
اجلريدة الر�سمية العدد )1067(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقــم 2014/47

بالت�سديـق علـى اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان ومملكـة اأ�سبانيـا 

لتجنب االزدواج ال�سريبـي ومنـع التهـرب ال�سريبـي بالن�سبـة لل�سرائب على الدخـل 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى التفاقية بني �سلطنة عمان ومملكة اأ�سبانيا لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب 

ال�سريبـــي بالن�سبـــة لل�سرائــب علـى الدخــل املوقعــة فـي م�سقــط بتاريــخ 30 جمادى الآخرة  

1435هـ ، املوافق 30 ابريل 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  : 22 من �ســــــــوال �سنة 1435هـ

املـوافـــــق : 19 من اأغ�سطـ�س �سنة 2014م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـة

بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا

لتجنب �الزدو�ج �ل�سريبي ومنع �لتهرب �ل�سريبي 

بالن�سبة لل�سر�ئب على �لدخل

اإن �ضلطنة عمان ومملكة اأ�ضبانيا ، رغبة منهما فـي اإبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي 

ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�ضبة لل�ضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي : 

�لفــ�سل �الأول

جمــال �التفاقيــة

 �ملــادة ) 1 (

�لنطـاق �ل�سخ�سـي

تطبـــق هـــــذه االتفاقيـــــة علـــى االأ�ضخــــا�ص املقيميـــــن فـــي اإحــــدى الدولتيــــن املتعاقدتيـــــن 

اأو فـي كلتيهما .

 �ملــادة ) 2 (

�ل�سر�ئب �لتـي تتناولهــا �التفاقيـة

1 - ت�ضري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ص نيابة عن دولة متعاقدة 

اأيا كانت طريقة فر�ص هذه  اأو �ضلطاتهــا املحلية  اأو نيابــة عــن تق�ضيماتهــا ال�ضيا�ضيــة 

ال�ضرائب .  

2 - تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل ، جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على اإجمايل الدخل 

اأو علـــى عنا�ضـــر مــن الدخل مبا فـي ذلك ال�ضرائب على االأرباح النا�ضئة من الت�ضرف 

فـي االأموال املنقولة اأو الثابتة وكذلك ال�ضرائب على اإجمايل املبالغ للأجور اأو الرواتب 

املدفوعة من قبل امل�ضروعات وكذلك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة راأ�ص املال .

3 - ت�ضمل ال�ضرائب املفرو�ضة حاليا والتي ت�ضري عليها االتفاقية ب�ضفة خا�ضة ما ياأتي :

اأ - بالن�ضبة ململكة اأ�ضبانيا :

1 - �ضريبة الدخل على االأفراد .

2 - �ضريبة الدخل على ال�ضركات .

3 - �ضريبة الدخل على غري املقيمني .

4 - ال�ضرائب املحلية على الدخل .

)وي�ضار اإليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة االأ�ضبانية"( . 
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ب - بالن�ضبة ل�ضلطنة عمان :

- �ضريبة الدخل .

)وي�ضار اإليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة العمانية"( .

4 - ت�ضــري هــذه االتفاقيــة اأي�ضا على اأي �ضرائب مماثلة اأو م�ضابهة اإىل حد كبري لتلك 

ال�ضرائـــب التــي يتــم فر�ضــها بعد تاريـخ التوقيع على هذه االتفاقية ، �ضواء باالإ�ضافة 

اأو باالإحلل لل�ضرائب احلالية . وتقوم ال�ضلطتان املخت�ضتان فـي الدولتني املتعاقدتني 

باإخطار بع�ضهما البع�ص باأي تعديلت جوهرية فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�ضة بهما . 

�لفـ�سل �لثانـي

التعريفـات

 �ملــادة ) 3 (

تعريفـات عامـة

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

اأ - يق�ضد بكلمة "اأ�ضبانيا" مملكة اأ�ضبانيا ، وتعني عند ا�ضتعمالها باملعنى اجلغرافـي 

اإقليم مملكة اأ�ضبانيا وي�ضمل ذلك املياه االإقليمية واملجال اجلوي والبحر االإقليمي 

واأي منطقة خارج البحر االإقليمي متار�ص عليها مملكة اأ�ضبانيا اأو يجوز اأن متار�ص 

عليها فـي امل�ضتقبل - وفقا للقانون الدويل وت�ضريعات مملكة اأ�ضبانيا الداخلية - 

اأر�ضه  وباطن  البحر  بقاع  يتعلق  فـيما  ال�ضيادية  الق�ضائي وحقوقها  اخت�ضا�ضها 

ومياهه التي تعلوه وموارده الطبيعية . 

ب - يق�ضــد بعبــارة "�ضلطنــة عمــان" اإقليم �ضلطنــة عمان واجلزر التابعة لها ،  وي�ضمل 

اأن  املياه االإقليمية يجوز  املياه االإقليمية واملجال اجلوي واأي منطقة خارج  ذلك 

متـــار�ص عليهــــا �ضلطــنـــة عمـــان - وفقـــا للقانون الدويل وقوانني �ضلطنة عمان - 

اخت�ضا�ضها الق�ضائي وحقوقها ال�ضيادية فـيما يتعلق با�ضتكـ�ضاف وا�ضتغلل املوارد 

الطبيعية فـي قاع البحر وباطن اأر�ضه ومياهه التي تعلوه .
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ج - يق�ضــــد بعبارتــي "دولــة متعاقــدة" و "الدولــة املتعاقــدة االأخــرى" �ضلطنـــة عمـــان 

اأو مملكــة اأ�ضبانيــا ح�ضبــما يقت�ضــيه النــ�ص . 

د - ت�ضمل كلمة "�ضخ�ص" اأي فرد اأو اأي �ضركة اأو اأي جمموعة من االأ�ضخا�ص . 

هـ - يق�ضد بكلمة "ال�ضركة" اأي �ضخ�ص اعتباري اأو اأي كيان يعامل ك�ضخ�ص اعتباري 

الأغرا�ص ال�ضريبة . 

و - يق�ضـــد بعبارتـــي "م�ضـــروع دولـــة متعاقـــدة" و"م�ضــروع الدولة املتعاقدة االأخرى" 

علـى التوالــي ، م�ضــروع يديره �ضخــ�ص مقيــم من دولــة متعاقدة وم�ضروع يديره 

�ضخ�ص مقيم من الدولة املتعاقدة االأخرى . 

ز - يق�ضد بعبارة "النقل الدويل" اأي نقل ب�ضفـينة اأو طائرة يديره م�ضروع يقع مركز 

اإدارته الفعلي فـي دولة متعاقدة با�ضتثناء النقل بال�ضفـينة اأو الطائرة بني اأماكن 

تقع فقط فـي الدولة املتعاقدة االأخرى . 

ح - يق�ضد بعبارة "ال�ضلطة املخت�ضة" :

1 - بالن�ضبــــة ململكــــة اأ�ضبانيا : وزير املالية واالإدارة العامة اأو من ينوب عنه قانونا . 

2 - بالن�ضبـة ل�ضلطنـة عمـان : وزارة املالية اأو من ينوب عنها قانونا . 

ط - يق�ضد بكلمة "مواطن" : 

1 - اأي فرد يتمتع بجن�ضية دولة متعاقدة .

2 - اأي �ضخ�ص قانوين اأو �ضراكة اأو احتاد ي�ضتمد الو�ضع اخلا�ص به من القوانني 

املعمول بها فـي دولة متعاقدة .

2 - عند تطبيق اأي دولة متعاقدة لهذه االتفاقية فـي اأي وقت ، فاإن اأي ا�ضطلح مل يرد 

تعريفــه فـيها يجب اأن يف�ضر طبقا مل�ضمونه ال�ضائد فـي ذلك الوقت وفقا لقانون هذه 

الدولــة واخلــا�ص بال�ضـرائــب التـي تتناولها االتفاقية ، وذلك مـــا لــم يقتــ�ص النــ�ص 

غري ذلك ، ويتم االعتداد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة دون 

امل�ضمون الوارد فـي القوانني االأخرى املطبقة فـيها .
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 �ملــادة ) 4 (

�ملقيـــم

1 - الأغرا�ص هذه االتفاقية ، يق�ضد بعبارة )مقيم فـي دولة متعاقدة( اأي �ضخ�ص يكون 

خا�ضعـــا لل�ضريبـــة مبقت�ضــى قوانيــن هــذه الدولـــة ، ب�ضبــب �ضكــنه اأو اإقامتـــه اأو موقع 

اإدارتـــه اأو ت�ضجيلـــه اأو طبقـــا الأي معيــار اآخــر ذي طبيعــة مماثلــة . وت�ضمل العبارة اأي�ضا 

 ، اأ�ضخا�ضها القانونية  اأو  اأو �ضلطاتها املحلية  ال�ضيا�ضية  هذه الدولة واأيا من تق�ضيماتها 

لكنهـــا ال ت�ضمــــل اأي �ضخــــ�ص خا�ضـــع لل�ضريــبـــة فـــي هــــذه الدولــة فـيمـــا يتعلـــق فقــــط 

بدخل ن�ضاأ من م�ضادر فـيها . 

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

فاإن مركزه يحدد وفقا ملا ياأتي :

اأ - يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي له فـيها �ضكن دائم حتت ت�ضرفه ، فاإذا كان له 

�ضكن دائم حتت ت�ضرفه فـي كلتا الدولتني ، يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة 

التي ترتبط م�ضاحله ال�ضخ�ضية واالقت�ضادية معها بدرجة تفوق الدولة االأخرى 

)مركز م�ضاحله احليوية( .

ب - اإذا لـــم ميكـــن حتديــد الدولة التي يوجد فـيهــا مركــز م�ضاحلـــه احليويــة ، اأو اإذا 

لـــم يكـــن لــه �ضكــن دائــم تــحت ت�ضرفــه فـي اأي من الدولتني ،  فـيعترب مقيما فقط 

فـي الدولة التي يكون له فـيها �ضكن معتاد .

ج - اإذا كان له �ضكن معتاد فـي كلتا الدولتني اأو مل يكن له �ضكن معتاد فـي اأي منهما ،  

فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يتمتع بجن�ضيتها .

اإذا كان مواطنا لكلتا الدولتني اأو مل يكن مواطنا الأي منهما ، تتوىل ال�ضلطتان  د - 

املخت�ضتان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�ضل اإىل حل باتفاق م�ضرتك بينهما .

3 - اإذا كـــان اأي �ضخــ�ص اآخـر مــن غــري االأفــراد يعترب بالتطبيق ملا جاء بالفقرة )1( مقيــما 

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

مقر اإدارته الفعلي .
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 �ملــادة ) 5 (

�ملن�ســاأة �مل�ستقــرة

1 - الأغرا�ص هذه االتفاقية ، يق�ضد بعبارة "من�ضاأة م�ضتقرة" املقر الثابت للن�ضاط الذي 

يبا�ضر امل�ضروع كل اأو جزءا من ن�ضاطه فـيه .

2 - ت�ضمل عبارة "من�ضاأة م�ضتقرة" ب�ضفة خا�ضة ما ياأتي : 

اأ - مقر االإدارة .

ب - فرع .

ج - مكتب .

د - م�ضنع .

هـ - ور�ضة .

و - منجم اأو بئـر نفـط اأو غـاز اأو حمجر اأو اأي مكـان اآخر ال�ضتخراج املوارد الطبيعية .

3 - يعترب موقع البناء اأو م�ضروع الت�ضييد اأو التجميع اأو الرتكيب مبثابة من�ضاأة م�ضتقرة 

اإذا ا�ضتمر ملدة تزيد على ت�ضعة اأ�ضهر .  

4 - علـــى الرغــم مــن االأحــكام ال�ضابقــة مــن هــذه املـــادة ، ال ت�ضمـــل عبــارة "من�ضاأة م�ضتقرة" 

ما ياأتي :  

اأ - ا�ضتخــــدام الت�ضهيــــلت فقــــط لــغـــر�ص تخزيــــــن اأو عـــــر�ص اأو ت�ضليـــــم الب�ضائــــــع 

اأو ال�ضلع اخلا�ضة بامل�ضروع .

ب - االحتفـــاظ مبخــزون مــن الب�ضائــع اأو ال�ضلــع اخلا�ضــة بامل�ضــروع لغر�ص التخزين 

اأو العر�ص اأو الت�ضليم فقط .

ج - االحتفــــــاظ مبخـــزون مــن الب�ضائـــع اأو ال�ضلـــع اخلا�ضـــة بامل�ضـــروع فقــــط لغـــــر�ص 

معاجلتها بوا�ضطة م�ضروع اآخر . 

د - االحتفاظ مبقر ثابت للن�ضاط خم�ض�ص فقط لغر�ص �ضراء �ضلع اأو ب�ضائع اأو جمع 

معلومات للم�ضروع .
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هـ - االحتفــــاظ مبقـــر ثابـــت للنــ�ضـــاط غر�ضــــه فقــط القيــام للم�ضــروع باأي ن�ضاط اآخر 

له طبيعة حت�ضريية اأو تكميلية .

و - االحتفـــاظ مبقــر ثابــت للن�ضــاط فقــط لغــر�ص جتميــع االأن�ضـــطــة امل�ضــــار اإليـــهــا 

الكلي  للن�ضاط  اأن يكون  ال�ضابقة ب�ضرط  اإىل )هـ(  )اأ(  الفرعية من  الفقرات  فـي 

للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�ضريية اأو تكميلية . 

5 - على الرغم من االأحكام الواردة بالفقرتني )1( و)2( ، اإذا قـام �ضخـ�ص - بخلف وكيل 

ذي و�ضعية م�ضتقلة ينطبق عليه حكم الفقرة )6( - بالت�ضرف نيابة عن م�ضروع وكان 

لــه اأو مــار�ص - ب�ضكــل معتــاد - فـي دولة متعاقدة �ضلطة اإبرام العقود با�ضم امل�ضروع ، 

ففـي هـذه احلالة يعترب اأن لهذا امل�ضروع من�ضاأة م�ضتقرة فـي هذه الدولة فـيما يتعلق 

بــاأي اأن�ضطـــة يتوالهــا هــذا ال�ضخ�ص للم�ضــروع ، ما مل تقت�ضــر اأن�ضطــة هــذا ال�ضخــ�ص 

على االأن�ضطة املن�ضو�ص عليها فـي الفقرة )4( والتي قد ال توؤدي - اإذا متت ممار�ضتها 

من خلل مقر ثابت للن�ضاط - اإىل اعتبار هذا املقر الثابت من�ضاأة م�ضتقرة مبوجب 

اأحكام تلك الفقرة .

لن�ضاط  ممار�ضته  ملجرد  متعاقدة  دولة  فـي  م�ضتقرة  من�ضاأة  ما  مل�ضروع  اأن  يعترب  ال   -  6

اآخر ذي �ضفة  اأي وكيل  اأو  اأو وكيل عام بالعمولة  فـي هذه الدولة عن طريق و�ضيط 

م�ضتقلة ب�ضرط اأن ميار�ص هوؤالء االأ�ضخا�ص عملهم فـي اإطار ن�ضاطهم املعتاد ، اإال اأنه 

فـي حالة كون اأن�ضطة هذا الوكيل مكر�ضة ب�ضفة مطلقة اأو تكاد تكون مطلقة ل�ضالح 

هذا امل�ضروع ، واإذا و�ضعت اأو فر�ضت �ضروط بني ذلك امل�ضروع والوكيل فـي علقاتهما 

التجارية واملالية تختلف عن ال�ضروط التي ميكن و�ضعها بني م�ضروعني م�ضتقلني ، 

فاإنه لن يعترب وكيل م�ضتقل باملعنى املق�ضود فـي هذه الفقرة .

