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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/23

بالت�سديـق علـى اتفاقيـة 

بني حكومــة �سلطنـة عمــان وحكومــة اليابـان 

لتجنـب االزدواج ال�سريبـي ومنع التهرب ال�سريبي

 بالن�سبة لل�سرائب على الدخل

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلــــى التفاقيــــــــة بـــــني حكومــــــــة �سلطنــــــــة عمــــــان ، وحكومـــــــة اليابـان لتجـــــــنب الزدواج 

ال�سريبــي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائـب على الدخـل ، واملوقعة فـي م�سقـــط 

بتاريـخ 7 ربيع الأول 1435هـ ، املوافق 9 يناير 2014م ، 

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 : 19 من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 19 من مايـــــــــــــو �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــة

بيــن حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة اليابـان

لتجنــب االزدواج ال�سريبــي ومنــع التهــرب ال�سريبــي 

بالن�سبــة لل�سرائــب علــى الدخــل

اإن حكومـــة �سلطنـــة عمـــان وحكومـــة اليابــــان ، رغبــــة منهمـــا فــــي اإبـــرام اتفاقيــة لغــر�ض 

جتنــب االزدواج ال�سريبـــي ومنـــع التهــــرب ال�سريبـــي بالن�سبــــة لل�سرائـــب علــى الدخــــل ، 

قــــد اتفقتــــا علــى ما يلــي :

املــادة االأولـــــى

االأ�سخــــا�ص امل�سمولــــون

تطبــــق هـــــذه االتفاقيــــــة علــــى االأ�سخــــا�ض املقيميـــــن فـــي اإحــــدى الدولتيــــن املتعاقدتيــــن 

اأو فـــي كلتيهمـــا .

املــادة الثانيــــة

ال�سرائــب التــي تتناولهــا االتفاقيــة

1 - ت�سري هذه االتفاقية على ال�سرائب التالية : 

 اأ - بالن�سبة لليابان : 

1 - �سريبة الدخل .

2 - �سريبة ال�سركات .

3 - �سريبة الدخل اخلا�سة الإعادة التعمري .

4 - �سريبة ال�سركات اخلا�سة الإعادة التعمري .

5 - �سرائب االإقامة املحلية .

)وي�سار اإليها فـيما بعد بــــ"ال�سريبة اليابانية"( .

ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان : 

  - �سريبة الدخل .

)وي�سار اإليها فـيما بعد بــــ"ال�سريبة العمانية"( .
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2  - ت�ســري هــذه االتفاقيــة اأي�ســا علــى اأي �سرائــب مماثلــة اأو م�سابهــة ب�سفـة جوهرية 

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

ال�سلطتان  . وتقوم  اأو لتحل حملها  اإليها فـي الفقرة )1(  امل�سار  باالإ�سافة لل�سرائب 

املخت�ستــــان فـــي الدولتيـــن املتعاقدتيـــن باإخطـــار بع�سهمــــا البعــ�ض باأيــــة تعديــــالت 

جوهريــــة فـــــي قوانيـــن ال�سرائــب اخلا�ســـة بهــما خـــالل فتـــرة منا�سبـــة بعـــد اإجـــراء 

التعديالت .

املــادة الثالـثــــة

تعريفــــات عامــــة 

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

اأ - يق�سد بكلمة "اليابان" عندما ي�ستخدم باملعنى اجلغرافـي كل اإقليم اليابان وي�سمل 

ذلـــك بحــرها االإقليمــي والتــي تطبــق فـيهــا القوانيــن النافــذة املتعلقــة بال�سريبــة 

اليابانيــة واأي منطقـــة خـــارج بحرهـــا االإقليمـــي وي�سمــل ذلـــك قــاع بحــرها وباطــن 

اأر�سهــــا التــــي متــــار�ض عليهــــا اليابـــان حقــــوق ال�سيــــادة وفقــــا للقانــــون الدولــــي 

والتــي تطبــق عليهـــا القوانيـــن النافــذة املتعلقــة بال�سريبــــة اليابانيــة . 

 ب - يق�ســــد بعبــارة "�سلطنــة عمــان" اإقليــم �سلطنــة عمـان واجلـزر التابعــة لهــا ، وي�سمــل 

ذلــك امليــاه االإقليميــة واأي منطقــة خــارج امليــاه االإقليميــة يجــوز ل�سلطنـــة عمــان 

اأن متار�ض عليها - وفقا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان - حقوق ال�سيادة 

اأر�سه  فـيما يتعلق با�ستك�ساف وا�ستغالل املوارد الطبيعية فـي قاع البحر وباطن 

وفـي املياه التي تعلوه .

ج - يق�ســـد بعبارتـــي"دولــــة متعاقـــدة" و "الدولـــة املتعاقــدة االأخــرى" "�سلطنـــة عمــان 

اأو اليابان" ح�سبما يقت�سيه �سياق الن�ض .

د - تعني كلمة "�سريبة" ال�سريبة العمانية اأو ال�سريبة اليابانية ، ح�سبما يقت�سيه 

�سياق الن�ض . 

هـ - ت�سمل كلمة "�سخ�ض" اأي �سخ�ض طبيعي واأي �سركة واأي جمموعة من االأ�سخا�ض . 

 و - يق�سـد بكلمـة "ال�سركــة" اأي �سخـ�ض اعتـبـاري اأو اأي كيــان يعامــل ك�سخــ�ض اعتبــاري 

الأغرا�ض ال�سريبة .
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الأخرى"  املتعاقدة  الدولة  دولــة متعاقــدة" و"م�سروع  "م�ســروع  بعبارتــي  - يق�صــد  ز 

يديره  م�ســروع  اأو   ، متعاقــدة  دولــة  مــن  مقيــم  يديــره  م�صــروع   ، التوالــي  علــى 

مقيم من الدولة املتعاقدة الأخرى .

ح - يق�صــد بعبــارة "النقــل الدولــي" اأي نقــل ب�صفـينــة اأو طائــرة يديــره م�صــروع تابــع 

لدولـــة متعاقـــدة با�صتثنــــاء النقــل بال�صفـينـــة اأو الطائــرة بيــن اأماكــن تقــع فقــط 

فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى . 

ط- يق�صد بكلمة "مواطن" :   

1- بالن�صبة لليابان ، اأي فرد يحوز على اجلن�صية اليابانية ، واأي �صخ�ص اعتباري 

�صخ�صية  بدون  منظمة  اأي  اأو   ، اليابان  قوانني  وفق  تنظيمه  اأو  اإن�صاوؤه  مت 

اعتباري مت  �صخ�ص  اأنها  على  اليابانية  ال�صريبة  لأغرا�ص  تعامل  اعتبارية 

اإن�صاوؤها اأو تنظيمها مبوجب قوانني اليابان .

2- بالن�صبــــة ل�صلطنــــة عمـــان ، اأي فــرد يحــوز علــى اجلن�صيـــة العمانيـــة ، واأي 

�صخــ�ص قانونـــي اأو �صراكــة اأو احتـــاد ي�صتمــد و�صعــه مــن القوانني املعمول بها 

فـي �صلطنة عمان .

ي- يق�صد بعبارة "ال�صلطة املخت�صة" :

1 - فـي اليابان : وزير املالية اأو من ينوب عنه قانونا .

2 - فـي �صلطنة عمان : وزارة املالية اأو من ينوب عنها قانونا .

2 - عنــد تطبــيق اأي دولــة متعاقــدة لهــذه التفاقية فـي اأي وقت ، فاإن اأي ا�صطالح لـم يـرد 

تعريفــه فـيــها يجـب اأن يفـ�صر طبقـا مل�صمونــه ال�صائــد فـي ذلك الوقت فـــي قانــون هــذه 

الدولــة واخلــا�ص بال�صرائــب التــي تتناولهــا التفاقيــة ، وذلـك ما لـم يقتـ�ص النـ�ص 

غري ذلـك ، ويتعيــن العتـداد بامل�صـمون الوارد فــي القوانيــن ال�صريبيــة لهــذه الدولــة 

دون امل�صمــون الوارد فــي القوانيــن الأخـرى املطبقــة فـيهــا .

املــادة الرابعــة

املقيــــم

لأغرا�ص هذه التفاقية ، يق�صد بعبارة )مقيم فـي دولة متعاقدة( اأي �صخ�ص يكون   - 1

خا�صعا لل�صريبة مبقت�صى قوانني هذه الدولة ، ب�صبب �صكنه اأو اإقامته اأو مكان تاأ�صي�صه  

اأو مكان مكتبه الرئي�صي اأو الأ�صا�صي اأو طبقا لأي معيار اآخر له طبيعة مماثلة ، وي�صمل ذلك 
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اأو �سلطاتها املحلية . ومع  اأي من تق�سيماتها ال�سيا�سية  اأو  اأي�سا هذه الدولة املتعاقدة 

اأي �سخ�ض خا�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة  لن ت�سمل هذه العبارة   ، ذلك 

فـيما يتعلق فقط بالدخل من م�سادر فـيها .

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

فاإن و�سعه يحدد وفقا ملا ياأتي :

اأ - يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي له فـيها �سكن دائم حتت ت�سرفه ، 

فاإذا كان له �سكن دائم حتت ت�سرفه فـي كلتا الدولتني ، يعترب مقيما فقط فـي 

الدولة املتعاقدة التي ترتبط  م�ساحله ال�سخ�سية واالقت�سادية معها بدرجة 

تفوق الدولة االأخرى )مركز م�ساحله احليوية( .

ب - اإذا تعذر حتديد الدولة التي يوجد فـيها مركز م�ساحله احليوية ، اأو اإذا مل 

يكــن لــه �سكــن دائـــم حتـــت ت�سرفــــه فــــي اأي مــن الدولتــني , فـيعتبـــر مقيمــــا 

فقـــط فـي الدولة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .

 ج - اإذا كـــان لــه �سكــن معتـاد فــي كلتـا الدولتيـن اأو لــم يكـن لـه �سكـن معتــاد فــي اأي 

منهما ، فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يكون مواطنا بها .

د- اإذا تعذر حتديد و�سعه كمقيم طبقا الأي من الفقرات الفرعية من )اأ( اإىل )ج( ، 

امل�ساألة باتفاق  املتعاقدتني ت�سوية  ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني  تتوىل 

م�سرتك بينهما .

3 - اإذا كان اأي �سخ�ض اآخر من غري االأفراد يعترب بالتطبيق ملا جاء بالفقرة )1( مقيما فـي 

كلتا الدولتني املتعاقدتني ، فاإنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يوجد فـيها مكتبه 

الرئي�سي اأو االأ�سا�سي .  

املــادة اخلام�ســـة

املن�ســــاأة امل�ستقـــــرة

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

يبا�سر فـيه امل�سروع كل ن�ساطه اأو جزءا منه .
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2 - ت�سمل عبارة "من�ساأة م�ستقرة" ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

اأ - مكان لالإدارة .

ب - فـرع .

ج - مكتـب .

د - م�سنـع .

هـ - ور�سـة .

املــوارد  اآخــر ال�ستخــراج  اأي مكـــان  اأو  اأو حمجــر  اأو غـــاز  بئـــر نفـــط  اأو  و - منجـــم 

الطبيعيــة .

3 - ت�سمـل عبــارة "من�ســـاأة م�ستقــرة" اأيــ�ســا موقــع البــناء اأو م�ســـروع الت�سييـــد اأو التجميـــع 

اأو التــركيب اأو االأن�سطــة االإ�سرافـيــة املرتبطــة بهــا فقط اإذا ا�ستمر هذا املوقع اأو امل�سروع 

اأو االأن�سطة ملدة تزيد على ت�سعة اأ�سهر .

4 - علـــى الـرغــم مــن االأحكـــام ال�سابقــة مــن هــذه املــادة ، ال ت�سمــل عبـارة "من�ســاأة م�ستقــرة" 

ما ياأتي : 

اأ - ا�ستخــدام املرافــق فقـط لغر�ض تخزيــن اأو عر�ض اأو ت�سليــم الب�سائــع اأو ال�سلــع 

اخلا�ســة بامل�ســـروع .

ب - االحتـفاظ مبخـزون مـن الب�سائـع اأو ال�سلـع اخلا�سـة بامل�سـروع لغر�ض التخزيــن 

اأو العر�ض اأو الت�سليم فقط .

ج - االحتفـــاظ مبخــزون مـــن الب�سائــع اأو ال�سلـــع اخلا�ســة بامل�سـروع فقــط لغر�ض 

معاجلتهــا بوا�سطــة م�ســروع اآخــر .

