
اجلريدة الر�سمية العدد )1107(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/31

بالت�سديــق علــى اتفاقيــة 

بيــن �سلطنــة عمــان واملجلـــــ�س الفيـدرالـــي ال�سوي�ســـــري 

لتجنـــب االزدواج ال�سريبـي بالن�سبــة لل�سرائــب علــى الدخــل

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلـــــى التفاقيــــة بيــــن �سلطنــــة عمــــان واملجلــــ�س الفيدرالــــي ال�سوي�ســري لتجنـــب الزدواج 

ال�سريبــــــي بالن�سبــــــة لل�سرائــــــب علـــــى الدخـــــل املوقعـــــة فـــي مدينـــــة �سوجيـــــه ب�سوي�ســـرا 

بتاريخ 3 من �سعبان 1436هـ ، املوافق 22 من مايو 2015م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديـق علـى التفاقيـة امل�سـار اإليهـا وفقـا لل�سيغـة املرفقـة . 

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 27 مـن رم�ســـــــــــان �سنــة 1436هـ

الموافــق : 14 مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م

  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــة

بيـــن �سلطنــة عمـــان

واملجلـــ�س الفيـــدرايل ال�سوي�ســـري

لتجنــب االزدواج ال�سريبـــي بالن�سبــة لل�سرائــب علــى الدخــل

اإن حكومة �سلطنة عمان واملجل�س الفيدرايل ال�سوي�سري ، رغبة منهما فـي اإبرام اتفاقية 

لغر�س جتنب االزدواج ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي : 

الف�ســل االأول

جمــال االتفاقيــة 

املــادة ) 1 (

االأ�سخــا�س امل�سمولــون

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

املــادة ) 2 (

ال�سرائب التي تتناولها االتفاقية

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

اأو نيابـــة عــن تق�سيماتهــا ال�سيا�سيــة اأو �سلطاتهــا املحليــة اأيــا كانــت طريقة فر�س هذه 

ال�سرائب .

2 - تعتـبــر مــن قبيــل ال�سرائــب علــى الدخــل ، جميــع ال�سرائــب املفرو�ســة علـى الدخــل 

االإجمالــي اأو علــى عنا�ســر مــن الدخــل بـمــا فـــي ذلك ال�سرائب على االأرباح النا�سئة 

مــن الت�ســرف فـي االأمــوال املنقولــة اأو الثابتــة ، وال�سرائـب علـى اإجمالـي مبالـغ االأجور 

اأو الرواتــب املدفوعـــة مــن قبــل امل�سروعــات ، وكذلــك ال�سرائب على الزيادة فـي قيمة 

راأ�س املــال .

3 - ت�سمل ال�سرائب املفرو�سة حاليا والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�سفة خا�سة ما ياأتي :
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 اأ - فـي �سوي�سرا :

 ، الدخل  اإجمايل   ( الدخــل  علــى  وامل�سرتكـــة  والكانتونيــة  الفيدراليــة  ال�سرائــب 

والدخـــل املكت�ســـب ، والدخـــل مـــن االأربــاح الراأ�س ماليــة وال�سناعيــة والتجاريــة ، 

واالأربــاح الراأ�س ماليــة وبنــود الدخــل االأخــرى ( .

 ) وي�سار اإليها فيما بعد بــ : "ال�سريبة ال�سوي�سرية"( .

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 ، التي يتم فر�سها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية ، �سواء باالإ�سافة 

اأو باالإحالل لل�سرائب احلالية ، وتقوم ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني 

باإخطار بع�سهما البع�س باأي تعديالت هامة فـي قوانني ال�سرائب اخلا�سة بهما .

5 - ال ت�سري االتفاقية على ال�سرائب املحجوزة من املنبع على جوائز اليان�سيب .

الف�سـل الثانـي

تعريفــات

املــادة ) 3 ( 

تعريفــات عامــة

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

اأ - 1 - يق�سد مب�سطلح "�سوي�سرا" املجل�س الفيدرايل ال�سوي�سري .

 ، لها  التابعة  واجلزر  عمان  �سلطنة  اإقليم  عمان"  "�سلطنة  مب�سطلح  يق�سد   -  2

يجــــوز  االإقليميــــة  امليــــاه  خــــارج  منطقـــــة  واأي  االإقليميـــة  امليـــاه  ذلـــك  وي�سمـــل 

 ، عمان  �سلطنة  وقوانني  الدويل  للقانون  وفقا   ، عليها  متار�س  اأن  عمان  ل�سلطنة 

قاع  فـي  الطبيعية  املوارد  وا�ستغالل  با�ستك�ساف  يتعلق  فيما  ال�سيادة  حقوق 

البحر وباطن اأر�سه وفـي املياه التي تعلوه .

ب - يق�سـد مب�سطلحي"دولــة متعاقــدة" و "الدولة املتعاقـدة االأخـرى" �سلطنــة عمــان 

اأو �سوي�ســرا ، ح�سبمــا يقت�سيــه النــ�س .
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ج - ت�سمل كلمة "�سخ�س" الفرد وال�سركة اأو اأي جمموعة اأخرى من االأ�سخا�س .

د - ت�سمل كلمة "�سركة" اأي �سخ�س اعتباري اأو اأي كيان اآخر يعامل ك�سخ�س اعتباري 

الأغرا�س ال�سريبة .

هـ - يق�ســــــد مب�سطلحـــــي "م�ســـــروع دولـــــة متعاقـــــدة" و"م�ســــروع الدولــــة املتعاقــــــــدة 

االأخرى"على التوايل ، م�سروع يديره مقيم فـي دولة متعاقدة ، وم�سروع يديره 

مقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

و - يق�سد مب�سطلح "النقل الدويل" اأي نقل ب�سفينة اأو طائرة يديره م�سروع لدولة 

متعاقـــدة با�ستثـنــــاء فـــي حالـــة اإدارة ال�سفينــة اأو الطائـرة بيــن اأماكــن تقع فقط 

فـي الدولة املتعاقدة  االأخرى . 

ز - يق�سد مب�سطلح "ال�سلطة املخت�سة" :

1 - بالن�سبـــة ل�سوي�ســـرا : االإدارة املالية الفيدرالية اأو من ينوب عنها قانونا .

2 - بالن�سبــة ل�سلطنــة عمــان : وزارة املالية اأو من ينوب عنها قانونا .

ح - يق�سد مب�سطلح "مواطن" فيما يتعلق بدولة متعاقدة :

1 - اأي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .

2 - اأي �سخ�س قانوين اأو �سراكة اأو احتاد ي�ستمد و�سعه من القوانني املعمول بها 

فـي دولة متعاقدة .

ط - يق�ســد مب�سطلــح "نظــام املعا�ســات التقاعديــة" اأو"�سنــدوق املعا�ســات التقاعديــة"  

اأي خطــة اأو نظــام اأو �سنــدوق اأو موؤ�س�ســة اأو �سنــدوق ائتمانــي اأو اأي ترتيبــات تن�ســاأ 

فـي دولة متعاقدة اإذا كانت :

1 - منظمــة بوا�سطـــة ومعفــاة ب�سكــل عــام مــن �سريبــة الدخل فـي تلك الدولة 

املتعاقــدة . 

2 -  وتعمــــــل اأ�سا�ســــا الإدارة اأو تقديـــــم مزايــــا معا�سيـــــة اأو تقاعديــــــة اأو للح�ســــول 

علــى دخـــل مل�سلحـــة اأحـــد اأو اأكثـــر مـــن النظـــم املماثلـــة . 
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2 - عنــد تطبيــق اأي دولــة متعاقــدة لهـذه االتفاقية فـي اأي وقت ، فاإن اأي ا�سطالح مل يرد 

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

يقت�س  مل  ما  وذلك   ، االتفاقية  تتناولها  التي  بال�سرائب  واخلا�س  املتعاقدة  الدولة 

الن�س غري ذلك ، ويعتد بامل�سمون الوارد فـي القوانني ال�سريبية لهذه الدولة املتعاقدة 

دون امل�سمون الوارد فـي القوانني االأخرى املطبقة فيها .