اأو خ�ضوعها ل�ضيطرة �ضركة  اإن جمرد �ضيطرة �ضركة مقيمة فـي دولة متعاقدة على   - 7

مقيمة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، اأو ممار�ضتها الن�ضاط فـي تلك الدولة االأخرى 

)�ضواء عن طريق من�ضاأة م�ضتقرة اأو غري ذلك( ، ال يوؤدي فـي حد ذاته اإىل اعتبار اأي 

من ال�ضركتني مبثابة من�ضاأة م�ضتقرة لل�ضركة االأخرى .
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�لف�سـل �لثالـث

�سر�ئــب �لدخــل

 �ملــادة ) 6 (

�لدخــل مـن �الأمــو�ل �لثابتــة

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

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

يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

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

هذه االأموال ، وت�ضمل هذه العبارة فـي كل االأحوال ملحقات االأموال الثابتة ، واملا�ضية ، 

واملعدات امل�ضتخدمة فـي الزراعة والغابات ، واحلقوق التي ت�ضري عليها اأحكام القانون 

العــام املتعلقـــة بامللكيـــة العقاريـــة . واحلـــق فــــي االنتفـــاع باالأمــوال الثابتـــة ، واحلـــق 

فـي اقت�ضاء مدفوعات متغرية اأو ثابتة مقابل ا�ضتغلل اأو احلق فـي ا�ضتغلل مناطق 

اأمواال  والطائرات  ال�ضفن  تعترب  وال   ، االأخرى  الطبيعية  واملوارد  وامل�ضادر  التعدين 

ثابتة .

3 - تطبـــق اأحكــام الفقــرة )1( اأيــ�ضا علــى الدخــل النا�ضئ من اال�ضتغلل املبا�ضر اأو تاأجري 

اأو ا�ضتخدام االأموال الثابتة باأي �ضكل اآخر .

4 - فـي حال خولت ملكية االأ�ضهم اأو احلقوق االأخرى ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر ملالكها 

التمتع باأموال ثابتة ، فاإن الدخل من اال�ضتخدام املبا�ضر اأو االإيجار اأو اال�ضتخدام باأي 

اأن يخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها  ، يجوز  اآخر لهذا احلق  �ضكل 

االأموال الثابتة .

5 - ت�ضــــري اأحكـــام الفقــــرات )1( و )3( و )4( اأي�ضا على الدخل من االأموال الثابتة الأي 

م�ضـــروع ، وعلى الدخـــل من االأمـــوال الثابتة امل�ضتخدمــــة فـي اأداء خدمات �ضخ�ضيــــة 

م�ضتقلة .                        
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 �ملــادة ) 7 (

�أربــاح �مل�سروعــات

1- تخ�ضع اأرباح م�ضروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط ما مل يبا�ضر ذلك 

امل�ضروع الن�ضاط فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�ضاأة م�ضتقرة كائنة فـيها . 

ال�ضابـــق ذكــره فاإنه يجوز فر�ص ال�ضريبة  امل�ضــروع ن�ضاطـــه علــى النحــو  فـــاإذا با�ضـــر 

علــى اأربــاح امل�ضــروع فـي الدولة االأخرى ، ولكن فقط فـي حدود ما يحققه مــن اأربــاح 

من�ضوبة اإىل هذه املن�ضاأة امل�ضتقرة .

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

فاإن   ، فـيها  كائنة  م�ضتقرة  من�ضاأة  طريق  عن  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  الن�ضاط 

ما ين�ضب اإىل املن�ضاأة امل�ضتقرة فـي كل دولة متعاقدة هي االأرباح التي يتوقع حتقيقها 

بافرتا�ص اأنها م�ضروع م�ضتقل ومنف�ضل يبا�ضر االأن�ضطة ذاتها اأو اأن�ضطة مماثلة لها 

فـي الظروف ذاتها اأو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ضتقلل تام مع امل�ضروع الذي 

يعترب مبثابة من�ضاأة م�ضتقرة له .

تتكبدها الأغرا�ص  التي  امل�ضروفات  ي�ضمح بخ�ضم  اأرباح من�ضاأة م�ضتقرة  3 - عند حتديد 

مبا�ضـــرة الن�ضـــاط كمن�ضـــاأة م�ضتقــرة ، مبـــا فـي ذلك امل�ضروفات التنفـيذية واالإداريــة 

العامة بالقدر الذي تكبدته �ضواء كــان ذلك فــي الدولــة الكائنــة فـيهــا املنــ�ضاأة امل�ضتقــرة 

اأو فـي اأي مكان اآخر �ضريطة اأن يتم هذا اخل�ضم وفقا الأحكام قوانني ال�ضريبة فـي هذه 

الدولة ومبراعاة القيود الواردة فـي هذه القوانني . 

4 - ال ميكن اأن تن�ضب اأي اأرباح اإىل من�ضاأة م�ضتقرة ملجرد �ضراء هذه املن�ضاأة امل�ضتقرة لب�ضائع 

اأو �ضلع للم�ضروع .

5 - الأغرا�ص الفقرات ال�ضابقة ، حتدد االأرباح التي تن�ضب اإىل املن�ضاأة امل�ضتقرة بالطريقة 

ذاتها املتبعة فـي كل �ضنة ما مل يوجد �ضبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .

6 - اإذا ت�ضمنـــت االأربـــاح عنا�ضـر للدخــل تــم النـــ�ص عليهـــا ب�ضفة م�ضتقلــة فـي مواد اأخرى 

من هذه االتفاقيــة ، فاإن اأحكام املواد امل�ضار اإليها ال تتاأثر باأحكام هذه املادة .
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 �ملــادة ) 8 (

�لنقــل �لبحــري و�جلــوي

1 - تخ�ضع اأرباح ت�ضغيل ال�ضفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل لل�ضريبة فقط فـي الدولة 

املتعاقدة الكائن فـيها مقر االإدارة الفعلي للم�ضروع .

يكون  اأن  فـيجب   ، �ضفـينة  يقع على منت  مل�ضروع بحري  الفعلي  االإدارة  كان مكان  اإذا   -  2

موقعه الدولة املتعاقدة التي يوجد بها امليناء موطن ال�ضفـينة ، اأو اإذا مل يوجد ذلك 

امليناء ، يكون موقعه فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها من يتوىل ت�ضغيل ال�ضفـينة .

 " اأو الطائرات فـي النقل الدويل  " ت�ضغيل ال�ضفن  ، ت�ضمل عبارة  3 - الأغرا�ص هذه املادة 

بوا�ضطة اأي م�ضروع :

اأ - تاأجيـــــــر اأو ا�ضتئجـــــــار ال�ضفـــــن اأو الطائـــــرات بكامـــــل التجهيـــــزات والطاقــم واملـــوؤن 

وا�ضتخدامها للت�ضغيل فـي النقل الدويل . 

ب - تاأجري اأو ا�ضتئجار ال�ضفن اأو الطائرات وفقا لنظام التاأجري بدون طاقم فـي حالة 

مـــا اإذا كـــان هـــذا التاأجـــري اأو اال�ضتئــجار ي�ضكـــل ن�ضاطــا عار�ضا لت�ضغـــيل ال�ضفـــن 

اأو الطائرات فـي النقل الدويل . 

ج - ا�ضتخــــدام اأو �ضيانـــة اأو تاأجـــري احلاويـــات اإذا كـــان هــذا اال�ضتخــــدام اأو ال�ضيانــة 

اأو التاأجري ي�ضكل ن�ضاطا عار�ضا لت�ضغيل ال�ضفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل .

4 - ت�ضري اأحكام الفقرتني )1( و)3( كذلك على االأرباح النا�ضئة من امل�ضاركة فـي جمموعة 

)POOL( اأو ن�ضاط م�ضرتك اأو توكيل ت�ضغيل عاملي .

 �ملــادة ) 9 (

�مل�سروعــات �مل�سرتكــة

1 - فـي حالـــة :

اأ - م�ضاركـــة م�ضـــروع دولــة متعاقــدة بطريق مبا�ضر اأو غري مبا�ضر فـي اإدارة اأو رقابة 

اأو راأ�ص مال م�ضروع للدولة املتعاقدة االأخرى . 

ب - اأو  م�ضاركــــة االأ�ضخـــا�ص ذاتهـــم بطريــق مبا�ضــر اأو غيــر مبا�ضــر فــي اإدارة اأو رقابــة 

اأو راأ�ص مال م�ضروع فـي دولة متعاقدة وم�ضروع للدولة املتعاقدة االأخرى .
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فـــي علقتيهـمــا  امل�ضروعيـــن  بيـــن  �ضــــروط  اأي مـــن احلالتــيــن -  فــــي  واإذا فر�ضـــت - 

التجاريــة اأو املاليــة والتــي تختلــف عــن ال�ضروط التي ميكــن و�ضعــها بني امل�ضروعــات 

ال�ضروط  امل�ضروعني نتيجة لهذه  اأن ت�ضتحق الأي من  اأرباح ميكن  اأي  فاإن   ، امل�ضتقلـــة 

ولكنها مل ت�ضتحق فعل ب�ضبب هذه ال�ضروط ، يجوز اإدراجها �ضمن اأرباح ذلك امل�ضروع 

واإخ�ضاعها لل�ضريبة تبعا لذلك .

2 - اإذا اأدرجت دولـة متعاقـدة �ضمن اأرباح اأي مـن م�ضـروعاتها اأرباح م�ضروع للدولة املتعاقدة 

االأخرى فر�ضت عليها ال�ضريبة فـيها - واأخ�ضعتها تلك الدولة لل�ضريبة تبعا لذلك -  

وكانت الدولة االأخرى توافق على اأن االأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل االأرباح 

التي ميكن اأن تتحقق مل�ضروع الدولة امل�ضار اإليها اأوال اإذا كانت ال�ضروط املتفق عليها 

بني امل�ضروعني هي ال�ضروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني م�ضروعني م�ضتقلني ، فاإن 

هذه الدولة االأخرى تقوم باإجراء الت�ضوية املنا�ضبة لل�ضريبة املفرو�ضة فـيهـا على هذه 

االأرباح . ويعتد عند اإجراء الت�ضوية باالأحكام االأخرى لهذه االتفاقية ، ويتم الت�ضاور 

بني ال�ضلطتني املخت�ضتني فـي الدولتني املتعاقدتني اإذا تطلب االأمر ذلك .

 �ملــادة ) 10 (

�أربــاح �الأ�سهــم

اأرباح االأ�ضهم التي تدفعها اأي �ضركة مقيمة فـي دولة متعاقدة اإىل مقيم فـي الدولة   - 1

املتعاقدة االأخرى يجوز اأن تفر�ص عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

الدولة  فـي  اإليها  امل�ضار  االأ�ضهم  اأرباح  على  اأي�ضا  ال�ضريبة  فر�ص  يجوز   ، ذلك  ومع   -  2

اأرباح االأ�ضهم وذلك وفقا لقوانني تلك  املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�ضركة التي دفعت 

الدولة ، ولكن اإذا كان املالك امل�ضتفـيد من االأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

فـيجب اأال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو عن الن�ضب االآتية :

اأ - �ضفــر باملائــة )0%( من اإجمالــي مبلــغ اأربـاح االأ�ضهم اإذا كان املالك امل�ضتفـيد �ضركة 

) بخلف �ضركات الت�ضامن ( متلك ب�ضفة مبا�ضرة ن�ضبة ع�ضرين باملائة )%20( 

على االأقل من راأ�ص مال ال�ضركة التي تدفع اأرباح االأ�ضهم . 

ب - ع�ضرة باملائة )10%( من اإجمايل مبلغ اأرباح االأ�ضهم فـي جميع احلاالت االأخرى .

ال توؤثر هذه الفقرة على ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�ضركة فـيما يتعلق باالأرباح 

التي تدفع منها اأرباح االأ�ضهم  .
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3 - علـــى الرغـــم مـــن اأحكـــام الفقـــرة )2( ، فــــاإن اأربـــاح االأ�ضهم التي تدفعها �ضركة مقيمة 

فـي دولة متعاقدة اإىل حكومة الدولة املتعاقدة االأخرى يجب اأن تعفى من ال�ضريبة 

فـي الدولة امل�ضار اإليها اأوال .

4 - يق�ضـــد بعبـــارة  " اأربــــاح االأ�ضهـــم " امل�ضـــار اإليهـــا فــــي هـــذه املـــادة الدخــــل الـذي يتحقـــق 

مــن االأ�ضهـــم اأو اأ�ضهـــم االنتفــاع اأو حقـــوق اأ�ضهـــم االنتــفاع اأو اأ�ضهــم التعديـــن اأو اأ�ضهــم 

املوؤ�ض�ضني اأو احلقوق االأخـــرى التـــي ال تعتــرب مــن قبيــل الديــون وامل�ضاركة فـي االأرباح 

وفقا  االأ�ضهم  من  كالدخل  ذاتها  ال�ضريبية  للمعاملة  يخ�ضع  الذي  الدخل  وكذلك 

لقوانني الدولة التي تقيم فـيها ال�ضركة التي توزع االأرباح .

5 - ال ت�ضري اأحكام الفقرتني )1( و)2( اإذا كان املالك امل�ضتفـيد من اأرباح االأ�ضهم - ب�ضفته 

مقيما بدولة متعاقدة - يبا�ضر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى التي تقيم فـيها ال�ضركة 

التي تدفع االأرباح ن�ضاطا عن طريق من�ضاأة م�ضتقرة كائنة بها اأو يوؤدي فـي هذه الدولة 

، وكانت ملكية االأ�ضهم  االأخرى خدمات �ضخ�ضية م�ضتقلة من مقر ثابت كائن فـيها 

التي تدفع عنها االأرباح ترتبط ب�ضفة فعلية بتلك املن�ضاأة امل�ضتقرة اأو ذلك املقر الثابت 

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

6 - اإذا حققت �ضركة مقيمة بدولة متعاقدة اأرباحا اأو دخل من الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

فل يجوز لهذه الدولة االأخرى اأن تفر�ص اأي �ضريبة على اأرباح االأ�ضهم التي توزعها 

ال�ضركة ما مل تكن هذه االأرباح قد دفعت اإىل مقيم فـي هذه الدولة االأخرى اأو كانت 

ملكية االأ�ضهم التي تدفع عنها االأرباح ترتبط ب�ضفة فعلية مبن�ضاأة م�ضتقرة اأو مبقر 

ثابت كائن فـي هذه الدولة االأخرى ، وال يجوز كذلك اأن تفر�ص على اأرباح ال�ضركة 

غري املوزعة ال�ضريبة التي ت�ضري على اأرباح ال�ضركات غري املوزعة حتى لو كانت اأرباح 

االأ�ضهـــم املوزعــــة اأو االأربــــاح غري املوزعـــة تتكون كليـــا اأو جزئيـــا من اأربـــاح اأو دخل ن�ضـــاأ 

فـي هذه الدولة االأخرى .

