
اجلريدة الر�سمية العدد )1105(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/27

بالت�سديق على اتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال 

لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى التفاقية بني �سلطنة عمان ، وجمهورية الربتغال لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع 

التهـــــرب ال�سريبـــــي بالن�سبـــــة لل�سرائـــــب علــــى الدخـــــل ، املوقعــــــة فـــــي مدينــــــة ل�سبونـــــة 

بتاريــخ 9 من رجب 1436هـ ، املوافق 28 من ابريل 2015م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

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 : 15 مـن رم�ســـــــــــان �سنــة 1436هـ

الموافــق :   2  مـن يوليــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــة 

بني �سلطنــة عمــان وجمهوريــة الربتغــال

لتجنب االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل

اإن �سلطنــة عمــان وجمهوريـــة الربتغــال ، رغبــة منهمــا فـي اإبــرام اتفاقيــة لغــر�ض جتنــب 

اأجل  ومن   ، الدخل  على  لل�سرائب  بالن�سبة  ال�سريبي  التهرب  ومنع  ال�سريبي  االزدواج 

تطوير وتقوية العالقات االقت�سادية بني الدولتني ، قد اتفقتا على ما يلي : 

الف�ســل االأول

جمــال االتفاقيــة 

املــادة االأولـــــى 

االأ�سخــا�ص امل�سمولــون

تطبق هذه االتفاقية على االأ�سخا�ض املقيمني فـي اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو فـي كلتيهما .

املــادة الثانيــــة

ال�سرائـب التـي تتناولهـا االتفاقيـة

1 - ت�سري هذه االتفاقية على ال�سرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة 

اأو اأي من تق�سيماتها ال�سيا�سية اأو االإدارية اأو �سلطاتها املحلية اأيا كانت طريقة فر�ض 

هذه ال�سرائب .

2 - تعترب من قبيل ال�سرائب على الدخل ، جميع ال�سرائب املفرو�سة على الدخل االإجمايل 

اأو علـى عنا�سر الدخل مبا فـي ذلك ال�سرائب على االأرباح النا�سئـة من الت�سرف فـي االأموال 

الثابتــــة اأو املنقولــــة وال�سرائــــب علـــى املبالغ االإجماليـــة لالأجـــور والرواتـــب املدفوعــــة 

من قبل امل�سروعات ، وكذلك ال�سرائب على الزيادة فـي قيمة راأ�ض املال .
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3 - ت�سمــل ال�ســـرائب املفرو�ســة حاليــا والتي ت�ســري عليها هــذه االتفاقيــة ب�سفــة خا�ســة 

ما ياأتي : 

اأ - فـي اجلمهورية الربتغالية :

1 - �سريبة الدخل ال�سخ�سي .

)Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS( 

2 - �سريبة دخل ال�سركات .

 )Imposto sobre o Rendimento Colectivas - IRC( 

3 - ال�سرائب االإ�سافـية على �سريبة دخل ال�سركات .

)Derramas( 

)وي�سار اإليها فـيما بعد بـ "ال�سريبة الربتغالية"( .

ب - فـي �سلطنة عمان :

      �سريبة الدخل .

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

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

ال�سرائب ، والتي يتم فر�سها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية ، �سواء باالإ�سافة 

لل�سرائب احلالية اأو لتحل حملها . وتقوم ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني 

باإخطار بع�سهما البع�ض باأي تعديالت جوهرية فـي قوانني ال�سرائب اخلا�سة بهما .

الف�سـل الثانـي

تعريفــات

املــادة الثالـثــــة 

تعريفــات عامــة

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

يقع  الذي  الربتغالية  اجلمهورية  اإقليم   " الربتغالية  اجلمهورية   " بعبارة  يق�سد   - اأ 

واملياه  االإقليمية  واملياه  ومادير  اآزوري�ض  اأرخبيالت  ، وكذلك  االأوروبية  القارة  فـي 

الداخلية التابعة لها باالإ�سافة اإىل اجلرف القاري واأي منطقة اأخرى متار�ض عليها 

جمهورية الربتغال حقوق ال�سيادة وفقا لقواعد القانون الدويل .
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ي�شمل  لها مبا  التابعة  �شلطنة عمان واجلزر  اإقليم  "�شلطنة عمان"  بعبارة  - يق�شد  ب 

املياه الإقليمية واأي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز ل�شلطنة عمان اأن متار�س 

عليها - وفقا للقانون الدويل وقوانني �شلطنة عمان - حقوق ال�شيادة فـيما يتعلق 

با�شتك�شـــاف وا�شتغـــالل املــــوارد الطبيعيـــة فـــي قـــاع البحـــر وباطــن اأر�شــه وفـي املياه 

التي تعلوه .

ج - يق�شــــد بعبارتــــي " دولـــــة متعاقــــدة " و"الدولــة املتعاقــــدة الأخــــرى" �شلطنــة عمـــان 

اأو جمهوريــة الربتغـــال ، ح�شبمــا يقت�شيــه النـــ�س .

د - يق�شد بكلمة "�شريبة " ال�شريبة الربتغالية اأو ال�شريبة العمانية ، ح�شبما يقت�شيه 

الن�س .

هـ - ت�شمل كلمة "�شخ�س" اأي �شخ�س طبيعي اأو �شركة واأي جمموعة من الأ�شخا�س .

اعتباري  ك�شخ�س  يعامل  كيان  اأي  اأو  اعتباري  �شخ�س  اأي  "ال�شركة"  بكلمة  يق�شد   - و 

لأغرا�س ال�شريبة .

ز - يق�شد بعبارتي "م�شروع دولة متعاقدة " و"م�شروع دولة متعاقدة  اأخرى" على التوايل : 

       م�شروع يديره مقيم من دولة متعاقدة ، اأو م�شروع يديره مقيم من الدولة املتعاقدة 

الأخرى .

ح - يق�شد بعبارة "النقل الدويل" اأي نقل ب�شفـينة اأو طائرة يديره م�شروع دولة متعاقدة  

با�شتثنــاء فـــي حالـــة اإدارة ال�شفـينــة اأو الطائـــرة بيــن اأماكــن تقــع فقـط فـي الدولــة 

املتعاقدة الأخرى .

ط - يق�شد بعبارة " ال�شلطة املخت�شة" :

1 - فـي جمهورية الربتغال : وزير املالية ، املدير العام لل�شريبة ولل�شلطة اجلمركية 

اأو من ينوب عنهما قانونا .

2 - فـي �شلطنة عمان : وزارة املالية اأو من ينوب عنها قانونا .
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و - يق�سد بكلمة "مواطن" فـيما يتعلق بدولة متعاقدة :

1 - اأي �سخ�ض طبيعي يتمتع بجن�سية تلك الدولة املتعاقدة .

2 - اأي �سخ�ض قانوين اأو �سراكة اأو احتاد ي�ستمد املركز اخلا�ض به من القوانني 

املعمول بها فـي تلك الدولة املتعاقدة .

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

قانون هذه  فـي  الوقت  ذلك  فـي  ال�سائد  مل�سمونه  يف�سر طبقا  اأن  فـيها يجب  تعريفه 

الدولــة واخلا�ض بال�سـرائب التـي تتناولها االتفاقية ، وذلك ما مل يقت�ض الن�ض غيـر ذلك ، 

ويتعني االعتداد بامل�سمون الوارد فـي القوانني ال�سريبية لهذه الدولة دون امل�سمون 

الوارد فـي القوانني االأخرى املطبقة فـيها .

املــادة الرابعــة

املقيــــم

اأي �سخ�ض يكون  بعبارة )مقيم فـي دولة متعاقدة(  ، يق�سد  1- الأغرا�ض هذه االتفاقية 

خا�سعا لل�سريبة مبقت�سى قوانني هذه الدولة ، ب�سبب �سكنه اأو اإقامته  اأو مكان اإدارته 

اأو ت�سجيلــه اأو طبقــا الأي معيــار اآخر لــه طبيعة مماثلة وي�سمل اأي�سا هذه الدولة واأيا 

مـــن وحداتهـــا ال�سيا�سية اأو االإدارية اأو �سلطتها املحلية اأو اأحد اأ�سخــا�ض القانــون العــام ، 

ومــع ذلك هـــذه العبـــارة ال ت�سمـــل اأي �سخـــ�ض خا�ســع لل�سريبة فـي هذه الدولة فـيما 

يتعلق فقط بالدخل من م�سادر فـي تلك الدولة .

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

فاإن و�سعه يحدد وفقا ملا ياأتي : 

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

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

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

الدولة االأخرى )مركز م�ساحله احليوية( .

-5-



اجلريدة الر�سمية العدد )1105(

ب - اإذا تعـــذر حتديـــــد الدولــــــة التـــــي يوجـــــد فـيهــــا مركــــــــز م�ساحلــــــه احليويــــة ، 

اأو اإذا مل يكـن لــه �سكــن دائم حتت ت�سرفه فـي اأي من الدولتني ، فـيعترب مقيما 

فقط فـي الدولة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .

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

فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يكون مواطنا بها .

د - اإذا كان مواطنا فـي كلتا الدولتني ، اأو لي�ض مواطنا الأي منهما ، تتوىل ال�سلطتان 

املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني ت�سوية امل�ساألة باتفاق م�سرتك بينهما .

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

اإدارته  الدولتني املتعاقدتني ، فاإنه يعترب مقيما فقط بالدولة التي يوجد فـيها مقر 

الفعلية .

املــادة اخلام�ســـة

املن�ســــاأة امل�ستقـــــرة

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

فـيه امل�سروع كل ن�ساطه اأو جزءا منه .

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

اأ - مكان لالإدارة .

ب - فــرع .

ج - مكتـب .

د - م�سنـع .

هـ - ور�سـة .

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

3 - موقع البناء اأو م�سروع الت�سييد اأو التجميع اأو الرتكيب اأو االأن�سطة االإ�سرافـية املرتبطة 

بها ، تعترب من�ساأة م�ستقرة فقط اإذا ا�ستمر هذا املوقع وامل�سروع اأو االأن�سطة ملدة تزيد 

على )6( �ستة اأ�سهر .
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4 - علــى الرغــم مــن االأحكــام ال�سابقــة مــن هــذه املــادة ، ال ت�سمـــل عبــارة "من�ســاأة م�ستقــرة "  

مــا ياأتي :

اأ - ا�ستخدام الت�سهيالت فقط لغر�ض تخزين اأو عر�ض اأو ت�سليم الب�سائع اأو ال�سلع 

اخلا�سة بامل�سروع .

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

اأو العر�ض اأو الت�سليم فقط .

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

معاجلتها بوا�سطة م�سروع اآخر .

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

معلومات للم�سروع .

هـ - االحتفـــاظ مبقـــر ثابـــت للن�ســاط فقط لغر�ض القيام بامل�سروع الأي ن�ساط اآخر 

ذي طبيعة حت�سريية اأو تكميلية .