املــادة ) 4 (

املقيــــم

1 - الأغرا�س هذه االتفاقية ، يق�سد مب�سطلح "مقيم فـي دولة متعاقدة ":

بالن�سبـــة اإىل �سوي�ســـرا ، اأي �سخـــ�س يكـــون خا�سعـــا لل�سريبـــة مبقت�ســـى القوانيـــن 

ال�سوي�سريـــة ، ب�سبــب �سكنــه اأو اإقامتــه اأو مكــان اإدارتــه اأو مكــان ت�سجيله اأو طبقا الأي 

معيار اآخر له طبيعة مماثلة . 

بالن�سبـــة اإلـــى �سلطـنــــة عمـــان ، ال�سخـــ�س الـــذي لديـــه �سكــن دائــم ، ومركـــز م�ساحلــه 

احليوية ، اأو اإقامته املعتادة فـي �سلطنة عمان يعترب مقيما فـي تلك الدولة املتعاقدة .  

2 - الأغرا�س الفقرة )1( ، فاإن عبارة "مقيم" ت�سمل : 

اأ - الدولـــــة املتعاقـــــدة نف�سهـــــا وحكوماتهـــــا املحليـــــة واأي مــن وحداتهـــا ال�سيا�سيـــة 

اأو �سلطاتهـــا املحليـــة . 

ب - اأي هيئــــات حكوميــــة تـــم اإن�ساوؤهـــــا وفقــــا للقانــــون العــام مثــل البنـــك املركـــزي 

اأو ال�سناديـــق اأو ال�سركـــات اأو ال�سلطـــات اأو املوؤ�س�ســـات اأو الوكـــاالت اأو اأي كيانـــات 

اأخرى مماثلة . 

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

فاإن و�سعه يحدد وفقا ملا ياأتي : 

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

كان له �سكن دائم فـي كلتا الدولتني ، يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة 

التــي ترتبــط م�سالــحـــه ال�سخ�سيـــة واالقت�ساديـــة معهــا بدرجــة تفــوق الدولــة 

املتعاقــدة االأخــرى )مركـز م�ساحلــه احليويــة( . 
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ب - اإذا تعــذر حتديـــد الدولـــة املتعاقـــدة التــي يوجــد فيهــا مركز م�ساحلـه احليوية ، 

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

فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فيها �سكن معتاد . 

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

فيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها . 

د - اإذا كـــان مواطنـــا بكلتــا الدولتــني اأو ليــ�س مواطنــا الأي منهمــا ، تتولــى ال�سلطتــان 

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

4 - اإذا كان اأي �سخ�س اآخر من غري االأفراد يعترب وفقا الأحكام الفقرة )1( مقيما فـي كلتا 

الدولتني املتعاقدتني ، فاإنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها 

مقر اإدارته الفعلي .

املــادة ) 5 (

املن�ســــاأة امل�ستقـــــرة

1 - الأغرا�س هذه االتفاقيــة ، يق�ســد مب�سطلــح "من�ســاأة م�ستقــرة" املقــر الثابــت للن�ســاط 

الذي يبا�سر امل�سروع كال اأو جزءا من ن�ساطه فيه . 

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

اأ - مكان لالإدارة .

ب - فرع .

ج - مكتب .

د - م�سنع .

هـ - ور�سة .

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

3 - يعترب موقع البناء اأو م�سروع الت�سييد اأو الرتكيب من�ساأة م�ستقرة  فقط اإذا ا�ستمر ملدة 

تزيد على )9( ت�سعة اأ�سهر .
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4 - علــى الرغــم مــن االأحكــام ال�سابقــة مــن هــذه املـــادة ، ال ت�سمـــل عبــارة  "من�ساأة م�ستقرة"  

مـــا ياأتـــي : 

ال�سلع  اأو  الب�سائع  ت�سليم  اأو  عر�س  اأو  تخزين  لغر�س  فقط  مرافق  ا�ستخدام   - اأ 

اخلا�سة بامل�سروع .

ب - االحتفـــاظ مبخـــزون مــن الب�سائـع اأو ال�سلــع اخلا�ســة بامل�ســروع فقــط لغــر�س 

التخزين اأو العر�س اأو الت�سليم . 

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

معاجلتها بوا�سطة م�سروع اآخر . 

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

للم�سروع .

هـ - االحتفاظ مبقر ثابت للن�ساط فقط لغر�س االإعالن وللتزويد باملعلومات وللبحث 

العلمي اأو اأي اأن�سطة مماثلة ذات طبيعة حت�سريية اأو تكميلية للم�سروع .

اإليها  و - االحتفاظ مبقر ثابت للن�ساط الأي جمموعة من جتميع االأن�سطة امل�سار 

فـي الفقرات الفرعية من )اأ( اإىل )هــ( ال�سابقة من هذه الفقرة ب�سرط اأن يكون 

الن�ســاط الكلــي للمقــر الثابــت والناتـج مـن هـذه املجموعـة ذا طبيعـة حت�سرييـة 

اأو تكميليــة . 

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

الوكيل ذي الو�سعية امل�ستقلة الذي يخ�سع حلكم الفقرة )6( - بالت�سرف نيابة عن 

اإبرام  م�سروع وكان ال�سخ�س قد اعتاد فـي هذه الدولة املتعاقدة على ممار�سة �سلطة 

العقود با�سم امل�سروع ، يعترب اأن لهذا امل�سروع من�ساأة م�ستقرة فـي تلك الدولة املتعاقدة 

وذلك فيما يتعلق باأي اأن�سطة يتوالها هذا ال�سخ�س للم�سروع ما مل تكن اأن�سطة هذا 

اإذا متت  ال�سخ�س تقت�ســـر علـــى االأن�سطـــة املن�ســـو�س عليهــا فــــي الفقـــرة )4( والتي 

ممار�ستها مـــن خـــالل مقـــر ثابـــت للن�ســاط ال توؤدي اإىل اعتبار هذا املقر الثابت من�ساأة 

م�ستقرة مبوجب اأحكام تلك الفقرة .
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6 - ال يعترب امل�سروع من�ساأة م�ستقرة فـي دولة متعاقدة ملجرد ممار�سته الن�ساط فـي هذه 

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

م�ستقلة ب�سرط اأن ميار�س هوؤالء االأ�سخا�س عملهم فـي اإطار ن�ساطهم املعتاد .

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

املتعاقدة االأخرى  الن�ساط فـي تلك الدولة  اأو متار�س   ، املتعاقدة االأخرى  فـي الدولة 

)�ســـواء عــــن طريــــق من�ســـاأة م�ستقـــرة اأو غيـــر ذلــك( فـــاإن ذلـــك ال يـــوؤدي فـي حـــد ذاتـــه 

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

الف�ســل الثالــث 

ال�سرائــب علــى الدخــل

املــادة ) 6 (

الدخــل مــن االأمــوال الثابتــة

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

الدخل الناتـج مــن الزراعــة اأو الغابــات( كائنــة فـي الدولـة املتعاقــدة االأخــرى يجــوز اأن 

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

الكائنة  املتعاقدة  الدولة  املعنى املحدد فـي قانون  الثابتة"  "االأموال  2 - يق�سد مب�سطلح 

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

االأ�سماك(  وزراعة  تربية  ذلك  فـي  )مبا  الزراعة  فـي  امل�ستخدمة  واملعدات   ، واملا�سية 

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

، واحلق فـي اقت�ساء  الثابتة  ، احلق فـي االنتفاع باالأموال  اأي�سا  اأمواال ثابتة  وتعترب 

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

واملوارد الطبيعية االأخرى ، وال تعترب ال�سفن والطائرات اأمواال ثابتة .

3 - تطبـــق اأحكــــام الفقــرة )1( اأي�ســـا علــى الدخل النا�سئ من اال�ستغالل املبا�سر اأو تاأجري 

اأو ا�ستخدام االأموال الثابتة باأي �سكل اآخر .

