النص المجمع لالتفاقية متعددة األطراف واالتفاقية بين الجمهورية
العربية المتحدة وجمهورية فنلندا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب من الضرائب فيما يخص الدخل
إخالء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع
إن هذه الوثيقة الشاملة ("الوثيقة") للنص المجمع لالتفاقية متعددة االطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم
 446لسنة  2020واتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين
حكومتي الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية فنلندا والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم  282بتاريخ
"( 1966/12/7االتفاقية") ،ما هي إال نص استرشادي مترجم عن نص اللغة االنجليزية لالتفاقية ،علما بأن النسخة
االنجليزية من االتفاقية هي االرجح واألولي بالتطبيق من جانب الحجية حال االختالف بين نسخ اللغات المختلفة
لالتفاقية ذاتها ،وذلك دون ادني مسئولية على الجهه المصدرة لتلك النصوص.
وفيما يخص االتفاقية ،يراعي ان الجريدة الرسمية لم تتضمن جزء من ترجمة الفقرة (خ) من المادة ( ،)3وعليه فإن
هذه الوثيقة تكمل النقص الوارد باالتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية عبر تقديم نصا استرشاديا مترجما للعربية من
النسخة االنجليزية لالتفاقية ذاتها باعتبار النسخة االنجليزية من االتفاقية هي االرجح واألولي بالتطبيق من جانب
الحجية حال االختالف بين نسخ اللغات المختلفة لالتفاقية ذاتها.
تقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق االتفاقية المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية فنلندا فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل الموقعة في ا أبريل ( 1965االتفاقية) ،بصيغته المعدلة بموجب االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ
التدابير المتعلقة باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح  MLIالموقعة من قبل مصر في 7
يونيو  2017وفنلندا في  7يونيو .2017
تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ مصر والمقدم إلى المودع لديه عند
التصديق في  30سبتمبر  2020والموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ فنلندا والمقدم إلى المودع لديه
عند التصديق في  25فبرير  .2019وتخضع هذه المواقف الخاصة باالتفاقية متعددة األطراف للتعديالت المنصوص
عليها باالتفاقية متعددة األطراف .ويمكن أن تؤدى التعديالت التي أُدخلت على المواقف الخاصة باالتفاقية متعددة
األطراف إلى تعديل آثار االتفاقية متعددة األطراف على هذه االتفاقية.
يُعتد بالنصوص القانونية ذات الحجية لالتفاقية واالتفاقية متعددة األطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة
للتطبيق.
ترد أحكام االتفاقية متعددة األطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام االتفاقية في مربعات بجميع أجزاء نص هذه الوثيقة
في سياق أحكام االتفاقية ذات الصلة .وأُدرجت المربعات التي تحتوي على أحكام االتفاقية متعددة األطراف بشكل عام
وفقا لترتيب أحكام االتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام .2017
تم إجراء تغييرات على نص أحكام االتفاقية متعددة األطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في االتفاقية متعددة
األطراف مع المصطلحات المستخدمة في االتفاقية (مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"االتفاقية/االتفاق" ،و"الواليات
القضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة") ،لتسهيل فهم أحكام االتفاقية متعددة األطراف .وتهدف التغييرات التي أُجريت
على المصطلحات إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقة وال يقصد بها تغيير مضمون أحكام االتفاقية متعددة األطراف.
وبالمثل ،تم إجراء تغييرات على أجزاء من أحكام االتفاقية متعددة األطراف التي تصف أحكام حالية لالتفاقية :تم
استبدال اللغة الوصفية بإشارات قانونية لألحكام الحالية لتسهيل القراءة.
في جميع الحاالت ،يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام االتفاقية أو إلى االتفاقية على أنها تشير إلى االتفاقية حسبما
تم تعديلها بموجب أحكام االتفاقية متعددة األطراف ،شريطة أن تكون هذه األحكام من االتفاقية سارية المفعول.
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إخالء المسئولية عن سريان أحكام االتفاقية متعددة األطراف
ال تسري أحكام االتفاقية متعددة األطراف المطبقة على هذه االتفاقية في نفس التواريخ التي تسري فيها األحكام األصلية
لالتفاقية .ويمكن لكل حكم من أحكام االتفاقية متعددة األطراف أن يسري في تواريخ مختلفة ،اعتمادا على أنواع
الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها
الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة باالتفاقية متعددة األطراف.
تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة30 :سبتمبر 2020بالنسبة لـ مصر و 25فبرير  2019بالنسبة لـ
فنلندا.
دخول االتفاقية متعددة األطراف حيز النفاذ 1 :يناير  2021بالنسبة لـ مصر و 1يونيو  2019بالنسبة لـ فنلندا وتسري
على النحو التالي:
ا) تسري أحكام االتفاقية متعددة األطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق باالتفاقية:
 )1فيما يتعلق بالضرائب التي تُخصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين ،في حال حدوث الواقعة
المنشئة للضرائب في أو بعد  1يناير2021 ،؛ و
( )2أ) فيما يتعلق بكافة ا لضرائب األخرى المفروضة بمعرفة مصر ،بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات
الضريبية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو.2021 ،
(ب) فيما يتعلق بكافة الضرائب األخرى المفروضة بمعرفة فنلندا ،بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات
الضريبية التي تبدأ في أو بعد ا يناير.2022 ،
ب) مع مراعاة الفقرة (ا) ،تسري المادة ( 16إجراء االتفاق المتبادل) الواردة باالتفاقية متعددة األطراف فيما يتعلق
باالتفاقية لحالة تُعرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد  1يناير ،2021 ،باستثناء الحاالت التي لم
تكن مؤهلة لعرضها ابتدا ًء من ذلك التاريخ بموجب االتفاقية قبل تعديلها بموجب االتفاقية متعددة األطراف ،بغض النظر
عن الفترة الضريبية التي ترتبط بها الحالة.
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اتفــــاقية
بيـــن
حكومة الجمهورية العربية المتحدة
وحكومة جمهورية فنلندا
بشأن
تجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
المفروضة على الدخل
رغبة في عقد اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل
تحل الفقرة  1التالية من المادة  6من االتفاقية متعددة األطراف محل النص الذي يشير إلى العزم على منع االزدواج الضريبي في الديباجة
الخاصة بهذه االتفاقية:

المادة  6من االتفاقية متعددة األطراف  -الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة
إذ عقدت العزم على منع االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها ]هذه االتفاقية[ دون خلق فرص لعدم
الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خالل التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خالل ترتيبات التسوق
باالتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك ]االتفاقية[ ألغراض تحقيق استفادة غير
مباشرة للمقيمين في واليات قضائية ثالثة).
ثم االتفاق بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية فنلندا على ما يأتي:
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الفصل األول
نطاق االتفاقية
المادة ()1
النطاق الشخصي
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

المادة ()2
الضرائب التي تتناولها االتفاقية
 -1تطبق هذه االتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل باسم أي من الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها
السياسية أو سلطاتها المحلية ،بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
 -2تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على جميع عناصر
الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في األموال المنقولة أو الثابتة والضرائب
على مجموع االجور والمرتبات التي تدفعها المنشآت.
 -3الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية هي على األخص:

(أ) بالنسبة لفنلندا:
( )1ضريبة الدخل المركزية
( )2ضريبة الدخل المحلية
( )3ضريبة البحارة
(ويُشار إليها فيما يلي بعبارة " الضريبة الفنلندية ").

(ب) بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة:
( )1الضريبة العقارية وتشمل ضريبة األطبان وضريبة المباني وضريبة الخفر.
( )2الضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة.
( )3الضريبة على األرباح التجارية والصناعية.
( )4الضريبة على األجور والمهايا والمكافأت والمعاشات.
( )5الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
( )6الضريبة العامة على اإليراد.
( )7ضريبة الدفاع.
( )8الضريبة اإلضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعالية أو بأية وسيلة أخري.
(ويُشار إليها فيما يلي بعبارة " ضريبة الجمهورية العربية المتحدة ").
 -4تسري أحكـــام االتفاقية أيضا َ على أية ضـريبة ممـاثلة أو مشابهة فـــي جــوهرها تفرض بعد ذلك باإلضافة
إلى الضرائب الحالية ،أو بدال منها.
 -5تخطر السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة األخري في نهاية كل عام بأية تغييرات ذات
أهمية تطرأ على قوانين الضرائب فيها.
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الفصل الثاني
تعاريف
المادة ()3
تعاريف عامة
 -1في هذه االتفاقية ،ما لم يفهم خالف ذلك من مدلول النص:
(أ) يٌقصد بلفظ "فنلندا" جمهورية فنلندا.
(ب) يقصد بعبارة "الجمهورية العربية المتحدة" مصر.
(ج) يٌقصد بعبارتي "إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "الدولة المتعاقدة األخرى" فنلندا أو الجمهورية العربية المتحدة
حسبما يقضي مدلول النص.
(د) يُقصد بلفظ "ضريبة" إما الضريبة الفنلندية أو ضريبة الجمهورية العربية المتحدة حسبما يقضي مدلول النص.
(ه) يشمل لفظ "شخص" األفراد والشركات وجميع الهيئات األخري التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا ً
لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين.
(و) يقصد بلفظ "شركة" اية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات
شخصية اعتبارية.
(ز) يٌقصـد بعبارتي "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة األخرى" على التوالي،
مشـروع يديره شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ،ومشـروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة
األخرى.
(ح) يقصد بعبارة "السلطات المختصة" بالنسبة لفنلندا وزارة المالية وبالنسبة للجمهورية العربية المتحدة وزارة
الخزانة.
 -2عند تطبيق أحكام هذه االتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد،
المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية ،وذلك ما لم
يقصد النص خالف ذلك.

المادة ()4
الموطن الضريبي
 -1ألغراض هذه االتفاقية ،يُقصد بعبارة " مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين" أي شخص يخضع طبقاً لقـانون تلك
الدولة للضرائب المفروضة في تلك الدولة وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخـر مماثل.
 -2في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً ألحكام الفقرة السابقة (ُ )1مـقيما ً بكال الدولتين المتعاقدتين فإن هذه الحاله
تعالج طبقاً للقواعد اآلتية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

يُـعتبر مقيما ً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت
تصرفه في كل من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له بها عالقات شخصية
واقتصادية أوثق (مركز المصالح الرئيسية).
في حـالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية أو في حالة عدم
وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يُـعتبر مقيما ً بالدولة المتعاقدة التي له فيها
محل إقامة معتادة.
إذا كان له محل إقامة معتادة في كلتي الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتادة في اي
منهما فانه يعتبر مقيما ً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
إذا كان يحمل جنسية كلتي الدولتين المتعاقدتين أو ال يحمل جنسية أي منهما تقوم السلطات المختصة
بالدولتين المتعاقدتين بايجاد حل باالتفاق المشترك.
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 -3في حالة ما إذا كان هناك وفقا ألحكام الفقرة ( )1شخص أخر من غير األفراد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه
يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المركز الفعلي إلدارته.

