلقةاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية يكاو و االإطار في لالتجار باالنبعاثات
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  أذربيجان

  تعليق عام

 الوثيقة المشار إليها اقتراحات بشأن تعليقات أو بأننا لن نقدم أي اإلحاطة علماً يرجى،  المعنيالقرار إلى باإلشارة
  .أعاله
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  البحرين

 ضمن حدود استباقيا، قد اتخذت موقفا القائم على آليات السوقشجيع االقتصاد  ايمانا منها بت،ان دولة البحرين
، فهي ال تفرض ضرائب على أرباح الشركات العاملة في جميع األنشطة ومن بينها وبالتالي. مواردها وتسهيالتها

  . تسهيل االستثمارات التجاريةمن هذا التدبيروالهدف . شركات الطيران
احتواء  إلى ، اضافةشركات الطيرانام عدة اتفاقات لمنع االزدواج الضريبي على أنشطة كما قامت الدولة بابر

  . على نص خاص باعفاء شركات الطيران من الضرائب وغيرها من الرسومالخدمات الجويةاتفاقاتها في مجال 
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  بربادوس

ان على تذاكر شركات الطير) ٢٠( المائة في عشرين البالغةضريبة السفر ، ١/١/١٩٩٧ألغيت اعتبارا من   ٣ البند
، فرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة عشر في  وبدال عن تلك الضريبة .للرحالت التي تبدأ في بربادوس

أو يدفع ثمنها  تذاكرها  التي تصدرعلى تذاكر شركات الطيران للرحالت التي تبدأ في بربادوس أو) ١٥(المائة 
  .في بربادوس
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  بلجيكا

  الوقود والشحوم على متن الطائرة  )أ  ١ البند

يمنح اعفاء من الرسوم الجمركية عند الوصول بالنسبة للوقود والشحوم على متن الطائرات التي تخدم 
  .خطوطا دولية منتظمة

للمؤن واالمدادات والوقود والشحوم الموجودة على متن الطائرة عند االستهالك يمنح اعفاء من رسم 
  .وصولها

   بلجيكا فيطائرة ال على متن المحملةحوم الوقود والش  )ب
) محتجزات الجماركمثل (السلع القادمة من بلدان خارج االتحاد األوروبي والمأخوذة من مخازن االنتظار 

  .تعفى من الرسوم الجمركية
 وينطبق ذلك على .اذا أعيد تصدير هذه السلع خارج اقليم االتحاد األوروبي تعفى من ضرائب االستيراد

  .دادات للطائرات التي يكون مقصدها النهائي خارج االتحاد األوروبياالم
  .يقتصر على وقود الطائرات بغض النظر عن نوع الرحلةاالستهالك ينبغي مالحظة أن االعفاء من رسم 

  :فيما يتعلق بضريبة التسجيل وضريبة القيمة المضافة 
 من مجلس االتحاد األوروبي ١٧/٥/١٩٧٧بتاريخ  السادس الصادر التوجيهن حدود ـاو ضمـواعد االيكـبق قطت
)77/388/CEE(الذي أدمج في التشريع البلجيكي .  

  :ويحتوي األخير على فقرة تنص على اعفاء ما يلي من الضرائب 
االمدادات والمستوردات للطائرات والطائرات المائية وطائرات الهليكوبتر وغيرها من الطائرات بغرض   -١

مقابل الدولة وشركات الطيران التي تعمل أساسا في النقل الدولي لألشخاص والبضائع  من جانباستعمالها 
  .أجر

 وما تستورده من ،من هذه الفقرة) ١(البند  الطائرات المشار اليها في مشغلياالمدادات للمنتجين ومالك أو   -٢
  . هذه الطائرات أو التي ستستخدم في تشغيلهاعلى متنب المواد التي ستركّ

 )١(ل واصالح وصيانة وتأجير الطائرات والمواد المشار اليها في البندين ـات النتاج وتحويـقديم الخدمت  -٣
  .من هذه الفقرة) ٢(و

من هذه الفقرة وما تستورده من سلع لتقديم الوقود ) ١(االمدادات لشركات الطيران المشار اليها في البند   -٤
كوبتر وغيرها من الطائرات التي تستخدمها شركات الطيران للطائرات والطائرات المائية وطائرات الهلي

  .هذه
من هذه الفقرة بالنسبة لالحتياجات المباشرة ) ٣( البند فيتقديم الخدمات بخالف الخدمات المشار اليها   -٥

لة وبالنسبة من هذه الفقرة، باستثناء الطائرات التي تستخدمها الدو) ١(للطائرات المشار اليها في البند 
 واستخدام المطارات والخدمات والخبراء واالرشاد واالنقاذ القطر، مثل خدمات لبضائع التي تحملهال

الالزمة لهبوط الطائرات واقالعها وتواجدها في المطارات والخدمات التي يقدمها لشركات الطيران وكالء 
  .ن شركات الطيران والمساعدة المقدمة للركاب والطاقم بالنيابة ع،شركات الطيران بصفتهم وكالء
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ينص قانون ضريبة القيمة المضافة أيضا على االعفاء الضريبي للواردات والمشتريات داخل االتحاد األوروبي 
ون توريدها من جانب الجهات التي تخضع للضريبة معفيا من الضريبة داخل البلد على أي ـمن السلع التي يك

  .حال
افة أيضا باالستيراد الدائم بدون ضرائب للمؤن المحمولة على متن تقضي أحكام تنفيذ قانون ضريبة القيمة المض

  .الطائرات التي تخدم خطوطا جوية منتظمة
أن هذه االعفاءات   والجدير بالمالحظة أيضا. من قرار اإليكاو١البند تتمشى أحكام التشريع البلجيكي مع أهداف 

من  ) أ١ البندلألشخاص والبضائع على خالف أحكام  على الطائرات التي تستخدم في النقل الدولي سوىال تنطبق 
  . من تعليق المجلس٣ البندالوثيقة و

   من تشغيل الطائراتواإليرادات الدولي الجوي مؤسسات النقل إيرادات  )أ ٢ البند
 تشغيل أي طائرات  جراءيسمح قانون الضرائب البلجيكي باعفاء األرباح التي تحققها شركة أجنبية في بلجيكا من

 ضريبةالعفاء من الهذا ايمثل  و. وذلك على أساس المعاملة بالمثل،تمتلكها أو تؤجرها والتي تتوقف في بلجيكا
  .ة المذكوريرادات غير المقيمين البلجيكية، من ناحية المبدأ، الضريبة الوحيدة التي يمكن فرضها على اإللصالح

  اتفاقات تجنب االزدواج الضريبي  ) ب٢ البند
 العظمى من اتفاقات تجنب االزدواج الضريبي التي أبرمتها بلجيكا على أساس االتفاقية النموذجية في األغلبية

 نص مفاده أن األرباح المحققة من تشغيل طائرة في النقل الدولي ال يرد ،لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
   . اقامة تلك المؤسسةدولة أو في للشركةلفعلية تخضع للضريبة اال في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر االدارة ا

مال الناتجة عن استخدام الطائرة في الخارج وعلى المرتبات المستلمة من  المكاسب رأسوينطبق ذلك أيضا على 
  .ئرات التي تكونها هذه الطا المالية وعلى أي ضرائب على الثروة،األعمال المؤداة بأجر على متن الطائرات

، تنطبق اتفاقات تجنب االزدواج الضريبي هذه على ضريبة دخل األفراد وضريبة الشركات اوفي حالة بلجيك
والضريبة على األشخاص االعتباريين وضريبة غير المقيمين والمساهمة الخاصة المتعلقة بضريبة دخل األفراد 

الضافية على هذه  بما في ذلك االقتطاعات عند المصدر والضريبة ا في حالة األزمات،ضريبة االضافيةالو
 والتي تفرض بالنيابة عن بلجيكا أو ،الضرائب االضافية على ضريبة دخل األفراد إلى االقتطاعات باالضافة

  . ية الفرعية أو مجتمعاتها المحليةأقسامها السياس
 ال ،دوليالالجوي  مؤسسات النقل إيرادات بخصوص ٢ البندبشرط مراعاة النصوص المذكورة في التعليق على    ٣ البند

الرحالت لدولي أو على تذاكر  عمليات النقل الجوي اعلى المبيعات في مجال في بلجيكا أي ضرائب تفرض
  .الدولية

الستثمارات لصالح الطيران  رسوم مطارات تستخدم حصيلتها لتسديد قيمة الخدمات المقدمة أو لتمويل اتفرضو
ات التي تستخدمها شركات  لخدمة الركاب والمسطح على استعمال المرافق، بوجه خاص،وينطبق ذلك. المدني

  . المناولة
 الصوتي  من المستوىتحدد رسوم اقالع وهبوط الطائرات وفقا لنسبة متفاوتة على أساس وزن الطائرة وفئتها

  .الذين يعيشون بالقرب من المطاراتحماية البيئة وراحة السكان  إلى ويرمي هذا التفاوت. وموعد التشغيل
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  انابوتسو

 الطبعة الثالثة، Doc 8632 في الوثيقة رقم الوارد ٢٤/٢/١٩٩٩ في الصادر االيكاو تؤيد بوتسوانا قرار
. على البنود المذكورةمن أي نوع ائب أو رسوم فالتشريع الحالي ال يتطلب فرض أي ضر. ٢٠٠٠ لعام

مواد تعفى بموجبها شركات النقل الجوي ، تحتوي االتفاقات الثنائية للنقل الدولي مع البلدان األخرى على وكاحتياط
  . دولية على أساس المعاملة بالمثلالمعتمدة من دفع مثل هذه الضرائب والرسوم للطائرات التي تشترك في عمليات

  . القراراتغييرات الحقة في موقفها بشأن هذسوف تبلغ بوتسوانا االيكاو بأي 
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  بوروندي

  تعليقات عامة

وتحدد اتفاقات النقل الجوي .  فيما يتعلق بالقراروليس لديها أي قيود ،Doc 8632وثيقة تطبق بوروندي أحكام ال
  .المثلب مبدأ المعاملة اعتمادالثنائية المبرمة بين بوروندي ودولة شركة النقل الجوي المعنية تدابير اإلعفاء و

الستهالكية من الجمارك والرسوم األخرى تعفى حكومة بوروندي الوقود والشحوم وغيرها من االمدادات الفنية ا  ١ البند
  .عندما تستخدم في النقل الجوي الدولي

  .وفضـال عن ذلك، فانها تحبذ ادراج بند يقضي بذلك في اتفاقات النقل الجوي الثنائية لضمان المعاملة بالمثل
ات القابلة للنقل األخرى  تفرض الضرائب على ايرادات مؤسسات النقل الجوي والطائرات والممتلك،في بوروندي  ٢ البند

المستخدمة في تشغيل الطائرات التي تشارك في النقل الجوي الدولي في الدولة التي يوجد فيها من الناحية الفعلية 
  .المقر الرئيسي لتلك المؤسسة

 بوروندي بندا عن الضرائب لضمان المعاملة تتفاوض بشأنها اتفاقات النقل الجوي الثنائية التي يجب أن تشمل
  .بالمثل لمؤسساتها العاملة في مجال النقل الجوي الدولي

  .  واستخدام النقل الجوي الدوليمبيعات حكومة بوروندي أي ضرائب على تفرضال   ٣ البند
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  كندا

   تعليقات عامة
ويعطي دستور كندا بعض الصالحيات الضريبية لحكومات المقاطعات، وال .  في كندا نظام حكم فيدرالييطبق

ات ـولحكومات البلدي . من المقاطعات أن تمتثل لسياسات الحكومة الفيدرالية في ممارسة تلك الصالحياتيقتضي 
، بالرغم من ها حكومات المقاطعات التي تتبعهاأيضا صالحيات خاصة بها في مجال فرض الضرائب منحتها ايا

  .محدودةأنها 
الرسوم التي تفرضها الحكومة يقات فقط بالضرائب ووبناء على ذلك، وإن لم يكن محددا خالفه، ترتبط هذه التعل

  .الفيدرالية في كندا
  ١ البند
  الوقود  ) أ١ البند

يعفى وقود الطائرات المستخدمة في توفير خدمات النقل الجوي الدولي من الرسوم الجمركية الفيدرالية والضرائب 
  .الفيدرالية األخرى

التي تفرض عوضاً عن  ،)HST(المبيعات المنسقة ضريبة  و،)GST (الخدمات والضريبة الفيدرالية على السلع إن
على وقود الطيران تخفض ، GST نسقت ضريبة المبيعات مع الضريبة في المقاطعات التي GST الضريبة

  .المستخدم لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي
 لضرائب وقود الطائرات ازئي جا تفرض كل مقاطعات كندا ضريبة على وقود الطيران، تقدم معظمها تخفيضبينما

  .المستخدم في خدمات النقل الجوي الدولي
  الشحوم أو االمدادات الفنية االستهالكية األخرى

تعفى غالبية عناصر مؤن الطائرات والشحوم واالمدادات الفنية االستهالكية األخرى المستخدمة في توفير خدمات 
  . دراليةيالمبيعات الفالنقل الجوي الدولي من الرسوم الجمركية وضرائب 

إلمدادات الفنية االستهالكية المستخدمة في تقديم في حالة اد ر أو تُ(HST) و (GST): تين التاليالضريبتينتخفض 
  .خدمات النقل الجوي الدولي

  الفقرة األخيرة  ) أ١ البند
دمات النقل الجوي عند تقديم الناقل الجوي خالموضح أعاله  (HST) و (GST)يطبق عموماً تخفيض الضريبتين

  .الدولي خالل أنشطته التجارية
  . أعالهالتعليق العامانظر    :)ه ١ البند

  ٢ البند
 الدولية أي ضرائب على الدخل المحصل من أشخاص غير مقيمين من تشغيل الطائرات في الحركة تفرضال    )١)  أ٢ البند

  .عفاءات المشابهة للمقيمين الكنديينشريطة أن تكون الدولة التي يقيمون بها تمنح قدرا كافيا من اال

  . ال تفرض ضريبة الممتلكات الفيدرالية على طائرات الدول المتعاقدة األخرى العاملة في النقل الجوي الدولي   )٢)  أ٢ البند

شغيل عندما يعفى غير المقيمين من الضريبة الفيدرالية على الدخل ورأس المال المتصلين اتصاال مباشرا بت   ) ب٢ البند
  .بسيطة توفر المقاطعات اعفاءات ضريبية ، في الحركة الدوليةاتالطائر
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  :لدى كندا اتفاقات لتفادي االزدواج الضريبي مع البلدان التالية  ) ج٢ البند
بلغاريا،  بنغالديش، بربادوس، بلجيكا، البرازيل،  أذربيجان، استـراليا، النمسا، أرمينيا،األرجنتين،الجزائر، 
 الجمهورية التشيكية، الدانمرك، الجمهورية ،كرواتيا، قبرصكـوت ديفوار،  شيلي، الصين، الكاميرون،
لمانيا، غيانا، هنغاريا، ايسلندا، الهند، اندونيسيا، الغابون، أا، فنلندا، فرنسا، ـ مصر، استوني إكوادور،الدومينيكية،

 الكويت، قيرغيزستان،جمهورية كوريا،  ان، كينيا،كازاخستـاألردن،  اسرائيل، ايطاليا، جامايكا، اليابان، ،آيرلندا
نيجيريا،  دا، نيوزيلندا،ـالمغرب، هولنمنغوليا، ، فاومولدالتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، ماليـزيا، مالطة، المكسيك، 

  السنيغال،،ياالتحاد الروسرومانيا، البرتغال، الفلبين، بولندا، بيرو، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، عمان، النرويج، 
، تنزانيااسبانيا، سري النكا، السويد، سويسرا،  ، سلوفينيا، جنوب أفريقيا،الجمهورية السلوفاكية ،سنغافورة

 المملكة المتحدة، الواليات المتحدة،االمارات العربية المتحدة، وكرانيا، أد، ترينيداد وتوباغو، تونس، ـتايلن
  .مبابويفيتنام، زامبيا، زفنزويال،  أوزباكستان،

 على HST وGSTوتفرض ضريبتا .  على سفر الركاب والشحن الجوي الدولي عادةHSTً وGST تخفف ضريبتا   ٣ البند
ا كانت عملية النقل تبدأ في  اذ،نقل الركاب جوا بين كندا والواليات المتحدة القارية وجزيرتي سان بيار وميكيلون

  .كندا
 المرافق  محددة بغرض تغطية تكاليفارسومخدمات في كندا لل قدمةمجهات أخرى  وتفرض الحكومة الفيدراليةو 

قرار لألغراض المحددة في  ال تعتبر هذه الرسوم ضرائب  السبب،ولهذا.  للطيران المدنيالمقدمةوالخدمات 
  :ما يليالرسوم تشمل تلك و. المجلس المعني بفرض ضرائب على النقل الجوي الدولي

 وهي مؤسسة كندية خاصة ،(Nav Canada)" ناف كندا" مؤسسة  منن الجويين على الناقليالرسوم المفروضة •
  . لتغطية تكاليف خدمات المالحة الجوية التي تقدمها في كندا الربح،تتوخىال 

من أل  المنفذةتدابيرالرسم أمن المسافرين المفروض من الحكومة الفيدرالية على الركاب لتغطية تكاليف  •
  .ات الكنديةالرحالت الجوية في المطار

  .ات المطارن في تغطية تكاليف تحسيللمساعدةتحسين المطار المفروضة من بعض المطارات الكندية رسوم  •
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  شيلي

هذا الموقف مع االعفاء من الضرائب يتمشى  و. تماما على القرار في شيليتوافق المديرية العامة للطيران المدني  ١ البند
  .Doc 8632 من الوثيقة رقم ١ البند في إليهاار الذي تعطيه شيلي في الحاالت المش

  
ل الجوي مع بعض  أبرمت شيلي معاهدات واتفاقات دولية تتعلق بالتحديد بالنق،لتفادي االزدواج الضريبي المتعدد   ٢ البند

  .البلدان األجنبية
لمتعاقدة األخرى  مؤسسات النقل التابعة للدول ايرادات يعفى هذا النوع من االتفاقات من ضريبة ا،وعموما

وأبرمت شيلي .  في تلك الدولة األخرى بالمثل المعاملةلمبدأ هذا االعفاء يخضع بشرط أن ،ئة عن نشاطاتهاوالناش
، الواليات المتحدةو ،واسبانياباراغواي، وبنما، و ،وألمانيا ،، وفرنسا وكولومبيا، والبرازيل،رجنتينمعاهدات مع األ