 �ملــادة ) 11 (

فـو�ئــد �لديـون

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

يجوز اأن تفر�ص عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى .
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2 - ومع ذلك ، يجوز فر�ص ال�ضريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ضاأت 

فـيهـــا وفقـــا لقوانيـــن هـــذه الدولــة ، ولكـن اإذا كان املالك امل�ضتفـيد من الفائدة مقيما 

بالدولة املتعاقدة االأخرى فـيجب اأال تتجاوز ال�ضريبة املفرو�ضة فـي هذه احلالة ن�ضبة 

خم�ضة باملائة )5%( من القيمة االإجمالية ملبلغ الفائدة . 

3 - علـــى الرغـــم من اأحكام الفقرة )2( فاإن الفائدة التي تن�ضاأ فـي دولة متعاقدة وتدفع 

اإىل حكومة الدولة املتعاقدة االأخرى تعفى من ال�ضريبة فـي الدولة امل�ضار اإليها اأوال .

الديون  مطالبات  من  النا�ضئ  الدخل  املادة  هذه  فـي  الواردة  "الفائدة"  بكلمة  يق�ضد   -  4

بجميـــــع اأنواعهـــا ، �ضـــواء كانـــت م�ضمونة اأو غري م�ضمونـــة برهـــن اأو كانـــت تت�ضــمن 

اأو ال تت�ضمــــن حـــق امل�ضاركة فـي اأرباح املدين ، وت�ضمـــل علـــى وجـــه اخل�ضــــو�ص الدخـــل 

مـــن ال�ضنـــدات احلكوميـــة والدخـــل مـــن ال�ضنـــدات اأو ال�ضكوك مبا فـي ذلك املكافاآت 

واجلوائـــز املتعلقـــة بهـــذه ال�ضنـــدات احلكوميــة اأو ال�ضنــدات اأو ال�ضكـــوك . وال تعتبــــر 

الغرامات املفرو�ضة ب�ضبب التاأخري فـي ال�ضداد من قبيل الفوائد الأغرا�ص هذه املادة .

ب�ضفته   - الفائدة  من  امل�ضتفـيد  املالك  كان  اإذا  و)2(   )1( الفقرتني  اأحكام  ت�ضري  ال   -  5

مقيمــا فــي دولــة متعاقـــدة - يبا�ضــر فـي الدولـــة املتعاقـــدة االأخــرى التي ن�ضــاأت فـيــها 

الفائدة ن�ضاطا جتاريا عن طريق من�ضاأة م�ضتقرة كائنة فـيها ، اأو يوؤدي فـي هذه الدولة 

االأخرى خدمات �ضخ�ضية م�ضتقلة من مقر ثابت كائن فـيها ، وكان طلب الدين الذي 

تدفـــع عنـــه الفائـــدة يرتبـــط ب�ضفـــة فعلية بهذه املن�ضاأة امل�ضتقرة اأو املقر الثابت . يتم 

فـي هذه احلالة تطبيق اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( ، بح�ضب االأحوال .

6 - تعترب الفائدة قد ن�ضاأت فـي دولة متعاقدة اإذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة ، ومع 

ذلك اإذا كان لدى ال�ضخ�ص الذي �ضدد الفائدة - �ضواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة ، 

اأو غـري مقيم فـيها - من�ضاأة م�ضتقرة اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باملديونية 

املن�ضاأة  الفائدة قد حتملتها تلك  ، وكانت هذه  املدفوعة  الفائدة  ا�ضتحقت عنها  التي 

اأنها ن�ضاأت فـي الدولة املتعاقدة  اأو هـــذا املقــر الثابــت ، فـــاإن الفائدة تعتــرب  امل�ضتقـــرة 

الكائنة فـيها تلك املن�ضاأة امل�ضتقرة اأو هذا املقر الثابت .
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7 - اإذا اأدى وجود علقة خا�ضة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ضتفـيد منها اأو بينهما وبيـن 

�ضخ�ص اآخر اإىل زيادة فـي مبلغ الفائدة املتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة ، 

عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ضتفـيد منها 

فـي حالـــة عـــدم وجـــود تلك العلقـــة ، فتطبـــق اأحكام هذه املادة على املبلغ امل�ضار اإليه 

اأخريا فقـــط ، وفـي هـــذه احلالـــة يظـــل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة 

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

 �ملــادة ) 12 (

�الأتــاوى

1 - االأتــاوى التــي تن�ضــاأ فـي دولـة متعاقدة وتدفع اإىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

يجوز اأن تفر�ص عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

2 - ومع ذلك ، يجوز اأن تفر�ص اأي�ضا على مثل هذه االأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة 

التــي ن�ضـــاأت فـيهـــا ومبقت�ضـــى قوانيــن هــذه الدولـــة ، ولكـــن اإذا كـــان املالـــك امل�ضتفـــيد 

من االأتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة االأخرى ، فاإن ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو 

يجب اأال تزيد على ن�ضبة ثمانية باملائة )8%( من اإجمايل مبلغ االأتاوى .

3 - يق�ضد بكلمة "االأتاوى" الواردة فـي هذه املادة املدفوعات من اأي نوع التي يتم ت�ضلمها 

مقابـــل ا�ضتخـــدام ، اأو حـــق ا�ضتخــدام اأي حقوق للموؤلف مبا فـي ذلك برامج احلا�ضب 

اأو املرئية واأي براءات  اأو ت�ضجيـــلت االإذاعة ال�ضوتية  االآلــي واالأفـــلم ال�ضينمائيـــة ، 

اختـــــراع ، اأو علمـــــات تـجاريــــة ، اأو ت�ضميــــم اأو طــــراز اأو خطـــــة اأو تركيبــــة اأو عمليـــــة 

اإنــتـاج �ضريــة ، اأو ال�ضتخــدام  اأو حــق ا�ضتخدام املعدات ال�ضناعية اأو التجارية اأو العلمية ، 

اأو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�ضناعية اأو التجارية اأو العلمية .

4 - ال ت�ضــري اأحكــام الفقرتيــن )1( و )2( اإذا كــان املالــك امل�ضتفـيــد من االأتاوى - ب�ضفته 

مقيما فــي دولة متعاقدة - يبا�ضر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى التي تن�ضاأ فـيها االأتاوى 

ن�ضاطــا عــن طريــق من�ضــاأة م�ضتقــرة كائنــة فـيهــا ، اأو يــوؤدي فـي هــذه الدولــة االأخــرى 

خدمات �ضخ�ضية م�ضتقلة من مقر ثابت كائن فـيها ، وكان احلق اأو امللكية التي تدفع 

عنها االأتاوى ترتبط ب�ضفة فعلية بتلك املن�ضاأة امل�ضتقرة اأو هذا املقر الثابت ، وتطبق 

فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( بح�ضب االأحوال .
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5 - تعترب االأتاوى قد ن�ضاأت فـي دولة متعاقدة اإذا كان من يدفعها مقيــما فـي هــــذه الدولــة ، 

ومع ذلــك اإذا كــان لــدى ال�ضخـــ�ص الـذي يدفـع االأتــاوى - �ضــواء كـان مقيــما فـي دولــة 

متعاقدة اأو غري مقيم فـيها - من�ضاأة م�ضتقرة اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط 

بالــحق الــذي ا�ضتحقــت عنــه االأتــاوى ، وكانــت هــذه االأتاوى قد حتملتها هذه املن�ضــاأة 

امل�ضتقرة اأو املقر الثابت ، فاإن هذه االأتاوى تعترب اأنها ن�ضاأت فـي الدولة الكائنة فـيها 

املن�ضاأة امل�ضتقرة اأو املقر الثابت .

اأو بينهما  اأدى وجود علقة خا�ضة بني من يدفع االأتاوى واملالك امل�ضتفـيد منها  اإذا   - 6

اأو احلق  االأتاوى فـيما يتعلق باال�ضتخدام  اإلــى زيادة فـي مبلغ   ، اآخــر  وبيـــن �ضخـــ�ص 

اأو املعلومــات التي دفعـت عنها ، عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع 

االأتاوى واملالك امل�ضتفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العلقة ، فتطبق اأحكام هذه املادة 

على املبلغ امل�ضار اإليه اأخريا فقط ، وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات 

خا�ضعا لل�ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ، ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه 

االتفاقية .

 �ملــادة ) 13 (

�الأربــاح �لر�أ�س ماليــة

1 - االأرباح التي يح�ضل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�ضرف فـي االأموال الثابتة 

تفر�ص  اأن  يجوز   ، االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  والكائنة   )6( املادة  فـي  اإليها  امل�ضار 

عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

االأموال املخ�ض�ضة  اأموال منقولة متثل جزءا من  الت�ضرف فـي  الناجتة من  االأرباح   - 2

املتعاقدة  الدولة  فـي  والكائنة  متعاقدة  دولة  مل�ضروع  م�ضتقرة  من�ضاأة  ن�ضاط  ملبا�ضرة 

االأخـــرى ، اأو فـي اأمـــوال منقولـــة تخـــ�ص مقـــر ثابــت ملقيــم فـي دولــة متعاقدة وكائن 

ذلك  فـي  مبا   ، م�ضتقلة  �ضخ�ضية  خدمات  اأداء  لغر�ص  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي 

االأرباح الناجتة من الت�ضرف فـي هذه املن�ضاأة امل�ضتقرة )�ضواء مبفردها اأو مع امل�ضروع 

باأكمله( اأو فـي هذا املقر الثابت ، يجوز اأن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

3 - االأرباح التي يح�ضل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�ضرف فـي ال�ضفن اأو الطائرات 

التي تعمل فـي النقل الدويل اأو فـي االأموال املنقولة املتعلقة بت�ضغيل مثل هذه ال�ضفن 

الكائن فـيها مقر االإدارة  املتعاقدة  ، تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة  اأو الطائرات 

الفعلي للم�ضروع .
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4 - االأرباح التي يح�ضل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�ضرف فـي اأ�ضهم اأو فوائد 

مماثلة تنتج اأكرث من خم�ضني باملائة )50%( من قيمتها ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر 

مــن اأمـــوال ثابتـــة كائنــة فـــي الدولـــة املتعاقـــدة االأخــرى ، يجــوز اأن تخ�ضع لل�ضريبة 

فـي هذه الدولة االأخرى . 

5 - االأربــاح الناجمـــة عــن الت�ضــرف فـي اأ�ضهــم اأو حقــوق اأخــرى التي تخول - ب�ضكل مبا�ضر 

اأو غري مبا�ضر - ملالكها احل�ضول على انتفاع من اأموال ثابتة كائنة فـي دولة متعاقدة ، 

يجوز اأن تخ�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة .

6 - االأرباح الناجتة من الت�ضرف فـي اأي اأموال اأخرى بخلف تلك امل�ضار اإليها فـي الفقرات 

)1( و)2( و)3( و)4( و)5( تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها 

املت�ضرف فـي هذه االأموال .

 �ملــادة ) 14 (

�خلدمــات �ل�سخ�سيــة �مل�ستقلــة  

 ، املهنيـــة  فـــي دولــة متعاقــدة فـيمـــا يتعلـــق باخلدمــــات  الـــذي يحــ�ضل عليــه مقيــم  1 - الدخــل 

اأو االأن�ضطـــة االأخــرى التــي لها طابــع اال�ضتقــلل ، يخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه 

الدولة املتعاقدة ما مل يكن له ب�ضفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

لغر�ص تاأدية اأن�ضطته ، فاإذا كان له مثل هذا املقر الثابت يجوز للدولة املتعاقدة االأخرى 

فر�ص ال�ضريبة على هذا الدخل ولكن بالقدر الذي ين�ضب اإىل هذا املقر الثابت .

2 - ت�ضمــل عبــارة "اخلدمــات املهنيــة" علــى وجــه اخل�ضــو�ص االأن�ضطة امل�ضتقلة العلمية ، 

اأو االأدبيــة ، اأو الفنيــة ، اأو التعليميــة اأو اأن�ضطــة التدريــ�ص ، وكذلك االأن�ضطة امل�ضتقلــة 

للأطبــاء ، واملحاميــن ، واملهند�ضني ، واملعماريني ، واأطباء االأ�ضنان ، واملحا�ضبني .

 �ملــادة ) 15 (

�لدخــل مــن �لوظيفــة

1 - مع مراعاة اأحكام املواد )16( و)18( و)19( من هذه االتفاقية ، فاإن الرواتب واالأجور 

واملكافـــاآت االأخــرى املماثلــة التــي يح�ضــل عليهــا مقيــم فـي دولة متعاقـدة مقابل اأداء 

الدولة  فـي  الوظيفة  توؤدى  ما مل   ، الدولة فقط  فـي هذه  لل�ضريبة  وظيفة تخ�ضع 

املتعاقدة االأخرى ، فعندئذ يجوز لهذه الدولة االأخرى فر�ص ال�ضريبة على ما يح�ضل 

عليه من مكافاأة فـيها .
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2 - على الرغم من االأحكام الواردة فـي الفقرة )1( ، فاإن املكافاأة التي يح�ضل عليها مقيم 

فـي دولة متعاقدة مقابل اأداء وظيفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى تخ�ضع لل�ضريبة 

فقط فـي الدولة امل�ضار اإليها اأوال ب�ضرط :

اأ - اأن يكـــون امل�ضتلـــم متواجـــدا فـــي الدولـــــة االأخــــرى لفتــــرة اأو فتــــرات ال تتجـــاوز 

فـــي جمموعهــــا )183( يومـــا خـــلل اأي فتـــرة اثنــي ع�ضـــر �ضهـــرا تبـــداأ اأو تنتهـــي 

فـي ال�ضنة ال�ضريبية املعنية .

ب - اأن تدفـــع املكافـــاأة عـــن طريـــق اأو نيابــة عن �ضاحــب عمــل غري مقيــم فـي الدولــة 

االأخرى .

ج - اأن ال تكون املكافاأة قد حتملتها من�ضاأة م�ضتقرة اأو مقر ثابت ل�ضاحب العمل كائن 

فـي الدولة االأخرى .

3 - على الرغم من الفقرات ال�ضابقة من هذه املادة ،  فاإن املكافاأة التي يتم احل�ضول عليها 

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

الفعلي  االإدارة  مقر  فـيها  الكائن  املتعاقــدة  الدولــة  فـي  لل�ضريبــة  تخ�ضــع  اأن  يجـــوز 

للم�ضروع .

 �ملــادة ) 16 (

�أتعــاب �ملديريــن

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

ب�ضفتـــه ع�ضـــوا فــي جملــ�ص االإدارة ل�ضركـــة مقيمـــة فـي الدولـــة املتعاقـــدة االأخـرى ، يجوز 

فر�ص ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة االأخرى .