المادة ()5
المنشأة الدائمة
 -1ألغراض هذه االتفاقية يُـقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو
بعضه.
 -2تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على وجه أخص:
(أ) محل اإلدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المكتب.
(د) المصنع.
(ه) الورشة.
(و) المنجم أو المحجر أو حقل بترول او اي مكان آخر الستخراج موارد طبيعية.
(ز) المزرعة أو الحقل أو المخزون.
(ح) موقع البناء أو اإلنشاء أو مصنع التجميع الذي وجد ألكثر من ستة شهور.
-3

التشمل عبارة " المنشأة الدائمة " ما يلي:
(أ) االنتفاع بالتسهيالت الخاصة لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السللع أو البضلائع المملوكلة للمشلروع،
ولهذا الغرض فقط.
(ب) االحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
(ج) االحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها بمعرفة مشروع آخر فقط.
(د) االحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء السلع أو البضائع أو بجمع المعلومات للمشروع.
(ه) االحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقلط اإلعلالن أو إعطلاء معلوملات أو القيلام بأبحلاث علميلة أو أوجله
نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

 -4يعتبر منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األولي الشخص الذي يعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع
تابع للدولة المتعاقدة األخري – بخالف الوكيل الذي له صفة مستقلة حقيقية والذي تسري عليه الفقرة ( )5إذا كانت
له سلطة إبرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة ،إال إذا اقتصرت مجهوداته على شراء السلع
أو البضائع للمشروع.
 -5ال يعتبر أن لمشروع تابع إلحدي الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة األخري بمجرد قيامه
بأعمال تجارية في هذه الدولة المتعاقدة األخري عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له
صفة مستقلة حيث يعمل كل منهم في حدود مهنته العادية.
 -6أن مجرد كون شركة مقيمة في إحدي الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة
المتعاقدة األخري أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة األخري (سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة
أخري) ال يجعل في حد ذاته ،أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.
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الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة ()6
الدخل الناتج من األموال العقارية
 -1يخضع الدخل الناتج من أموال عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك األموال.
 -2تعرف عبارة "األموال العقارية" طبقا ً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك األموال .وتشمل هذه العبارة على
أي حال األموال الملحقة باألموال العقارية كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعة وفي الغابات والحقوق التي
تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية األراضي وحق االنتفاع باألموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو
ثابتة مقابل استغالل أو حق استغالل المستودعات أو المواد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية ،وال تعتبر
السفن والطائرات من األموال العقارية.
 -3تطبق أحكام الفقرة ( )1على الدخل المستمد من االستعمال المباشر لألموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على
نحو آخر.
 -4تطبق أحكام الفقرتين ( )3( ،)1أيضا على الدخل الناتج من األموال العقارية الخاصة بأي مشروع والدخل الناتج
من األموال العقارية المستعملة ألداء خدمات مهنية.

المادة ()7
األرباح التجارية والصناعية
 -1األربـاح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة فقط ما لم يكـن المشروع يزاول تجارة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة األخرى عن طـريق منشأة دائمـة
كائنـه فيها.
ً
فإذا كـان المشـروع يزاول تجارة أو نشـاطا على النحو السابق ،فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة األخرى ،ولكن في حدود ما يخص تلك المنشاة الدائمة فقط.
 -2إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول تجارة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة
دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين األرباح التجارية أو الصناعية التي تخص المنشأة الدائمة على
أساس األرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة األخرى لو كانت مشروعا مستقالً يزاول نفس
النشاط أو نشاطا مماثال في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي
يعتبر منشأة دائمة له.
 -3عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية
والمصاريف اإلدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة القائمة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها.
 -4طالما أن العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد األرباح الخاصة بالمنشأة الدائمـة على أساس
تقسيم نسبي لألرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فان أحكام الفقرة ( )2ال تمنع تلك الدولة المتعاقدة من
تحديد األرباح التي تخضـع للضرائب على أسـاس التقسيــم النسبي الـذي جرى عليه العـرف ،على أن طريقة
التقسيم النسبي يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
 -5ال يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
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 -6ألغراض الفقرات السابقة فإن األرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن
هناك سبب سليم وكاف لعمل خالف ذلك.
 -7إذا كانت األرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على إنفراد مواد أخرى في هذه االتفاقية فإن أحكام هذه المادة
ال تخل بأحكام تلك المواد.

المادة ()8
النقل البحري والجوى
 -1األرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي ال تخضع للضرائب إال في الدولة المتعاقدة التي يوجد
فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.
 -2تسري أحكام الفقرة ( )1بالمثل على الحصص في أي نوع من أنواع االتحاد المملوكة لمشروعات من فنلندا أو من
الجمهورية العربية المتحدة تشتغل بالنقل البحري أو النقل الجوي.
 -3إذا كانت األرباح حسب المشار إليه في هذه المادة محققة بواسطة شركة مقيمة بإحدي الدولتين المتعاقدتين فإن أرباح
األسهم التي تدفعها تلك الشركة ألشخاص غير مقيمين بالدولة المتعاقدة األخري تعفي من الضرائب في تلك الدولة
األخري.