  . وفنزويال،األوروغوايو
  . من ضريبة القيمة المضافةشيلييعفى بيع تذاكر السفر في   ٣ البند
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  ) اإلدارية الخاصةهونغ كونغمنطقة (الصين 

  .منفذة  ١ البند
مادة لتفادي االزدواج الضريبي مع عدد من البلدان اإلدارية الخاصة  غ كونغ هونمنطقةكومة أعدت ح  ٢ البند

 أيضا مفاوضات مع بعض شركاء الطيران  حالياريوتج . للخدمات الجويةالدراجها في اتفاقاتنا 
  .اآلخرين

بواسطة النقل  غكونغ  التي يدفعها كل راكب يغادر هون فيما عـدا ضريبـة مغادرة الركاب،تنفـذ  ٣ البند
  .الجوي، اال في حالة اعفائه من هذه الضريبة
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  )منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة(الصين 

  .لمبادئ المطروحة في قرار المجلسلة وتنفيذ سياسة تمتثل صياغستبذل ماكاو ما بوسعها ل
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  كولومبيا

 على نمو وتطور النقل يؤثر قد  الضرائبقيمةأن رفع على  لياً كاتفاقاً  سلطة الطيران المدني الكولومبيةتتفق
مية قصوى ألي أه  والتي تعتبر ذات،المسألة القرارات المتعلقة بتلك ه من الواجب اتخاذكما تشعر أن .الجوي
 معبما يمتثل  بما تراه الدولة مالئماً و،االستيعابعلى  اقدرته ويبة بموضوع فرض الضراإللمام  أساسعلى دولة،

 .السياسات المالية الفردية

عباء المالية اإلضافية  األتسببعدم الكفيلة بضمان  وحدهاهي  للموضوع  من قبل كل دولةالدراسة المتمعنةو
 ويجب أن يقوم. وسائل النقل األخرىمقارنة مع  الطيران المدني الدولي بالتمييز ضدقل الجوي المفروضة على الن

  .كل دولةل المالئم اإلطار الضريبي على هذا المبدأ

  والتي تتطرق،Doc 8632 (2000) السياسات الواردة في الوثيقةعلى  كولومبيا توافق، في اإليكاوكدولة عضو 
 الشركات النقل إيرادات) ٢ والوقود والشحوم واإلمدادات األخرى،) ١: ات التاليةفرض الضرائب على الفئإلى 

   . الجوي الدوليلمبيعات واستخدام النق) ٣ و األخرى،منقولة والطائرات واألمالك غير الالجوي

  :، التي اتخذتها حكومتنا الوطنية وفقاً لتلك السياسات أخرىوفيما يلي بعض التدابير، من ضمن تدابير

 مع األعباء المالية على القطاعات األخرى في االقتصاد  عمومايتماثل العبء المالي على قطاع الطيران  ) ١
  .القومي

ال تفرض الضريبة على وقود الطائرات المستخدم لتزويد خدمات النقل الجوي الدولي العتباره من   ) ٢
  .الصادرات

على   بالمائة٣٣وتفرض ضريبة بنسبة رادات المختلطة، من االي الناقلين الجويين الدوليين إيراديعتبر   ) ٣
  . الخاضع للضريبةاإليراد

على مبيعات تذاكر السفر،  ة بالمائ١٦ضريبة القيمة المضافة  بنسبة عامةً تضاف فيما يتعلق بالركاب، ف   )٤
سعر التذكرة  من ةبالمائ ٥٠ فتفرض الضريبة على ،إال في مبيعات تذاكر الرحالت الدولية ذهاباً وإياباُ

  )ةبالمائ ٨(

  .يعفى نقل الشحن الدولي من ضريبة القيمة المضافة   )٥

  .لتعدد الضريبي ابهدف تجنبتم عقد اتفاق مع حكومة بنما إللغاء االزدواج الضريبي    )٦

  وبروتوكول الطائراتالمنقولة اتفاقية الضمانات الدولية على المعداتأضفي الطابع الرسمي على   ) ٧
(UNIDROIT).  
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  كوبا

تتفق كوبا مع قرار المجلس المتعلق بالموضوع المشار إليه في سياسات اإليكاو بشأن فرض الضرائب في مجال 
  .يتناسق هذا القرار مع أحكام كوبا التشريعية المعمول بهاو. النقل الجوي الدولي
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  قبرص

قل الجوي الدولي وضرائب الطائرات والممتلكات األخرى فيما يتعلق بفرض الضريبة على إيرادات شركات الن  ) ١)  أ٢ البند
 أعمالالمكاسب الناشئة عن  وأ األرباح إن  من قانون ضريبة اإليرادات،١٨ وبموجب أحكام المادة ،المنقولةغير 

وذلك  ، من الضرائب، تعفى ألغراض ضريبية،المنفذة من قبل شخص غير مقيم في قبرص و،تشغيل الطائرات
  مماثالا ضريبياإعفاء  في قبرص العامل غير المقيم دولة الشخصمن أنه تمنح وزير المالية دشريطة أن يتأك

  .اص المقيمين في قبرصلألشخ

المبرمة بين قبرص ودول أخرى، تفرض الضرائب على األرباح بالتماشي مع اتفاقات تجنب االزدواج الضريبي   ) ج٢ البند
لشركة ل  الفعليةدارةاإل في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها  الدوليةويةالناشئة من تشغيل الطائرات في الحركة الج

  .فقط
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 يةجمهورية التشيكال

 النقل كوقود فيتعفى الزيوت المعدنية المستخدمة المعني برسوم الضرائب،  .coll 353/2003 رقم للقانونوفقاً   ١ البند
ان الطيرإطار تثناء الزيوت المعدنية المستخدمة في  من الرسم الضريبي باساألعمال الجوية والجوي الدولي

 هيكلة النظام الضريبي لمنتجات الطاقة بإعادة المعني ES/2003/96 التوجيه ينبع منالترفيهي الخاص والذي 
  .واإلمدادات الكهربائية

 رقم المادةداً  وتحدي، للضريبةيةجمهورية التشيكالقانون ل في النقل الجوي الدولي الدخل ضريبة تتبع  ٢ البند
586/1992 coll. على أساس فرض توافق وزارة المالية على مبدأ المعاملة بالمثل و.  المعني بضريبة الدخل

الضرائب في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة والذي تنص عليه االتفاقات المبرمة إللغاء االزدواج 
  .الضريبي

 دخل العاملين في ضرائب تشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي ولة منضرائب الدخل المحصويتم التعامل مع   
 اتفاقات يةجمهورية التشيكال وأبرمت . االتفاقات الثنائية المعنية بإلغاء االزدواج الضريبيعلى أساس النقل الجوي

  الدوليريبينظام فرض الضرائب والتخلص من االزدواج الض إلى  أيضاوتتطرق هذه االتفاقات.  دولة٧٥مع 
  .المنقولة المستخدمة لتشغيل هذه الطائراتالناتج عن الطائرات المسروقة المستخدمة في النقل الدولي أو الممتلكات 

خصم  طلب  بضريبة القيمة المضافة، يعفى ما يلي من الضريبة معة المتعلق.coll 235/2004 رقم للقانونوفقاً   
  :الضرائب

ضمن ذلك استئجار طائرة مع طاقم، الستخدامها من  أو استئجار طائرة، ويتةصيان، إصالح، تعديل، تسليم   -
  .الدول الثالثة في نقل الركاب والبضائع فيما بين الدول المتعاقدة وشركات الطيرانقبل 

  .أو استئجار المعدات المركبة أو المستخدمة في هذه الطائرات، صيانة، إصالح تسليم   -
البضائع المستخدمة كإمدادات للطائرات المذكورة أعاله من الضريبة مع طلب كما تعفى كذلك عملية توصيل 

  .خصم الضرائب
 أو صيانة أو استخدام  أو اصالحوتعفى بعض القطع كمعدات الطائرة العادية والمواد األخرى ذات الصلة بتشغيل

  .ها للخارج مجددا شرط أن يتم استخدامها على متن الطائرة فقط وأن يتم تصدير،الطائرة من الضريبة
وفقاً لالتفاقات الثنائية، تعفى طائرات الدول المتعاقدة من الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى تفرضها 

  .السلطات الوطنية
 بما في ذلك الخدمات ،المعني بضريبة القيمة المضافة، يعفى نقل األفراد واألمتعة .coll 235/2004 رقم للقانونوفقاً   ٣ البند

متعلقة بشكل مباشر بعمليات النقل بين دول اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء والدول الثالثة من ضريبة القيمة ال
 شخص مسجل في إحدى الدول ينفذهاويمكن التقدم بطلب خصم الضرائب في حال أن عملية النقل . المضافة

  .أو شخص أجنبي ملزم بدفع ضريبة القيمة المضافةاألعضاء 
  . كلياً لهذا القراريةجمهورية التشيكالمتثل ت  ٤ البند
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  إكوادور

الون من وقود جتفرض ضريبة على قيمة كل ف ،)ه ١ للبندأما بالنسبة . ) ود،) ج،) ب،) أ١ للبندتمتثل اكوادور   ١ البند
 ٢٨ة ادالم ( دولي ومحليخط تجاريالطيران والشحوم التي تستخدم داخل اكوادور بواسطة أي طائرة تعمل على 

  . تمويل نفقات المرافق والخدماتبهدف، )من قانون الطيران المدني

 بتقديم "لضريبة الدخل السنوية"يقضي قانون إكوادور بوجوب قيام جميع المؤسسات واألفراد الخاضعين    ٢ البند
  .وزارة المالية إلى المدفوعات

  .نون الجويومبيعات التي يحققها المستثمرو ال االيرادات أ اجماليال تفرض ضريبة في اكوادور على   ٣ البند
 تحـصل و.  في المائة مـن قيمتهـا  ١٠تفرض ضريبة على بيع تذاكر السفر الصادرة لألفراد في اكوادور بنسبة    

  .وزارة المالية هذه القيمة
  . على القواعد المطبقةأي تغيير يطرأبسيتم ابالغ المنظمة   
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  مصر

  تعليقات عامة

 من اتفاقية ٢٤وفقاً للمادة الدولي بسياسات اإليكاو لفرض الضرائب في مجال النقل الجوي م االلتزامن الضروري 
  .الطيران المدني الدولي

 التي تحصلها مصر مالئمة مع التكاليف المرتبطة بتقديم هذه الطيران الرسوم الخاصة بالمطارات وخدمات إن
 مستوى معقول بالمقارنة بالرسوم المفروضة من دول  وهي في،االيكاون عالخدمة وتتفق مع التوصيات الصادرة 

  .أخرى
 ٢٤ال تفرض مصر أية ضرائب على الوقود والشحوم وغيرها من االمدادات الفنية االستهالكية وفقا ألحكام المادة    ١البند 

  .من اتفاقية شيكاغو وأحكام االتفاقات الثنائية المبرمة بين مصر وهذه الدول
 اتفاقات ثنائية مع بإبرام فان مصر تقوم ،للضرائب المفروضة على ايرادات شركات النقل الجويأما بالنسبة   ٢البند 

 على أساس مبدأ المعاملة مبيعات شركات النقل الجويالدول المختلفة لمنع االزدواج الضريبي على ايرادات و
  .بالمثل
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  استونيا

  تعليقات عامة
 مواقفها بعين االعتبار في سن تشريعاتها وتأخذونيا على سياسات االيكاو  توافق است،في سياساتها الضريبية العامة

جعل تلك القوانين متجانسة مع تلك  إلى  آخر التعديالت على القانون الضريبي في استونيا ترمي وكانت.الوطنية
  .التي يطبقها االتحاد األوروبي

 ال تفرض استونيا رسوما على ،ت الفنية االستهالكية األخرىفيما يتعلق بالضرائب على الوقود والشحوم واالمدادا   ١ البند
، في حالة جلب تلك االمدادات في المنطقة الجمركية  وفضال عن ذلك. الطائراتخزاناتالوقود المستورد في 

   .، ال تفرض الرسوم الجمركية أيضا البالدداخلوعدم تجاوزها 
  : ضها استونيا على الواردات يقدم الجدول التالي نظرة عامة على الرسوم التي تفر

  معدل الرسوم الجمركية على الواردات  المنتج

   في المائة١٥  المعدات الكهربائية لتنظيم الحركة
   في المائة١٠  معدات ميكانيكية للمطارات والحركة الجوية

   في المائة١٥  معدات النقل المستخدمة في المطارات لتحريك البضائع
   في المائة٥  كوبتر الطائرات وطائرات الهلي

  ).RT1/1997, 78, 1321 الرسميةالوثائق جريدة (مصدر هذا الجدول هو قانون استونيا بشأن التعريفات 
يرجى االحاطة علما بأن هذا القانون يسمح للحكومة بتوقيع معاهدات ثنائية مؤاتية مع بلدان أخرى لدعم التجارة 

وتأمل الحكومة . لسريان بعد انضمام استونيا لمنظمة التجارة العالميةوستتوقف المعاملة التفضيلية عن ا . الدولية
  . ١٩٩٩أن يتم ذلك قبل نهاية عام في 

ت استونيا عقود ثنائية مع كبار شركائها في مجال الحركة الجوية لتفادي االزدواج الضريبي على دخل ـوقع   ٢ البند
لمانيا والواليات المتحدة األمريكية أالدانمرك والنرويج و وتشمل تلك البلدان فنلندا والسويد و.الشركات الدولية

حد  إلى  وهذه االتفاقات ثنائية وتتباين فيما بينها.والتفيا وليتوانيا والمملكة المتحدة وكندا وعددا من البلدان األخرى
بة  وتخضع شركات الطيران المسجلة في الدولة لضري. وال تفرض استونيا أي ضرائب على الممتلكات.ما

  . ارادة سياسية قوية لتخفيض نسبة ضريبة الشركاتثمة غير أن . في المائة٢٦الشركات بنسبة 
ضريبة ( في المائة ١٨ل نسبة ـات والتي تمثـة المبيعـات الطيـران لضريبـات شـركـال تخضـع بطاق   ٣ البند

 .كات الطيران المحليةالتي تفرض على معظم المنتجات بما في ذلك بطاقات شرو) VATالقيمة المضافة ـ 
 للمرة األولى في عام RT I/1993, 60, 847الرسمية رقم الوثائق وصدر قانون ضريبة القيمة المضافة في جريدة 

 وفقا ، ذلك وال تدفع ضريبة القيمة المضافة على الطائرات المستوردة التي ال تستخدم اال في النقل الدولي.١٩٩٣
 وقد بدأت مؤخرا عملية التنسيق مع القواعد التنظيمية السارية في االتحاد . على هذا القانون١٩٩٧لتعديل عام 

  . األوروبي
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  اثيوبيا

  
 الفنية االستهالكية األخرى من رسوم الجمارك والرسوم األخرى في تتعفي حكومة اثيوبيا مواد التشحيم واإلمدادا  ١ البند

من اتفاقية الطيران الدولي وأحكام االتفاقات الثنائية المبرمة  ٢٤حال استخدمت في النقل الجوي الدولي وفقاً للمادة 
  .بين اثيوبيا وتلك الدول

 فقد أبرمت اثيوبيا اتفاقات ثنائية مع دوٍل عدة لتجنب االزدواج ،أما بالنسبة لضرائب إيرادات شركات الطيران  ٣ البند
  .لة بالمثلالضريبي على إيرادات ومبيعات شركات الطيران على أساس مبدأ المعام
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  فيجي

ان تشريعات فيجي لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة متوافقة مع سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب فيما 
  .يتعلق بالنقل الدولي للركاب والبضائع
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  فنلندا

  
 ذه االعفاءات هتستدعيال  و، الطيران العام لألغراض غير التجارية من هذه اإلعفاءاتويستثنى .تنفذ  ١ البند

  . المعاملة بالمثل من الدول األخرىتطبيق مبدأ
  . الدول األخرىمع المعاملة بالمثل  تطبيق مبدأ اتفاقاتتتطلب هذه االعفاءات و.تنفذ   ٢ البند
  .تنفذ   ٣ البند
  .تنفذ   ٤ البند
  .مقبولة  ٥ البند
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  ألمانيا

  
 تتبع هذه القرارات ألمانيا فان ،على المدى البعيد ال تتمشى مع سياسة الحكومةقد بالرغم من أن القرارات 

 أيضا فرض ضريبة ألمانياقرر حكومة من الممكن أن ت و.طالما تتفق مع سياسة وقانون االتحاد األوروبي حاليا
 مبيعاتضريبة على  إلى في مجال النقل الجوي الدولي التجاري على استهالك الوقود والشحوم باالضافة

  .جوي الدولي لألشخاصواستخدام النقل ال
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  هنغاريا

  
  .تمنح هذه األنواع الثالثة من األفضليات في اطار اتفاقات الخطوط الجوية الثنائية  ٢ و١ البندان

شركة  إلى كن يتم رد الضريبة غير المباشرةيخضع وقود الطائرات التوربينية لضريبة االستهالك ول  —
 وال تدفع شركات الطيران األجنبية ضريبة ،المستهلكةكمية الرهنا بوذلك الخطوط الجوية الهنغارية ماليف 

  .االستهالك
االمدادات الفنية االستهالكية معفية من  إلى سوائل ازالة الجليد والسوائل الهيدرولية وسوائل التبريد باالضافة  —

  .الضريبة في حالة شركة ماليف والشركات األجنبية
االمدادات الفنية االستهالكية من الجمارك والرسوم  إلى عاله باالضافةتعفى أنواع الوقود والشحوم المذكورة أ

  .األخرى أيضا
  .كية المستخدمة في تشغيل الطائراتتمنح االعفاءات فقط في حالة المواد واالمدادات الفنية االستهال

الحاضر فى وضع يسمح  ولسنا في الوقت . تعفى شركات الطيران من جميع أنواع الضرائب،بموجب هذه القاعدة  ٣ البند
  .)وال يمكننا تطبيق هذه القاعدة في بلدنا في المستقبل المنظور(لنا بأن نأخذ في االعتبار هذه القاعدة أو ننفذها 