د - االحتفــاظ مبقــر ثابــت للن�ســاط فقــط لغــر�ض �ســـراء �سلـــع اأو ب�سائــع اأو جمــع 

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 .

و - االحتفــاظ مبقــر ثابــت للن�ســاط فقـــط لغــر�ض جتميــع االأن�سطــة امل�ســار اإليهـــا 

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

للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�سريية اأو تكميلية .
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5 - على الرغم من االأحكام الواردة بالفقرتني )1( و )2( اإذا قـام �سخـ�ض - بخالف الوكيل 

لهذا  وكان  امل�سروع  نيابة عن  بالت�سرف   - الفقرة )6(  الذي يخ�سع الأحكام  امل�ستقل 

ال�سخ�ض �سلطة اإبرام العقود با�سم امل�سروع وقد اعتاد فـي هذه الدولة املتعاقدة على 

ممار�سة هذه ال�سلطة ، يعترب امل�سروع من�ساأة م�ستقرة فـي تلك الدولة املتعاقدة وذلك 

التي  االأن�سطة  عدا  فـيما  للم�سروع  ال�سخ�ض  هذا  يتوالها  اأن�سطة  باأي  يتعلق  فـيما 

يبا�سرها على النحو املحدد فـي الفقرة )4( ، والتي اإذا متت ممار�ستها من خالل مقر 

مبوجب  م�ستقرة  من�ساأة  مبثابة  الثابت  املقر  هذا  اعتبار  اإىل  توؤدي  ال  للن�ساط  ثابت 

اأحكام تلك الفقرة .

6 - ال يعتبــــر اأن مل�ســـروع من�ســـاأة م�ستقـــرة فـــي دولـــة متعاقـــدة ملجـــرد ممار�ستـــه الن�ســـاط 

فــــي هــذه الدولـــة املتعاقــدة عــن طريـــق و�سيـــط اأو وكيـــل عـــام بالعمولـــة اأو اأي وكيـــل 

اآخــر ذي �سفــة م�ستقــلة ب�سرط اأن ميــار�ض هوؤالء االأ�سخــا�ض عملهــم فـي اإطـار ن�ساطهـم 

املعتـاد .

7 - اإذا كانـــــت �سركــــة مقيمــــة فـــــي دولـــــة متعاقــــدة ت�سيطــــر علـــى اأو ت�سيطـــر عليهـــا �سركـــــة 

الدولـــة  تلــك  فــــي  الن�ســاط  متـــار�ض  اأو   ، االأخــرى  املتعاقـــدة  الدولــــة  فـــي  مقيمـــــة 

االأخــرى )�سواء عــــن طريــــق من�ســــاأة م�ستقــرة اأو غيـــر ذلـك( فــــاإن ذلــــك ال يــــوؤدي فـــــي 

حــــد ذاتــــــه اإلـى اعتبـار اأي مــن ال�سركتيــن مبثابــة من�ســاأة م�ستقــرة لل�سركــة االأخــرى .

املــادة ال�ساد�ســــة

الدخـــل مــن االأمــوال الثابتــة 

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

الدخــل الناتــج مــن الزراعــة اأو الغابــات( كائنــة فـــي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى ، يجـــوز 

اأن يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .

2 - يق�سد بعبارة "االأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها 

هذه االأموال ، وت�سمل هذه العبارة فـي كل االأحوال ملحقات االأموال الثابتة ، واملا�سية ، 

واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة والغابات واحلقوق التي ت�سري عليها اأحكام القانون 
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العـــام املتعلقــة بامللكيـــة العقاريـــة . وتعتبــر اأمــواال ثابتـــة اأي�ســا ، احلــق فــي االنتفــــاع 

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

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

والقوارب والطائرات اأمواال ثابتة .

3 - تطبق اأحكام الفقرة رقم )1( اأي�سا على الدخل النا�سئ من اال�ستغالل املبا�سر اأو تاأجري 

اأو ا�ستخدام االأموال الثابتة باأي �سكل اآخر .

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

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

م�ستقلة . 

املــادة ال�سابعـــة

اأربــــاح امل�سروعــــات

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 فـيها . 

فاإذا كان امل�سروع يبا�سر ن�ساطه على النحو ال�سابق ذكره فاإنه يجوز فر�ض ال�سريبة 

على اأرباح امل�سـروع فــي الدولـة االأخرى ، ولكـن فقـط فــي حـدود مــا يحققــه مـن اأربــاح 

عــن طريـق هذه املن�ســاأة امل�ستقــرة .

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

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

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�ستقالل تام مع امل�سروع الذي 

تعترب مبثابة من�ساأة م�ستقرة له . 

تتكبدها الأغرا�ض  التي  امل�سروفات  ي�سمح بخ�سم  اأرباح من�ساأة م�ستقرة  3 - عند حتديد 

الذي  بالقدر  العامة  واالإدارية  التنفـيذية  امل�سروفات  فـي ذلك  ، مبا  امل�ستقرة  املن�ساأة 

تكبدته �سواء فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها املن�ساأة امل�ستقرة اأو فـي اأي مكان اآخر . 
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4 - 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 .

5 - 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 .

6 - اإذا ت�سمنـــت االأربــاح عنا�ســر للدخــل تــم النــ�ض عليهــا ب�سفــة م�ستقــلة فـــي مــواد اأخـرى 

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

املــادة الثامنـــــة

النقــل البحــري واجلــوي

1 - االأرباح من ت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل التابعة مل�سروع دولة متعاقدة ، 

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

2 - على الرغم من اأحكام املادة الثانية ، عندما يقوم م�سروع دولة متعاقدة بت�سغيل �سفن اأو 

طائرات فـي النقل الدويل ، فاإن امل�سروع ، اإذا كان م�سروعا ل�سلطنة عمان ، يعفـى من 

�سريبة امل�ساريع اليابانية ، واإذا كان م�سروعا لليابان فاإنه يعفـى من اأي �سريبة مماثلة 

ل�سريبة امل�ساريع اليابانية والتي ميكن اأن يتم فر�سها فـيما بعد فـي �سلطنة عمان . 

مــن  النا�سئــة  االأربــاح  علــى  اأيــ�سا  املادة  هــذه  مــن  ال�سابقــة  الفــقرات  اأحكام  ت�سري   -  3

امل�ساركـــة فـي جمموعة اأو ن�ساط م�سرتك اأو توكيل ت�سغيل عاملي .

املــادة التا�سعـــــة

امل�سروعــــات امل�سرتكــــة

1 - فـي حالــة :

اأ - م�ساركة م�سروع دولة متعاقدة بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فـي اإدارة امل�سروع 

اأو التحكـم فـيـه اأو فــي راأ�ض مالــه لـدى الدولــة املتعاقــدة االأخـرى . 

 ب - اأو م�ساركــة االأ�سخــا�ض ذاتهـم بطريقـة مبا�سـرة اأو غـري مبا�سرة فـي اإدارة امل�سروع   

اأو التحـكــم فـيــه اأو فـــي راأ�ض مالــه لــدى دولــة متعاقــدة وم�سروع للدولة املتعاقدة 

االأخرى .
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     واإذا فر�ســت - فـــي اأي مــن احلالتيــن - �سروط بيــن امل�سروعيــن فـــي عالقتيهمــا 

التجاريــة اأو املالية والتي تختلف عن ال�سروط التي ميكن و�سعها بني امل�سروعات 

امل�ستقلـة ، فاإن اأي اأرباح ميكن اأن ت�ستحق الأي من امل�سروعني نتيجة لهذه ال�سروط 

ولكنها مل ت�ستحق فعال ب�سبب هذه ال�سروط ، يجوز اإدراجها �سمن اأرباح ذلك 

امل�سروع واإخ�ساعها لل�سريبة تبعا لـذلك .

2 - اإذا اأدرجت دولـة متعاقـدة وفقا الأحكام الفقرة )1( - �سمن اأرباح اأي من م�سروعاتهـا - اأرباح 

م�سـروع للدولـة املتعاقـدة االأخـرى فر�سـت عليهــا ال�سريبـة فـيهـا - واأخ�سعتهـا تلـك 

الدولـة لل�سريبة تبعـا لذلك - واإذا كانت جميع اأو جزء من االأرباح التي مت اإدراجها 

بعد  املتعاقدتني  الدولتني  فـي  املخت�سة  ال�سلطات  مبوافقة  تعترب  النحو  هذا  على 

الت�ساور بينهما اأنها اأرباح مـن املمكـن اأن تتحقـق مل�سـروع الدولـة املتعاقـدة امل�سـار اإليهـا 

اأوال اإذا كانـت ال�سـروط املتفـــق عليهـا بيـن امل�سروعيـن هـي ال�سروط ذاتهـا التـي ميكـن 

تقوم  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  تلك  فاإن   ، م�ستقلني  م�سروعيـن  بيـن  عليهـا  االتفـاق 

 . عليها  املتفق  االأرباح  تلك  على  فـيها  املفرو�سة  لل�سريبة  املنا�سبة  الت�سوية  باإجراء 

ويعتد عند اإجراء الت�سوية باالأحكام االأخرى لهذه االتفاقية . 

بتغيري  تقوم  اأن  املتعاقدة  للدولة  يجوز  ، ال   )1( رقم  الفقرة  اأحكام  الرغم من  على   -  3

اأرباح امل�سروع فـي تلك الدولة املتعاقدة فـي الظروف امل�سار اإليها فـي تلك الفقرة بعد 

م�سي ع�سر �سنوات من نهاية ال�سنة ال�سريبية التي كان ميكن لالأرباح التي قد يتم 

اإخ�ساعها لهذا التغيري - نتيجة لل�سروط امل�سار اإليها فـي تلك الفقرة - اأن تتحقق لذلك 

امل�سروع . وال ت�سري اأحكــام هــذه الفقــرة فـــي حــاالت التزويــر اأو التق�سري املتعمد .

املــادة العا�ســــرة 

اأربــــــاح االأ�سهــــــــم

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

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

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

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

تلك الدولة املتعاقدة ، ولكن اإذا كان املالك امل�ستفـيد من اأرباح االأ�سهم مقيما فـي الدولة 

املتعاقدة االأخرى ، فـيجب اأال تزيد ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو عن الن�سب االآتية :
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اأ - )5%( خم�سة باملائة  من اإجمايل مبلغ اأرباح االأ�سهم اإذا كان املالك امل�ستفـيد �سركة 

متلكــت ب�سكــل مبا�ســر اأو غيــر مبا�ســر - لفتــرة ال�ستــة اأ�سهــر املنتهيــة فـــي التاريــخ 

الذي حتـدد فـيه ا�ستحقــاق اأرباح االأ�سهــم - علـى االأقل )10%( ع�سرة باملائة من االأ�سهم 

الت�سويتية من ال�سركة دافعة اأرباح االأ�سهم .

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

       ال توؤثر هذه الفقرة فـي فر�ض ال�سريبة على ال�سركة فـيما يتعلق باالأرباح التي تدفع 

منها اأرباح االأ�سهم .

3 - ال ت�سري اأحكام الفقرة الفرعية )اأ( من الفقرة رقم )2( فـي حالة اأرباح االأ�سهم التي 

تدفعها اأي �سركة ت�ستحق خ�سم اأرباح اأ�سهم مت �سدادها اإىل م�ستفـيديها عند احت�ساب 

دخل هذه ال�سركة اخلا�سع لل�سريبة فـي اليابان .

4 - يق�ســـــد بعبــــــارة "اأربــــاح االأ�سهــــم" امل�ستخدمــــة فــــي هـــذه املـــادة ، الدخـــل مـــن االأ�سهـــم 

اأو احلقــوق االأخــرى التــي ال تعتبــر مــن قبيــل الديــون وامل�ساركــة فـــي االأربـــاح وت�سمــل 

اأي�ســا الدخــل مــن احلقـوق االأخرى لل�سركات والتي تخ�سع للمعاملة ال�سريبية ذاتها 

املقررة على الدخل من االأ�سهـــم وفقــا لقوانني الدولة التي تقيم فـيها ال�سركة التي 

توزع االأرباح .

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

التي  ال�سركة  فـيها  تقيم  التي  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  ويبا�سر  متعاقدة  بدولة 

توزع االأربــاح ن�ساطــا عــن طريــق من�ســاأة م�ستقــرة كائنــة فـيها اأو يوؤدي فـي هــذه الدولــة 

املتعاقــدة االأخرى خدمات �سخ�سية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها ، وكانت ملكية 

هذا  اأو  امل�ستقرة  املن�ساأة  بتلك  فعلية  ب�سفة  ترتبط  االأرباح  عنها  تدفع  التي  االأ�سهم 

املقر الثابت ، وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة ال�سابعة اأو املادة الرابعة ع�سرة وفقا 

للحالة .

