
اجلريدة الر�سمية العدد )992(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2012/63

بالت�سديق على اتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية اأملانيا االحتادية 

لتجنب االزدواج ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وعلى راأ�س املال 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلـــى التفاقيــــة بيــــن �سلطنـــة عمـــــان وجمهوريــــة اأملانــيــــا الحتاديـــــة لتجنـــــــب الزدواج 

ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وعلى راأ�ش املال املوقعة بتاريخ 26 رم�سان 1433هـ 

املوافق 15 اأغ�سط�ش 2012م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

 املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 11 من حمـرم �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من نوفمرب �سنة 2012م

  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-1-



اجلريدة الر�سمية العدد )992(

اتفاقية

بني

�سلطنة عمان

وجمهورية اأملانيا االحتادية

لتجنب االزدواج ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وعلى راأ�س املال

اإن �سلطنة عمان وجمهورية اأملانيا االحتادية ، رغبة منهما فـي اإبرام اتفاقية لغر�ض جتنب 

االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وعلى راأ�ض املال ، 

قد اتفقتا على ما يلي : 

املــادة االأولـــــى 

النطاق ال�سخ�سي

فـي  اأو  املتعاقدتني  الدولتني  اإحدى  فـي  املقيميـن  االأ�سخا�ض  على  االتفاقية  هذه  تطبق 

كلتيهمـا . 

املــادة الثانيــــة 

ال�سرائب التي تتناولها االتفاقية

1 - ت�سري هذه االتفاقية على ال�سرائب على الدخل وعلى راأ�ض املال التي تفر�ض 

اأو Land اأو تق�سيم �سيا�سي اأو �سلطة حملية اأيا كانت  نيابة عن دولة متعاقدة 

طريقة فر�ض هذه ال�سرائب . 

2 - تعترب من قبيل ال�سرائب على الدخل وعلى راأ�ض املال ، جميع ال�سرائب املفرو�سة 

اأو راأ�ض املال االإجمايل اأو على عنا�سر الدخل اأو عنا�سر  على الدخل االإجمايل 

راأ�ض املال مبا فـي ذلك ال�سرائب على االأرباح النا�سئة من الت�سرف فـي االأموال 

الثابتة اأو املنقولة اأو ال�سرائب على املبالغ االإجمالية للأجور والرواتب املدفوعة 

من قبل امل�سروعات وكذلك ال�سرائب على الزيادة فـي قيمة راأ�ض املال .

3 - ت�سمـــل ال�سرائـــب املفرو�سة حاليا والتي ت�سري عليهـــا االتفاقيـــة ب�سفــــة خا�ســــة 

ما ياأتي : 

اأ - بالن�سبة جلمهورية اأملانيا االحتادية : 

1 - �سريبة الدخل .
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2 - �سريبة ال�سركات .

3 - �سريبة التجارة .

4 - �سريبة راأ�ض املال .

                    وت�سمل اأي�سا االإ�سافات املفرو�سة عليها . 

                   )وي�سار اإليها فيما بعد بـ " ال�سـريبة االأملانية "(

ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان : 

       �سريبة الدخل . 

                      )وي�سار اإليها فيما بعد بـ " ال�سريبة العمانية "(

4 - ت�سري هذه االتفاقية اأي�سا على اأي �سرائب مماثلة اأو م�سابهة ب�سفة جوهرية 

 ، االتفاقية  هذه  على  التوقيع  تاريـخ  بعد  فر�سها  يتم  والتي   ، ال�سرائـب  لتلك 

�سواء باالإ�سافة لل�سرائب احلالية اأو لتحل حملها . وتقوم ال�سلطتان املخت�ستان 

فـي الدولتني املتعاقدتني باإخطار بع�سهما البع�ض باأي تعديلت جوهرية فـي 

قوانني ال�سرائب اخلا�سة بهما .

املــادة الثالـثــــة 

تعريفات عامة 

1 - الأغرا�ض هذه االتفاقية ، وما مل يقت�ض الن�ض غري ذلك : 

اأ - يق�سد بعبارة "�سلطنة عمان" اإقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها ، وي�سمل 

ذلك املياه االإقليمية واأي منطقة خارج املياه االإقليمية يجوز ل�سلطنة عمان اأن 

متار�ض عليها ، وفقا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان ، حقوق �سيادية 

املادة )56( من  الفقرة )1( من  الفقرة الفرعية )اأ( من  ووالية فـي مفهوم 

1982/12/10 فيما يتعلق  اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار املوؤرخة فـي 

وفـي  اأر�سه  وباطن  البحر  قاع  فـي  الطبيعية  املوارد  وا�ستغلل  با�ستكـ�ساف 

املياه التي تعلوه .

 ، اأملانيا االحتادية  اإقليم جمهورية  اأملانيا االحتادية"  "جمهورية  بعبارة  - يق�سد  ب 

املتاخمة  العلوي  املائي  والعامود  اأر�سه  وباطن  البحر  قاع  منطقة  وكذلك 

للبحـــر االإقليمـــي بالقـــدر الـــذي يجـــوز فيـــه جلمهوريـــة اأملانيا االحتاديـة اأن 

�سيادية  حقوق   ، الوطني  ولت�سريعها  الدويل  للقانون  وفقا   ، هناك  متار�ض 

املادة )56( من  الفقرة )1( من  الفقرة الفرعية )اأ( من  ووالية فـي مفهوم 
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اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار املوؤرخة فـي 1982/12/10 ووالية وفقا 

واإدارة  وا�ستغلل  ا�ستك�ساف  لغر�ض  الوطني  ولت�سريعها  الدويل  للقانون 

املوارد الطبيعية احلية وغري احلية واحلفاظ عليها .

ج - يق�سد بعبارتي " دولة متعاقدة " و" الدولة املتعاقدة االأخرى " �سلطنة عمان 

اأو جمهورية اأملانيا االحتادية ، ح�سبما يقت�سيه الن�ض .

د - يق�سد بكلمة " �سخ�ض" اأي �سخ�ض طبيعي واأي �سركة واأي جمموعة اأخرى 

من االأ�سخا�ض .

اأي كيان يعامل ك�سخ�ض  اأو  اأي �سخ�ض اعتباري   " " ال�سركة  هـ - يق�سد بكلمة 

اعتباري الأغرا�ض ال�سريبة .

و - يق�ســـد بعبارتــي " م�ســروع دولـــة متعاقـــدة " و" م�ســـروع الدولـــة املتعاقـــدة 

االأخرى " على التوايل ، م�سروع يديره مقيم من دولة متعاقدة ، اأو م�سروع 

يديره مقيم من الدولة املتعاقدة االأخرى .

م�سروع  يديره  طائرة  اأو  ب�سفينة  نقل  اأي   " الدويل  النقل   " بعبارة  يق�سد   - ز 

دولة متعاقدة با�ستثناء النقل بال�سفينة اأو الطائرة بني اأماكن تقع فقط فـي 

الدولة املتعاقدة االأخرى . 

ح - يق�سد بكلمة " مواطن " : 

1 - بالن�سبة جلمهورية اأملانيا االحتادية : 

اأي اأملاين باملعنى الوارد فـي القانون االأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا االحتادية 

واأي �سخ�ض قانوين اأو �سركة ت�سامن اأو احتاد ي�ستمد املركز اخلا�ض به 

من القوانني املعمول بها فـي جمهورية اأملانيا االحتادية .

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان : 

�سركة  اأو  قانوين  �سخ�ض  واأي  عمان  �سلطنة  بجن�سية  يتمتع  فرد  اأي 

ت�سامن اأو احتاد ي�ستمد املركز اخلا�ض به من القوانني املعمول بها فـي 

�سلطنة عمان .

ط - يق�سد بعبارة " ال�سلطة املخت�سة " : 

1 - بالن�سبة جلمهورية اأملانيا االحتادية : 

      وزارة املالية االحتادية اأو اجلهة االإدارية التي تفو�ض اإليها �سلطاتها .

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان : 

                           وزارة املالية اأو من ينوب عنها قانونا .
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2 - عند تطبيق اأي دولة متعاقدة لهذه االتفاقية فـي اأي وقت ، فاإن اأي ا�سطلح مل 

يرد تعريفه فيها يجب اأن يف�سر طبقا مل�سمونه ال�سائد فـي ذلك الوقت فـي قانون 

هذه الدولة واخلا�ض بال�سـرائب التـي تتناولها االتفاقية ، وذلك مـا مل يقت�ض 

ال�سريبية  القوانني  فـي  الوارد  بامل�سمون  االعتداد  ويتعني   ، ذلك  غيــر  الن�ض 

لهذه الدولة دون امل�سمون الوارد فـي القوانني االأخرى املطبقة فيها .

املــادة الرابعــة

املقيـم

1 - الأغرا�ض هذه االتفاقية يق�سد بعبارة " مقيم فـي دولة متعاقدة " : 

اأ - بالن�سبة جلمهورية اأملانيا االحتادية ، اأي �سخ�ض يكون وفقا لقوانني جمهورية 

وت�سمل  حمدود  غري  بال�سريبة  لللتزام  فيها  خا�سعا  االحتادية  اأملانيا 

جمهورية اأملانيا االحتادية واأي Land اأو تق�سيم �سيا�سي اأو �سلطة حملية فيها . 

ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان ، اأي �سخ�ض طبيعي يكون له �سكن اأو اإقامة فـي �سلطنة 

عمان ومن مواطنيها واأي �سركة مت تاأ�سي�سها فـي �سلطنة عمان ويوجد فيها 

�سلطة  اأو  �سيا�سي  تق�سيم  واأي  عمان  �سلطنة  وت�سمل  الفعلي  اإدارتها  مقر 

حملية فيها . 

2 - اإذا اعترب اأي فرد بالتطبيق الأحكام الفقرة )1( مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ، 

      فاإن مركزه يحدد وفقا ملا ياأتي : 

اأ - يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي له فيها �سكن دائم حتت ت�سرفه ، فاإذا كان 

له �سكن دائم فـي كلتا الدولتني ، يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي ترتبط 

م�ساحله ال�سخ�سية واالقت�سادية معها بدرجة تفوق الدولة االأخرى )مركز 

م�ساحله احليوية( .

ب - اإذا مل ميكن حتديد الدولة التي يوجد فيها مركز م�ساحله احليوية ، اأو اإذا 

مل يكن له �سكن دائم حتت ت�سرفه فـي اأي من الدولتني ، فيعترب مقيما فقط 

فـي الدولة التي يكون له فيها �سكن معتاد .

اأي  اأو مل يكن له �سكن معتاد فـي  اإذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني  ج - 

منهما ، فيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها .

اإذا مل ميكن حتديد مركزه كمقيم طبقا الأي من الفقرات من )اأ( اإىل )ج(  د - 

علـى التوايل ، تتوىل ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�سل 

اإىل حل باتفاق م�سرتك بينهما .
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بالفقرة )1(  ملا جاء  بالتطبيق  يعترب  االأفراد  اآخر من غري  �سخ�ض  اأي  كان  اإذا   -  3

التي  بالدولة  فقط  مقيما  يعترب  فاإنه   ، املتعاقدتني  الدولتني  كلتا  فـي  مقيما 

يوجد فيها مقر اإدارته الفعلـي .

املــادة اخلام�سة

املن�ساأة امل�ستقرة

1 - الأغرا�ض هذه االتفاقية ، يق�سد بعبارة " من�ساأة م�ستقرة " املقر الثابت للن�ساط 

الذي يبا�سر فيه امل�سروع كل ن�ساطه اأو جزءا منه .

2 - ت�سمل عبارة " من�ساأة م�ستقرة " ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

 اأ - مقر االإدارة .

ب - فرع .

ج - مكتب .

د - م�سنع .

هـ - ور�سـة .

و - منجم اأو بئر نفط اأو غاز اأو حمجر اأو اأي مكان اآخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .

من�ساأة  الرتكيب مبثابة  اأو  التجميع  اأو  الت�سييد  اأو م�سروع  البناء  يعترب موقع   -  3

م�ستقرة اإذا ا�ستمر فقط ملدة تزيد على ت�سعة اأ�سهر . 

4 - على الـرغم من االأحكام ال�سابقة من هذه املادة ، ال ت�سمـل عبارة " من�ساأة م�ستقرة " 

ما ياأتي : 

ال�سلع  اأو  الب�سائع  لعر�ض  اأو  التخزين  لغر�ض  فقط  الت�سهيلت  ا�ستخدام   - اأ 

اخلا�سة بامل�سروع .

ب - االحتفاظ مبخزون من الب�سائع اأو ال�سلع اخلا�سة بامل�سروع لغر�ض التخزين 

اأو العر�ض فقط .

بامل�سروع فقط لغر�ض  ال�سلع اخلا�سة  اأو  الب�سائع  - االحتفاظ مبخزون من  ج 

ت�سنيعها بوا�سطة م�سروع اآخر .

جمع  اأو  ب�سائع  اأو  �سلع  �سراء  لغر�ض  فقط  للن�ساط  ثابت  مبقر  االحتفاظ   - د 

معلومات للم�سروع .

هـ - االحتفاظ مبقر ثابت للن�ساط فقط لغر�ض القيام للم�سروع باأي ن�ساط اآخر 

له طبيعة حت�سريية اأو تكميلية .
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اإليها  امل�سار  االأن�سطة  جتميع  لغر�ض  فقط  للن�ساط  ثابت  مبقر  االحتفاظ   - و 

فـي الفقرات من )اأ( اإىل )هـ( ال�سابقة ب�سرط اأن يكون للن�ساط الكلي للمقر 

الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�سريية اأو تكميلية .

5 - على الرغـــم من االأحكـــام الـــواردة بالفقـــرات )1( و )2( و )3( اإذا قــــام �سخــــ�ض 

- بخلف الوكيل امل�ستقل الذي يخ�سع حلكم الفقرة )6( - بالت�سرف فـي دولة 

متعاقدة نيابة عن م�سروع من الدولة املتعاقدة االأخرى ، يعترب اأن لهذا امل�سروع 

من�ساأة م�ستقرة بالدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال فيما يتعلق باأي اأن�سطة يتوالها 

هذا ال�سخ�ض للم�سروع اإذا كان هذا ال�سخ�ض : 

اأ - ميار�ض فـي هذه الدولة ب�سفة معتادة �سلطة اإبرام العقود با�سم امل�سروع ما مل 

تكن اأن�سطة هذا ال�سخ�ض تقت�سر على االأن�سطة املن�سو�ض عليها فـي الفقرة 

)4( والتي اإذا متت ممار�ستها من خلل مقر ثابت للن�ساط ال توؤدي اإىل اعتبار 

هذا املقر الثابت مبثابة من�ساأة م�ستقرة فـي تطبيق اأحكام تلك الفقرة .

امل�سار  الدولة  فـي  معتادة  ب�سفة  يحتفظ  ولكنه  ال�سلطة  هذه  ميار�ض  ال  اأو   - ب 

اإليها اأوال مبخزون من الب�سائع اأو ال�سلع ي�سلم منه ب�سائع اأو �سلع نيابة عن 

امل�سروع .

6 - ال يعترب اأن مل�سروع من�ساأة م�ستقرة فـي دولة متعاقدة ملجرد ممار�سته الن�ساط فـي 

هذه الدولة عن طريق و�سيط اأو وكيل عام بالعمولة اأو اأي وكيل اآخر ذي �سفة 

م�ستقلة ب�سرط اأن ميار�ض هـــوؤالء االأ�سخـــا�ض عملهـــم فـي اإطــار ن�ساطهـــم املعتـــاد 

واأال تفر�ض بينهم �سروط فـي علقاتهم التجارية واملالية تكون خمتلفة عن تلك 

التي يتم االتفاق عليها عادة فيما بني اأ�سخا�ض م�ستقلني .