المادة ()9
المشروعات المشتركة
-1

(أ) إذا ساهم مشروع تابع إلحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة رأس
مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى -أو
(ب) إذا ساهم نفس األشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع
إلحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى ،وإذا وضعت أو فرضت في أي من
الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط
التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم
تكن هذه الشروط قائمة ،ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها الى أرباح هذا المشروع
واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

 -2إذا كانت المعلومات التي لدي السلطات الضريبية المختصة غير كافية ألن تحدد ،ألغراض الفقرة ( )1من هذه
المادة ،األرباح التي يمكن أن يحققها مشروع ما ،فانه ال يجوز تفسير هذه الفقرة على أنها تمنع تطبيق قانون أي
من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالتزام ذلك المشروع بأداء الضريبة على مبلغ تحدده السلطة الضريبية بما لها
من حق مطلق أو بعمل تقدير :على أن يستعمل هذا الحق المطلق أو يتم هذا التقدير في حدود ما تسمح به
المعلومات التي لدي السلطات الضريبية طبقا للمبدأ المبين في تلك الفقرة.

المادة ()10
أرباح األسهم
 -1تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة في فنلندا لشخص مقيم فى الجمهورية العربية المتحدة للضريبة في
فنلندا بسعر ال يتجاوز  %10من القيمة اإلجمالية للتوزيعات.

8

 -2تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة في الجمهورية العربية المتحدة إلى شخص مقيم في فنلندا للضريبة
في الجمهورية العربية المتحدة .ولكن هذه األرباح تخضع فقط للضريبة على إيرادات األموال المنقولة والضرائب
اإلضافية وضريبة الدفاع (وهذه الضرائب تخصم من المنبع) وتخصم أرباح األسهم المدفوعة من دخل أو أرباح
الشركة الموزعة الخاضعة للضريبة على األرباح التجارية والصناعية إذا كان توزيع أرباح األسهم المذكورة قد تم
من األرباح الخاضعة للضريبة ،والخاصة بنفس السنة الضريبية وليس من اإلحتياطيات المجمعة أو األصول
األخرى .وإذا كانت األرباح تدفع لشخص طبيعي فإن الضريبة العامة على اإليراد يجوز أن تفرض أيضا على
صافي مجموع الدخل بشرط أال تخضع أرباح األسهم للضريبة العامة على االيراد بسعر يزيد على  20في المائة.
 -3أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة بفنلندا ويكون نشاطها الوحيد أو الرئيسي في الجمهورية العربية المتحدة
وفقا لما هو مبين في الفقرة ( )2من هذه المادة.
 -4أرباح األسهم التي تعتبر أنها موزعة حكما من األرباح السنوية لمنشأة دائمة كائنة في الجمهورية العربية المتحدة
وتابعة لشركة فنلندية يمتد نشاطها إلى بالد أخري غير الجمهورية العربية المتحدة تعامل في الجمهورية العربية
المتحدة وفقا لما هو مبين في الفقرة ( )2من هذه المادة.
وتعتبر المنشأة الدائمة انها قد وزعت كأرباح أسهم في الجمهورية العربية المتحدة في بحر  60يوما من ختام سنتها
المالية مبلغا يعادل  90في المائة من مجموع أرباحها الصافية الخاضعة للضريبة على األرباح الصناعية
والتجارية وذلك دون تطبيق أحكام المادة  36من القانون رقم  14لسنة  1939بشرط أن يحتفظ بالعشرة في المائة
الباقية من األرباح لتكوين احتياطي خاص يبين حسابه سنويا في الميزانية المحلية التي تقدم سنويا الي السلطات
الضريبية في الجمهورية العربية المتحدة وال يخضع هذا المبلغ اال للضريبة على األرباح التجارية والصناعية .
وجميع المبالغ التي تخصم من نسبة العشرة في المائة سالفة الذكر والمحتفظ بها لتكوين احتياطي خاص ألغراض
أخري غير تغطية الخسائر الناشئة عن التجارة أو النشاط الذي تباشره المنشأة الدائمة القائمة في الجمهورية
العربية المتحدة تعتبر في حكم الموزعة في الجمهورية العربية المتحدة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
 -5ال تسري أحكام الفقرتين  2 ،1إذا كان الشخص المستفيد من األرباح مقيما في إحدي الدولتين المتعاقدتين وله في
الدولة المتعاقدة األخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لألرباح ،منشأة دائمة يوجد معها ارتباط فعلى بالتزام تدفع
بمقتضاه أرباح األسهم ،وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة (.)7
 -6إذا كانت شركة مقيمة في إحدي الدولتين المتعاقدتين تستمد األرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة األخري فإنه
اليجوز لهذه الدولة األخري أن تفرض أية ضريبة على أرباح األسهم المدفوعة بواسطة الشركة ألشخاص غير
مقيمين بتلك الدولة االخري ،أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على األرباح غير الموزعة حتى
ولو كانت أرباح األسهم المدفوعة أو األرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها األرباح أو الدخل الناشئ في
الدولة األخرى.
 -7في هذه المادة يقصد بعبارة "التوزيعات" الدخل المستمد من األسهم أو "أسهم التمتع" أو "حقوق التمتع" أو أسهم
التعدين أو حصص التأسيس أو غير ذلك من الحقوق المماثلة غير المعتبرة مطالبات بديون ،اشتراك في األرباح،
وكذلك الدخل المستمد من الحقوق األخري المتعلقة بالشركة والذي يعتبر مماثال للدخل المستمد من األسهم طبقا
لقانون الضرائب الخاص بالدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة.