اإليها  و - االحتفــاظ مبقــر ثابــت للن�ســاط فقـــط لغـــر�ض جتميع االأن�سطة امل�سار 

فـي البنــود مــن )اأ( اإىل )هـ( من هــذه الفقــرة ب�ســرط اأن يكــون للن�سـاط الكلـي 

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

5 - على الرغم من االأحكام الواردة بالفقرتني )1( و)2( ، اإذا قـام �سخـ�ض - بخالف الوكيل 

امل�ستقـل الـذي يخ�سع حلكـم الفقـرة )6( - بالت�سرف فـي دولة متعاقدة نيابة عن م�سروع 

تابع للدولة املتعاقدة االأخرى ، يعترب لهذا امل�سروع من�ساأة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة 

امل�سار اإليها اأوال فـيما يتعلق باأي اأن�سطة يتوالها هذا ال�سخ�ض للم�سروع ، اإذا كان هذا 

ال�سخ�ض :

اأ - ميـــار�ض فــــي هــذه الدولة املتعاقدة ب�سفة معتادة �سلطة اإبرام العقود با�سم امل�سروع ، 

ما مل تكـن اأن�سطة هذا ال�سخ�ض تقت�سر على االأن�سطـة املن�سو�ض عليها فـي الفقرة 

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

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

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

اأوال مبخزون من الب�سائع اأو ال�سلع ي�سلم منه ب�سائع اأو �سلع نيابة عن امل�سروع .
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6 - ال يعترب مل�سروع دولة متعاقدة ما من�ساأة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ملجرد 

عام  وكيل  اأو  و�سيط  االأخرى عن طريق  املتعاقدة  الدولة  فـي هذه  الن�ساط  ممار�سته 

االأ�سخا�ض  هوؤالء  ميار�ض  اأن  ب�سرط   ، م�ستقلة  �سفة  ذي  اآخر  وكيل  اأي  اأو  بالعمولة 

عملهم فـي اإطار ن�ساطهم املعتاد ، اإال اأنه فـي حالة اأن تكون اأن�سطة هذا الوكيل مكر�سة 

ب�سفــة مطلقــة اأو تكــاد تكــون مطلقــة ل�سالــح امل�سـروع ، فلن يعتبـر الوكيــل م�ستقـال 

باملعنى املق�سود فـي هذه الفقرة .

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

فـي الدولــة املتعاقـــدة االأخـــرى ، اأو متـــار�ض الن�ســـاط فـي تلــك الدولـــة االأخــــرى )�ســـواء 

عــن طريـــق من�ســـاأة م�ستقرة اأو غيــر ذلك( ، فــاإن ذلك ال يــوؤدي فـي حد ذاتــه اإىل اعتبــار 

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

الف�ســل الثالــث 

فر�ص ال�سريبة على الدخل

املــادة ال�ساد�ســــة

الدخــل مــن االأمــوال الثابتــة

1- الدخــل الــذي يح�ســل عليــه مقيــم فـي دولــة متعاقــدة من اأمــوال ثابتــة )مبا فـي ذلك 

الدخـــل الناتـــج مـــن الزراعـــة اأو الغابــات( كائنـــة فـي الدولـــة املتعاقــــدة االأخــرى ، يجـــوز 

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

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

 ، الثابـتــة  االأمــوال  االأحــوال ملحقـــات  كل  فـــي  العبــارة  هــذه  وت�سمــل   ، االأمــوال  هــذه 

االأ�سمــاك(  وزراعــة  تربيــة  ذلــك  فـي  الزراعـــة )مبــا  فـي  امل�ستخدمــة  واملعــدات   ، واملا�سيــة 

والغابــات ، واحلقوق التي ت�سري عليها اأحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية . 

وتعتبــر اأمــواال ثابتــة اأي�ســا ، احلــق فـي االنتفـــاع باالأمـوال الثابتة ، واحلق فـي اقت�ساء 

مبالغ ثابتة اأو متغرية مقابل ا�ستغالل اأو احلق فـي ا�ستغالل مناطق التعدين وامل�سادر 

واملوارد الطبيعية االأخرى ، وال تعترب ال�سفن والطائرات اأمواال ثابتة .
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3 - تطبـــق اأحكـــام الفقـــرة )1( اأي�سا على الدخل النا�سئ من اال�ستغالل املبا�سر اأو تاأجري 

اأو ا�ستخدام االأموال الثابتة باأي �سكل اآخر .

4 - تطبــق اأحكــام الفقرتني رقمي )1( و )3( اأي�سـا على الدخـل من االأمـوال الثابتـة الأي 

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

م�ستقلة .

الدخل  على  اأو  الثابتة  غري  االأموال  من  الدخل  على  اأي�سا  ال�سابقة  االأحكام  تطبق   -  5

النا�سئ من اخلدمات والتي ترتبط باال�ستخدام اأو احلق فـي ا�ستخدام االأموال الثابتة 

يلحق   - العقار  فـيها  الكائن  املتعاقدة  للدولة  ال�سريبة  قانون  واأي منهما - مبوجب 

بدخل االأموال الثابتة .                                             

املــادة ال�سابعـــة

اأربــــاح امل�سروعــــات

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

يبا�سر الن�ساط فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فـيها . 

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

على اأرباح امل�سروع فـي الدولة االأخرى ، ولكن فقط فـي حدود ما يحققه من اأرباح من�سوبة 

اإىل هذه املن�ساأة امل�ستقرة .

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

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

اإىل املن�ساأة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هو االأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ض 

اأنها م�سروع م�ستقل ومنف�سل يبا�سر االأن�سطة ذاتها اأو اأن�سطة مماثلة لها فـي الظروف 

ذاتها اأو فـي ظروف مماثلة لها ، ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�سروع الذي يكون مبثابة 

من�ساأة م�ستقرة له . 

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

مبا�سرة ن�ساطها كمن�ساأة م�ستقرة ، مبا فـي ذلك امل�سروفات التنفـيذية واالإدارية العامة 

بالقدر الذي تكبدته �سواء فـي الدولة الكائنة فـيها املن�ساأة امل�ستقرة اأو فـي اأي مكان اآخر . 
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4 - عند حتديد االأرباح التي تن�سب اإىل املن�ساأة امل�ستقرة على اأ�سا�ض توزيع االأرباح الكلية 

للم�سروع على اأجزائه املختلفة وفقا ملــا جرت به العادة لدى دولة متعاقدة ، ال حتول 

اأحكام الفقرة )2( دون حتديد هذه الدولة املتعاقدة لالأرباح التي تخ�سع لل�سريبة 

على االأ�سا�ض املعتاد للتوزيع ، ومع ذلك ، يجب اأن تكون النتيجة التي ت�سفر عنها طريقة 

التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�سو�ض عليها فـي هذه املـادة .

5 - لن تن�سب اأي اأرباح اإىل من�ساأة م�ستقرة ملجرد �سراء هذه املن�ساأة امل�ستقرة لب�سائع اأو �سلع 

للم�سروع .

6 - الأغرا�ض الفقرات ال�سابقة ، حتدد االأرباح التي تن�سب اإىل املن�ساأة امل�ستقرة بالطريقة 

ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب كاف يربر اتباع طريقة اأخرى .

7 - اإذا ت�سمنـــت االأربـــاح عنا�ســـر للدخــل تــم النــ�ض عليهــا ب�سفة م�ستقلة فـي مواد اأخرى 

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

املــادة الثامنـــــة

النقــل البحــري واجلــوي

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

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

2 - ت�سـري اأحكــام الفقـرة )1(  اأي�ســا على االأربــاح النا�سئــة من امل�ساركــة فــي جمموعــة 

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

النقل الدويل"  اأو الطائرات فـي  ال�سفن  " ت�سغيل  ، ت�سمل عبارة  املــادة  3 - الأغرا�ض هذه 

بوا�سطة م�سروع :

اأ - تاأجري اأو ا�ستئجار ال�سفن اأو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم واملوؤن وت�سغيلها 

فـي النقل الدويل .

ب - تاأجري اأو ا�ستئجار ال�سفن اأو الطائرات وفقا لنظام التاأجري بدون طاقم القيادة 

فـي حالة ما اإذا كان هذا التاأجري اأو اال�ستئجار ي�سكل ن�ساطا عار�سا لت�سغيل 

ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل .

ج - ا�ستخــدام اأو اإعــارة احلاويــات اإذا كــان هــذا اال�ستخــدام اأو االإعــارة ي�سكــل ن�ساطــا 

عار�سا لت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل .
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املــادة التا�سعـــــة

امل�سروعــــات امل�سرتكــــة

1 - فـي حالـة :

اأ - م�ساركـــة م�ســروع دولـــة متعاقدة بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فـي اإدارة امل�سروع 

اأو التحكم فـيه اأو فـي راأ�ض ماله لدى الدولة املتعاقدة االأخرى .

ب - اأو م�ساركة االأ�سخا�ض ذاتهم بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فـي اإدارة امل�سروع 

اأو التحكم فـيه اأو فـي راأ�ض ماله لدى دولة متعاقدة وم�سروع للدولة املتعاقدة 

االأخرى .

واإذا فر�ســت - فـي اأي من احلالتني - �سروط بني امل�سروعني فـي عالقتيهما التجارية 

اأو املالية تختلف عن ال�سروط التي ميكن و�سعها بني امل�سروعات امل�ستقلة ، فاإن اأي اأرباح 

ميكــن اأن ت�ستحـــق الأي مــن امل�سروعيــن نتيجة لهذه ال�سروط ولكنها مل ت�ستحق فعال 

ب�سبـــب هـــذه ال�ســـروط ، يجــوز اإدراجهـا �سمن اأرباح ذلك امل�سروع واإخ�ساعها لل�سريبة 

تبعا لذلك .

للدولة  اأرباح م�سروع   - اأي من م�سروعاتها  اأرباح  دولـة متعاقـدة - �سمن  اأدرجت  اإذا   -  2

املتعاقــدة االأخــرى فر�ســت عليهــا ال�سريبــة فـيهــا - واأخ�سعتهــا تلــك الدولــة لل�سريبــة 

تبعا لذلك - وحيث اإن ال�سلطات املخت�سة فـي الدولتني املتعاقدتني قد وافقتا - بعد 

الت�ساور- على اعتبار كل اأو جزء من االأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل االأرباح 

التي كان ميكن اأن تتحقق مل�سروع الدولة امل�سار اإليها اأوال اإذا كانت ال�سروط املتفق 

عليهــا هي ال�ســروط التــي يتفــق عليهــا بيــن م�سروعيــن م�ستقليــن ، فاإن هذه الدولة 

االأخرى - اإذا وافقــت علــى اأن التعديــل الــذي قامـت بــه الدولة امل�سار اإليها اأوال مربر 

من حيث املبداأ وفـيما يتعلق باملبلغ - تقوم باإجراء الت�سوية املنا�سبة لل�سريبة املفرو�سة 

فـيها على هذه االأرباح . ويعتد عند اإجراء الت�سوية باالأحكام االأخرى لهذه االتفاقية .
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املــادة العا�ســــرة 

اأربــــــاح االأ�سهــــــــم

1 - اأرباح االأ�سهــم التــي تدفعهــا �سركــة مقيمــة فـــي دولــة متعاقــدة اإىل مقيــم فـي الدولــة 

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

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

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

دولة متعاقدة  فـي  االأ�سهم مقيما  اأرباح  امل�ستفـيد من  املالك  كان  اإذا  ، ولكن  الدولة 

اأخرى فـينبغي اأال تزيد ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو عن الن�سب التالية :

اأ -  )5٪( خم�سة باملائة من اإجمايل مبلغ اأرباح االأ�سهم اإذا كان املالك امل�ستفـيد :

1 - فـي حالة جمهورية الربتغال ، الدولة اأو ما يتبع لها من اأي تق�سيم �سيا�سي 

اأو اإداري اأو �سلطة حملية ، اأو البنك املركزي الربتغايل .