اأو ت�سيطر عليها �سركة  اإذا كانت �سركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على   - 7

مقيمة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، اأو متار�ض الن�ساط فـي تلك الدولة االأخرى 

)�سواء عن طريق من�ساأة م�ستقرة اأو غري ذلك( فاإن ذلك ال يوؤدي فـي حد ذاته اإىل 

اعتبار اأي من ال�سركتني مبثابة من�ساأة م�ستقرة لل�سركة االأخرى .

املــادة ال�ساد�سة

الدخل من االأموال الثابتة 

1 - الدخل الذي يح�سل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من اأموال ثابتة )مبا فـي ذلك 

الدخل الناجت من الزراعة اأو الغابات( كائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز 

اأن يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .
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2 - يق�سد بعبارة " االأموال الثابتة " املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائن 

االأموال  ملحقات  االأحوال  كل  فـي  العبارة  هذه  وت�سمل   ، االأموال  هذه  فيها 

الثابتة ، واملا�سية ، واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة )مبا فـي ذلك تربية وزراعة 

املتعلقة  العام  القانون  اأحكام  ت�سري عليها  التي  ، واحلقوق  والغابات  االأ�سماك( 

باالأموال  االنتفاع  فـي  احلق   ، اأي�سا  ثابتة  اأمواال  وتعترب   . العقارية  بامللكية 

الثابتة ، واحلق فـي اقت�ساء مبالغ ثابتة اأو متغرية مقابل ا�ستغلل اأو احلق فـي 

ا�ستغلل مناطق التعدين وامل�سادر واملوارد الطبيعية االأخرى ، وال تعترب ال�سفن 

والطائرات اأمواال ثابتة .

3 - تطبــق اأحكام الفقرة رقم )1( اأي�سا على الدخل النا�ســئ من اال�ستغـــلل املبا�ســـر 

اأو تاأجري اأو ا�ستخدام االأموال الثابتة باأي �سكل اآخر .

4 - تطبق اأحكام الفقرتني رقمي )1( و )3( اأي�سا على الدخل من االأموال الثابتة الأي 

اأداء خدمات  فـي  امل�ستخدمة  الثابتة  االأموال  النا�سئ من  الدخل  وعلى  م�سروع 

�سخ�سية م�ستقلة .

املــادة ال�سابعة

اأرباح امل�سروعات

1 - تخ�سع اأرباح م�سروع دولة متعاقدة لل�سريبة فـي هذه الدولة فقط ما مل يكن 

امل�سروع يبا�سر الن�ساط فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�ساأة م�ستقرة 

كائنة فيها ، فاإذا كان امل�سروع يبا�سر ن�ساطه على النحو ال�سابق ذكره يجوز فر�ض 

ال�سريبة على اأرباح امل�سروع فـي الدولة االأخرى ، ولكن فقط فـي حدود ما يحققه 

من اأرباح عن طريق هذه املن�ساأة امل�ستقرة .

2 - مع مراعاة اأحكام الفقرة )3( من هذه املادة اإذا قام م�سروع دولة متعاقدة مببا�سرة 

 ، فيها  كائنة  م�ستقرة  من�ساأة  االأخرى عن طريق  املتعاقدة  الدولة  فـي  الن�ساط 

فاإن ما ين�سب اإىل املن�ساأة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هو االأرباح التي يتوقع 

حتقيقها بافرتا�ض اأنها م�سروع م�ستقل ومنف�سل يبا�سر االأن�سطة ذاتها اأو اأن�سطة 

مماثلة لها فـي الظروف ذاتها اأو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ستقلل تام 

مع امل�سروع الذي يعترب مبثابة من�ساأة م�ستقرة له . 
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3 - عند حتديد اأرباح من�ساأة م�ستقرة ي�سمح بخ�سم امل�سروفات التي تتكبدها الأغرا�ض 

مبا�سرة الن�ساط كمن�ساأة م�ستقرة ، مبا فـي ذلك امل�سروفات التنفيذية واالإدارية 

العامة بالقدر الذي تكبدته �سواء فـي الدولة الكائن فيها املن�ساأة امل�ستقرة اأو فـي 

اأي مكان اآخر .

االأرباح  توزيع  اأ�سا�ض  امل�ستقرة على  املن�ساأة  اإىل  تن�سب  التي  االأرباح  - عند حتديد   4

الكلية للم�سروع على اأجزائه املختلفة وفقا ملا جرت به العادة لدى دولة متعاقدة ، 

ال حتـــول اأحكـــــام الفقرة )2( دون حتديــــد هذه الدولــــة املتعاقــــدة للأربـــــــاح التي 

تخ�سع لل�سريبة على االأ�سا�ض املعتاد للتوزيع ، ومع ذلك يجب اأن تكون النتيجة 

التي ت�سفر عنها طريقة التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�سو�ض عليها فـي 

هذه املادة . 

5 - ال ميكن اأن تن�سب اأي اأرباح اإىل من�ساأة م�ستقرة ملجرد �سراء هذه املن�ساأة امل�ستقرة 

لب�سائع اأو �سلع للم�سروع .

6 - الأغرا�ض الفقرات ال�سابقة من هذه املادة  ، حتدد االأرباح التي تن�سب اإىل املن�ساأة 

امل�ستقرة بالطريقة ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب كاف يربر اتباع 

طريقة اأخرى .

 ، ت�سامن  �سركة  فـي  امل�ساركة  من  النا�سئ  الدخل  على  اأي�سا  املادة  هذه  ت�سري   -  7

�ســـواء  الت�سامـــن  �سركة  ال�سريك من  يتقا�ساها  التي  املكافــاأة  على  ت�ســـري  كما 

مقابـــل ما يبا�سره من ن�ساط ل�سالح ال�سركة اأو مقابل تقدمي القرو�ض اأو توفري 

االأ�سول اإذا كانت مثل هذه املكافاأة تعترب - طبقا للقانون ال�سريبي ال�سائد فـي 

الدولة املتعاقدة الكائن فيها املن�ساأة امل�ستقرة - مبثابة دخل ح�سل عليه ال�سريك 

من هذه املن�ساأة امل�ستقرة .

8 - اإذا ت�سمنت االأرباح عنا�سر للدخل مت الن�ض عليها ب�سفة م�ستقلة فـي مواد اأخرى 

من هذه االتفاقية  ، فاإن اأحكام املواد امل�سار اإليها ال تتاأثر باأحكام هذه املادة .

املــادة الثامنة

النقل البحري واجلوي 

1 - االأرباح التي يحققها م�سروع دولة متعاقدة من ت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي 

النقل الدويل تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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2 - الأغــرا�ض تطبيــق هذه املادة ، ت�سمل عبارة " االأربــاح الناجتـــة من ت�سغيـــل ال�سفـــن 

اأو الطائرات فـي النقل الدويل " االأرباح من : 

التاأجري بدون طاقم  اأو الطائرات ب�سفة عار�سة وفقا لنظام  ال�سفن  تاأجري  اأ - 

القيادة .

ب - ا�ستخدام اأو تاأجري احلاويات )مبا فـي ذلك املقطورات واملعدات املرتبطة بها 

التي ت�ستخدم لنقل احلاويات( .

  اإذا كانت هذه االأن�سطة تتعلق بت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل .

3 - الأغرا�ض هذه املادة ، فاإن الفائدة على االأموال املرتبطة مبا�سرة بت�سغيل ال�سفن 

اأو الطائرات فـي النقل الدويل تعترب من قبيل االأرباح النا�سئة من ت�سغيل مثل 

هذه ال�سفن اأو الطائرات ، وال ت�سري اأحكام املادة )11( فيما يتعلق بهذه الفائدة .

جمموعة  فـي  امل�ساركة  من  النا�سئة  االأرباح  على  اأي�سا  املادة  هذه  اأحكام  ت�سري   -  4

)POOL( اأو ن�ساط م�سرتك اأو توكيل ت�سغيل عاملي .

املــادة التا�سعة

امل�سروعات امل�سرتكة

1 - فـي حالــة : 

اأ - م�ساركة م�سروع دولة متعاقدة بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر فـي اإدارة اأو رقابة 

اأو فـي راأ�سمال م�سروع للدولة املتعاقدة االأخرى .

ب - اأو م�ساركة االأ�سخا�ض ذاتهم بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر فـي اإدارة اأو رقابة 

اأو فـي راأ�سمال م�سروع دولة متعاقدة وم�سروع للدولة املتعاقدة االأخرى .

      واإذا فر�ست - فـي اأي من احلالتني - �سروط بني امل�سروعني فـي علقتيهما 

بني  و�سعها  ميكن  التي  ال�سروط  عن  تختلف  والتي  املالية  اأو  التجارية 

امل�سروعني  من  الأي  ت�ستحق  اأن  ميكن  اأرباح  اأي  فاإن   ، امل�ستقلـة  امل�سروعات 

نتيجة لهذه ال�سروط ولكنها مل ت�ستحق فعل ب�سبب هذه ال�سروط ، يجوز 

اإدراجها �سمن اأرباح ذلك امل�سروع واإخ�ساعها لل�سريبة تبعا لـذلك . 

م�سروع  اأرباح   - م�سـروعاتها  مـن  اأي  اأرباح  �سمن   - متعاقـدة  دولـة  اأدرجت  اإذا   -  2

تلك  واأخ�سعتها   - فيها  ال�سريبة  عليها  فر�ست  االأخرى  املتعاقدة  للدولة 

الدولة لل�سريبة تبعـا لذلك - وكانت االأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل 
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االأرباح التي ميكن اأن تتحقق مل�سروع الدولة امل�سار اإليها اأوال اإذا كانت ال�سروط 

بني  عليها  االتفاق  التي ميكن  ذاتها  ال�سروط  هي  امل�سروعني  بني  عليها  املتفق 

املنا�سبة  الت�سوية  باإجراء  ، فاإن هذه الدولة االأخرى تقوم  م�سروعني م�ستقلني 

لل�سريبة املفرو�سة فيهـا على هذه االأرباح . ويعتد عند اإجراء الت�سوية باالأحكام 

االأخرى لهذه االتفاقية ، ويتم الت�ساور بني ال�سلطتني املخت�ستني فـي الدولتني 

املتعاقدتني اإذا تطلب االأمر ذلك . 

املــادة العا�سرة

اأرباح االأ�سهم 

1 - اأرباح االأ�سهم التي تدفعها اأي �سركة مقيمة فـي دولة متعاقدة اإىل مقيم فـي الدولة 

املتعاقدة االأخرى يجوز اأن تفر�ض عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

2 - ومع ذلك يجوز فر�ض ال�سريبة اأي�سا على اأرباح االأ�سهم امل�سار اإليها فـي الدولة 

املتعاقدة التي تقيم فيها ال�سركة التي دفعت اأرباح االأ�سهم وذلك وفقا لقوانني 

تلك الدولة ، ولكن اإذا كان املالك امل�ستفيد من االأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى ، فيجب اأن ال تزيد ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو عن الن�سب االآتية :

امل�ستفيد  املالك  كان  اإذا  االأ�سهم  اأرباح  مبلغ  اإجمايل  باملائة )5%( من  - خم�سة  اأ 

�سركة متلك ب�سفة مبا�سرة ن�سبة ع�سرة باملائة )10%( على االأقل من راأ�سمال 

ال�سركة التي تدفع اأرباح االأ�سهم .

ب - ع�سرة باملائة )10%( من اإجمايل اأرباح االأ�سهم فـي جميع احلاالت االأخرى . 

ج - مع عدم االإخلل باأحكام الفقرتني الفرعيتني )اأ( و )ب( ، خم�سة ع�سرة باملائة 

�سركة  املوزعة هي  ال�سركة  كانت  اإذا  االأ�سهم  اأرباح  اإجمايل مبلغ  )15%( من 

اأو بالقدرة  اأرباحها  اأو جزء من  باإعفاء �سريبي لكل  ا�ستثمار عقارية تتمتع 

على خ�سم التوزيعات عند حتديد اأرباحها . 

وال توؤثر هذه الفقرة فـي فر�ض ال�سريبة على ال�سركة فيما يتعلق باالأرباح 

التي تدفع منها اأرباح االأ�سهم .

3 - يق�سد بعبارة " اأرباح االأ�سهم " امل�سار اإليها فـي هذه املادة الدخل الذي يتحقق من 

االأ�سهم اأو اأ�سهم االنتفاع اأو حقوق االنتفاع اأو اأ�سهم التعدين اأو اأ�سهم املوؤ�س�سني 

املقررة  ذاتها  ال�سريبية  للمعاملة  والتي تخ�سع  الدخل  االأخرى من  االأنواع  اأو 
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على الدخل من االأ�سهم وفقا لقوانني الدولة التي تقيم فيها ال�سركة التي توزع 

االأرباح ، وكذلك التوزيعات على �سهادات اأي �سندوق ا�ستثمار اأو �سركة ا�ستثمار .

االأ�سهم  اأرباح  امل�ستفيد من  املالك  اإذا كان  الفقرتني )1( و )2(  اأحكام  4 - ال ت�سري 

فيها  تقيم  التي  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  ويبا�سر  متعاقدة  بدولة  مقيما 

ال�سركة التي توزع االأرباح ن�ساطا عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فيها ، اأو يوؤدي 

 ، فـي هذه الدولة االأخرى خدمات �سخ�سية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها 

وكانت ملكية االأ�سهم التي تدفع عنها االأرباح ترتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة 

املادة  اأو  املادة )7(  اأحكام  ، وتطبق فـي هذه احلالة  الثابت  اأو هذا املقر  امل�ستقرة 

)14( بح�سب االأحوال .

املتعاقدة  الدولة  من  دخل  اأو  اأرباحا  متعاقدة  بدولة  مقيمة  �سركة  حققت  اإذا   -  5

اأرباح  على  �سريبة  اأي  تفر�ض  اأن  االأخرى  الدولة  لهذه  يجوز  فل   ، االأخرى 

االأ�سهم التي توزعها ال�سركة ما مل تكن هذه االأرباح قد دفعت اإىل مقيم فـي هذه 

ب�سفة  ترتبط  االأرباح  عنها  تدفع  التي  االأ�سهم  ملكية  كانت  اأو  االأخرى  الدولة 

فعلية مبن�ساأة م�ستقرة اأو مبقر ثابت كائن فـي هذه الدولة االأخرى ، وال يجوز 

كذلك اأن تفر�ض على اأرباح ال�سركة غري املوزعة ال�سريبة التي ت�سري على اأرباح 

ال�سركات غري املوزعة حتى لو كانت اأرباح االأ�سهم املوزعة اأو االأرباح غري املوزعة 

تتكون كليا اأو جزئيا من اأرباح اأو دخل ن�ساأ فـي هذه الدولة االأخرى .

املــادة احلادية ع�سرة

فـوائد الديـون 

املتعاقدة  الدولة  فـي  مقيم  اإىل  وتدفع  متعاقدة  دولة  فـي  تن�ساأ  التي  الفائدة   -  1

االأخرى تخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة االأخرى اإذا كان هذا املقيم هو 

هذه  فـي  بالفائدة  يتعلق  فيما  لل�سريبة  وخا�سع  الفائدة  من  امل�ستفيد  املالك 

الدولة املتعاقدة االأخرى .

الديون  من  النا�سئ  الدخل  املادة  هذه  فـي  الواردة   " الفائدة   " بكلمة  يق�سد   -  2

بجميع اأنواعها �سواء كانت م�سمونة اأو غري م�سمونة برهن ، وت�سمل على وجه 

ال�سكوك  اأو  ال�سندات  من  والدخل  احلكومية  ال�سندات  من  الدخل  اخل�سو�ض 

مبا فـي ذلك املكافاآت واجلوائز املتعلقة بهذه ال�سنـــدات احلكوميـــة اأو ال�سنـــدات 
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اأو ال�سكوك . وال تعترب الغرامات املفرو�سة نتيجة التاأخري فـي ال�سداد من قبيل 

الفوائد الأغرا�ض هذه املادة .