 ، اأي�سا على الدخل من االأموال الثابتة للم�سروع  4 - تطبــق اأحكام الفقرتني )1( و )3( 

وعلى الدخل النا�سئ من االأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي اأداء خدمات �سخ�سية م�ستقلة .
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املــادة ) 7 (

اأربــــاح امل�سروعــــات

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

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

فيها . فاإذا با�سر امل�سروع ن�ساطه على النحو ال�سابق ذكره فاإنه يجوز فر�س ال�سريبة 

على اأرباح امل�سروع فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، ولكن فقط فـي حدود ما ين�سب منها 

اإىل هذه املن�ساأة امل�ستقرة .

2 - مــع مــراعاة اأحكــام الفقـــرة )3( ، اإذا قـــام م�ســـروع دولـــة متعاقـــدة مببا�ســـرة الن�ســـاط 

فـي الدولـــة املتعاقـــدة االأخــرى عــن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فيها ، فاإن ما ين�سب 

اإىل املن�ساأة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي االأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�س 

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

املن�ســاأة امل�ستقــرة ، مبا فـي ذلـك امل�سروفــات التنفيذيــة واالإداريــة العامــة بالقـــدر الـــذي 

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

4 - وفقا ملــا جرت به العادة فـي دولة متعاقدة عند حتديد االأرباح التي تن�سب اإىل املن�ساأة 

حتول  ال   ، املختلفة  اأجزائه  على  للم�سروع  الكلية  االأرباح  توزيع  اأ�سا�س  على  امل�ستقرة 

اأحكــام الفقـــرة )2( دون حتديــد هذه الدولــة املتعاقدة لالأرباح التي تخ�سع لل�سريبة 

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

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

5 - ال ميكــن اأن تن�ســب اأي اأربـــاح  اإلــى من�ســـاأة م�ستقــرة ملجــرد �سراء هذه املن�ســاأة امل�ستقرة 

لب�سائع اأو �سلع للم�سروع .

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

ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .

 7 - اإذا ت�سمنــت االأربـــاح عنا�ســر للدخــل تــم النــ�س عليهــا ب�سفة م�ستقلة فـي مواد اأخرى 

من هذه االتفاقية ، فاإن اأحكام تلك املواد امل�سار اإليها ال تتاأثر باأحكام هذه املــادة .
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املــادة ) 8 (

النقــل البحــري واجلــوي

1 - تخ�سع اأرباح م�سروع دولة متعاقدة من ت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل 

لل�سريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة فقط .

 )pool( اأي�سا على االأرباح الناجتة من امل�ساركة فـي جمموعة )2 - ت�سري اأحكام الفقرة )1

اأو ن�ساط م�سرتك اأو توكيل ت�سغيل عاملي .

املــادة ) 9 ( 

امل�سروعــــات امل�سرتكــــة

1 - فـي حالــة :

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

اأو التحكم فيه اأو فـي راأ�س ماله لدى الدولة املتعاقدة االأخرى .

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

اأو التحكم فيه اأو فـي راأ�س ماله لدى دولة متعاقدة وم�سروع للدولة املتعاقدة 

االأخرى . وفـي اأي من احلالتني اإذا و�سعت �سروط للم�سروعني بني عالقتيهما 

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

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

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

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

اأي من م�سروعاتها - واأخ�سعت لل�سريبة تبعا  اأرباح  اأدرجت دولـة متعاقـدة �سمن  اإذا   -2

لذلك - اأرباح م�سروع للدولة املتعاقدة االأخرى فر�ست عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة 

املتعاقدة االأخرى وكانت االأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل االأرباح التي ميكن 

اأن تتحقق مل�سروع الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال اإذا كانت ال�سروط املتفق عليها بني 

امل�سروعني هي ال�سروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني م�سروعني م�ستقلني ، فاإن 

املفرو�سة فيها  ت�سوية منا�سبة لل�سريبة  باإجراء  االأخرى تقوم  املتعاقدة  الدولة  هذه 

على هذه االأرباح . ويعتمد عند اإجراء هذه الت�سوية باالأحكام االأخرى لهذه االتفاقية ، 

ويتم الت�ساور بني ال�سلطتني املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني اإذا تطلب االأمر ذلك . 
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املــادة ) 10 ( 

اأربــــــاح االأ�سهــــــــم

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

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

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

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

الدولـــة املتعاقـــدة ، ولكـــن اإذا كـــان مالـــك ال�سركــة امل�ستفيـــد مـــن اأربـــاح االأ�سهــم مقيمــا 

هـــذا  علـــى  املفرو�ســـة  ال�سريبـــة  تزيـــد  اأال  فينبغــي  االأخــرى  املتعاقــدة  الدولــة  فـي 

النحـــو على الن�سب االآتية :

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

باملائة  ع�سرة   )٪10( ن�سبة  مبا�سرة  ب�سفة  متلك  الت�سامن(  �سركات  )بخالف 

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

اأرباح االأ�سهم فـي جميع احلاالت  اإجمايل مبلغ  باملائة من  ب - )15٪( خم�سة ع�سر 

االأخرى .

3 - على الرغم من اأحكام الفقرة )2( ، على الدولة املتعاقدة التي تكون ال�سركة مقيمة 

اإذا كان املالك  اأرباح االأ�سهم من ال�سريبة املدفوعة من قبل تلك ال�سركة  اإعفاء  فيها 

امل�ستفيد من اأرباح االأ�سهم :

اأ - الدولة املتعاقدة االأخرى اأو اأحد تق�سيماتها ال�سيا�سية اأو البنك املركزي بها .

ب - نظام املعا�سات التقاعدية اأو �سندوق التقاعد للدولة املتعاقدة االأخرى .

اأو بالن�سبـــة ل�سلطنـــة عمــــان ، �سنـــدوق االحتياطــي العــام للدولــة ، و�سنــدوق   ج  - 

اال�ستثمار العمانــي واأي �سخــ�س مــن اأ�سخـا�س القانـون العام اأو موؤ�س�سة متلكها 

بالكامل حكومــة �سلطنـة عمــان بح�سبما يتم االتفاق عليه من وقت الآخر بني 

ال�سلطتني املخت�ستني بالدولتني املتعاقدتني .
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4 - ال توؤثر الفقرتني )2( و )3( فـي فر�س ال�سريبة على ال�سركة فيما يتعلق باالأرباح التي 

تدفع منها اأرباح االأ�سهم . 

اإيجاد  امل�سرتك  االتفاق  طريق  عن  املتعاقدتني  بالدولتني  املخت�سة  ال�سلطات  وتقوم      

طريقة لتطبيق هذه الن�سب .

5 - يق�ســد مب�سطلــح " اأربــاح االأ�سهـــم " امل�ستخدمـــة فــــي هـــذه املـــادة ، الدخـــل مـــن االأ�سهــــم 

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

االأخرى التي ال تعترب من قبيل مطالبات 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 املتعاقدة التي تقيم فيها ال�سركة التي 

تقوم بالتوزيع .

اأرباح االأ�سهم  اإذا كان املالك امل�ستفيد من  6  - ال ت�سري اأحكام الفقرات )1( و )2( و )3( 

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

يوؤدي فـي  اأو  االأ�سهم عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فيها  اأرباح  التي تدفع  ال�سركة 

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

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

امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املــادة )7( اأو املــادة )14( 

ح�سب االأحوال . 

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

فال يجوز لهذه الدولة املتعاقدة االأخرى اأن تفر�س اأي �سريبة على اأرباح االأ�سهم التي 

تدفعها ال�سركة ما مل تكن هذه االأرباح قد دفعت اإىل مقيم فـي هذه الدولة املتعاقدة 

اأو كانت ملكية االأ�سهم التي تدفع عنها االأرباح ترتبط ب�سفة فعلية مبن�ساأة  االأخرى 

م�ستقـــرة اأو مبقـــر ثابـــت كائــن فـــي هــذه الدولـــة املتعاقــدة االأخــرى ، وال يجـوز كذلــك 

اأن تفــر�س علــى اأربــاح ال�سركـــة غيــر املوزعـــة ال�سريبــة التـي ت�ســري علـى اأربــاح ال�سركــة 

غيــر املوزعــة حتــى لو كانــت اأربــاح االأ�سهــم املوزعــة اأو االأربــاح غيــر املوزعــة تتكــون كليا 

اأو جزئيا من اأرباح اأو دخل ن�ساأ فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .
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املــادة ) 11 (

فـوائــــــد الديــــــــون

املتعاقدة  الدولة  فـي  وي�ستفيد مبلكيتها مقيم  دولة متعاقدة  فـي  تن�ساأ  التي  الفائدة   -  1

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

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

اإذا كان املالــك امل�ستفيـــد  ن�ســــاأت فيهــا ووفقـــا لقوانــني هـــذه الدولــة املتعاقــدة ، ولكن 

من فوائد الديـــون مقيمــا فـــي الدولــة املتعاقــــدة االأخـــرى ، فيجـــب اأال تزيـــد ال�سريـــبة 

املفرو�سة على هذا النحو على ن�سبة )5٪( خم�سة باملائة من اإجمايل مبلغ الفائدة . 