هذه القاعدة ليست مقبولة بالنسبة لنا نظرا للظروف المادية والمالية الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني وكذلك 
، ينبغي نسبة العتبار شركة الطيران كمشروع تجاري فبال،ومن ناحية أخرى.  االقتصاديةانياتنبسبب انخفاض امكا

أن تطبق نفس شروط االقتصاد والقانون االقتصادي التي تحدد ظروف النظام االقتصادي ونشاط أصحاب 
  .المشروع بصورة عامة

، وهي االعفاءات التي ٢ و١ين البندتحظى شركة الطيران بأفضليات كبيرة ضمن اطار االعفاءات المفصلة في 
  .تعطي ميزة للمؤسسات التي تعمل في مجال النقل الجوي
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  الهند

  تعليق عام
  . للجمعية العمومية٣٦ في الدورةتقبل الهند بالقرار المتخذ 

 أو التي المطارات الهندية إلى يعفى الوقود والشحوم واالمدادات الفنية األخرى على متن الطائرات التي تصل   ١ البند
رة ـ غير أن مثل هذه المواد التي تحمل على متن الطائ.تغادر منها من الرسوم الجمركية أو الضرائب األخرى

 وفي بعض . وفقا لقوانين الوالية التي يوجد بها المطار،أثناء تواجدها في مطار هندي تخضع لضريبة المبيعات
. ر المنتظمة أعلى من تلك المحددة للرحالت المنتظمة تكون نسبة ضريبة المبيعات على الرحالت غي،الواليات

 للناقلين الدوليين كصادرات  ضريبة السفر جواوتدرس الحكومة حاليا اقتراحا باتخاذ تدابير تشريعية لمعاملة بيع
  .واعفاءها من ضريبة المبيعات

  .يبيترد طيا قائمة بالبلدان التي أبرمت معها اتفاقات لتفادي االزدواج الضر  ٢ البند
 ولكن تفرض ضريبة مغادرة اسمها .ال تفرض ضرائب على الشحنات الجوية للبضائع أو على البطاقات الجوية   ٣ البند

  .ضريبة السفر األجنبي على كل راكب يغادر الهند جوا



Doc 86322  الهند اضافة للوثيقة 

  

  ضميمة

  اتفاقات الهند المبلغ عنها لتفادي االزدواج الضريبي
  )١٦/٩/١٩٩٦في تاريخ (

  را من السنة الماليةاعتبا  اسم البلد  الرقم
      
  ١٩٩٤-١٩٩٣  استراليا  ١
  ١٩٦٤-١٩٦٣  النمسا  ٢
  ١٩٩٤-١٩٩٣  بنغالديش  ٣
  ١٩٧٧-١٩٧٦/١٩٧٦-١٩٧٥  بلجيكا  ٤
  ١٩٩٠-١٩٨٩/١٩٨٩-١٩٨٨  )بروتوكول اضافي(بلجيكا   ٥
  ١٩٩٥-١٩٩٤  البرازيل   ٦
  ١٩٩٩-١٩٩٨  بلغاريا  ٧
  ١٩٨٨-١٩٨٧  كندا  ٨
  ١٩٩٧-١٩٩٦  الصين  ٩

  ١٩٩٥-١٩٩٤  قبرص  ١٠
  ١٩٨٧-١٩٨٦  تشيكوسلوفاكيا  ١١
  ١٩٩٢-١٩٩١/١٩٩١-١٩٩٠  الدانمرك  ١٢
  ١٩٨٦-١٩٨٥  فنلندا  ١٣
  ١٩٩٧-١٩٩٦  )منقح(فرنسا   ١٤
  ١٩٥٩-١٩٥٨  جمهورية المانيا االتحادية  ١٥
  ١٩٨٥-١٩٨٤  )بروتوكول(جمهورية المانيا االتحادية   ١٦
  ١٩٨٦-١٩٨٥  جمهورية المانيا الديمقراطية  ١٧
  ١٩٨٥-١٩٨٤  ليونانا  ١٨
  ١٩٩٠-١٩٨٩  هنغاريا  ١٩
  ١٩٩٠-١٩٨٩  اندونيسيا  ٢٠
  ١٩٩٨-١٩٩٦/١٩٩٧-١٩٩٥  اسرائيل  ٢١
  ١٩٧٩-١٩٧٨  ايطاليا  ٢٢
  ١٩٩٨-١٩٩٧  )منقحة(ايطاليا   ٢٣
  ١٩٩٢-١٩٩١  )منقحة(اليابان   ٢٤
  ١٩٨٦-١٩٨٥  كينيا  ٢٥
  ١٩٨٥-١٩٨٤/١٩٨٤-١٩٨٣  ليبيا  ٢٦
  ١٩٧٤-١٩٧٣  ماليزيا  ٢٧
  ١٩٩٨-١٩٩٧  طةمال  ٢٨
  ١٩٩٦-١٩٩٥  منغوليا  ٢٩
  ١٩٨٤-١٩٨٣  موريشيوس  ٣٠
  ١٩٩١-١٩٩٠  نيبال  ٣١
  ١٩٩١-١٩٩٠  هولندا  ٣٢
  ١٩٨٩-١٩٨٨  انيوزيلند  ٣٣
  ١٩٨٩-١٩٨٨  النرويج  ٣٤
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  را من السنة الماليةاعتبا  اسم البلد  الرقم
      
  ١٩٩٩-١٩٩٨  الفلبين  ٣٥
  ١٩٩٢-١٩٩١  بولندا  ٣٦
  ١٩٩٠-١٩٨٩  رومانيا  ٣٧
  ١٩٩٦-١٩٩٥  )منقحة(سنغافورة   ٣٨
  ١٩٩٨-١٩٩٧  اسبانيا  ٣٩
  ١٩٨٦-١٩٨٥  الجنوبيةكوريا   ٤٠
  ١٩٨٢-١٩٨١  )منقحة(سري النكا   ٤١
  ١٩٩١-١٩٩٠  )منقحة(السويد   ٤٢
  ١٩٩٧-١٩٩٦  سويسرا  ٤٣
  ١٩٨٤-١٩٨٣  سوريا  ٤٤
  ١٩٨٤-١٩٨٣/١٩٨٣-١٩٨٢  تنزانيا  ٤٥
  ١٩٨٩-١٩٨٨/١٩٨٨-١٩٨٧  تايلند  ٤٦
  ١٩٩٦-١٩٩٥  االمارات العربية المتحدة  ٤٧
  ١٩٧١-١٩٧٠/١٩٧٠-١٩٦٩  عربية المتحدةالجمهورية ال  ٤٨
  ١٩٩٦-١٩٩٥  )منقح(المملكة المتحدة   ٤٩
  ١٩٩٣-١٩٩٢  الواليات المتحدة األمريكية  ٥٠
  ١٩٩٢-١٩٩١  )ينطبق اآلن على روسيا(االتحاد السوفيتي   ٥١
  ١٩٩٨-١٩٩٧  فيتنام  ٥٢
  ١٩٨٠-١٩٧٩  زامبيا  ٥٣

  
 

  
  



1  اضافة للوثيقة Doc 8632  إيران االسالمية جمهورية
 

  

  رانيإ

  
  .ا على االقتراحات بشرط أن تكون على أساس المعاملة بالمثلتوافق جمهورية ايران االسالمية تمام
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  آيرلندا

فيما يتعلق بفرض الضريبة على إيرادات شركات النقل الجوي الدولي وفرض الضريبة على الطائرات والممتلكات   ٢ البند
  :المنقولة األخرى

قع أن يتجاوز هذا العدد قريباً الخمسين  بستة وأربعين اتفاقاً ساري المفعول مع دول أخرى وتتوآيرلنداترتبط 
  .اتفاقاًٍ

لتعاون والتنمية في الميدان  امنظمة لورأس المال  الدخلعلىاالتفاقية الضريبية النموذجية  من ٨وفقاً للمادة 
 أن تضمن في اتفاقياتها أحكاماً لالزدواج الضريبي تعفي األرباح الناتجة عن آيرلندا، فإنه من سياسات االقتصادي

  .آيرلندا في ةمباشربصورة تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية من فرض الضريبة 
 فإن على كل دولة متعاقدة أن تخفف بأكبر ،فيما يتعلق بضريبة المبيعات وضريبة استخدام النقل الجوي الدولي   ٣ البند

ات أو على استخدام النقل الجوي  وأن تخطط إللغاء كل أشكال الضرائب المفروضة على المبيعممكنقدر عملي 
الدولي حالما تسنح ظروفها االقتصادية بذلك، بما في ذلك الضرائب المفروضة على إجمالي إيصاالت الشركات 

  .والشاحنينالعاملة والضريبة المفروضة مباشرةً على الركاب 
 الرحالت المغادرة من  على جميع ركاب٢٠٠٩ مارس ٣٠ بفرض ضريبة السفر الجوي بدءاً من آيرلنداوستقوم 

 إلى وستحصل إيرادات هذه الضرائب بشكل مباشر. كال الوجهتين المحلية أو الدولية إلى المطارات االيرلندية
  .نة المالية االيرلنديةاالخز

كم من مطار دبلن، عدا ٣٠٠الوجهات الواقعة على بعد أقصاه  إلى  يورو على الرحالت المغادرة٢ معدلطبق وي 
  .  يورو١٠ معدلطبق ي ،عن ذلك

  :ويتم تطبيق اإلعفاء الضريبي في الحاالت التالية
   راكب٢٠الطائرة المصممة لنقل أقل من  •
رحلة خالل العام  آالف ١٠الرحالت القادمة من مطارات يقل فيها عدد رحالت الركاب المغادرة عن  •

  .المنصرم
  )ويتضمن ذلك طاقم اإلغاثة(أعضاء طاقم الطائرة  •
   سن الثانية والذين ال يشغلون أي مقعد في الطائرةاألطفال دون •
  الشخص المقعد، والشخص المرافق له لتقديم الرعاية والمساعدة •
 ركاب العبور والتحويل •
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  إيطاليا

تتمشى سياسات إيطاليا المعنية بفرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي مع سياسات اإليكاو بشأن فرض    ١ البند
  في الوثيقة وتحديداً مع المبادئ الموضوعة في قرار المجلس،جال النقل الجوي الدوليالضرائب في م

Doc 8632.  
  . كقاعدة عامةالبند ا هذييمنح االعفاء المشار اليه ف  )ج إلى ) أ١ دوالبن

 يمنح االعفاء للوقود والشحوم وغيرها من االمدادات الفنية ،بالنسبة لطائرات الركاب وطائرات البضائع    
 وذلك على أساس أحكام خاصة ترد في ،االستهالكية المأخوذة على متن الطائرة لغرض االستهالك أثناء الرحلة

  . الثنائيةياتفاقات النقل الجو
  . يمنح االعفاء المذكور أعاله على أساس المعاملة بالمثل الفعلية،في حالة عدم وجود اتفاق خاص

 يمنح االعفاء في حالة الوقود ،بالنسبة لطائرات الترفيه . على طائرات الترفيهي تسراالعفاءات المذكورة أعاله ال   ) ج١ البند
دول غير أعضاء  إلى للطائرات التي تغادر ايطاليا) وليس في حالة االمدادات الفنية االستهالكية األخرى(والشحوم 

  .في االتحاد األوروبي فقط
  .دهذا البنتمنح االعفاءات المذكورة في    ) د١ البند
  . ال تقوم سلطة الضرائب المحلية بفرض ضرائب على النقل الجوي،بموجب القانون المطبق فى ايطاليا  ) ه ١ البند

  ٢ البند
 ) ج٢ البندنفذان عمليا من خالل االتفاقات المذكورة تحت وي هذين البندينتطبق ايطاليا المبادئ المذكورة في    )وب)  أ٢ البندان

  .أدناه
 تدرج عادة في ،تجنب االزدواج الضريبي بالنسبة لدخل شركات الطيران ورأسمالها إلى  األحكام الراميةتدرج   ) ج٢ البند

  .االتفاقات الثنائية العامة التي توقعها ايطاليا بشأن االزدواج الضريبي بصفة محددة أو التي تخضع التفاقات خاصة
مثل ضريبة القيمة ( أو االستعمال مبيعاتئب المفروضة على ال الدولي للسلع والركاب من الضراالجوييعفى النقل    ٣ البند

  .)وغيرها. .الضريبة على الطابعالمضافة أو 

  
 



1  اضافة للوثيقة Doc 8632  األردن 
 

  

  األردن

  
وجميع الوثائق  Doc 8632 بذلك بالوثيقة ويسترشدالدولي، النقل الجوي ال يفرض األردن أي ضرائب في مجال 
  .والمالحق والقرارات الصادرة عن االيكاو

سة األردنية على مراعاة مبدأ االعفاء المتبادل من الضرائب على ايرادات النقل الجوي الدولي، وفي تعتمد السيا
عقد اتفاقات تبادل االعفاء الضريبي على دخل شركات الطيران مع الدول األخرى،  إلى  يسعى األردن،سبيل ذلك

  .  ة في هذا المجالوذلك للتخفيف من األعباء المالية التي تتحملها شركات الطيران العامل

  
  

 



1  اضافة للوثيقة Doc 8632  كينيا 
 

  

  كينيا

يكاو بشأن فرض الضرائب ولذا فهي تستمر باعتبار النقل الجوي كمصدر تمويل ال تلتزم عدة دول بسياسات اال
  :لدينا في كينيا عدة حاالت موضحة أدناه. ألغراض متنوعة

لخطوط الجوية الكينية، عدم كان ال بد للناقل الوطني، ا. عدم دفع الضريبة على اإليرادات المكتسبة في الخارج
دفع الضريبة على النفقات المتكبدة في الخارج كعمولة وكالء السفر خارج كينيا والرسوم المهنية المتكبدة خارج 

  . ضمن غيرها، منكينيا والمدفوعة خارج كينيا
ريبة في عدد من خَضع الناقل الوطني، الخطوط الجوية الكينية، للض. فرض الضريبة على إيرادات السفر الدولي

إلعفاء ا تنص علىوبالرغم من وجود اتفاقات الخدمة الجوية الثنائية .  في أفريقياالمشغلة لخطوط جويةالبلدان 
  .الضريبي، إال أنه لم يتم الوفاء بهذه اإلعفاءات

  . الحل في وفاء الدول باالتفاقيات المبرمة بينهايكمن
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  الكويت

  
حكام والقرارات الخاصة بسياسات فرض الضرائب في مجال النقل الجوي، والتي تطبيق األبدولة الكويت ملتزمة 

  : تشمل ما يلي
ال تفرض ضرائب محلية حاليا على شراء الوقود والشحوم واالمدادات الفنية واالستهالكية التي تستخدمها   )١

  .برم مع مختلف الدولويتم النص على ذلك االعفاء في االتفاقات الثنائية التي ت.   األجنبيةالطائرات
يجري تبادل االعفاء من الضرائب على ايرادات وأرباح شركات الطيران اما بواسطة النص على ذلك في   )٢

، أو بعقد اتفاقات خاصة بين السلطات المختصة في )اذا وافق الطرف اآلخر على ذلك(اتفاقات ثنائية 
  .البلدين

  .ى مبيعات خدمات النقل الجويال تفرض في دولة الكويت حاليا أي ضرائب عل  )٣
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  لبنان

النقل الجوي، وابلغ قبوله ورسوم مرتفعة في مجال ضرائب عدم فرض في أكد لبنان من جديد موقفه المتمثل 
 لبنان ، فيلتزم األخرىواإلمدادات والشحومالوقود وبالنسبة للضرائب على . Doc 8632 الوارد في الوثيقة القرار

  .من اتفاقية شيكاغو على أساس المعاملة بالمثل) ٢٤(ثنائية بأحكام المادة في جميع اتفاقاته ال
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  ليسوتو

  .تمتثل ليسوتو للقرار الموحد والتعليق الصادرين عن االيكاو
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  ليتوانيا

  
ي على إمداد،  يطبق المستوى الضريبي الصفر،وفقاً لقانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بضريبة القيمة المضافة    ٣ إلى ١ البنود

تأجير أو استئجار طائرة في حال تم إمداد الطائرة أو تأجيرها لألشخاص الخاضعين للضريبة والذين يتلقون أكثر 
 الدولية أو تقديم اإلمدادات الجويةأو البضائع على طرق /من نصف إيراداتهم السنوية كأجر مقابل نقل الركاب و

ي الصفري كذلك على إصالح وصيانة الطائرات المذكورة أعاله أو الخدمات األخرى، ويطبق المستوى الضريب
 كما هو ،، في حال تم تقديم هذه الخدمات لألشخاص الخاضعين للضريبة)الستخدام الشخصياباستثناء طائرات (

  .مشار إليه أعاله
قليدية واألساسية  التتووفقاً لقانون ضريبة جمهورية ليتوانيا المتعلق بضريبة القيمة المضافة، تخضع اإلمدادا  

للطائرات المذكورة أعاله للمستوى الضريبي الصفري، ويتبع ذلك إصالح وصيانة المعدات المركبة وإمدادات 
  .القطع االحتياطية للطائرات المذكورة أعاله

على األشخاص وويطبق المستوى الضريبي الصفري لضريبة القيمة المضافة على إمدادات مؤن الطائرة   
أو البضائع على /يبة الذين يتلقون أكثر من نصف إيراداتهم السنوية كأجر مقابل نقل الركاب والخاضعين لضر

  .طرق الطيران الدولية
كالمنتجات الغذائية (وتعرف البضائع ضمن قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بضريبة القيمة المضافة بالبضائع   

اقم الطائرة على متن الطائرات المحددة أعاله، وكذلك الوقود أو ط/الموجهة لالستخدام من قبل الركاب و) وغيرها
  .ومواد التشحيم) وقود المحركات(
 تعفى البضائع من رسوم الجمارك في حال تم استخدامها لتزويد ،ووفقاً لقانون رسوم الجمارك لجمهورية ليتوانيا  

الحاالت التي يتم  إلى وباإلضافة. والمؤنأو طائرات الشحن العاملة على طرق الطيران الدولية بالوقود /الركاب و
وقود المحركات المستخدم لتزويد الطائرة بالوقود : فيها اإلعفاء من الضرائب، يعفى ما يلي من رسوم الجمارك

ويتضمن ذلك وقود الطائرات المستخدم في مجال التصنيع، التطوير، االختبار، (للتمكين من المالحة الجوية 
ويتم اعتبار استخدام . ة ترفيهي ألغراض، فيما عدا الوقود المستخدم في الطيران)ات للطائرةتقديم الخدم والصيانة