3 - ال ت�سري اأحكام الفقرة )1( اإذا كان املالك امل�ستفيد من الفائدة مقيما فـي دولة 

املتعاقدة االأخرى التي ن�ساأت فيها الفائدة ن�ساطا  متعاقدة ويبا�سر فـي الدولة 

عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فيها ، اأو يوؤدي فـي هذه الدولة االأخرى خدمات 

�سخ�سية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها ، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة 

يرتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، وتطبق فـي هذه 

احلالة اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( بح�سب االأحوال .

4 - تعتبـــر الفائـــدة قد ن�ســـاأت فـي دولـــة متعاقـــدة اإذا كـــان من يدفعهـــا الدولة ذاتهـــا 

اأو Land اأو تق�سيـــم �سيا�ســي اأو �سلطـــة حمليـــة اأو مقيــم فـي هذه الدولة ، ومع 

دولة  فـي  مقيما  كان  �سواء   - الفائدة  �سدد  الذي  ال�سخ�ض  لدى  كان  اإذا  ذلك 

متعاقدة ، اأو غري مقيم فيها - من�ســاأة م�ستقــرة اأو مقر ثابـــت فـي دولـــة متعاقـــدة 

يرتبـــط باملديونية التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة ، وكانت هذه الفائدة قد 

حتملتها تلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، فاإن الفائدة تعترب اأنها ن�ساأت 

فـي الدولة املتعاقدة الكائن فيها تلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت .

5 - اإذا اأدى وجود علقة خا�سة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفيد منها اأو بينهما 

وبني �سخ�ض اآخر اإىل زيادة فـي مبلغ الفائدة املتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه 

الفائدة ، عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك 

امل�ستفيد منها فـي حالة عدم وجود تلك العلقة ، فتطبق اأحكام هذه املادة على 

مبلغ الفائدة امل�سار اإليه اأخريا فقط ، وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من 

املدفوعات خا�سعا لل�سريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ، ومبراعاة االأحكام 

االأخرى لهذه االتفاقية .

املــادة الثانية ع�سرة

االأتاوى

1 - االأتــــاوى التي تن�ســــاأ فـي دولــــة متعاقــــدة وتدفــــع اإىل مقيــــم فـي الدولـة املتعاقدة 

االأخرى ، يجوز اأن تفر�ض عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .
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الدولة  فـي  ال�سريبة  االأتاوى  اأي�سا على مثل هذه  تفر�ض  اأن  ذلك يجوز  - ومع   2

اإذا كان املالك  املتعاقدة التي ن�ساأت فيها ومبقت�سى قوانني هذه الدولة ، ولكن 

امل�ستفيد من االأتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة االأخرى ، فاإن ال�سريبة املفرو�سة 

مبلغ  اإجمايل  من   )%8( باملائة  ثمانية  على  تزيد  ال  اأن  يجب  النحو  هذا  على 

االأتاوى .

3 - يق�سد بكلمة " االأتاوى " الواردة فـي هذه املادة املدفوعات من اأي نوع يتم ت�سلمها 

مقابل ا�ستخدام ، اأو حق ا�ستخدام اأي حقوق للملكية االأدبية ، اأو االأعمال الفنية اأو 

العلمية مبا فيها االأفلم ال�سينمائية ، واأي براءات اخرتاع ، اأو علمات تـجارية ،

        اأو ت�سميم اأو طراز اأو خطة اأو عملية اإنتاج اأو تركيبة �سرية ، اأو ال�ستخدام اأو حق 

          ا�ستخدام املعدات ال�سناعية ، اأو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�سناعية ، والتجارية 

        اأو العلمية وت�سمل كلمة " االأتاوى " اأي�سا املدفوعات من اأي نوع مقابل ا�ستخدام 

اأو حق ا�ستخدام ا�سم �سخ�ض اأو �سورة اأو اأي حقوق �سخ�سية مماثلة وعلى املبالغ 

اأو  ال�سوتية  باالإذاعة  الريا�سيني  اأو  الفنانني  اأداء  لت�سجيل  كمقابل  امل�ستلمة 

املرئية . 

4 - ال ت�سري اأحكام الفقرتني )1( و )2( اإذا كان املالك امل�ستفيد من االأتاوى مقيما 

فـي دولة متعاقدة ويبا�سر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى التي تن�ساأ فيها االأتاوى 

ن�ساطا عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فيها ، اأو يوؤدي فـي هذه الدولة االأخرى 

خدمات �سخ�سية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها ، وكان احلق اأو امللكية التي 

تدفع عنها االأتاوى ترتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، 

وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( بح�سب االأحوال .

5 - تعتبـــر االأتـــاوى قد ن�ســـاأت فـي دولـــة متعاقـــدة اإذا كـــان من يدفعهــــا الدولـــة ذاتهـا 

اأو Land اأو تق�سيم �سيا�سي اأو �سلطة حملية اأو مقيم فـي هذه الدولة ، ومع ذلك 

اإذا كان لدى ال�سخ�ض الذي يدفع االأتاوى - �سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة 

اأو غري مقيم فيها - من�ساأة م�ستقرة اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باحلق 

الذي ا�ستحقت عنه االأتاوى ، وكانت االأتاوى قد حتملتها هذه املن�ســاأة امل�ستقـــرة 

اأو املقر الثابت ، فاإن هذه االأتاوى تعترب اأنها ن�ساأت فـي الدولة الكائن فيها املن�ساأة 

امل�ستقرة اأو املقر الثابت .

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )992(

6 - اإذا اأدى وجـــود علقـــة خا�ســـة بني من يدفـــع االأتـــاوى واملالـــك امل�ستفيـــد منهـــا 

اأو بينهما وبني �سخ�ض اآخر ، اإىل زيادة فـي مبلغ االأتاوى فيما يتعلق باال�ستخدام 

اأو احلق اأو املعلومات التي دفعت عنها ، عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه 

بني من يدفع واملالك امل�ستفيد فـي حالة عدم وجود تلك العلقة ، فتطبق اأحكام 

يظل  احلالة  هذه  وفـي   ، فقط  اأخريا  اإليه  امل�سار  االأتاوى  مبلغ  على  املادة  هذه 

اجلزء الزائد من املدفوعات خا�سعا لل�سريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ، 

ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية . 

املــادة الثالثة ع�سرة

االأرباح الراأ�سمالية

االأموال  فـي  الت�سرف  دولة متعاقدة من  فـي  التي يح�سل عليها مقيم  االأرباح   -  1

الثابتة امل�سار اإليها فـي املادة )6( والكائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن 

تفر�ض عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

2 - االأرباح الناجتة من الت�سرف فـي اأموال منقولة متثل جزءا من االأموال املخ�س�سة 

ملبا�سرة ن�ساط من�ساأة م�ستقرة مل�سروع دولة متعاقدة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة 

االأخـرى ، اأو فـي اأموال منقولة تخ�ض مقر ثابت ملقيم فـي دولة متعاقدة وكائن 

فـي  مبا   ، م�ستقلة  �سخ�سية  خدمات  اأداء  لغر�ض  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي 

ذلــك االأربــاح الناجتــة من الت�ســـرف فـي هذه املن�ســـاأة امل�ستقـــرة )�ســـواء مبفردهـــا 

اأو مع امل�سروع باأكمله( اأو فـي هذا املقر الثابت ، يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي 

هذه الدولة االأخرى .

3 - االأرباح التي يح�سل عليهــا مقيـــم فـي دولـــة متعاقـــدة من الت�ســـرف فـي ال�سفـــن 

اأو الطائرات التي تعمل فـي النقل الدويل اأو فـي االأموال املنقولة املتعلقة بت�سغيل 

مثل هذه ال�سفن اأو الطائرات ، تخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة . 

4 - االأرباح الناجتة من الت�سرف فـي اأي اأموال اأخرى بخلف تلك امل�سار اإليها فـي 

الفقرات من )1( اإىل )3( تخ�سع لل�سريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم 

فيها املت�سرف فـي هذه االأموال .
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املــادة الرابعة ع�سرة

اخلدمات ال�سخ�سية امل�ستقلة

1 - الدخل الذي يح�سل عليه فرد مقيم فـي دولة متعاقدة فيما يتعلق باخلدمات 

املهنية ، اأو االأن�سطة االأخرى التي لها طابع اال�ستقلل ، يخ�سع لل�سريبة فقط 

املتعاقدة  الدولة  فـي  الدولة ما مل يكن له ب�سفة منتظمة مقر ثابت  فـي هذه 

االأخرى لغر�ض تاأدية اأن�سطته ، فاإذا كان له مثل هذا املقر الثابت فحينئذ يجوز 

اأن يخ�سع هذا الدخل لل�سريبة فـي الدولة االأخرى ولكن بالقدر الذي ين�سب 

فقط اإىل هذا املقر الثابت .

2 - ت�سمل عبارة " اخلدمات املهنية " على وجه اخل�سو�ض االأن�سطة امل�ستقلة العلمية ، 

اأو االأدبية ، اأو الفنية ، اأو التعليمية اأو اأن�سطة التدري�ض ، وكذلك االأن�سطة امل�ستقلة 

للأطباء ، واأطباء االأ�سنان ، واملحامني ، واملهند�سني ، واملعماريني ، واملحا�سبني .

املــادة اخلام�سة ع�سرة

اخلدمات ال�سخ�سية غري امل�ستقلة

فاإن   ، االتفاقية  هذه  من   )19( اإىل   )16( من  املواد  باأحكام  االإخلل  عدم  مع   -  1

الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلة التي يح�سل عليها مقيم فـي دولة 

متعاقدة مقابل اأداء الوظيفة تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة فقط ، ما مل توؤد 

التي  املكافاأة  اأن تخ�سع  ، فعندئذ يجوز  املتعاقدة االأخرى  الدولة  الوظيفة فـي 

يح�سل عليها من هذه الدولة االأخرى لل�سريبة املفرو�سة فيها .

2 - على الرغم من االأحكام الواردة فـي الفقرة )1( ، فاإن املكافاأة التي يح�سل عليها 

مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل اأداء وظيفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى تخ�سع 

لل�سريبة فقط فـي الدولة امل�سار اإليها اأوال ب�سرط : 

اأ - اأن يكون امل�ستلم متواجدا فـي الدولة االأخرى لفرتة اأو فرتات ال تتجاوز فـي 

جمموعها 183 يوما خلل اأي فرتة اثني ع�سر �سهرا تبداأ اأو تنتهي فـي ال�سنة 

ال�سريبية املعنية .

ب - واأن تكون املكافاأة قد دفعت بوا�سطة اأو نيابة عن �ساحب عمل غري مقيم فـي 

الدولة االأخرى .

ج - واأن ال تكون املكافاأة قد حتملتها من�ساأة م�ستقرة اأو مقر ثابت ل�ساحب العمل 

كائن فـي الدولة االأخرى .
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3 - على الرغم من االأحكام املن�سو�ض عليها فـي الفقرات ال�سابقة من هذه املادة ، فاإن 

تاأديتها على ظهر �سفينة  التي يتم احل�سول عليها مقابل وظيفة متت  املكافاأة 

اأو فـي طائرة تعمل فـي النقل الدويل يجوز فر�ض ال�سريبة عليها فـي الدولة 

املتعاقدة التي يقيم فيها امل�سروع الذي يتوىل ت�سغيل ال�سفينة اأو الطائرة .

املــادة ال�ساد�سة ع�سرة

اأتعاب املديرين

اأتعاب املديرين واملدفوعات االأخرى املماثلة التي يح�سل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة 

فر�ض  يجوز   ، االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  مقيمة  �سركة  اإدارة  مبجل�ض  ع�سوا  ب�سفته 

ال�سريبة عليها فـي هذه الدولة االأخرى .

املــادة ال�سابعة ع�سرة

الفنانون والريا�سيون

يح�سل  الذي  الدخل  فاإن   ،   )15( و   )14( و   )7( املواد  اأحكام  من  الرغم  على   -  1

عليه مقيم فـي دولة متعاقدة ب�سفته فنانا فـي جماالت مثل امل�سرح ، اأو ال�سور 

املتحركة ، اأو االإذاعة ال�سوتية اأو املرئية ، اأو مو�سيقيا ، اأو ب�سفته من الريا�سيني  ، 

وذلك مقابل اأن�سطته ال�سخ�سية التي يبا�سرها بهذه ال�سفة فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى ، يجوز اأن يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

2 - اإذا كان الدخل يتعلق باأن�سطة �سخ�سية يبا�سرها فنان اأو ريا�سي بهذه ال�سفة وال 

ي�ستحق للفنان اأو الريا�سي نف�سه ولكن ل�سخ�ض اآخر  ، فاإن هذا الدخل - على 

الرغم من اأحكام املواد )7( و )14( و )15( - يجوز اأن تفر�ض عليه ال�سريبة فـي 

الدولة املتعاقدة التي يبا�سر فيها الفنان اأو الريا�سي اأن�سطته .

مبا�سرة  من  ي�ستحق  الذي  الدخل  على   )2( و   )1( الفقرتني  اأحكام  ت�سري  ال   -  3

الزيارة  كانت  اإذا  متعاقدة  دولة  فـي  الريا�سيني  اأو  الفنانني  بوا�سطة  االأن�سطة 

لهذه الدولة املتعاقدة يتم متويلها بالكامل اأو ب�سفة غالبة من االأموال العامة 

منظمة  من  اأو  حملية  �سلطة  اأو  �سيا�سي  تق�سيم  اأو   Land اأو  االأخرى  للدولة 

معرتف بها كمنظمة خريية فـي هذه الدولـة االأخرى . وفـي هذه احلالة يجوز 

فر�ض ال�سريبة فقط على الدخل فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها الفرد . 

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )992(

املــادة الثامنة ع�سرة

املعا�سات واالإيرادات املرتبة ب�سفة دورية واملدفوعات املماثلة 

املماثلة  املعا�سات واملدفوعات  املادة )19( فاإن  الفقرة )2( من  اأحكام  1 - مع مراعاة 

اأو االإيرادات املرتبة ب�سفة دورية التي تدفع ملقيم فـي دولة متعاقدة من الدولة 

املتعاقدة االأخرى تخ�سع لل�سريبة فقط فـي الدولة امل�سار اإليها اأوال . 

2 - على الرغم من اأحكام الفقرة )1( فاإن املبالغ التي يتقا�ساها اأي �سخ�ض طبيعي 

مقيم فـي دولة متعاقدة من نظام ال�سمان االجتماعي بالدولة املتعاقدة االأخرى 

تخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة االأخرى .

3 - يق�سد بعبارة " االإيرادات املرتبة ب�سفة دورية " مبالغ حمددة تكون واجبة الدفع 

ب�سفة دورية فـي اأوقـــات حمـــددة �ســـواء ملـــدى احليـــاة اأو لفتـــرة زمنيـــة حمـــددة 

اأو قابلة للتحديد مبوجب التزام باأن يكون �سداد تلك املبالغ املحددة كمقابل كاف 

وكامل عن عو�ض بالنقود اأو ما يعادلها . 

املــادة التا�سعة ع�سرة

اخلدمة احلكومية 

اأ - الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلة ، بخلف املعا�ض ، التي تدفعها   - 1

دولة متعاقدة اأو Land اأو تق�سيم �سيا�سي اأو �سلطة حملية اأو اأي كيان قانوين 

اأي �سخ�ض طبيعي مقابل  اآخر - مبوجب القانون العام لهذه الدولة - اإىل 

ما اأداه من خدمات لتلك الدولة اأو Land اأو التق�سيم ال�سيا�سي اأو ال�سلطة 

املحلية اأو اأي كيان قانوين اآخر مبوجب القانون العام ، تخ�سع لل�سريبة فـي 

هذه الدولة فقط .

تخ�سع  املماثلة  االأخرى  واملكافاآت  واالأجور  الرواتب  هذه  فاإن  ذلك  ومع   - ب 

متت  قد  اخلدمات  كانـت  اإذا  فقط  االأخرى  املتعاقـدة  الدولة  فـي  لل�سريبة 

تاأديتها فـي هذه الدولة ، وكان ال�سخ�ض الطبيعي مقيما فيها ويعترب اإما : 

1- من مواطني هذه الدولة .