 �ملــادة ) 17 (

�لفنانــون و�لريا�سيــون

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

فـــي دولــــة متعاقـــدة ب�ضفــتــــه فنانــــا كفنانـــي امل�ضــــرح ، اأو ال�ضــــور املتحركــــة ، اأو االإذاعـــة 

اأو التلفزيــــون ، اأو مو�ضيقـــيـــا ، اأو ب�ضفتـــه مـــن الريا�ضييـــن ،  وذلــك مقابـــل اأن�ضطتــه 

ال�ضخ�ضية التي يبا�ضرها بهذه ال�ضفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن يخ�ضع 

لل�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

-16-



اجلريدة الر�سمية العدد )1067(

2 - اإذا كان الدخل يتعلق باأن�صطة �صخ�صية يبا�صرها فنان اأو ريا�صي بهذه ال�صفة ، وكان 

الدخـــل ال ي�صتحـــق للفنـــان اأو الريا�صــي نف�صــه ولكــن ل�صخـــ�ص اآخـــر ، فــاإن هــذا الدخـل 

- علــى الرغـــم مـــن اأحكـــام املـــواد )7( و)14( و)15( - يجـــوز اأن تفــر�ص عليــه ال�صريبــة 

فـي الدولة املتعاقدة التي يبا�صر فـيها الفنان اأو الريا�صي اأن�صطته .

3 - ال ت�صــري اأحكــام الفقرتني )1( و)2( اإذا كانــت االأن�صطــة التي يوؤديها فنان اأو ريا�صي 

فـــي دولــــة متعاقـــدة مدعومــة بالكامــل اأو ب�صـــكـــل اأ�صا�صــــي مــن االأمــوال العامـــة الأي 

املحلية  �صلطاتها  اأو  ال�صيا�صية  تق�صيماتها  اأي من  اأو من  املتعاقدتني  الدولتيــن  مــــن 

فـي اإطار برامج التبادل الثقافـي اأو الريا�صي التي تقرها كلتا الدولتني املتعاقدتني . 

وفـي هذه احلالة يخ�صع الدخل الناجت من هذه االأن�صطة لل�صريبة فقط فـي الدولة 

املتعاقدة التي يقيم فـيها الفنان اأو الريا�صي .   

 املــادة ) 18 (

املعا�شـــات 

مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من املادة )19( ،  فاإن املعا�صات واملكافاآت االأخرى املماثلة التي 

دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة اأديت فـي املا�صي ، تخ�صع لل�صريبة فـي هذه 

الدولة فقط .

 املــادة ) 19 (

اخلدمــة احلكوميــة 

1 - اأ - الرواتـــب  واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلة ، التي تدفعها دولة متعاقدة اأو تق�صيم 

اأداه  فـــرد مقابـــل مـــا  اأي  اإىل  القانونـــية  اأ�صخا�صهـــا  اأو  اأو �صلطـــة حمليـــة  �صيا�صـــي 

من خدمات لتلك الدولة اأو التق�صيم اأو ال�صلطة ، تخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة 

فقط .

ب - ومــع ذلــك فــاإن هــذه الرواتــب واالأجــور واملكافاآت االأخرى املماثلة تخ�صع لل�صريبة 

فـــي الدولــة املتعاقـــدة االأخــرى فقــط اإذا كانـــت اخلدمــات قــد متــت تاأديتها فـي هذه 

الدولة ، وكان الفرد مقيما فـيها ويعترب اإما :
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1 - من مواطني هذه الدولة .

2 - اأو مل ي�ضبح مقيما فـي هذه الدولة لغر�ص اأداء هذه اخلدمات فقط .

2 - اأ - على الرغم من اأحكام الفقرة )1( فاإن اأي معا�ص يدفع من �ضندوق اأن�ضاأته دولة 

متعاقدة اأو تق�ضيم �ضيا�ضي اأو �ضلطة حملية اأو �ضخ�ص القانون العام فـيها اإىل فرد 

العام  القانون  اأو �ضخ�ص  ال�ضلطة  اأو  التق�ضيم  اأو  الدولة  اأداء خدمات لهذه  مقابل 

يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط . 

ب - ومع ذلك يخ�ضـع هــذا املعـــا�ص واملكافـــاآت االأخـــرى املماثلــة لل�ضريـــبة فـي الدولـــة 

املتعاقدة االأخرى فقط اإذا كان الفرد مقيما فـي هذه الدولة ومن مواطنيها . 

واملعا�ضــات  واالأجــور  الرواتــب  علــى  و)18(  و)17(  و)16(   )15( املــواد  اأحكـــام  تطبـــق   -  3

واملكافاآت االأخـــرى املماثلـــة مقابـــل اأداء اخلدمـــات التــي ترتبـــط بن�ضــاط تبا�ضــره دولــة 

متعاقدة اأو تق�ضيم �ضيا�ضي اأو �ضلطة حملية اأو اأي �ضخ�ص من اأ�ضخا�ص القانون العام 

لهذه الدولة .

 �ملــادة ) 20 (

�الأ�ساتــذة و�لباحثــون

1 - اأي فرد يقيم فـي دولة متعاقدة مبا�ضرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة االأخرى ، وكان يقوم 

بناء على دعوة من اأي من اجلامعات اأو الكليات اأو املدار�ص املعتمدة اأو اأي من موؤ�ض�ضات 

املتعاقدة  الدولة  هذه  بزيارة  املماثلة  االأخرى  العلمية  االأبحاث  موؤ�ض�ضات  اأو  التعليم 

االأخرى لفرتة ال تزيد على �ضنتني من تاريخ و�ضوله اإىل هذه الدولة االأخرى فقط 

لغر�ص التدري�ص اأو اإجراء البحوث اأو كليهما فـي هذه املوؤ�ض�ضة التعليمية اأو موؤ�ض�ضة 

االأبحاث ، يعفى من ال�ضريبة فـي هذه الدولة االأخرى عن اأي مكافاأة يح�ضل عليها 

من القيام بالتدري�ص اأو اإجراء البحوث .

2 - يق�ضد بكلمة "املعتمدة" الواردة فـي الفقرة )1( االعتماد الذي تقرره الدولة املتعاقدة 

الكائنــة فـيهـــا اجلامعـــة اأو الكليـــة اأو املدر�ضـــة اأو اأي من موؤ�ض�ضــات التعليــم اأو موؤ�ضـــ�ضات 

االأبحاث العلمية االأخرى املماثلة .

3 - ال ت�ضـــري اأحكـــام هـــذه املـــادة علـــى الدخـــل مــن اإجـــراء االأبحـــاث اإذا كــان اإجـــراوؤها يتـــم 

فـي االأ�ضل لتحقيق نفع خا�ص ل�ضخ�ص اأو اأ�ضخا�ص بذواتهم .
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 �ملــادة ) 21 (

�لطــالب 

املبالـــغ التـــي يح�ضـــل عليهـــا طالــب اأو متــدرب علـى ن�ضاط وهو يقيم اأو كان يقيم مبا�ضرة 

- قبل زيارة الدولة املتعاقدة - فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، وقد ح�ضر اإىل الدولة امل�ضار 

اإليها اأوال فقط لغر�ص تعليمه اأو تدريبه فـيها وذلك لتغطية م�ضاريف اإعا�ضته اأو تعليمه 

اأو تدريبــه ، لن تخ�ضــع لل�ضريبة فـي هذه الدولة ب�ضرط اأن تكــون هــذه املبالــغ قــد ن�ضـــاأت 

مـــن م�ضادر خارج هذه الدولة .

 �ملــادة ) 22 (

�أنــو�ع �لدخــل �الأخــرى

1 - عنا�ضر الدخل ملقيم فى دولة متعاقــدة ، اأيــا ما كــان من�ضوؤهــا ، والتــي لــم يتــم تناولـهـــا 

فـي املواد ال�ضابقة من هذه االتفاقية ، تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .

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

لتعريفهـــا الوارد فـي الفقـــرة )2( من املادة رقـــم )6( - اإذا كـــان من ت�ضلم هذا الدخل 

مقيما فـي دولة متعاقدة ويبا�ضر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ن�ضاطا عن طريق من�ضاأة 

م�ضتقـــرة كائـــنة فـيها ، اأو يـــوؤدي فـي هــــذه الدولة االأخرى خدمات �ضخ�ضية م�ضتقلة 

من مقر ثابت كائن فـيها ، وكان احلق اأو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ب�ضفة 

فعليـــة بتلـــك املن�ضـــاأة امل�ضتقـــرة اأو هـــذا املقــر الثابــت ، ففــي هـذه احلالـة تطبـق اأحـكام 

املادة )7( اأو املادة )14( بح�ضب االأحوال .

�لف�سـل �لر�بـع

طــرق جتنــب �الزدو�ج �ل�سريبــي

 �ملــادة ) 23 (

جتنــب �الزدو�ج �ل�سريبــي 

اأ�ضبانيا وفقا الأحكام ت�ضريعاتها الداخلية اأو طبقا  1 - يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي فـي 

للأحكام التالية مع مراعاة الت�ضريعات الداخلية الأ�ضبانيا :
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اأ - اإذا ح�ضل مقيم فـي اأ�ضبانيا على دخل ميكن اأن يخ�ضع لل�ضريبة فـي �ضلطنة عمان 

بالتطبيق الأحكام هذه االتفاقية ، فاإن اأ�ضبانيا ت�ضمح عندئذ باالآتي : 

1 - خ�ضم مبلغ من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم يعادل �ضريبة الدخل 

املدفوعة فـي �ضلطنة عمان . 

 ، الداخلية الأ�ضبانيا  للت�ضريعات  للموؤ�ض�ضات وفقا  االأ�ضا�ضية  ال�ضريبة  - منح خ�ضم   2

علــى اأال يتجــاوز هــذا اخل�ضــم ذلك اجلــزء من �ضريبــة الدخــل )املح�ضوب قبل 

اإجراء اخل�ضم( واملن�ضوب - بح�ضب االأحوال - اإىل الدخل الذي يجوز  اإخ�ضاعه 

لل�ضريبة فـي �ضلطنة عمان .

ب - اإذا كان الدخل الذي يح�ضل عليه مقيم فـي اأ�ضبانيا معفـيا من ال�ضريبة فـي اأ�ضبانيا 

مبقت�ضى اأي من اأحكام هذه االتفاقية ، فاإنه يجوز الأ�ضبانيا - مع ذلك - مراعاة 

الدخل املعفى عند ح�ضاب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي لهذا املقيم .

2 - بالن�ضبة ل�ضلطنة عمان ، يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي على النحو التايل :

اأ - اإذا ح�ضـــل مقيم فـي �ضلطــنة عمــان على دخل ميكـــن اأن يخ�ضـــع لل�ضريبــة فـي اأ�ضبانيا 

مبقت�ضــى اأحكــام هـــذه االتفاقيـــة ، فــاإن على �ضلطــنة عمــان اأن ت�ضمح بخ�ضم مبلغ 

مـــن ال�ضريبـــة املفرو�ضــة على دخل هذا املقيـــم يعـــادل �ضريبة الدخـــل املدفوعـــة 

فـي اأ�ضبانيا ب�ضرط اأال يتجاوز هذا اخل�ضم باأي حال ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل 

)املح�ضوب قبل اإجراء اخل�ضم( واملن�ضوب اإىل الدخل الذي يجوز  اإخ�ضاعه لل�ضريبة 

فـي اأ�ضبانيا .

ب - اإذا كـــان الدخـــل الـــذي يح�ضـــل عليـــه مقيم فـي �ضلطنة عمان معفـيا من ال�ضريبة 

فـــي �ضلطنـــة عمـــان مبقت�ضــى اأي مــن اأحكام هذه االتفاقية ، فاإنه يجوز ل�ضلطنة عمان 

- مــع ذلك - مراعاة الدخل املعفى عند ح�ضاب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي 

لهذا املقيم .
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�لف�سـل �خلامــ�س

�أحكـــام خا�ســة

 �ملــادة ) 24 (

عــدم �لتمييــز

1- ال يجـــوز اإخ�ضـــاع مواطنـــي دولـــة متعاقدة فـي الدولــــة املتعاقــدة االأخرى الأي �ضرائب 

اأو التزامـــات تتعلــــق بهـــذه ال�ضرائـــب تكــــون خمتلفـــة اأو اأكثـــر عبئـــا مـــن ال�ضرائـــب 

اأو االلتزامات ال�ضريبية التي يخ�ضع لها اأو يجوز اأن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة 

 ، باالإقامة  يتعلق  ، وب�ضفة خا�ضة ما  ذاتها  الظروف  فـي  االأخرى ممن هم  املتعاقدة 

وي�ضري هذا احلكم على الرغم من اأحكام املادة )1( اأي�ضا على االأ�ضخا�ص غري املقيمني 

فـي اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو فـي كلتيهما .  

االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  متعاقدة  دولة  مل�ضروع  م�ضتقرة  من�ضاأة  اأي  تخ�ضع  ال   -  2

ل�ضرائـــب تفـــر�ص عليهـــا فـي هـــذه الدولـــة االأخـرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب 

التي تفـــر�ص علــــى م�ضـــروعات هــذه الدولـــة االأخـــرى والتـــي متـــار�ص االأن�ضطـــة ذاتـــها . 

وال يجوز تف�ضري هذا الن�ص على اأنه ينطوي على اإلزام اأي دولة متعاقدة مبنح املقيمني 

اأو تخفـي�ضات �ضخ�ضية الأغرا�ص  اإعفاءات  اأو  اأي خ�ضم  فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

ال�ضرائب تبعا للحالة املدنية اأو االأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فـيها .

الفقرة )7(  اأو  املادة )9(  الفقرة )1( من  اأحكام  التي ت�ضري عليها  با�ضتثناء احلاالت   -  3

من املادة )11( اأو الفقرة )6( من املادة )12( ، فاإن فوائد الديون واالأتاوى والنفقات 

االأخرى التي يدفعها م�ضروع دولة متعاقدة اإىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

يتم خ�ضمها لغر�ص حتديد االأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا امل�ضروع وفقا لل�ضروط 

ذاتها كما لو كانت قد دفعت اإىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�ضار اإليها اأوال .

4 - م�ضروعات اأي دولة متعاقدة والتي ميلك روؤو�ص اأموالها كليا اأو جزئيا اأو ي�ضيطر عليها 

بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة �ضخ�ص اأو اأكرث مقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

لن تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�ضار اإليها اأوال الأي �ضرائب اأو التزامات تتعلق بهذه 

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

املتعاقدة  املماثلة فـي الدولة  امل�ضروعات االأخرى  اأن تخ�ضع لها  اأو يجوز  تخ�ضع لها 

امل�ضار اإليها اأوال .

5 - علــى الرغـــم من اأحكـــام املـــادة )2( ، تطبـــق اأحكام هذه املادة على جميــع اأنواع وفئات 

ال�ضرائب .
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 �ملــادة ) 25 (

�إجــر�ء�ت �التفــاق �ملتبــادل

1 - اإذا تبني ل�ضخ�ص اأن االإجراءات التي اتخذتها اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو كلتاهما 

قـد اأدت اأو توؤدي اإىل اإخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف الأحكام هذه االتفاقية ، يجوز 

لـــه بغـــ�ص النظـــر عن االأحكام التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني ، 

اأن يعـــر�ص منازعـــته علـــى ال�ضلطـــة املختـــ�ضة فـي الدولـــة املتعاقـــدة التـــي يقيـــم فـيها 

تخ�ضع  كانت حالته  اإذا  بجن�ضيتها  يتمتع  التي  الدولة  فـي  املخت�ضة  ال�ضلطة  على  اأو 

�ضنوات  املنازعة خلل فرتة ثلث  املادة )24( ويجب عر�ص  الفقرة )1( من  الأحكام 

من تاريخ االإخطار االأول باالإجراء الذي اأدى اإىل اإخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف 

الأحكام هذه االتفاقية .

