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 ٢٠٠٠ —الطبعة الثالثة 



(iii) 

 تصديـر

بعد دراسة شاملة لمختلف المشكالت القائمة والمتوقعة المتعلقـة         
بفرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي ، اعتمد المجلس          

 ثالثة قرارات وتوصية واحدة بشأن الموضـوع        ١٩٥١في عام   
 ، واستجابة لقـرار  Doc 7145-C/825نشرت في الوثيقة رقم 

كشف امكانية اتخاذ مبـادرة      الذي است  ١٦-١٥الجمعية العمومية   
جديدة في هذا المجال ، أجرى المجلس استعراضا شامال لكافـة           
الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وقرر ، في الجلسة الرابعة من          

 ، اعادة صياغة    ١٤/١١/١٩٦٦دورته التاسعة والخمسين بتاريخ     
القـرارات والتوصية ، مع مراعاة التطورات التي طرأت منـذ          

، مع التأكيد من جديد في الوقت نفسه على المبـادئ     ١٩٥١عام  
وقرر المجلس كـذلك نشـرها فـي وثيقـة       . التي تستند اليهـا    

 ، لكي تتخذ الـدول  Doc 8632-C/968السياسات ، الوثيقة رقم 
المتعاقدة اجراءات بناء عليها ولتوفير بعض المواد االيضـاحية         

 . الرشاد الدول والمستثمرين الدوليين

 : ما يلي ١٩٦٦التوصية الصادرة عام / لقرارات تناولت ا

فرض الضرائب على الوقود والشحوم وغير ذلـك مـن           -١
االمدادات الفنية االستهالكية عند وصول طائرة مسجلة في 

 .احدى الدول أو مغادرتها القليم جمركي لدولة أخرى 

فرض الضرائب على الوقود والشحوم وغير ذلـك مـن           -٢
كية عند توقف طائرة مسجلة في      االمدادات الفنية االستهال  

احدى الدول بمطارين أو أكثر على التـوالي فـي اقلـيم           
 .جمركي لدولة أخرى 

فرض الضـرائب على ايرادات وطائرات مؤسسات النقل    -٣
 .الجوي الدولي 

الضـرائب المتعلقـة ببيع خدمات النقل الجوي الدولي أو    -٤
 .االنتفاع بها 

رتهـا السادسـة والعشـرين      اعتمدت الجمعية العمومية ، في دو     
 الذي كلف المجلس بأن يتبين مدى       ١٥-٢٦ ، القرار    ١٩٨٦ عام

االمتثال لهذه القرارات والتوصية وبأن ينظر في الحاجة الى تدابير 
عملية جديدة ليؤكد ويدعم المبادئ التي ترتكز اليها سياساته فـي           

تائج وبعد التشاور مع الدول ، قدم المجلس تقريرا بن        . هذا المجال   
االستعراض الذي أجراه الى الدورة التاسعة والعشرين للجمعيـة         

 التي وافقت على الـنهج الـذي اتبعـه          ١٩٩٢العمومية في عام    
 ، والـذي    ١٩٦٦المجلس في استعراضه لقرارات وتوصية عام       

 . ١٩٩٤نشرت نتائجه في الطبعة الثانية من هذه الوثيقة في يناير         
رون للجمعية العمومية أهمية هذا     كما دعمت الدورة التاسعة والعش    
 الذي ناشد الدول أن تطبق ١٨-٢٩البيان للسياسات باعتماد القرار 

 .القرارات الصادرة عن المجلس حسبما وردت في تلك الوثيقة 
 ،  ١٩٩٨-١٩٩٦وقد أجرى المجلس ، اثناء الفتـرة الثالثيـة          

استعراضا شامال للسياسات وخلص الـى أن القـرارات األربـع        
األساس غير أنه ينبغي توحيـدها فـي     ت صحيحة من حيث   مازال

وسيكون هـدف   . قرار واحد بعد ادخال تغييرات جوهرية عليها        
القرار الموحد هو تزويد الدول والمنتفعـين اآلخـرين بعـرض           

وأكثر شفافية وفائدة ومالءمة لموقف المنظمة حول فرض         أقصر
جمعية العمومية وقد أحاطت الدورة الثانية والثالثون لل. الضرائب  