المادة ()11
الفوائد
 -1تعفي من الضريبة الفنلندية الفوائد التي يدفعها شخص مقيم في فنلندا إلى شخص مقيم في الجمهورية العربية
المتحدة.
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 -2الفوائد التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية العربية المتحدة إلى شخص مقيم في فنلندا تخضع فقط في
الجمهورية العربية المتحدة للضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة والضرائب اإلضافية وضريبة الدفاع
(وهذه الضرائب تخصم من المنبع) .وإذا كانت الفوائد تدفع لشخص طبيعي فان الضريبة العامة على اإليراد
يجوز أن تفرض أيضا على صافي مجموع الدخل بشرط اال تخضع الفوائد للضريبة العامة على اإليراد بسعر
يزيد على  15في المائة.
 -3في هذه المادة يقصد بلفظ " الفوائد " الدخل المستمد من السندات الحكومية أو األذونات أو السندات األخري (فيما
عدا الفوائد على ديون مضمونة برهن عقاري ،ففي هذه الحالة تطبق المادة  )6وسواء أكانت ام لم تكن تمنح حق
المشاركة في األرباح ،وكذلك أي نوع من سندات المديونية وجميع انواع الدخل األخري التي تعتبر مماثلة للدخل
المستمد من أقراض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص بالدولة التي ينشأ فيها الدخل.
 -4ال تطبق أحكام الفقرتين  2 ،1إذا كان الشخص الذي تسلم الفوائد مقيما في إحدي الدولتين المتعاقدتين ويملك في
الدولة المتعاقدة األخري الناشئة بها الفوائد منشأة دائمة يوجد معها ارتباط فعلى بسند المديونية التي تنشأ عنها
الفوائد .وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة (.)7
 -5إذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب عالقة خاصة بين الدافع والمستلم أو بين كل منهما واي شخص آخر بالقياس
الي سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليه الدافع والمستلم لو لم توجد هذه
العالقة فان أحكام هذه المادة ال تنطبق اال على القيمة األخيرة وفي مثل تلك الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ
المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين.
 -6تعتبر الفوائد التي قد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو
سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة .ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد ،سواء كان مقيما أو غير
مقيم في إحدي الدولتين المتعاقدتين ،يملك في إحدي الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي
نشأت عنها الفوائد المدفوعة ،وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل الفوائد المذكورة فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد
نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة.

المادة ()12
اإلتــــاوات
 -1اإلتاوات التي تنشـأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع الي شخص مقيم في الدولة المتعاقدة األخـرى تخضع
للضريبة في الدولة األولي بسعر ال يزيد عن  25في المائة من قيمتها اإلجمالية.
 -2يقصـد بلفظ " اإلتاوات " الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحـق في استعمال
حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي أو أية براءة اختراع أو عالمة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة
أو تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو
مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
 -3استثناء من أي حكم من أحكام هذه االتفاقية تظل االيجارات واالتاوات الخاصة باألفالم السينما توغرافية خاضعة
للضرائب بمقتضي القوانين المعمول بها في الدولتين المتعاقدتين.
 -4ال تطبق احكام الفقرة ( )1إذا كانت حصص التأسيس صادرة من الجمهورية العربية المتحدة مقابل الحقوق
المذكورة في الفقرة  2من هذه المادة وخاضعة للضريبة طبقا ألحكام المادة ( )1من القانون رقم  14لسنة 1939
وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة  10من هذه االتفاقية.
 -5ال تطبق أحكام الفقرة ( )1إذا كان الشخص الذي تسلم األتاوات مقيما في إحدي الدولتين المتعاقدتين ويملك في
الدولة المتعاقدة األخري الناشئة بها االتاوات منشأة دائمة يوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها
اإلتاوات .وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة .7
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 -6إذا كانت قيمة اإلتاوات المدفوعة بسبب عالقة خاصة بين الدافع والمستلم أو بين ك ٍل منهما وشخص آخر بالقياس
إلى االستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها اإلتاوات ،تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع
والمستلم لو لم توجد هذه العالقة ،فإن أحكام هذه المادة ال تطبق إال على القيمة األخيرة.
وفى مثل هذه الحالة يظل الجـزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين
المتعاقدتين.
 -7تعتبر اإلتاوة انها قد نشأت في احدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية
أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة .ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع لإلتاوة ،سواء كان مقيما أو غير
مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تدفع االتاوة بواسطتها ،فإن
هذه اإلتاوة تعتبر انها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة.