عن طريق التأجير أو أي (الطائرة شخصياً وترفيهياً في حال استخدمت من قبل مالكها أو من قبل شخص آخر 
  .ألغراض أخرى غير تجارية) سبل أخرى

 ال يمنح اإلعفاء من ، جمهورية ليتوانيا المتعلق بضريبة القيمة المضافةو ال بد من اإلحاطة علماً أنه وفقا لقانون  
  ).وفقاً لتشريعات االتحاد األوروبي(الرسوم الجمركية في حال استخدام الطائرة استخداماً شخصياً 

  . من قرار مجلس االيكاو١ البند الطيران الشخصي من استثناءلذا نود اقتراح   
قرار مجلس االيكاو، فنود إعالمكم أن حكومة جمهورية ليتوانيا ترتبط بستة وأربعين اتفاقا  من ٢ للبندأما بالنسبة   

، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بيالروس، بلجيكا، آيرلندا :لتجنب االزدواج الضريبي مع حكومات الدول التالية
، إسبانيا، إيطاليا، ان، جورجيا، آيسلنداستونيا، اليونبلغاريا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، المملكة المتحدة، ا

لوكسمبورغ، ، اإسرائيل، الواليات المتحدة األمريكية، كندا، كازاخستان، الصين، كوريا، كرواتيا، التفيا، بولند
، البرتغال، فرنسا، رومانيا، االتحاد الروسي، سنغافورة، سلوفاكيا، ا، النرويج، هولنداف، مولدومالطةمقدونيا، 

بناء على االتفاق النموذجي (، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، هنغاريا، ألمانيا  فنلنداانيا،سلوف
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)  أ٢ البندووفقاً لالتفاقات المدرجة أعاله ليس ثمة اعتراض على ). التنمية في الميدان االقتصادي ولمنظمة التعاون
  .من قرار مجلس اإليكاو

ق على قرار المجلس، يجب اإلحاطة علماً بأن الميزات الضريبية الممنوحة للدول يل من التع١١وبالنسبة للقسم   
سجلت فيه المتعاقدة في االتفاقات المبرمة مع ليتوانيا ليست مرتبطة بموقع الشركة اإلداري، بل بالمكان الذي 

  .قانونيا
البالغة  إيرادات الشركات وتخضع الشركات المسجلة في ليتوانيا، بما في ذلك شركات الطيران، لضريبة  

  .بالمائة ٢٠
اق تجنب االزدواج  من قرار مجلس اإليكاو، نود إعالمكم بأنه ال يوجد أي تضارب بين اتف٣ بالبندوفيما يتعلق   

  . من قرار مجلس اإليكاو٣ الضريبي والبند
ت المنقولة األخرى ذات و يجب اإلحاطة علماً أنه ال يتم تطبيق ضريبة الممتلكات على الطائرات أو الممتلكا  

  .الصلة بالطائرات المستخدمة في الخدمة الجوية الدولية
 قرار المجلس بشأن ضرائب النقل تؤيد لجمهورية ليتوانيا االتصاالتما ورد أعاله، فإن وزارة النقل و إلى بالنظر  

  .الجوي الدولي
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  مالطة

  ١ البند

 بشأن الضرائب على الوقود والشحوم واالمدادات ٢٤/٢/١٩٩٩رار المجلس الصادر في قل تام  بشكلمالطةتمتثل ) ٢، )١)  أ١ البندان
  .الفنية االستهالكية األخرى المقدمة في نقاط الوصول والمغادرة

 والشحوم بشأن الضرائب على الوقود ٢٤/٢/١٩٩٩ القرار الصادر من المجلس في مالطةال ينطبق على   ) ٣)  أ١ البند
 فيها سوى لال يشغّ أنه حيثالستهالكية األخرى في نقاط الوصول والمغادرة في نفس الدولة واالمدادات الفنية ا

  .مطار دولي واحد

بشأن الضرائب على دخل المؤسسات الدولية  ٢٤/٢/١٩٩٩ بقرار المجلس الصادر في مالطةكما تمتثل أيضا    ٢ البند
خرى المتعلقة بتشغيل طائرات في النقل الجوي للنقل الجوي والضرائب على الطائرات والممتلكات المنقولة األ

 عدد من اتفاقات النقل الجوي تحتوي على فقرة تقول أن األرباح التي يحققها مستثمر مالطةوأبرمت  . الدولي
  .الطائرة سوف تخضع فقط للضرائب في الدولة التي توجد بها االدارة الفعلية للمؤسسة

 أو استخدام النقل الجوي مبيعاتبشأن الضرائب على  ٢٤/٢/١٩٩٩لصادر في امتثال تام مع قرار المجلس ا   ٣ البند
  .الدولي
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  المكسيك

 ورسم خدمات المالحة الجوية ،ضريبة القيمة المضافةكذلك ، وفي المكسيك الوقود نقل منتجاتتعد رسوم    ١ البند
ريف ا نطاق هذين القسمين وفقا لتعالمحصلة كرسم على كل لتر مزود من الوقود هي الرسوم الوحيدة التي تقع في

 الوقود ورسم خدمات المالحة الجوية السترداد نقل منتجات صمم رسم ، وبخـالف ضريبة القيمة المضافة.االيكاو
 ما منو. ناءات التي حددتها االيكاو ذاتها مما يجعلهما خاضعين لالستث،التكاليف المكبدة في توفير تلك الخدمات

   .اء الوقود من هذا الرسماعف إلى حاجة بالتالي

بمقتضى الفقرة الفرعية األولى من المادة األولى من القانون و، يكوفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة في المكس
 في المائة ١٥ التي تبيع سلعا في األراضي المكسيكية أن يدفعوا والكيانات القانونية يتعين على األفراد ،ذي الصلة

 حتى مع اعتبار أنه يستهلك جزء من تلك ، أو أيا كان موقع استهالك تلك السلع،نسيتهمضريبة بغض النظر عن ج
   .السلع في أراضينا بالنسبة للجزء الخاص باالستهالك

، ال يمكن لسلع والخدمات المباعة في الدولة ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة عامة تنطبق على كل ابما أنو
  .)نفي هذه الحالة قطاع الطيرا( من االقتصاد منح معاملة تفضيلية لقطاع محدد

 يسمح القانون الجمركي بالدخول أو الخروج من األراضي المكسيكية دون فرض ضريبة التجارة ،ومن جانبه
األجنبية بالنسبة لكل البضائع المعدة لالستخدام في صيانة طائرات الخطوط الجوية الوطنية التي توفر الخدمات 

رة بالوقود دون ـ القانون على تزويد الطائ هذا، ينصوفضال عن ذلك. فقا للقوانين ذات الصلةالمؤسسة والدولية و
  .فروضة بمقتضى االتفاقيات الدولية باستثناء القيود الم،فرض ضريبة التجارة األجنبية

 وبعض هذه .الدخل تعد المكسيك شبكة موسعة من االتفاقيات لتفادي االزدواج الضريبي على ،في الوقت الحالي   ٢ البند
   .االتفاقيات سار اآلن والبعض اآلخر قيد التفاوض

 من النقل ، على أساس المعاملة بالمثل،والسياسة الضريبية المتبعة في هذا المجال هي منح اعفاءات على الدخل
 إلى الشارة تجدر ا، ومع ذلك.  الضريبية الثنائيةاالتفاقيات وذلك من خالل ،الجوي الدولي واألنشطة ذات الصلة

 فان العامل الحاسم في تحديد ، وعلى عكس النهج الذي اقترحته االيكاو،أنه بمقتضى بعض االتفاقيات المكسيكية
  .الدولة التي تحصل فيها تلك الضرائب هو دولة اقامة شركة الطيران التي توفر تلك الخدمات

اتصاالت بالكثير من الدول بهدف عقد اتفاقات  فان وزارة المالية واالئتمانات العامة تجري ،وفي الوقت الحالي
 فان الوزارة المشار اليها ، ونتيجة لذلك. لتفادي االزدواج الضريبي في عدد من المجاالت منها النقل الجويثنائية

أعاله قد طلبت من االدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة االتصاالت والنقل عدم وضع بنود لتفادي 
   . وذلك لعدم تكرار القواعد في هذا المجال،الضريبي في اتفاقاتها الثنائية الخاصة بالنقل الجوياالزدواج 

ات دون استثناء دفع صحاب االمتيازأ على كل ، بمقتضى الفصل الثاني من قانون ضريبة الدخل،ومن ناحية أخرى
خدمات ائتمانية أو أي أشكال  وأالدخل في صورة سلع  وأالنقدي سواء الدخل  الدخل كل أنواعالضرائب على 

 وفقا للمادة السابعة من قانون طرق االتصاالت ، وفيما يتعلق بضريبة الممتلكات.أخرى محصلة أثناء السنة المالية
 في حالة منح ، ونتيجة لذلك. ال يجوز فرض الضرائب على المطارات لكونها ممتلكات فيدرالية عامة،العامة

  . ضريبة األراضي على المبنى المعني دفع صاحب االمتياز لن يجبر ،رتهامتياز تشغيل المطار أو ادا
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 بما أنهما ينطبقان في الوقت ، يقع كل من رسم االنتفاع بالمطار وضريبة القيمة المضافة في هذه الفئة،في المكسيك   ٣ البند
حيث أن الدخل الناجم عن هذا  يمثل رسم االنتفاع بالمطار استثناء ، ومع ذلك.لذي تباع فيه بطاقة النقل الجويا

 وال يمكن الغاء هذا .المصدر مخصص لتغطية تكلفة صيانة المناطق المخصصة لخدمات الركاب في المطارات
   .النوع من الرسم بالتالي وفقا لسياسات االيكاو نفسها

 باستثناء ما يتعلق بالنقل الجوي ١ البند تنطبق أيضا التعليقات المقدمة بشأن ،وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة
 من ١٦ بمقتضى المادة ، وحسب هذه المعايير.الدولي حيث يعتبر أنه ال يقدم سوى جزء من الخدمة في اقليمنا

 في المائة من الخدمة فقط هي المقدمة في اقليم المكسيك ٢٥ يعتبر أن ،القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة
   .عندما يبدأ السفر منها

 من القانون ٢٩ من المادة السادسةرض الضرائب على الجزء المتبقي من سعر الخدمة وفقا للفقرة الفرعية ـتفو
 تعتبر الخدمة من الصادرات وتفرض عليها بالتالي نسبة صفر ،ونـه ألغراض ذلك القانـ أي أن،المذكور أعاله

  .) الجزء المتبقي، في المائة٧٥(في المائة في القرار 
 رسم االنتفاع بالمطار الذي ينص على أن األشخاص بصفتهم ركابا على رحالت مغادرة يستخدمون وتم تحديد

 من القانون ٢٠٠ فان المادة ، وباالضافة لذلك.المطارات الدولية التي تديرها هيئة المطارات والخدمات الثانوية
 الذين يستخدمون الموانئ المكسيكية انونيةالكيانات القبشأن الرسوم ينص على أنه يتعين على األفراد أو الفيدرالي 

 من نفس هذا القانون تنص على أنه ال يتم تحصيل هذا الرسم في ٢٠٥ كما أن المادة .دفع رسم ميناء التصدير
  .حالة االمتيازات

 وأخيرا يتضمن نموذج اتفاقية النقل الجوي الخاص بالحكومة المكسيكية بنودا بشأن الضرائب المفروضة على النقل
 وبالتالي تتضمن كل اتفاقات النقل الجوي الثنائية التي أبرمتها ،الجوي التي وافقت عليها سلطاتنا الضريبية

   .منع فرض ضرائب غير مستحقة على النقل الجوي الدولي إلى المكسيك مع بلدان أخرى بنودا ترمي
 ياسات العامة أو القرارات التي ترمي يتعين تقديم أي من الس، ومع ذلك.وتخضع هذه البنود للمفاوضات الثنائية

   .السلطات الضريبية المختصة إلى تعديلهاإلى 
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  هولندا

  ١ البند
  . في هولندا بالنسبة للنقل الجوي غير الطيران الترفيهي الخاصهذا البند يطبق  ) أ١ البند
االمدادات الفنية االستهالكية ("مقبولة ) د ندالبكما هي معرفة في " لرسوم الجمركية أو الرسوم األخرىا"تعد عبارة   )د ١ البند

  ).الحد المقبول عمليا إلى "األخرى
  .ال تفرض أي رسوم أو ضرائب محلية على الوقود والشحوم واالمدادات الفنية االستهالكية األخرى   )ه ١ البند
  ٢ البند
 في النقل الجوي الدولي والتي لم تؤسس في تمنح هولندا لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول األخرى العاملة  ) أ٢ البند

  :هولندا ما يلي
 على أساس المعاملة بالمثل من ضريبة الدخل في أي شكل على الدخل المحقق في هولندا من تشغيل إعفاء )١

  .الطائرة في النقل الجوي الدولي
بيهة األخرى  من ضرائب الممتلكات والجبايات على رأس المال والضرائب الشإعفاءفي حالة الشركات،  )٢

  .على الطائرات والممتلكات المتنقلة األخرى فيما يتصل بتشغيل طائرات النقل الجوي الدولي
ال تفرض ضريبة حجم األعمال على الطائرات التي يتم تشغيلها في النقل العام أساسا في الحركة الدولية وعلى   ٣ البند

 ،ال توجد ضريبة على حجم األعمال على الخدمات المقدمةالسلع التي تستخدم كامدادات لتلك الطائرات المغادرة، و
  .فيما يتصل بتلك الطائرات والسلع

ال تفرض ضريبة حجم األعمال على نقل الركاب بواسطة الطائرات اذا كان المقصد أو ميناء الصعود يقعان 
  . خارج هولندا

لى النقل الدولي للشحن بواسطة الطيران باستثناء النقل داخل االتحاد األوروبي، ال تفرض ضريبة حجم األعمال ع
  . العارض أو المنتظم

 غير أن هولندا تؤيد تطبيق .كما ورد أعاله، تحترم هولندا االعفاءات الحالية للطيران الدولي من الضرائب   ٤ البند
م البيئية الخيارات القائمة على آليات السوق، مثل الضريبة على الكيروسين أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسو

  .لخفض تأثير الطيران على البيئة أو للحد منه
وستواصل هولندا جهودها لتشجيع تطبيق الخيارات القائمة على آليات السوق على المستوى الدولي ويحبذ أن 

  . االيكاوإطاريكون ذلك في 
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  نيوزيلندا

  .ات من منطوق القرارللبندينتمتثل نيوزيلندا   ١ البند

  ٢ البند

تخضع شركة الطيران التابعة لدولة أخرى لضريبة الدخل على دخلها الذي تحققه في نيوزيلندا فيما عدا الحاالت    )١)أ ٢ البند
  :التالية 

العمل باتفاق لتجنب االزدواج الضريبي يمنع نيوزيلندا من فرض ضرائب على دخل شركة الطيران   )١(
  .األجنبية المحقق في نيوزيلندا

  .ضرائب المحلية شركة الطيران من الضرائب على الدخل في نيوزيلندااذا أعفى مفوض ال  )٢(
 وأبرمت .تسري أحكام اتفاق تجنب االزدواج الضريبي على التشريع النيوزيلندي في حالة التعارض بينهما

 وتوفر . اتفاقا لتجنب االزدواج الضريبي تحتوي جميعها على مادة تتعلق بالنقل البحري والجوي٢٤نيوزيلندا 
لمـادة بالتحديد أن األرباح التي تحققها شركة الطيران يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة التي تقيم فيها ا

  .الشركة فقط
 شركة الطيران تعفىوتسري أحكام اتفاق تجنب االزدواج الضريبي فقط على الضرائب على الدخل وبالتالي ال 

 التي قد تخضع شركة الطيران لها وفقا لقانون األجنبية من ضريبة السلع والخدمات أو الضرائب األخرى
  .ضريبة السلع والخدمات أو القوانين األخرى

  .لهذا البندتمتثل نيوزيلندا    )٢) أ٢ البند
 وتتفاوض نيوزيلندا على عقد . من الضريبةالخدمات الجوية اعفاء اتفاق  على القانون النيوزيلنديينصال   ) ج٢ البند

، قد يعفى مفوض الضرائب الداخلية ذلك إلى باالضافة.  حسبما هو مالئم،الضريبياتفاقات لتجنب االزدواج 
 اذا شعر المفوض بأن الدولة ،شركة الطيران األجنبية من ضريبة الدخل على دخلها المحقق في نيوزيلندا

  .بالمثلاألخرى ستعامل شركة طيران نيوزيلندية تقيم فيها 
شركات الطيران التابعة للدول األخرى لضريبة الدخل على تشغيلها في  تخضع ،٣ البندكما لوحظ في    ٣ البند

كما تخضع هذه الشركات . لمنح اعفاءات اال اذا كان هناك اتفاق لتجنب االزدواج الضريبي أو ،نيوزيلندا
تخدم في مجال النقل الجوي لضريبة السلع والخدمات على السلع والخدمات المقدمة في نيوزيلندا والتي ال تس

  .الدولي
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  النرويج

  
 ضريبة على الوقود علـى ١/١/١٩٩٩ فرضت النرويج اعتبارا من ،فيما يتعلق بفرض الضرائب على الوقود  ١ البند

 .خزانة الدولة النرويجية إلى  وتذهب ايرادات تلك الضريبة مباشرة.متن الطائرات على جميع الرحالت الداخلية
  . معفاة من الضرائب على الوقود على متن الطائرة امتثاال للقراروكل الرحالت الدولية في الوقت الحالي

  تفرض ضريبة على كل راكب على الطرق، واستخدام النقل الجوي الدوليمبيعاتفيما يتعلق بالضرائب على   ٣ البند
لمحصلة  وتذهب االيرادات ا. الرئيسية في جنوب النرويج وعلى الرحالت الدولية المنتظمة وغير المنتظمةالجوية

  .خزانة الدولة النرويجية إلى من تلك الضريبة مباشرة
 اال أن النرويج تطبق تلك القرارات في الوقت ، سياسة حكومة النرويج مع تمامايتوافقبالرغم من أن القرار ال   ٤ البند

لضريبة على الوقود وستقوم النرويج أيضا بتقديم تحفظ فيما يتعلق با. يها أعالهالحالي باستثناء الضرائب المشار ال
  .على متن الطائرة بالنسبة للرحالت الدولية
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  عمان