6 - اإذا حققـــت �سركـــة مقيمــــة بدولــــة متعاقـــــدة اأرباحــــا اأو دخــــال مـــن الدولـــــة املتعاقـــــدة 

اأربــاح  علــى  �سريبــة  اأيـــة  تفــر�ض  اأن  االأخـــرى  الدولــة  لهــذه  يجـوز  فــال   ، االأخــــرى 

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

ترتبط  االأرباح  عنهـا  تدفــع  التـي  االأ�سهـم  ملكيـة  كانـت  اأو  االأخرى  املتعاقدة  الدولة 



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

ب�سفة فعلية مبن�ساأة م�ستقرة اأو مبقر ثابت كائن فـي هذه الدولة املتعاقدة 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 املتعاقدة االأخرى .

املــادة احلاديــة ع�ســرة

فـوائــــــد الديــــــــون

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

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

2 - ومع ذلك ، يجوز فر�ض ال�سريبة اأي�سا على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ساأت 

اإذا كان املالك امل�ستفـيد من فوائد  ولكن  فـيها ووفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة ، 

الديون مقيما فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، فـيجب اأال تزيد ال�سريبة املفرو�سة على 

هذا النحو عن ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل مبلغ الفائدة .

3 - على الرغم من اأحكام الفقرة رقم )2( فاإن الفائدة التي تن�ساأ فـي اأي دولة متعاقدة 

تخ�سع لل�سريبة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى فـي احلاالت التالية فقط : 

من  اأي  اأو  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  هذه  حكومة  متلكها  الفائدة  كانت  اإذا   - اأ 

الدولة  لهذه  املركزي  البنك  اأو  املحلية  �سلطاتها  اأو  ال�سيا�سية  تق�سيماتها 

املتعاقدة االأخرى اأو اأية موؤ�س�سة مملوكة بالكامل لهذه احلكومة ,  اأو 

وكانت  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  هذه  فـي  مقيم  ميلكها  الفائدة  كانت  اإذا   - ب 

مطالبات الدين تلك م�سمونة اأو موؤمن عليها اأو ممولة ب�سكل غري مبا�سر 

ال�سيا�سية  تق�سيماتها  اأي من  اأو  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  من حكومة هذه 

اأية  اأو  اأو البنك املركزي لهذه الدولة املتعاقدة االأخرى  اأو �سلطاتها املحلية 

موؤ�س�سة مملوكة بالكامل لهذه احلكومة . 

4 - الأغرا�ض الفقـــرة رقـــم )3( ، يق�ســد بعبارتــي : "البنــك املركــزي" و"موؤ�س�ســة مملوكـــة 

بالكامــل لهــذه احلكومــة" مــا ياأتــي : 
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اأ - بالن�سبة حلكومة اليابان : 

1 - بنك اليابان .

2 - بنك اليابان للتعاون الدويل .

3 - الوكالة اليابانية للتعاون الدويل .

4 - نيبون لل�سادرات وتاأمني اال�ستثمار . 

5 - اأي موؤ�س�ســة اأخــرى مماثلــة يكــون راأ�ض مالهـــا مملوكــا بالكامـــل حلكومـــة 

اليابان بح�سبما يتم االتفاق عليه من وقت الآخر بني حكومتي الدولتني 

املتعاقدتني عن طريق تبادل املذكرات الدبلوما�سية .

ب - بالن�سبة حلكومة �سلطنة عمان :

1 - البنك املركزي العماين .

2 - �سنـدوق االحتياطــي العــام للدولــة . 

3 - �سنـدوق اال�ستثمــار العمانـي .

4 - اأي �سنـدوق تقاعــد اأو معا�ســات يتــم تنظيمــه وفقـا للقوانيــن العمانيــة .

5 - واأي �سخــ�ض مماثــل مــن اأ�سخـــا�ض القانــــون العــام اأو موؤ�س�ســــة مماثلـــة 

متلكهمـــا بالكامــل حكومــة �سلطنـــة عمـــان بح�سبــما يتــم االتفــاق عليــه 

من وقت الآخر بني حكومتي الدولتني املتعاقدتيــن عــن طريــق تبــادل 

املذكــرات الدبلوما�سيــة .

"الفائدة" الواردة فـي هذه املادة الدخل النا�سئ من الديون بجميع  - يق�سد مب�سطلح   5

اأنواعهـا ، �سواء كانــت م�سمونــة اأو غيـر م�سمونــة برهن اأو كانت تت�سمن اأو ال تت�سمن 

ال�سندات  من  الدخل  اخل�سو�ض  وجه  على  وت�سمل   ، املدين  اأرباح  فـي  امل�ساركة  حق 

احلكومية والدخل من ال�سمانات اأو ال�سكوك مبا فـي ذلك املكافاآت واجلوائز املتعلقة 

التي  االأخرى  الدخل  اأنواع  وكل  ال�سكوك  اأو  ال�سمانات  اأو  ال�سندات احلكومية  بهذه 

للقوانيــن  وفقا  املقرت�سة  االأموال  من  كالدخل  ال�سريبية  املعاملة  لنف�ض  تخ�سع 

ال�سريبيــــة للدولــــة املتعاقــــدة التــــي ن�ســـــاأ فـيهـــــا الدخــــل . والأغـــرا�ض هـــذه االتفاقيــــة 

ال يعتـــرب الدخــل الــذي تتناوله املادة العا�سرة من قبيل الفوائد . 
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6 - ال ت�سري اأحكام الفقرتني رقمي )1( و)2(  اإذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة مقيما 

فـي دولــة متعاقــدة ويبا�ســـر فـــي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى ، التــي ن�ســاأت فـيهــا الفائـــدة 

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

عنه  تدفع  الذي  الدين  وكان   ، فـيها  كائن  ثابت  م�ستقلة من مقر  �سخ�سية  خدمات 

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

احلالة اأحكام املادة ال�سابعة اأو املادة الرابعة ع�سرة ، وفقا للحالة .

7 - تعترب الفائدة قد ن�ساأت فـي دولة متعاقدة اإذا �سددها مقيم فـي هذه الدولة املتعاقدة ، ومع 

ذلــك اإذا كــان لدى ال�سخ�ض الذي �سـدد الفائـدة - �سواء كـان مقيـما فــي دولـة متعاقــدة ، 

اأو غري مقيم فـيها - من�ساأة م�ستقرة اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة باملديونية 

املن�ساأة  الفائدة قد حتملتها هذه  ، وكانت هذه  الفائدة املدفوعة  ا�ستحقت عنها  التي 

امل�ستقرة اأو املقر الثابت فاإن الفائدة تعترب اأنها ن�ساأت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها 

هذه املن�ساأة امل�ستقرة اأو املقر الثابت .

اأو بينهما  امل�ستفـيد منها  اأدى وجود عالقة خا�سة بني من يدفع الفائدة واملالك  اإذا   - 8

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

الفائدة ، عـــن املبلــغ الــذي كــان ميكــن االتفــاق عليــه بــني مــن يدفــع الفائــدة واملالـك 

املــادة  هــذه  اأحكــام  فتطبـــق   ، العالقــة  تلــك  وجــود  عــدم  حالــة  فـــي  منــها  امل�ستفـيـــد 

الزائد  ، وفــي هذه احلالة يظل اجلزء  اأخيــرا فقــط  اإليــه  امل�ســار  الفائــدة  علــى مبلــغ 

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

االأخرى لهذه االتفاقية .

املــادة الثانيــة ع�ســرة

االأتـــــاوى

1 - االأتــاوى التـي تن�سـاأ فــي دولـة متعاقـدة وتدفـع اإلـى مقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

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

املالك  اإذا كان  ، ولكــن  املتعاقــدة  الدولــة  فـيــها ومبقت�ســى قوانيــن هــذه  ن�ســاأت  التــي 

ال�سريبــة  فـــاإن   ، االأخــرى  املتعاقــدة  الدولــة  فـــي  مقيمــا  االأتــاوى  مــن  امل�ستفـيد 

املفرو�ســــــة علـــــى هــــذا النحـــو يجــــب اأال تزيــــد علــــى ن�سبــــة )10%( ع�ســـــرة باملائـــــة من 

اإجمايل مبلغ االأتاوى .

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

مقابــــل ا�ستخــــدام ، اأو حــق ا�ستخــــدام اأي حقــــوق للموؤلــــف فـــي اأعمـــال اأدبيــة اأو فنيـــة 

اأو علمـيــــة مبــا فـيهــــا االأفــــالم ال�سينمائـيـــــة ، واالأفـــــالم اأو ال�سرائــــط امل�ستخـدمـــــة فـي 

االإذاعـة ال�سوتيــة اأو املرئية واأي براءات اخرتاع ، اأو عالمــات تـجاريــة ، اأو ت�سميــم اأو 

اأو حــق ا�ستخــدام  اأو ال�ستخـــدام ،  اإنتــاج �سريـــة ،  اأو عمليــة  اأو تركيبـة  اأو خطــة  طراز 

باخلبـرة  املتعلقــة  للمعلومـات  اأو   ، العلميــة  اأو  التجاريــة  اأو  ال�سناعيــــة  املعــــدات 

ال�سناعيــة اأو التجاريــة اأو العلميــة .

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

ن�ساطا  االأتاوى  فـيها  تن�ساأ  التي  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  دولة متعاقدة ويبا�سر فـي 

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

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

االأتاوى ترتبط ب�سفـة فعليـة بتلـك املن�سـاأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، وتطبق فـي 

هذه احلالة اأحكام املادة ال�سابعة اأو املادة الرابعة ع�سرة وفقا للحالة .

5 - تعتبـــر االأتـــاوى قـــد ن�ســـاأت فـــي دولـــة متعاقـــدة اإذا كـــان مــن يدفعهــا مقيــما فـــي الدولــة 

املتعاقدة ، ومع ذلك اإذا كان لدى ال�سخ�ض الذي يدفع االأتاوى - �سواء كان مقيما فـي 

اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة  فـيها - من�ساأة م�ستقرة  اأو غري مقيم  دولة متعاقدة 

اأو  امل�ستقرة  املن�ساأة  االأتاوى قد حتملتها هذه  ، وكانت  ا�ستحقت  الذي  يرتبط باحلق 

املن�ساأة  فـيها  الكائنة  الدولة  فـي  ن�ساأت  اأنها  تعترب  االأتاوى  هـذه  فـاإن   ، الثابــت  املقر 

امل�ستقــرة اأو املقـر الثابــت .

اأو بينهما  اأدى وجود عالقة خا�سة بني من يدفع االأتاوى واملالك امل�ستفـيد منها  اإذا   - 6

اأو احلق  باال�ستخدام  يتعلق  فـيما  االأتــاوى  فـــي مبلــغ  زيــادة  اإلــى  اآخــر  �سخــ�ض  وبيـن 

اأو املعلومات التي دفعت عنها ، عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع 
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واملالك امل�ستفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة ، فتطبق اأحكام هذه املادة على املبلغ 

اإليه اأخريا فقط ، وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�سعا  امل�سار 

لل�سريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ، ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية .

املــادة الثالثــة ع�ســرة

االأربـــــاح الراأ�ص ماليـــــة

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

امل�سار اإليها فـي املادة ال�ساد�سة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن تفر�ض 

عليــها ال�سريبــة فـي هــذه الدولــة االأخرى .

2 - االأربــاح التــي يح�ســل عليهــا مقيــم فــي دولــة متعاقــدة مــن الت�ســرف فـــي ملكيــة اأ�سهــم 

 )%50( االأقل  على  ت�ستمد  ائتمان  فـي  اأو  ت�سامن  �سركة  فـي  اأو  �سركة  فـي  فوائد  اأو 

خم�سني باملائـــة مــن قيمــة اأمالكهــا ب�سكــل مبا�ســر اأو غيــر مبا�ســر مــن اأمــوال ثابتــة 

م�سار اإليها فـي املادة ال�ساد�سة وكائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن تخ�سع 

بال�سنـــف ذو  التــداول  كــــان  اإذا  اإال   ، االأخــرى  املتعاقــــدة  الدولـــة  هـــذه  فـــي  لل�سريبـة 

عالقـــة باالأ�سهـــم اأو الفوائــد ، يتــم فـي �ســــوق االأوراق املاليـة املعتمدة ، وكان ال�سخـ�ض 

املقيـم واالأ�سخا�ض ذوي العالقة اأو املرتبطون بهذا املقيــم ميتلكون مـا جمموعــه )%5(

خمــ�سة باملائــة  اأو اأقــل مــن ذلك ال�سنــف من االأ�سهم اأو الفوائد .