2- اأو مل ي�سبح مقيما فـي هذه الدولة لغر�ض اأداء هذه اخلدمات فقط .

 Land 2 - اأ - املعـــا�ض الذي يدفــع اإىل �سخـــ�ض طبيعـــي من قبل دولــة متعاقــدة اأو

اأو تق�سيم �سيا�سي اأو �سلطة حملية اأو اأي كيان قانوين اآخر مبوجب القانون 

العام لهذه الدولة ، اأو يدفع من اأموال �سندوق ين�ساأ من قبل اأي منها مقابل 
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اأداء خدمات لهذه الدولة اأو Land اأو التق�سيم ال�سيا�سي اأو ال�سلطة املحلية 

هذه  فـي  لل�سريبة  يخ�سع  العام  القانون  مبوجب  اآخر  قانوين  كيان  اأي  اأو 

الدولة فقط .

ب - ومع ذلك يخ�سع هذا املعا�ض لل�سريبة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى فقط اإذا 

كان ال�سخ�ض الطبيعي مقيما فـي هذه الدولة ومن مواطنيها .

3 - تطبق اأحكام املواد )15( و )16( و )17( اأو )18( من هذه االتفاقية على الرواتب 

واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلة ، وعلى املعا�سات املدفوعة مقابل اأداء اخلدمات 

التي ترتبط بن�ساط تبا�سره دولة متعاقدة اأو Land اأو تق�سيم �سيا�سي اأو �سلطة 

حملية اأو اأي كيان قانوين اآخر مبوجب القانون العام لهذه الدولة .

طبقا  املدفوعة  باملكافاأة  يتعلق  فيما  مماثلة  بطريقة   )1( الفقرة  اأحكام  تطبق   -  4

تق�سيم  اأو   Land اأو  متعاقدة  بدولة  اخلا�ض  التنمية  فـي  امل�ساعدة  لربنامج 

 Land سيا�ســـي اأو �سلطـــة حمليـــة من اأمـــوال قدمتهـــا بالكامـــل هـــذه الدولـــة اأو�

اإيفاده  مت  متطوع  اأو  متخ�س�ض  اإىل  املحلية  ال�سلطة  اأو  ال�سيا�سي  التق�سيم  اأو 

للدولة املتعاقدة االأخرى مبوافقتها . 

املــادة الع�سرون

االأ�ساتذة الزائرون واملعلمون والطلبة 

1 - اأي فرد يقوم بزيارة دولة متعاقدة - بناء على دعوة من هذه الدولة اأو من جامعة 

معتمدة اأو كلية اأو مدر�سة اأو متحف اأو اأي موؤ�س�سة ثقافية اأخرى فـي هذه الدولة 

اأو طبقا لربنامج ر�سمي للتبادل الثقافـي - ملدة ال تزيد على �سنتني فقط لغر�ض 

التدري�ض اأو اإلقاء املحا�سرات اأو اإجراء البحوث فـي هذه املوؤ�س�سة ، ويقيم اأو كان 

يقيم مبا�سرة قبل هذه الزيارة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يعفى من ال�سريبة 

فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال على ما يح�سل عليه من مكافاأة مقابل هذا 

الن�ساط ب�سرط اأن تكون املكافاأة من م�سادر خارج هذه الدولة . 

زيارته  قبل  مبا�سرة  يقيم  كان  الذي  اأو  واملقيم  ن�ساط  على  املتدرب  اأو  الطالب   -  2

لدولة متعاقدة ، فـي الدولة املتعاقدة االأخرى . وكان قد ح�سر اإىل الدولة امل�سار 

اإليها اأوال فقط لغر�ض تعليمه اأو تدريبه فيها ، فاإن ما يح�سل عليه من مبالغ 

اأو تدريبه ال تخ�سع لل�سريبة فـي هذه  اأو تعليمه  ملواجهة م�سروفات معي�سته 

الدولة ب�سرط اأن تكون هذه املدفوعات قد ن�ساأت من م�سادر خارجها .
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املــادة احلادية والع�سرون

االأنواع االأخرى من الدخل

1 - عنا�سر الدخل ملقيم فـي دولة متعاقدة ، اأيا ما كان من�سوؤها ، والتي مل يتم تناولها 

فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية ، تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة فقط .

الثابتة  الفقرة )1( على الدخل - بخلف الدخل من االأموال  اأحكام  2 - ال ت�سري 

وفقا لتعريفها الوارد فـي الفقرة )2( من املادة رقم )6( - اإذا كان من ت�سلم هذا 

ن�ساطا  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  ويبا�سر  متعاقدة  دولة  فـي  مقيما  الدخل 

عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فيها ، اأو يوؤدي فـي هذه الدولة االأخرى خدمات 

�سخ�سية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها ، وكان احلق اأو امللكية التي يدفع عنها 

الدخل ترتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، وفـي هذه 

احلالة تطبق اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( بح�سب االأحوال .

املــادة الثانية والع�سرون

راأ�س املال

1 - راأ�ض املال املتمثل فـي االأموال الثابتة امل�سار اإليها فـي املادة )6( الذي ميلكه مقيم 

بدولة متعاقدة والكائن بالدولة املتعاقدة االأخرى يجوز فر�ض ال�سريبة عليه 

فـي هذه الدولة االأخرى . 

2 - راأ�ض املال املتمثل فـي االأموال املنقولة التي ت�سكل جزءا من االأموال املخ�س�سة 

الدولة  فـي  وكائنة  متعاقدة  دولة  فـي  مل�سروع  تابعة  م�ستقرة  من�ساأة  لن�ساط 

اأموال منقولة تخ�ض مقرا ثابتا حتت ت�سرف  اأو املتمثل فـي  املتعاقدة االأخرى 

الدولة  فـي  م�ستقلة  �سخ�سية  خدمات  تاأدية  لغر�ض  متعاقدة  دولة  فـي  مقيم 

املتعاقدة االأخرى  ، يجوز فر�ض ال�سريبة عليه فـي هذه الدولة االأخرى .

والتي  الدويل  النقل  فـي  تعمل  التي  والطائرات  ال�سفن  فـي  املتمثل  املال  راأ�ض   -  3

مت�سلة  منقولة  اأموال  فـي  املتمثل  املال  وراأ�ض   ، متعاقدة  بدولة  مقيم  يديرها 

بت�سغيل هذه ال�سفن والطائرات ، يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة فقط .

هذه  فـي  لل�سريبة  متعاقدة  بدولة  مقيم  اأي  مال  لراأ�ض  العنا�سر  كل  تخ�سع   -  4

الدولة فقط .
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املــادة الثالثة والع�سرون

جتنب االزدواج ال�سريبي 

1 - يتم حتديد ال�سريبة الأي مقيم فـي جمهورية اأملانيا االحتادية على النحو االآتي : 

اأ - ما لـم ي�سمح بخ�سم ما يقابل ال�سريبة االأجنبية وفقا للفقرة )1/ب( يعفى 

من تطبيق اأ�س�ض ربط ال�سريبة االأملانية اأي عن�سر للدخل ين�ساأ فـي �سلطنة 

فر�ض  االتفاقية  لهذه  وفقا  وميكن  فيها  كائن  لراأ�سمال  عن�سر  واأي  عمان 

ال�سريبة عليه فـي �سلطنة عمان . 

       فـي حالة عنا�سر الدخل من اأرباح االأ�سهم ت�سري االأحكام ال�سابقة فقط على 

هذه االأرباح والتي تدفع اإىل �سركة )فيما عدا �سركات الت�سامن( مقيمة فـي 

متلك  عمان  �سلطنة  فـي  مقيمة  �سركة  قبل  من  االحتادية  اأملانيا  جمهورية 

ال�سركة االأملانية ب�سفة مبا�سرة ع�سرة باملائة ) 10%( على االأقل من راأ�سمالها 

والتي مل يتم خ�سمها عند حتديد اأرباح ال�سركة التي وزعت اأرباح االأ�سهم . 

      وتعفى من تطبيق اأ�س�ض ربط ال�سريبة على راأ�ض املال اأي م�ساهمة اإذا دفعت 

عنها اأرباح االأ�سهم تكون معفاة وفقا للفقرة ال�سابقة .

ب - مع مراعاة اأحكام قانون ال�سريبة االأملانية املتعلقة باملبلغ امل�سموح به كخ�سم 

مقابل ال�سريبة االأجنبية ، فاإن ال�سريبة العمانية املدفوعة طبقا لقوانني 

�سلطنة عمان وهذه االتفاقية تخ�سم مقابل ال�سريبة االأملانية على الدخل 

وامل�ستحقة على عنا�سر الدخل االآتية : 

1 - اأرباح االأ�سهم التي مل يتم تناولها فـي الفقرة الفرعية )1/اأ( والتي ت�سمل 

تلك املبينة فـي الفقرة الفرعية )2/ج( من املادة )10( .

2 - االأتاوى .

3 - اأتعاب املديرين .

4 - عنا�سر الدخل باملعنى الوارد فـي املادة )17( .

الدخل  عنا�سر  الفقرة )1/اأ( على  اأحكام  دون  الفقرة )1/ب(  اأحكام  ت�سري   - ج 

التي مت منها احل�سول  باملادتني )7( و )10( وعلى االأ�سول  وفقا لتعريفها 

الدخل  اأن  االحتادية  اأملانيا  بجمهورية  املقيم  يثبت  مل  اإذا  الدخل  هذا  على 

اأن  اأو  الربح  التي حتقق فيها  الن�ساط  �سنة  فـي  امل�ستقرة  للمن�ساأة  االإجمايل 
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التي  الن�ساط  �سنة  فـي  �سلطنة عمان  فـي  املقيمة  لل�سركة  االإجمايل  الدخل 

دفعت منها اأرباح االأ�سهم قد مت احل�سول عليه ب�سورة مطلقة اأو �سبه مطلقة 

من   )1( الفقرة  من   )6( اإىل   )1( من  باالأرقام  املحدد  مبعناها  اأن�سطة  من 

وي�سري   . اخلارجية  ال�سريبية  للعلقات  االأملاين  القانون  من   )8( الق�سم 

ذلك على االأموال الثابتة التي ت�ستخدمها املن�ساأة امل�ستقرة وعلى الدخل من 

هذه االأموال الثابتة للمن�ساأة امل�ستقرة )الفقرة 4 من املادة 6( وعلى االأرباح 

من الت�سرف فـي هذه االأموال الثابتة )الفقرة 1 من املادة 13( وفـي االأموال 

امل�ستقرة  املن�ساأة  لن�ساط  املخ�س�سة  االأموال  من  جزءا  ت�سكل  التي  املنقولة 

)الفقرة 2 من املادة 13( . 

د - حتتفظ جمهورية اأملانيا االحتادية مع ذلك باحلق فـي مراعاة عنا�سر الدخل 

االتفاقية وذلك  االأملانية وفقا الأحكام هذه  ال�سريبة  املعفاة من  املال  وراأ�ض 

عند حتديد معدل ال�سريبة . 

هـ - على الرغم من اأحكام الفقرة )1/اأ( يتم جتنب االزدواج ال�سريبي بال�سماح 

بخ�سم �سريبي وفقا ملا جاء بالفقرة )1/ب( . 

املال  لراأ�ض  اأو  للدخل  عنا�سر  اإخ�ساع  املتعاقدتني  الدولتني  فـي  مت  اإذا   -  1

الأحكام خمتلفة من هذه االتفاقية اأو مت ن�سبتها اإىل اأ�سخا�ض خمتلفني 

9( ومل ميكن التو�سل لت�سوية  )با�ستثناء من ت�سري عليهم اأحكام املادة 

هذا اخللف باتباع االإجراءات املن�سو�ض عليها فـي املادة )25( وكان من 

نتيجة اخل�سوع للأحكام املختلفة اأو الن�سبة اإىل االأ�سخا�ض املختلفني اأن 

الدخل اأو راأ�ض املال مو�سوع هذا االختلف �سيظل غري خا�سع لل�سريبة 

اأو تفر�ض عليه �سريبة اأقل من ال�سريبة التي كانت �ستفر�ض فـي حالة 

عدم وجود هذا االختلف ،

2 - اأو اإذا حدث بعد الت�ساور الواجب مع ال�سلطة املخت�سة فـي �سلطنة عمان 

طريق  عن  عمان  �سلطنة  باإخطار  االحتادية  اأملانيا  جمهورية  قامت  اأن 

القنوات الدبلوما�سية بعنا�سر الدخل االأخرى التي تزمع فـي اأن تطبق 

اأحكام الفقرة )1/ب( عليها ، يتم عندئذ جتنب االزدواج ال�سريبي فيما 

يتعلق بالدخل الذي مت االإخطار عنه باإجراء خ�سم �سريبي اعتبارا من 

اليوم االأول من ال�سنة امليلدية التي مت فيها توجيه االإخطار . 
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2 - يتم جتنب االزدواج ال�سريبي فـي �سلطنة عمان كما ياأتي : 

فـي  لل�سريبة  يخ�سع  اأن  يجوز  دخل  على  عمان  �سلطنة  فـي  مقيم  ح�سل  اإذا 

جمهورية اأملانيا االحتادية بالتطبيق الأحكام هذه االتفاقية  ، فاإن �سلطنة عمان 

ت�سمح بخ�سم مبلغ من ال�سريبة املفرو�سة على دخل هذا املقيم يعادل �سريبة 

اأو باإجراء اخل�سم ،  اإما مبا�سرة  اأملانيا االحتادية  الدخل املدفوعة فـي جمهورية 

ال�سريبة )كما هي  اأن يزيد على ذلك اجلزء من  اأن ذلك اخل�سم ال يجوز  اإال 

حم�سوبة قبل اخل�سم( الذي ين�سب اإىل الدخل الذي يجوز فر�ض ال�سريبة عليه 

فـي جمهورية اأملانيا االحتادية .

املــادة الرابعة والع�سرون

عدم التمييز

1 - ال يجوز اإخ�ساع مواطني دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى الأي �سرائب 

اأو التزامات اأخرى تتعلق بهذه ال�سرائب تكون خمتـلفة اأو اأكرث عبئا من ال�سرائب 

اأو االلتزامات ال�سريبية التي يخ�سع لها اأو يجوز اأن يخ�سع لها مواطنو هذه 

الدولـة املتعاقدة االأخرى ممن يوجـــدون فـي الظـــروف ذاتهـــا ، وب�سفــــة خا�ســــة 

ما يتعلق باالإقامة . 

2 - االأ�سخا�ض عدميو اجلن�سية املقيمني فـي دولة متعاقدة ال يخ�سعون فـي اأي من 

اأي التزامات تتعلق بهذه ال�سرائب تكون  اأو  الدولتني املتعاقدتني الأي �سرائب 

خمتلفـــة اأو اأكثـــر عبئـــا من ال�سرائـــب وااللتزامات املتعلقة بها التي يخ�سع لها 

اأو يجوز اأن يخ�سع لها مواطنو الدولة املعنية ممن يوجدون فـي الظروف ذاتها . 

االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  دولة متعاقدة  مل�سروع  امل�ستقرة  املن�ساأة  - ال تخ�سع   3

ل�سرائب تفر�ض عليها فـي هذه الدولة االأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�سرائب 

التي تفر�ض على م�سروعات هذه الدولة االأخرى والتي متار�ض االأن�سطة ذاتها . 

وال يجوز تف�سري هذا الن�ض على اأنه ينطوي على اإلزام اأي دولة متعاقدة مبنح 

املقيمني فـي الدولة املتعاقدة االأخرى اأي خ�سم اأو اإعفاءات اأو تخفي�سات �سخ�سية 

الأغرا�ض ال�سرائب والتي ال متنحها �سوى للمقيمني فيها فقط .