 واالمدادات الفنية االستهالكية األخرى وقطع غيار والشحوم بشأن فرض الضرائب على الوقود ١ للبندبالنسبة    ١ البند
، Doc 8632وثيقة الطائرات، تعفى جميع شركات الطيران من الضرائب في كافة الحاالت التي أشارت اليها ال

وال تفرض ضرائب أخرى على البنود المذكورة  .  اتفاقية شيكاغو واالتفاقات الثنائية التي تبرمها السلطنةبموجب
  .أعاله

السلطنة تعقد اتفاقات في ، فان الجهات المختصة شركات الطيرانفرض الضرائب على دخل بشأن  ٢ للبندبالنسبة    ٢ البند
كما  . وقد وقعت السلطنة على عدد كبير من تلك االتفاقات . مع الدول التي تطلب ذلكلمنع االزدواج الضريبي 

 .أن الدول العربية ترتبط فيما بينها باتفاق جماعي لتبادل االعفاء الضريبي على نشاطات ومعدات النقل الجوي
التفاق من الضرائب على  ااعضاء في هذاألدول لوبناء عليه، تعفى السلطات المختصة شركات الطيران التابعة ل

وتعمل وزارة المواصالت والجهات ذات الصلة بالموضوع على منح هذه  . أرباحها المتحققة من مبيعاتها
  . وإليهااالعفاءات على أساس المعاملة بالمثل تشجيعا لحركة النقل الجوي من السلطنة

 النقل الجوي الدولي، ال تفرض ضرائب لدينا على  أو استعمالمبيعاتالضرائب الخاصة ببشأن  ٣ للبندبالنسبة    ٣ البند
المستثمرين أو الركاب أو الشاحنين فيما عدا الرسوم التي تفرض مقابل خدمة معينة والتي تحدد بنسب معقولة 

  .تتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة
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  باكستان

  
ن تكون االمتيازات المنصوص عليها بها قائمة  في حدود االعفاء من الرسوم الجمركية بشرط أ مقبول) أ١ البند  ١ البند

  .على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى تنفيذها من خالل اتفاقات ثنائية
 تخضع شركات الطيران ، بشأن فرض الضرائب على الدخل من التشغيل الدولي للطائرات٢ بالبندفيما يتعلق    ٢ البند

كون موجهة نحو االعفاءات الضريبية على أساس المعاملة ألحكام المعاهدات الضريبية الثنائية التي عادة ما ت
  .بالمثل

 أن تفرض الضرائب للدول ذات السيادة القرار مع المبدأ المعمول به والذي يقضي بالسماح هذايتعارض     ٣ البند
  وال يمكن منع تلك الحقوق بمقتضى قرار مثل القرار المشار اليه وال.وتستخدمها لألغراض التي تقررها هي

 .يمكن منع أي دولة من تحصيل الضرائب وانفاقها وفقا لرغبات أو خطط تحددها أي وكالة أجنبية مثل االيكاو
أن هذا القرار ال يمكن تنفيذه حيث أنه ال يمكن التمييز أين يبدأ وينتهي استخدام النقل  إلى ويمكن أيضا االشارة

 ونضيف أيضا أن الضرائب .حصيل تلك الضرائبالجوي الدولي وكيف يمكن تحقيق األهداف المتوخاة من ت
 وتسهيال على .المحصلة على الدخل من أنشطة النقل الجوي التي يكون مصدرها البلد الذي يفرض الضريبة

 فان طريقة تحديد حجم الدخل هو اجمالي األموال المحصلة التي يمكن ،الممولين وعلى قطاع األعمال أيضا
 وهذه الممارسة معمول بها على نطاق .بة تخضع لعامل تخفيض مناسبعندئذ فرض الضريبـة عليها بنس

 ، غير أنه عندما توافق الدول من خالل معاهدات ثنائية على تفادي االزدواج الضريبي.واسع في أنحاء العالم
 تماما من الضرائب على أساس اعفاؤهيمكن فرض نسب ضريبية مخفضة على هذا النوع من الدخل أو يمكن 

   .ة بالمثلالمعامل
  .سلطات الطيران المدني إلى مباشرةوتحول ضريبة المطارات المحصلة من الركاب المغادرين بطريقة 
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  بنما

يمنح قانون بنما اعفاء من جميع الضرائب و  .Doc 8632 من الوثيقة ٣ إلى ١البنود من يمتثل موقف بنما مع   ٣ إلى ١ البنود
 حتى الخاصت وقطع الغيار التي تحتفظ بها شركات الطيران الستعمالها على الوقود والزيوت والشحوم والمعدا

  .اذا كانت هذه البنود مؤممة

  
 



1  اضافة للوثيقة Doc 8632  بيرو 
 

  

  بيرو

 اقتصادها، فانها ستستمر في تطبيق سياسة الرسوم في كل مجاالت النشاط تنشيطحيث أن بيرو تقوم حاليا باعادة 
  .راالقتصادي حتى يتحقق االستقرا

و االيكاو في الوقت المناسب عندما تمكنها ظروفها االقتصادية من تطبيق سياسات نتيجة لذلك، سوف تبلغ بير
  .Doc 8632 كما وردت في الوثيقة ،االيكاو بشأن الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي
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  بولندا

  . المحلية وقوانين االتحاد األوروبيالقوانينبولندا عضو في االتحاد األوروبي، ولذا تطبق 
  : ما يلي في بولندا باستثناءهذا البندينفذ ما ورد في   ) أ١ البند

  . والذي ال يعفى من الرسوم الضريبيةة الترفيهية الشخصيللرحالتالوقود المحمل على الطائرة المستخدمة  •
مواد التشحيم واإلمدادات الفنية االستهالكية األخرى والتي تخضع للمستوى الضريبي الصفري من ضريبة  •

  .افةالقيمة المض
وتتمتع شركات النقل الجوي األجنبية بإعفاء ضريبي على إيراداتها بناء على .  في بولنداهذا البند ينفذ ما ورد في   ٢ البند

  ).اآلن إلى  دولة٨٤أبرمت بولندا اتفاقات في هذا الصدد مع (االتفاقات بشأن االزدواج الضريبي 
خضع الخدمات ذات الصلة بالنقل الجوي لنسبة صفر بالمائة من ضريبة ت.  في بولنداهذا البندينفذ ما ورد في    ٣ البند

  .القيمة المضافة
  

  
 



1  اضافة للوثيقة Doc 8632  البرتغال 
 

  

  البرتغال

  
  :بالنسبة لفرض الضرائب على الوقود ومواد التشحيم واإلمدادت الفنية االستهالكية األخرى   ١ البند

 تعفى واردات البضائع -)مبر ديس٢٦، المعدل في ٨٤/باء- ٣٩٤المرسوم التشريعي رقم (ضريبة القيمة المضافة 
االستهالكية، المستهلكة أو المحفوظة على متن الطائرة المستخدمة في المالحة الجوية الدولية من ضريبة القيمة 

كما تعفى كذلك صادرات البضائع االستهالكية المستخدمة على متن طائرة شركات الطيران العاملة . المضافة
الوقود، مواد التشحيم، واإلمدادات : ومن المفهوم أن البضائع االستهالكية تعني. بالدرجة األولى في الحركة الجوية

  .الفنية االستهالكية األخرى الموجهة لتشغيل الطائرة والمعدات الفنية األخرى الموجودة على متن الطائرة
 المنتجات  ال تخضع إمدادات- ) ديسمبر٢٢، المعدل في ٥٦٦/٩٩المرسوم التشريعي رقم (الضرائب الخاصة 

وتعفى . النفطية ومنتجات الطاقة المستخدمة في المالحة الجوية للضريبة، باستثناء الطيران الشخصي أو الترفيهي
الطائرات والهيلكوبترات المستخدمة في الطيران التجاري لنقل الركاب أو البضائع مقابل أتعاب أو أجرة أو تلك 

  .المستخدمة لمصلحة السلطات العامة
 المعني بفرض الضرائب على منتجات الطاقة والكهرباء الخيار للدول EC/2003/9 جيه المجلسوأعطى تو

األعضاء في الجماعة األوروبية  للموافقة فيما بينهم على التخلي عن إعفاء ضرائب وقود الطائرات المستخدم في 
ة األوروبية إدخال أي أحكام من وتتجنب الدول األعضاء في الجماع. الخطوط الجوية الواقعة داخل إقليم الجماعة

  .شأنها أن تقيد هذا الخيار في اتفاقات الخدمة الجوية
وبالرغم من ذلك، فإن معظم اتفاقات الخدمة الجوية الثنائية التي أبرمتها البرتغال تتوقع من األطراف األخرى 

ية أخرى على الوقود، معاملة مماثلة فيما يتعلق بضريبة الجمارك ورسوم الفحص أو أي ضرائب ورسوم محل
مواد التشحيم، واإلمدادات الفنية االستهالكية األخرى المحفوظة أو المنقولة على متن الطائرة العاملة في الخدمة 

  .الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة
رسم على كما أن هناك .  الخدمات المقدمة للطيران المدني وتجمع بواسطة سلطات المطارلفةتتعلق الرسوم بتكو

  .تزويد الطائرات بالوقود
  .تخصص االيرادات المتحصلة من هذه الرسوم مباشرة للطيران المدني أي لتمويل نشاطات المطار

فيما يتعلق بفرض الضرائب على إيرادات شركات النقل الجوي الدولي وفرض ضرائب على الطائرات    ٢ البند
 ساري المفعول لتجنب االزدواج ابخمسة وستين اتفاقاً ثنائي فترتبط البرتغال –والممتلكات المنقولة األخرى 

وتعفى شركات الطيران التابعة لهذه الدول والتي تعمل من خالل مقار عمل ). انظر الجدول المرفق(الضريبي 
ثابتة في األراضي البرتغالية من الضرائب على اإليرادات الناتجة عن أنشطتها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل 

  . الخاضع للضرائبإقامتهادفع مثل هذه الضرائب يتحدد في مكان يث أن ح
من المفهوم عموما أن شركات الطيران تعفى من الضرائب في حال غياب اتفاق لتجنب االزدواج الضريبي،  فإنه 

ريبة تعميم الض (الضريبة الخاصة وتفرض .على الدخل ألن الوفود تعتبر مجرد امتداد للمؤسسات التي يمثلونها
فقط على مالك الطائرة الخاصة المقيم ) ٢٩/٦/٢٠٠٧، بتاريخ ٢٠٠٧/الف-٢٢ المرسوم التشريعي رقم -المنفرد

  .في البرتغال
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بالنسبة لضريبة المبيعات واستخدام النقل الجوي الدولي، فإن قوانين البرتغال بشأن ضريبة القيمة المضافة     ٣ البند
يمنح إعفاء ضريبياً ) ص، الفقرة ١٤، المادة  ديسمبر٢٦المعدل بتاريخ  ٨٤/باء-٣٩٤المرسوم التشريعي رقم (

  .الخطوط الجوية الدوليةالدوليين على لركاب لكامالً 

، تعتبر السلطات البرتغالية أن االعفاء بالنسبة للخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بهذا القرار   ٤ البند
غير أنه ينبغي أن يكون متفقا مع السياسة . ير النقل الجويالضريبي يمكن أن يكون أداة مفيدة في تطو

ن البرتغال عضو في إفي المجال الضريبي، ف و.الضريبية الوطنية التي تخدم مصالح المجتمع ككل
  .االختيارات الموضوعة على مستوى االتحاد األوروبي

 



3  اضافة للوثيقة Doc 8632  البرتغال 
  

31/3/97 

 اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي المبرمة مع البرتغال

 تاريخ بدء التنفيذ  القانونيةالشهادة  الدولة

 ١/٥/٢٠٠٦ AR 22/06, 23/3 الجزائر
 ٢٨/٢/١٩٧٢ DL no 70/71, 8/3 النمسا
  DL 619/70, 1/12. Additional Convention بلجيكا

(AR 82/00, 14/12) 
٥/٤/٢٠٠١، ١٩/٢/١٩٧١  

 ١٥/١٠/٢٠٠١ AR 33/01, 27/4 البرازيل
 ١٨/٧/١٩٩٦ AR 14/96, 11/4 بلغاريا

 ١٥/١٢/٢٠٠٠ AR 63/00, 12/7 لرأس األخضرا
 ٢٤/١٠/٢٠٠١ AR 81/00, 6/12 كندا

 ١/١٠/١٩٩٧ AR 26/97, 9/5 جمهورية التشيك
 AR 28/06, 6/4 n.a شيلي

 ٨/٦/٢٠٠٠ AR 28/00, 30/3 الصين
 ٢٨/١٢/٢٠٠٥ AR 49/01, 13/7 كوبا

 ٢٤/٥/٢٠٠٢ AR 6/02, 23/2 الدنمارك
 ٢٣/٧/٢٠٠٤ AR 47/04, 8/7 استونيا

 ١٤/٧/١٩٧١ DL 494/70, 23/10 فنلندة
 ١٨/١١/١٩٧٢ DL 105/71, 26/3 فرنسا
 ٨/١٠/١٩٨٢ L 12/82, 03/6 ألمانيا

 ١٣/٨/٢٠٠٢ AR 25/02, 4/4 اليونان
 ٨/٥/٢٠٠٠ AR 4/99, 28/1 هنغاريا

 ٥/٤/٢٠٠٠ AR 20/00, 6/3 الهند
 AR 64/06, 6/12 n.a اندونيسيا

 ,AR 29/94, 24/6. Additional Protocol AR 62/06 اايرلند
6/12 

١١/٧/١٩٩٤ 

 ١٥/١/١٩٨٣ L 10/82, 1/6 إيطاليا
 ٢١/١٢/١٩٨٧ AR 25/97, 8/5 كوريا الجنوبية

 ٧/٣/٢٠٠٣ AR 12/03, 28/2 التفيا
 ٢٦/٢/٢٠٠٣ AR 10/03, 25/2 ليتوانيا

 ٣٠/١٢/٢٠٠٠ AR 56/00, 30/6 لوكسمبورغ
 ١/١/١٩٩٩ AR 80-A/99, 16/12 ماكاو
 ٥/٤/٢٠٠٢ AR 11/02, 25 /2 مالطة

 ٩/١/٢٠٠١ AR 84/00, 15/12 المكسيك
 ١/١/١٩٩٤ AR 36/92, 30/12 موزمبيق
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 ١١/٨/٢٠٠٠ AR 62/00, 12/7 هولندا
 ١/١٠/١٩٧١ DL 504/70, 27/10 النرويج

 /AR 66/03, 2/8 n/a الباكستان

 ٤/٢/٢٠٠/٨ AR 57/97, 9/9 بولندا
 ١٤/٧/١٩٩٩ AR 56/99, 10/7 رومانيا
 ١١/١٢/٢٠٠٣ AR 10/02, 25/2 روسيا

 ١٦/٣/٢٠٠١ AR 85/00, 15/12 سنغافورة
 ٢/١١/٢٠٠٤ AR 49/04, 13/7 سوفاكيا
 ١٣/٨/٢٠٠٤ AR 48/04, 10/7 سلوفانيا

 ٢٨/٦/١٩٩٥ AR 6/95, 28/1 اسبانيا
 ١٩/١٢/٢٠٠٣ AR 20/03, 11/3 السويد

 ١٧/١٢/١٩٧٥ DL 716/74, 12/12 سويسرا
 ٢١/٨/٢٠٠٠ AR 33/00, 31/3 ونست

 ١٨/١٢/٢٠٠٦ AR 13/06, 21/2 تركيا
 ١/١/١٩٩٦ AR 39/95, 12/10 الواليات التحدة
 ٢٠/١/١٩٦٩ DL 48/97, 24/7 المملكة المتحدة

 ١١/٣/٢٠٠٢ AR 15/02, 8/3 اكرانيا
 ٨/١/١٩٩٨ AR 68/97, 5/12 فنزويال

  
  ية قرار من الجمعية العامة للجمهور- AR  :مالحظة

  DL -مرسوم تشريعي   
  L -قانون   

  
 



1  اضافة للوثيقة Doc 8632  جنوب أفريقيا 
 

  

  جنوب أفريقيا

  
تناقش جنوب أفريقيا هذا الموضوع المرتبط بالضرائب على صعيد واسع النطاق مع أصحاب المصالح في قطاع 

  . على جميع المعلوماتها حصولعندتحيط جنوب أفريقيا علماً بموقفها وسوف . الصناعة
) ١٩٩٣ لعام ٢٠٠القانون رقم  (١٩٩٣نوب أفريقيا الصادر في عام أن دستور ج إلى غير أنه ينبغي االشارة

وبالتالي ال يمكن في هذه المرحلة تأكيد ما اذا كانت هذه الضرائب . ضرائب معينةالمقاطعات ينص على فرض 
  .ستمتثل ألحكام القرار
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  سلوفينيا

الجريدة الرسمية ( مباشرة وفقا لقانون الجمارك تنفذ االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها سلوفينيا بطريقة   ١ البند
 على وجه الخصوص التي اعتمدت على ،وتنص اللوائح التنفيذية ). ٢٨/٩٥ و١/٩٥لجمهورية سلوفينيا برقم 

عمال بالمرسوم   من الرسوم الجمركية، أوبالخزاناتأساس قانون الجمارك على اعفاء الوقود والشحوم الموجودة 
الجريدة الرسمية برقم (الت الجمركية المخفضة أو الرسوم الجمركية على مستوى صفر الخاص بتحديد المعد

تفرض أيضا أي ضرائب على   وال .ال تفرض أي رسوم جمركية على وقود الطائراتو، )١٧/٩٧ و٧٣/٩٥
  .المبيعات في الحاالت المذكورة أعاله

، تطبق أحكام )٣٤/٩٦ و٢٠/٩٥ ،٧٢/٩٣ الرسمية بأرقام الجريدة(امتثاال لقانون الضرائب على أرباح الشركات    ٢ البند
اتفاقات تفادي االزدواج الضريبي بطريقة مباشرة على الممولين المقيمين في الدول التي أبرمت معها تلك 

ورد في القانون المذكور   اذا كانت تلك االتفاقات تحدد مسألة الضرائب أو تنظمها بطريقة مختلفة عما،االتفاقات
  .أعاله