المادة ()13
األرباح الرأسمالية
 -1األرباح الناتجة عن التصرف في األموال العقارية ،حسب تعريفها الوارد في المادة  6فقرة ( )2يجوز أن تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك األموال.
 -2األرباح الناتجة عن التصرف في األموال المنقولة التي تكون جزءا من األموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة
يمتلكها مشروع تابع ألحدي الدولتين المتعاقدتين وكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى ،او من التصرف في األموال
المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع إلحدي الدولتين المتعاقدتين موجود في الدولة
المتعاقدة األخري لغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك األرباح الناتجة من التصرف في المنشأة الدائمة
(وحدها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة األخرى .ومع ذلك فاألرباح
الناتجة عن التصرف في األموال المنقولة من النوع المشار إليه في المادة  8فقرة ( )1ال تخضع للضريبة إال في
الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها هذه األموال المنقولة للضريبة طبقا لنص المادة المذكورة.
 -3األرباح الناتجة من التصرف في اية أموال أو أصول غير تلك المذكورة في الفقرتين  2 ،1ال تخضع للضريبة اال
في الدولة التي ينشأ فيها الدخل.

المادة ()14
الخدمات الشخصية المستقلة
 -1الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو نشاط آخر مستقل ذي طبيعة
مماثلة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن لذلك الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في
الدولة المتعاقدة األخري لغرض القيام بنشاطه أو كان موجودا في تلك الدولة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على
 183يوما في السنة الضريبية المذكورة  ،فاذا كان له مركز ثابت أو بقي في تلك الدولة المدة سالفة الذكر فانه
يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة – االخري ولكن في حدود ما نتج عن المركز الثابت أو خالل
المدة سالفة الذكر.
 -2تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو األدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي
وكذلك النشاط المستقل الخاص باألطباء وجراحي األسنان والمحامين والمهندسين والمعماريين والمحاسبين.
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المادة ()15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
 -1مع عدم اإلخالل بأحكام المواد  21 ،20 ،19 ،18 ،16تخضع المرتبات واألجور وغيرها من المكافآت المماثلة
التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ،من وظيفة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن العمل
يؤدى فى الدولة المتعاقدة األخرى .فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافآة المستمدة منه يجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 -2استثناءاً من أحكام الفقرة  1تخضع المكافأة التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يُؤدى
في الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة في الدولة األولي فقط متي توافرت الشروط اآلتية:
(أ) إذا وجد الشخص مستلم اإليراد في تلك الدولة األخرى لمدة أو مدد ال تتجاوز في مجموعها  183يومـاً
خالل السنة الضريبية المذكورة.
(ب) إذا كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل ال يقيم في الدولة المتعاقدة األخري.
(ج) إذا كانت ال تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة األخرى.
 -3استثناء مـن األحكام السابقة في هذه المادة يجوز أن تخضع المكافأة المستمدة من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو
طائرة تعمل في النقل الدولي ،للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مكان اإلدارة الفعلية للمشروع.

المادة ()16
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرها من المكافأت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين
المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك
الدولة األخرى.

المادة ()17
الفنانون والرياضيون
استثناء من أحكام المادتين  15 ،14يجوز إن يخضع الدخل الذي يحققه فنانو المالهي العامة كفناني المسارح أو
السينما أو الراديو أو التليفزيون  -والموسيقيون ومن يزاولون ألعاب الرياضة ،من نشاطهم الشخصي في هذا الميدان
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاولون فيها هذا النشاط.

المادة ()18
المعاشات
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  19فقرة  1تخضع المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التي تدفع لمقيم فى احدى
الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمة سابقة للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة ()19
الوظائف الحكومية وغيرها من الوظائف العامة
 -1المكافآت بما في ذلك المعاشات (وكذلك معاشات األرامل واليتامي وغيرهم من المستفيدين بحكم القانون) التي
تدفع بمعرفة أو من أموال تنشئها إحدي الدولتين المتعاقدتين او أي قسم من أقسامها السياسية أو أية سلطة محلية
تابعة لها ،إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو ذلك القسم السياسي أو السلطة المحلية التابعة لها لدي
مباشرته وظيفة ذات صفة حكومية أو صفة عامة أخري يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
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تطبق أحكام الفقرة ( )1مع اجراء التعديالت الالزمة على المكافآت والمعاشات التي يدفعها في فنلندا ،البنك
-2
المركزي لفنلندا ومصلحة المعاشات الوطنية وفي الجمهورية العربية المتحدة البنك المركزي وهيئات البريد
والسكة الحديد والتليفون والتلغراف والراديو والتليفزيون وغيرها من الهيئات العامة التي تقوم بخدمات عامة
والتابعة ألي من الدولتين المتعاقدتين.
 -3تسري أحكام المواد  18 ،16 ،15على المكافآت والمعاشات المتعلقة بخدمات تتصل بعمل تجاري أو نشاط
خالف ما ذكر في الفقرة ( )2ويباشره أي شخص من األشخاص القانونية المذكورة في هذه المادة.

المادة ()20
الطالب
إذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم بأحدي الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة األخرى وذلك فقط باعتباره:
(أ) طالبا في جامعة أو كلية أو مدرسة في هذه الدولة المتعاقدة األخرى.
(ب) تلميذا يتدرب على األعمال التجارية أو الفنية ،أو
(ج) مستفيدا بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية ويكون الغرض األول من
ذلك القيام بدراسة أو بحوث.
فانه ال يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخري فيما يتعلق بالمبالغ المحولة اليه من الخارج لغرض مقابلة نفقات
المعيشة أو التعليم أو التدريب أو فيما يتعلق بمنحة دراسية .ويسري نفس الحكم على اي مبلغ يمثل مكافأة عن خدمات
مؤداة في تلك الدولة األخري بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراساته أو تدريبه أو ضرورية لغرض مقابلة
نفقات معيشته.