2 - اإذا تبيـــن لل�ضلــــطة املختـــ�ضة اأن املعار�ضـــة لهــا ما يربرها ، واإذا مل تكن قادرة بذاتها 

علـــى التو�ضـــل اإلــى حــل منا�ضــب لذلــك ، فاإنهــا ت�ضعــى اإىل االتفــاق املتبادل مع ال�ضلطة 

املخت�ضة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، وذلك بق�ضد جتنب فر�ص ال�ضريبة املخالفة 

الأحكام االتفاقية . ويطبق اأي اتفاق يتم التو�ضل اإليه بغ�ص النــظر عــن مــدد التـــقادم 

املحــددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .

3 - ت�ضعى ال�ضلطتان املخت�ضتان فـي الدولتني املتعاقدتني اإىل التو�ضل عن طريق االتفاق 

املتبـــادل حلــل اأي �ضعوبــات اأو �ضـــك ين�ضــاأ فـيمــا يتعلــق بتف�ضيــر اأو تطبيــق اأحكــام هــذه 

االتفاقية ، كما يجوز لهما الت�ضاور معا لتجنب االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي 

مل يتم الن�ص عليها فـي هذه االتفاقية .

4 - يجوز لل�ضلطتني املخت�ضتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�ضل مبا�ضرة فـيما بينهما 

بغر�ص التو�ضل اإىل اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�ضابقة .

 �ملــادة ) 26 (

تبــادل �ملعلومــات

1 - تقوم ال�ضلطتان املخت�ضتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل اأن تكون 

لها علقة فـي املدى املنظور لتطبيق اأحكام هذه االتفاقية اأو الإدارة اأو اإنفاذ القوانني 

الداخليـــة املتعلقـــة بال�ضرائـــب بكـــل اأنواعـــها وتو�ضيفاتهـــا التــي يتـــم فر�ضـــها نيابـــة 

املحليـــة بهمـــا  ال�ضلطــــات  اأو  ال�ضيا�ضيـــة  اأو تق�ضيماتهـــما  املتعاقدتيـــن  الدولتــــني  عــــن 

فـــي احلدود التي ال تكون فـيها هذه ال�ضرائب غري متفقة مع اأحكام االتفاقيــة . يتم 

تبادل املعلومات دون التقيد باأحكام املادتني )1( و )2( . 
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2 - وتعامل اأي معلومات حت�ضل عليها اأي دولة متعاقدة وفقا الأحكام الفقرة )1( كمعلومات 

�ضرية اأ�ضوة باملعلومات التي يتم احل�ضول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة 

االإدارية(  واجلهات  املحاكم  فـيها  )مبا  ال�ضلطات  اأو  للأ�ضخا�ص  فقط  بها  ويف�ضى 

املخت�ضة بالربط اأو التح�ضيل اأو التنفـيذ اأو االتهام اأو الف�ضل فـي اال�ضتئنافات املتعلقـة 

ال�ضلطات  هذه  اأو  االأ�ضخا�ص  اأولئك  وعلى   .  )1( الفقرة  فـي  اإليها  امل�ضار  بال�ضرائب 

اإف�ضاء �ضريتها عند نظر  ا�ضتخدام املعلومات لهذه االأغرا�ص فقط ، ولكن يجوز لهم 

الدعاوى الق�ضائية اأمام املحاكم اأو عند اإ�ضدار االأحكام الق�ضائية .

3 - ال يجوز باأي حال من االأحوال اأن تف�ضر اأحكام الفقرتني )1( و)2( على اأنها تفر�ص 

التزاما على الدولة املتعاقدة �ضواء : 

اأ - التخـــاذ اإجـــراءات اإداريـــة مبــا يخالف القوانني واالإجراءات االإدارية لهذه الدولة 

اأو للدولة املتعاقدة االأخرى . 

ب - لتقدمي معلومات ال ميكن احل�ضول عليها طبقا للقوانني اأو االإجراءات االإدارية 

املعتادة فـي هذه الدولة اأو فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

ج - لتقديــم معلومــات تــوؤدي اإىل اإف�ضاء اأ�ضــرار اأي حرفة اأو ن�ضاط اأو �ضناعــة اأو جتارة 

اأو مهـــنـــة اأو معلومــــات اأو طريقــــة جتاريــــة يكـــون اإف�ضـــاء �ضريــة اأي منها متعار�ضا 

مع النظام العام .

املتعاقدة  الدولة  تقوم   ، املادة  لهذه  وفقا  ملعلومات  دولة متعاقدة  اأي  فـي حالة طلب   -  4

املطلوبة  املعلومات  على  للح�ضول  املعلومات  جمع  فـي  اإجراءاتها  با�ضتخدام  االأخرى 

حتى اإذا كانت هذه الدولة االأخرى لي�ضت بحاجة لهذه املعلومات الأغرا�ضها ال�ضريبية . 

ويخ�ضع االلتزام الوارد باجلملة ال�ضابقة للقيود املبينة بالفقرة )3( ولكن لن تف�ضر 

هـــذه القـــيود بــاأي حــال مـــن االأحـــوال علـــى اأنــها ت�ضمــح الأي دولــة متعاقدة باالمتناع 

عن تقدمي املعلومات فقط ب�ضبب اأن لي�ص لها م�ضلحة داخلية فـي هذه املعلومات .

اأنهـــا ت�ضمـــح الأي دولـــة  االأحـــوال على  باأي حـــال من  الفقـــرة )3(  اأحكـــام  تفـــ�ضر  لـــن   - 5

اأي  بها  املعلومات يحتفظ  اأن هذه  املعلومـــات ملجرد  عـــن تقديــم  متعاقـــدة باالمتـــناع 

م�ضــرف اأو موؤ�ضــ�ضة ماليـــة اأخـــرى اأو نائــب اأو �ضخــ�ص يت�ضــرف فـي وكالة اأو ب�ضفــته 

موؤمتنا اأو ب�ضبب اأن املعلومات لها علقة مب�ضالح ملكية فـي اأحد االأ�ضخا�ص .
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 �ملــادة ) 27 (

�أع�ســاء �لبعثــات �لدبلوما�سيــة و�مل�سوؤولــون �لقن�سليــون

ال يرتتـــب علـــى هـــذه االتفاقـــية االإخلل باالمتيازات ال�ضريبية املقررة الأع�ضاء البعثات 

الدبلوما�ضية اأو امل�ضوؤولني القن�ضليني مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل اأو مبقت�ضى 

اأحكام اتفاقيات خا�ضة .

 �ملــادة ) 28 (

ملــحق �التفاقيــة

يعترب امللحق املرفق جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية .

�لف�سـل �ل�سـاد�س

�أحكـــام نهائيـــة

 �ملــادة ) 29 (

�سريـــان �التفاقيــة

1 - تخطــر كل مــن الدولتيــن املتعاقدتيــن الدولــة املتعاقــدة االأخــرى من خلل القنوات 

الدبلوما�ضية با�ضتكمال االإجراءات الداخلية التي تتطلبها اأي من الدولتني املتعاقدتني 

لنفاذ اأحكام هذه االتفاقية . 

2 - وت�ضــري هــذه االتفاقيــة بعد انق�ضاء فرتة ثلثة اأ�ضهر مــن تاريــخ ت�ضلــم اآخر هذيــن 

االإخطارين امل�ضار اإليهما فـي الفقرة )1( ، وحينئذ تكون اأحكام االتفاقية نافذة وفقا 

ملا ياأتي :

اأ - فـيما يتعلـــق بال�ضرائـــب املخ�ضومـــة مــن املنبــع : على املبالغ املدفوعة اأو املقيدة 

فـي احل�ضاب اعتبارا من اأو بعد تاريخ �ضريان هذه االتفاقية . 

ب - فـيما يتعلق بال�ضرائب االأخرى ، الأي �ضنة �ضريبية تبداأ فـي اأو بعد تاريخ �ضريان 

هذه االتفاقية . 

ج - فـيمــا يتعــلق بجمــيع احلــاالت االأخــرى ، اعتبارا من اأو بعد تاريخ �ضريــان هذه 

االتفاقية . 

3 - ت�ضمح اأحكام املادة )26( من هذه االتفاقية بتبادل املعلومات الأي �ضنة �ضريبية وفقا 

لقانون الدولة املتقدمة بطلب احل�ضول على معلومات .
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 املــادة ) 30 (

اإنهــــاء االتفاقيـــة

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

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

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

تبداأ اعتبارا من اأو بعد انق�ساء فرتة خم�س �سنوات من تاريخ �سريان االتفاقية ، وفـي هذه 

احلالة يوقف �سريان هذه االتفاقية كما يلي : 

1 - فـيما يتعلق بال�سرائب املخ�سومة من املنبع : على املبالغ املدفوعة اأو املقيدة فـي 

احل�ساب اعتبارا من اأو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .

اأو بعد نهاية تلك  2 - فـيما يتعلق بال�سرائب االأخرى ، الأي �سنة �سريبية تبداأ فـي 

ال�سنة امليالدية .  

3 - فـيما يتعلق بجميع احلاالت االأخرى ، فـي اأو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .

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

حـــــــررت فــــــي مدينــــــــة م�سقـــــــط فــــــي يـــــــوم 30 مـــــــن جمــــــــادى االآخـــــــرة 1435هـ املوافــــــق 

30 مــن ابريـــل 2014م من ن�سختني اأ�سليتني باللغات العربية واالأ�سبانية واالإجنليزية ولكل 

منها حجيـة مت�ساوية ، وفـي حالة االختالف على التف�سري بني الن�سو�س ،  يتم حله وفقا 

لالإجراء املن�سو�س عليه فـي املادة )25( من هذه االتفاقية . 

            عـن �سلطنـة عمـان                                                     عن مملكة �أ�سبانيا

دروي�س بن اإ�سماعيل بن علي البلو�سي                                    غـونـثـالــــــو دي بـيـنتــــــو                                     

    الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية                                 وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية                             
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�مللحـــق 

عند التوقيع على االتفاقية بني �ضلطنة عمان ومملكة اأ�ضبانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي 

ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�ضبة لل�ضرائب على الدخل ، اتفق املوقعان اأدناه على االأحكام 

االآتية والتي تعترب جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية :

�أوال : ��ستحقاق �ملز�يا :

 اأ - 1 - ال يجــــــوز تف�ضــيــــر هــــذه االتفاقيــــــة ليق�ضــد بهــــا حرمــــان دولــــة متعاقــــدة 

التهــــرب  مبنــــع  املتعلقـــــة  الداخليــــــة  القانونيـــــة  اأحكامهـــــا  تطبيـــــق  مــــن 

ال�ضريبــي اأو التجنــب ال�ضريبـــي . وب�ضفـــة خا�ضــــة ، يجـــوز تطبيــــق هــــذه 

االأحكـــام فـي حاالت ا�ضتغلل القانون مبا فـي ذلك االتفاقيات ال�ضريبية .

       2 - يكون مفهوما اأن املزايا امل�ضتحقة مبوجب هذه االتفاقية ال متنح ل�ضخ�ص 

لي�ص هو املالك امل�ضتفـيد من عنا�ضر الدخل النا�ضئ من الدولة املتعاقدة 

االأخرى .

3 - فـي حالة اأ�ضبانيا ، ال متنع هذه االتفاقية اأ�ضبانيا من تطبيق قواعد رقابتها 

الداخلية على ال�ضركات االأجنبية )�ضي اإف �ضي�ص( .

4 - ال ت�ضـــري اأحكــام املــواد )10( و)11( و)12( و)13( اإذا كان الغر�ص الرئي�ضي 

اأو اأحد االأغرا�ص الرئي�ضية الأي �ضخ�ص يخت�ص باإن�ضاء اأو حوالة االأ�ضهم 

التي  الديون  اأو حوالة مطالبات  اإن�ضاء  اأو  اأرباح  عنها  تدفع  اأي حقوق  اأو 

تدفــع عنــها الفوائــد اأو اإنـ�ضاء اأو حوالة احلقوق التي تدفع عنها االأتاوى 

هو اال�ضتفادة من اأحكام هذه املادة عن طريق هذا االإن�ضاء اأو احلوالة .

ب - باالإ�ضـــارة للمـــواد )10( و)11( و)12( و)13( : بالرغـــم مــن بقيــة اأحكــام هــذه 

االتفاقية ، ال ت�ضري اأحكام املواد )10( و)11( و)12( و)13( فـي حالة : 

 اأ - حتقق دخل كيان لدولة متعاقدة يدفع اأرباحا اأو فوائد اأو اأتاوى اأو اأرباحا 

راأ�ص مالية ملقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى من �ضلطة لي�ص لها اتفاقية 

ازدواج �ضريبي مع الدولة املتعاقدة االأخرى . 
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ب - كان ذلك الدخل معفـيا اأو غري خا�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة امل�ضار 

اإليها اأوال . 

ال�ضابقة جني مزايا االتفاقية  الفرعية  للفقرة  له وفقا  اأي كيان ال يحق 

فـيما يتعلق بعنا�ضر الدخل امل�ضار اإليها اأعله يجوز مع ذلك منحه هذه 

املزايا اإذا وافقت ال�ضلطات املخت�ضة فـي الدول املتعاقدة وفقا للمادة )25( 

مـــن االتفاقيـــة )اإجــراءات االتفـــاق املتبــادل( علــى اأن اإن�ضــاء الكيــان و�ضيــر 

عملياتـــه تاأ�ضـــ�ص وفقـــا لبواعــث جتاريـــة �ضليمـــة وبالتالــي فهــو ال يهـــدف 

فـي االأ�ضا�ص اإىل احل�ضول على هذه املزايا . 

ثانيــــا : باالإ�سارة �إىل �ملادة )2( :

يقــ�ضد بكلمــة "ال�ضريبـــة" ال�ضريبــة العمانيــة اأو ال�ضريبــة االأ�ضبانيــة ، ح�ضبما 

يقت�ضيـــه النـــ�ص ولكنـــها ال ت�ضـــمل اأي مبلـــغ م�ضتحـــق فـيمـــا يتعلـــق باأي اإخـــلل 

اأو اإهمال بالن�ضبة لل�ضرائب التي ت�ضري عليها هذه االتفاقية اأو ما ميثل غرامة 

مفرو�ضة بالن�ضبة لهذه ال�ضرائب .

ثالثـــا : باالإ�سارة �إىل �ملادة )4( :

الأغرا�ص الفقرة )1( من املادة )4( ، فـي حالة �ضلطنة عمان ، ت�ضمل عبارة "مقيم 

فـي دولة متعاقدة" اأي فرد له وجود فعلي اأو �ضكن دائم اأو �ضكن معتاد فـي �ضلطنة 

عمان وترتبط علقاته ال�ضخ�ضية واالقت�ضادية ب�ضلطنة عمان اأكرث من اأي دولة 

اأخرى .