 فـي  ١٨-٢٩علما بهذا األسلوب ، وأظهرت التوجه في القـرار        
صورة بيان موحد جديد للسياسات المستمرة لاليكاو فـي مجـال           

 ) .المرفق   (١٧-٣٢النقل الجوي ، أال وهو القرار 
 المعقودة في ١٥٦واعتمد المجلس في الجلسة الثالثة من الدورة 

شأن فرض الضرائب في مجـال       ، القرار الموحد ب    ٢٤/٢/١٩٩٩
وقد شدد  . النقل الجوي الدولي ، والذي يظهر في الوثيقة الحالية          

المجلس ، باعتماده القرار الموحد ، على اجراء استعراض لهـذه          
السياسات وادخال تعديالت عليها في أي وقت يتغير فيه موقـف           
 المنظمة الحالي من الرسوم والضرائب المتعلقة بالبيئة بصورة قد        

انظر كتـاب المنظمـة رقـم     (يكون لها آثار على هذه السياسات       
AN 1/17.9-97/62 ١١/٦/١٩٩٧ المؤرخة في. ( 
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 مقدمـة

تم منذ زمن طويل االعتراف بأن النقل الجوي الـدولي       -١
. يثير عددا من المشكالت الخاصة أو الفريدة في مجال الضرائب       

ويعتبر فرض الضـرائب فـي مجـال النقـل الجـوي الـدولي        
متشعبا ويشمل عدة جوانب ، بالنظر الى تنوع المـواد           موضوعا

لضرائب التي قد التي قد تفرض عليها ضرائب وفضال عن أنواع ا
ومن بين المواد التي تفرض عليها الضرائب عادة والتي  . تفرض  

أخذت بعين االعتبار في الماضي فيمـا يتعلـق بتفـادي تعـدد              
، المواد الخاصة بالوقود والشحوم وغيـر ذلـك مـن            الضرائب

االمدادات الفنية االستهالكية التي تسـتخدمها الطـائرات خـالل          
مستمدة من تشغيل الطائرات ، والطـائرة      طيرانها ، وااليرادات ال   

نفسها ومكوناتها وقطع الغيـار والمعـدات األرضـية الالزمـة           
وقد تشمل الضرائب المفروضة ضرائب الدخل ورسوم      .  لتشغيلها

أو ضرائب االستيراد أو التصدير أو االنتاج أو العمل أو المبيعات   
ا ألنـواع   وخالف. أو االستهالك أو الرسوم أو الضرائب الداخلية        

المؤسسات األخرى التي تشارك فيها احدى الدول التـي تباشـر           
أعمالها في دولة أخرى ، فان الدخل من النقل الجـوي الـدولي             

على استخدام طائرات تتطلب كميات ضخمة من الوقود فـي           قائم
عمليات بين مختلف مناطق االختصاص الضـريبي ، وتجـري          

منطقـة اختصـاص    نسبة كبيرة من هذه العمليـات خـارج أي          
 . ، أي فوق أعالي البحار ضريبي

اتفاقية شـيكاغو بشـأن الطيـران المـدني         لم تحاول    -٢
اذ .  معالجة مسائل الضرائب بصورة شـاملة       ١٩٤٤لعام   الدولي

على أنـه   )) أ) (٢٤(انظر المادة   (اقتصرت االتفاقية على النص     
يعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم والفـرائض         

مماثلة التي تفرضها الدولة أو السلطات المحلية ، الوقود وزيوت   ال
التشحيم الموجودة على متن طائرة تابعة لدولة متعاقـدة ، لـدى            
وصولها الى اقليم دولة متعاقدة أخرى متى بقيت هـذه األشـياء            

كما تشير نفس المـادة مـن       . بالطائرة عند مغادرتها لهذا االقليم      
فاء مؤقتا من الرسوم الجمركية لكل طائرة  اتفاقية شيكاغو الى االع   

أثناء قيامها برحلة الى أو من أو عبر اقليم دولة متعاقدة أخـرى             
الخ لقطع الغيار واألجهزة    .. والى االعفاء من الرسوم الجمركية      

 .المعتادة والمؤن الموجودة على متن الطائرة 

توبعت أيضا على أساس متعدد األطراف المشـكالت          -٣
متصلة بأجهزة الطائرات وقطع غيارهـا واألجهـزة        الضريبية ال 