تتوىل ال�سلطات املخت�سة فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت�سوية 

طريقة تطبيق هذه القيود .

3 - علــى الرغـــم مــن اأحكــام الفقرة )2( ، فاإن الفائدة التي تن�ساأ فـي دولة متعاقدة وتدفع 

اإىل مقيــم بالدولـــة املتعاقـــدة االأخـــرى ويكـــون هـــو املالــك امل�ستفيــد منهــا فاإنهـا تخ�سـع 

لل�سريبة فقط فـي تلك الدولة املتعاقدة بالقدر الذي دفعت عنه هذه الفائدة : 

اأ - اإىل حكومة تلك الدولة املتعاقدة االأخرى اأو اأحد تق�سيماتها ال�سيا�سية اأو �سلطتها 

املحلية اأو اإىل البنك املركزي فـي تلك الدولة املتعاقدة . 

ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان ، �سندوق االحتياطي العام للدولة ، و�سندوق اال�ستثمار 

حكومـــة  بالكامـــل  متلكـــه  العــام  القانــون  اأ�سخــا�س  مـن  �سخــ�س  واأي  العمانــي 

�سلطنة عمـان بح�سبما يتــم االتفاق عليه من وقت الآخــر بني ال�سلطتني املخت�ستـيــن 

بالدولتــني املتعاقدتيــن .

ج - فيمــا يتعلــق بالديــن الـــذي ين�ســــاأ نتيجــــة للبيــــع االآجــــل الأي معــــدات ، ب�سائــــع ، 

اأو خدمات .

هـ - على اأي قر�س بنكي مهما كان نوعه .

و  - اإىل نظام املعا�سات التقاعدية اأو �سندوق التقاعد . 

ز - اأو على القرو�س بني ال�سركات .
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4 - يق�صد مب�صطلح "الفائدة" الوارد فـي هذه املــادة الدخل من مطالبات الديون بجميع 

اأنواعها ، �صواء كانت م�صمونة اأو غري م�صمونة برهن اأو كانت تت�صمن اأو ال تت�صمن 

ال�صندات  من  الدخل  اخل�صو�ص  وجه  على  وت�صمل   ، املدين  اأرباح  فـي  امل�صاركة  حق 

احلكومية والدخل من ال�صمانات اأو ال�صندات مبا فـي ذلك املكافاآت واجلوائز املتعلقة 

بهذه ال�صندات اأو ال�صمانات اأو ال�صكوك . وال تعترب الغرامات املفرو�صة ب�صبب التاأخري 

فـي ال�صداد من قبيل الفوائد الأغرا�ص هذه املــادة .

5 - ال ت�صري اأحكام الفقرات )1( و )2( و )3( اإذا كان املالك امل�صتفيد من الفائدة - ب�صفته 

مقيما فـي دولة متعاقدة - يبا�صر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى التي ن�صاأت فيها الفائدة 

ن�صاطا عن طريق من�صاأة م�صتقرة كائنة فيها ، اأو يوؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى 

خدمات �صخ�صية م�صتقلة من مقر ثابت كائن فيها ، وكان طلب الدين الذي تدفع عنه 

فـي هذه  ، وتطبق  الثابت  املقر  اأو  امل�صتقرة  املن�صاأة  الفائدة يرتبط ب�صفة فعلية بهذه 

احلالة اأحكام املــادة )7( اأو املــادة )14( ، وفقا للحالة .

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

املتعاقدة ، ومع ذلك ، اإذا كان لل�صخ�ص الذي يدفع الفائدة - �صواء كان مقيما فـي دولة 

متعاقدة اأو غري مقيم فيها - من�صاأة م�صتقرة اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة 

باملديونية التي ا�صتحقت عنها الفائدة املدفوعة ، وكانت هذه الفائدة قد حتملتها هذه 

املن�صاأة امل�صتقرة اأو املقر الثابت ، فاإن الفائدة تعترب اأنها قد ن�صاأت فـي الدولة املتعاقدة 

الكائنة فيها هذه املن�صاأة امل�صتقرة اأو هذا املقر الثابت . 

اأو بينهما  امل�صتفيد منها  الفائدة واملالك  اأدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع  اإذا   -  7

وبيـن �صخ�ص اآخر اإىل زيادة مبلغ الفائدة املتعلق مبطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه 

الفائدة ، عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�صتفيد 

منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة ، فتطبق اأحكام هذه املــادة على املبلغ امل�صار اإليه 

اأخريا فقط ، وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�صعا لل�صريبة وفقا 

لقوانني كل دولة متعاقدة ، ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية .
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املــادة ) 12 (

االأتـــــاوى

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

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

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

اإذا كــان املالـــك امل�ستفيـــد  التــي ن�ســاأت فيهــا ومبقت�ســى قوانيــن هــذه الدولــة ، ولكــن 

من االأتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة االأخرى ، فاإن ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو 

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

     وتتوىل ال�سلطات املخت�سة فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت�سوية 

طريقة تطبيق هذه القيود .

يتم  التي  نوع  اأي  من  املدفوعات  املــادة  هذه  فـي  الواردة  "االأتاوى"  مب�سطلح  يق�سد   -  3

ت�سلمها مقابل ا�ستخدام ، اأو حق ا�ستخدام اأي حقوق للموؤلف فـي اأعمال اأدبية ، اأو  فنية 

اأو علميـــة مبـــا فيهــا االأفـــالم ال�سينمائيــة ، واأي براءات اخرتاع ، اأو عالمات تـجارية ، 

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

املعـــدات ال�سناعيــة اأو التجارية اأو العلمية ، اأو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�سناعية 

اأو التجارية اأو العلمية . 

4 - ال ت�ســري اأحكــام الفقرتيــن )1( و )2( اإذا كــان املالـــك امل�ستفيــــد مــــن االأتــــاوى مقيمـــا 

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

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

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

عنهــا االأتـــاوى ترتبــط ب�سفــة فعليــة بتـلـــك املن�ســـاأة امل�ستقــرة اأو املقــر الثابــت ، وتطبــق 

فـــي هــذه احلالــة اأحكــام املــادة )7( اأو املــادة )14( وفقا للحالة .
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5 - تعترب االأتاوى قد ن�ساأت فـي دولة متعاقدة اإذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة 

املتعاقـــدة ، ومــع ذلــك اإذا كــان لــدى ال�سخــ�س الــذي يدفــع االأتاوى - �سواء كان مقيما 

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

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

امل�ستقرة اأو املقر الثابت ، فاإن هذه االأتاوى تعترب اأنها ن�ساأت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة 

فيها املن�ساأة امل�ستقرة اأو املقر الثابت .

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

وبني �سخ�س اآخر اإىل زيادة مبلغ االأتاوى فيما يتعلق باال�ستخدام اأو احلق اأو املعلومات 

التي دفعت عنها ، عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع االأتاوى واملالك 

امل�ستفيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة ، فتطبق اأحكام هذه املــادة على مبلغ االأتاوى 

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

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

املــادة ) 13 (

االأربـــــاح الراأ�س ماليـــــة

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

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

ال�سريبــة فــي الدولــة املتعاقــدة االأخــرى .  