ر�بعـــا : باالإ�سارة �إىل �ملادتني )4( و )19( :

الأغــــــرا�ص الفقــــــرة )1( مـــن املـــــادة )4( واملـــــادة )19( ، تعنــــي عبـــــارة "�ضخــــ�ص 

مــن اأ�ضخـــا�ص القانـــون العـــام" �ضخـــ�ص مت تاأ�ضيــ�ضه الأداء وظيفــة عامة مبوجب 

مر�ضـــوم �ضلطانـــي ب�ضلطنــة عمـــان اأو قـــرار مــن الربملان االأ�ضبانــي على اأن يكون 

مملوكا بالكامل حلكومة �ضلطنة عمان اأو حكومة اأ�ضبانيا .
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خام�سا: باالإ�سارة �إىل �ملادة )7( :

فـيما يتعلق بالفقرة )3( من املادة )7( ، يجب اأال يقت�ضر اإجمايل مبلغ امل�ضروفات 

الذي يجوز خ�ضمه فـي حتديد اأرباح املن�ضاأة امل�ضتقرة فقط على قيمة امل�ضروفات 

التي حتملتها ذات املن�ضاأة امل�ضتقرة لتحقيق الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة ، بل يجب 

اأن ي�ضمـــل كذلـــك النفقـــات التـــي تكبدهـــا امل�ضـــروع فـــي الدولــة التي يقيم فـيها 

اخلا�ضع  الدخل  حتقيق  فـي  النفقات  تلك  ت�ضاهم  اأن  على   ، ثالثة  دولة  فـي  اأو 

لل�ضريبة للمن�ضاأة امل�ضتقرة .

�ساد�سا : باالإ�سارة �إىل �ملادة )10( :

فـيـا يتعلـــق باملــــادة )10( ، يكــــــون مفهومــا - برغــــم اأي اأحكــــام اأخـــرى مــن هذه 

االتفاقــيـــة - عندمــــا يكـــون ل�ضركــــة مقيمــــة بدولــــة متعاقـــدة من�ضـــاأة م�ضتقـــرة 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، فاإنه ال يجوز على الدولة املتعاقدة االأخرى فر�ص 

�ضريبــــة علـــى حـــواالت االأربــــاح  اأو مــا فـي حكمهـــا التـي تقــوم املن�ضـــاأة امل�ضتقـــرة 

بتحويلهــا  اإىل ال�ضركة التي تقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�ضار اإليها اأوال .

�سابعا : باالإ�سارة �إىل �ملادتني )10( و)11( :

الأغرا�ص املادتني )10( و)11( ، ت�ضمل عبارة "حكومة " :

اأ - بالن�ضبة ل�ضلطنة عمان : 

1 - البنك املركزي العماين .

2 - �ضندوق االحتياطي العام للدولة .

3 - �ضندوق اال�ضتثمار العماين .

هيـــئــــة متلكــــــــها  اأو  العـــــــام  القانــــــون  اأ�ضخــــــا�ص  مــــــن  �ضخـــــ�ص  اأي   -  4

كليــــــا اأو جزئيــــــا حكومــــة �ضلطنـــة عمـــان بح�ضـــبما يتـم االتفـاق بيــن 

ال�ضلطتني املخت�ضتني فـي الدولتني املتعاقدتني .

ب - بالن�ضبة ململكة اأ�ضبانيا :

1 - البنك املركزي االأ�ضباين .
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2 - م�ؤ�س�سة االعتماد الر�سمي .

3 - �أي م�ؤ�س�سة �أخرى تن�سئها �لدولة �أو تق�سيم �سيا�سي يتبع لها �أو �سلطة 

حمليــة معتــرف بــها كجــزء ال يتجــز�أ من �لدولة �أو تق�سيم �سيا�ســي 

يتبـــع لهــا ، �أو �سلطــة حملــية بح�ســبما يتــم �التفــاق بني �ل�سلطات 

�ملخت�سة فـي �لدولتني �ملتعاقدتني .

ثامنا : بالإ�شارة اإىل املادة )16( :

ت�سمل عبارة " جمل�س �إد�رة " �أي كيان مماثل ي�ؤدي نف�س �ملهام .

تا�شعا : بالإ�شارة اإىل املادة )26( :

1 - بالرغـــم مــن �لفقــرة )2( مـــن �ملـــادة )26( مــن �التفاقيــة ، يجـــ�ز ��ستخــد�م 

�ملعل�مات �لتي ت�ستلمها دولة متعاقدة الأغر��س �أخرى عندما ميكن ��ستخد�م 

هذه �ملعل�مات ملثل هذه �الأغر��س �الأخرى مب�جب قان�ن �لدولة �ملتقدمة 

بالطلب ومب��فقة �ل�سلطة �ملخت�سة فـي �لدولة �ملزودة باملعل�مات على مثل 

هذ� �ال�ستخد�م .

2 - يك�ن مفه�ما �أن يتم �تباع �الإر�ساد�ت �لتالية عند تطبيق �أحكام �ملادة )26( 

من �التفاقية :

 �أ - تعريفـــــات :

يك�ن مفه�ما الأغر��س هذ� �مللحق ما يلي :

 �أ - تعنـــــــي عبــــارة "�إجــــر�ء�ت جمــــع �ملعل�مــــات" �أي �أحكــــام قان�نيــــة 

�أو �إجر�ء�ت �إد�رية �أو ق�سائية متكن دولة متعاقدة من �حل�س�ل 

على وت�فـري �ملعل�مات �ملطل�بة . 

  ب - تعني عبارة "معل�مات" �أي وقائع �أو بيان �أو �سجل من �أي �سكل .

�أ�سهمها  فئة  تندرج  �سركة  �أي  عام"  تد�ول  "�سركة  عبارة  تعني   - ج   

�أن  �أ�سبانيا ب�سرط  �أو  �الأ�سا�سية فـي ب�ر�سة معرتف بها بعمان 

تك�ن �أ�سهمها قابلة لل�سر�ء �أو �لبيع ب���سطة �جلمه�ر . ميكن 
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�ضراء اأو بيع االأ�ضهم "بوا�ضطة اجلمهور" اإذا مل يكن ذلك ال�ضراء 

اأو البيـــع مقتـــ�ضـــرا �ضمـــنا اأو �ضراحـــة علـــى جمموعــة حمـــددة 

من امل�ضتثمرين .

اأو فئات االأ�ضهم التي  "فئة االأ�ضهم االأ�ضا�ضية" فئة   د - تعنــي عبارة 

متثل غالبية حق الت�ضويت وقيمة لل�ضركة .  

اآليــة  اأي  اأو نظــام اال�ضتثــمار اجلماعــي"  "�ضنــدوق   هـ - تعنــي عبــارة 

ا�ضتثمار جماعية بغ�ص النظر عن �ضكلها القانوين .

 و - تعنـــي عبـــارة " اإخطـــار" اإي�ضـــال امل�ضتنـــدات اإلـــى املقيميـــن بـــاأي 

من دولتي التعاقد وفقا للقواعد التي حتكم اإي�ضال امل�ضتندات 

فـي تلك الدولة .

ب - تبادل املعلومات عند الطلب :

توفـري   - الطلب  عند   - متعاقدة  دولة  فـي  املخت�ضة  ال�ضلطة  على   -  1

. يجوز تبادل مثل  املادة )26(  اإليها فـي  امل�ضار  معلومات للأغرا�ص 

التحقيق  يتم  الذي  الت�ضرف  كان  اإذا  ما  اعتبار  دون  املعلومات  هذه 

فـيــه ي�ضكــل جرميــة وفقــا لقوانيــن تلــك الدولــة املتعاقــدة فـــي حالــة 

حدوثه فـيها .

2 - اإذا كانت املعلومات التي بحوزة �ضلطة خمت�ضة لدولة متعاقدة غري 

كافـية لتمكنها من االمتثال لطلب املعلومات ، فاإن على تلك الدولة 

ا�ضتخدام اإجراءات جمع املعلومات لتوفـري املعلومات املطلوبة للدولة 

املتعاقدة االأخرى ، حتى واإن مل تكن الدولة املتعاقدة امل�ضار اإليها اأوال 

فـي حاجة لتلك املعلومات الأغرا�ضها ال�ضريبية اخلا�ضة بها .

3 - اإذا طلــبت �ضلطــة خمت�ضــة فــي دولة متعاقـــدة معلومــات من �ضلطــة 

خمت�ضة فـي دولة متعاقدة اأخرى حتديدا ، فاإن على ال�ضلطة املخت�ضة 

فـــي تلـــك الدولـــة املتعاقـــدة االأخــرى - وفقـــا للمــادة )26( - توفـريهـــا 

اإلــى احلــد الــذي ت�ضمـــح به قوانينهــا الداخلية فـي �ضكل اإيــداع �ضهــود 

واإيداع ن�ضخ معتمدة من ال�ضجلت االأ�ضلية .
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4 - علـــــى كـــــــــل دولــــــة متعاقـــــــدة التاأكــــــــد مـــــــن اأن �ضلطاتهــــــــا املخت�ضـــــــة 

- للأغـــرا�ص املن�ضـــو�ص عليهـــا فـــي املـــادة )26( - خمولــــة باحل�ضـــول 

على وتوفـري االآتي عند الطلب :

اأ - املعلومــات التـــي حتتفـــظ بهـــا البنــــوك واملوؤ�ضــــ�ضات املاليـــة االأخـــرى 

واأي �ضخــــ�ص مبــــا يت�ضــــمن املعينيــــن واالأمنـــــاء العامليــن بوكالة 

اأو جهة ائتمانية .

ب - 1 - املعلومات املتعلقة بامللكية القانونية واملالك املنتفع لل�ضركات ، 

وال�ضراكات ، واملوؤ�ض�ضات وغريها من االأ�ضخا�ص وفـي حدود 

قيود املادة )1( اأي اأ�ضخا�ص اآخرين فـي ملكية مت�ضل�ضلة مبا 

ي�ضمـــل - فـــي حالـــة نظـــم اال�ضتثمـــار اجلماعيـــة - معلومـــات 

عن االأ�ضهم والوحدات وغريها من املنافع .  

2 - فـي حالة االئتمانات ، معلومات عن املوؤ�ض�ضني واالأمناء احلماة 

وامل�ضتفـيدين .

3 - فـي حالة املوؤ�ض�ضات ، معلومات عن املوؤ�ض�ضني واأع�ضاء جمل�ص 

التاأ�ضي�ص وامل�ضتفـيدين .

وعلوة على ذلك ، ال تلزم املادة )26( الدول املتعاقدة باحل�ضول 

التــــداول  ب�ضركات  يتعلق  فـيما  ملكية  معلومات  توفـري  اأو  على 

اأمكــن  اإذا  اإال  اأو �ضناديــــــق اال�ضتثمــــــار اجلماعــــي العامــــة  العــــام 

احل�ضول عليها بدون الت�ضبب فـي م�ضاعب خملة .

5 - على ال�ضلطة املخت�ضة فـي دولة متعاقدة - عند طلب معلومات وفقا 

 - االأخــرى  املتعاقدة  الدولــة  فـي  املخت�ضـــــة  ال�ضلطــــــة  مـــن  للتفاقيــــة 

توفـــري املعلومـــات التاليـــة لل�ضلطـــة املخت�ضـــة فــي الدولـــة املتعاقـــدة 

االأخرى لتاأكيد وثاقة �ضلة املعلومات املطلوبة باملو�ضوع من الناحية 

املنظورة : 
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اأ - هوية ال�ضخ�ص مو�ضع االختبار اأو التحري .

ب - بيـــان باملعلومـــات املطلوبـــة ي�ضتمــل على طبيعتـها وال�ضكل الذي 

ترغب الدولة املتعاقدة املتقدمة بطلب احل�ضول عليها اأن ت�ضتلمها 

من الدولة املتعاقدة االأخرى .

ج - الغر�ص ال�ضريبي الذي تطلب الأجله املعلومات .

د - اأ�ض�ص االعتقاد باأن املعلومات املطلوبة فـي حوزة الدولة املتعاقدة 

االأخـــرى اأو اأنهــــا تقـــع فــــي ملكيـــة اأو �ضيطـــرة �ضخـــ�ص موجـــود 

فـي اخت�ضا�ص �ضلطة الدولة املتعاقدة االأخرى .

هـ - اإىل حد ما هو معلوم ، ا�ضم وعنوان اأي �ضخ�ص يعتقد اأنه ميلك 

املعلومات املطلوبة .

و - بيان باأن الطلب يتما�ضى مع القانون واملمار�ضات االإدارية للدولة 

املتعاقدة املتقدمة بطلب املعلومات ، واإذا كانت املعلومات املطلوبة 

موجودة فـي اخت�ضا�ص �ضلطة الدولة املتعاقدة  فاإنه يكون باإمكان 

ال�ضلطة املخت�ضة لتلك الدولة املتعاقدة احل�ضول على املعلومات 

وفقـــا لقوانيـــن تلـــك الدولـــة املتعاقـــدة اأو فــــي امل�ضـــــار الطبيعــــي  

للممار�ضة االإدارية ومبا يتما�ضى مع هذه االتفاقية .

ز - بيان باأن الدولة املتعاقدة املتقدمة بطلب املعلومات قد اتبعت كل 

عدا  ما  املعلومات  على  للح�ضول  اأرا�ضيها  فـي  املتوفرة  الو�ضائل 

تلك التي من �ضاأنها اأن تثري �ضعوبات خملة .

6 - تقوم ال�ضلطة املخت�ضة فـي الدولة املتعاقدة باإر�ضال املعلومات املطلوبة 

�ضرعــة  . ول�ضمــان  االأخـــرى  املتعاقـــدة  الدولة  اإىل  وقــت  اأقــرب  فـــي 

اإليها  اال�ضتجابة ، فاإن ال�ضلطة املخت�ضة فـي الدولة املتعاقدة امل�ضار 

اأوال �ضتقوم باالآتي :

اأ - التاأكـــد مـــن ا�ضتـــلم الطلـــب مكتوبــا بوا�ضطــة ال�ضلطـــة املخت�ضـــة 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى فـي مدة ال تزيد على ع�ضرة اأيام بعد 

اال�ضتلم .
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ب - اإبلغ ال�ضلطة املخت�ضة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى باأي ق�ضور 

فـي الطلب - اإن وجد - فـي غ�ضون )60( يوما من تاأكيد ا�ضتلم 

الطلب .

ج - اإذا عجــزت ال�ضلطــة املختــ�ضة فـــي الدولــة املتعاقــدة امل�ضار اإليها 

اأوال عن احل�ضول على وتوفـري املعلومات فـي غ�ضون )90( يوما 

مـــن تاأكيـــد ا�ضــتلم الطلــب - مبا فـي ذلك اإذا واجهت اأي عوائق 

فـــي توفـــري املعلومـــات اأو اإذا امتنعـــت عــــن توفـيـــرها - فعليهـــا اأن 

تبلــغ الدولة املتعاقدة االأخرى فورا وتو�ضح �ضبب عدم االإمكانية 

اأو �ضبب امتناعها . وعلى الدولة املتعاقدة  هذا وطبيعة العوائق 

االأخــرى اأن تقــــرر مـــا اإذا كانـــت �ضتعيـــد اإر�ضـــــال طلبــها اأم ال . اإذا 

قررت عدم اإعادة اإر�ضال طلبها ، فاإن على الدول املتعاقدة ب�ضكل 

غري ر�ضمي ومبا�ضر -  عن طريق اتفاقية م�ضرتكة اأو غري ذلك -  

مناق�ضة اإمكانيات حتقيق الهدف من الطلب والت�ضاور فـيما بينها 

حول طريقة حتقيق ذلك الهدف .