3 - فـي حالة :

اليابان  موؤ�س�سة  لليابان  بالن�سبة  كهذا  لغر�ض  ي�سمل  )مبا  متعاقدة  دولة  قيام  اأ- 

للتاأميـن علـى الودائـع ( بتوفـيـر وفقـا للقوانيــن اأو اأوامــر �ساميــة لتلــك الدولــة 

املتعاقــدة املتعلقــة بقــرار اإخفــاق يرتبــط باإع�ســار و�سيــك للموؤ�س�ســات املاليــة دعــم 

مالــي مقــدر للموؤ�س�ســة املاليــة التـي تقيـم فــي تلك الدولــة املتعاقــدة .

ب- اكت�ساب مقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى اأ�سهما فـي املوؤ�س�سة املالية من الدولة 

املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال ، 

يجوز للدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال فر�ض �سريبة على االأرباح التي يحققها 

املقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى من الت�سرف فـي اأ�سهم كهذه ، ب�سرط اأن يتم 

الت�سرف فـي غ�سون خم�ض �سنوات من اأول يوم مت فـيه توفـري هذا الدعم املايل .
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4 - االأرباح الناجتة من الت�سرف فـي اأي نوع من اأنواع االأموال - فـيما عدا االأموال الثابتة - 

متثل جزءا من االأموال املخ�س�سة ملبا�سرة ن�ساط من�ساأة م�ستقرة ميلكها م�سروع دولة 

متعاقدة كائن فـي الدولة املتعاقدة االأخـرى ، اأو فـي اأي نوع من اأنواع االأموال - فـيما 

الدولة  فـي  دولة متعاقدة وكائن  فـي  ملقيم  ثابتا  - تخ�ض مقرا  الثابتة  االأموال  عدا 

املتعاقدة االأخرى لغر�ض اأداء خدمات �سخ�سية م�ستقلة ، مبا فـي ذلك االأرباح الناجتة 

من الت�سرف فـي هذه املن�ساأة امل�ستقرة )�سواء مبفردها اأو مع امل�سروع باأكمله( اأو فـي 

هذا املقر الثابت ، يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

5 - االأرباح التي يح�سل عليها م�سروع دولة متعاقدة من الت�سرف فـي ال�سفن اأو الطائرات 

التي يقوم بت�سغيلها هذا امل�سروع فـي النقل الدويل اأو فـي اأي نوع من اأنواع االأموال ، 

، تخ�سع  اأو الطائرات  ال�سفن  املتعلقة بت�سغيل مثل هذه   ، الثابتة  فـيما عدا االأموال 

لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .

 6 - االأرباح الناجتة من الت�سرف فـي اأي اأموال اأخرى بخالف تلك امل�سار اإليها فـي الفقرات 

التي يقيم فـيها  املتعاقدة  الدولة  املادة تخ�سع لل�سريبة فقط فـي  ال�سابقة من هذه 

املت�سرف فـي هذه االأموال .

املــادة الرابعـــة ع�ســــرة

اخلدمـــات ال�سخ�سيـــة امل�ستقلـــة  

1 - الدخـــــل الــــذي يحــ�ســـل عليــــه مقيــــم فـــي دولـــــة متعاقــــدة فـيمـــا يتعلــــق باخلدمـــات 

املهنيــــة ، اأو االأن�سطــة االأخــرى التــي لهــا طابــع اال�ستقــالل ، يخ�ســع لل�سريبــة فقــط 

فـــي هــذه الدولــة ما لــم يكــن لــه ب�سفــة منتظمــة مقــر ثابــت فـــي الدولــة املتعاقـــدة 

فحينئــذ   ، الثابــت  املقـــر  هــذا  مثــل  لــه  كـــان  فــاإن   ، اأن�سطتــه  تاأديــة  لغر�ض  االأخــرى 

فقط  ولكن  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  لل�سريبة  الدخل  هذا  يخ�ســع  اأن  يجــوز 

بالقدر الذي ين�سب اإىل هذا املقر الثابت .

2 - ت�سمــــل عبــارة "اخلدمـــات املهنيـــة" علـى وجـــه اخل�ســو�ض االأن�سطـــة امل�ستقلـــة العلميـــة 

اأو االأدبيــة اأو الفنيــة ، اأو التعليميــة اأو اأن�سطــة التدريــ�ض ، وكذلــك االأن�سطــة امل�ستقلــة 

لالأطباء واملحامني ، واملهند�سني ، واملعماريني ، واأطباء االأ�سنان ، واملحا�سبني .
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املــادة اخلام�ســـة ع�ســـرة

الدخـــــل مــــن الوظيفـــــة

1 - مع مراعاة اأحكام املواد ال�ساد�سة ع�سرة والثامنة ع�سرة والتا�سعة ع�سرة فاإن الرواتب 

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

اأداء وظيفة ، تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط ، ما مل توؤد الوظيفة فـي 

الدولة املتعاقدة االأخرى ، فعندئذ يجوز لهذه الدولة االأخرى فر�ض ال�سريبة على ما 

يح�سل عليه من مكافاأة فـيها .

دولة  فـي  التي يح�سل عليها مقيم  املكافاأة  فاإن   ، الفقرة )1(  اأحكام  الرغم من  - على   2

لل�ســريبة  تخ�ســـع  االأخـــرى  املتعاقـــدة  الدولـــــة  فــــي  وظيفــــة  اأداء  مقابــــل  متعاقــــدة 

فقـــط فـــي الدولـــة املتعاقــدة امل�ســــار اإليهـــا اأوال ب�سرط :

اأ - اأن يكــون املت�سلــم موجــودا فـــي الدولــة االأخــرى لفتــرة اأو فتــرات ال تتجــاوز فـي 

جمموعهـــا )183( يومـــا خـالل فتـــرة اثنـــي ع�ســـر �سهـــرا تبــداأ اأو تنتهــي فــي ال�سنــة 

ال�سريبــية املعنيــة .

ب - اأن تكـــون املكافــاأة قــد دفعــت بوا�سطــة اأو نيابــة عــن �ساحــب عمــل غري مقيــم فــي 

الدولـــة املتعاقــدة االأخــرى .

 ج - اأال تكـون املكافــاأة قـد حتملتـها من�ســاأة م�ستقـرة اأو مقر ثابت ل�ساحب العمل الكائن 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

يتم احل�سول عليها  التي  املكافاأة  فاإن   ، املادة  لهذه  ال�سابقة  االأحكام  الرغم من  - على   3

النقل الدويل  اأو فـي طائرة تعمل فـي  تاأديتها على ظهر �سفـينة  مقابل وظيفة متت 

بوا�سطة م�سروع لدولة متعاقدة ، يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة .

املــادة ال�ساد�سـة ع�ســرة 

اأتعـــــاب املديريـــــن

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

ب�سفتــه ع�سـوا فـي جملـ�ض االإدارة اأو بجهـاز مماثـل ل�سركــة مقيمـة فــي الدولــة املتعاقــدة 

االأخرى ، يجوز فر�ض ال�سريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .
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املــادة ال�سابعــة ع�ســرة

الفنانـــــون والريا�سيــــــون

1 - علــى الرغـم مـن اأحكــام املادتيــن الرابعــة ع�ســرة واخلام�سـة ع�سـرة ، فـاإن الدخـل الــذي 

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

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

وذلك مقابل االأن�سطة ال�سخ�سية لهذا املقيم والتي يبا�سرها بهذه ال�سفة فـي الدولة 

املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن يخ�سـع لل�سريـبة فــي هـذه الدولـة املتعاقـدة االأخـرى .  

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

ال ي�ستحــق للفنـــان اأو الريا�ســـي نف�سه ولكــن ل�سخــ�ض اآخر ، فاإن هذا الدخل - على 

اأن تفر�ض  اأحكام املواد ال�سابعة والرابعة ع�سرة واخلام�سة ع�سرة - يجوز  الرغم من 

عليه ال�سريبة فـي الدولة املتعاقدة التي يبا�سر فـيها الفنان اأو الريا�سي اأن�سطته .

املــادة الثامنــة ع�ســرة

املعا�ســـــات 

املماثلة  واملكافاآت  املعا�سات  فاإن   ، ع�سرة  التا�سعة  املادة  من   )2( الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع 

االأخـــرى التـــي ميلــك حــق االنتفـــاع بهـــا مقيــم فـــي دولــة متعاقــدة تفر�ض عليهــا ال�سريبـــة 

فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .

املــادة التا�سعــة ع�ســرة

اخلدمـــــة احلكوميـــــــة 

اأحد  اأو  التي تدفعها دولة متعاقدة  املماثلة  االأخرى  واملكافاآت  الرواتب واالأجور   - اأ    -  1

تق�سيماتها ال�سيا�سية اأو �سلطتها املحلية اإىل اأي �سخ�ض طبيعي مقابل ما اأداه من 

خدمات لتلك الدولة املتعاقدة اأو التق�سيم ال�سيا�سي اأو ال�سلطة املحلية ، تخ�سع 

لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .

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

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

فــــي هــــذه الدولــــة املتعاقـــــدة االأخـــرى ، وكــــان ال�سخــــ�ض الطبيعـــي مقيمــــا فـيهــا 

ويعترب اإما :
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1- من مواطني هذه الدولة .

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

التي  املماثلة  املعا�سات واملكافاآت االأخرى  الفقرة )1( فاإن  اأحكام  الرغم من  اأ - على    -  2

تدفعهــا - اأو مـن اأمــوال تقدمــها اأو توفــرها - دولــة متعاقــدة اأو اأحــد تق�سيماتهـــا 

ال�سيا�ســـية اأو �سلطتـــها املحليــة ل�سخــ�ض مقابل اأداء خدمات لهذه الدولة املتعاقدة 

اأو التق�سيم ال�سيا�سي اأو ال�سلطة املحلية يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة 

فقط .

ب - ومـــع ذلــك ، فــاإن معا�ســات التقاعــد واملكافــاآت االأخــرى املماثلــة تخ�ســع لل�سريبــة 

فـي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى فقــط اإذا كــان ال�سخــ�ض مقيـما ومواطنا فـي هذه 

الدولة املتعاقدة االأخرى . 

اأحكام املواد اخلام�سة ع�سرة وال�ساد�سة ع�سرة وال�سابعة ع�سرة والثامنة ع�سرة  3 - تطبق 

على الرواتب واالأجور واملعا�سات واملكافاآت االأخرى املماثلة مقابل اأداء اخلدمات التي 

ترتبط بن�ساط تبا�سره دولة متعاقدة اأو اأحد تق�سيماتها ال�سيا�سية اأو �سلطتها املحلية .

 املــادة الع�ســـرون

الطلبـــة واملتدربــــون

املبالغ التي يح�سل عليها طالب اأو متدرب على ن�ساط وهو يقيم اأو كان يقيم مبا�سرة - قبل 

زيارته لدولة متعاقدة -  فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، وقد ح�سر اإىل الدولة املتعاقدة 

امل�ســـار اإليــها اأوال فقــط لغر�ض تعليمــه اأو تدريبــه فـيهــا وذلــك لتغطيــة م�ساريـــف اإعا�سته 

اأو تعليمه اأو تدريبه ، لن تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال ب�سرط 

اأن تكون هذه املدفوعات قد ن�ساأت من م�سادر خارج هذه الدولة .

املــادةاحلاديــة والع�ســرون

االأنــــواع االأخــرى مـــن الدخـــل

1 - عنا�سر الدخل التي ميـلك حـق االنتفـاع بهـا مقيـم فــي دولـة متعاقـدة ، اأينمـا كـان من�ســوؤها ، 

والتي مل يتم تناولها فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية )وي�سار اإليها فـيما بعد فـي 

هذه املادة بـ" االأنواع االأخرى من الدخل"( تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة 

فقط .
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2 - ال ت�ســـري اأحكـــام الفقـــرة )1( علـــى االأنـــواع االأخـــرى مــن الدخـــل - بخـــالف الدخـــل 

من االأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد فـي الفقرة )2( من املادة ال�ساد�سة - اإذا كان 

املالك امل�ستفـيد من هذه االأنواع االأخرى من الدخل مقيما فـي دولة متعاقدة ويبا�سر 

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

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

وكان احلق اأو امللكية التي يدفع عنها االأنواع االأخرى من الدخل ترتبط فعليا بتلك 

املن�ســـاأة امل�ستقــرة اأو هــذا املقــر الثابــت ، وفـــي هــذه احلالــة تطبــق اأحكــام املــادة ال�سابعــة 

اأو املادة الرابعة ع�سرة وفقا للحالة . 