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

لن�ساط من�ساأة م�ستقرة مل�سروع دولـــة متعاقـــدة والكائنـــــة فـي الدولــة املتعاقـــدة االأخـــرى ، 

الدولة  فـي  وكائن  متعاقدة  دولة  فـي  ملقيم  ثابتا  مقرا  تخ�س  منقولة  اأموال  فـي  اأو      

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

مـــن الت�ســــرف فـــي هـــــذه املن�ســــاأة امل�ستقـــرة )�ســواء مبفردهــا اأو مــع امل�ســـروع باأكملـــــه( 

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

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

التــي تعمــل فـــي النقــل الدولــي اأو االأمــوال املنقولة املتعلقة بت�سغيل مثل هذه ال�سفن 

اأو الطائرات ، تخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .  
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4 - االأرباح التي يح�سل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�سرف فـي اأ�سهم اأو اأي حقوق 

اعتباريـــة اأخــرى فـــي �سركـــة تتكـــون اأ�سولهـــا ب�سكــل مبا�ســر اأو غيــر مبا�ســر من اأكرث 

من )50٪( خم�سيــن باملائـــة مــن االأمـــوال الثابتــة امل�ســار اإليهــا فـــي املــادة )6( والكائنة 

املتعاقدة  الدولة  فـي هذه  لل�سريبة  اأن تخ�سع  يجوز   ، االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي 

االأخرى . 

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

التي يقيم فيها  املتعاقدة  )1( و )2( و )3( و )4( تخ�سع لل�سريبة فقط فـي الدولة 

املت�سرف بهذه االأموال .

املــادة ) 14 (

اخلدمـــات ال�سخ�سيـــة امل�ستقلـــة 

1 - الدخــــل الــذي يح�ســل عليــه مقيــم فـــي دولــة متعاقــدة فيما يتعلق باخلدمات املهنية ،

       اأو االأن�سطة االأخرى التي لها طابع اال�ستقالل ، يخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة 

املتعاقدة ما مل يكن له ب�سفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة االأخرى لغر�س 

تاأدية اأن�سطته ،  فاإن كان له مثل هذا املقر الثابت فحينئذ يجوز اأن يخ�سع هذا الدخل 

لل�سريبة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ين�سب اإىل هذا املقر 

الثابت .

2 - ي�سمــل م�سطلـــح "اخلدمــات املهنـية" على وجه اخل�سو�س االأن�سطــــة امل�ستقلـــة العلميـــة ، 

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

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

املــادة ) 15 (

الدخـــل مــن الوظيفـــة

1 - مع مراعاة اأحكام املــواد )16( و )18( و )19( فاإن الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى 

املماثلة التي يح�سل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل اأداء وظيفة تخ�سع لل�سريبة 

فـي هــــذه الدولـــة املتعاقــــدة فقـــط ، مـــا لـــم تـــوؤد الوظيفـــة فـي الدولـــة املتعاقـــدة االأخـــرى ، 

      فـــاإذا تـــم تاأديــــة الوظيفــــة كذلــــك ، فـــاإن املكافـــاأة التــي يح�ســل عليها منها يجوز فر�س 

ال�سريبة عليها فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى .
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دولة  فـي  عليها مقيم  التي يح�سل  املكافاأة  فاإن   ، الفقرة )1(  اأحكام  الرغم من  - على   2

املتعاقدة االأخرى تخ�سع لل�سريبة فقط  الدولة  فــــي  اأداء وظيفـــة  متعاقـــدة مقابــــل 

فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال ب�سرط :  

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

فـي جمموعها )183( مائة وثالثة وثمانني يوما فـي ال�سنة ال�سريبية املعنية .

ب - واأن تكـــون املكافـــاأة قـــد دفعـــت بوا�سطـــة اأو نيابـــة عـــن �ساحــب عمـــل غري مقيم 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

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

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

3 - علــى الرغــم مـــن االأحكــام ال�سابقـــة مـــن هـــذه املـــادة ، فـــاإن املكافــاأة التي يح�سل عليها 

اأي موظـــف مل�ســـروع دولة متعاقـــدة مقابـــل وظيفـــة متـــت تاأديتهــا علــى ظهـــر �سفينـــة 

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

املتعاقدة االأخرى .

املــادة ) 16 ( 

اأتعـــــاب املديريـــــن

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

املتعاقدة  الدولة  فـي  مقيمة  ل�سركة  مماثل  جهاز  اأو  االإدارة  جمل�س  فـي  ع�سوا  ب�سفته 

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

املــادة ) 17 ( 

الفنانـــــون والريا�سيــــــون

الــذي يح�ســل عليـــه  الدخـــل  فـــاإن   ، و )15(  املادتـيـــن )14(  اأحكـــام  مـــن  الرغـــم  - على   1

مقيــم فـي دولــة متعاقــــدة ب�سفتــه فنانا فـي جماالت مثل امل�سرح ، اأو ال�سور املتحركة ، 

اأو االإذاعة اأو التلفزيون ، اأو مو�سيقيا ، اأو ب�سفته من الريا�سيني ، وذلك مقابل اأن�سطته 

ال�سخ�سيـــة لهـــذا املقيـــم التــي يبا�سرها بهــذه ال�سفــة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

يجوز اأن يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى . 
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ريا�ســي ب�سفته  اأو  فنان  يبا�ســـرها  باأن�سطة �سخ�سيــة  يتعلـــق  الـــذي  الدخـــل  كـــان  اإذا   -  2

هــــذه ال ي�ستحـــــق للفنـــان اأو الريا�ســـي نف�ســـــه ولكــــن ل�سخـــ�س اآخــر ، فاإن هذا الدخل 

- على الرغـــم مـــن اأحكـــام املــــواد )7( و )14( و )15( - يجـــوز اأن تفـــر�س عليه ال�سريبة 

اأحكام  . ال ت�سري  اأن�سطته  الريا�سي  اأو  الفنان  التي يبا�سر فيها  املتعاقدة  الدولة  فـي 

اجلملة ال�سابقة اإذا ثبت اأنه ال الفنان وال الريا�سي - اأو اأي من االأ�سخا�س ذوي العالقة 

به - قد �ساركوا مبا�سرة فـي اأرباح هذا ال�سخ�س .

3 - ال ت�سري الفقرتني )1( و )2( على الدخل النا�سئ عن اأن�سطة متت تاأديتها فـي دولة 

غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  الدخل  هذا  ح�سل  اإذا  ريا�سيني  اأو  فنانني  بوا�سطة  متعاقدة 

مبا�سر ، اأو ب�سكل كلي اأو رئي�سي من اأموال عامة للدولة املتعاقدة االأخرى اأو من اأحد 

تق�سيماتها ال�سيا�سية اأو �سلطاتها املحلية ، وفـي هذه احلالة يخ�سع الدخل لل�سريبة 

فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها الفنان اأو الريا�سي .  

املــادة ) 18 ( 

املعا�ســـات وفوائــد التقاعـد املماثلـة االأخـرى

املعا�سات واملكافاآت املماثلة االأخرى التي تدفع مقابل وظيفة اأديت فـي املا�سي ، والفوائد 

التقاعدية االأخرى التي تن�ساأ فـي دولة متعاقدة وتدفع ملقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال .

املــادة ) 19 ( 

اخلدمــة احلكوميــة 

1- اأ - الرواتـــب واالأجـــور واملكافاآت االأخرى املماثلة التي تدفعـهــا دولـــة متعاقـــدة اأو تق�سيم 

�سيا�سي اأو �سلطة حملية فيها اإىل اأي فرد مقابل ما اأداه من خدمات لتلك الدولة 

املتعاقدة اأو التق�سيم اأو ال�سلطة ، تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .

ب - ومــع ذلــك فاإن هذه الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلــة تخ�سع لل�سريبة 

فـي الدولة املتعاقـدة االأخرى فقط اإذا كانـت اخلدمات قد مت تاأديتها فـي هذه الدولة 

املتعاقدة ، وكان ال�سخ�س الطبيعي مقيما فيها ويعترب اإما : 
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1 - من مواطني هذه الدولة املتعاقدة ، اأو

2 - مل ي�سبح مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة لغر�س اأداء هذه اخلدمات فقط .