2 -  فـي حالة �سلطنة عمان ، حكومة �سلطنة عمان ، البنك املركزي العماين ،

      اأو ال�سنــدوق االحتياطـي العـام للدولــة ، اأو �سنــدوق اال�ستثمــار العمانــي . 

اأ�سخا�ض  �سخ�ض من  اأي  على  اأي�سا  الفرعية  الفقرة  اأحكام هذه  ت�سري 

القانون العام متلكه بالكامل حكومة �سلطنة عمان بح�سبما يتم االتفاق 

عليه من وقت الآخر بني ال�سلطتني املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني .

ب - )10٪( ع�سرة باملائة من اإجمايل مبلغ اأرباح االأ�سهــم اإذا كان املالك امل�ستفـيد �سركة - 

بخــالف �سركــات الت�سامــن - متتلك ب�سفة ما مبا�سرة ن�سبة )10٪( ع�سرة باملائة 

على االأقل من راأ�ض مال ال�سركة التي تدفع اأرباح االأ�سهم . 

اأربــاح االأ�سهم فـي جميع احلاالت  ج - )15٪( خم�ســـة ع�ســــرة باملائــة مــن اإجمالــي مبلــغ 

االأخرى . 

           وتقوم ال�سلطات املخت�سة فـي الدولتيــن املتعاقدتيــن - مبوجــب اتفـــاق م�ستـــرك 

بينهمــا - بتحديــد طريقـــة تطبيـــق هـــذه الن�ســب . وال توؤثر هذه الفقرة فـي فر�ض 

ال�سريبة على ال�سركة فـيما يتعلق  باالأرباح التي تدفع منها اأرباح االأ�سهم .   
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3 - يق�سـد بعبارة "اأربــاح االأ�سهـم" امل�ستخدمـة فـي هـذه املـادة ، الدخـل مـــن االأ�سهم اأو اأ�سهم 

التعدين اأو اأ�سهم املوؤ�س�سني اأو احلقوق االأخرى التي ال تعترب من قبيل الديون وامل�ساركة 

فـي االأرباح ، وت�سمل اأي�سا الدخل من احلقوق االأخرى لل�سركات والتي تخ�سع للمعاملة 

ال�سريبية ذاتها املقررة على الدخل من االأ�سهم وفقا لقوانني الدولة التي تقيم فـيها 

ال�سركة التي توزع االأرباح .

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

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

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

خدمات �سخ�سية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها ، وكانت ملكية االأ�سهم التي تدفع 

عنهــا االأربــاح ترتبــط ب�سفــة فعليــة بتلــك املن�سـاأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، وتطبق 

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

5 - اإذا حققت �سركة مقيمة بدولة متعاقدة اأرباحا اأو دخال من الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

فال يجوز لهذه الدولة االأخرى اأن تفر�ض اأي �سريبة على اأرباح االأ�سهم التي توزعها 

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

ملكية االأ�سهم التي تدفع عنها االأرباح ترتبط ب�سفة فعلية مبن�ساأة م�ستقرة ، اأو مبقر 

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

غري املوزعة ، ال�سريبة التي ت�سري على اأرباح ال�سركات غري املوزعة حتى لو كانت اأرباح 

االأ�سهــم املوزعــة اأو االأربــاح غيــر املوزعــة تتكــون كليــا اأو جزئيــا مـن اأربــاح اأو دخــل ن�سـاأ 

فـي هذه الدولة االأخرى .

املــادة احلاديــة ع�ســرة

فـوائــــــد الديــــــــون

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

يجوز اأن تفر�ض عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .
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2 - ومع ذلك ، يجوز فر�ض ال�سريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ساأت 

فـيهــا ووفقــا لقوانيــن تلــك الدولــة ، ولكــن اإذا كــان املالــك امل�ستفـيد من الفائدة مقيما 

بالدولــة املتعاقــدة االأخـــرى ، فـيجــب اأال تزيــد ال�سريبــة املفرو�ســة علــى هــذا النحــو 

عــن ن�سبــة)10٪( ع�ســرة باملائــة من اإجمايل مبلغ الفائدة . وتقوم ال�سلطات املخت�سة 

فـي الدولتني املتعاقدتني - مبوجب اتفاق م�سرتك بينهما - بتحديد طريقة تطبيق 

هذه الن�سب . 

اإليها فـي الفقرة )1( تخ�سع  اأحكام الفقرة )2( ، فاإن الفائدة امل�سار  3 - على الرغم من 

لل�سريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها من ي�ستلمها ، اإذا كانت هذه الفائدة 

مدفوعة اأو مملوكة بغر�ض الفائدة لـ :  

اأ - فـي حالة جمهورية الربتغال ، الدولة اأو ما يتبع لها من اأي تق�سيم �سيا�سي اأو اإداري 

اأو �سلطة حملية ، اأو البنك املركزي الربتغايل .

ب - فـي حالة �سلطنة عمان ، حكومة �سلطنة عمان ، البنك املركزي العماين ، اأو ال�سندوق 

االحتياطي العام للدولة ، اأو �سندوق اال�ستثمار العماين . ت�سري اأحكام هذه الفقرة 

اأ�سخا�ض القانون العام متلكه بالكامل حكومة  اأي �سخ�ض من  اأي�سا على  الفرعية 

�سلطنة عمان بح�سبما يتم االتفاق عليه من وقت الآخر بني ال�سلطتني املخت�ستني 

فـي الدولتني املتعاقدتني .

4 - يق�سد بكلمة " الفائدة " الواردة فـي هذه املـادة الدخل النا�سئ من الديون بجميع اأنواعها ، 

�سواء كانت م�سمونة اأو غري م�سمونة برهن اأو كانت تت�سمن اأو ال تت�سمن حق امل�ساركة 

فـي اأرباح املدين ، وت�سمل على وجه اخل�سو�ض الدخل من ال�سندات احلكومية والدخل 

مــن ال�سمانـــات اأو ال�سكوك مبا فـي ذلك املكافــاآت واجلوائــز املتعلقــة بهــذه ال�سنــدات 

احلكوميــة اأو ال�سمانــات اأو ال�سكــوك . وال تعتبــر الغرامــات املفرو�ســة ب�سبــب التاأخيــر 

فـي ال�سداد من قبيل الفوائد الأغرا�ض هذه املــادة .

5 - ال ت�ســـري اأحكـــام الفقرتيـــن )1( و )2( ، اإذا كـــان املالـــك امل�ستفـيـــد مــن الفائدة مقيما 

فـي دولـــة متعاقـــدة ويبا�ســـر فـي الـــدولة املتعاقـــدة االأخـــرى التـــي ن�ســـاأت فـيهــا الفائـــدة 

ن�ساطــا عـــن طريـــق من�ســـاأة م�ستقـــرة كائنـــة فـيهــا ، اأو يــوؤدي فـــي هــذه الــدولة االأخــرى 
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خدمــات �سخ�سيــة م�ستقلــة مـن مقـر ثابـت كائن فـيهــا ، وكان الديـن الـذي تدفـع عنـه 

الفائدة يرتبط ب�سفة فعلية بهذه املن�ساأة امل�ستقــرة اأو املقــر الثابــت . وتطبــق فـي هــذه احلالة 

اأحكام املــادة )7( اأو املــادة )14( ، بح�سب االأحوال .

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

ومع ذلك اإذا كان لل�سخ�ض الذي يدفع الفائدة - �سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة 

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

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

امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت - فاإن الفائدة تعترب قد ن�ساأت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة 

فـيها تلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت . 

7 - اإذا اأدى وجــــود عالقـــــة خا�ســــة بيـــــن مــــن يدفـــــــع الفائـــــدة واملالــــــــك امل�ستفـيــــــد منهـــــا 

اأو بينهمــا وبيـن �سخ�ض 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�ستفـيد منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة ، فتطبق اأحكام هذه املــادة على مبلغ 

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

خا�سعا لل�سريبة وفقا لقوانني كــل دولــة متعاقــدة ، ومبراعــاة االأحكـــام االأخــرى لهــذه 

االتفاقية .

املــادة الثانيــة ع�ســرة

االأتـــــاوى

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

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

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

التي ن�ساأت فـيها ومبقت�سى قوانني هذه الدولة ، ولكن اإذا كان املالك امل�ستفـيد من االأتاوى 

مقيمـــا بالدولــــة املتعاقـــدة االأخـــرى ، فـــاإن ال�سريبـــة املفرو�ســـة علــى هــذا النحو يجب 

اأال تزيـــد علــى ن�سبة)8٪( ثمانيــة باملائة مــن اإجمالــي مبلــــغ االأتــاوى . وتقــــوم ال�سلطـــات 

املخت�سة فـي الدولتني املتعاقدتني - مبوجب اتفاق م�سرتك بينهما - بتحديد طريقة 

تطبيق هذه الن�سب . 
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3 - يق�سد بكلمة " االأتاوى" الواردة فـي هذه املــادة املدفوعات من اأي نوع التي يتم ت�سلمها 

مقابل ا�ستخدام ، اأو حق ا�ستخدام اأي حقوق للموؤلف فـي اأعمال اأدبية اأو فنية اأو علمية مبا 

فـيها برامج احلا�سب االآيل واالأفالم ال�سينمائية ، اأو االأفالم اأو ال�سرائط اأو اال�سطوانات 

 ، تـجارية  اأو عالمات   ، اخرتاع  براءات  واأي   ، املرئية  اأو  ال�سوتية  االإذاعة  فـي  امل�ستخدمة 

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

باخلربة  املتعلقة  للمعلومات  اأو   ، العلمية  اأو  التجارية  اأو  ال�سناعية  املعدات  ا�ستخدام 

ال�سناعية اأو التجارية اأو العلمية .

4 - ال ت�ســـري اأحكـــام الفقرتيـــن )1( و )2( اإذا كـــان املالـــك امل�ستفـيـــد مـــن االأتاوى مقيمــا 

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

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

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

االأتاوى ترتبط ب�سفة فعلية بهذه املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت . وتطبق فـي هذه 

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

اإذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة .  5 - تعترب االأتاوى قد ن�ساأت فـي دولة متعاقدة 

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

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

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

اأو ذاك املقر الثابت ، فـاإن هذه االأتـــاوى تعترب اأنها ن�ساأت فـي الدولة الكائنة فـيها املن�ساأة 

امل�ستقرة اأو املقر الثابت .