3 - اإذا اأدى وجــود عالقــة خا�ســة بيــن املقيــم امل�ســار اإليــه فـــي الفقــرة )1( وبيــن دافــع املبلــغ 

اأو بينهـما وبيـــن �سخــ�ض اآخــر اإلــى زيــادة مبلــغ اأنواع الدخــل االأخــرى عــــن املبلــغ الــذي 

كـــان ميـــكن االتفــاق عليــه بينهــما فـــي حالة عدم وجود تلك العالقة ، فتطبق اأحكام 

هذه املادة علـى املبلـغ امل�سـار اإليـه اأخيـرا فقـط . وفـي هـذه احلـالة يظــل اجلـزء الزائــد 

ومبراعــاة   ، متعاقــدة  دولــة  كــل  لقوانيـــن  وفقــا  لل�سريــبة  خا�سعـا  املدفوعات  مـن 

االأحكــام االأخــرى لهــذه االتفاقيـــة . 

املــادة الثانيــة والع�ســـرون

اإزالـــــــة االزدواج ال�سريبــــي 

1 - يتم اإزالة االزدواج ال�سريبي بالن�سبة لليابان على النحو التايل :

مبراعاة اأحكام قوانني اليابان املتعلقة بال�سماح كخ�سم من �سريبة اليابان لل�سريبة 

امل�ستحقة الدفع فـي اأي دولة غري اليابان ، حينما يح�سل مقـيم فــي اليابان على دخـــل 

مـن �سلطنــة عمــان يجوز اأن يخ�ســع لل�سريبــة فــي �سلطنــة عمـان وفقـا الأحكــام هــذه 

الدخل  بذلك  يتعلق  فـيما  الدفع  امل�ستحقة  العمانية  ال�سريبة  مبلغ  فاإن   ، االتفاقية 

�سوف ي�سمح بها كخ�سم من ال�سريبة اليابانية املفرو�سة على ذلك املقيم . ومع ذلك ، 

يجب اأال يزيد مبلغ اخل�سم على ذلك اجلزء من ال�سريبة اليابانية الذي يتنا�سب مع 

ذلك الدخل .

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان ، يتم اإزالة االزدواج ال�سريبي كما يلي :
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�أ - �إذ� ح�ضـــــل مقيــــم فـــي �ضلطنـــــة عمــــان علــــى دخــــل يجــــوز �أن يخ�ضــــع لل�ضريبــــة 

فـي �ليابان بالتطبيق الأحكام هذه �التفاقية ، فاإن �ضلطنة عمان ت�ضمح بخ�ضم مبلغ 

�ليابانية  �ل�ضريبة  يعادل  �ملقيم  هذ�  دخل  على  �ملفرو�ضة  �لعمانية  �ل�ضريبة  من 

�أن  ، ال يجب  ، ومع ذلك  �أو عن طريق �خل�ضم  �إما مبا�ضرة  �ليابان  فـي  �ملدفوعة 

يزيد هذ� �خل�ضم على ذلك �جلزء من �ل�ضريبة �لعمانية )كما هو حم�ضوب قبل 

�خل�ضم( و�ملن�ضوب �إىل �لدخل �لذي يجوز فر�ض �ل�ضريبة عليه فـي �ليابان . 

ب - �إذ� ح�ضل مقيم فـي �ضلطنة عمان على دخل يعفـى من �ل�ضريبة فـي �ضلطنة عمان 

، فاإنه يجوز ل�ضلطنة عمان مر�عاة هذ� �لدخل  بالتطبيق الأحكام هذه �التفاقية 

�ملعفـى عند ح�ضاب مبلغ �ل�ضريبة على �لدخل �ملتبقي لهذ� �ملقيم .

املــادة الثالثــة والع�شـــرون

عدم التمييز

1 - ال يجـوز �إخ�ضـاع مو�طنــي دولــة متعاقــدة فـي �لدولـــة �ملتعاقـــدة �الأخـرى الأي �ضر�ئـــب      

�أكرث عبئا من �ل�ضر�ئب  �أو  �ل�ضر�ئب تكون خمتلفة  �أخرى تتعلق بهذه  �لتز�مات  �أو 

�أو �اللتز�مــــات �ل�ضريبيـــة �لتــي يخــ�ضع لهــا �أو يجــوز �أن يخ�ضــع لـــها مو�طنــو هــذه 

مــــا  خا�ضـــة  وب�ضفــــة   ، ذ�تهــــا  �لظــــروف  فـــــي  هــــم  ممــــن  �الأخــرى  �ملتعاقدة  �لدولـــة 

يتعلـــق باالإقامــــــة . وت�ضري هذه �الأحكام على �لرغم من �أحكام �ملادة �الأوىل �أي�ضا على 

�الأ�ضخا�ض غري �ملقيمني فـي �إحدى �لدولتني �ملتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .  

2 - ال تخ�ضــع �أي من�ضــاأة م�ضتقــرة مل�ضــروع دولــة متعاقـــدة فـــي �لدولــة �ملتعاقــدة �الأخــرى 

ل�ضر�ئب تفر�ض عليها فـي هذه �لدولة �الأخرى تقل فـي مز�ياها عن �ل�ضر�ئب �لتي 

تفــر�ض علــى م�ضروعـــات هــذه �لدولــة �الأخرى و�لتــي متـــار�ض �الأن�ضطــة ذ�تهــا . وال 

يجــوز تف�ضري هذ� �لن�ض على �أنه ينطوي على �إلز�م �أية دولة متعاقدة مبنح �ملقيمني 

�أو تخفـي�ضات �ضخ�ضية الأغر��ض  �إعفاء�ت  �أو  �أي خ�ضم  فـي �لدولة �ملتعاقدة �الأخرى 

�ل�ضر�ئب تبعا للحالة �ملدنية �أو �الأعباء �لعائلية و�لتي متنحها للمقيمني فـيها .

3 - با�ضتثنـــــــاء �حلـــــاالت �لتـــــي ت�ضـــــري عليهـــــا �أحكـــــام �لفقــــرة )1( مــــن �ملـــــادة �لتا�ضعــــــة �أو 

�لفقرة )8( من �ملادة �حلادية ع�ضرة �أو �لفقرة )6( من �ملادة �لثانية ع�ضرة �أو �لفقرة )3( 

فاإن فو�ئد �لديون و�الأتاوى و�لنفقات �الأخرى �لتي  �ملــادة �حلاديـة و�لع�ضرين ،  مــن 
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يتم خ�سمها  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  اإىل مقيم  متعاقدة  دولة  م�سروع  يدفعها 

حتديد االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة لهذا امل�سروع وفقا لل�سروط ذاتها كما لو  لغر�ض 

كانت قد دفعت اإىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال . 

4 - 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 ، 

لن تخ�سع فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال الأي �سرائب اأو التزامات تتعلق بهذه 

التي  املتعلقة بها  اأو االلتزامات  ال�سرائب  اأكرث عبئا من  اأو  ال�سرائب تكون خمتلفة 

املتعاقدة  املماثلة فـي الدولة  امل�سروعات االأخرى  اأن تخ�سع لها  اأو يجوز  تخ�سع لها 

امل�سار اإليها اأوال . 

5 - ت�سري اأحكام هذه املادة على ال�سرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .

املــادة الرابعــة والع�ســرون

اإجـــراءات االتفـــاق املتبــــادل 

اأو كلتاهـــما قـد  اإحـــدى الدولتيـــن  اإذا تبيــــن ل�سخـــ�ض اأن االإجـــراءات التـــي اتخذتـــها   -  1

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

بغ�ض النظر عن االأحكام التي تن�ض عليها القوانني الداخلية لهذه الدول ، اأن يعر�ض 

منازعته على ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة التي يقيم فـيها ، اأو على ال�سلطة املخت�سة 

فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها اإذا كانت حالته تخ�سع الأحكام الفقرة )1( 

تاريخ  من  �سنوات  ثالث  خالل  املنازعة  عر�ض  ويجب   . والع�سرون  الثالثة  املادة  من 

االإخطار االأول باالإجراء الذي نتج عنه فر�ض �سريبة تخالف اأحكام هذه االتفاقية .  

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

على التو�سل اإىل حل منا�سب لذلك ، فاإنها ت�سعى اإىل حل النزاع عن طريق االتفاق 

املتبادل مع ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، وذلك بق�سد جتنب فر�ض 

ال�سريبة املخالفة الأحكام االتفاقية . ويطبق اأي اتفاق يتم التو�سل اإليه بغ�ض النظر 

عن مدد التقادم املحددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .

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

املتبــادل حلـل اأي �سعوبـات اأو �سـك ين�سـاأ فـيمـا يتعلـق بتف�سـري اأو تطبيــق اأحكــام هــذه االتفاقيــــة . 

كما يجوز لها الت�ساور فـيما بينها الإزالة االزدواج ال�سريبي فـي احلاالت التي مل تن�ض 

عليها االتفاقية .
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4 - يجوز لل�سلطتني املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني االت�سال مبا�سرة فـيما بينهما ، 

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

املــادة اخلام�ســـــة والع�ســـرون

تبـــــادل املعلومـــــــات

1 - تقوم ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل اأن تكون 

لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفـيذ اأحكام هذه االتفاقية اأو الإدارة اأو تنفـيذ القوانني 

فر�سهــــــا  يتـــــم  الـــتـــي  وتو�سيفاتهـــا  اأنواعهــــا  بكـــل  بال�سرائـــب  املتعلقــــة  الداخليـــــة 

نيابــــــة عـــن الدولتيـــن املتعاقدتيـــن اأو تق�سيماتهمـــا ال�سيا�سيـــة اأو ال�سلطـــات املحليـــة 

بهـــما طالــما ال تتعار�ض تلك ال�سرائب مع هذه االتفاقية . ويتم تبادل املعلومات دون 

التقيد باأحكام املادة االأوىل والثانية .

 )1( الفقــرة  الأحكــام  وفقــا  متعاقــدة  دولــة  اأيــة  عليهــا  حت�ســل  معلومــات  اأي  تعامــل   -  2

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

اأو ال�سلطات )مبا فـيها املحاكم  لهذه الدولة املتعاقدة ويف�سى بها فقط لالأ�سخا�ض 

واجلهات االإدارية( املخت�ســـة بالربــط اأو التح�سيــل اأو التنفـيــذ اأو االتهــام اأو حتديــد 

اال�ستئنافـــات املتعلقـــــة بال�سرائب امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( اأو باملراقبة على ما ورد 

اأعاله . وعلى اأولئك االأ�سخا�ض اأو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات لهذه االأغرا�ض 

فقط ، ولكن يجوز اإف�ساء �سريتها عند نظر الدعاوى الق�سائية اأمام املحاكم العمومية 

اأو عند اإ�سدار االأحكام الق�سائية .

اأنها تفر�ض  على  الفقرات )1( و )2(  اأحكام  اأن تف�سر  باأي حال من االأحوال  3- ال يجوز 

التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء : 

 اأ - التخــاذ اإجــراءات اإداريــة مبــا يخالــف القوانيــن واالإجــراءات االإداريــة لهــذه الدولــة 

اأو للدولــة املتعاقــدة االأخــرى .

ب - لتقديــــم معلومــات ال ميكــن احلــ�سول عليهــا طبقــا للقوانني اأو االإجراءات املعتادة 

لالإدارة فـي هذه الدولة اأو فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

ج - لتقديـــم معلومــات تــوؤدي اإلــى اإف�ســاء �سريــة اأي حرفــة اأو ن�ســاط �سناعـي  اأو جتاري 

اأو �ســر مهنــي اأو طريقــة جتاريـة اأو معلومات يكون اإف�ساء �سرية اأي منها متعار�سا 

مــع النظــام العــام . 
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4 - فـــي حالــة طلــب اأي دولــة متعاقــدة ملعلومــات وفقــا لهــذه املــادة ، تقــوم الدولــة املتعاقــدة 

االأخرى با�ستخدام اإجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�سول على املعلومات املطلوبة حتى 

اإذا كانــت هذه الدولة املتعاقدة االأخرى لي�ست بحاجــة لهـذه املعلومات الأغرا�سها ال�سريبية . 