وقواعد ) ١٦/٩٦ و٧١/٩٣ و٤/٩٢الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا بأرقام (امتثاال لقانون ضرائب المبيعات    ٣ البند
ال تحصل ضريبة المبيعات على ) ٣٧/٩٥ و٦/٩٢الجريدة الرسمية بأرقام (ون بشأن ضريبة المبيعات ـتطبيق قان

 والركاب، اذا كانت نقطة البداية في اقليم جمهورية ي للسلعـا النقل الدولـالخدمات المصدرة التي تشمل أيض
سلوفينيا ونقطة المقصد في الخارج، أو اذا كانت نقطة البداية في الخارج ونقطة المقصد في اقليم جمهورية 

  .سلوفينيا
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  سلوفاكيا

النقل الجوى المنتظم للركاب و) ضريبة االستهالك( في الخطوط الجوية الدولية هذا البندتمتثل سلوفاكيا ألحكام    ١ البند
وتسري أيضا قاعدة المعاملة المتبادلة وتحاول  ). ضريبة القيمة المضافة(والنقل الجوي الدولي للبضائع 

  .تخذ القرار النهائيت المالية أن لوزارةويمكن  . الجمهورية السلوفاكية تطبيق هذا القرار على نطاق أوسع
ها ءانشا  األولى التي تلت السنوات الثالثوفي  .دولي الثنائيةـات النقل الـفي اتفاقرار ـادئ هذا القـتندرج مب   ٢ البند

  : مع الدول التاليةمفاوضات انتهت سلوفاكيا من عقد ،)١/١/١٩٩٣ من(
بلغاريا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، اليونان، هولندا، كرواتيا، الهند، اندونيسيا، اسرائيـل، الكويت، 

ا، النرويج، بولندا، النمسا، رومانيا، االتحاد الروسي، سلوفينيا، المملكة المتحدة، المانيا، سوريا، سويسرا، هنغاري
  .أوكرانيا، فيتنام، يوغوسالفيا، السويد، تركيا

  :التاليةوتم توقيع اتفاقات ثنائية للنقل الدولي مع مندوبي الدول 
وقد سرى مفعول هذه االتفاقات  . التحاد الروسي، سلوفينيا، أوكرانيابلغاريا، هولندا، كرواتيا، اسرائيل، بولندا، ا

  .باستثناء االتفاقات مع اسرائيل وسلوفينيا
ن الضرائب على دخل مؤسسات النقل الجوي الدولي وعلى الطائرات إ الضرائب المذكورة أعاله، فوالى جانب

 مشمولة باتفاقات ثنائية لمنع ،النقل الجوي الدوليوغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في 
  . ووزارة المالية مسؤولة عن هذه األنواع المحددة من االتفاقات .االزدواج الضريبي

  .تمتثل سلوفاكيا تماما ألحكام هذا القرار   ٣ البند
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  سنغافورة

 وحتى قبل هذا  .١/٤/١٩٩٤ منذ ةث النفا الطائراتأوقف العمل بالرسوم الجمركية على الشحوم ووقود   ١ البند
 وذلك بالنسبة ١٩٩٠ اعفاءات من هذه الرسوم بموجب قرار االعفاءات الجمركية لعام تطبق كانت ،التاريخ

 على متن الطائرات تنقل والشحوم واالمدادات الفنية االستهالكية األخرى التي لوقود الطائرات النفاثة
قرارات لوبالتالي، فنحن نمتثل  . لقانون ضريبة السلع والخدمات اعفاءات أخرى وفقا وتمنح . كمؤن جوية
  .١ البندوتوصيات 

المسائل المتعلقـة باالعفاء المتبادل من الضرائب من األفضل أن تعالج في اتفاقات ثنائية لتجنب االزدواج    ٢ البند
  .صادرة من االيكاو وليس بموجب وثيقة سياسة ،الضريبي، أو اتفاقات االعفاء المتبادل من الضرائب

 اتفاقات للمعاملة المتبادلة تنص على االعفاء ست لتتجنب االزدواج الضريبي اتفاقا ٦٠عقدت سنغافورة 
  .الكامل أو الجزئي من ضريبة الدخل على األرباح المحققة من تشغيل الطائرات في النقل الدولي

امة على فرض الضرائب على المكاسب وتنص اتفاقات االزدواج الضريبي والمعاملة المتبادلة بصورة ع
المحققة من تشغيل الطائرات في النقل الدولي أو الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل هذه الطائرات في 

غير أنها ال  . الخارج على أن تفرض هذه الضريبة فقط في بلد اقامة المستثمر أو محل ادارته الفعلية
  .أس المال وما شابههاتغطي ضرائب الممتلكات والضرائب على ر

 أو استعمال النقل الجوي الدولي يعطى فقط وفقا للحد المقرر مبيعاتأي تخفيض أو الغاء للضرائب على   ٣ البند
  . في القوانين المحلية ذات الصلة
ن توريد الخدمات التي تشمل نقل الركاب أو السلع وتأجير الطائرات إوبموجب القوانين المحلية، ف

  .ة السلع والخدماتتخضع لضريب ال
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  سيشيل

  ١ البند

وتعفى هذه المؤن من  . مؤن الطائرات لدى وصولها" يختم "  لمسؤول الجمارك أن ١٧٧ رقم التنظيميسمح   )٢، )١)  أ١ البند
  .الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى اال اذا حولت لالستهالك المحلي

وأي طائرة صغيرة تغادر اقليم أجنبي ال تفرض عليها رسوم استهالك الوقود  . ال ينطبق لوجود مطار دولي واحد  ) ٣)  أ١ البند
  .المحلية

 مباشرة على الحجم االجمالي للسلع  المفروضةالضرائبإلى  من قانون ضريبة األعمال ٦٩القسم رقم يشير    ٢ البند
 ا القسم لمالك السفن المستأجرة ويشير هذ . في المائة٥التي تدفع في سيشيل بنسبة والخ ..والرقم االجمالي للركاب

  . ولكنه ينطبق أيضا على شركات الطيرانللطيران العارض
 نفسها في سيشيل فيما يتعلق  مقرهاتعقد اتفاقات بخصوص الضرائب مع أي شركة طيران ترغب في أن تؤسس

  .بالمعدات الرأسمالية والمواد االستهالكية ومواد التشغيل
  . حساب ادارة الطيران المدنيفي  مباشرة تقيد) رسوم خدمة الركاب( الركاب المغادرين الرسوم التي تحصل من   ٣ البند

اعفاءات على ) بما فيها شركات الطيران وشركات الشحن(بموجب قانون تشجيع االستثمارات، تمنح الشركات 
بة الشركات أيضا شريطة ويمنح اعفاء من ضري . استيراد المعدات الرأسمالية والمواد االستهالكية والمواد الخام

  .موافقة وزير المالية
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  رواندا

 الجوية الثنائية المبرمة بين رواندا والدول األخرى، فإن رواندا، من منطلق اتتمشياً مع أحكام اتفاقات الخدم  ١ البند
 ويمتد هذا .أخرىاستهالكية  فنية تالمعاملة بالمثل، ال تفرض أي ضرائب على الوقود ومواد التشحيم وأي إمدادا

  .اإلعفاء ليشمل كل الطائرات العاملة في النقل الجوي الدولي غير المتضمنة في اتفاقات الخدمة الجوية ثنائية

تنص اتفاقات الخدمة الجوية الثنائية المبرمة بين رواندا والدول األخرى على تجنب االزدواج الضريبي على    ٢ البند
  .اس المعاملة بالمثلإيرادات ومبيعات شركات الطيران على أس

  .ال تفرض رواندا ضريبة على مبيعات أو استخدام النقل الجوي الدولي   ٣ البند
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  االتحاد الروسي

تشريعات  إلى ، بما في ذلك الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي، الضريبية في االتحاد الروسيالشؤونتخضع 
ثنائية بين الحكومات بخصوص دول األخرى واالتفاقات الاالتفاقات بين روسيا وال إلى خاصة بها، باالضافة

  . الجوية الدوليةخدماتال

تطبيق االعفاء التام أو الجزئي على ، ذات الصلة على أساس المعاملة بالمثل وتحت ظروف ، جميع االتفاقاتتنص
ة بمنع االزدواج االجراءات الخاص إلى ألنواع الضرائب على الدخل والممتلكات في دولة من الدول، باالضافة

  .الضريبي على الدخل والممتلكات

عند اعداد التشريع الضريبي في االتحاد الروسي واالتفاقات المتصلة مع الدول األخرى، أخذت المبادئ المقبولة 
 بما في ذلك سياسات االيكاو ،المعاهدات الروسية الدولية إلى عموما وقواعد القانون الدولي في االعتبار باالضافة

  .أن الضرائب في مجال النقل الجويبش
ن رسوم الجمارك ن المادة المعنية باإلعفاء مسي في مجال المعاهدات، يتوجب تضمي الرواالتحادوفقاً لممارسات 

  .ثنائيةال الجوية في اتفاقات الخدمات
 أحكام  من الضريبة، تقتضي الممارسات في االتحاد الروسي تضمينالنقل الجويفيما يتعلق بإعفاء شركات 

 في االتفاقات لمنع االزدواج الضريبي على اإليراداتأو  الجوية في اتفاقات الخدمات) المرفقة(إلعفاء الضريبي ل
  .الفردية الدولية
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  أحكام اإلعفاء من رسوم الجمارك والضرائب

من رسوم الجمارك تعفى الطائرات العاملة في الخدمة الجوية والتابعة لشركة نقل جوي إلحدى الدول المتعاقدة   -١
 الغيارتعفى المعدات األساسية والقطع كما والضرائب والرسوم والتكاليف المماثلة األخرى عند دخولها أراضي دولة متعاقدة أخرى 

الموجودة على متن الطائرة، ) بما في ذلك األطعمة والمشروبات ومنتجات التبغ(وخزانات الوقود ومواد التشحيم وإمدادات الطائرة 
  .الخارج إلى ارسالهاحين إعادة  إلى  والخزانات واإلمدادات على متن الطائرةالغيار تبقى هذه المعدات والقطع أن شرط

  :ويعفى ما يلي كذلك من رسوم الجمارك والضرائب والرسوم والتكاليف األخرى المماثلة  -٢

 الحدود المقررة من قبل  على متن الطائرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ضمنالموفرة الطائرة تإمدادا  ) أ
 الجوية لى متن الطائرة العاملة في الخدماتالسلطات المختصة في الدولة المتعاقدة، والموجهة لالستعمال ع

  .التابعة لشركات النقل الجوي لدولة متعاقدة اخرى

العاملة في  صيانة الطائرة أراضي الدولة المتعاقدة األخرى إلصالح أو إلى  المجلوبةالغيارقطع اإلمدادت و  ) ب
  . الجوية التابعة لشركات النقل الجوي لدولة متعاقدة اخرىالخدمات

 الجوية التابعة لشركات النقل الجوي ستخدام الطائرة العاملة في الخدماتالوقود ومواد التشحيم الموجهة ال  )ج
دولة لدولة متعاقدة اخرى، حتى لو استخدمت هذه االمدادات في محطة من الرحلة تقع ضمن أراضي 

  . تم فيها جلب تلك اإلمدادات على متن الطائرة،متعاقدة أخرى

ولة متعاقدة أخرى والمتضمنة الوثائق ونماذج الطلب األساسية المستخدمة في شركات النقل الجوى التابعة لد  )د
ة  التي تم أو سيتم تسليمها من دولة متعاقد الجوي الشحنوثائق الشركة، ويتضمن ذلك تذاكر السفر ولرمز

  .ألراضي دولة متعاقدة أخرى معنية بعمليات الخدمة الجوية

، وكذلك الوثائق المذكورة أعاله ألغراض أخرى غير تلك المشار الغيارقطع  استخدام اإلمدادات والخزانات ويمنع  -٣
أن  إلى  قبل السلطات الجمركية أو رصد منمراقبة إلى  أعاله٢كما قد تخضع المواد المشار إليها في الفقرة .  أعاله٢إليها في الفقرة 

  .يتم إعادة شحنها أو إعادة استخدامها وفقاً لقانون الرسوم الجمركية

لى متن الطائرة العاملة  المتواجدة عالغيارقطع لة جواً، واإلمدادت والخزانات ويمكن أن يتم إنزال المعدات المحمو  -٤
خرى شرط موافقة سلطات الجمارك في الدولة المتعاقدة راضي دولة متعاقدة ألمتعاقدة في أ الجوية التابعة إلحدى الدول افي الخدمات

أن يتم إعادة شحنها أو إعادة استخدامها وفقاً  إلى  ستخضع تلك المواد للمراقبة من قبل سلطات الجمارك،في تلك الحالةو. األخرى بذلك
  .لقوانين الدولة المتعاقدة المذكورة

 تتواجد في أراضي الدولة المتعاقدة ضمن محطة انتقال من رسوم الجمارك تعفى األمتعة والبضائع التي  -٥
  .والضرائب والتكاليف

  .تفرض الضرائب على تكاليف الخدمات المقدمة وإجراءات الجمارك والتخزين وفقاً لقوانين الدول المتعاقدة  -٦

تحاد الروسي تضمين  من الضريبة، تقتضي الممارسات في االالنقل الجويفيما يتعلق بإعفاء شركات 
 في لمنع االزدواج الضريبي على اإليراداتأو  الجوية في اتفاقات الخدمات إلعفاء الضريبيلأحكام 

  .االتفاقات الفردية الدولية
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  أحكام تجنب االزدواج الضريبي

  
ـ             -١ ل الجـوي  يتوجب على كل دولة متعاقدة، في األراضي الخاضعة لسيطرتها، أن تمنح إعفاء ضريبياً لشركة النق

 . على اإليرادات واألرباح الناتجة عن عمل الشركة المعينة في الخدمة الجويةجباياتالمعينة لدولة متعاقدة أخرى من أي ضرائب و
  

يتوجب على كل دولة متعاقدة، في األراضي الخاضعة لسيطرتها، أن تمنح إعفاء ضريبياً لشركة النقـل الجـوي               -٢
 . على أصول الشركةرسوم أي ضرائب والمعينة لدولة متعاقدة أخرى من

  
ن في إحدى الدول المتعاقدة من ضـريبة الـدخل علـى           ركة النقل الجوي المعينة والمقيمو    ن لدى ش  يعفى العاملو   -٣

  . رواتبهم
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  جمهورية كوريا

  .مقبول   ١ البند

  ٢ البند
عموما على ضرائب الدخل الذي تحققه مؤسسات " مة مبدأ االقا"  نطبق ،طبقا التفاقات تجنب االزدواج الضريبي  )١)  أ٢ البند

  . تشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي جراءالجوي من النقل
يجـوز االعفـاء من ضرائب الممتلكـات على الطائرات والممتلكات المنقولة األخرى على أساس المعاملة   )٢)  أ٢ البند

  .بالمثل
  . أو استعمال النقل الدولي وذلك على أساس المعاملة بالمثلمبيعاتلمضافة على يجوز االعفاء من ضريبة القيمة ا  ٣ البند
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  سبانياإ

  ١ البند
  ضريبة القيمة المضافة

 تحتوي أحكام الضريبة األخيرة في اسبانيا على ، وضريبة القيمة المضافةالجويفيما يتعلق بضرائب النقل 
، وذلك فيما Doc 8632  من وثيقة االيكاو رقم١ البندها في رورية لتنفيذ المبادئ المنصوص عليـر الضـالتدابي

  ). ١٩٩٢ لعام ٣٧  من القانون رقم٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ١٨انظر المواد (يختص بتلك الضريبة 
  :تتصل الحقائق التالية بالضرائب الخاصة في مجال النقل الجوي    ضرائب خاصة

النقل الجوي الدولي ال تخضع للضريبة التي تفرضها زيوت التشحيم المستخدمة في الطائرات العاملة في   -١
 من ٤٦ من المادة ١ الفقرة( الضريبة في نطاقاسبانيا على الهيدروكربونات ألن هذه الزيوت ال تندرج 

  ). ديسمبر ٢٨ بشأن الضرائب الخاصة والمؤرخ ١٩٩٢ لعام ٣٨القانون رقم 
 باستثناء الطيران) الدولية أو الداخلية(لمالحة الجوية المستخدم في ا) وقود الطائرات والكيروسين(الوقود   -٢

 من ٥١ من المادة) أ( ٢ الفقرة( معفي من الضرائب على الهيدروكربونات ة ترفيهيالخاص ألغراض
  ).  ديسمبر٢٨ بشأن الضرائب الخاصة والمؤرخ ١٩٩٢ لعام ٣٨القانون رقم 

 أي طائرة ال تكون من استخدام بأنه ة ترفيهيغراض الخاص أل يعرف القانون االسباني الطيران،ولهذا الغرض
) تيب آخر بموجب اتفاق تأجير أو أي ترباستخدامهاأو أي شخص يسمح له (ها الممتلكات العامة بواسطة مالك

  .أجرئع أو تقديم الخدمات مقابل  ألغراض أخرى بخالف نقل الركاب أو البضا، ال سيماألغراض غير تجارية
  : ما يتعلق بالرسوم الجمركية على الوقود وزيوت التشحيم وغيرها من االمدادات الفنية المماثلةفي   الرسوم الجمركية

في مادته ركة بشأن االعفاءات الجمركية  الصادر عن السوق األوروبية المشت٨٣/٩١٨ رقم التنظيمينص   -١
عفاءات التي تمنح في اال) ز) ١. (.:. ال يمنع الدول األعضاء من منحالتنظيمأحكام هذا " على أن ١٣٣

ران ـة الطيـي اتفاقيـ مع بلدان أخرى أطراف فبالمثلاطار اتفاقات مبرمة على أساس المعاملة 
 من الملحق التاسع لتلك ٤٤-٤ و٤٢-٤ رقم التوصيتينلتطبيق ) ١٩٤٤شيكاغو (ي الدولي ـالمدن

  . "االتفاقية 
االعفاءات من  إلى شيري ،على قرار مجلس االيكاو التي تحتوي ،Doc 8632 في الوثيقة رقم )١)  أ١ البند  -٢

الرسوم الجمركية على الوقود وزيوت التشحيم وغيرها من االمدادات الفنية االستهالكية التي تكون على 
وهذه .  تفرغ منها أي كميات متن الطائرة عند وصولها في االقليم الجمركي لدولة أخرى بشرط أال