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

وبيــن �سخــ�ض اآخــر اإلــى زيــادة فـــي مبلــغ االأتــــاوى فـيمــــا يتعلــــق باال�ستخــــدام اأو الــحق 

اأو املعلومــــات التــــــي دفعــــــت عنهـــــا ، عـــــن املبلـــــغ الــــذي كـــان ميكـــــن االتفــــاق عليــــه بني 

من يدفع االأتاوى واملالك امل�ستفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة ، فتطبق اأحكام 

هــذه املــادة علــى مبلــــغ االأتـــاوى امل�ســـار اإليـــه اأخيــرا فقــط ، وفــــي هــــذه احلالـــة يظـــــل 

اجلـــزء الزائد من املبالغ املدفوعة خا�سعا لل�سريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ، 

ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية .
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املــادة الثالثــة ع�ســرة

االأربـــــاح الراأ�ص ماليـــــة

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

تفر�ض  اأن  يجوز   ، االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  والكائنة   )6( املــادة  فـي  اإليها  امل�سار 

عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى .

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

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

االأخـــرى ، اأو فـــي اأمـــوال منقولـــة تخـــ�ض مقـــرا ثابـــتا ملقيـــم فـــي دولـــة متعاقــدة وكائن 

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

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

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

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

التــي تعمــل فـــي النـقــل الدولــي اأو االأمـــوال املنقولــة املتعلقــة بت�سغيل مثل هذه ال�سفن 

اأو الطائرات ، تخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى . 

4 - االأربــــــاح التـــــي يح�ســــــل عليهــــــا مقيــــــم فـــي دولـــــة متعاقــــدة مـــن الت�ســرف فـــي اأ�سهــم 

اأو مــن فوائـــد مماثلـــة تنتــج اأكثــر مــن )50٪( خم�سني باملائة من قيمتها ب�سكــل مبا�سر 

اأو غري مبا�سر من اأموال ثابتة كائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن تخ�سع 

لل�سريبة فـي هذه الدولة االأخرى . 

5 - الت�سرف فـي اأي اأموال اأخرى بخالف امل�سار اإليها فـي الفقرات )1( و )2( و )3( و )4( ،  

تخ�سع لل�سريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها املت�سرف فـي هذه االأموال . 

املــادة الرابعـــة ع�ســــرة

اخلدمـــات ال�سخ�سيـــة امل�ستقلـــة 

باخلدمــات  يتعلــــق  فـيمــا  متعاقــــدة  دولــــة  فــي  مقيـــم  عليــه  يح�ســــل  الــذي  الدخــــل   -  1

، يخ�سع لل�سريبة فقط  اال�ستقالل  التـــي لها طابع  االأخـــرى  االأن�سطـــة  اأو   ، املهنيــــة 

فـي هذه الدولة ما مل يكن له ب�سفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 
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لغر�ض تاأدية اأن�سطته ، فاإذا كان له مثل هذا املقر الثابت ، فحينئذ يجوز اأن يخ�سع هذا 

الدخل لل�سريبة فـي الدولة االأخرى بالقدر الذي ين�سب اإىل هذا املقر الثابت .

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

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

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

املــادة اخلام�ســـة ع�ســـرة

اخلدمــات ال�سخ�سيـــة غيــر امل�ستقلـــة

الرواتب  فاإن   ، و )21(  و )20(  و )19(  و )18(  املــواد )16(  باأحكام  االإخالل  1 - مع عدم 

واالأجور واملكافـــاآت االأخـــرى املماثلـــة التــي يح�سل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل 

اأداء وظيفــة ، تخ�سع لل�سريبـة فــي هذه الدولــة املتعاقـدة فقــط ، مــا لـم تـــوؤد الوظيفـة 

فـي الدولة املتعاقدة االأخـرى ، فعندئــذ يجــــوز لهــذه الدولــة االأخــرى فــــر�ض ال�سريبـــة 

على ما يح�سل عليه من مكافاأة فـيها .

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

متعاقــدة مقابــل اأداء وظيفــة فـــي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى تخ�ســع لل�سريبــة فقــط 

فـي الدولة امل�سار اإليها اأوال ب�سرط :

اأ - اأن يكــــون امل�ستلــــم موجودا فـــي الدولـــة االأخـــرى لفتــرة اأو فتــرات ال تتجــاوز 

فــي جمموعهـــا )183( مائة وثالثة وثمانني يومــا خــالل اأي فرتة )12( اثني ع�سر 

�سهرا تبداأ اأو تنتهي فـي ال�سنة ال�سريبية املعنية .

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

املتعاقدة االأخرى .

ج - اأال تكــون املكافاأة قد حتملتها من�ساأة م�ستقرة اأو مقر ثابت ميلكهما �ساحب العمل 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

3 - على الرغم من االأحكام ال�سابقة من هذه املــادة ، فاإن املكافاأة التي يح�سل عليها موظف 

الأي م�سروع مقابل وظيفة متت تاأديتها على ظهر �سفـينة اأو فـي طائرة تعمل بالنقل 

الدويل مل�سروع دولة متعاقدة ، يجوز فر�ض ال�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة . 
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املــادة ال�ساد�سـة ع�ســرة 

اأتعـــــاب املديريـــــن

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

ب�سفتــه ع�ســوا فـي جملــ�ض االإدارة اأو بجهــاز مماثــل ل�سركــة مقيمــة فـي الدولــة املتعاقــدة 

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

املــادة ال�سابعــة ع�ســرة

الفنانـــــون والريا�سيــــــون

1 - على الرغــم من اأحكــام املادتيــن )14( و )15( ، فــاإن الدخــل الــذي يح�ســل عليــه مقيم 

فـي دولة متعاقدة ب�سفته فنانا فـي جماالت مثل امل�سرح ، اأو ال�سور املتحركة ، اأو االإذاعة 

ال�سوتية اأو املرئية ، اأو مو�سيقيا ، اأو ب�سفته من الريا�سيني ، وذلك مقابل االأن�سطة 

ال�سخ�سية لهذا املقيم والتي يبا�سرها بهذه ال�سفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز 

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

2 - اإذا كـــان الدخـــل الـــذي يتعلـــق باأن�سطـــة �سخ�سيـــة يبا�سرهـــا فنـــان اأو ريا�ســـي بهـــذه ال�سفــــــة ، 

ال ي�ستحــــــق للفنـــــان اأو الريا�ســــي نف�ســـــــه ولكــــن ل�سخــــــ�ض اآخـــر ، فــــاإن هـــــذا الدخــــــل - 

علـــى الرغـــــم مـــن اأحكـــام املــــواد )7( و )14( و )15( - يجوز اأن تفر�ض عليه ال�سريبة 

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

3 - الدخل الذي يح�سل عليه فنان اأو ريا�سي من االأن�سطة التي يبا�سرها فـي دولة متعاقدة 

يعفى من ال�سريبة فـي هذه الدولة ، اإذا كانت زيارته لهذه الدولة مدعومة بالكامل 

اأو بدرجــة كبيــرة مـن االأمــوال العامــة للدولــة املتعاقــدة االأخــرى اأو مـن اأحد اأ�سخــا�ض 

القانون العام فـيها .   

املــادة الثامنــة ع�ســرة

املعا�ســـــات 

1 - مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من املــادة )19( ، فاإن املعا�سات واملكافاآت املماثلة االأخرى 

التي تدفع ملقيم فـي دولة متعاقدة تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة فقط .
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2 - على الرغم من اأحكام الفقرة )1( ، فاإن املعا�سات واملكافاآت املماثلة االأخرى التي تدفع 

ملقيـــم فـي دولـــة متعاقــدة تخ�ســع لل�سريبة اأي�سا فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ساأت فـيها 

اإذا قدر اأنها مل تفر�ض عليها ال�سريبة فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال .

املــادة التا�سعــة ع�ســرة

اخلدمـــــة احلكوميـــــــة 

1 - الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلة بخالف املعا�ض ، التي تدفعها دولة متعاقدة 

اأو تق�سيم �سيا�سي اأو اإداري اأو �سلطة حملية اأو �سخ�ض من اأ�سخا�ض القانون العام  لهذه 

الدولــة اإىل اأي �سخـــ�ض طبيعــــي مقابـــل مـــا اأداه مــن خدمــات لتلــك الدولــة اأو التق�سيــم 

اأو ال�سلطة اأو �سخ�ض القانون العام ، تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة فقط . ومع ذلك ،

   فاإن هذه الرواتب واالأجــور واملكافــاآت االأخـــرى املماثلــة تخ�ســع لل�سريبــة فـي الدولــة 

املتعاقـدة االأخرى فقــط اإذا كانـت اخلدمـات قــد متــت تاأديتهــا فـــي هــذه الدولــة ، وكـــان 

ال�سخ�ض الطبيعي مقيما فـيها ويعترب اإما :

اأ - من مواطني هذه الدولة .

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

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

اأو تدفع من اأموال دولة متعاقدة اأو تق�سيم �سيا�سي اأو اإداري اأو �سلطة حملية اأو �سخ�ض 

القانـــون العــام اإلــى اأي �سخــ�ض طبيعــي مقابـــل اأداء خدمــات لهذه الدولة اأو التق�سيـم 

اأو ال�سلطــة اأو �سخـــ�ض القانـــون العـــام ، تخ�ســـع لل�سريبـــة فـــي هـــذه الدولـــة فقـــط . ومـع 

ذلك ، فاإن هذه املعا�سات واملكافاآت املماثلة االأخرى تخ�سع لل�سريبة فـي الدولة املتعاقدة 

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

3 - تطبق اأحكام املــواد )15( و )16( و )17( و )18( ، على الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى 

املماثلـــة مقابــل اأداء اخلدمــات التــي ترتبــط بن�ســاط تبا�ســره دولة متعاقدة اأو تق�سيم 

�سيا�سي اأو اإداري اأو �سلطة حملية اأو �سخ�ض القانون العام  بهذه الدولة .
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 املــادة الع�ســـرون

االأ�ساتــذة والباحثـــون

1 - اأي فـــرد مقيـــم فـــي دولـــة متعاقـــدة قبـــل زيارتـــه مبا�ســـرة للدولـــة املتعاقـــدة االأخـــرى 

والتي ح�سر اإليها بناء على دعوة من جامعة معرتف بها اأو كلية اأو مدر�سة اأو اأي موؤ�س�سة 

تعليميــــة مماثلــــة اأو موؤ�س�ســـــة اأبحـــاث ، اأو فــــي اإطـــار برنامـــج ر�سمـــي للتبــادل الثقافـي 

ملـــدة ال تزيد على )2( �سنتني من تاريخ و�سوله اإىل تلك الدولة االأخرى ح�سريا لغر�ض 

التدريــ�ض اأو البحــث اأو كليهــما يعفــى من ال�سريبــة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى 

ب�ساأن ما يح�سل عليه من مكافاأة نظري ذلك التدري�ض اأو البحث .