على الرغم من اأحكام الفقرة )1( ، اإذا دفعت املعا�سات واملكافاآت االأخرى  2 - اأ - 

املماثلة بوا�سطة اأو من اأموال دولة متعاقدة اأو تق�سيــم �سيا�ســي اأو �سلطـة 

حملية فيها اإىل فرد مقابل اأداء خدمات لهذه الدولة املتعاقدة اأو التق�سيم 

اأو ال�سلطة تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .

ومع ذلـــك يخ�ســـع هـــذا املعـــا�س واملكافـــاآت االأخـــرى املماثلــة فـــي الدولـــة      ب - 

الدولة  فـي هذه  الفرد مقيما ومواطنا  كان  اإذا  االأخرى فقط  املتعاقدة 

املتعاقدة .

تطبق اأحكام املــواد )15( و )16( و )17( و )18( على الرواتب واالأجور واملعا�سات   - 3

واملكافاآت االأخــرى املماثلـــة مقابـــل اأداء اخلدمـــات التــي ترتبــط بن�ســـاط تبا�ســره 

دولــة متعاقــدة اأو تق�سيم �سيا�سي اأو �سلطة حملية فيها .

املــادة ) 20 (

الطـــــالب 

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

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

اأو تدريبه فيها ، وذلك لتغطية م�ساريف  اإليها اأوال فقط لغر�س تعليمه  املتعاقدة امل�سار 

اأن  املتعاقدة ب�سرط  الدولة  ، لن تخ�سع لل�سريبة فـي هذه  اأو تدريبه  اأو تعليمه  اإعا�سته 

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

املــادة ) 21 (

االأنــواع االأخــرى مــن الدخــل

1- عنا�ســـر الدخـــل ملقيـــم فـــي دولة متعاقدة ، اأينما كان من�سوؤها ، والتي مل يتم تناولها 

فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية ، تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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الثابتة وفقا  الفقرة )1( على الدخل - بخالف الدخل من االأموال  اأحكام  2 - ال ت�سري 

لتعريفهــا الــوارد فـــي الفقــرة )2( من املــادة )6( -  اإذا كان من ت�سلم هذا الدخل مقيما 

فـــي دولـــة متعاقـــدة ويبا�ســـر فــــي الدولـــة املتعاقـــدة االأخـــرى ن�ساطــا عـن طريــق من�ســاأة 

�سخ�سية  خدمات  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  هذه  فـي  يوؤدي  اأو   ، فيها  كائنة  م�ستقرة 

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

ب�سفة فعلية بتلـــك املن�ســـاأة امل�ستقـــرة اأو هذا املقر الثابت ، ففـي هذه احلالة تطبق اأحكام 

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

الف�ســل الرابــع 

طـرق جتنـب االزدواج ال�سريبـي

املــادة ) 22 (

  جتنــب االزدواج ال�سريبــي

1 - بالن�سبة ل�سوي�سرا ، يتم اإزالة االزدواج ال�سريبي على النحو االآتي :  

اإذا ح�سل مقيم فـي �سوي�سرا على دخل يجوز اأن يخ�سع لل�سريبة فـي �سلطنة  اأ - 

عمان بالتطبيق الأحكام هذه االتفاقية ، فاإن على �سوي�سرا - مع مراعاة اأحكام 

الفقـــرة الفرعيـــة )ب( - اأن تعفـــي هــذا الدخــل مــن ال�سريبــة ، و لكـن يجـوز لها - 

فـي ح�ساب ال�سريبة على الدخل املتبقي لذلك املقيم - اأن تطبق ن�سبة ال�سريبة 

التي كانت من املمكن اأن تكون منا�سبة لو مل يتم اإعفاء الدخل بتلك الطريقة ، 

اإال اأن هذا االإعفاء ال ينطبق على االأرباح امل�سار اإليها فـي الفقرة )4( من املــادة 

)13( اإال اإذا مت اإي�ساح ال�سريبة الفعلية املفرو�سة على هذه االأرباح فـي �سلطنة 

عمان .  

ب - اإذا ح�سل مقيم فـي �سوي�سرا على اأرباح اأ�سـهــم وفائـــدة طبقـــا الأحكـــام املـــواد )10( 

و )11( و )12( يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي �سلطنة عمان ، فاإن على �سوي�سرا 

اأن ت�سمح - عند الطلب - باإعفاء هذا املقيم من ال�سريبة . ويجوز اأن يحتوي 

االإعفاء على ما يلي :
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�سريبة  يعادل  مببلغ  املقيم  هذا  دخل  على  املفرو�سة  ال�سريبة  خ�سم   -  1

الدخل املفرو�سة فـي �سلطنة عمان وفقا الأحكام املواد )10( و )11( و )12( ، 

ب�ســرط اأال يزيد هذا اخل�سم على ذلك اجلزء من ال�سريبة ال�سوي�سرية 

- كما هو حم�سوب قبل اخل�سم - واملن�سوبة اإىل الدخل الذي يجوز فر�س 

ال�سريبة عليه فـي �سلطنة عمان .   

2 - اأو تخفي�س مبلغ مقطوع من ال�سريبة ال�سوي�سرية .   

ال�سوي�سرية  ال�سريبة  الفائدة من  اأو  االأ�سهم  اأرباح  اإعفاء جزئي من  اأو   -  3

مكونة على االأقل وفـي اأي حال من االأحوال من خ�سم ال�سريبة املفرو�سة 

فـي �سلطنة عمان من املبلغ االإجمايل الأرباح االأ�سهم .  

ال�سوي�سرية  لالأحكام  طبقا  االإجراءات  وتنظم  املنا�سب  االإعفاء  �سوي�سرا  حتدد 

املتعلقــة بتنفيـــذ االتفاقيـــات الدوليـــة للمجلـــ�س الفيـــدرايل ال�سوي�ســـري لتجنـــب 

االزدواج ال�سريبـــي . 

�سوي�سرا  على  فاإن   )18( املــادة  تغطيه  دخل  على  �سوي�سرا  فـي  مقيم  ح�سل  اإذا   - ج 

يعادل �سريبة  ال�سوي�سرية مببلغ  ال�سريبة  بخ�سم   - الطلب  عند   - ت�سمح  اأن 

اأال يزيـــد هـــذا  الدخل املفرو�ســة فـي �سلطنـــة عمـــان طبقــا للمـــادة )18( علـــى 

اخل�سم على ذلك اجلزء من �سريبة الدخل ال�سوي�سرية - كما هو حم�سوب قبل 

اإىل الدخل الذي يجوز فر�س ال�سريبة عليه فـي �سلطنة  اخل�سم - واملن�سوبة 

عمان .  

�سركة  االأ�سهم من  اأرباح  والتي ح�سلت على  �سوي�سرا  فـي  املقيمة  لل�سركة  - يحق  د 

مقيمة فـي �سلطنة عمان لغر�س فر�س ال�سرائب فـي �سوي�سرا فيما يتعلق باأرباح 

الأرباح  الدافعة  ال�سركة  كانت  اإذا  لل�سركة  �سيمنح  الذي  االإعفاء  نف�س  االأ�سهم 

االأ�سهم مقيمة فـي �سوي�سرا .

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان ، ف�سيتم جتنب االزدواج ال�سريبي على النحو االآتي :

- اإذا ح�سل مقيم فـي �سلطنة عمان على دخل ميكن اأن يخ�سع لل�سريبة فـي �سوي�سرا     

بالتطبيــق الأحكام هذه االتفاقية ، فاإن على �سلطنة عمان اأن ت�سمح بخ�سم مبلغ 
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من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم مببلغ يعادل �ضريبة الدخل املدفوعة 

ب�ضــرط   ، اخل�ضــم  اأم عن طريق  مبا�ضرة  بطريقة  ذلك  اأكــان  �ضواء  �ضوي�ضـــرا  فـي 

اإجراء  اأال يزيد هذا اخل�ضم على ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل )املح�ضوب قبل 

اخل�ضــم( واملن�ضــوب اإىل الدخل الــذي يجــوز فر�ض ال�ضريبــة عليه فـي �ضوي�ضرا . 