والفقرة   )9( املادة  )1( من  الفقرة  اأحكام  عليها  ت�سري  التي  احلاالت  با�ستثناء   -  4

)5( من املادة )11( اأو الفقرة )6( من املادة )12( ، فاإن فوائد الديون واالأتاوى 
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الدولة  فـي  مقيم  اإىل  متعاقدة  دولة  م�سروع  يدفعها  التي  االأخرى  والنفقات 

لل�سريبة  اخلا�سعة  االأرباح  حتديد  لغر�ض  خ�سمها  يتم  االأخرى  املتعاقدة 

لهذا امل�سروع وفقا لل�سروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت اإىل مقيم فـي الدولة 

املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال ، ومبثل ذلك فاإن اأي ديون ت�ستحق على م�سروع دولة 

متعاقدة ملقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى يتم خ�سمها الأغرا�ض حتديد راأ�ض 

املال اخلا�سع لل�سريبة لهذا امل�سروع وفقا لل�سروط ذاتها كما لو كانت ت�ستحق 

على امل�سروع ملقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال .

5 - م�سروعات اأي دولة متعاقدة والتي ميلك روؤو�ض اأموالها كليا اأو جزئيا اأو ي�سيطر 

عليها بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة �سخ�ض اأو اأكرث مقيم فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى ، ال يجوز اأن تخ�سع فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال الأي �سرائب 

ال�سرائب  من  عبئا  اأكرث  اأو  خمتلفة  تكون  ال�سرائب  بهذه  تتعلق  التزامات  اأو 

امل�سروعات  لها  تخ�سع  اأن  يجوز  اأو  لها  تخ�سع  التي  بها  املتعلقة  وااللتزامات 

االأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال .

6 - ت�سري اأحكام هذه املادة على ال�سرائب التي ت�سملها هذه االتفاقية .

املــادة اخلام�سة والع�سرون

اإجراءات االتفاق املتبادل 

1 - اإذا تبني ل�سخ�ض اأن االإجراءات التي اتخذتها اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو كلتاهما 

قد اأدت اأو توؤدي اإىل فر�ض �سريبة عليه مبا يخالف اأحكام هذه االتفاقية ، يجوز له 

بغ�ض النظر عن االأحكام التي تن�ض عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني 

املتعاقدتني ، اأن يعر�ض منازعته على ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة املتعاقدة التي 

يقيم فيها اأو على ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها 

اإذا كانت حالته تخ�سع الأحكام الفقرة )1( من املادة )24( . ويجب عر�ض املنازعة 

فر�ض  عنه  نتج  الذي  باالإجراء  االأول  االإخطار  تاريخ  من  �سنوات  ثلث  خلل 

�سريبة تخالف اأحكام هذه االتفاقية . 

2 - اإذا تبني لل�سلطة املخت�سة اأن املعار�سة لها ما يربرها ، واإذا مل تكن قادرة بذاتها 

على التو�سل اإىل حل منا�سب لذلك ، فاإنها ت�سعى اإىل االتفاق املتبادل مع ال�سلطة 

ال�سريبة  فر�ض  جتنب  بق�سد  وذلك   ، االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  املخت�سة 
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املخالفة الأحكام االتفاقية . ويطبق اأي اتفاق يتم التو�سل اإليه بغ�ض النظر عن 

مدد التقادم املحددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني . 

التو�سل عن طريق  اإىل  املتعاقدتني  الدولتني  املخت�ستان فـي  ال�سلطتان  3 - ت�سعى 

تطبيق  اأو  بتف�سري  يتعلق  فيما  ين�ساأ  �سك  اأو  �سعوبات  اأي  املتبادل حلل  االتفاق 

اأحكام هذه االتفاقية ، كما يجوز لهما الت�ساور معا لتجنب االزدواج ال�سريبي فـي 

احلاالت التي مل يتم الن�ض عليها فـي هذه االتفاقية .

فيما  مبا�سرة  االت�سال  املتعاقدتني  الدولتني  فـي  املخت�ستني  لل�سلطتني  يجوز   -  4

ممثليهما  من  اأو  ال�سلطتني  من  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  ذلك  وي�سمل   ، بينهما 

بغر�ض التو�سل اإىل اتفاق باملفهوم املحدد فـي الفقرات ال�سابقة .

املــادة ال�ساد�سة والع�سرون

تبادل املعلومات 

1 - تقوم ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات اللزمة 

املتعاقدتني  للدولتني  الداخلية  القوانني  لتنفيذ  اأو  املادة  هذه  اأحكام  لتنفيذ 

املتعلقة بال�سرائب التي ت�سملها هذه االتفاقية وذلك فـي احلدود التي ال تكون 

فيها هذه ال�سرائب غري متفقة مع اأحكام هذه االتفاقية وملنع التهرب ال�سريبي . 

ويتم تبادل املعلومات دون التقيد باأحكام املادة )1( .

2 - تعامل اأي معلومات ا�ستلمت مبوجب الفقرة )1( من قبل دولة متعاقدة كمعلومات 

اأ�سوة باملعلومات التي يتم احل�سول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه  �سرية 

ال�سلطات )مبا فيها املحاكم واجلهات  اأو  الدولة ويف�سى بها فقط للأ�سخا�ض 

حتديـــد  اأو  االتهــام  اأو  التنفيـــذ  اأو  التح�سيـــل  اأو  بالربـــط  املخت�ســـة  االإداريــــة( 

اال�ستئنافات فيما يتعلق بال�سرائب امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( ، اأو باملراقبة على 

اأو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات  اأولئك االأ�سخا�ض  هذه الن�ساطات . وعلى 

لهذه االأغرا�ض فقط ، ولكن يجوز اإف�ساء �سريتها عند نظر الدعاوى الق�سائية 

العمومية اأمام املحاكم اأو عند اإ�سدار االأحكام الق�سائية .

3 - ال يجوز باأي حال من االأحوال اأن تف�سر اأحكام الفقرتني )1( و )2( على اأنهما 

تفر�سان التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء : 

الدولة  لتلك  االإدارية  واملمار�سة  للقوانني  خمالفة  اإدارية  اإجراءات  لتنفيذ   - اأ 

املتعاقدة اأو للدولة املتعاقدة االأخرى .
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ب - لتقديـــم معلومـــات ال ميكـــن احل�ســول عليهـــا طبقـــا للقوانيــــن اأو االإجــــراءات 

املعتادة للإدارة فـي تلك الدولة املتعاقدة اأو فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

ج - لتقديــــــم معلومــــات تــــوؤدي اإىل اإف�ســـاء �سريـــة اأي حرفـــة اأو ن�ســـاط �سناعـــي 

اأو جتاري اأو �سر مهني اأو طريقة جتارية اأو معلومات يكون اإف�ساء �سرية اأي 

منها متعار�سا مع النظام العام .

الدولة  تقوم   ، املادة  هذه  مبوجب  متعاقدة  دولة  قبل  من  معلومات  طلبت  اإذا   -  4

املعلومات  على  للح�سول  املعلومات  جمع  اإجراءات  با�ستعمال  االأخرى  املتعاقدة 

املطلوبة ، بالرغم من اأن تلك الدولة االأخرى قد ال حتتاج مثل هذه املعلومات 

خا�سع  ال�سابقة  اجلملة  فـي  الوارد  االلتزام  اإن   . باخلا�سة  �سريبتها  الأغرا�ض 

لتقييدات الفقرة )3( ، وال يجوز باأي حال من االأحوال اأن تف�سر هذه التقييدات 

على اأن دولة متعاقدة ت�ستطيع رف�ض اإعطاء معلومات فقط الأنه لي�ض لها اهتمام 

حملي فـي هذه املعلومات .

5 - ال يجوز باأي حال تف�سري الفقرة )3( على اأن دولة متعاقدة ت�ستطيع رف�ض اإعطاء 

معلومات فقط الأن املعلومات حمفوظة لدى م�سرف اأو موؤ�س�سة مالية اأخرى اأو 

اأو الأنها تتعلق بحقوق   ، اأو قدرة ائتمانية  اأو �سخ�ض يت�سرف وفق وكالة  ممثل 

ملكية �سخ�ض ما .

      تقوم الدولتان املتعاقدتان بتبادل هذه املعلومات طبقا الأحكام هذه املادة ، بغ�ض 

باالأنظمة  اخلا�سة  املتعاقدتان  للدولتان  املحلية  القوانني  النظر عن متطلبات 

امل�سرفية اأو املوؤ�س�سات املالية االأخرى .

املــادة ال�سابعة والع�سرون

االإجراءات املتعلقة بال�سرائب املفرو�سة من املنبع

1 - اإذا فر�ست فـي اإحدى الدولتني املتعاقدتني �سرائب على اأرباح االأ�سهم اأو فوائد 

الديون اأو االأتاوى اأو العنا�سر االأخرى للدخل التي يح�سل عليها �سخ�ض مقيم 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق احلجز من املنبع ، فاإن حق الدولة امل�سار 

اأوال فـي حجـــز ال�سريبـــة باملعدل املن�سو�ض عليه فـي قوانينها الداخلية  اإليهـــا 

ال يتاأثر باأحكام هذه االتفاقية . ويتم ا�سرتداد ال�سريبة املحجوزة من املنبع بناء 

على طلب املمول فـي حالة وفـي حدود تخفي�ض هذه ال�سريبة اأو عدم فر�سها 

وفقا لهذه االتفاقية .
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2 - يجب تقدمي طلبات اال�سرتداد خلل اأربع �سنوات من نهاية ال�سنة امليلدية التي 

مت فيها تطبيق ال�سريبة املحجوزة من املنبع على اأرباح االأ�سهم اأو فوائد الديون 

اأو االأتاوى اأو العنا�سر االأخرى للدخل بغ�ض النظر عن مدد التقادم املن�سو�ض 

عليها فـي القوانني الداخلية لكل دولة متعاقدة . 

باتخاذ  املتعاقدتني  الدولتني  من  كل  تقوم   )1( الفقرة  اأحكام  من  الرغم  على   -  3

اإجراءات ميكن ا�ستنادا لها اأن يراعى عند دفع مبالغ الدخل غري اخلا�سعة وفقا 

فـي  منخف�ض  مبعدل  ل�سريبة  فقط  اخلا�سعة  اأو  �سريبة  الأي  االتفاقية  لهذه 

دولة امل�سدر ، عدم خ�سم ال�سريبة اأو خ�سم ال�سريبة باملعدل املحدد فـي املادة 

املتعلقة بهذا الدخل فقط . 

4 - يجوز للدولة املتعاقدة التي تن�ساأ فيها عنا�سر الدخل اأن تطلب احل�سول على 

�سهادة من ال�سلطة املخت�سة ب�ساأن االإقامة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

 املــادة الثامنة والع�سرون

تطبيق االتفاقية فـي حاالت خا�سة 

اأي دولة متعاقدة  اأحكام هذه االتفاقية مبا يحول دون تطبيق  1 - ال يجوز تف�سري 

الأحكام قانونها الداخلي املتعلقة مبنع التهرب اأو التجنب ال�سريبي .

اأحكـــام الفقــــرة )1( اإىل االزدواج ال�سريبــــي تقـــوم ال�سلطتــــان  اأدى تطبيــــق  اإذا   - 2

هذا  �ساأن جتنب  فـي   )25( املادة  الأحكام  وفقا  بينهما  فيما  بالت�ساور  املخت�ستان 

االزدواج ال�سريبي . 

 املــادة التا�سعة والع�سرون

اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية وامل�سوؤولون القن�سليون

1 - ال يرتتب على هذه االتفاقية االإخلل باالمتيازات ال�سريبية الأع�ساء البعثات 

الدبلوما�سية اأو امل�سوؤولني القن�سليني املقررة مبوجب القواعد العامة للقانون 

الدويل اأو مبقت�سى اتفاقيات خا�سة .

2 - مع عدم االإخلل بحكم املادة )4( ، فاإن اأي فرد يكون ع�سوا فـي بعثــة دبلوما�سيـة 

اأو اأي م�سوؤول قن�سلي من دولــة متعاقـدة ويكون مقره كائنا فـي الدولة املتعاقدة 
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الدولة  فـي  مقيما  االتفاقية  هذه  الأغرا�ض  يعترب  اأخرى  دولة  فـي  اأو  االأخرى 

املوفدة ب�سرط : 

اإليها  املوفد  الدولة  فـي  لل�سريبة  الدويل خا�سعا  للقانون  اأن ال يكون وفقا   - اأ 

فيما يتعلق بالدخل من م�سادر خارج هذه الدولة اأو على راأ�ض املال الكائن 

خارجها .

ب - واأن يكون خا�سعا فـي الدولة املوفدة لللتزامات ذاتها املتعلقة بال�سريبة على 

دخله االإجمايل اأو على راأ�ض املال واملفرو�سة على املقيمني فـي هذه الدولة .

املــادة الثالثـون

ملحق االتفاقية

يعترب امللحق املرافق جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية .

املــادة احلادية والثالثون

�سريان االتفاقية 

1 - يتم الت�سديق على هذه االتفاقية ويتم تبادل وثائق الت�سديق عليها فـي اأقرب 

وقت ممكن .

2 - ت�سري هذه االتفاقية بعد �سهر من تبادل وثائق الت�سديق عليها .

3 - ت�سري اأحكام هذه االتفاقية وفقا ملا ياأتي :

من  اعتبارا  املدفوعة  للمبالغ   : املنبع  من  املحجوزة  بال�سرائب  يتعلق  فيما   - اأ 

اليوم االأول من �سهر يناير فـي ال�سنة امليلدية التالية مبا�سرة لل�سنة التي 

تكون فيها االتفاقية نافذة .

ب - فيما يتعلق بال�سرائب االأخرى : لل�سرائب املفرو�سة عن ال�سنوات ال�سريبية 

التي تبداأ اعتبارا من اليوم االأول من �سهر يناير فـي ال�سنة امليلدية التالية 

مبا�سرة لل�سنة التي تكون فيها االتفاقية نافذة . 

ج - "فيما يتعلق بالنقل الدويل ب�ساأن ال�سرائب املفرو�سة اأو التي �ستفر�ض عن 

ال�سنة ال�سريبية 1985 وال�سنوات ال�سريبية اللحقة ، وفقا للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 

4 ، 8 ، والفقرة 3 من املادة 13 ، والفقرة 3 من املادة 15 ، والفقرة 3 من املادة 

22 ، واملواد 23 ، 24 و 25 ".
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املــادة الثانية والثالثون

اإنهاء االتفاقية

تظل هذه االتفاقية نافذة ملدة غري حمدودة ، ولكن يجوز الأي من الدولتني املتعاقدتني 

لغاية اليوم الثلثني من �سهر يونيو فـي اأي �سنة ميلدية تبداأ بعد انتهاء خم�ض �سنوات 

من تاريخ �سريان االتفاقية اأن توجه اإىل الدولة املتعاقدة االأخرى اإخطارا كتابيا باإنهائها 

من خلل القنوات الدبلوما�سية ، وفـي هذه احلالة يوقف �سريان االتفاقية وفقا ملا ياأتي : 

اأ - فيما يتعلق بال�سرائب املحجوزة من املنبع : للمبالغ املدفوعة اعتبارا من اليوم 

التي مت فيها  لل�سنة  التالية مبا�سرة  امليلدية  ال�سنة  فـي  يناير  �سهر  االأول من 

توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية .

ال�سريبية  ال�سنوات  املفرو�سة عن  ب - فيما يتعلق بال�سرائب االأخرى : لل�سرائب 

التالية  امليلدية  ال�سنة  فـي  يناير  �سهر  من  االأول  اليوم  من  اعتبارا  تبداأ  التي 

مبا�سرة لل�سنة التي مت فيها توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية .

اإثباتا ملا تقدم قام املوقعان اأدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما بالتوقيع على هذه االتفاقية .