2 - لن ت�سري اأحكام الفقرة )1( على الدخل من االأبحاث اإذا مت اإجراوؤها ب�سفة اأ�سا�سية 

للمنفعة اخلا�سة ل�سخ�ض اأو اأ�سخا�ض معينني . 

املــادةاحلاديــة والع�ســرون

الطلبـــة واملتدربــــون

املبالــغ التــي يح�ســل عليهــا طالــب اأو متــدرب على ن�ساط وهو يقيم اأو كان يقيم مبا�سرة - 

قبل زيارة الدولة املتعاقدة - فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، وقد ح�سر اإىل الدولة امل�سار 

اإليها اأوال فقط لغر�ض تعليمه اأو تدريبه فـيها وذلك لتغطية م�ساريف اإعا�سته اأو تعليمه 

اأو تدريبه ، لن تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة ب�سرط اأن تكون هذه املدفوعات 

قد ن�ساأت من م�سادر خارج تلك الدولة .

املــادة الثانيــة والع�ســـرون

االأنــواع االأخــرى مــن الدخــل

1 - عنا�ســر الدخـــل ملقيـــم فـي دولـــة متعاقـــدة ، اأيــا كــان من�ســوؤهـا ، والتـي لـم يتـم تناولهـا 

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

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

لتعريفها الوارد فـي الفقرة )2( من املــادة )6( -  اإذا كان من ت�سلــم هــذا الدخــل مقيمــا 

فـي دولة متعاقــدة ويبا�ســر فـي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى ن�ساطـــا عــن طريــق من�ســاأة 
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م�ستقــــرة كائنـــــة فـيهــــا ، اأو يــــوؤدي فـي هــذه الدولة االأخرى خدمات �سخ�سية م�ستقلة 

من مقر ثابت كائن فـيها ، وكان احلق اأو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط فعليا 

بتلـــك املن�ســـاأة امل�ستقــرة اأو هـــذا املقـــر الثابت ، وفـي هذه احلالة تطبق اأحكام املـادة )7( 

اأو املــادة )14( ، بح�سب االأحوال .

3 - على الرغم من اأحكام الفقرتني )1( و )2( ، فاإن عنا�سر دخل املقيم فـي الدولة املتعاقدة 

التــي لــم يتــم تناولهــا فــي املــواد ال�سابقــة مـن هـذه االتفاقيـة والتـي تن�ساأ فـي الدولة 

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

الف�ســل الرابــع 

طـرق جتنـب االزدواج ال�سريبـي

املــادة الثالثــة والع�ســـرون

  جتنــب االزدواج ال�سريبــي

1 - �سيتم جتنب االزدواج ال�سريبي بالن�سبة جلمهورية الربتغال على النحو التايل :

اأن يخ�ســــع لل�سريبــــة  اإذا ح�ســـل مقيـــم فـــي جمهوريـــة الربتغـــال علــى دخـــل يجـــوز 

فـي �سلطنـــة عمـــان بالتطبيـــق الأحكـــام هـــذه االتفاقيـــة ، فــاإن على جمهوريــة الربتغــال 

اأن ت�سمح بخ�سم مـــن ال�سريبـــة املفرو�ســة علــى دخـــل هـــذا املقيــم مبلــغ يعــادل �سريبــة 

الدخــل املدفوعة فـي �سلطنة عمان ، ومع ذلك ، يجب اأال يزيد هذا اخل�سم على ذلك 

اجلزء من �سريبة الدخل ) كما هو حم�سوب قبل اخل�سم ( واملن�سوبة اإىل الدخل الذي 

يجوز فر�ض ال�سريبة عليه فـي �سلطنة عمان .

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان ، �سيتم جتنب االزدواج ال�سريبي كما يلي : 

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

اأن ت�سمح بخ�سم  الربتغال بالتطبيق الأحكام هذه االتفاقية ، فاإن على �سلطنة عمان 

مبلـــغ مـــن ال�سريبـــة املفرو�ســة علــى دخــل هــذا املقيــم يعادل �سريبة الدخل املدفوعة 

فـــي جمهوريـــــــة الربتغـــــال اإمــــــا مبا�ســــرة اأو عــن طريــــق اخل�ســم ، ومــــع ذلـــــــك ، يجــــــب 

اأال يزيــــد هــــذا اخل�ســــم علــى ذلك اجلــزء من �سريبــة الدخل )كما هو حم�سوب قبـــل 

اخل�سم( واملن�سوبة اإىل الدخل الذي يجوز فر�ض ال�سريبة عليه فـي جمهورية الربتغال .
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3 - اإذا كــان الدخــل الــذي يح�ســل عليــه مقيــم فـي دولــة متعاقــدة معفـيــا مــن ال�سريبــة 

فـي هذه الدولة مبقت�سى اأي من اأحكام هذه االتفاقية ، فاإنه يجوز لهذه الدولة - مع ذلك - 

مراعاة الدخل املعفـي عند ح�ساب مبلغ ال�سريبة  على الدخل املتبقي لهذا املقيم .

الف�ســل اخلامــ�ص

اأحكــام خا�ســة

املــادة الرابعــة والع�ســرون

عــدم التمييــز

1 - ال يجــوز اإخ�ســاع مواطنــي دولــة متعاقــدة فـــي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى الأي �ســرائب 

ال�سرائـــب  مـــن  عبئـــا  اأكثـــر  اأو  تكـــون خمتـلفـــة  ال�سرائـــب  بهـــذه  تتعلـــق  التزامــات  اأو 

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

 ، باالإقامة  يتعلق  ما  خا�سة  وب�سفة   ، ذاتها  الظروف  فـي  هم  ممن  االأخرى  املتعاقدة 

وي�سري هذا احلكم على الرغم من اأحكام املــادة )1( اأي�سا على االأ�سخا�ض غري املقيمني 

فـي اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو فـي كلتيهما .   

االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  متعاقدة  دولة  مل�سروع  م�ستقرة  من�ساأة  اأي  تخ�سع  ال   -  2

ل�سرائـــب تفـــر�ض عليهـــا فـي هـــذه الدولـــة االأخـــرى تقــل فـي مزاياهــا عـــن ال�سرائــب 

التـــي تفــــر�ض علـــى م�سروعـــات هــــذه الدولـــة االأخـــرى والتــي متـــار�ض االأن�سطـــة ذاتهـــا . 

وال يجــوز تف�سيـــر هـــذا النـــ�ض علــى اأنــه ينطـــوي على اإلزام اأي دولة متعاقدة مبنح 

املقيمني فــي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى اأي خ�ســم اأو اإعفــاءات اأو تخفـي�ســات �سخ�سية 

للمقيمني  والتي متنحها  العائلية  االأعباء  اأو  املدنية  للحالة  تبعا  ال�سرائب  الأغرا�ض 

فـيها . 

اأو الفقرة )7(  املــادة )9(  اأحكام الفقرة )1( من  3 - با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها 

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

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

امل�سروع وفقا لل�سروط  يتم خ�سمها لغر�ض حتديد االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة لهذا 

ذاتها كما لو كانت قد دفعت اإىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال . 
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ي�سيطر  اأو  اأو جزئيا  كليا  اأموالها  روؤو�ض  والتي ميلك  متعاقدة  دولة  اأي  م�سروعات   -  4  

عليها بطريقـــة مبا�ســرة اأو غيــر مبا�ســرة �سخــ�ض اأو اأكثــر مقيــم فــي الدولــة املتعاقــدة 

اأو التزامات  اأوال الأي �سرائب  اإليها  امل�سار  ، لن تخ�سع فـي الدولة املتعاقدة  االأخــرى 

تتعلق بهذه ال�سرائب تكون خمتلفة اأو اأكرث عبئا من ال�سرائب اأو االلتزامات املتعلقة 

بها التي تخ�سع لها اأو يجوز اأن تخ�سع لهــا امل�سروعــات االأخــرى املماثلــة فــي الدولـــة 

املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال .

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

املــادة اخلام�ســـــة والع�ســـرون

اإجـراءات االتفــاق املتبــادل

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

توؤدي اإىل فر�ض �سريبة عليه مبا يخالف اأحكام هذه االتفاقية ، يجوز له بغ�ض النظر 

عن االأحكام التي تن�ض عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني ، اأن يعر�ض منازعته 

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

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

من املــادة )24( . ويجب عر�ض املنازعة خالل )3( ثالث �سنوات من تاريــخ االإخطــار 

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

2 - اإذا تبيــن لل�سلطــة املخت�ســة اأن املعار�ســة  لهــا ما يربرهــا ، واإذا لــم تكــن قادرة بذاتها 

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

املخت�سة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، وذلك بق�سد جتنب فر�ض �سريبة املخالفة الأحكام 

االتفاقيـــة . ويطبـــق اأي اتفـــاق يتـــم التو�ســل اإليــه بغ�ض النظر عن مدد التقادم املحددة 

فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .

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

املتبـــادل حلـــــل اأي �سعوبــــات اأو �سكــــوك تن�ســـــاأ فـيمـــا يتعلـــــق بتف�سيــــر اأو تطبيــــق اأحكــــام 

هذه االتفاقية . 

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

بغر�ض التو�سل اإىل اتفاق باملفهوم املحدد فـي الفقرات ال�سابقة .
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املــادة ال�ساد�ســـة والع�ســـرون

تبـــــادل املعلومـــــــات

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

لتنفـيذ اأحكام هذه االتفاقية اأو الإدارة اأو تنفـيذ القوانني الداخلية املتعلقة بال�سرائب 

بكل اأنواعها وتو�سيفاتها التي يتم فر�سها نيابة عن الدولتني املتعاقدتني اأو تق�سيماتهما 

ال�سيا�سيـــة اأو االإداريــــــة اأو ال�سلطـــــات املحليـــة بهمـــا فــــي احلـــدود التـــي ال تكــــون فـيهـــا 

هـــذه ال�سرائـــب غـــري متفقـــة مــع اأحكــام االتفاقية ، ويتم تبادل املعلومات دون التقيد 

باأحكام املـادتني )1( و )2( .

الفقرة )1( كمعلومات  اأي دولة متعاقدة مبوجب  اأي معلومات حت�سل عليها  2 - تعامل 

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

ويف�ســـى بهـــا فقـــط لالأ�سخـــا�ض اأو ال�سلطـــات )مبــا فـيهــا املحاكــم واجلهــات االإداريــة( 

املتعلقة  اال�ستئنافات  حتديد  اأو  االتهام  اأو  التنفـيذ  اأو  التح�سيل  اأو  بالربط  املخت�سة 

اأولئك  ، وعلى  اأعاله  اأو ما �سبق  اإليها فـي الفقرة )1(  التي وردت االإ�سارة  بال�سرائب 

ولكن يجوز   ، االأغرا�ض فقط  لهذه  املعلومات  ا�ستخدام  ال�سلطات  اأو هذه  االأ�سخا�ض 

اإف�ساء �سريتها عند نظر الدعاوى الق�سائــية العموميــة اأمــام املحاكــم اأو عنـــد اإ�ســدار 

االأحكام الق�سائية .