المادة ()21
األساتذة والمدرسون والباحثون
إذا قام شخص مقيم باحدي الدولتين المتعاقدتين ،بناء على دعوة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد األخرى
للتعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة األخري بزيارة هذه الدولة بغرض التدريس أو البحث العلمي فقط
في ذلك المعهد ولمدة ال تزيد على سنتين فال تخضع للضريبة في تلك الدولة األخري المكافآت التي يتقاضاها عن
التدريس أو البحث.

المادة ()22
الدخل الذي لم ينص عليه صراحة
أي عنصر من عناصر الدخل خاص بشخص مقيم باحدي الدولتين المتعاقدتين ولم ينص عليه صراحة في المواد السابقة
من هذه االتفاقية يخضع فقط للضريبة في الدولة التي ينشأ فيها الدخل.
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الفصل الرابع
طريقة تجنب االزدواج الضريبي
المادة ()23
طرق االعفاء والخصم
 -1إذا كان شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخال من الدولة المتعاقدة األخري وكان ذلك الدخل ،طبقا
ألحكام هذه االتفاقية ،يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى فعلى الدولة األولي ،مع عدم اإلخالل بأحكام
الفقرة  ،2أن تعفي ذلك الدخل من الضريبة .ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على الجزء المتبقي من دخل
ذلك الشخص ،أن تطبق سعر الضريبة الذي كان يجب أن يطبق لو لم يكن الدخل المعفى قد أعفي على النحو
المذكور.
 -2إذا كان شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخال من الدولة المتعاقدة األخري وكان ذلك الدخل ،طبقا
الحكام المواد  10و 11و 12يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى ،فعلى الدولة األولي أن تسمح بأن يخصم
من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغ يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة األخرى ،على أال يزيد
ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلق بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة األخري والمحسوب قبل السماح
بالخصم.

الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة ()24
عدم التمييز في المعاملة
 -1ال يجوز اخضاع رعايا أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة األخرى ألية ضـرائب أو اي التزام يتعلق
بهذه الضرائب غير الضرائب أو االلتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف
رعايا هذه الدولة األخرى ،وال ألية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
 -2يقصد بلفظ "رعايا "
أ -جميع األفراد المتمتعين بجنسية الدولة المتعاقدة.
ب -جميع األشخاص القانونين وشركات التضامن والجمعيات التي تستمد كيانها على ذلك النحو من القانون
المعمول به في إحدى الدولتين – المتعاقدتين.
 -3ال تخضع المنشأة الدائمة التي يملكها مشروع تابع إلحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة األخرى
لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة األخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك
الدولة األخري والتي تزاول نفس النشاط.
وال يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة األخري
ا ية تخفيضات أو اعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية
أو االلتزامات العائلية.
 -4ال يجوز إخضاع المشروعات التابعة ألحدي الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه
بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة األخرى ،ألية ضرائب أو أي
التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو االلتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها
المشروعات المماثلة األخري في تلك الدولة ،أو تكون أثقل منها عبئا.
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 -5ال يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤثر في الجمهورية العربية المتحدة على تطبيق أحكام الفقرتين  1و2
من المادة  11والمادة  11مكرر من القانون رقم  14لسنة  1939وكذا االعفاءات التي تمنح في الجمهورية
العربية المتحدة بمقتضي المادتين  5و 6من القانون رقم  14لسنة .1939
 -6يقصد بلفظ "الضرائب" في هذه المادة كافة أنواع الضرائب.

المادة ()25
إجراءات االتفاق المتبادل
 ] -1تم احالل الجملة االولي من الفقرة  1من المادة  25من االتفاقية بالفقرة  1من المادة  16من االتفاقية متعددة
االطراف[ ]إذا رأى شخـص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدين أن اإلجراءات في إحدي الدولتين المتعاقدتين أو
كليهما تؤدي او سـوف تؤدى الى خضوعـه للضرائب بما يخالف أحكام هذه االتفاقية جاز له ،بصرف النظر عن
وسـائـل التسوية التي نصت عليها القوانين الوطنية الخاصة بالدولتين ،أن يعرض موضوعه علـى السلطة
المختصة فى الدولة التي يقيم بها[.
تحل الجملة األولى التالية من الفقرة  1من المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف محل}الجملة األولى{ من الفقرة ( )1من المادة ( )25من هذه
االتفاقية:

المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف /إجراء االتفاق المتبادل
في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى]الدولتين المتعاقدتين[ أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب
ال تتوافق مع أحكام ]هذه االتفاقية[ ،يجوز له ،وبصرف النظر عن التدابير العالجية التي ينص عليها القانون المحلي
لهاتين ]الدولتين المتعاقدتين[ ،أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[.
تنطبق الجملة الثانية التالية من الفقرة  1من المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف على األحكام الواردة في هذه االتفاقية وتنسخها:

المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف – إجراء االتفاق المتبادل
يجب عرض الحالة خالل ثالث سنوات من تاريخ أول إخطار باإلجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو ال
يتوافق مع أحكام ]االتفاقية[.
 -2إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها ،ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول
أن تسوى الموضوع باالتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة األخرى بقصد تجنب الضرائب
التي تخالف أحكام هذه االتفاقية.
تنطبق الجملة الثانية التالية من الفقرة  2من المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف على هذه االتفاقية:

المادة  – 16من االتفاقية متعددة األطراف – إجراء االتفاق المتبادل
يُنَفَذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي]للدولتين المتعاقدتين[.
 -3تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوى باالتفاق المتبادل اية مشكـالت أو خالفات ناشئة عن
تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ويجوز أيضاً أن تتشاور فيما بينهما بقصد تجنب االزدواج الضريبي في الحاالت
التي لم ينص عليها في هذه االتفاقية.
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 -4يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء إتصاالت مباشرة فيما بينها بغرض الوصول الي اتفاق
بالمعني الوارد في الفقرات السابقة .وإذا بدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول إلى اتفاق أن يجري تبادل
وجهات النظر شفويا فأنه يجوز اجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونه من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين.