د - توفـيــر املعلومـــات فـــي موعــد ال يتجـــاوز �ضتــة اأ�ضهــر بعــد تاريــخ 

تاأكيــد ا�ضتــلم الطـــلب . فـــي بعــ�ص احلــاالت املعقدة ، ميكن لكلتا 

ال�ضلطتني االتفاق على موعد نهائي يزيد على ذلك . 

ال توؤثـــــر القيــــــود الزمنــــيـــة املبينـــــة فــــي هـــذه املـــادة  - باأي �ضكـــل - 

لهذه  وفقا  تبادلهـــا  يتــم  التــي  املعلومــات  وقانونية  �ضلمة  علـــــى 

االتفاقية .

7 - ميكن لل�ضلطتني املخت�ضتني فـي الدولتني املتعاقدتني - عن طريق 

االتفاق املتبادل بينهما - حتديد الطريقة التي يتم بها تقدمي طلبات 

املعلومات  .
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ج - احتمال رف�ص طلب :

توفـري  منها  يطلب  التي  املتعاقدة  الدولة  من  يطلب  اأن  ينبغي  ال   -  1

معلومات اأن حت�ضل على اأو توفر معلومات ال يجوز للدولة املتعاقدة 

اخلا�ضة  لقوانينها  وفقا  عليها  احل�ضول  بالطلب  املتقدمة  االأخرى 

الأغرا�ص اإدارة اأو تطبيق قوانينها ال�ضريبية اخلا�ضة .

2 - ال يجوز اأن تفر�ص اأحكام هذه االتفاقية على اأي دولة متعاقدة اإلزاما 

باحل�ضول على اأو توفـري معلومات من �ضاأنها اأن تف�ضي مبرا�ضلت 

�ضريــة بيــن حمــام اأو موكله  اأو اأي ممثل خمول اآخر عندما تكون هذه 

املرا�ضلت :

اأ - قد اأجريت الأغرا�ص طلب اأو توفـري ن�ضائح قانونية .

ب - اأجريـــت بغـــــر�ص ا�ضتخدامهـــــا فـــي اإجـــــراءات قانونيـــة ماثــلــــة 

اأو متوخاة .

الدولة  طلبت  اإذا  معلومات  طلب  ترف�ص  اأن  متعاقدة  لدولة  يجوز   -  3

املتعاقدة االأخرى املعلومات الإدارة اأو تطبيق حكم من قانون ال�ضريبة 

اأو الأي متطلبـــات مرتبـــطــــة بذلـــــك   ، للدولــــــة املتعاقـــــدة االأخـــــرى 

اإليها  مــــن �ضاأنهـــا اأن متيز �ضـــد مواطن من الدولة املتعاقدة امل�ضار 

اأوال عنـــــد مقارنتـــــه مـــع مواطـــــن مــن الدولـــة املتعاقـــــدة االأخــــــرى 

فـــي نفــ�ص الظروف .

د - طلبات االإخطار :

يكون مفهوما اأن التعاون بني كلتا الدولتني املتعاقدتني يت�ضمن تقدمي 

امل�ضاعدة فـي االإخطارات فـي االإطار التايل :

1 - على ال�ضلطة املخت�ضة فـي دولة متعاقدة - فـي حالة طلب ال�ضلطة 

املخت�ضة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى - ووفقا للقوانني التي حتكم 

االإخطـــــار عـــن معلومــات مــن هذا القبيــل فـي الدولة املتعاقدة امل�ضار 
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�إليها �أوال - عند �ال�ستطاعة - وعن �لقر�ر�ت �أو �أي معلومات �أخرى 

قد تن�ساأ من �ل�سلطات �الإد�رية للدولة �ملتعاقدة �الأخرى فـيما يتعلق 

بتطبيق �ل�سر�ئب من �أي نوع وو�سف يتم فر�سها بالنيابة عن �لدول 

�ملتعاقدة  .

�ملخت�سة  �ل�سلطة  �إبالغ  متعاقدة  دولة  فـي  �ملخت�سة  �ل�سلطة  على   -  2

فـي �لدولة �ملتعاقدة �الأخرى عن ��سم وعنو�ن و�أي معلومات �أخرى 

مرتبطــة تتعلــق باملر�ســل - فــــي حالــة تقديـــم طلــب باالإخطـــار - �إذ� 

توفرت مثل هذه �ملعلومات .

3 - على �ل�سلطة �ملخت�سة فـي دولة متعاقدة تاأكيد ��ستالم طلب مكتوب 

�إخطار  وعليها  �الأخرى  �ملتعاقدة  �لدولة  فـي  �ملخت�سة  �ل�سلطة  �إىل 

�ل�سلطة �ملخت�سة باأي �أوجه ق�سور فـي �لطلب .

4 - ميكن لل�سلطتني �ملخت�ستني فـي �لدولتيــن �ملتعاقدتــني - عــن طريــق 

�التفــــاق �ملتبــــادل بينهمـــــا - حتديــــد �لطريقــــة �لتي يتـــم بهــا تقديـم 

طلبات �ملعلومات .

هـ - �للغـــة : 

�الأ�سبانيــــة  باللـــغـــة  عليـــهـــا  و�جلــــو�ب  �مل�ساعــــدة  طلبـــــات  �إعـــــد�د  يتـــــم       

و�الإجنليزية �أو باللغة �لعربية و�الإجنليزية .

�إثباتـــــا ملــــا تقـــدم قـــام �ملوقعـــان �أدنـــاه مبوجــب �ل�سلطة �ملخولة لهما من قبل حكومتيهما 

بالتوقيع على هذ� �مللحق .

حــــــــررت فـــــــي مدينــــــة م�سقـــــــط فـــــــي يـــــــوم 30 مــــــــن جمـــــــادى �الآخـــــــرة 1435هـ �ملو�فـــــق 

30 من �بريل 2014م من ن�سختني �أ�سليتني باللغات �لعربية و�الأ�سبانية و�الإجنليزية ولكل 

منها حجيـة مت�ساوية ، وفـي حالة �الختالف على �لتف�سري بني �لن�سو�ص ،  يتم حله وفقا 

لالإجر�ء �ملن�سو�ص عليه فـي �ملادة )25( من هذه �التفاقية .

             عن �سلطنـة عمـان                                                        عن مملكة �أ�سبانيا

دروي�ص بن �إ�سماعيل بن علي �لبلو�سي                                        غـونـثـالــــــو دي بـيـنتــــــو                                     

    �لوزير �مل�سوؤول عن �ل�سوؤون �ملالية                                  وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية                      
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AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND THE 
KINGDOM OF SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE

 TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

  WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Sultanate of Oman and The Kingdom of Spain, 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:

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

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 taxes on income imposed on behalf of a Contracting 
State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the 
manner in which they are levied. 

2 - There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or 
on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable 
or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by 
enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3 - The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a - in the case of the Kingdom of Spain:

i - the income tax on individuals; 

ii - the corporate income tax;

iii  - the income tax on non residents; and

iv - the local taxes on income; 

             (hereinafter referred to as “Spanish Tax”); 

        b - in the case of the Sultanate of Oman:
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                  i - the income tax;

                  (hereinafter referred to as “Omani tax”).

4 - The 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, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall 
notify each other of significant changes which have been made in their respective 
taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

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

a - the term “Spain” means the Kingdom of Spain and, when used in a 
geographical sense, means the territory of the Kingdom of Spain, 
including inland waters, the air space, the territorial sea and any area 
outside the territorial sea upon which, in accordance with international 
law and on application of its domestic legislation, the Kingdom of Spain 
exercises or may exercise in the future jurisdiction or sovereign rights 
with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their 
natural resources;

 b - the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of 
Oman and the islands belonging thereto, including, the territorial waters, 
the air space 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 jurisdiction or sovereign rights with 
respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the 
sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;

c - the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean 
the Sultanate of Oman or the Kingdom of Spain as the context requires;
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d - the term “person” includes an individual, a company and any other body 

of persons;

e - the term “company” means any body corporate or any entity that is 

treated as a body corporate for tax purposes;

f - the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other 

Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a 

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

of the other Contracting State;

g- the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft 

operated by an enterprise that has its place of effective management in 

a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely 

between places in the other Contracting State;

h - the term “competent authority” means:

i - in the case of the Kingdom of Spain, the Minister of Finance and 

Public Administrations or his authorised representative;

ii - in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its 

authorised representative;

i - the term “national” means:

i - any individual possessing the nationality of a Contracting State;

ii - any legal person, partnership or association deriving its status as such 

from the laws in force in a Contracting State.

2 - As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, 

any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have 

the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes 

of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable 

tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other 

laws of that State.

“Spanish Tax”
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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 State, is liable to tax therein by 

reason of his domicile, residence, place of management, place of registration 

or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any 

political subdivision or local authority, or statutory body thereof. This term, 

however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect 

only of income from sources in that 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 State in which he has a 

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

to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State 

with which his personal and economic relations are closer (centre of vital 

interests);

b - if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, 

or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall 

be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual 

abode;

c- if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be 

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

d - if he is a national of both States or of neither of them, the competent 

authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual 

agreement.

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

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

a resident only of the State in which its place of effective management is situated.
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Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1 - For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means 
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly 
or partly carried on. 

2 - The term “permanent establishment” includes especially:

a- a place of management;

b - a branch;

c - an office;

d - a factory;

e - a workshop; and

f - a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of 
natural resources.

3 - A building site or construction or assembly or installation project constitutes a 
permanent establishment only if it lasts more than nine months.

4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent 

establishment” shall be deemed not to include:

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;

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;
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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 paragraph (6) applies - 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 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 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. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or 

almost wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed 

between the enterprise and the agent in their commercial and financial relations 

which differ from those which would have been made between independent 

enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within 

the meaning of this paragraph.

7 - The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or 

is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, 

or which carries on business in that other State (whether through a permanent 

establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a 

permanent establishment of the other.
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CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1 - Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property 

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

State may be taxed in that other State.

2 - The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the 

law of the Contracting State in which the property in question is situated. The 

term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock 

and equipment used in agriculture 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 - Where the ownership of shares or other rights directly or indirectly entitles 

the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property, the 

income from the direct use, letting or use in any other form of such right to 

the enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable 

property is situated.

5 - The provisions of paragraphs (1), (3) and (4) 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. 
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 Article 7

BUSINESS PROFITS

1 - The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that 

State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on 
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State 
but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 

2 - Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed 
to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if 
it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the 
enterprise of which it is a permanent establishment.

3 - In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed 
as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent 
establishment, including executive and general administrative expenses so 
incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated 
or elsewhere, provided such deductions are in accordance with the provisions of 
and subject to the limitations of the tax laws of that State.

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, 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.
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Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1 - Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be 
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management 
of the enterprise is situated.

2 - If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, 
then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the 
home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in 
the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3 - For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in 
international traffic” by an enterprise, includes: 

a - the charter, lease  or rental  of  ships or aircraft fully equipped, manned 
and supplied, and used in the operation in international traffic; 

b - the charter, lease  or rental  on a bare boat charter basis of ships or 
aircraft, where such charter, lease or rental  is incidental to the operation 
of ships or aircraft in international traffic; and

c - the use, maintenance or rental of containers, where such use, maintenance 
or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international 
traffic.

4 - The provisions of paragraphs (1) and (3) 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 

“national”
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b - the same persons participate directly or indirectly in the management, 
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise 
of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises 
in their commercial or financial relations which differ from those which would 
be made between independent enterprises, then any profits which would, but 
for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of 
those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly.

2 - Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -   
and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other State has been 
charged to tax in that other Contracting State and that other State agrees that 
the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise 
of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises 
had been those which would have been made between independent enterprises, 
then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of 
the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent 
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10
DIVIDENDS

1 - Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2 - However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which 
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of 
that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other 
Contracting State, the tax so charged shall not exceed 

a - 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is 
a company (other than a partnership) which holds directly at least  20 per 
cent of the capital of the company paying the dividends;

b - 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
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This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the 
profits out of which the dividends are paid. 

3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), dividends paid by a company 
which is a resident of a Contracting State to the Government of the other 
Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares, 
“jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders, 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 
laws of the 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 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 Article (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 State may not impose any 
tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are 
paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or 
a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed 
profits to a tax on the company’s undistributed profits,  even if the dividends 
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income 
arising in such other State.

Article 11

INTEREST

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

2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the 
interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not 
exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.
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3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting 
State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt 
from tax in the first-mentioned State.

4 - 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.  Penalty 
charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this 
Article.

5 - 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 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 cases, the provisions of Article (7) or Article 
(14), as the case may be, shall apply.

6 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is 
a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, 
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the 
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is 
borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be 
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment 
or fixed base is situated.

7 - 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-claims 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 a 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 12

ROYALTIES

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

2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which 
they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of 
the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall 
not exceed 8 per cent of the gross amount of the royalties.

3 - The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright including 
computer software and cinematographic films and recordings for radio and 
television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret 
formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial 
or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial 
or scientific experience.

4 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner 
of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in 
the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent 
establishment   situated therein, or   performs   in   that   other State independent 
personal services from a fixed base situated therein, and the right or property 
in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article 
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is 
a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, 
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent establishment or 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 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 
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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 State. 

2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a 
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independent personal services, including 
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with 
the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3 - Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or 
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be 
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management 
of the enterprise is situated.

4 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
or comparable interests deriving more than 50 per cent of their value directly or 
indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other State.

5 - Gains from the alienation of shares or other rights, which directly or indirectly 
entitle the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property 
situated in a Contracting State, may be taxed in that State.

6 - Gains from the alienation of any property other than that referred to in 
paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) shall be taxable only in the Contracting State 
of which the alienator is a resident.
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Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1 - Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in 
respect of professional services or other activities of an independent character 
shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to 
him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. 
In that case, 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 State unless the employment is 
exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, 
such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a - the recipient is present in the other State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned, and

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

c - the remuneration is not borne by a permanent establishment  or fixed 
base which the employer has in the other State.
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3 - Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived 
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in 
international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS
, 

FEES

Directors, fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 
State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1 - Notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), income derived 
by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion 
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that 
resident,s personal activities as such exercised in the other Contracting State, 
may be taxed in that other State.

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

3 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the activities exercised 
by an artiste or a sportsperson in a Contracting State are supported wholly or 
substantially from the public funds of either Contracting State or a political 
subdivision or a local authority thereof, within the framework of cultural or 
sports exchange programs approved by both Contracting States. In such a case, 
the income derived from those activities shall only be taxed in the Contracting 
State where the artiste or sportsperson is a resident.
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Article 18

PENSIONS

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

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1 -

a - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State 
or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to 
an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or 
authority shall be taxable only in that State. 

b - However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be 
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in 
that State and the individual is a resident of that State who:

i - is a national of that State; or

ii - did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering 
the services.

2 - 

a - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other 
similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting 
State or a political subdivision or a local authority or statutory body thereof 
to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision 
or authority or body shall be taxable only in that 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 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 
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connection with a business carried on by a Contracting State or a political 
subdivision or a local authority or statutory body thereof.