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

التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء : 

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

اأو للدولة املتعاقدة االأخرى .

املعتادة  االإجراءات  اأو  للقوانني  طبقا  عليها  احل�سول  ميكن  ال  معلومات  لتقدمي   - ب 

لالإدارة فـي هذه الدولة اأو فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

ج - لتقديـــــم معلومــات تــــوؤدي اإىل اإف�ســاء �سريــة اأي حرفـــة اأو ن�ساط �سناعي اأو جتاري 

اأو �ســـر مهني اأو طريقـــة جتاريـــة اأو معلومــات يكــون اإف�ساء �سرية اأي منها متعار�سا 

مع النظام العام .
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املتعاقدة  الدولة  تقوم   ، املــادة  لهذه  وفقا  ملعلومات  متعاقدة  دولة  اأي  فـي حال طلب   -  4

االأخــرى با�ستخـدام اإجـراءات جمـع املعلومـات اخلا�ســة بهــا وفقــا لقوانينهــا الداخليــة 

للح�سول على املعلومات املطلوبة حتى واإن كانت هذه الدولة االأخرى لي�ست بحاجة 

لهذه املعلومات الأغرا�سها ال�سريبية . ويخ�سع االلتزام الوارد باجلملة ال�سابقة للقيود 

املبينة بالفقرة )3( ، ولكن لن تف�سر هذه القيود باأي حال من االأحوال على اأنها ت�سمح 

اأن لي�ض لها م�سلحة  املعلومات فقط ب�سبب  الأي دولة متعاقدة باالمتناع عن تقدمي 

داخلية فـي هذه املعلومات .

5 - دون االإخالل باالإجراءات الداخلية فـي الدولة املتعاقدة ، لن تف�سر اأحكام الفقرة )3( 

علــى اأنهــا ت�سمــح الأي دولــة متعاقـــدة باالمتنـــاع عــن تقديــم املعلومـــات ملجـــرد اأن 

�سخ�ض  اأو  نائب  اأو  اأخرى  اأو موؤ�س�سة مالية  اأي م�سرف  بها  املعلومات يحتفظ  هذه 

يت�سرف فـي وكالة اأو ب�سفته موؤمتنا اأو ب�سبب اأنها ذات عالقة مب�سالح امللكية فـي اأحد 

االأ�سخا�ض .

املــادة ال�سابعـــة والع�ســـرون

اأع�سـاء البعثـات الدبلوما�سيـة وامل�سوؤولـون القن�سليـون

البعثات  ال يرتتب على ن�سو�ض هذه االتفاقية االإخالل باالمتيازات ال�سريبية الأع�ساء 

الدبلوما�سيـــة اأو الوظائــف القن�سليــة املقــررة مبوجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولــي 

اأو مبقت�سى اتفاقيات خا�سة .

املــادة  الثامنـــة والع�ســرون

ملحــق االتفاقيــة

يعترب امللحق املرفق جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية .

الف�ســل ال�ســاد�ص

اأحكــام نهائيــة

املــادة التا�سعـــة والع�ســـرون

�سريــان االتفاقيــة

تخطــــر كـــــل مـــن الدولتيـــن املتعاقدتيــن الدولـــة املتعاقــــدة االأخــرى مـــن خــــالل القنـــــوات 

اأحكام هذه االتفاقية ،  الدبلوما�سيــة با�ستكمــال االإجــراءات التــي يتطلبهــا قانونها لنفاذ 
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وت�سري هذه االتفاقية بعد اآخر هذين االإخطارين ، وحينئذ تكون اأحكام االتفاقية نافذة 

وفقا ملا يلي : 

1 - فـي جمهورية الربتغال :

اأ - فـيما يتعلق بال�سرائب املحجوزة من املنبع : اإذا ظهرت احلاجة لها فـي اأو بعد اليوم 

االأول من �سهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة �سريان االتفاقية .

اأي �سنة مالية تبداأ  ب - فـيما يتعلق بال�سرائب االأخرى : على الدخل الذي ين�ساأ فـي 

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

االتفاقية . 

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان :

اأو امل�سافـــة  اأ - فـيمـا يتعلــق بال�سرائــب املحجــوزة مـن املنبــع : علــى املبالــغ املدفوعــــة 

فـي احل�ساب فـي اأو بعد اليوم االأول من �سهر يناير الذي يلي مبا�سرة تاريخ �سريان 

هذه االتفاقية . 

ب - فـيما يتعلق بال�سرائب االأخرى : عن اأي �سنة �سريبية تبداأ فـي اأو بعد اليوم االأول 

من �سهر يناير الذي يلي مبا�سرة تاريخ �سريان هذه االتفاقية .                                                                                

املــادة الثالثـــون

اإنهـــاء االتفاقيـــة

تظـــل هـــذه االتفاقيـــة �ساريــة حلني اإنهائها من اإحدى الدولتني املتعاقدتني ، ويجوز الأي 

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

يوجــه للدولـــة االأخـــرى قبـــل )6( �ستـــة اأ�سهـــر علــى االأقــل من نهايــة اأي �سنة ميالدية بــعد 

انق�ساء فرتة اخلم�ض �سنوات من تاريخ �سريان هذه االتفاقية ، وفـي هذه احلالة يوقف 

�سريان هذه االتفاقية كما يلي :

1 - فـي جمهورية الربتغال :

بعد  اأو  فـي  لها  ا�ستدعت احلاجة  اإذا   : املنبع  املحجوزة من  بال�سرائب  يتعلق  فـيما   - اأ 

اليوم االأول من �سهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي ال�سنة التي مت فـيها توجيه 

االإخطار باإنهاء االتفاقية .     
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ب - فـيمــا يتعلــق بال�سرائــب االأخــرى : على الدخل الذي ين�ساأ فـي اأي �سنة مالية تبداأ 

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

فـيها توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية .

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان :

اأ - فـيما يتعلق بال�سرائب املحجوزة من املنبع : للمبالغ املدفوعة اأو امل�سافة فـي احل�ساب 

فـــي اأو بعــد اليوم االأول من �سهر يناير من ال�سنة امليالدية التالية مبا�سرة لل�سنة 

التي مت فـيها توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية .

ب - فـيمــا يتعلـــق بال�سرائــب االأخــرى : الأي �سنــة �سريبيــة  تبــداأ فـي اأو بعد اليوم االأول 

من �سهر يناير الذي يلي مبا�سرة ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فـيها توجيه 

االإخطار باإنهاء االتفاقية .                                                                                    

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

9 من رجب 1436هــ  2015م املوافق  28 مــن ابريــل  حـــررت فــــي مديـنــة ل�سبونـــة فـــي يــوم 

من ن�سختني اأ�سليتني متطابقتني باللغات العربية والربتغالية واالإجنليزية ، ولكل منها حجية 

مت�ساوية . وفـي حالة االختالف حول تف�سري اأي من ن�سو�ض هذه االتفاقية ، يعتد بالن�ض 

املعد باللغة االإجنليزية .  

                                                                                                  

              

عــــن  

�سلطنــــة عمـــان      

حميد بن علي بن �سلطان املعني

�سفـيــر �سلطنـــة عمـــان 

املعتمد لدى جمهورية الربتغال

عــــن

جمهوريــة الربتغـــال

باولــو نون�سيــو

�سكرتري الدولة لل�سوؤون ال�سريبية
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ملحــــق االتفاقيـــة

 بيـن �سلطنـة عمـان وجمهوريـة الربتغـال 

لتجنب االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل

عند التوقيع على االتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال لتجنب االزدواج ال�سريبي 

ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل )ي�سار اإليها فـيما بعد بـ "االتفاقيـــة"( 

اتفـــق املوقعان على االأحكام االآتية لهذا امللحق والذي ي�سكل جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية :

1 - ا�ستحقاق التمتع باملزايا املتوخاة فـي االتفاقية :

اأ - يكون مفهوما اأن اأحكام هذه االتفاقية ال ينبغي اأن تف�سر على اأنها ت�سكل مانعا لدولة 

متعاقدة من تطبيق اأحكام التجنب املن�سو�ض عليها فـي قانونها الداخلي .

ب - يكون مفهوما اأنه ال يجوز منح املزايا املتوخاة فـي االتفاقية ملقيم فـي دولة متعاقدة 

ال يكون هو املالك امل�ستفـيد من الدخل النا�سئ من الدولة املتعاقدة االأخرى . 

ج - يكــون مفهومــا اأنـــه لن ت�سري اأحكام هذه االتفاقية اإذا كان الغر�ض الرئيـ�سي 

اأو اأحـــد االأغــرا�ض الرئي�سيـــة الأي �سخـــ�ض يختـــ�ض باإن�ســـاء اأو حوالـــة االأمـــوال 

اأو احلق الذي دفع عنه الدخل هو اال�ستفادة من هذه االأحكام عن طريق هذا االإن�ساء 

اأو احلوالة .

2 - باالإ�سارة اإىل االتفاقية : 

يكــون مفهومــا اأن عبــارة "�سخــ�ض القانــون العــام" �ستنطبــق فقــط علــى �سلطنــة عمان 

ويق�سد بها اأي �سخ�ض مت تاأ�سي�سه فـي �سلطنة عمان مبر�سوم �سلطاين .

3 - اإ�سافة للمادة )7( ، الفقرتني )1( و )2( : 

       فـيما يتعلق بالفقرتني )1( و )2( من املــادة )7( من االتفاقية ، عندما يقوم م�سروع 

دولة متعاقدة ببيع �سلع اأو ب�سائع اأو ميار�ض ن�ساطا جتاريا فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

عــن طريــق من�ساأة م�ستقرة كائنة فـيها ، فاإن اأرباح هذه املن�ســـاأة امل�ستقـــرة لـــن تتحـــدد 
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على اأ�سا�ض املبلغ االإجمايل الذي ي�ستلمه ذلك امل�سروع ، بل حتدد فقط على اأ�سا�ض ذلك 

اجلزء من الدخل للم�سروع الذي ميكن ن�سبته اإىل الن�ساط الفعلي للمن�ساأة امل�ستقرة 

فـيما يتعلق بتلك املبيعات اأو الن�ساط .

ت�سييد  اأو  والرتكيب  والتوريد  بامل�سح  اخلا�سة  التعاقدات  حالة  فـي   ، خا�سة  وب�سفة 

يكون  العامة عندما  االأعمال  اأو  املن�ساآت  اأو  العلمية  اأو  التجارية  اأو  ال�سناعية  املعدات 

للم�سروع من�ساأة م�ستقرة ، فاإن االأرباح املن�سوبة لهذه املن�ساأة امل�ستقرة ال يتم حتديدها 

على اأ�سا�ض القيمة االإجمالية للعقد ، بل حتدد فقط على اأ�سا�ض ذلك اجلزء من العقد 

هذه  فـيها  الكائنة  املتعاقدة  الدولة  فـي  فعليا  بتنفـيذه  امل�ستقرة  املن�ساأة  قامت  الذي 

املن�ساأة امل�ستقرة . وتخ�سع االأرباح املرتبطة بذلك اجلزء من العقد الذي قام بتنفـيذه 

املركز الرئي�سي للم�سروع لل�سريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها امل�سروع .