المادة ()26
تبادل المعلومات
 -1تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية والقوانين المحلية
للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه االتفاقية ،حيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها
يتفق وأحكام هذه االتفاقية .وتكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو سرا وال يجوز افشاؤها ألي شخص أو هيئة
بخالف المنوط بهم ربط الضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية – بما في ذلك تحديدها قضائيا – وتحصيلها.
-2

ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة  1بما يؤدي إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين بما يلي:
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام اإلداري المعمول به فيها أو في الدولة المتعاقدة
األخرى.
ً
(ب) بيانات ال يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم اإلدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة
األخرى.
(ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو النشاط التجاري أو المهني أو
األساليب التجارية ،أو معلومات يعتبر اإلفشاء بها مخالفا ً للنظام العام.

المادة ()27
المزايا الدبلوماسية والقنصلية
ليس في أحكام هذه االتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسين والقنصليين بمقتضي القواعد
العامة للقانون الدولي أو أحكام االتفاقات الخاصة.

المادة
منع إساءة استعمال االتفاقيات
تنطبق الفقرة  1التالية من المادة  7من االتفاقية متعددة األطراف على األحكام الواردة في هذه االتفاقية وتنسخها:

المادة  7من االتفاقية متعددة األطراف – منع إساءة استعمال االتفاقيات
(حكم اختبار الغرض الرئيسي)
مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في ]االتفاقية[ ،ال يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]االتفاقية[
فيما يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول الستنتاج ،مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات
الصلة ،بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد األغراض الرئيسية ألي ترتيب أو عملية أ ّدت بصورة مباشرة أو غير
مباشرة إلى تلك الميزة ،ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من األحكام ذات
الصلة من ]االتفاقية[.
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الفصل السادس
أحكام ختامية
المـادة ()28
نفاذ االتفاقية
-1

يتم التصديق على هذه االتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في هلسنكي في أقرب وقت ممكن.

 -2تصبح هذه االتفاقية سارية المفعول بعد ثالثين يوما من تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها ألول مرة.

أ -في فنلندا:
بالنسبة للدخل الذي يتحقق خالل السنة التقويمية التي تصبح هذه االتفاقية نافذة فيها أو خالل أي سنة مالية تنتهي في أو
بعد تاريخ سريان هذه االتفاقية.

ب-في الجمهورية العربية المتحدة:
( )1بالنسبة للضريبة على ايرادات رؤوس األموال المنقولة والضريبة على األجور والمرتبات والمكافآت
والمعاشات التي تستحق في أو بعد تاريخ سريان هذه االتفاقية.
( )2بالنسبة للضريبة على األرباح التجارية والصناعية الخاصة باية مدة تنتهي في أو بعد تاريخ سريان هذه االتفاقية.
( )3بالنسبة للضريبة على الدخل المستمد من األموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وجميع المهن غير
التجارية األخرى والضريبة العامة على اإليراد في السنة التقويمية التي تكون هذه االتفاقية نافذة فيها.
وتطبق القواعد السابقة المذكورة في (ب) بالمثل على ضريبة الدفاع والضرائب االضافية.

المادة ()29
إنهاء االتفاقية
يستمر العمل بهذه االتفاقية إلى حين إلغائها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين .ويجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين
أن تلغي االتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإرسال إخطار باإلنهاء قبل نهاية أي سنة تقويمية بمدة ستة أشهر على األقل
وذلك بعد سنة  1970وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه االتفاقية على النحو اآلتي:

أ -في فنلندا:
بالنسبة للدخل الذي يتحقق خالل السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها االخطار أو في أي سنة مالية تنتهي في أو
بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها اإلخطار.

ب -في الجمهورية العربية المتحدة:
( )1بالنسبة للضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة والضريبة على األجور والمرتبات والمكافآت
والمعاشات ما يستحق منها أو بعد أول يوليو من السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها اإلخطار.
( )2بالنسبة للضريبة على األرباح التجارية والصناعية الخاصة بأية مدة تنتهي في أو بعد أول يوليو من السنة
التقويمية للسنة التي يتم فيها اإلخطار.
( )3بالنسبة للضريبة على الدخل المستمد من األموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وجميع المهن غير
التجارية األخرى والضريبة العامة على اإليراد في السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها اإلخطار.
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وتطبق القواعد السابقة المذكورة في (ب) بالمثل على ضريبة الدفاع والضرائب اإلضافية.
واثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه االتفاقية وبصمها بخاتميهما وذلك بموجب السلطة المخولة لهما
لهذا الغرض.
حررت بالقاهرة من نسختين باللغة االنجليزية في 1965/4/1
عن حكومة جمهورية فنلندا

عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة
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