حررت فـي مدينة م�سقط فـي يوم 2012/8/15م املوافق1433/9/26هـ من ن�سختني اأ�سليتني 

متطابقتني باللغة العربية واللغة االأملانية واللغة االإجنليزية ولكل منها حجيـة مت�ساوية ، 

وفـي حالة االختلف فـي تف�سري الن�سني باللغتني االأملانيــة والعربية يعتـد بالن�ض املعد 

باللغة االإجنليزية .

                             عـن                                                           عـن

                   �سلطنـة عمان                            جمهورية اأملانيا االحتادية 
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ملحق االتفاقية

بني �سلطنة عمان 

وجمهورية اأملانيا االحتادية

لتجنب االزدواج ال�سريبي 

بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وعلى راأ�س املال

عند التوقيع على االتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية اأملانيا االحتادية لتجنب االزدواج 

ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وعلى راأ�ض املال ، اتفقت جمهورية اأملانيا االحتادية 

و�سلطنة عمان على االأحكام االآتية لهذا امللحق ، والذي يعترب جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية 

امل�سار اإليها : 

1 - فيما يتعلق باملادة )2( : 

اإهمال  اأو  اأي مبلغ م�ستحق فيما يتعلق باأي اإخلل  "ال�سريبة"  ال ت�سمل كلمة 

بالن�سبة لل�سرائب التي ت�سري عليها هذه االتفاقية ، اأو ما ميثل غرامة مفرو�سة 

بالن�سبة لهذه ال�سرائب . 

2 - فيما يتعلق باملادة )4( : 

، والذي تعترب حكومة  ب�سلطنة عمان  للدولة  العام  يعترب �سندوق االحتياطي 

�سلطنة عمان املالكة امل�ستفيدة منه وتتوىل اإدارته ، مقيما ب�سلطنة عمان الأغرا�ض 

هذه االتفاقية .

3 - فيما يتعلق باملادة )7( : 

املتعاقدة  الدولة  فـي  ن�ساط  مببا�سرة  متعاقدة  دولة  م�سروع  قيام  حالة  فـي   - اأ 

االأخرى عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فيها ، يتم حتديد اأرباح هذه املن�ساأة 

امل�ستقرة على اأ�سا�ض الن�ساط الفعلي الذي با�سرته هذه املن�ساأة امل�ستقرة وفـي 

اأو خدمات ، يتم  حدود هذا الن�ساط . وكذلك فـي حالة تنفيذ عقود اأعمال 

حتديد اأرباح املن�ساأة امل�ستقرة على اأ�سا�ض ذلك اجلزء من العقد الذي قامت 

املن�ساأة امل�ستقرة بتنفيذه فعل .

للمن�ساأة  الب�سائع  توريد  من  الرئي�سي  املركز  عليها  يح�سل  التي  االأرباح   - ب 

امل�ستقرة اأو من تنفيذ جزء من عقد فـي الدولة املتعاقدة الكائن فيها املركز 

الرئي�سي للم�سروع ، تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة فقط . ويتم حتديد 

هذه االأرباح وفقا الأ�س�ض مو�سوعية دون اأي تقدير �سخ�سي . 
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ج - فيمــا يتعلــق بالفقــرة )3( من املادة )7( : ال ي�سمح بخ�سم اأي مبالغ ت�ستحــق 

اأو تدفع )فيما عدا �سداد امل�سروفات الفعلية ( من املن�ساأة امل�ستقرة اإىل املركز 

الرئي�سي للم�سروع ، اأو اإىل اأي من مراكزه االأخرى ، من قبيل : 

1 - االأتاوى اأو الر�سوم اأو املدفوعات املماثلة االأخرى مقابل ا�ستخدام براءات 

االخرتاع اأو احلقوق االأخرى . 

2 - العمولة مقابل خدمات حمددة متت تاأديتها اأو مقابل االإدارة .

3 - الفائدة على االأموال التي يتم اإقرا�سها للمن�ساأة امل�ستقرة با�ستثناء حالة 

امل�سروعات امل�سرفية . 

4 - فيما يتعلق باملادتني )7( و )14( : 

املبالغ املدفوعة مقابل اخلدمات الفنية مبا فـي ذلك الدرا�سات اأو اأعمال امل�ساحة 

ذات الطابع العلمي اأو اجليولوجي اأو الفني ، اأو مقابل العقود الهند�سية مبا فـي 

ذلك �سور الت�سميمات املتعلقة بها اأو مقابل اخلدمات اال�ست�سارية اأو االإ�سرافية ، 

تعترب مبثابة مدفوعات تخ�سع حلكم املادة )7( اأو املادة )14( من االتفاقية . 

5 - فيما يتعلق باملادتني )10( و )11( : 

على الرغم من اأحكام املادتني )10( و )11( من االتفاقية يجوز فر�ض ال�سريبة 

ووفقا  فيها  تن�ساأ  التي  املتعاقدة  الدولة  فـي  الديون  وفوائد  االأ�سهم  اأرباح  على 

لقوانني هذه الدولة اإذا كانت هذه الفوائد وتلك االأرباح : 

اأ - قد ا�ستحقت من حقوق اأو ديون تت�سمن حق امل�ساركة فـي االأرباح مبا فـي ذلك 

الدخل امل�ستحق لل�سريك املو�سى مقابل م�ساركته بهذه ال�سفة اأو من قر�ض 

ب�سعر فائدة مرتبط بربح املقرت�ض اأو من �سندات امل�ساركة فـي االأرباح باملعنى 

املحدد فـي القانون ال�سريبي جلمهورية اأملانيا االحتادية .

ب - وقابلة للخ�سم عند حتديد اأرباح املدين بهذا الدخل . 

6 - فيما يتعلق باملادة )18( : 

اأحكام الفقرة )1( من املادة )18( فاإن املبالغ التي تدفع ب�سفة  على الرغم من 

متكررة اأو غري متكررة من قبل جمهورية اأملانيا االحتادية اأو Land اأو تق�سيم 

عن  كتعوي�ض  عمان  �سلطنة  فـي  مقيم  �سخ�ض  الأي  حملية  �سلطة  اأو  �سيا�سي 

الإعادة  املدفوعات  ذلك  فـي  )مبا  احلرب  ب�سبب  ال�سرر  اأو  ال�سيا�سية  امللحقة 
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احلال اإىل ما كانت عليه( اأو ب�سبب اخلدمة الع�سكرية اأو اخلدمة املدنية البديلة 

، تخ�سع  اأي واقعة مماثلة  اأو حتقق  التح�سني من مر�ض  اأو  ب�سبب جرمية  اأو 

لل�سريبة فـي جمهورية اأملانيا االحتادية فقط . 

7 - فيما يتعلق باملادة )19( : 

باملكافاأة  يتعلق  فيما  اأي�سا   )19( املادة  من   )2( و   )1( الفقرتني  اأحكام  ت�سري 

املدفوعة من معهد جوته اأو من الهيئة االأملانية للتبادل العلمي )DAAD( فـي 

اأي منهما ، ويجوز لل�سلطتني املخت�ستني  اأو ل�سالح  اأملانيا االحتادية  جمهورية 

عن طريق االتفاق املتبادل تنظيم معاملة مماثلة للمكافاأة التي تدفعها املعاهد 

امل�سابهة فـي الدولتني املتعاقدتني . واإذا مل تخ�سع املكافاأة لل�سريبة فـي الدولة 

التي مت فيها تاأ�سي�ض املركز ت�سري فـي هذه احلالة اأحكام املادة )15( .

8 - فيما يتعلق باملادة )26( : 

اإذا مت وفقا للقانون الداخلي تبادل البيانات ال�سخ�سية مبوجب هذه االتفاقية ، 

فاإن االأحكام االإ�سافية االآتية تطبق ومبراعاة االأحكام القانونية املعمول بها فـي 

كل من الدولتني املتعاقدتني : 

االأغرا�ض  ا�ستخدامها فقط فـي  البيانات  اإليها  الوارد  االإدارية  اأ - يجوز للجهة 

هذه  قدمت  التي  االإدارية  اجلهة  حددتها  التي  ال�سروط  ومبراعاة  املحددة 

البيانات . 

ب - تقـــوم اجلهـــــة االإداريــــة الوارد اإليها البيانـــات اإذا ما طلب منها ذلك باإخطار 

التي  والنتائج  املقدمة  البيانات  ا�ستخدام  عن  البيانات  قدمت  التي  اجلهة 

تو�سلت اإليها منها .

 ، االإداريــة املخت�سة فقط  اإىل اجلهـــات  ال�سخ�سيـــة  البيانـــات  ج - يجـــوز تقديـــم 

وال يجوز تقدميها بعد ذلك اإىل جهات اإدارية اأخرى اإال مبوافقة م�سبقة من 

اجلهة االإدارية التي قدمت البيانات .

د - تلتزم اجلهة االإدارية التي تقدم البيانات بتاأكيد �سحة البيانات و�سرورتها 

يفر�سها  قيود  اأي  مراعاة  مع   ، اأجله  من  قدمت  الذي  للغر�ض  ومنا�سبتها 

اأنه قد مت تقدمي بيانات  القانون الداخلي على تقدمي البيانات . واإذا تبني 

اجلهة  اإخطار  يتم  تقدميها  الواجب  من  يكن  مل  بيانات  اأو  �سحيحة  غري 

اأو ا�ستبعاد مثل  اإليها البيانات فورا لتتوىل بدورها ت�سحيح  االإدارية الوارد 

هذه البيانات . 
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هـ - يتعني فـي حالة طلب ال�سخ�ض املعني اإخطاره بالبيانات املقدمة عنه واملتعلقة 

به وباال�ستخدام املحدد لها . وال ين�ساأ االلتزام باالإخطار اإذا ما ثبت اأن ثمة 

�سالح عام فـي االحتفاظ بها يفوق �سالح ال�سخ�ض املعني فـي االإخطار . وفـي 

بالبيانات  اإخطاره  فـي  املعني  ال�سخ�ض  حق  يكون  االأخرى  احلاالت  جميع 

القائمة املتعلقة به خا�سعا الأحكام القانون الداخلي فـي الدولة املتعاقدة التي 

تتمتع بال�سيادة على االإقليم الذي قدم فيه طلب االإخطار . 

و - تكون اجلهة االإدارية الوارد اإليها البيانات م�سوؤولة وفقا لقوانينها الداخلية 

ب�سبب تقدمي  للقانون من �سرر  اأي �سخ�ض خلفا  يتعلق مبا ي�سيب  فيما 

البيانات التي يتم تبادلها وفقا لهذه االتفاقية . 

اأحكاما  البيانات  قدمت  التي  االإدارية  للجهة  الداخلي  القانون  ت�سمن  اإذا   - ز 

االإدارية  اجلهة  هذه  فاإن   ، املقدمة  ال�سخ�سية  البيانات  ال�ستبعاد  خا�سة 

عن  النظر  وبغ�ض   . لذلك  تبعا  البيانات  اإليها  الوارد  اجلهة  اإخطار  تتوىل 

هذا القانون يتم ا�ستبعاد البيانات ال�سخ�سية املقدمة فورا مبجرد �سريورتها 

غري الزمة للغر�ض الذي قدمت من اأجله . 

ح - تلتزم اجلهات االإدارية التي تقدم البيانات واجلهات التي ترد اإليها باالحتفاظ 

ب�سجلت ر�سمية تقيد فيها تقدمي وت�سلم البيانات ال�سخ�سية . 

ط - تلتـــزم اجلهـــات االإداريـــة التي تقـدم البيانـــات واجلهات التي ترد اإليها باتخـــاذ 

االإجراءات اللزمة للمحافظة على البيانات ال�سخ�سية املقدمة وعدم ال�سماح 

باالطلع عليها اأو اإف�سائها اأو تغيريها فـي غري احلاالت امل�سرح بها . 
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      Agreement 

 

between 

 

the Sultanate of Oman  

 

and 

 

the Federal Republic of Germany 

 

for the Avoidance of Double Taxation with 

 

respect to Taxes on Income and on Capital 

 

The Sultanate of Oman 

 

and 

 

The Federal Republic of Germany, 

 

 

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of the avoidance of 

double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on 

income and on capital, 

 

Have agreed as follows: 

 

Article 1 

Persons Covered 

 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the 

Contracting States. 
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Article 2 

Taxes Covered 

 

(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on 

behalf of a Contracting State or of a "Land" or a political subdivision or local 

authority, irrespective of the manner in which they are levied. 

 

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes 

imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of 

capital, including taxes on gains from the alienation of movable or 

immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by 

enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 

 

(3) The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular: 

 

 a) in the Federal Republic of Germany: 

 

 i. the income tax (Einkommensteuer), 

 ii. the corporation tax (Kö ِ  rperschaftsteuer),   

 iii. the trade tax (Gewerbesteuer) and 

 iv. the capital tax (Vermö ِ  gensteuer) 

   

 including the supplements levied thereon  

 

 (hereinafter referred to as "German tax"); 

 b)   in the Sultanate of Oman: 

 

 the income tax (hereinafter referred to as "Omani tax"). 

 

(4) The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar 

taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in 

addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the 

Contracting States shall notify each other of any significant changes, which 

have been made in their respective taxation laws.  
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Article 3 

General Definitions 

 

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 

 

 a) the term "Sultanate of Oman" means the territory of the Sultanate of 

Oman and the islands belonging thereto, including the territorial 

waters and any area outside the territorial waters over which the 

Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the 

laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign rights and 

jurisdiction in the sense of subparagraph (a) of paragraph (1) of 

Article 56 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 

signed on December 10, 1982 with respect to the exploration and 

exploitation of the natural resources of the sea-bed and the sub-soil 

and the superjacent waters; 

 

 b) the term "Federal Republic of Germany" means its territory as well 

as the area of the sea-bed, its sub-soil and the superjacent water 

column adjacent to the territorial sea, in so far as the Federal 

Republic of Germany may exercise sovereign rights and jurisdiction 

in accordance with international law and its national legislation in 

the sense of subparagraph (a) of paragraph (1) of Article 56 of the 

United Nations Convention on the Law of the Sea, signed on 

December 10, 1982 for the purpose of exploring, exploiting, 

conserving and managing the living and non-living natural resources; 

 

 c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" 

mean the Sultanate of Oman or the Federal Republic of Germany as 

the context requires; 

 

 d) the term "person" means an individual, a company and any other 

body of persons; 

 

 e) the term "company" means any body corporate or any entity, which 

is treated as a body corporate for tax purposes; 
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 f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the 

other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on 

by a resident of a Contracting State or an enterprise carried on by a 

resident of the other Contracting State; 

 

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or 

aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when 

the ship or aircraft is operated solely between places in the other 

Contracting State;   

 

h) the term “national” means: 

 

   i. in respect of the Federal Republic of Germany, 

 any German within the meaning of the Basic Law of the Federal 

Republic of Germany and any legal person, partnership or association 

deriving its status as such from the laws in force in the Federal 

Republic of Germany; 

 

ii. in respect of the Sultanate of Oman, 

 any individual possessing the nationality of the Sultanate of Oman 

and any legal person, partnership or association deriving its status as 

such from the laws in force in the Sultanate of Oman; 

 

  i) the term “competent authority” means : 

 

i.  in the case of the Federal Republic of Germany, the Federal 

Ministry of Finance or the agency to which it has delegated its 

powers; 

 

ii. in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or 

its authorized representative. 

  

(2) As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting 

State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise 

requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State 

for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning 
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under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to 

the term under other laws of that State.  

 

Article 4 

Resident 

 

(1) For the purposes of this Agreement, the term “ resident of a Contracting 

State” means: 

 

a) in the case of the Federal Republic of Germany, a person who under 

the laws of the Federal Republic of Germany is subject to unlimited 

tax liability therein and includes  the Federal Republic of Germany 

and a “Land”, a political subdivision or a local authority thereof; and 

 

b) in the case of the Sultanate of Oman, an individual who has his 

domicile or residence in the Sultanate of Oman and is a national 

thereof and a company which is incorporated in the Sultanate of 

Oman and has its place of effective management therein and 

includes  the Sultanate of Oman and a political subdivision or a 

local authority thereof. 