4 - اإ�سافة للمادة )7( ، الفقرة )3( :

دولة  اأي  متنع  ال  االتفاقية  من   )7( املــادة  من   )3( الفقرة  اأحكام  اأن  مفهوما  يكون 

متعاقدة الكائنة فـيها املن�ساأة امل�ستقرة من تطبيق اأحكام قانونها الداخلي مبا فـي ذلك 

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

الأغرا�سها ال�سريبية الداخلية .

5 - اإ�سافة للمواد )7( و )14( :

اأي  االأحوال - تطبق على  املــادة )14( - بح�سب  اأو  املــادة )7(  اأحكام  اأن  يكون مفهوما 

مدفوعات يتم ا�ستالمها مقابل اخلدمات الفنية مبا فـي ذلك الدرا�سات واأعمال امل�سح 

ذات الطابع العلمي اأو اجليولوجي اأو الفني اأو مقابل اخلدمات اال�ست�سارية اأو االإ�سرافـية .

6 - اإ�سافة للمادة )8( ، الفقرة )2( : 

يكــــون مفهومــــا اأن اأحكــــام الفقـــــرة )2( مــن املـــادة )8( مــــن االتفاقيـــــة تنطـبـــــق اأي�ســـــا 

على االأرباح النا�سئة من امل�ساركة فـي جمعية اأو احتاد ذي طبيعة مماثلة .
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7 - فـيما يتعلق باملــادة )10( ، الفقرة )3( : 

     يكون مفهوما - بالن�سبة جلمهورية الربتغال - اأن عبــارة " اأربــاح االأ�سهــم" ت�سمــل اأي�ســا االأربــاح 

 )associação em participação( التــي تعــزى اإلـــى ترتيـــب يخـــ�ض امل�ساركة فـي االأرباح

ال�سرائب  اأ�سهم وفقا لقانون  كاأرباح  املماثلة  ال�سريبية  املعاملة  والتي تخ�سع لنف�ض 

الربتغايل .

اإثباتــا ملــا تقــدم ، قـــام املوقعــان اأدنــاه مبوجــب ال�سلطــة املخولــة بالتوقيـع على ملحق 

االتفاقية هذا .

حــررت فـــي مدينــة ل�سبونــة فــي يــوم 28 مــن ابريــــل 2015م املوافـــق 9 من رجـــب 1436هــ 

مــن ن�سختني اأ�سليتيــن ، باللغــات العربيــة والربتغاليــة واالإجنليزيـــة ، ولكــل منهــا حجيــة 

مت�ساويــة . وفـي حالــة االختــالف على تف�سري ن�سو�ض ملحق هذه االتفاقية ، يعتد بالن�ض 

املعد باللغة االإجنليزية .

                                                         

عــــن  

�سلطنــــة عمـــان      

حميد بن علي بن �سلطان املعني

�سفـيــر �سلطنــة عمــان

 املعتمد لدى جمهورية الربتغال

عــــن

جمهوريــة الربتغـــال

باولــو نون�سيــو

�سكرتري الدولة لل�سوؤون ال�سريبية
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AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN

 AND THE PORTUGUESE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF 

DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Sultanate of Oman and the Portuguese Republic, 

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and 
the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, in order to 
promote and strengthen the economic relations between the two States,

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 Con-
tracting State or of its political or administrative subdivisions or local au-
thorities 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 sala-
ries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 

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

a - in the Portuguese Republic:
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i - the personal income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares – IRS);

ii - the corporate income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas – IRC); and

iii - the surtaxes on corporate income tax (Derramas);
(hereinafter referred to as “Portuguese tax”);

b - in the Sultanate of Oman:
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 any significant changes that have been made 
in their taxation laws. 

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article ( 3 )

GENERAL DEFINITIONS

1 - For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 
a - the term “Portuguese Republic” means the territory of the Portuguese 

Republic situated in the European continent, the archipelagos of Azores 
and Madeira, the territorial sea and inland waters thereof as well as the 
continental shelf and any other area wherein the Portuguese State ex-
ercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with the rules of 
international law; 

b - the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of 
Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters 
and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of 
Oman may, in accordance with international law and the laws of the 
Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the explora-
tion and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the sub-
soil and the superjacent waters;
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c - the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean 
the Sultanate of Oman or the Portuguese Republic as the context re-
quires;

d - the term “tax” means Portuguese tax or Omani tax, as the context re-
quires;

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

f - the term “company” means any body corporate or any entity that is treat-
ed as a body corporate for tax purposes; 

g - the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other 
Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resi-
dent of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of 
the other Contracting State; 

h - the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft 
operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or 
aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i - the term “competent authority” means:
i - in the Portuguese Republic: the Minister of Finance, the Director 

General of the Tax and Customs Authority or their authorised repre-
sentative;

ii - in the Sultanate of Oman: the Ministry of Finance or its authorized 
representative; 

j - the term “national”, in relation to a Contracting State, means:
i - any individual possessing the nationality of that Contracting State; 

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

such from the laws in force in that 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 re-
quires, 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.
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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 or administrative 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 deter-
mined, 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, a construction, assembly or installation project or supervi-

sory activities in connection therewith constitute a permanent establishment, 
but only if such site, project or activities last more than six months.

4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “perma-
nent 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 aux-
iliary character; 
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f - the maintenance of a fixed place of business solely for any combination 
of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the 
overall activity of the fixed place of business resulting from this combi-
nation 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 in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Con-
tracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent estab-
lishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities 
which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

a - has and habitually exercises in that State an authority to conclude con-
tracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are  
limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through 
a fixed place of business, would not make this fixed place of business a 
permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

b - has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned 
State a stock of goods or merchandise from which he delivers goods or  
merchandise on behalf of the enterprise.

6 - An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a perma-
nent establishment in the other Contracting State merely because it carries 
on business in that other Contracting State through a broker, general com-
mission 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, 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 prop-
erty (including income from agriculture or forestry) situated in the other Con-
tracting State may be taxed in that other State. 

2 - The term “immovable property” shall have the meaning which it has un-
der the law of the Contracting State in which the property in ques-
tion is situated. The term shall in any case include property acces-
sory to immovable property, livestock and equipment used in agricul-
ture (including the breeding and cultivation of fish) or forestry, rights to 
which the provisions of general law respecting landed property apply.  
Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments 
as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, 
sources and other natural resources shall also be considered as “immovable 
property”. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3 - The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct 
use, letting, or use in any other form of immovable property. 

4 - The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise and to income from immovable prop-
erty used for the performance of independent personal services. 

5 - The foregoing provisions shall also apply to income from movable property 
or income derived from services, which are connected with the use or the 
right to use the immovable property, either of which, under the taxation law 
of the Contracting State in which the property is situated, is assimilated to 
income from immovable property.

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 
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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 Contract-
ing State carries on business in the other Contracting State through a per-
manent 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 estab-
lishment. 

3 - In determining the profits of a permanent establishment, there shall be al-
lowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the 
business of the permanent establishment, including executive and general 
administrative expenses so incurred, whether in the State in which the per-
manent establishment is situated or elsewhere. 

4 - Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the prof-
its to be attributed to a permanent establishment on the basis of an appor-
tionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in 
paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the prof-
its to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method 
of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in 
accordance with the principles contained in this Article. 

5 - No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for 
the enterprise. 

6 - For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to 
the permanent establishment shall be determined by the same method year by 
year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 

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

2 - The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participa-
tion in a pool, a joint business or an international operating agency. 

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, crewed and 

supplied, which are operated in international traffic;
b - the charter, lease or rental on a bare-boat basis of ships or aircraft, where 

such charter, lease or rental is incidental to the operation of ships or air-
craft in international traffic;

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

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 Contract-
ing State, or

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

and in either case conditions are made or imposed between the two enterpris-
es 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. 
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2 - Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that 
State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other 
Contracting State has been charged to tax in that other State and where the 
competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that 
all or part of the profits so included are profits which would have accrued to 
the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State, if it agrees that the adjustment 
made by the first-mentioned State is justified both in principle and as regards 
the amount, 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. 

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 - (5) percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is,

i - in the case of the Portuguese Republic, the State, a political or ad-
ministrative subdivision or a local authority thereof, or the Central 
Bank of Portugal; and

ii - in the case of the Sultanate of Oman, the Government of the Sultanate 
of Oman, the Central Bank of Oman, the State General Reserve 
Fund, or the Omani Investment Fund. The provisions of this subpa-
ragraph shall also apply to any other statutory body or institution 
wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may 
be agreed from time to time between the competent authorities of 
the Contracting States;

b - (10) percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner 
is a company (other than a partnership) which holds directly at least (10) 
percent of the capital of the company paying the dividends;
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c - (15) percent of the gross amount of the dividends in all other cases.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agree-
ment settle the mode of application of these limitations. This paragraph shall 
not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which 
the dividends are paid. 

3 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares, min-
ing shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participat-
ing in profits, as well as income from other corporate rights which is sub-
jected 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.

4 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial 
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State of which the company paying the div-
idends 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. 

5 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, that other State may not impose any 
tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends 
are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect 
of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent 
establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the com-
pany’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 Con-
tracting State may be taxed in that other State. 
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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 (10) percent of the gross amount of the interest. The compe-
tent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the 
mode of application of this limitation. 

3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest referred to in para-
graph (1) shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient 
is a resident, if such interest is paid to and beneficially owned by:
a - in the case of the Portuguese Republic, the State, a political or  

administrative subdivision or a local authority thereof, or the Central 
Bank of Portugal; and

b - in the case of the Sultanate of Oman, the Government of the Sultanate 
of Oman, the Central Bank of Oman, the State General Reserve Fund, or 
the Omani Investment Fund. The provisions of this subparagraph shall 
also apply to any other statutory body or institution wholly owned by the 
Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to 
time between the competent authorities of the Contracting States.

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 pre-
miums 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 own-
er 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 perma-
nent establishment situated therein, or performs in that other State independ-
ent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim 
in respect of which the interest is paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply. 
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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, wheth-
er 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 indebt-
edness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne 
by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be 
deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed 
base is situated. 

7 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the benefi-
cial owner or between both of them and some other person, the amount of 
the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the 
amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial 
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. 

Article ( 12 )

ROYALTIES

1 - Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other 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) percent of the gross amount of the royalties. The compe-
tent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the 
mode of application of this limitation.

3 - The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind 
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright 
of literary, artistic or scientific work including computer software, cinemato-
graph films, or films or tapes or discs used for radio or television broadcast-
ing, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or pro-
cess, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific 
equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific 
experience.
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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 in-
dependent personal services from a fixed base situated therein, and the right 
or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected 
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions 
of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply. 

5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is 
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 Contract-
ing State a permanent establishment or fixed base in connection with which 
the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne 
by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be 
deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed 
base is situated.