واإذا كان الدخل الذي يح�ضل عليه مقيــم فـــي �ضلطنة عمان معفيـا من ال�ضريبة 

ل�ضلطنة  يجوز  فاإنه   ، االتفاقية  هذه  اأحكام  من  اأي  مبقت�ضى  عمان  �ضلطنــة  فـي 

عمان مع ذلك اأن تاأخذ بعني االعتبار الدخل املعفـي عند احت�ضاب مبلغ ال�ضريبة 

على الدخل املتبقى لهذا املقيم .   

الف�صــل اخلامــ�س

اأحكــام خا�صــة

املــادة ) 23 (

عــدم التمييــز

1- ال يجـــوز اإخ�ضـاع مواطنـي دولـة متعاقــدة فـــي الدولـــة املتعاقــــدة االأخــــرى الأي �ضرائب 

اأكثـــر عبئـــا مـــن ال�ضرائـــب  اأو  اأو التزامـــات تتعلـــق بهــــذه ال�ضرائـــب تكــــون خمتـلفـــة 

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

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

وي�ضري هذا احلكم - على الرغم من اأحكام املــادة )1( - اأي�ضا على االأ�ضخا�ض املقيمني 

فـي اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو فـي كلتيهما . 

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

تفر�ض عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب التي 

تفر�ض على م�ضروعات هذه الدولة املتعاقدة االأخرى والتي متار�ض االأن�ضطة ذاتها . 

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

اأو تخفي�ضات �ضخ�ضية الأغرا�ض  اإعفاءات  اأو  اأي بدالت  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي 

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

خ�سمها لغر�س حتديد االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة لهذا امل�سروع وفقا لل�سروط ذاتها 

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

4 - م�سروعات اأي دولة متعاقدة والتي ميلك روؤو�س اأموالها كليا اأو جزئيا اأو ي�سيطر عليها 

بطريقـــة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة �سخ�س اأو اأكرث مقيــم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

اأو التزامات تتعلق بها  اأوال الأي �سرائب  اإليها  لن تخ�ســع فـي الدولة املتعاقدة امل�سار 

تكــون خمتلفــة اأو اأكثــر عبئـا من ال�سرائب اأو االلتزامــات املتعلقــة بهــا التـي تخ�سع لها 

اأو يجوز اأن تخ�سع لها امل�سروعات االأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال .

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

املــادة ) 24 (

اإجـراءات االتفــاق املتبــادل

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

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

النظر عن احللول التي تن�س عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني ، اأن يعر�س 

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

الأحكام  تخ�سع  حالته  كانت  اإذا  بجن�سيتها  يتمتع  التي  املتعاقدة  الدولة  فـي  املخت�سة 

الفقــرة )1( مـــن املــادة )23( . ويجـب عــر�س املنازعــة خــالل فرتة )3( ثالث �سنوات 

من تاريخ االإخطار االأول باالإجراء الذي اأدى اإىل اإخ�ساعه ل�سريبة على نحو خمالف 

الأحكام هذه االتفاقية .

2 - اإذا تبيــن لل�سلـطــة املخت�ســة اأن املعار�ســة لهــا مــــا يربرها واإذا مل تكــن قــادرة بذاتهــا 

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

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

ال�سريبة التي ال تتفق مع اأحكام االتفاقية .
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3 - ت�صعى ال�صلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني اإىل التو�صل عن طريق االتفاق 

هذه  اأحكام  تطبيق  اأو  بتف�صري  يتعلق  فيما  تن�صاأ  �صكوك  اأو  �صعوبات  اأي  حلل  املتبادل 

االتفاقيـة . كمــا يجــوز لهمــا الت�صــاور معا لتجنـب االزدواج ال�صريبي فـي احلاالت التي 

مل تن�ص عليها االتفاقية .

4 - يجوز لل�صلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�صرة فيما بينهما 

بغر�ص التو�صل اإىل اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�صابقة .

املــادة ) 25 (

تبـــــادل املعلومـــــــات

1 - تقوم ال�صلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل اأن تكون 

لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفيذ اأحكام هذه االتفاقية اأو الإدارة اأو تنفيذ القوانني 

الداخلية املتعلقة بال�صرائب التي تتناولها هذه االتفاقية وفـي احلدود التي ال تكون 

فيها هذه ال�صرائب غري متفقة مع اأحكام االتفاقية . ويتم تبادل املعلومات دون التقيد 

باأحكام املــادة )1( . 

2 - تعامل اأي معلومات حت�صل عليها اأي دولة متعاقدة وفقا للفقرة )1( كمعلومات �صرية 

اأ�صوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة املتعاقدة 

ويف�صى بها فقط لالأ�صخا�ص اأو ال�صلطات )مبا فيها املحاكم واجلهات االإدارية( املخت�صة 

بالربط اأو التح�صيل اأو التنفيذ اأو االتهام اأو الف�صل فـي اال�صتئنافات املتعلقة بال�صرائب 

التي تتناولها الفقرة )1( ، وعلى اأولئك االأ�صخا�ص اأو هذه ال�صلطات ا�صتخدام املعلومات 

لهـــذه االأغــرا�ص فقــط ، ولكــن يجــوز اإف�صــاء �صريتهــا عنــد نظــر الدعــاوى الق�صائيـــة 

العموميــة اأمــام املحاكــم اأو عند اإ�صدار االأحكام الق�صائية .

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

التزاما على الدولة املتعاقدة �صواء :  

اأ - التخاذ ممار�صات اإدارية مبا يخالف القوانني واالإجراءات االإدارية لهذه الدولة 

املتعاقدة اأو للدولة املتعاقدة االأخرى . 
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ب - لتقدمي معلومات ال ميكن احل�سول عليها طبقا للقوانني اأو االإجراءات املعتادة 

لالإدارة فـي هذه الدولة املتعاقدة اأو فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

�سر  اأو  ن�ساط جتاري  �سر  اأو  �سر حرفـي  اأي  اإف�ساء  اىل  توؤدي  لتقدمي معلومات   - ج 

اإف�ساء  يكون  معلومة جتارية  اأو  عملية  اأو  مهني  �سر  اأو  �سر جتاري  اأو  �سناعي 

�سرية اأي منها متعار�سا مع النظام العام .

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

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

حتى اإذا كانت هذه الدولة املتعاقدة االأخرى لي�ست بحاجة لهذه املعلومات الأغرا�سها 

بالفقرة )3(  املبينة  للقيود  ال�سابقة  فـي اجلملة  الوارد  االلتزام  ، ويخ�سع  ال�سريبية 

ولكن لن تف�سر هذه القيود باأي حال من االأحوال على اأنها ت�سمح الأي دولة متعاقدة 

هذه  فـي  داخلية  م�سلحة  لها  لي�س  اأن  ب�سبب  فقط  املعلومات  تقدمي  عن  باالمتناع 

املعلومات .

5 - ال يجــوز بــاأي حــال تف�سيــر اأحكــام الفقــرة )3( باأن ت�سمــح لدولــة متعاقــدة باالمتنــاع 

اأي موؤ�س�سة مالية  اأو  املعلومات يحتفظ بها بنك  اأن هذه  املعلومات ملجرد  عن تقدمي 

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

ملكية �سخ�س ما .    

املــادة ) 26 (

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

1 - ال يرتتب على هذه االتفاقية االإخالل باالمتيازات ال�سريبية الأع�ساء البعثات الدبلوما�سية 

اأو الوظائــف القن�سليـــة مبوجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولــي اأو مبقتـ�سى اأحكــام 

اتفاقيــات خا�ســة .  

2 - علــى الرغــم مــن اأحكــام املــادة )4( فــاإن الفــرد الــذي يكــون ع�سوا فـي بعثة دبلوما�سية 

اأو وظيفــة قن�سليــة اأو بعثــة دائمــة لدولة متعاقدة كائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

اأو فـي اأي دولــة اأخرى يعتبـــر الأغـــرا�س هـــذه االتفاقيـــة مقيمـــا فــــي الدولـــة املتعاقـــدة 

املر�سلـــة اإذا : 
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املتعاقدة  الدولة  ال�سخ�س لل�سريبة فـي  اأ - طبقا للقانون الدويل ال يخ�سع هذا 

تلك  الذي يح�سل عليه من م�سادر خارج  بالدخل  يتعلق  امل�ستلمة وذلك فيما 

الدولة املتعاقدة . 