Article 20

PROFESSORS AND RESEARCHERS

1 - An individual who is a resident of a Contracting State immediately before 
making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any 
approved university, college, school, or other similar educational institution or 
scientific research institution, visits that other Contracting State for  a period 
not exceeding two years from the date of his arrival in that other State solely 
for the purpose of teaching or research or both at such educational or research 
institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration 
derived from such teaching or research.

2 - The term “ approved ” in paragraph (1) refers to the approval given by the 
Contracting State in which the university, college, school or other similar 
educational institution or scientific research institution is situated.

3 - This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken 
primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before 
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who 
is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or 
training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall 
not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside 
that State.

Article 22

OTHER INCOME

1 - Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that 
State.
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2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income 
from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the 
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein or performs  in that other State independent personal services 
from a fixed base situated therein,  and the right or property in respect of which 
the income is paid is effectively connected with such permanent establishment 
or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the 
case may be, shall apply.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1 - In Spain, double taxation shall be avoided following either the provisions of its 
internal legislation or the following provisions in accordance with the internal 
legislation of Spain:  

a - Where a resident of Spain derives income which, in accordance with the 
provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman, 
Spain shall allow:

i - as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount 
equal to the income tax paid in the Sultanate of Oman;

ii - the deduction of the underlying corporation tax shall be given in 
accordance with the internal legislation of Spain. 

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as 
computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may 
be, to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.

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

2 - In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
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a - Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in 
accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Spain, 
the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the 
income of that resident an amount equal to the income tax paid in Spain. 
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax 
(as computed before the deduction is given) which is attributable to the 
income which may be taxed in Spain.                

b - Where, in accordance with any provision 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.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other 
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which 
nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect 
to residence, are or may be subjected. This provision 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 State than the taxation levied on enterprises of that other State 
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging 
a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any 
personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of 
civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
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3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) of 
Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and other 
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits 
of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
paid to a resident of the first-mentioned State.  

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 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 State are or may be subjected.

5 - The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 
(2), apply to taxes of every kind and description.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States 
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of 
this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic 
law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting 
State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 
(24), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be 
presented within three years from the first notification of the action resulting in 
taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2 - The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the 
case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting 
State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with 
the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding 
any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3 - The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve 
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Agreement. They may also consult together for the elimination 
of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
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4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the 
preceding paragraphs. 

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is foreseeable 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 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 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). 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 (ordre public).

4 - If information is requested by a Contracting State in accordance with this 
Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures 
to obtain the requested information, even though that other State may not 
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need such information for its own tax purposes. The obligation contained in 

the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in 

no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to 

decline to supply information solely because it has no domestic interest in such 

information.

5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a 

Contracting State to decline to supply information solely because the information 

is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an 

agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a 

person. 

Article 27

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 28

PROTOCOL

The attached Protocol is an integral part of this Agreement.
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CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1 - Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels that 
the internal procedures required by each Contracting State for the entry into 
force of this Agreement have been complied with.

2 - The Agreement shall enter into force after the period of three months following 
the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph (1) 
and its provisions shall have effect:

i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or 
after the date on which  this Agreement enters into force;

ii - in respect of other taxes, for  any tax years commencing on or after the 
date on which this Agreement enters into force; and

 iii - in all other cases, on or after the date on which  this Agreement enters 
into force.

3 - Provisions of Article (26) of the Agreement allow for the exchange of information 
for any tax years in accordance with the law of the requesting State. 

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either 
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by 
giving written notice of termination at least six months before the end of any 
calendar year beginning on or after the expiration of a period of five years from the 
date of its entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited after the 
end of that calendar year;
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ii - in respect of other taxes, for  any tax years commencing after the end of 

that calendar year; and

iii - in all other cases, after the end of that calendar year.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this 

Agreement.

Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding 

to 30 April 2014  , in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being 

equally authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts, 

it shall be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25) 

of this Agreement.

 

For the Sultanate of Oman                                                   For the Kingdom of Spain

Darwish Ismail Ali Al-Balushi                                            Gonzalo de Benito Secades

       Minister Responsible                                                           Secretary of State

        for Financial Affairs                                                           for Foreign Affairs   
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P R O T O C O L

          At the moment of signing the Agreement between the Sultanate of Oman and 

the Kingdom of Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of 

fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon 

the following provisions which shall be an integral part of the Agreement.

I - Entitlement benefits

A - 

1 - This Agreement shall not be interpreted to mean that a Contracting State is 

prevented from applying its domestic legal provisions on the prevention of 

tax evasion or tax avoidance. In particular these provisions may be applied to 

the abuse of law, including the tax treaties. 

2 - It is understood that the benefits under this Agreement shall not be granted 

to a person, which is not the beneficial owner of the items of income derived 

from the other Contracting State.

3. In the case of Spain, this Agreement does not prevent Spain from applying 

domestic Controlled Foreign Company rules (CFCs).

4. The provisions of Articles (10), (11), (12) and (13) shall not apply if it was the 

main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the 

creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the 

dividends are paid, the creation or assignment of the debt-claim in respect of 

which the interest is paid, the creation or assignment of rights in respect of 

which the royalties are paid to take advantage of these Articles by means of 

that creation or assignment.

B - With reference to Articles (10), (11), (12), and (13)

Notwithstanding the remaining provisions of this Agreement, the provisions of 

Articles (10), (11), (12) and (13) of this Agreement shall not apply if: 
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a - the entity of a Contracting State paying the dividends, interest, royalties 
or capital gains to a resident in the other Contracting State has derived 
its income from a jurisdiction that does not have a Double Taxation 
Agreement with that other Contracting State, and

b - that income is exempt from or not subjected to tax in the first-mentioned 
Contracting State.

   An entity which under the preceding subparagraph would not be entitled to the 
benefits of the Agreement in respect of the aforementioned items of income, 
could still be granted such benefits if the competent authorities of the Contracting 
States agree under Article (25) of the Agreement (Mutual Agreement Procedure) 
that the establishment of the entity and the conduct of its operations are founded 
on sound business reasons and thus do not have as its primary purpose the 
obtaining of such benefits.

II - With reference to Article (2)

     The term “tax” means Omani tax or Spanish tax, as the context requires, but shall 
not include any amount which is payable in respect of any default or omission 
in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a 
penalty imposed relating to those taxes.

III - With reference to Article (4)

     For the purposes of paragraph (1) of Article (4), in the case of the Sultanate of 
Oman, the term “resident of a Contracting State” shall include any individual 
who has a substantial presence, permanent home or habitual abode in the 
Sultanate of Oman and the individual´s personal and economic relations are 
closer to the Sultanate of Oman than to any other State.

IV - With reference to Article (4) and (19) 

    For the purposes of paragraph (1) of Article (4) and Article (19), the term 
“statutory body” means a body constituted for the fulfilment of a public 
function under Royal Decree of the Sultanate of Oman or an Act of Parliament 
of Spain and is wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman or 
the Government of Spain. 
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V - With reference to Article (7)
With respect to paragraph (3) of Article (7), the total amount of expenses which 
may be deducted in determining the profits of the permanent establishment 
shall not be limited solely to the amount of expenses incurred by the permanent 
establishment itself to acquire the taxable income, but shall also include expenses 
incurred by the enterprise in the State in which it is resident or in a third State 
and which contribute to the acquisition of taxable income of the permanent 
establishment.

VI - With reference to Article (10)    

With respect to Article (10), it is understood that, notwithstanding any other 
provisions of this Agreement, where a company which is a resident of a 
Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting 
State, that other Contracting State shall not tax any remittances or deemed 
remittances of profits transferred by the permanent establishment to the 
company which is a resident of the first-mentioned Contracting State.

VII - With reference to Articles (10) and (11)      

For the purposes of Articles (10) and (11), the term “Government” shall 
include:

    a - 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; and

iv - any other statutory body or institution wholly or mainly owned 
by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed 
between the competent authorities of the Contracting States;

            b - in the case of the Kingdom of the Spain:

i - the Central Bank of Spain;

ii - Official Credit Institute (ICO: Instituto de Credito Oficial); and

iii - any other institution created by the State, a political subdivision 
of, or local authority thereof, which is recognised as an integral 
part of the State, a political subdivision of, or local authority  
thereof,  as may be agreed between the competent authorities of 
the Contracting States.
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VIII - With reference to Article (16)

The term “board of directors” includes any similar body which performs the same 
functions.

IX - With reference to Article (26) 

1 - Notwithstanding paragraph (2) of Article (26) of the Agreement, the information 
received by a Contracting State may be used for other purposes when such 
information may be used for such other purposes under the law of the requesting 
State and the competent authority of the supplying State authorises such use.

2 - It is understood that the following guidelines shall be followed when applying 
the provisions of  Article (26) of the Agreement:

A - Definitions 

For the purposes of this Protocol provision, it is understood that:

a - the term “information gathering measures” means any provisions of law 
and administrative or judicial procedures enabling a Contracting State to 
obtain and provide the requested information;

b - the term “information” means any fact, statement or record in whatever 
form;

c - the term “publicly traded company” means any company whose principal 
class of shares is listed on a recognised stock exchange of either Oman or 
Spain provided its listed shares can be readily purchased or sold by the 
public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or 
sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of 
investors;

d - the term “principal class of shares” means the class or classes of shares 
representing a majority of the voting power and value of the company;

e - the term “collective investment fund or scheme” means any pooled 
investment vehicle, irrespective of its legal form; 

f - the term “notification” means the delivery of documents to residents of 
either Contracting State according to the rules that govern the delivery of 
documents in that State.
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B - Exchange of Information upon Request

1 - The competent authority of a Contracting State shall provide upon request 
information for the purposes referred to in Article (26). Such information shall 
be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would 
constitute a crime under the laws of that Contracting State if such conduct 
occurred therein.

2 - If the information in the possession of the competent authority of a Contracting 
State is not sufficient to enable it to comply with a request for information, that 
Contracting State shall use its information gathering measures to provide the 
other Contracting State with the information requested, notwithstanding that 
the first-mentioned Contracting State may not need such information for its 
own tax purposes.

3 - If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the 
competent authority of the other Contracting State shall provide information 
under Article (26), to the extent allowable under its domestic laws, in the form 
of depositions of witnesses and authenticated copies of original records. 

4 - Each Contracting State shall ensure that its competent authorities for the 
purposes specified in Article (26)  have the authority to obtain and provide 
upon request:

a - information held by banks, other financial institutions, and any person, 
including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

b - i - information regarding the legal and beneficial ownership of companies, 
partnerships, foundations, and other persons, and within the constraints 
of Article (1) any other persons in an ownership chain, including in the 
case of collective investment schemes, information on shares, units and 
other interests;

ii - in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and 
beneficiaries ; and 

iii - in the case of foundations, information on founders, members of the 
foundation council and beneficiaries. 
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Further, Article (26) does not create an obligation on the Contracting States 

to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded 

companies or public collective investment funds, unless such information 

can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 

5 - The competent authority of the Contracting State, when making a request for 

information under the Agreement from the competent authority of the other 

Contracting State, shall provide the following information to the competent 

authority of the other Contracting State to demonstrate the foreseeable relevance 

of the information requested:

a - The identity of the person under examination or investigation.

b - A statement of the information sought including its nature and the form 

in which the Contracting State making the request for information wishes 

to receive the information from the other Contracting State.

c - The tax purpose for which the information is sought.

d - Grounds for believing that the information requested is held in the other 

Contracting State or is in the possession or control of a person within the 

jurisdiction of the other Contracting State.

e - To the extent known, the name and address of any person believed to be 

in possession of the requested information.

f - A statement that the request is in conformity with the law and 

administrative practices of the Contracting State making the request for 

information, that if the requested information was within the jurisdiction 

of that Contracting State then the competent authority of that Contracting 

State would be able to obtain the information under the laws of that 

Contracting State or in the normal course of administrative practice and 

that it is in conformity with this Agreement.
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g - A statement that the Contracting State making the request for information 
has pursued all means available in its own territory to obtain the information, 
except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6 - The competent authority of a Contracting State shall forward the requested 
information as promptly as possible to the other Contracting State. To ensure 
a prompt response, the competent authority of the first mentioned Contracting 
State shall:

a - Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the 
other Contracting State no later than ten days after the receipt.

b - Notify the competent authority of the other Contracting State of deficiencies 
in the request, if any, within 60 days of the confirmation of the receipt of 
the request.

c - If the competent authority of the first mentioned Contracting State has 
been unable to obtain and provide the information within 90 days of 
the confirmation of the receipt of the request, including if it encounters 
obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the 
information, it shall immediately inform the other Contracting State, 
explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the 
reasons for its refusal. The other Contracting State shall subsequently 
decide whether or not to rescind its request. If it decides not to rescind 
its request the Contracting States shall informally and directly, through 
Mutual Agreement or otherwise, discuss the possibilities to achieve the 
purpose of the request and consult with each other the manner in which 
to achieve that objective. 

d - Provide the information no later than six months following the date of the 
confirmation of the receipt of the request. In certain complex cases both 
competent authorities may agree on a longer deadline.

The time restrictions mentioned in this Article do not in any way affect the 
validity and legality of information exchanged under this Agreement. 

7 - The Competent Authorities of the Contracting States may by mutual agreement 
settle the mode in which requests for information shall be submitted.
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C - Possibility of Declining a Request

1 - The Contracting State requested to provide information shall not be required 

to obtain or provide information that the Contracting State making the request 

would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration 

or enforcement of its own tax laws.

2 - The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the 

obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential 

communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted 

legal representative where such communications are:

a - produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

b - produced for the purposes of use in existing or contemplated legal 

proceedings.

3 - A Contracting State may decline a request for information if the information 

is requested by the other Contracting State to administer or enforce a provision 

of the tax law of the other Contracting State, or any requirement connected 

therewith, which discriminates against a national of the first-mentioned 

Contracting State as compared with a national of the other Contracting State in 

the same circumstances.

D - Request for Notifications

It is understood that co-operation between both Contracting States includes 

assistance for notifications within the following framework:

1 - The competent authority of a Contracting State, at the request of the Competent 

authority of the other Contracting State, and in accordance with the laws which 

govern the notification of such instruments in the first-mentioned Contracting 

State, shall notify, when possible, decisions and any other instrument which 

emanate from the administrative authorities of the other Contracting State 

and concern the application of taxes of every kind and description imposed on 

behalf of the Contracting States.
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2 - The competent authority of a Contracting State shall inform the competent 
authority of the other Contracting State of the name, address and any other 
relevant information of the addresses, when making a request for notification, if 
such information is available.

3 - The competent authority of a Contracting State shall confirm receipt of a request 
in writing to the competent authority of the other Contracting State and shall 
notify its Competent Authority of any deficiencies in the request.

4 - The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement 
settle the mode in which requests for notification shall be submitted.

E - Language

Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in Spanish and 
English or in Arabic and English.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this 
Protocol.

Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding to 
30 April 2014, in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts, it shall 
be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25) of this 
Agreement.

For the Sultanate of Oman                                             For the Kingdom of Spain                                                   

Darwish Ismail Ali Al-Balushi                                        Gonzalo de Benito Secades

       Minister Responsible                                                  Secretary of State

        for Financial Affairs                                                  for Foreign Affairs
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