6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the benefi-
cial owner or between both of them and some other person, the amount of the 
royalties, having regard to the use, right or information for which they are 
paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions 
of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, 
the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of 
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 

Article ( 13 )

CAPITAL GAINS

1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of im-
movable property referred to in Article (6) and situated in the other Contract-
ing 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 Con-
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tracting State for the purpose of performing independent personal services, 
including such gains from the alienation of such a permanent establishment 
(alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in 
that other State. 

3 - Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of 
ships or aircraft operated in international traffic or movable property per-
taining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that 
Contracting State.

4 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 
shares or of a comparable interest deriving more than (50) percent 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 any property other than that referred to in para-
graphs (1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the Contracting State of 
which the alienator is a resident.

Article ( 14 )

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1 - Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional 
services or other activities of an independent character shall be taxable only 
in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other 
Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such 
a fixed base, the income may be taxed in the other 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 account-
ants.

Article ( 15 )

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1 - Subject to the provisions of Articles (16), (18), (19), (20) and (21), 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 
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the employment is exercised in the other Contracting State. If the employ-
ment 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 ex-

ceeding in the aggregate (183) days in any twelve month period com-
mencing 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 a fixed 
base which the employer has in the other State. 

3 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration de-
rived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft oper-
ated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be 
taxed in that Contracting State.

Article ( 16 )

DIRECTORS’ FEES

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

Article ( 17 )

ARTISTES AND SPORTSMEN

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

-47-



اجلريدة الر�سمية العدد )1105(

2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or 
a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sports-
man himself but to another person, that income may, notwithstanding the 
provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in 
which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. 

3 - Income derived by an entertainer or a sportsman from activities exercised in 
a Contracting State shall be exempt from tax in that State, if the visit to that 
State is supported wholly or mainly by public funds of the other Contracting 
State or a statutory body thereof.

Article ( 18 )

PENSIONS

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

2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar 
remuneration paid to a resident of a Contracting State may also be taxed in 
the Contracting State from which they arise, if and insofar they are not taxed 
in first mentioned Contracting State.

Article ( 19 )

GOVERNMENT SERVICE

1 - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State 
or a political or administrative 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 or statutory body shall be taxable only in that State. 
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be tax-
able only in the other Contracting State if the services are rendered in that 
State and the individual is a resident of that State who: 
a - is a national of that State; or
b - did not become a resident of that State solely for the purpose of render-

ing the services.
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2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other simi-
lar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or 
a political or administrative 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 or statutory body shall be taxable only in that State. 
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 ren-
dered in connection with a business carried on by a Contracting State or a 
political or administrative subdivision or a local authority or a statutory body 
thereof.

Article ( 20 )

PROFESSORS AND RESEARCHERS

1 - An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately 
before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation 
of any recognized university, college, school, or other similar educational 
institution or scientific research institution, or under an official programme of 
cultural exchange, visits that other Contracting State for a period not exceed-
ing two years from the date of his first 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 provisions of paragraph (1) shall not apply to income from research if 
such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific per-
son or persons.

Article ( 21 )

STUDENTS AND APPRENTICES

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.
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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. 

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 es-
tablishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article 
(14), as the case may be, shall apply. 

3 - Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), items of income 
of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of 
this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed 
in that other State.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article ( 23 )

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1 - In the Portuguese Republic, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Portuguese Republic derives income which, in ac-
cordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate 
of Oman, the Portuguese Republic shall allow 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. Such deduction shall not, however, exceed that part of 
the income tax as computed before the deduction is given, which is attribut-
able to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.
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2 - In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accord-
ance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Portuguese 
Republic, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on 
the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the 
Portuguese Republic, whether directly or by deduction. Such deduction shall 
not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the de-
duction is given) which is attributable to the income which may be taxed in 
the Portuguese Republic.

3 - Where in accordance with any provisions of this Agreement income derived 
by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such 
State 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 Contract-
ing 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, not-
withstanding 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 Con-
tracting 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 tax-
able 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 apply to taxes covered by this Agreement.

Article ( 25 )

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the pro-
visions 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 noti-
fication of the action resulting in taxation not in accordance with the provi-
sions 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 re-
solve 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 ac-
cordance 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 re-
solve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the inter-
pretation or application of 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 in-
formation as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this 
Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws con-
cerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Con-
tracting States, or of their political or administrative subdivisions or local au-
thorities, 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 do-
mestic 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 determi-
nation of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1), or the 
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information 
only for such purposes. They may disclose the information in public court 
proceedings or in judicial decisions.

3 - In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to 
impose on a Contracting State the obligation: 
a - to carry out administrative measures at variance with the laws and ad-

ministrative 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, indus-
trial, commercial or professional secret or trade process, or information 
the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 
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4 - If information is requested by a Contracting State in accordance with this 
Article, the other Contracting State shall use its information gathering meas-
ures to obtain the requested information, even though that other State may 
not need such information for its own tax purposes. The obligation contained 
in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in 
no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to 
decline to supply information solely because it has no domestic interest in 
such information.

5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Con-
tracting 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 diplo-
matic 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.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article ( 29 )

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State through 
diplomatic channels of the completion of the procedures required by its law for 
the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force 
on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect as 
follows:
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a - in the Portuguese Republic:

i - in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them 
appearing on or after the first day of January of the calendar year next 
following that in which this Agreement enters into force;

ii - in respect of other taxes, as to income arising in any fiscal year be-
ginning on or after the first day of January of the calendar year next 
following that in which this Agreement enters into force; 

b - in the Sultanate of Oman:

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

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

Article ( 30 )

TERMINATION

1 - This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contract-
ing States. Either Contracting State may terminate the Agreement, through 
diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months be-
fore the end of any calendar year after the period of five years from the date 
on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall 
cease to have effect as follows:

a - in the Portuguese Republic:

i - in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them 
appearing on or after the first day of January of the calendar year next 
following that in which the notice of termination is given; and 

ii - in respect of other taxes, as to income arising in the fiscal year be-
ginning on or after the first day of January of the calendar year next 
following that in which the notice of termination is given;
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b - in the Sultanate of Oman:

i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited 

on or after the first day of January in the calendar year immediately  

following that in which the notice of termination is given; and 

ii - in respect of other taxes, for any tax year commencing on or after the 

first day of January in the calendar year immediately following that 

in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have 

signed this Agreement.

DONE at Lisbon this 28 day of April, 2015, corresponding to the 9 day of Rajab 

1436 AH in two originals, in the Arabic, Portuguese and English languages, all 

texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the 

texts of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE 

SULTANATE OF OMAN 

HUMAID ALI SULTAN AL-MAANI

AMBASSADOR OF SULTANATE OF 

OMAN ACCREDITED TO THE

 REPUBLIC OF PORTUGAL

FOR THE 

PORTUGUESE REPUBLIC 

PAULO NUNCIO 

SECRETARY OF STATE 

OF TAX AFFAIRS
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN 

THE SULTANATE OF OMAN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC 

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

On signing the Agreement between the Sultanate of Oman and the Portuguese 

Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal 

Evasion with respect to Taxes on Income (hereinafter referred to as “the Agree-

ment”), the signatories have agreed that the following provisions shall form an 

integral part of the Agreement:

1 -  Entitlement to the Benefits foreseen in the Agreement

a - it is understood that the provisions of the Agreement shall not be 

interpreted so as to prevent the application by a Contracting State 

of the anti-avoidance provisions provided for in its domestic law;

b - it is understood that the benefits foreseen in the Agreement shall 

not be granted to a resident of a Contracting State which is not the 

beneficial owner of the income derived from the other Contracting 

State;

c - it is understood that the provisions of the Agreement 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 property or right 

in respect of which the income is paid to take advantage of those 

provisions by means of such creation or assignment.

2 - With reference to the Agreement

It is understood that the term “statutory body” shall only apply to the 

Sultanate of Oman and means a body constituted in the Sultanate of 

Oman by a Royal Decree.
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3 - Ad Article (7), paragraphs (1) and (2)
In respect of paragraphs (1) and (2) of Article (7) of the Agreement, 
where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or 
carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, the profits of that permanent establish-
ment shall not be determined on the basis of the total amount received by 
the enterprise, but shall be determined only on the basis of that portion 
of the income of the enterprise that is attributable to the actual activity of 
the permanent establishment in respect of such sales or business.
 Particularly, in the case of contracts for the survey, supply, installa-
tion or construction of industrial, commercial or scientific equipment or 
premises, or of public works, when the enterprise has a permanent estab-
lishment, the profits attributable to such permanent establishment shall 
not be determined on the basis of the total amount of the contract, but 
shall be determined only on the basis of that part of the contract that is 
effectively carried out by the permanent establishment in the Contract-
ing State in which the permanent establishment is situated. The profits 
related to that part of the contract which is carried out by the head office 
of the enterprise shall be taxable only in the Contracting State of which 
the enterprise is a resident.

4 - Ad Article (7), paragraph (3) 
It is understood that the provisions of paragraph (3) of Article (7) of the 
Agreement do not prevent the Contracting State in which the permanent 
establishment is situated from applying the provisions of its domestic 
law, including regulations, relating to deductions when determining the 
taxable income of the permanent establishment for its domestic tax pur-
poses.

5 - Ad Articles (7) and (14)
It is understood that the provisions of Article (7) or Article (14), as the 
case may be, shall apply to any payments received as a consideration for 
technical services, including studies or surveys of a scientific, geologi-
cal or technical nature, or for management, consultancy or supervisory 
services.
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6 - Ad Article (8), paragraph (2)

It is understood that the provisions of paragraph (2) of Article (8) of the 

Agreement shall also apply to profits from the participation in a consor-

tium or a similar form of association.

7 - Ad Article (10), paragraph (3)

It is understood that, in the case of the Portuguese Republic, the term 

“dividends” also includes profits attributed under an arrangement for 

participation in profits (“associação em participação”), which are sub-

jected to the same tax treatment as dividends from shares under the Por-

tuguese tax law.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have 

signed this Protocol.

DONE at Lisbon this 28 day of April, 2015, corresponding to the 9 day of Rajab 

1436 AH in two originals, in the Arabic, Portuguese and English languages, all 

texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the 

texts of this Protocol, the English text shall prevail.

FOR THE 

SULTANATE OF OMAN 

HUMAID ALI SULTAN AL-MAANI

AMbASSADOR OF SULTANATE OF 

OMAN AccREDITED TO THE

 REpUbLIc OF pORTUgAL

FOR THE 

pORTUgUESE REpUbLIc 

pAULO NUNcIO 

SEcRETARy OF STATE 

OF TAx AFFAIRS
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/27

بالت�سديق على اتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال 

لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى التفاقية بني �سلطنة عمان ، وجمهورية الربتغال لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع 

التهـــــرب ال�سريبـــــي بالن�سبـــــة لل�سرائـــــب علــــى الدخـــــل ، املوقعــــــة فـــــي مدينــــــة ل�سبونـــــة 

بتاريــخ 9 من رجب 1436هـ ، املوافق 28 من ابريل 2015م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

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 : 15 مـن رم�ســـــــــــان �سنــة 1436هـ

الموافــق :   2  مـن يوليــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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