من اتفاقية شيكاغو قد وسع نطاقها لتغطي ) أ( ٢٤أساسي في المادة المسألة التي أشير اليها بشكل 
 من االتفاقية ٢٤االمدادات الفنية األخرى مثل االمدادات المذكورة أعاله بالرغم من أن أحكام المادة 

  .  الجمركيإلقليماوجود هذه االمدادات على متن الطائرة عند مغادرتها ب فال تلزم ،واسعة في مضمونها
 من الملحق التاسع من اتفاقية الطيران المدني الدولي بشأن ٤٢-٤ أي تحفظ بخصوص الفقرة  عنب اسبانيالم تعر

  .  من الوثيقة المذكورة أعاله)١)  أ١ البندونتيجة لذلك، لن تواجه صعوبة في تطبيق .  االمدادات
اقليم جمركي آخر في نفس  إلى  الدولة الطائرةغادرتالمذكور أعاله، فاذا  ١البند  من )٢)  أ١ بالبندوفيما يتعلق 

  . الدولة أو في أي دولة أخرى، فال تفرض رسوم جمركية ألن االمدادات تكون داخلية
  :تجدر مالحظة ما يلي فيما يخص الوقود 
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  : الصادر عن السوق األوروبية المشتركة على ما يلي ٩٢/٨١ من التوجيه رقم ٧-٨تنص المادة 
 ١ باستعراض االعفاءات المنصوص عليها في الفقرتين ٣١/١٢/١٩٧٧وعد أقصاه يجب أن يقوم المجلس في م"
 ومع مراعاة المفوضية، على أساس تقرير من )ب (٢ و]اعفاء وقود الطيران التجاري)  ب١-٨المادة ) [(ب(

ع، بناء على التكاليف الخارجية الناشئة عن مثل هذه الوسيلة للنقل وآثارها بالنسبة للبيئة ويجب أن يقرر باالجما
  ".الغاء تلك االعفاءات أو تعديلهااقتراح من اللجنة، ما اذا كان يتعين 

 المؤيد اللغاء هذا االعفاء عن موقفها بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي قد أعلنت، االطارفي هذا 
  . وزارات المعنيةوال يزال يتعين تحديد موقف اسبانيا في هذا الشأن من جانب مختلف ال.  ألسباب بيئية

، فعندما تتوقف طائرة في مطارين أو أكثر داخل نفس االقليم )٣)  أ١ بالبندذلك، فيما يتعلق  إلى وباالضافة
  . الجمركي على التوالي، فان االمدادات التي تحملها تعتبر داخلية وال تخضع للرسوم الجمركية

 والقانون ١٩٩٢  لعام٣٧القانون رقم (سباني النافذ ضريبة القيمة المضافة والضرائب الخاصة تخضع للتشريع اال
ويمكن تطبيق قوانين ضريبة القيمة المضافة والضرائب )).   الفقرة و٩ و٦-٢٢، المادتان ١٩٩٢ لعام ٣٨رقم 

الخاصة على قوانين أخرى مثل القانون الذي ينظم الضريبة غير المباشرة العامة لجزر الكناري وضريبة االنتاج 
  . تة ومليلةود في جزر الكناري والقانون الذي ينظم ضريبة االنتاج واالستيراد في سواالستيرا

 ٣٥ الذي يحكم فرض الضرائب على ايرادات مؤسسات النقل الجوي الدولي، وقعت اسبانيا ٢بالبند فيما يتعلق    ٢ البند
وتحتوي هذه االتفاقات .  تلكات لتجنب االزدواج الضريبي الدولي في مجال الضرائب على االيرادات والممااتفاق

وتنص على أن هذه األرباح ال تخضع .   الدولي للطائراتالتشغيلعلى مادة بخصوص األرباح المحققة من 
 بينما تشير ،الدولة التي يوجد مقر الشركة الفعلي فيها إلى ويشير معظمها.  للضريبة اال في دولة المستثمر

  . دولة اقامة الشركة إلى األخرى
 اتفاقات ثمة لتجنب االزدواج الضريبي الدولي على االيرادات والممتلكات، االة الدول التي ال تعقد معها اتفاقفي ح

 اتفاقات ثنائية وتؤسس.  للمالحة الجوية القصد منها أن يقتصر فرض الضرائب على األرباح في دولة المستثمر
  .  أوامربحكملمعاملة بالمثل وتنفذ مبدأ اأساس  اعفاء المستثمرين غير المقيمين على  علىأيضا

 إلى  على قائمة باتفاقات االزدواج الضريبي التي صدقت عليها اسبانيا حتى اآلن باالضافةتحتوي الضميمة
  . االتفاقات واألوامر الوزارية النافذة في الوقت الحالي

لى االعفاء التام للنقل الجوي الدولي للركاب من ، تنص النظم االسبانية عالبند اهذفيما يتعلق بالمبادئ الواردة في    ٣ البند
  ). ١٣، الفقرة ٢٢، المادة ١٩٩٢ لعام ٣٧القانون رقم (ضريبة القيمة المضافة 
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  الضميمة

   عقدت اسبانيا معها اتفاقات بشأنيالبلدان الت
  االزدواج الضريبي على الدخل والممتلكات

  
الجريدة  (٢٨/٤/٧٨األمر الوزاري بتاريخ ) ٧/٥/٧٥الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٧/٦/٧٣  فرنسا

  )٦/٩/٧٨الرسمية الصادرة في 
  .)٣٠/٤/٧٩الجريدة الرسمية الصادرة في  (٦/١٢/١٩٧٧اتفاق تكميلي بتاريخ 

    
الجريدة  (٢٧/٧/٧٧األمر الوزاري بتاريخ ) ٢٢/١/٧٧الجريدة الرسمية الصادرة في  (١٦/٦/٧٦  السويد

الجريدة الرسمية الصادرة في  (١٨/٢/٨٠األمر الوزاري بتاريخ ).  ٩/٨/٧٧الرسمية الصادرة في 
١/٣/٨٠  .(  

    
  ). ١٧/٧/٦٤الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٥/٤/٦٣  النرويج

    
الجريدة  (٢٠/١١/٦٨األمر الوزاري بتاريخ ).  ٣/٣/٦٧الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٦/٤/٦٦  سويسرا

    ).٢٦/١١/٦٨الرسمية الصادرة في 
    

الجريدة  (٢٦/٣/٧١األمر الوزاري بتاريخ ).  ٦/١/٦٨الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٠/١٢/٦٦  النمسا
  ). ٢٩/٤/٧١الرسمية الصادرة في 

    
الجريدة  (١٠/١١/٧٥ األمر الوزاري بتاريخ .)٨/٤/٦٨الجريدة الرسمية الصادرة في  (٥/١٢/٦٦  المانيا

الجريدة الرسمية الصادرة  (٣٠/١٢/٧٧ألمر الوزاري بتاريخ ا).  ٤/١٢/٧٥الرسمية الصادرة في 
  ). ١٧/١/٧٨في 

    
  ). ١١/١٢/٦٨الجريدة الرسمية الصادرة في  (١٥/١١/٦٧  فنلندا

    
الجريدة  (٢٧/٢/٧٣األمر الوزاري بتاريخ ) ٢٧/١٠/٧٢الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٤/٩/٧٠  بلجيكا

  ). ٢٦/٣/٧٣الرسمية الصادرة في 
    

الجريدة  (٣١/١/٧٥األمر الوزاري بتاريخ ) ١٦/١٠/٧٢الجريدة الرسمية الصادرة في  (١٦/٦/٧١  هولندا
  ). ١٣/٢/٧٥الرسمية الصادرة في 

    
الجريدة  (٤/١٢/٧٨األمر الوزاري بتاريخ ) ٢٨/١/٧٤الجريدة الرسمية الصادرة في  (٣/٧/٧٢  الدانمرك

  ). ٥/١/٧٩الرسمية الصادرة في 
    

  ). ٢/١٢/٧٤الجريدة الرسمية الصادرة في  (١٣/٢/٧٤  ناليابا
    

  ). ٣١/١٢/٧٥الجريدة الرسمية الصادرة في  (١٤/١١/٧٤  البرازيل
    

 ٢٢/٩/٧٧األمر الوزاري بتاريخ ) ١٨/١١/٧٦الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢١/١٠/٧٥  المملكة المتحدة
  ).  ١١/١٠/٧٧الجريدة الرسمية الصادرة في (

    
  ). ٢/١٠/٨٠الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٤/٥/٧٩  نياروما

    
  ). ٢٢/١٢/٨٠الجريدة الرسمية الصادرة في  (٨/٩/٧٧  ايطاليا

    
  ). ٦/٢/٨١الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٣/١١/٧٦  كندا
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  ). ١٤/٧/٨١الجريدة الرسمية الصادرة في  (٨/٥/٨٠  تشيكوسلوفاكيا

    
  ). ١٥/٦/٨٢دة الرسمية الصادرة في الجري (١٥/١١/٧٩  بولندا

    
  ). ٢٢/٥/٨٥الجريدة الرسمية الصادرة في  (١٠/٧/٧٨  المغرب

    
  ). ٢٢/٩/٨٦الجريدة الرسمية الصادرة في  (١/٣/٨٥  االتحاد السوفياتي 

  ). ٣/٣/٨٧الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢/٧/٨٢  تونس
    

  ). ٤/٨/٨٧في الجريدة الرسمية الصادرة  (٣/٦/٨٦  لكسمبورج
    

  ). ٢٤/١١/٨٧الجريدة الرسمية الصادرة في  (٩/٧/٨٤  هنغاريا
    

  ). ٢٢/١٢/٩٠الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٢/٢/٩٠  الواليات المتحدة
    

  ). ١٢/٧/٩١الجريدة الرسمية الصادرة في  (٦/٣/٩٠  بلغاريا
    

  ). ٢٥/٦/٩٢الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٢/١١/٩٠  الصين
    

  ). ٢٩/١٢/٩٢الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٤/٣/٩٢  أستراليا
    

  ). ٥/٥/٩٣الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٠/٥/٩١  اكوادور
    

  ). ٩/٩/٩٤الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢١/٧/٩٢  األرجنتين
    

  ). ٢٧/١٠/٩٤الجريدة الرسمية الصادرة في  (٢٤/٧/٩٢  المكسيك
    

  ). ٧/٢/٩٥دة الرسمية الصادرة في الجري(  الهند
    

  ). ٢٧/١٢/٩٤الجريدة الرسمية الصادرة في (  آيرلندا
    

  ). ١٥/١٢/٩٤الجريدة الرسمية الصادرة في (  الفلبين
    

  ). ١٥/١٢/٩٤الجريدة الرسمية الصادرة في (  جمهورية كوريا
    

  ). ٧/١١/٩٥الجريدة الرسمية الصادرة في (  البرتغال
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   الوزارية التي تحكم اعفاء شركات الطيراناألوامر

  من الدول المذكورة أدناه

  تاريخ النشر في  تاريخ األمر  
  الجريدة الرسمية

  شركة الطيران 
  ورقم الشهادة

 EMPRESA CONSOLIDADA  ٢/٣/٦٨  ٢٠/٢/٦٨  كوبا
CUBANA DE AVIACION (16.4.68) 

       
الجمهورية العربية 

  المتحدة
٣١/١٢/٦٨  ٢٠/١٢/٦٨  UNITED ARAB AIRLINES (21.1.69) 

       
 .AEROLINEAS PERUANAS, S.A  ٩/٧/٦٩  ٢/٧/٦٩  بيرو

(10.7.69) 
       

 AIR CONGO (3.2.72)  ٢/٢/٧٢  ٢٢/١٢/٧١  الكونغو
       

   ٢٥/٢/٧٢  ١٨/٢/٧٢  جنوب أفريقيا
       

 MIDDLE EAST AIRLINES. AIR  ٢٥/٢/٧٥  ٣١/١/٧٦  لبنان
LIBAN. S.A.L. (MEA) (11.3.75)        

   ٩/٢/٧٦  ٢٦/١/٧٦  نيجيريا
       

   ٢/٨/٧٨  ٢٧/٦/٧٨  الكويت
       

  ٧/٢/٦٦  أوروغواي
٧/٢/٨٣  

١٧/٢/٦٦  
١٤/٢/٨٣  

 
PRIMERAS LINEAS URUGUAYAS 

DE NAVEGACION AEREA 
(P.L.U.N.A.) (6.4.83)        

 EL AL ISRAEL AIRLINES (9.4.86)  ٣٠/٣/٨٥  ٥/٢/٨٥  اسرائيل
       

 OLYMPIC AIRWAYS, S.A. (10.6.85)  ٢٥/٥/٨٥  ٦/٥/٨٥  اليونان
       

 LINEAS AEREAS PARAGUAYAS  ٩/٥/٨٧  ٢٤/٤/٨٧  باراغواي
(LAP) (11.5.87)        

 AIR MARKETING  ١٠/٦/٩١  ٦/٥/٩١  سيشيل
REPRESENTATIVES, S.A. (AMR) 

(4.7.91)        
   ١٠/١١/٩٤  ١٩/١٠/٩٤  بنما
     

 بل ثمةلة بالمثل،  بشأن المعامما من أمر  كولومبيا
تبادل الخطابات بتاريخ (بروتوكول اضافي 

 له ١١/١٢/٥١التفاق الجو بتاريخ ) ٥/٩/٦٦
  . نفس اآلثار

AEROLINEAS NACIONALES DE 
COLUMBIA (AVIANCA) (18.4.68) 
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  االتفاقات بشأن االزدواج الضريبي في المالحة البحرية والجوية

  )١٩/١٢/٧٣لرسمية الصادرة في الجريدة ا(  ١٦/١٠/٧٣  جنوب أفريقيا
      

  )١٦/٤/٧٧الجريدة الرسمية الصادرة في (  ٢٥/٢/٧٥  آيرلندا
      

  )١١/٧/٧٨الجريدة الرسمية الصادرة في (  ٢٨/١٢/٧٦  شيلي
      

  )١/٢/٨٩الجريدة الرسمية الصادرة في (  ٦/٣/٨٦  فنزويال
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  السويد

حول وضع تدابير قائمة على آليات السوق كوسيلة للتخفيف من على ضوء المناقشات التي تمت في منتديات عديدة 
 استبعاد فرض الضرائب على النقل الجوي أو  عدمأثر الطيران المدني على التغيرات البيئية، فإننا نعتقد أنه يجب

  . في المستقبلمكن إتباعهالبضائع كتدبير يعلى نقل 
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  سويسرا

  تعليق عام

تقوم  و. الحكومة الفيدرالية السويسرية وبالتالي تنظمه القوانين الفيدراليةياتمن ضمن صالح النقل الجوي إن
النقل الجوي، بتاريخ - ١١-٥٤٠كتيب (اإلدارة الفيدرالية المعنية بالضرائب بإصدار كتيب عن النقل الجوي 

  .وي الدولي مجال النقل الج فييتضمن كل المعلومات المتعلقة بالنظام السويسري لفرض الضرائب) ١/١/٢٠٠٨
  )http://www.estv.admin.ch.f/mwst/dokumentation/publikationen/pdf/540-11f.pdf انظر(

  
 

http://www.estv.admin.ch.f/mwst/dokumentation/publikationen/pdf/540-11f.pdf
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  ندتايل

تمتثل تايلند لألقسام المنقحة من الوثيقة التي تتعرض للضرائب على الوقود والشحوم واالمدادات الفنية   ١ البند
  .االستهالكية األخرى

 وذلك ، يطبق نظام ضريبة القيمة المضافة في تايلند، على الدخل والطائراتمفروضة البالنسبة للضرائب   ٢ البند
  .على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

 أو استخدام النقل الجوي، تنوي تايلند تنفيذ ممارستها وفقا مبيعات على  المفروضةبالنسبة للضرائب   ٣ البند
  .لسياسات االيكاو
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  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية

تعفى ) "٣٢/١الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغسالفية رقم ( من القانون المعني بالضريبة ٣بالنسبة للمادة    ١ البند
  ". المستخدمة في الحركة الجوية من الرسم الضريبي إال عند استخدامها ألغراض خاصةالزيوت المعدنية

الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغسالفية رقم  (قانون القيمة المضافة من ٢٣وفقاً للقانون    ٣ البند
 اإلعفاءات الضريبية في الدولة –يعفى النقل الدولي للركاب من ضريبة القيمة المضافة) ١١٤/٢٠٠٧...،٤٤/٩٩

 يعفى النقل الجوي الدولي للركاب من ،٢٤وكذلك وفقاً للمادة .  خصم االئتمان الضريبي االستفادة منغير مخولة
 وتطبق ،خصم االئتمان الضريبياالستفادة من  اإلعفاءات الضريبية في الدولة المخولة - القيمة المضافةضريبة

 المعاملة فقط حيث يطبق مبدأ ، في الخارج يكون مقر أعمالها الرئيسيهذه اإلعفاءات على شركات الطيران التي
  .بالمثل
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  تونس

  
  .لتونسية في هذا المجاليتماشى القرار الموحد مع السياسة الضريبية ا
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  اإلمارات العربية المتحدة

  
تمتثـل دولـة االمـارات العربيـة المتحدة امتثاال كامال لسياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب الواردة في 

  .Doc 8632الوثيقة رقم 
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  المملكة المتحدة

 والشحوم واالمدادات الفنية االستهالكية وقودالال تفرض ضرائب وطنية أو محلية في المملكة المتحدة على    ١ البند
، غير المستخدمة في  الدولييالتي تستخدمها الطائرات في النقل الجوالمحفوظة أو المأخوذة على متن الطائرة و

  .لطيران الشخصي الترفيهيا  ألغراضالطائرات
 بالنسبة للمملكة المتحدة وهذه فعليا ٢ البند طبقي  مما مع بلدان أخرىا اتفاق١٠٠نفذت المملكة المتحدة أكثر من    ٢ البند

األرباح ابرام اتفاقات تتضمن  إلى مي للنظر في عقد مناقشات ثنائية ترمستعدةوالمملكة المتحدة دائما  . البلدان
  . النقل الجوي الدوليالمحققة من عمليات

مطار في  منيغادراضع للضريبة خكل راكب عن  ضريبة، فرضت المملكة المتحدة ١/١١/١٩٩٤ابتداء من    ٣ البند
إيرادات  وتجمع  . لكل من الرحالت الداخلية والدولية على السواء على رحلة خاضعة للضريبةالمملكة المتحدة