ويخ�سع االلتزام الوارد باجلملة ال�سابقة للقيود املبينة بالفقرة )3( ولكن لن تف�سر 

اأنها ت�سمح الأي دولة متعاقدة باالمتناع عن  باأي حال من االأحوال على  القيود  هذه 

تقدمي املعلومات فقط ب�سبب اأن لي�ض لها م�سلحة داخلية فـي هذه املعلومات .

لدولة متعاقدة  ت�سمح  اأنها  على  االأحوال  باأي حال من  الفقرة )3(  اأحكام  تف�سر  لن   -  5

باالمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد اأن هذه املعلومات يحتفظ بها بنك اأو اأية موؤ�س�سة 

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

بحقوق ملكية �سخ�ض ما .

املــادة ال�ساد�ســـة والع�ســـرون

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

ال يرتتـــب علــى اأي مــن ن�ســـو�ض هـــذه االتفاقيـــة االإخـــالل باالمتيـــازات املاليــة الأع�ســاء 

البعثــات الدبلوما�سيــة اأو الوظائــف القن�سليــة املقــررة مبوجــب القواعــد العامــة للقانــون 

الدولــي اأو مبقت�ســى اتفاقيــات خا�ســة .

املــادة ال�سابعـــة والع�ســـرون

العناويــن

عناوين مواد هذه االتفاقية مت اإدراجها لت�سهيل املرجعية فقط ، وال توؤثر على تف�سري هذه 

االتفاقية .

املــادة  الثامنـــة والع�ســرون

�سريـــان االتفاقيــة 

1 - توجه كل من الدولتني املتعاقدتني اإىل الدولة املتعاقدة االأخرى من خالل القنوات 

الداخليـــة  اإجراءاتهمــا  ا�ستكمــال  علــى  يوؤكــد  الــذي  الكتابــي  االإخطـــار  الدبلوما�سيـــة 

من  االأول  اليـوم  فـي  االتفاقية  هذه  وت�سري   ، االتفاقية  هذه  اأحكام  لنفاذ  ال�سـرورية 

ال�سهر التايل لتاريخ ا�ستالم اآخر اإخطار .
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2 - تطبق هذه االتفاقية وفقا ملا يلي : 

اأ - بالن�سبة لليابان :

1 - فـيما يتعلق بال�سرائب املحجوزة من املنبع : على املبالغ اخلا�سعة لل�سريبة 

اعتبارا من اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي 

�سنة �سريان االتفاقية . 

2 - فـيما يتعلق بال�سرائب على الدخل غري املحجوزة من املنبع : فـيما يرتبط 

بالدخل عن اأي �سنة �سريبية تبداأ فـي اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير من 

ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة �سريان االتفاقية .

 3 - فـيما يتعلق بال�سرائب االأخرى: فـيما يرتبط بال�سرائب عن اأي �سنة �سريبية 

تبداأ فـي اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة 

�سريان االتفاقية .

ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان :

1 - فـيما يتعلق بال�سرائب املحجوزة من املنبع : على املبالغ املدفوعة اأو امل�سافة 

فـي احل�ساب فـي اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير من ال�سنة امليالدية الذي 

يلي مبا�سرة تاريخ �سريان هذه االتفاقية .

2 - فـيمــا يتعلـــق بال�سرائـــب االأخـــرى : عــن اأي �ســنـة �سريبيــة تبــداأ اعتبــارا مـن 

مبا�سرة  يلي  الذي  امليالدية  ال�سنة  من  يناير  �سهر  من  االأول  اليوم  بعد  اأو 

تاريخ �سريان هذه االتفاقية .

املــادة التا�سعـــة والع�ســـرون

اإنهـــاء االتفاقيــــة

تظل هذه االتفاقية �سارية حلني اإنهائها من قبل اإحدى الدولتني املتعاقدتني ، ويجوز الأي 

اإنهاء  اإنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية باإخطار  من الدولتني املتعاقدتني 

اأي �سنة ميالدية بعد  اأ�سهر على االأقل من نهاية  كتابي يوجه للدولة االأخرى قبل �ستة 

انق�ساء خم�ض �سنوات من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية . وفـي هذه احلالة يوقف �سريان هذه 

االتفاقية كما يلي :
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اأ - بالن�سبة لليابان :

1 - فـيما يتعلق بال�سرائب املحجوزة من املنبع : على املبالغ اخلا�سعة لل�سريبة      

اعتبـارا مـن اأو بعـد اليـوم االأول مـن �سهـر ينايـر مـن ال�سنـة امليالديــة التـي تلي 

فرتة ال�ستة اأ�سهر . 

2 - فـيما يتعلق بال�سرائب على الدخل غري املحجوزة من املنبع : فـيما يت�سل 

بالدخل عن اأي �سنة �سريبية تبداأ فـي اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير من ال�سنة 

امليالدية التي تلي فرتة انق�ساء ال�ستة اأ�سهر .  

3 - فـيمــا يتعلــق بال�سرائــب االأخرى : عــن ال�سرائــب الأي �سنــة �سريبيـة تبداأ فـي 

اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي فرتة انق�ساء 

ال�ستة اأ�سهر .

ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان : 

1 - فـيما يتعلق بال�سرائب املحجوزة من املنبع : على املبالغ املدفوعة اأو امل�سافة 

فـي احل�ساب اعتبارا من اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير فـي ال�سنة امليالدية 

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

2 - فـيما يتعلق بال�سرائب االأخرى : عن اأي �سنة �سريبية تبداأ اعتبارا من اأو بعد 

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

فـيها توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية .

حكومتيهما  قبل  من  لهما  املخولة  ال�سلطة  مبوجب  اأدناه  املوقعان  قام  تقدم  لـما  اإثباتا 

بالتوقيع على هذه االتفاقية .

حررت فـي مدينة م�سقط فـي هذا اليوم التا�سع من �سهر يناير 2014م من ن�سختني اأ�سليتني 

باللغـــات العربيـــة واليابانيـــة واالإجنليزيـــة وتكـــون كـــل الن�ســـو�ض ذات حجيـــة مت�ساويــة ، 

وفــي حالــة االختــالف ، ي�ســود النــ�ض االإجنليــزي .

   

      عــــن                                                                                              عــــن   

حكومـــــة �سلطنــــة عمـــان                                                          حكومــــة اليابـــــــان
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ملحــــق االتفاقيـــة

اليابان لتجنب االزدواج  �سلطنة عمان وحكومة  التوقيع على االتفاقية بني حكومة  عند 

ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل )وي�سار اإليها فـيما بعد 

بـ"االتفاقية"( ، اتفقت  حكومة �سلطنة عمان وحكومة اليابان على اأن االأحكام التالية ت�سكل 

جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية . 

1 - باالإ�سارة اإىل الفقرة )1( من املادة الثانية من االتفاقية :

باأي  يتعلق  فـيما  م�ستحقا  يكون  مبلغ  اأي  العمانية"  "ال�سريبة  عبارة  ت�سمل  ال 

اأو التي متثل  اإهمال يرتبط بال�سرائب التي ت�سري عليها االتفاقية  اأو  اإخفاق 

غرامة مفرو�سة تتعلق بال�سرائب التي تنطبق عليها االتفاقية . 

2 - الأغرا�ض هذه االتفاقية :

يكون مفهوما اأن عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" ت�سمل اأي"�سخ�ض من اأ�سخا�ض 

�سخــ�ض  اأي  العام"  القانون  اأ�سخا�ض  من  "�سخ�ض  عبارة  تعني  العام".  القانون 

تاأ�ســــ�ض مبوجـــب مر�ســـوم �سلطانـــي ب�سلطنـــة عمـــان ومتلكـــه بالكامــل حكومـــة 

�سلطنــة عمــان . 

3 - باالإ�سارة اإىل الفقرة )2( من املادة ال�ساد�سة من االتفاقية : 

يكون مفهوما اأن كلمة "زراعة" ت�سمل تربية وزراعة االأ�سماك . 

4 - باالإ�سارة اإىل الفقرة )3( من املادة ال�سابعة من االتفاقية :

يكــون مفهومــا اأن اأحكــام تلــك الفقــرة ال متنــع الدولــة املتعاقــدة الكائنــة فـيهــا 

فـيما  املتعاقدة  الدولة  تلك  وقواعد  قانون  اأحكام  تطبيق  من  امل�ستقرة  املن�ساأة 

امل�ستقرة  للمن�ساأة  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند  باخل�سومات  يتعلق 

لالأغرا�ض ال�سريبية لتلك الدولة املتعاقدة .

5 - باالإ�سارة اإىل املادة الثامنة من االتفاقية ، يكون مفهوما اأن :

يتعلــق  فـيمــا  البنــوك  فـــي  موؤقتــــة  ب�سفـــة  املودعــــة  املبالــغ  علــى  الفائــدة   - اأ 

بت�سغيــل �سفــن اأو طائـرات فـي النقـل الدولـي تعترب مـن قبيــل االأربــاح مــن 

ت�سغيــل ال�سفــن اأو الطائــرات امل�ســار اإليهــا فـــي املــادة الثامنــة ولي�ض على اأنها 

الفائدة امل�سار اإليها فـي املادة احلادية ع�سرة من االتفاقية . 
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ب - ت�سمل اأرباح ت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل االأرباح املتحققة 

من :

 1 - تاأجري ال�سفن اأو الطائرات بكامل التجهيزات فـي النقل الدويل .

 2 - تاأجري ال�سفن اأو الطائرات دون طاقم القيادة اإذا كان هذا التاأجري ي�سكل 

ن�ساطا عار�سا لت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل . 

 3 -  ا�ستخـــــدام اأو �سيانــــة اأو تاأجيـــر احلاويــــات ) مبــا فـــي ذلــك املقطــــورات 

هـــذا  كـــان  اإذا   ، احلاويـــات(  نقــل  فـــي  امل�ستخدمــة  ال�سلـــة  ذات  واملعدات 

ن�ساطــا  ي�سكــل   - احلالــة  بح�ســب  التاأجيــر-  اأو  ال�سيانـة  اأو  اال�ستخــدام 

عار�ســا لت�سغيــل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل . 

 4 - بيع تذاكر للنقل الدويل نيابة عن م�ساريع اأخرى اإذا كان هذا اال�ستخدام 

عار�سـا لت�سغيــل ال�سفــن اأو الطائـرات فـــي النقــل الدولـي .

6 - باالإ�ســــارة اإلـــى املواد العا�ســـرة ، احلاديـــة ع�ســرة ، الثانيـــة ع�ســرة ، الثالثــة ع�ســــرة 

واحلادية والع�سرين من االتفاقية :

يكون مفهوما اأنه لن يكون هناك اأي اإعفاء وفقا الأحكام هذه املواد اإذا كان الغر�ض 

اأي  اأو حوالة  باإن�ساء  اأحد االأغرا�ض الرئي�سية الأي �سخ�ض يخت�ض  اأو  الرئي�سي 

اأ�سهــم اأو املديونيــة اأو اأيــة حقــوق اأو اأمــوال اأخــرى ين�ســاأ عنهــا دخــل هــو اال�ستفــادة 

مــن هــذه املــواد عــن طريــق هــذا االإن�ســاء اأو احلوالــة . 

7 - باالإ�سارة اإىل املادة احلادية ع�سرة من االتفاقية :

بالرغـــم مـــن اأحكـــام الفقـــرة )2( مــــن تلــــك املـــــادة ، فـــــاإن الفائــــدة التــــي تن�ســــاأ 

لقوانيــن  وفقــا  موؤ�س�ض  تقاعـــد  �سندوق  امل�ستفـيــد  ومالكــها  عمــان  �سلطنة  فـي 

اليابــان تخ�ســع لل�سريبة فقط فـي اليابان .

8 - باالإ�سارة اإىل الفقرة )2( من املادة الثالثة ع�سرة من االتفاقية :

  يكون مفهوما اأن عبارة "�سوق االأوراق املالية املعرتف به" تعني : 

اأ - اأي �ســوق لالأوراق املاليــة تــم تاأ�سي�ســـه بوا�سطــة �سرافـــة ال�سكــوك املاليــة 

اأو احتاد معتمد ملوؤ�س�سات ال�سكوك املالية وفقا لقانون اليابان لل�سكوك 

املالية وال�سرافة )القانون رقم 25 للعام 1948( . 
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ب - �سوق م�سقط لالأوراق املالية ب�سلطنة عمان .

ج  - اأي �سوق اآخر لالأوراق املالية توافق ال�سلطات املخت�سة فـي الدول املتعاقدة 

االعرتاف به الأغرا�ض تلك الفقرة .