 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a 

resident of both Contracting States, then his status shall be determined as 

follows: 

 

  a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has 

a permanent home available to him; if he has a permanent home 

available to him in both States, he shall be deemed to be a resident 

only of the State with which his personal and economic relations are 

closer (centre of vital interests); 

 

 b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be 

determined, or if he has not a permanent home available to him in 

either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in 

which he has an habitual abode; 
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 c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he 

shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a 

national; 

 

 d) if the status of the resident cannot be determined by reason of 

subparagraphs (a) to (c) in that sequence, the competent authorities 

of the Contracting States shall settle the question by mutual 

agreement. 

 

(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 

individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to 

be a resident only of the State in which its place of effective management is 

situated. 

 

Article 5 

Permanent Establishment  

 

(1) For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” 

means a fixed place of business through which the business of an enterprise 

is wholly or partly carried on. 

 

(2) The term “permanent establishment” includes especially: 

 

a) a place of management; 

b) a branch; 

c) an office; 

d) a factory; 

e) a workshop, and  

 f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction 

of natural resources. 

 

(3) A building site or construction or assembly or installation project 

constitutes a permanent establishment only if it lasts more than nine months. 

 

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term 

"permanent establishment" shall be deemed not to include : 
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 a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of 

goods or merchandise belonging to the enterprise; 

 

 b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 

enterprise solely for the purpose of storage or display; 

 

 

 c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 

enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 

 

 d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose 

of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for 

the enterprise; 

 

 e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose 

of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory 

or auxiliary character; 

 

 f) the maintenance of a fixed place of business solely for any 

combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), 

provided that the overall activity of the fixed place of business 

resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary 

character. 

 

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, where a person - 

other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is 

acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other 

Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent 

establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any 

activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person: 

 

 a) has, and habitually exercises in that State an authority to conclude 

contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such 

person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if 

exercised through a fixed place of business, would not make this 

fixed place of business a permanent establishment under the 

provisions of that paragraph; or 
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 b) has no such authority, but habitually maintains in the first-

mentioned State a stock of goods or merchandise from which he 

delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise. 

 

(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 

Contracting State merely because it carries on business in that State through a 

broker, general commission agent or any other agent of an independent 

status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their 

business and no conditions are made or imposed between them in their 

commercial and financial relations, which differ from those usually agreed 

between independent persons. 

 

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State 

controls or is controlled by a company which is a resident of the other 

Contracting State or which carries on business in that other State (whether 

through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute 

either company a permanent establishment of the other. 

 

Article 6 

Income from Immovable Property 

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable 

property (including income from agriculture or forestry) situated in the other 

Contracting State may be taxed in that other State. 

 

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has 

under the law of the Contracting State in which the property in question is 

situated. The term shall in any case include property accessory to immovable 

property, livestock and equipment used in agriculture (including the breeding 

and cultivation of fish) and forestry, rights to which the provisions of general 

law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and 

rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or 

the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall 

also be considered as "immovable property". Ships and aircraft shall not be 

regarded as immovable property. 
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(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the 

direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 

 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from 

immovable property of an enterprise and to income from immovable property 

used for the performance of independent personal services. 

 

Article 7 

Business Profits 

 

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in 

that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting 

State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise 

carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in 

the other State but only so much of them as is attributable to that permanent 

establishment. 

 

(2) Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an 

enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting 

State through a permanent establishment situated therein, there shall in each 

Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits 

which it might be expected to make if it were a distinct and separate 

enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar 

conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it 

is a permanent establishment. 

 

 

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be 

allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the 

business of the permanent establishment, including executive and general 

administrative expenses so incurred, whether in the State in which the 

permanent establishment is situated or elsewhere. 

 

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the 

profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an 

apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, 

nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining 
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the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The 

method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall 

be in accordance with the principles contained in this Article. 

 

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of 

the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise 

for the enterprise. 

 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to 

be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same 

method year by year unless there is good and sufficient reason to the 

contrary. 

 

(7) This Article shall also apply to income from participation in a partnership. 

It shall further apply to remuneration received by a partner from the 

partnership for activities in the service of the partnership and for the granting 

of loans or the provision of assets, where such remuneration is attributable 

under the tax law of the Contracting State in which the permanent 

establishment is situated to the income derived by a partner from that 

permanent establishment. 

 

(8) Where profits include items of income which are dealt with separately in 

other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall 

not be affected by the provisions of this Article. 

 

Article 8 

Shipping and Air Transport 

 

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships 

or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting 

State. 

 

(2) For the purposes of this Article, the term "profits from the operation of 

ships or aircraft in international traffic" shall include profits from  

 

 a) the occasional rental of ships or aircraft on a bare-boat basis; and 
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 b) the use or rental of containers (including trailers and ancillary 

equipment used for transporting the containers), if these activities 

pertain to the operation of ships or aircraft in international traffic. 

 

(3) For the purposes of this Article, interest on funds directly connected with 

the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as 

profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions 

of Article 11 shall not apply in relation to such interest. 

 

(4) The provisions of this Article shall also apply to profits from the 

participation in a pool, a joint business or an international operating agency. 

 

 

Article 9 

Associated Enterprises 

 

(1) Where 

 

 a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 

Contracting State, or 

 

  b) the same persons participate directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of a Contracting 

State and an enterprise of the other Contracting State, and in either 

case conditions are made or imposed between the two enterprises in 

their commercial or financial relations which differ from those 

which would be made between independent enterprises, then any 

profits which would, but for those conditions, have accrued to one 

of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so 

accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed 

accordingly. 

 

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that 

State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other 

Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so 

included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-
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mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been 

those which would have been made between independent enterprises, then 

that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax 

charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard 

shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent 

authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other. 

 

Article 10 

Dividends 

 

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to 

a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.  

 

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of 

which the company paying the dividends is a resident and according to the 

laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of 

the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 

 

 a) five (5) per cent of the gross amount of the dividends if the 

beneficial owner is a company which holds directly at least ten (10) 

per cent of the capital of the company paying the dividends; 

 b) ten (10) per cent of the gross amount of the dividends in all other 

cases; 

 

 c)  notwithstanding the provisions of sub-paragraphs (a) and (b), fifteen 

(15) per cent of the gross amount of the dividends if the distributing 

company is a real estate investment company that is tax-exempt 

regarding all or parts of its profits or that can deduct the 

distributions in determining its profits. 

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the 

profits out of which the dividends are paid. 

 

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, 

"jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or 

other income which is subjected to the same taxation treatment as income 

from shares by the laws of the State of which the company making the 
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distribution is a resident and distributions on certificates of an investment 

fund or investment trust. 

 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial 

owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on 

business in the other Contracting State of which the company paying the 

dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or 

performs in that other State independent personal services from a fixed base 

situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is 

effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In 

such case the provisions of Article 7 or Article14, as the case may be, shall 

apply. 

 

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives 

profits or income from the other Contracting State, that other State may not 

impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such 

dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in 

respect of which the dividends are paid is effectively connected with a 

permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor 

subject the company's undistributed profits to a tax on the company's 

undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits 

consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. 

 

Article 11 

Interest 

 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 

Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is 

the beneficial owner of the interest and is subject to tax in respect of the 

interest in that other Contracting State.  

 

(2) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims 

of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income 

from government securities and income from bonds or debentures, including 

premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. 

Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the 

purpose of this Article. 
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(3) The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of 

the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 

other Contracting State in which the interest arises, through a permanent 

establishment situated therein, or performs in that other State independent 

personal services from a fixed base situated therein, and the debt–claim in 

respect of which the interest is paid is effectively connected with such 

permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 

7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

 

(4) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is 

that State itself, a “Land”, a political subdivision, a local authority or a 

resident of that State.  Where, however, the person paying the interest, 

whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting 

State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the 

indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is 

borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall 

be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed 

base is situated.  

 

(5) Where, by reason of a special relationship between the payer and the 

beneficial owner or between both of them and some other person, the amount 

of the interest, having regard  

 

to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have 

been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of 

such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-

mentioned amount of interest.  In such case, the excess part of the payments 

shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due 

regard being had to the other provisions of this Agreement. 

 

Article 12 

Royalties 

 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 

Contracting State may be taxed in that other State.  
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(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in 

which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial 

owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so 

charged shall not exceed eight (8) per cent of the gross amount of the 

royalties.  

 

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind 

received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of 

literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, 

trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use 

of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for 

information concerning industrial, commercial or scientific experience. The 

term "royalties" shall also include payments of any kind for the use or the 

right to use a person's name, picture or any other similar personality rights 

and on payments received as consideration for the registration of entertainers' 

or sportsmen's performances by radio or television. 

 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial 

owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on 

business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a 

permanent establishment situated therein, or performs in that other State 

independent personal services from a fixed base situated therein, and the right 

or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected 

with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions 

of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

 

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer 

is that State itself, a “Land”, a political subdivision, a local authority or a 

resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, 

whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting 

State a permanent establishment or fixed base in connection with which the 

liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by 

such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be 

deemed to arise in the Contracting State in which the permanent 

establishment or fixed base is situated. 
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(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the 

beneficial owner or between both of them and some other person, the amount 

of the royalties, having regard to the use, right or information for which they 

are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the 

payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the 

provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount of 

royalties. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable  

 

according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the 

other provisions of this Agreement. 

 

Article 13 

Capital Gains 

 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 

immovable property referred to in Article 6 and situated in the other 

Contracting State may be taxed in that other State. 

 

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the 

business property of a permanent establishment which an enterprise of a 

Contracting State has in the other Contracting State or of movable property 

pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the 

other Contracting State for the purpose of performing independent personal 

services, including such gains from the alienation of such a permanent 

establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may 

be taxed in that other State. 

 

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 

ships or aircraft operated in international traffic, or movable property 

pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in 

that Contracting State. 

 

(4) Gains from the alienation of any property other than that referred to in 

paragraphs 1 to 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the 

alienator is a resident. 
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Article 14 

Independent Personal Services 

 

(1) Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State 

in respect of professional services or other activities of an independent 

character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base 

regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of 

performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be 

taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed 

base. 

 

(2) The term "professional services" includes especially independent 

scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the 

independent activities of physicians, dentists, lawyers, engineers, architects 

and accountants. 

 

Article 15 

Dependent Personal Services 

 

(1) Subject to the provisions of Articles 16 to 19 of this Agreement, salaries, 

wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting 

State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless 

the employment is exercised in the other Contracting State. If the 

employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may 

be taxed in that other State.  

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a 

resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the 

other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 

 

 a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 

exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 

commencing or ending in the fiscal year concerned, and 

 b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not 

a resident of the other State, and 
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 c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a 

fixed base which the employer has in the other State. 

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration 

derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft 

operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State of 

which the enterprise operating the ship or aircraft is a resident. 

 

Article 16 

Directors' Fees 

 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a 

Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a 

company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in 

that other State. 

 

Article 17 

Artistes and Sportsmen 

 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived 

by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, 

motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, 

from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, 

may be taxed in that other State. 

 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer 

or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or 

sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding 

the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in 

which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. 

 

(3) Paragraphs 1 and 2 shall not apply to income accruing from the exercise 

of activities by artistes or sportsmen in a Contracting State where the visit to 

that State is financed entirely or mainly from public funds of the other State, 

a "Land", a political subdivision or a local authority or by an organisation 

which in that other State is recognised as a charitable organisation. In such a 
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case the income may be taxed only in the Contracting State of which the 

individual is a resident. 

 

 

Article 18 

Pensions, Annuities and Similar Payments 

 

(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and 

similar payments or annuities paid to a resident of a Contracting State from 

the other Contracting State shall only be taxable in the first-mentioned State.  

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments received by an 

individual being a resident of a Contracting State from the statutory social 

insurance of the other Contracting State shall be taxable only in that other 

State. 

 

(3) The term "annuities" means certain amounts payable periodically at stated 

times, for life or for a specified or ascertainable period of time, under an 

obligation to make the payments in return for adequate and full consideration 

in money or money's worth. 

 

Article 19 

Government Service 

 

(1) 

 a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a 

pension, paid by a Contracting State, a "Land", a political 

subdivision or a local authority or some other legal entity under 

public law of that State to an individual in respect of services 

rendered to that State, "Land", political subdivision or local 

authority or any other legal entity under public law shall be taxable 

only in that State. 

 

     b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall 

be taxable only in the other Contracting State if the services are 

rendered in that State and if the individual is a resident of that State 

and  
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 i. is a national of that State or 

 ii. did not become a resident of that State solely for the purpose of 

rendering the services. 

 (2) 

 a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, 

a "Land", a political subdivision or a local authority or any other 

legal entity under public law of that State to an individual in respect 

of services rendered to that State, "Land", political subdivision or 

local authority or any other legal entity under public law shall be 

taxable only in that State. 

 

b) However, such pension shall be taxable only in the other 

Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, 

that State. 

 (3) The provisions of Articles 15, 16, 17 or 18 of this Agreement shall apply 

to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions in respect 

of services rendered in connection with a business carried on by a 

Contracting State, a "Land", a political subdivision or a local authority or any 

other legal entity under public law of that State. 

 

(4) The provisions of paragraph 1 shall likewise apply in respect of 

remuneration paid, under a development assistance programme of a 

Contracting State, a "Land", a political subdivision or a local authority, out of 

funds exclusively supplied by that State, "Land", political subdivision or 

local authority, to a specialist or volunteer seconded to the other Contracting 

State with the consent of that other State. 

 

Article 20 

Visiting Professors, Teachers and Students 

 

(1) An individual who visits a Contracting State at the invitation of that State 

or of  approved universities, colleges, schools, museums or other cultural 

institutions of that State or under an official programme of cultural exchange 

for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching, 

giving lectures or carrying out research at such institution and who is, or was 

immediately before that visit, a resident of the other Contracting State shall 
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be exempt from tax in the first-mentioned State on his remuneration for such 

activity, provided that such remuneration is derived by him from sources 

outside that State. 

 

(2) Payments which a student or business apprentice who is or was 

immediately before visiting a Contracting State a resident of the other 

Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for 

the purpose of his education or training receives for the purpose of his 

maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided 

that such payments arise from sources outside that State. 

 

Article 21 

Other Income 

 

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not 

dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in 

that State. 

 

(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than 

income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if 

the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries 

on business in the other Contracting State through a permanent establishment 

situated therein, or performs in that other State independent personal services 

from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of 

which the income is paid is effectively connected with such permanent 

establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or 

Article14, as the case may be, shall apply. 

 

Article 22 

Capital 

 

(1) Capital represented by immovable property referred to in Article 6, 

owned by a resident of a Contracting State and situated in the other 

Contracting State, may be taxed in that other State. 

 

(2) Capital represented by movable property forming part of the business 

property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
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State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to 

a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other 

Contracting State for the purpose of performing independent personal 

services, may be taxed in that other State. 

 

(3) Capital represented by ships and aircraft operated by a resident of a 

Contracting State in international traffic, and by movable property pertaining 

to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State. 

 

(4) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be 

taxable only in that State. 

  

Article 23 

Elimination of Double Taxation 

 

(1) Tax shall be determined in the case of a resident of the Federal Republic 

of Germany as follows: 

 

 a) Unless foreign tax credit is to be allowed under sub-paragraph (b), 

there shall be exempted from the assessment basis of the German 

tax any item of income arising in the Sultanate of Oman and any 

item of capital situated within the Sultanate of Oman which, 

according to this Agreement, may be taxed in the Sultanate of 

Oman.  

 

In the case of items of income from dividends the preceding 

provision shall apply only to such dividends as are paid to a 

company (not including partnerships) being a resident of the Federal 

Republic of Germany by a company being a resident of the 

Sultanate of Oman at least ten (10) per cent of the capital of which is 

owned directly by the German company and which were not 

deducted when determining the profits of the company distributing 

these dividends.  
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There shall be exempted from the assessment basis of the taxes on 

capital any shareholding the dividends of which if paid, would be 

exempted, according to the foregoing sentences. 