 لضمان التأثير ٢٠٠٨ وأعلنت الحكومة عن تغيير هذه التدابير في  . مباشرة في حساب بالمملكة المتحدةالضرائب
تطبق هذه التغييرات في و. قطاع الخدمات العامةفي لبيئة ولإلسهام بشكل منصف وعادل اإليجابي لقطاع الطيران على ا

  .٢٠٠٩نوفمبر 

 والتي تتميز عن فرض الرسوم والضرائب بكونها ، المعايير القائمة على آليات السوقبشدةتؤيد المملكة المتحدة   ٤ البند
كة المتحدة اتخاذ التدابير ل الممتحبذبالرغم من تأييد القرار، و. الوسيلة األكثر كفاءة اقتصادياً للتقليل من االنبعاثات

وتتضمن هذه الخيارات، على سيبل الذكر ال .  تأثير الطيران على البيئةللخفض أو الحد منالمالية والرسوم 
  . بالبيئةمرتبطةضريبة القيمة المضافة، ورسوم والحصر، رسوم ضريبية على الكيروسين، 

 تلك ال سيما، والمناخ تأييدها الفاعل لإلجراءات الدولية المعنية بتأثير الطيران على تغير تحدةوتواصل المملكة الم
 بمكان أن يتم اتخاذ هذه ر المملكة المتحدة أنه من األفضلوتعتب. التي تطبق التدابير القائمة على آلية السوق

 فإن اإلجراءات المتخذة على ،ناسبإال أنه في غياب اإلجراء العالمي الم. اإلجراءات على مستوى عالمي
  . المستوى اإلقليمي تمثل خطوة أولية هامة

، والتي قد تطبق رسوم  لها فإن المملكة المتحدة مسؤولة عن عدة أراضي ومناطق خارجية تابعة،ولإلحاطة علماً
  . أو ضرائب وفقاً لظروفها المحلية الخاصة/و
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   المتحدةجمهورية تنزانيا

  
  :إال أن دفع الضرائب، الرسوم والتكاليف يتم كالتالي.  على وقود الطائرات ومواد التشحيمبال تفرض ضرائ

  
  

  وقود الطائرات النفاثة):  ١(الجدول   

  مستوى الدفع  فئة الدفع  الرقم
 USD/T 0.09  رسوم التفتيش في الميناء المحلي  ١

 of CIF %1.2  رسوم التفتيش في المقصد  ٢

 USD/T 0.25  الرسوم التنظيمية  ٣

 of CIF %0.2  ادارة تنزانيا للقواعد القياسية  ٤

 USD/T0.18  تفتيش محلي  ٥

 USD/T0.18  رسم استخدام رصيف الميناء  ٦

 of CIF + VAT %1.6  رسوم أخرى  ٧

  وقود الطائرات):  ٢(الجدول 

  مستوى الدفع  فئة الدفع  الرقم
 of CIF %0.1  رسوم التفتيش في المقصد  ١

 of CIF+VAT %1.6   رصيف الميناءرسم استخدام  ٢

  الشحوم المستخدمة في الطيران):  ٣(الجدول 

  مستوى الدفع  فئة الدفع  الرقم
 of CIF %0.1  رسوم التفتيش في المقصد  ١

 of CIF %25  ضرائب االستيراد  ٢

 of CIF+VAT %1.6  كلفة المناولة واستخدام رصيف الميناء  ٣

  .لرسوم المذكورة أعاله على المستهلكتفرض عادة الضرائب واالقتطاعات وا
  

CIF = كلفة البضاعة مع أجرة التأمين والشحن  
VAT = ضريبة القيمة المضافة  
USD = الدوالر األمريكي  
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  الواليات المتحدة األمريكية

  
  لضريبة الوقود، ومواد التشحيم واإلمدادات الفنية االستهالكية األخرىبالنسبة    ١ البند
  . الواليات المتحدةي فالبند انفذ هذي   )١) أ١ البند
 ينفذ هذا القسم في الواليات المتحدة ألغراض الضرائب ، أدناه)هو) ج )ب البنود الفرعيةمع مراعاة التعليقات في    )٢)  أ١ البند

 بغرض  واالمدادات الفنية االستهالكية األخرى التي تؤخذ على متن الطائرةوالشحومالفيدرالية على وقود الطيران 
  .استهالكها أثناء الرحلة

  . الواليات المتحدة على شرط المعاملة بالمثلداخل مختلفة بين نقاط رحالت الدولية لتمنح اإلعفاءات الضريبية ل  )٣)  أ١ البند
 يتعلق  من ضرائب الوقود الفيدرالية والضرائب الجمركية فيماأو الخصومات أو السداد الضريبي  االعفاءمنحي   )وج)  ب١ البند

والطائرات المدنية التي تقوم بالتجارة ) ٢ (،ئرات العسكرية التابعة ألي دولةالطا) ١: (باالمدادات بما يلي 
 غير أنه في حالة .الخارجية مع الواليات المتحدة أو في التجارة بين الواليات المتحدة وأي من األقاليم التي تملكها

 اال ، ال تمنح أو السداد الضريبيالخصومات وأ فان هذه االعفاءات ،بي المسجلة في أي بلد أجن المدنيةالطائرات
ال  .اذا سمح البلد األجنبي أو سيسمح باعطاء امتيازات متبادلة كبيرة تجاه الطائرات المسجلة في الواليات المتحدة

التي تقوم بالتجارة  تلك غيرتتوقع الواليات المتحدة توسيع نطاق هذه االعفاءات لتشمل الطائرات المدنية األجنبية 
  .مع الواليات المتحدةالخارجية 

  .أدناه) ه وأعاله) وج) على بانظر االجابة   ) د١ البند

من منطقة تجارية أجنبية  في الواليات المتحدة بالنسبة لشراء الوقود المعفى من الجمارك أو المأخوذ البند انفذ هذي   )ه ١ البند
ة الوقود المستعمل في ـ العديد من الواليات في الواليات المتحدة األمريكيتعفيو .الدولية من المطارات عديدفي ال

ى ـوي علـاء المواقف التي تنطـباستثن . المطبقة في هذه الوالياتغير المباشرةة من ضرائب ـالرحالت الدولي
دة في الواليات ، تحصل واليات عمنطقة تجارية أجنبيةن الجمارك أو المأخوذ من ـى مـوقود المعفـراء الـش

ذه الواليات، تخصص ايرادات ـ بعض من هوفـي. المتحدة ضرائب على الوقود المأخوذ على متن الطائرة
ف ازالة الضرائب ف الواليات المتحدة مع هدـوبينما تتعاط .  الطيران المدنيلالستخدام في مجالالضريبة 

 الدولي من ضرائب الواليات هذه يل الجوـاء النقـاعفع ـهذا الوقود، فان الواليات المتحدة ال تتوقالمحلية على 
، وذلك في )منطقة تجارية أجنبيةباستثناء مشتريات الوقود المعفى من الجمارك والمأخوذ من (في المستقبل القريب 

رارات التي أصدرتها المحكمة العليا ـوء القـي ضـدة وفـاطار الهيكل الفيدرالي لحكومة الواليات المتح
، وهي القضية  في والية فلوريداااليراداتواردير الكندية ضد ادارة ة في القضية المرفوعة من شركة األمريكي

ا القضية المرفوعة من شركة ـأيضانظر ، U.S. 1, 106 S.Ct. 2369, 91 L. Ed. 2d 1 (1986) 477رقم 
  .S. Ct. 1095 (1993) 113 ،الحاويات الدولية انتيل ضد شركة هادلستون

المدعومة ( الوقود فى المطارات العامة المبيعات المحلية والضرائب غير المباشرة علىرائب ـفرض ضال يسمح ب
) ب(المطار، ) أ(ذه الضرائب على التكاليف الرأسمالية أو التشغيلية لـ ـرف هـتص"در ما ـال بقإ) فيدراليا

هي الك المطار أو مستثمر المطار والمرافق األخرى التي يملكها أو يشغلها م) ج(شبكة المطارات المحلية أو 
 .U.S.C 49)") رسم انتفاع " أي  ("تتعلق بشكل مباشر وبدرجة كبيرة بالنقل الجوي الفعلي للركاب أو الممتلكات

47107 (b)).  
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فرض الضرائب على الطائرات والممتلكات  و النقل الجوي الدوليائب على إيرادات شركاتلفرض الضر بالنسبة  ٢البند 
  .ة األخرىالمنقول

 ووفقا للقوانين القائمة فقد اتبعت من فترة طويلة من ،هذا البندتوافق الواليات المتحدة على المبادئ المذكورة في    )١)  أ٢ البند
 وتؤكد هذه اإلعفاءات ، على أساس المعاملة بالمثلالبند االزمن أسلوب منح االعفاءات المنصوص عليها في هذ

.  أو بواسطة أمر اداري على أساس المعاملة بالمثلفاقات ثنائية مع البلدان األخرى من خالل عقد اتالمتبادلة
  . على الطائرات المسجلة في البلد اآلخر فقط فقط بعض االعفاءات على أساس المعاملة بالمثلوتسري

 الواليات أو الحكومات  غير أن بعض.ال تفرض ضريبة ممتلكات فيدرالية على ممتلكات أي مؤسسة للنقل الجوي  )٢)  أ٢ البند
المحلية داخل الواليات المتحدة قد تفرض ضريبة على بعض الممتلكات الخاصة المنقولة لمثل هذه المؤسسات 

  .) الطائرات التجارية منهاباستثناء(
ويستبعد القانون .  فقط على الضرائب الفيدرالية)وج)  أ٢ البندين الفرعيين االتفاقات الثنائية المشار اليها في يتسر  ) ب٢ البند

اجمالي " الفيدرالي بالتحديد فرض ضرائب من الواليات على الناقلين الجويين األمريكيين واألجانب على أساس 
  .(U.S.C. 4011 (b) 49)انظر  " (العائدات

ولكن الدخل  ، على أساس المعاملة بالمثل بلدا بصدد االعفاء من ضريبة الدخل٦٥ اتفاقيات مع أكثر من أبرمت  ) ج٢ البند
في بعض الحاالت   . األخرى البلدقوانيندرجة المعاملة بالمثل المتوافرة من خالل  إلى المعفى قد يتفاوت استنادا

 فانه يقتصر على الطائرات التي تسجل ،١٩٨٧التي ينفذ فيها االعفاء المتبادل بموجب معاهدة ضريبية قبل عام 
 الطائرة  مكان تسجيلمقيمو البلد اآلخر بغض النظر عن  ويتمتع.ربموجب قوانين بلد اقامة المستثمر أو المؤج

وبموجب المعاهدات الضريبية ) ١٩٨٧ابتداء من (القانون األمريكي   بموجب والمتاحةباالعفاءات المتبادلة المقدمة
  .األخيرة

   لضريبة المبيعات واستخدام النقل الجوي الدولي بالنسبة   ٣ البند
  )١/٤/٢٠٠٩ارية المفعول من تاريخ المعلومات الواردة س(  

 النقل الجوي الدولي أو استعمال مرافق وخدمات النقل الجوي مبيعاتجميع الضرائب أو الرسوم التي تفرض على 
 وتضمن .الدولي تخصص ـ أو ال تتجاوز ـ نفقات المطار وتسهيالت وخدمات المالحة الجوية وأمن الطيران

  :هذه الرسوم 
 في  أو ينتهي النقل الجوي الدولي الذي يبدأ من حاالت حالة أي فياً أمريكياًوالر د١٢ضريبة بمقدار   *

 ٢٠٠٩بلغ لعام  ، مقياس التضخم، على سبيل المثالراوتتبع ضريبة االثني عشر دوال. (الواليات المتحدة
ة ومنطقة تمتد وبالنسبة للنقل الجوى بين الواليات المتحدة القاري. ) دوالر أمريكيا١٦,١٠ً الضريبة معدل

 اذا تم دفع ، في المائة٧,٥ تفرض ضريبة على بطاقة السفر بنسبة ، ميال في كندا أو المكسيك٢٢٥لمسافة 
 . اذا تم الدفع خارج الواليات المتحدةرااالثني عشر دوالالثمن داخل الواليات المتحدة بينما تسري ضريبة 

  .طرق الجويةلمطارات والاالئتماني للصندوق لوتخصص هذه الضرائب 
 ٧ مقابل التفتيش الجمركي ورسم لكل راكب قدره من الدوالرات ٥,٥يفرض رسم عن كل راكب قدره    *

 اًدوالر ٧٠,٥٠ ورسم عن كل طائرة قدره ات دوالر٥ ورسم لكل راكب قدره ،دوالرات لتفتيش الجوازات
  . الخدمات وتخصص هذه الرسوم لدفع تكاليف هذه.للتفتيش الحيواني والنباتي والصحي

 الون في حالة غازولين الطيرانج سنت لل١٩,٤تفرض ضريبة على الوقود للطيران غير التجاري بمقدار   *
يخصص  و سنت للصندوق العام٤,٣ ويخصص  الكيروسين المستخدم في الطائرةالونج سنت ل٢١,٩و
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 صمتبقي فيخصأما المبلغ ال. (LUST)سنت من هذا المبلغ لصندوق تسرب الخزان التحت أرضي  ٠,١
 .لصندوق المطارات والطرق الجوية المكرس ألغراض الطيران

 على متن الطائرة  صاعد لكل راكب من الدوالرات٢,٥٠  يطبق رسم األمن بمقدار، سبتمبر١١ابتداء من  *
لبنية التحتية ألمن لرسم  و،) دوالرات لرحلة الذهاب واإلياب١٠ دوالرات لرحلة الذهاب و٥ ،كحد أقصى(

  . إدراة أمن النقلالتي تتكبدهاللمساعدة في تغطية نفقات أمن الطيران وذلك يران يختلف باختالف الناقل، الط
الخاضع التي تحلق في الحيز الجوي مشغلي الطائرات  رسوم التحليق على االتحاديةوتطبق إدارة الطيران   *

وتفرض اإلدارة نوعين من الرسوم .  تحدةوالتي ال تقلع وال تهبط في الواليات الملسيطرة الواليات المتحدة 
  :التاليعلى الشكل 

، (GCD) ميال بحريا، مسافة الدائرة العظمى     ١٠٠ دوالر لكل    ٣٣,٧٢  - رسوم أثناء الطريق   •
  .نقطة الخروج من الحيز الجوي التابع لسيطرة الواليات المتحدة إلى من نقطة الدخول

  .(GCD) ريا، مسافة الدائرة العظمى ميال بح١٠٠ دوالر لكل ١٥,٩٤  -رسوم ميحيطية  •
 ، يجوز لمستثمري المطارات التجارية المحلية أو التابعة للواليات،الفيدراليةوالرسوم هذه الضرائب  إلى باالضافة

 دوالرات كحد أقصى ٤,٥ رسـم خدمة عن كل راكب بمقدار يطبقوا أن ،االتحاديةبموافقة ادارة الطيران 
ألي رحلة في ) مطاران( دوالرات كحد أقصى ٩لمطار مع فرض رسم قدره تحسينات في ادخال مخصصة ال

  . بغض النظر عن عدد المطارات المستخدمة،اتجاه واحد
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  أوزبكستان

  ١ البند

 معفية من الرسوم وهيأوزبكستان ال تعتبر مستوردة  إلى  على متن الطائرات القادمةتنقلاالمدادات التي    ) أ١ البند
   . مؤقتا من الطائرة ال تخضع للرسوم الجمركيةتفرغ واالمدادات التي . من الطائرةتفرغم الجمركية اذا ل

  . أيضا عند المغادرة) أ١ للبندتمنح االعفاءات المذكورة أعاله بالنسبة    ) ب١ البند
  .المنفذةبغض النظر عن نوع العمليات ) ٢( و)١ (البندين أحكام تسري   ) ج١ البند
  .رسوم التصدير واالستيراد" الرسوم الجمركية " ارة تشمل عب  ) د١ البند
  ٢ البند
 المتعاقدة األخرى اعفاء من للدول تمنح أوزبكستان مؤسسات النقل الجوي التابعة ،على أساس مبدأ المعاملة بالمثل  )١)  أ٢ البند

  . الدولي داخل اقليمهاالجوي من تشغيل الطائرات في النقل المحصلالضرائب على الدخل 
تمنح أوزبكستان اعفاء من الضرائب على الممتلكات ورأس المال والضرائب األخرى المشابهة للطائرات العاملة   )٢)  أ٢ البند

  .في النقل الجوي الدولي
للخدمات  يمنح االعفاء الضريبي طبقا لألحكام المتصلة والواردة في االتفاقات الثنائية ،)٢و) ١) أ للبندينوفقا    ) ب٢ البند

  . أو على أساس االتفاقات الثنائية بشأن تجنب االزدواج الضريبيويةالج
  : التالية الدولعقدت أوزبكستان االتفاقات المذكورة أعاله مع 

   الجوية الثنائيةالخدماتاتفاقات 
 بينعقدت اتفاقات قد  و.اق من هذه االتفاقات على حكم باعفاء شركة الطيران من الضرائبـ كل اتفييحتو

  .والنرويج، والدانمرك، والسويد، والكويت والنمسا،ن، وجمهورية كوريا، وفيتنام، ـالصيكل من ن وأوزبكستا
  اتفاقات ثنائية

، بيالروس، أوكرانيا، الهند، المملكة المتحدة مع كل من ي اتفاقات لتجنب االزدواج الضريب أوزبكستانعقدت
  .لندا، االتحاد الروسي، جمهورية مولدوفا، باكستان، وبوتايلند

 األخرى التي على استعداد للعمل على الدولعقد اتفاقات مع  إلى  تسعى حكومة أوزبكستان،في اطار سياستها   )ج) ٢ البند
  .لة بالمثلمبدأ المعامأساس 

  . دوالرات أمريكية١٠ الراكب يبلغ يدفع الركاب المغادرين على رحلة دولية من أوزبكستان رسما لخدمة    ٣ البند
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  فنزويال

  
تفرض هيئات حكومية في جمهورية فنزويال البوليفارية كالوزارة الشعبية للسياحة والوزارة الشعبية للعلوم 

 تنميةوالتكنولوجيا ضريبة بمقدار واحد بالمائة من إجمالي إيرادات شركات النقل الجوي الوطنية، لدعم سياسات 
  .السياحة والتكنولوجيا

  
  

  

  