9 - باالإ�سارة اإىل املادة ال�ساد�سة ع�سرة من االتفاقية :

يكون مفهوما اأن عبارة "ع�سو فـي جمل�ض اإدارة ال�سركة" ت�سمل ع�سوا مبجل�ض 

االإدارة اأو بهيئة مماثلة ل�سركة مقيمة فـي �سلطنة عمان على النحو املن�سو�ض 

عليه فـي قوانني �سلطنة عمان ذات ال�سلة .

10- ليــ�ض فــي االتفاقــيـة مــا مينــع اليابــان مــن فر�ض �سريبة خ�سـم من املنبع ، وفقا 

�سامتة  �سراكة  عقد  مبوجب  �سخ�ض  يحققها  اأرباح  اأو  دخل  اأي  على  لقوانينها 

)توكوماى كومياي( اأو اأي عقد اآخر مماثل .

11- باالإ�ســارة اإلـى الفقـرة )5( من املــادة اخلام�ســة والع�ســرين مـن االتفاقيــة :

يجوز لدولة متعاقدة االمتناع عن تقدمي املعلومات املتعلقة باالت�ساالت ال�سرية 

بني املحامني وحمامي االإجراءات اأو املمثلني القانونيني االآخرين - املعتمدين 

حماية  فـيها  يتم  التي  الدرجة  اإىل  عمالئهم  وبني   - ال�سفة  بهذه  دورهم  فـي 

االت�ساالت من االإف�ساح وفقا للقانون املحلي لتلك الدولة املتعاقدة . 

اإثباتــا لـما تقــدم قــام املوقعــان اأدنــاه مبوجــب ال�سلطــة املخولــة لهــما مــن قبــل حكومتيهمــا 

بالتوقيــع على هــذا امللحــق .

حرر فـي مدينة م�سقط فـي هذا اليوم التا�سع من �سهر يناير 2014م من ن�سختني اأ�سليتني 

باللغــــات العربيـــة واليابانيـــة واالإجنليزيـــة وتكـــون كـــل النـ�ســو�ض ذات حجيــة مت�ساويــة ، 

وفـــي حــالة االختــالف ، ي�ســود النــ�ض االإجنليــزي .

         

          عــــن                                                                                           عــــن   

حكومـــــة �سلطنــــة عمـــان                                                          حكومــــة اليابـــــــان
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AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

AND 

THE GOVERNMENT OF JAPAN 

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Japan, 
Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, 
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. 

Article 2

Taxes Covered

1 - This Agreement shall apply to the following taxes:
a - in the case of Japan:

i -   the income tax; 
ii -  the corporation tax;
iii - the special income tax for reconstruction;
iv - the special corporation tax for reconstruction; and
v -  the local inhabitant taxes 
      (hereinafter referred to as “Japanese tax”); and

b - in the case of the Sultanate of Oman: 
the income tax (hereinafter referred to as “Omani tax”). 
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2 - This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar 
taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement 
in addition to, or in place of, those referred to in paragraph (1). The 
competent authorities of the Contracting States shall notify each other of 
any significant changes that have been made in their respective taxation 
laws, within a reasonable period of time after such changes. 

Article 3

General Definitions

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

a - the term “Japan”, when used in a geographical sense, means all the 
territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws 
relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its 
territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which 
Japan has sovereign rights in accordance with international law 
and in which the laws relating to Japanese tax are in force; 

b - 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 with 
respect to the exploration and exploitation of the natural resources 
of the seabed and the subsoil and the superjacent waters;

c - the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” 
mean the Sultanate of Oman or Japan, as the context requires;

d - the term “tax” means Omani tax or Japanese tax, as the context 
requires;

e - the term “person” includes an individual, a company and any other 
body of persons;

f - the term “company” means any body corporate or any entity that is 
treated as a body corporate for tax purposes;
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g - 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 and an enterprise carried on by 
a resident of the other Contracting State; 

h - 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;

i - the term “national” means:
i - in the case of Japan, any individual possessing the nationality 

of Japan, any juridical person created or organised under the 
laws of Japan and any organisation without juridical personality 
treated for the purposes of Japanese tax as a juridical person 
created or organised under the laws of Japan; and

ii - in the case 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; and

 j - the term “competent authority” means:
i - in the case of Japan, the Minister of Finance or his authorised 

representative; and
ii - in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance 

or its authorised representative. 
2 - As regards the application of this 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 laws of that 
Contracting State for the purposes of the taxes to which the Agreement 
applies, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting 
State prevailing over a meaning given to the term under other laws of 
that Contracting State. 
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Article 4

Resident

1- For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting 
State” means any person who, under the laws of that Contracting State, 
is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of 
incorporation, place of head or main office or any other criterion of a 
similar nature, and also includes that Contracting State and any political 
subdivision or local authority thereof. This term, however, does not 
include any person who is liable to tax in that Contracting State in 
respect only of income from sources in that Contracting State. 

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 Contracting State 
in which he has a permanent home available to him; if he has a 
permanent home available to him in both Contracting States, he 
shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with 
which his personal and economic relations are closer (centre of 
vital interests);

b - if the Contracting 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 Contracting State, he shall be deemed to be a 
resident only of the Contracting State in which he has an habitual 
abode;

c - if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither 
of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting 
State of which he is a national;

d - if his status cannot be determined in accordance with the provisions 
of subparagraphs (a) to (c), the competent authorities of the 
Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 
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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 Contracting State in which its place 
of head or main office 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 - The term “permanent establishment” also encompasses a building site, 

a construction, assembly or installation project or supervisory activities 
in connection therewith, but only if such site, project or activities last 
more than nine months. 

4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term 
“permanent establishment” shall be deemed not to include:

a - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or 
delivery 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, display or delivery;

c - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging 
to the enterprise solely for the purpose of processing by another 
enterprise;
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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 subparagraphs (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) and (2), where a person 
- other than an agent of an independent status to whom the provisions 
of paragraph (6) apply - is acting on behalf of an enterprise and has, and 
habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude 
contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed 
to have a permanent establishment in that Contracting State in respect 
of any activities which that person undertakes for 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. 

6 - An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment 
in a Contracting State merely because it carries on business in that 
Contracting 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. 

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 Contracting 
State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall 
not of itself constitute either company a permanent establishment of the 
other. 
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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 Contracting State. 

2 - The term “immovable property” shall have the meaning which it has 
under the laws 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 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; ships and aircraft 
shall not be regarded as immovable property. 

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 Contracting 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 that other Contracting State but only so 
much of them as is attributable to that permanent establishment. 

2 - Subject to the provisions of paragraph (3), 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 
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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 permanent establishment, including executive and general 
administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State 
in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 

4 - 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. 

5 - 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. 

6 - 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 from the operation of ships or aircraft in international traffic 
carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only 
in that Contracting State. 

2 - Notwithstanding the provisions of Article (2), where an enterprise 
of a Contracting State carries on the operation of ships or aircraft in 
international traffic, that enterprise, if an enterprise of the Sultanate 
of Oman, shall be exempt from the enterprise tax of Japan, and, if an 
enterprise of Japan, shall be exempt from any tax similar to the enterprise 
tax of Japan which may hereafter be imposed in the Sultanate of Oman. 
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3 - The provisions of the preceding paragraphs 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 accordance with the provisions 
of paragraph (1), in the profits of an enterprise of that Contracting State 
- and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other 
Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State 
and where the competent authorities of the Contracting States agree, 
upon consultation, that all or part of the profits so included are profits 
which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
Contracting State if the conditions made between the two enterprises 
had been those which would have been made between independent 
enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed 
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profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the 
other provisions of this Agreement. 

3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting State 
shall not change the profits of an enterprise of that Contracting State in 
the circumstances referred to in that paragraph after ten years from the 
end of the taxable year in which the profits that would be subjected to 
such change would, but for the conditions referred to in that paragraph, 
have accrued to that enterprise. The provisions of this paragraph shall 
not apply in the case of fraud or wilful default. 

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 
Contracting 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 Contracting 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 per cent (5%) of the gross amount of the dividends if the 
beneficial owner is a company that has owned directly or indirectly, 
for the period of six months ending on the date on which entitlement 
to the dividends is determined, at least ten per cent (10%) of the 
voting shares of the company paying the dividends; or

b - ten per cent (10%) of the gross amount of the dividends in all other 
cases. 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of 
the profits out of which the dividends are paid. 

3 - The provisions of subparagraph (a)  of paragraph (2) shall not apply in 
the case of dividends paid by a company which is entitled to a deduction 
for dividends paid to its beneficiaries in computing its taxable income 
in Japan. 
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4 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares 
or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well 
as income which is subjected to the same taxation treatment as income 
from shares by the tax laws of the Contracting State of which the 
company making the distribution is a resident. 

5 - 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 Contracting 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 (14), as the case may be, shall apply. 

6 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits 
or income from the other Contracting State, that other Contracting 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 Contracting 
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 Contracting 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 Contracting State. 

Article 11
Interest

1 - Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in 
which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if 
the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting 
State, the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%) of the gross 
amount of the interest. 
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3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a 
Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:

a - the interest is beneficially owned by the Government of that other 
Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, 
or the central bank of that other Contracting State or any institution 
wholly owned by that Government; or

b - the interest is beneficially owned by a resident of that other 
Contracting State with respect to debt-claims guaranteed, insured 
or indirectly financed by the Government of that other Contracting 
State, a political subdivision or local authority thereof, or the central 
bank of that other Contracting State or any institution wholly owned 
by that Government. 

4 - For the purposes of paragraph (3), the terms “the central bank” and 
“institution wholly owned by that Government” mean:

a - in the case of Japan:
i - the Bank of Japan;
ii - the Japan Bank for International Cooperation; 

iii - the Japan International Cooperation Agency; 
iv - the Nippon Export and Investment Insurance; and
v - such other similar institution the capital of which is wholly 

owned by the Government of Japan as may be agreed upon 
from time to time between the Governments of the Contracting 
States through an exchange of diplomatic notes; and

b - in the case of the Sultanate of Oman: 
i - the Central Bank of Oman;

ii -  the State General Reserve Fund;
iii - the Omani Investment Fund;
iv - any retirement or pension fund organised under Omani laws; 

and
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v - such other similar statutory body or institution wholly owned 
by the Government of the Sultanate of Oman as may be agreed 
upon from time to time between the Governments of the 
Contracting States through an exchange of diplomatic notes. 

5 - The term “interest” as used in this Article means income from debt-
claims of every kind, whether or not secured by mortgage and 
whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, 
and in particular, income from government securities and income from 
bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such 
securities, bonds or debentures, and all other income that is subjected to 
the same taxation treatment as income from money lent by the tax laws 
of the Contracting State in which the income arises. Income dealt with 
in Article (10) shall not be regarded as interest for the purposes of this 
Agreement. 

6 - The provisions of paragraphs (1) and (2) 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 Contracting 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 (14), as the case 
may be, shall apply. 

7 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer 
is a resident of that Contracting 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 Contracting State in which the permanent establishment or fixed 
base is situated. 
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8 - 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. 
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 Contracting State. 

2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in 
which they arise and according to the laws of that Contracting State, 
but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other 
Contracting State, the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%) 
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 and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, 
trade mark, design or model, plan, or 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. 

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 
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other Contracting 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 (14), as the case 
may be, shall apply. 

5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer 
is a resident of that Contracting 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 a 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. 

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. 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 Contracting State. 

2 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation 
of shares or interests in a company, partnership or trust deriving at least 
fifty per cent (50%) of the value of its property directly or indirectly from 
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immovable property referred to in Article (6) and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other Contracting State, unless 
the relevant class of the shares or the interests is traded on a recognised 
stock exchange and the resident and persons related or connected to that 
resident own in the aggregate five per cent (5%) or less of that class of 
the shares or the interests. 

3 -  Where
a - a Contracting State (including, for this purpose in the case of Japan, 

the Deposit Insurance Corporation of Japan) provides, pursuant to 
the laws or royal decisions of that Contracting State concerning 
failure resolution involving imminent insolvency of financial 
institutions, substantial financial assistance to a financial institution 
that is a resident of that Contracting State, and

b - a resident of the other Contracting State acquires shares in the 
financial institution from the first-mentioned Contracting State,

the first-mentioned Contracting State may tax gains derived by the 
resident of the other Contracting State from the alienation of such 
shares, provided that the alienation is made within five years from the 
first date on which such financial assistance was provided. 

4 - Gains from the alienation of any property, other than immovable 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 any property, other than immovable 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 a fixed 
base, may be taxed in that other Contracting State. 