 

b) Subject to the provisions of German tax law regarding credit for 

foreign tax, there shall be allowed as a credit against German tax on 

income payable in respect of the following items of income the 

Omani tax paid under the laws of the Sultanate of Oman and in 

accordance with this Agreement: 

 

   i. dividends not dealt with in sub-paragraph (a) including 

dividends described in subparagraph (c) of paragraph 2 of 

Article 10; 

 

   ii. royalties; 

 

   iii. directors' fees;  

 

   iv. items of income in the meaning of Article 17. 

 

 c) The provisions of sub-paragraph (b) shall apply instead of the 

provisions of sub-paragraph (a) to items of income as defined in 

Articles 7 and 10 and to the assets from which such income is 

derived if the resident of the Federal Republic of Germany does not 

prove that the gross income of the permanent establishment in the 

business year in which the profit has been realised or of the 

company resident in the Sultanate of Oman in the business year for 

which the dividends were paid was derived exclusively or almost 

exclusively from activities within the meaning of nos. 1 to 6 of 

paragraph 1 of section 8 of the German Law on External Tax 

Relations (Aussensteuergesetz); the same shall apply to immovable 

property used by a permanent establishment and to income from this 

immovable property of the permanent establishment (paragraph 4 of 

Article 6) and to profits from the alienation of such immovable 

property (paragraph 1 of Article 13) and of the movable property 

forming part of the business property of the permanent 

establishment (paragraph 2 of Article 13).  
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  d) The Federal Republic of Germany, however, retains the right to take 

into account in the determination of its rate of tax the items of 

income and capital, which are under the provisions of this 

Agreement exempted from Germany tax. 

 

  e) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) double taxation 

shall be avoided by allowing a tax credit as laid down in sub-

paragraph (b). 

 i. if in the Contracting States items of income or capital are 

placed under different provisions of this Agreement or 

attributed to different persons (except pursuant to Article 9) 

and this conflict cannot be settled by a procedure in accordance 

with Article 25, and if as a result of this difference in 

placement or attribution the relevant income or capital would 

remain untaxed or be taxed lower than without this conflict; or  

    

   ii. if after due consultation with the competent authority of the 

Sultanate of Oman the Federal Republic of Germany notifies 

the Sultanate of Oman through diplomatic channels of other 

items of income to which it intends to apply the provisions of 

sub-paragraph (b). Double Taxation is then avoided for the 

notified income by allowing a tax credit from the first day of 

the calendar year in which the notification was made. 

 

(2) In the Sultanate of Oman double taxation shall be avoided as follows: 

 

Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in 

accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the 

Federal Republic of Germany, the Sultanate of Oman shall allow as a 

deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the 

income tax paid in the Federal Republic of Germany, whether directly or by 

deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income 

tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the 

income which may be taxed in the Federal Republic of Germany. 
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Article 24 

Non-discrimination 

 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other 

Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith 

which is other or more burdensome than the taxation and connected 

requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, 

especially with respect to residence, are or may be subjected.  

 

(2) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be 

subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement 

connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation 

and connected requirements to which nationals of the State concerned in the 

same circumstances are or may be subjected. 

 

(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 

Contracting State has in the other Contracting State shall not be less 

favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of 

that other State carrying on the same activities. This provision shall not be 

construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other 

Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation 

purposes which it grants only to its own residents. 

 

(4) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of 

Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other 

disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the 

other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable 

profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they 

had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts 

of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting 

State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such 

enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 

contracted to a resident of the first-mentioned State. 

 

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 

owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the 

other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to 
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any taxation or any requirement connected therewith which is other or more 

burdensome than the taxation and connected requirements to which other 

similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 

 

(6) The provisions of this Article shall apply to the taxes covered by this 

Agreement. 

 

Article 25 

Mutual Agreement Procedure 

 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the 

Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance 

with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies 

provided by the domestic law of those States, present his case to the 

competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if 

his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting 

State of which he is a national. The case must be presented within three years 

from the  

 

first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the 

provisions of the Agreement. 

 

 (2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to 

be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to 

resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the 

other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not 

in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be 

implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 

Contracting States. 

 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to 

resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the 

interpretation or application of the Agreement. They may also consult 

together for the avoidance of double taxation in cases not provided for in the 

Agreement. 
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 (4) The competent authorities of the Contracting States may communicate 

with each other directly, including through a joint commission consisting of 

themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement 

in the sense of the preceding paragraphs. 

 

Article 26 

Exchange of Information 

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 

information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement 

or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by 

this Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the 

Agreement as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information 

is not restricted by Article 1.  

 

(2) Any information received by a Contracting State shall be treated as secret 

in the same manner as information obtained under the domestic laws of that 

State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts 

and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, 

the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals 

in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or 

authorities shall use the information only for such purposes. They may 

disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 

 

(3) In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to 

impose on a Contracting State the obligation: 

 

 a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 

administrative practice of that or of the other Contracting State; 

 

 b) to supply information which is not obtainable under the laws or in 

the normal course of the administration of that or of the other 

Contracting State; 

 

 c) to supply information which would disclose any trade, business, 

industrial, commercial or professional secret or trade process, or 
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information, the disclosure of which would be contrary to public 

policy (ordre public). 

 

(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this 

Article, the other Contracting State shall use its information gathering 

measures to obtain the requested information, even though that other State 

may not need such information for its own tax purposes. The obligation 

contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 

3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting 

State to decline to supply information solely because it has no domestic 

interest in such information.  

 

(5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a 

Contracting State to decline to supply information solely because the 

information is held by a bank, other financial institution, nominee or person 

acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership 

interests in a person. These information shall be exchanged by the 

Contracting States in accordance with this Article irrespective of the 

procedures required by the domestic laws of the Contracting States 

concerning banks or other financial institutions. 

 

Article 27 

Procedural Rules for Taxation at Source 

 

(1) If in one of the Contracting States the taxes on dividends, interest, 

royalties or other items of income derived by a person who is a resident of 

the other Contracting State are levied by withholding at source, the right of 

the first-mentioned State to apply the withholding of tax at the rate provided 

under its domestic law shall not be affected by the provisions of this 

Agreement. The tax withheld at source shall be refunded on application by 

the taxpayer if and to the extent that it is reduced by this Agreement or ceases 

to apply.  

 

(2) Refund applications must be submitted within four years from the end of 

the calendar year in which the withholding tax was applied to the dividends, 

interest, royalties or other items of income irrespective of the time limits 

provided for in the domestic law of each Contracting State. 
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(3) Notwithstanding paragraph 1, each Contracting State shall provide for 

procedures to the effect that payments of income subject under this 

Agreement to no tax or only to reduced tax in the State of source may be 

made without deduction of tax or with deduction of tax only at the rate 

provided in the relevant Article. 

 

(4) The Contracting State in which the items of income arise may ask for a 

certificate by the competent authority on the residence in the other 

Contracting State. 

 

Article 28 

Application of the Agreement in Special Cases 

 

(1) This Agreement shall not be interpreted to mean that a Contracting State 

is prevented from applying its domestic legal provisions on the prevention of 

tax evasion or tax avoidance. 

 

(2) If the provisions of paragraph 1 result in double taxation, the competent 

authorities shall consult each other pursuant to Article 25 on how to avoid 

double taxation. 

 

 

Article 29 

Members of Diplomatic Missions and Consular Officers 

 

(1) Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of 

diplomatic missions or consular officers under the general rules of 

international law or under the provisions of special agreements. 

 

(2) Notwithstanding the provisions of Article 4, an individual who is a 

member of a diplomatic mission or a consular officer of a Contracting State 

which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be 

deemed for the purposes of this Agreement to be a resident of the sending 

State if: 
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 a) in accordance with international law he is not liable to tax in the 

receiving State in respect of income from sources outside that State 

or on capital situated outside that State, and 

 

 b) he is liable in the sending State to the same obligations in relation to 

tax on his total income or on capital as are residents of that State. 

 

Article 30 

Protocol 

 

The attached Protocol shall be an integral part of this Agreement. 

 

Article 31 

Entry into Force 

 

(1) This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall 

be exchanged as soon as possible. 

 

(2) The present Agreement shall enter into force one month from the date of 

the exchange of instruments of ratification. 

 

(3) The provisions of this Agreement shall have effect: 

 

  a) in the case of taxes withheld at source, in respect of amounts paid on 

or after the first day of January of the calendar year next following 

that in which the Agreement entered into force; 

 

b) in the case of other taxes, in respect of taxes levied for taxable years 

beginning on or after the first day of January of the calendar year 

next following that in which the Agreement entered into force; 

 

c) insofar as they are related to international traffic (Articles 1, 2, 3, 4, 8, 

paragraph 3 of Article 13, paragraph 3 of Article 15, paragraph 3 of 

Article 22, Articles 23, 24 and 25) in respect to taxes charged or 

chargeable for the taxation year 1985 and subsequent taxation years. 

d)  

 
-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )992(

31 

Article 32 

Termination 

 

This Agreement shall remain in force for an unlimited period but either of the 

Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar 

year beginning after the expiration of a period of five years from the date of 

its entry into force, give the other Contracting State, through diplomatic 

channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement 

shall cease to have effect: 

 

 a) in the case of taxes withheld at source, in respect of amounts paid on 

or after the first day of January of the calendar year next following 

that in which notice of termination is given; 

 

 b) in the case of other taxes, in respect of taxes levied for taxable years 

beginning on or after the first day of January of the calendar year 

next following that in which notice of termination is given 

 

 

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this 

Agreement. 

 

 

Done at Muscat on 26/9/1433AH, corresponding to15/8/2012, in two 

originals, each in the Arabic, German and English languages, all three texts 

being authentic. In the case of divergent interpretation of the Arabic and the 

German texts, the English text shall prevail. 

 

 

 

 

For the         For the    

Sultanate of Oman     Federal Republic of Germany  
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Protocol 

 

to the Agreement 

 

between 

 

the Sultanate of Oman 

 

and 

 

the Federal Republic of Germany 

 

for the Avoidance of Double Taxation withrespect to Taxes on Income 

and on Capital 

 

On signing the Agreement between the Sultanate of Oman and the Federal 

Republic of Germany for the Avoidance of Double Taxation with respect to 

Taxes on Income and on Capital, the Federal Republic of Germany and the 

Sultanate of Oman, have in addition agreed on the following provisions of 

the Protocol which shall form an integral part of the said Agreement: 

 

1. With reference to Article 2:  

 

The term "tax" shall not include any amount which is payable in respect 

of any default or omission in relation to the taxes to which this 

Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to 

those taxes. 

 

2.      With reference to Article 4: 

 

The State General Reserve Fund of the Sultanate of Oman, which is 

beneficially owned and controlled by the Sultanate of Oman, will be a 

resident of the Sultanate of Oman for the purposes of the Agreement. 
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3. With reference to Article 7: 

 

a) Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the 

other Contracting State through a permanent establishment situated 

therein, the profits of that permanent establishment shall be 

determined on the basis of and to the extent of the actual activity 

carried on by that permanent establishment. Likewise, in the case of 

contracts for works or services executed, the profits of the permanent 

establishment shall be determined on the basis of that part of the 

contract, which is actually carried out by that permanent 

establishment.  

 

b) Profits derived by the head office from the supply of goods to the 

permanent establishment or from carrying out the part of the 

contract in the Contracting State in which the head office of the 

enterprise is situated shall be taxable only in that State. Such profits 

shall be determined on the basis of arm’s length principle. 

 

c) In respect of paragraph 3 of Article 7, no deduction shall be allowed 

in respect of amounts paid or charged (otherwise than towards 

reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment 

to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way 

of: 

 

i. royalties, fees or other similar payments in return for the use of 

patents or other rights; 

 

ii. commission, for specific services performed or for 

management; and 

 

iii. interest on moneys lent to the permanent establishment, except 

in the case of a banking enterprise. 

 

4. With reference to Articles 7 and 14: 

 

Payments received as a consideration for technical services, including 

studies or surveys of a scientific, geological or technical nature, or for 

engineering contracts including blue prints related thereto, or for 
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consultancy or supervisory services shall be deemed to be payments to 

which the provisions of Article 7 or Article 14 of the Agreement apply. 

 

 

5. With reference to Articles 10 and 11: 

 

Notwithstanding the provisions of Articles 10 and 11 of this Agreement, 

dividends and interest may be taxed in the Contracting States in which 

they arise, and according to the laws of that State, if they are:  

 

a) derived from rights or debt-claims carrying a right to participate in 

profits, including income derived by a silent partner (''stiller 

Gesellschafter'') from his participation as such, or from a loan with 

an interest rate linked to borrower's profit ("partiarisches Darlehen") 

or from profit sharing bonds (''Gewinnobligationen'') within the 

meaning of the tax law of the Federal Republic of Germany; and 

 

 b)  deductible in the determination of profits of the debtor of such 

income. 

 

 

6. With reference to Article 18: 

 

Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 18, recurrent or 

non-recurrent payments made by the Federal Republic of Germany, a 

"Land", a political subdivision or a local authority to a person resident in 

the Sultanate of Oman as compensation for political persecution or for a 

damage sustained as a result of war (including restitution payments) or 

of military or civil alternative service or of a crime, vaccination or a 

similar event shall be taxable only in the Federal Republic of Germany. 

 

7.      With reference to Article 19: 

 

The provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 19 shall likewise apply 

in respect of remuneration paid by or for the Goethe Institute  or the 

German Academic Exchange Service ("Deutscher Akademischer 

Austauschdienst") of the Federal Republic of Germany. Corresponding 

treatment of the remuneration of other comparable institutions of the 

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )992(

24 

Contracting States may be arranged by the competent authorities by 

mutual agreement. If such remuneration is not taxed in the State where 

the institution was founded, the provisions of Article 15 shall apply. 

 

 

8.    With reference to Article 26: 

 

         If in accordance with domestic law personal data are exchanged under 

this Agreement, the following additional provisions shall apply subject to 

the legal provisions in effect for each Contracting State: 

 

a) The receiving agency may use such data only for the stated purpose 

and shall be subject to the conditions prescribed by the supplying 

agency. 

 

b) The receiving agency shall on request inform the supplying agency 

about the use of the supplied data and the results achieved thereby. 

 

c) Personal data may be supplied only to the responsible agencies. Any 

subsequent supply to other agencies may be effected only with the 

prior approval of the supplying agency. 

 

d) The supplying agency shall be obliged to ensure that the data to be 

supplied are accurate and that they are necessary for and 

proportionate to the purpose for which they are supplied. Any bans on 

data supply prescribed under applicable domestic law shall be 

observed. If it emerges that inaccurate data or data which should not 

have been supplied have been supplied, the receiving agency shall be 

informed of this without delay. That agency shall be obliged to 

correct or erase such data. 

 

e) Upon application the person concerned shall be informed of the 

supplied data relating to him and of the use to which such data are to 

be put. There shall be  

 

no obligation to furnish this information if on balance it turns out that 

the public interest in withholding it outweighs the interest of the 

person concerned in receiving it. In all other respects, the right of the 
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person concerned to be informed of the existing data relating to him 

shall be governed by the domestic law of the Contracting State in 

whose sovereign territory the application for the information is made. 

 

f) The receiving agency shall bear liability in accordance with its 

domestic laws in relation to any person suffering unlawful damage as 

a result of supply under the exchange of data pursuant to this 

Agreement.  

 

g) If the domestic law of the supplying agency provided for special 

provisions for the erasion of the personal data supplied, that agency 

shall inform the receiving agency accordingly. Irrespective of such 

law, supplied personal data shall be erased once they are no longer 

required for the purpose for which they were supplied.  

 

h) The supplying and the receiving agencies shall be obliged to keep 

official records of the supply and receipt of personal data. 

 

i) The supplying and the receiving agencies shall be obliged to take 

effective measures to protect the personal data supplied against 

unauthorised access, unauthorised alteration and unauthorised 

disclosure. 
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