األرضية والمؤن عن طريق قيام قسم التسهيالت باعـداد قواعـد       
قياسية دولية وأساليب عمل موصى بها دوليا الدراجها في الملحق      

 قـرارا   ١٩٥١واعتمد المجلس في عام     . التاسع باتفاقية شيكاغو    
را بشـأن   وتوصية بشأن فرض الضرائب على الوقـود ، وقـرا        

فرض الضرائب على االيرادات وعلى الطائرات ، وقرارا بشأن         
الضرائب المتعلقة ببيع خدمات النقل الجوي الدولي أو االنتفاع بها  

وجرى المزيد من تعديل هذه القرارات      ) 7145انظر الوثيقة رقم    (
طريق بيانات السياسة الواردة في الوثيقة       والتوصية وتوسيعها عن  

وكانت القرارات والتوصـية   . ١٩٦٦  التي نشرت في عام   8632
المعنية تهدف لالعتراف بالطابع الفريد للطيران المدني وضرورة  

منح وضع االعفاء الضريبي لـبعض جوانـب عمليـات النقـل            
وقد اعتمدت ألن فرض ضرائب متعـددة علـى      . الدولي   الجوي

 الجوي الدولي ، الطائرة والوقود واالمدادات الفنية وايرادات النقل
وفرض ضرائب على بيع خدماته وانتفاع بها ، اعتبـرا عـائقين            

كما كـان يـرى أن   . رئيسيين لزيادة تطوير النقل الجوي الدولي  
عدم االلتزام بمبدأ االعفاء المتبادل المرتقب في هـذه السياسـات         
ينطوي على خطر اتخاذ اجراءات انتقامية ذات آثار ضارة بالنقل          

ي الذي يلعب دورا رئيسيا في انماء وتوسيع نطـاق          الدول الجوي
 .التجارة والسفر الدوليين 

 ، ونظرا للتغيرات الهامة التي شهدها       ١٩٨٦وفي عام    -٤
الطيران المدني الدولي ، أعربت الـدورة السادسـة والعشـرون       
للجمعية العمومية عن قلقها لقيام بعض الدول بفـرض ضـرائب           

دابير عملية جديدة لتأكيد ودعم     معينة ورأت أنه توجد حاجة الى ت      
وأدت . المبادئ التي ترتكز اليها سياسات االيكاو في هذا المجـال 

المداوالت الالحقة الى أن يعتمد المجلس بيانات السياسة المعدلـة          
.  في الطبعة الثانية من هذه الوثيقـة         ١٩٩٤التي نشرت في عام     

ة للجوانب العملية وتتسم بيانات السياسة المنقحة بمزيد من االستجاب
للمتطلبات الحكومية في الوقت الحاضر بينما تحـتفظ بـالجوهر          

وكما أشرنا في التصدير ، فقد   . األساسي للبيانات السابقة وتحسنه     
أجرى المجلس الحقا استعراضا شامال للسياسـات أثنـاء الفتـرة     

 ، واتخذ المجلس نتيجة لذلك قـرارا فـي          ١٩٩٨-١٩٩٦الثالثية  



 2  سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب

 يقضي بعدم اجراء أي تغييرات ٢٤/٢/١٩٩٩تاريخ  ب١٥٦الدورة 
جـوهرية على السياسات واالكتفاء بدال من ذلك بتوحيـدها فـي        

 .قرار واحد 

وهذه الوثيقة مقدمة في قسمين ويشمل القسم األول نص          -٥
 ب في مجال النقل ـد بشأن فرض الضرائـقرار المجلس الموح

حول القرار تهـدف    الجوي ويعرض القسم الثاني تعليقات مرافقة       
وكما في الطبعات السـابقة ،      . الى تزويد القارئ بنص ايضاحي      

فمن المزمع نشر واستيفاء اضافة الى هذه الوثيقة ستشـمل ردود           
الدول بشأن مواقفها فيما يتعلق بالقرار الموحد وكذلك أي تغييرات    
في المعلومات تم ابالغ المنظمة بها ونشرت في االضـافة الـى            

  .٣١/٣/١٩٩٧بتاريخ  Doc 8632-C/968 مالوثيقة رق
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