5 - Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation 
of ships or aircraft operated by that enterprise in international traffic or 
any property, other than immovable property, pertaining to the operation 
of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State. 



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

6 - Gains from the alienation of any property other than that referred to 
in the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the 
Contracting State of which the alienator is a resident. 

Article14 

Independent Personal Services

1- Income derived by a resident of a Contracting State in respect of 
professional services or other activities of an independent character 
shall be taxable only in that Contracting 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 that other Contracting 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, lawyers, engineers, architects, 
dentists and accountants. 

Article 15 

Income from Employment

1- Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), 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 Contracting 
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 Contracting 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 Contracting State if:

a - the recipient is present in that other Contracting State for a period 
or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve 
month period commencing or ending in the taxable year concerned; 



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

b - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is 
not a resident of that other Contracting State; and

c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or a 
fixed base which the employer has in that other Contracting 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 by an enterprise of a Contracting State 
may be taxed in that Contracting State. 

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 Contracting State. 

Article 17 
Artistes and Sportspersons

1 - Notwithstanding the provisions of Articles (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 
sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other 
Contracting State, may be taxed in that other Contracting State. 

2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer 
or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer 
or sportsperson 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 
sportsperson are exercised. 

Article 18 
Pensions

Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other 
similar remuneration beneficially owned by a resident of a Contracting 
State shall be taxable only in that Contracting State. 
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Article 19 

Government Service

1-  a - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting 
State or a political subdivision or local authority thereof to an 
individual in respect of services rendered to that Contracting State 
or political subdivision or local authority shall be taxable only in that 
Contracting 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 other Contracting State and the individual is a 
resident of that other Contracting State who:
i -  is a national of that other Contracting State; or
ii - did not become a resident of that other Contracting State solely 

for the purpose of rendering the services. 
2 - a - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other 

similar remuneration paid by, or out of funds to which contributions 
are made or created by, a Contracting State or a political subdivision 
or local authority thereof to an individual in respect of services 
rendered to that Contracting State or political subdivision or local 
authority shall be taxable only in that Contracting State. 

b - However, such pensions and other similar remuneration shall be 
taxable only in the other Contracting State if the individual is a 
resident of, and a national of, that other Contracting State. 

3 - The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, 
wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services 
rendered in connection with a business carried on by a Contracting State 
or a political subdivision or local authority thereof. 

Article 20 

Students and Business Apprentices

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately 
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting 
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State and who is present in the first-mentioned Contracting 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 the first-mentioned 
Contracting State, provided that such payments arise from sources outside 
the first-mentioned Contracting State. 

Article 21 

Other Income

1 - Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting 
State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this 
Agreement (hereinafter referred to as “other income” in this Article) 
shall be taxable only in that Contracting State. 

2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to other income, other 
than income from immovable property as defined in paragraph (2) of 
Article (6), if the beneficial owner of such other 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 Contracting State independent personal services from a 
fixed base situated therein, and the right or property in respect of which 
the other income is paid is effectively connected with such permanent 
establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or 
(14), as the case may be, shall apply. 

3 - Where, by reason of a special relationship between the resident referred 
to in paragraph (1) and the payer or between both of them and some 
other person, the amount of other income exceeds the amount which 
would have been agreed upon between them in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. 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. 
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Article 22 

Elimination of Double Taxation

1 - In the case of Japan, double taxation shall be eliminated as follows: 
Subject to the provisions of the laws of Japan regarding the allowance 
as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than 
Japan, where a resident of Japan derives income from the Sultanate 
of Oman which may be taxed in the Sultanate of Oman in accordance 
with the provisions of this Agreement, the amount of the Omani tax 
payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the 
Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, 
shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to 
that income. 

2 - In the case of the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated 
as follows: 

a - Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, 
in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed 
in Japan, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from 
the Omani tax on the income of that resident an amount equal to 
the Japanese tax paid in Japan whether directly or by withholding 
at source. Such deduction shall not, however, exceed that part of 
the Omani tax (as computed before the deduction is given) which 
is attributable to the income which may be taxed in Japan. 

b - Where, in accordance with any provisions of this Agreement, 
income derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt 
from tax in the Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may 
nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining 
income of such resident, take into account the exempted income. 

Article 23 

Non-Discrimination

1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other 
Contracting State to any taxation or any requirement connected there- 
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with, which is other or more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other Contracting State in the 
same circumstances, in particular with respect to residence, are or may 
be subjected. The provisions of this paragraph shall, notwithstanding 
the provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents 
of one or both of the Contracting States. 

2 - 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 Contracting State than the taxation 
levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the 
same activities. The provisions of this paragraph 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 on account of civil status or family responsibilities 
which it grants to its own residents. 

3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article(9), paragraph 
(8) of Article (11), paragraph (6) of Article (12) or paragraph (3) of 
Article (21) 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 purposes 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 Contracting State. 

4 - 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 Contracting State to 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 Contracting State are or may be subjected. 

5 - The provisions of this Article shall apply to taxes which are the subject 
of this Agreement. 
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Article 24
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 Contracting 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 (23), 
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 provisions of this 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 this Agreement. They may also consult 
together for the elimination of double taxation in cases not provided for 
in the Agreement. 

4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate 
with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the 
sense of the preceding paragraphs of this Article. 

Article 25 
Exchange of Information

1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of 
this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic 
laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf 
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of the Contracting States, or of their political subdivisions or local 
authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the 
Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 
(1) and (2). 

2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State 
shall be treated as secret in the same manner as information obtained 
under the domestic laws of that Contracting 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, the determination of appeals in relation to 
the taxes referred to in paragraph (1), or the oversight of the above. 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 paragraphs (1) and (2) 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 
information the disclosure of which would be contrary to public 
policy. 

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 Contracting State may not need such information for its own 
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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. 

Article 26 

Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members 
of diplomatic missions or consular posts under the general rules of 
international law or under the provisions of special agreements. 

Article 27

Headings

The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience 
of reference only and shall not affect the interpretation of the Agreement. 

Article 28

Entry into Force

1- Each of the Contracting States shall send through diplomatic channels to 
the other the written notification confirming that its internal procedures 
necessary for the entry into force of this Agreement have been completed. 
This Agreement shall enter into force on the first day of the next month 
following the date of receipt of the latter notification. 
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2 - This Agreement shall be applicable: 
 a - in the case of Japan:

i - with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable 
on or after 1 January in the calendar year next following that 
in which the Agreement enters into force; 

ii - with respect to taxes on income which are not withheld at 
source, as regards income for any taxable year beginning on 
or after 1 January in the calendar year next following that in 
which the Agreement enters into force; and

iii - with respect to other taxes, as regards taxes for any taxable 
year beginning on or after 1 January in the calendar year next 
following that in which the Agreement enters into force; and

b - in the case of the Sultanate of Oman:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or 

credited on or after 1 of January in the calendar year next 
following the date on which this Agreement enters into force; 
and 

ii - in respect of other taxes, for any tax year commencing on or 
after 1 of January in the calendar year next following the date 
on which this Agreement enters into force. 

Article 29

Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting 
State. Either Contracting State may terminate this Agreement, through 
diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six 
months before the end of any calendar year beginning after the expiry of 
five years from the date of entry into force of this Agreement. In such 
event, this Agreement shall cease to have effect:
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a - in the case of Japan:
i - with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable 

on or after 1 January in the calendar year next following the 
expiration of the six month period;

ii - with respect to taxes on income which are not withheld at 
source, as regards income for any taxable year beginning 
on or after 1 January in the calendar year next following the 
expiration of the six month period; and

iii - with respect to other taxes, as regards taxes for any taxable 
year beginning on or after 1 January in the calendar year next 
following the expiration of the six month period; and

b -  in the case of the Sultanate of Oman:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid 

or credited on or after 1 of January in the calendar year 
immediately following that in which the notice of such 
termination is given; and 

ii - in respect of other taxes, for any tax year commencing on or 
after 1 of January in the calendar year immediately following 
that in which the notice of such termination is given. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by 
their respective Governments, have signed this Agreement. 

DONE in duplicate at Muscat this 9th of January 2014, in the Arabic, 
Japanese and English languages, all three texts being equally authentic. In 
case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

  For the Government of Japan For the Government of the
 Sultanate of Oman
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Protocol

At the signing of the Agreement between the Government of the Sultanate 
of Oman and the Government of Japan for the Avoidance of Double 
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on 
Income (hereinafter referred to as “the Agreement”), the Government of 
the Sultanate of Oman and the Government of Japan have agreed upon the 
following provisions, which shall form an integral part of the Agreement. 

1 - With reference to paragraph (1) of Article (2) of the Agreement:

The term “Omani tax” shall not include any amount which is payable in 
respect of any default or omission in relation to the taxes to which the 
Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to 
the taxes to which the Agreement applies. 

2 - For the purposes of the Agreement:

It is understood that the term “resident of a Contracting State” includes 
any “statutory body”. The term “statutory body” means a body 
constituted under the royal decree of the Sultanate of Oman and wholly 
owned by the Government of the Sultanate of Oman. 

3 - With reference to paragraph (2) of Article (6) of the Agreement: 

It is understood that the term “agriculture” shall include the breeding 
and cultivation of fish. 

4 - With reference to paragraph (3) of Article (7) of the Agreement:

It is understood that the provisions of that paragraph do not prevent 
the Contracting State in which the permanent establishment is situated 
from applying the provisions of laws and regulations of that Contracting 
State relating to deductions when determining the taxable income of the 
permanent establishment for the tax purposes of that Contracting State. 

5 - With reference to Article (8) of the Agreement, it is understood that:
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a - interest on funds temporarily deposited in banks in connection with 
the operation of ships or aircraft in international traffic shall be 
regarded as profits from the operation of ships or aircraft referred 
to in Article (8) and not as interest referred to in Article (11) of the 
Agreement; and

b - profits from the operation of ships or aircraft in international traffic 
shall include profits from:
i - the rental of ships or aircraft on a full basis in international 

traffic;
ii - the rental of ships or aircraft on a bare-boat basis, where such 

rental is incidental to the operation of ships or aircraft in 
international traffic; 

iii - the use, maintenance or rental of containers (including trailers 
and related equipment used for transport of containers), 
where such use, maintenance or rental, as the case may be, is 
incidental to the operation of ships or aircraft in international 
traffic; and

 iv - the sale of tickets for international traffic on behalf of other 
enterprises, where such sale is incidental to the operation of 
ships or aircraft in international traffic. 

6 - With reference to Articles (10), (11), (12), (13) and (21) of the Agreement:
It is understood that no relief shall be available under the provisions of 
these Articles if the main purpose or one of the main purposes of any 
person concerned with the creation or assignment of any shares, debt-
claims or other rights or properties in respect of which income arises 
was to take advantage of these Articles by means of that creation or 
assignment. 

7 - With reference to Article (11) of the Agreement:
Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of that Article, interest 
arising in the Sultanate of Oman and beneficially owned by a pension 
fund established under the laws of Japan shall be taxable only in Japan. 

8 - With reference to paragraph (2) of Article (13) of the Agreement:
 It is understood that the term “recognised stock exchange” means:
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a -  any stock exchange established by a Financial Instruments Exchange 
or an approved-type financial instruments firms association under 
the Financial Instruments and Exchange Law (Law No. 25 of 1948) 
of Japan; 

b - the Muscat Securities Market of the Sultanate of Oman; and
c - any other stock exchange which the competent authorities of the 

Contracting States agree to recognise for the purposes of that 
paragraph. 

9 - With reference to Article (16) of the Agreement: 
It is understood that the term “a member of the board of directors of 
a company” includes a member of the managerial board or any other 
similar body of a company which is a resident of the Sultanate of 
Oman as provided for in the relevant Omani laws. 

10 - Nothing in the Agreement shall prevent Japan from imposing tax at 
source, in accordance with its laws, on any income and gains derived 
by a person pursuant to a silent partnership (Tokumei Kumiai) contract 
or other similar contract. 

11 - With reference to paragraph (5) of Article (25) of the Agreement:
 

A Contracting State may decline to supply information relating to 
confidential communications between attorneys, solicitors or other 
admitted legal representatives in their role as such and their clients 
to the extent that the communications are protected from disclosure 
under the domestic law of that Contracting State. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by 
their respective Governments, have signed this Protocol. 

DONE in duplicate at Muscat this 9th of January 2014, in the Arabic, 
Japanese and English languages, all three texts being equally authentic. In 
case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

  For the Government of Japan For the Government of the
 Sultanate of Oman