ب - ويخ�سع هذا ال�سخ�س فـي الدولة املتعاقدة املر�سلة لنف�س االلتزامات املتعلقة 

بال�سريبة على اإجمايل الدخل املفرو�س على املقيمني فـي تلك الدولة املتعاقدة .

3 - ال ت�ســري االتفاقيـــة علــى املنظـمـــات الدوليـــة واأع�سائهـــا وموظفيهـــا واأع�ســاء البعثـــات 

الدبلوما�سية اأو الوظائف القن�سلية اأو البعثات الدائمة التابعة لدولة ثالثة املوجودين 

بدولة متعاقدة ومل يتم معاملتهم فـي اأي دولة متعاقدة كمقيمني فيما يتعلق بال�سرائب 

على الدخل .

  الف�ســل ال�ســاد�س

اأحكــام نهائيــة

املــادة ) 27 (

�سريــان االتفاقيــة

تخطــر كـــل مـــن الدولتيـــن املتعاقدتــني الدولـــة املتعاقـــدة االأخــرى مــن خــالل القنــوات   -1

الدبلوما�سية با�ستكمال االإجراءات الالزمة وفقا لقانونها لنفاذ اأحكام هذه االتفاقية ، 

وت�سري هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ ا�ستالم اآخر هذين االإخطارين .

تكون اأحكام االتفاقية نافذة وفقا ملا يلي :   -2

اأ - فيمــا يتعلـــق بال�سرائــب املحجــوزة مــن املنبـع ، علـى املبالـغ املدفوعــة اأو امل�سافــة 

ال�سنة  يلي مبا�سرة  الذي  يناير  �سهر  االأول من  اليوم  بعد  اأو  فـي  فـي احل�ساب 

امليالدية التالية لتاريخ �سريان هذه االتفاقية . 

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

�سريان هذه  لتاريخ  التالية  امليالدية  ال�سنة  يلي مبا�سرة  الذي  يناير  �سهر  من 

االتفاقية . 

ال�سريبية  بال�سنوات  ال�سلة  ذات  باملعلومات  املخت�سة   )25( باملــادة  يتعلق  فيما   - ج 

اعتبارا من اليوم االأول من �سهر يناير الذي يلي مبا�سرة ال�سنة امليالدية التالية 

لتاريخ �سريان هذه االتفاقية . 
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�سلطنة عمان   ال�سوي�سري وحكومة  الفيدرايل  املجل�س  االتفاقية بني  �سريان  يتوقف   -  3

املوقعـــة  الدولـــي  اجلـــــوي  النقـــــل  عــــن  النا�ســــئ  للدخـــــل  ال�سريبـــي  االزدواج  لتجنــب 

�سريبية  �سنة  اأي  عن  االتفاقية  هذه  نفاذ  يتوقف  وعليه   ، 2007م  نوفمرب   3 يوم  فـي 

تنطبق عليها هذه االتفاقية .

املــادة ) 28 (

اإنهـــاء االتفاقيـــة

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

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

يوجه للدولة االأخرى قبل )6( �ستة اأ�سهر على االأقل من نهاية اأي �سنة ميالدية ، وفـي هذه 

احلالة يوقف �سريان هذه االتفاقية كما يلي : 

اأ - فيمــا يتعلــق بال�سرائــب املحجـــوزة من املنبــع ، علـى املبالــغ املدفوعــة اأو امل�سافــة 

فـي احل�سـاب فــي اأو بعــد اليــوم االأول من �سهــر ينايــر الــذي يلــي مبا�ســرة ال�سنــة 

امليالدية التالية التي مت فيها توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية . 

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

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

االإخطار باإنهاء االتفاقية .

قبل حكومتيهما  لهما من  املخولة  ال�سلطة  اأدناه مبوجب  املوقعــان  قــام   ، تقــدم  ملا  اإثباتا 

بالتوقيع على هذه االتفاقية .

حررت فـي مدينة �سوجيه فـي يوم اجلمعة 1436/8/3هـ املوافق 2015/5/22م  من ن�سختني 

باللغات العربية والفرن�سية واالإجنليزية ، وكل الن�سو�س ذات حجيـة مت�ساوية ، وفـي حالة 

االختالف فـي التف�سري بني اأي من هذه الن�سو�س يعتمـد الن�س املعد باللغة االإجنليزية .  

              عـــن                                                                                      عـــن 

�سلطنـــــــة عمـــــان                                                 املجلــ�س الفيدرالــي ال�سوي�ســري
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ملحــق

�سلطنـــة عمـــان

واملجلــ�س الفيدرالـــي ال�سوي�ســري

اتفقا عند التوقيع فـي مدينة �سوجيه فـي يوم اجلمعة 1436/8/3هـ املوافق 2015/5/22م 

الدخل  على  لل�سرائب  بالن�سبة  ال�سريبي  االزدواج  لتجنب  الدولتني  االتفاقية بني  على 

على اأن ت�سكل االأحكام التالية جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية : 

ب�سكل عام :      -1

اأ - يجــوز للجهــات املخت�ســـة الت�ســـاور فيمــا بينهـــا التخــاذ االإجــراءات الالزمــــة 

ملنع �سوء ا�ستخدام هذه االتفاقية . وتهدف هذه ال�سوابط - ب�سفة خا�سة - ملنع 

االأ�سخا�س غري املقيمني بدولة متعاقدة من �سوء ا�ستخدام امليزات التي تتوفر 

مبوجب هذه االتفاقية .   

اإذا كان  املــواد )10( و )11( و )12(  اأحكام  ت�سري  ، ال  االأحوال  اأي حال من  فـي   - ب 

الغر�س الرئيـ�سي الأي �سخــ�س يختــ�س باإن�ســاء اأو حوالــة االأ�سهــم اأو مطالبــات 

الديـون اأو احلقـوق االأخرى التي دفعــت عنهـا اأربـاح االأ�سهـم اأو الفائدة اأو االأتاوى 

هــو احل�سـول على منفعـة وفقـــا للمــواد )10( و )11( و )12( عــن طريــق االإن�ســاء 

اأو احلوالة .

2 - بالن�سبة للفقرة الفرعية )د( من الفقرة )1( من املــادة )3( :

      يكـــون مفهومـا اأن عبارة " نظـام معـــا�س التقاعـــد" اأو "�سنــدوق التقاعــد" ت�سمـــل التالــي 

اأو اأي نظم مماثلة اأو �سديدة ال�سبه بها يتم اإن�ساوؤها وفقا لت�سريع مت اإدخاله بعد تاريخ 

التوقيع على هذه االتفاقية :    

اأ - فـي �سلطنة عمان ، اأي �سناديق تقاعدية تن�ساأ وفقا لقوانني �سلطنة عمان . 

ب - فـي �سوي�سرا ، اأي نظم معا�سات تقاعدية مت ت�سمينها فـي :   

1 - القانون الفيدرايل لتاأمني امل�سنني والناجني بتاريخ 20 دي�سمرب 1946م .  

2 - القانون الفـيدرايل لتاأمني املعاقني بتاريخ 19 يونيو  1959م . 

3 - القانون الفيدرايل ملعا�سات التقاعد التكميلية لتاأمني امل�سنني ، والناجني   

واملعاقني بتاريخ 6 اأكتوبر 2006م . 
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واملعاقني  والناجني  امل�سنني  لتاأمني  1982م  يونيو   25 بتاريخ  الفيدرايل  القانون   -  4

الذي يدفع للتوظيف العام اأو التوظيف الذاتي ، ويت�سمن نظم �سناديق املعا�سات 

غري امل�سجلة التي توفر خطط تقاعد مهنية .

5 - اأ�سكال نظم معا�سات التقاعد الفردية املعرتف بها امل�سابهة لنظم معا�سات التقاعد 

لتاأمني  1982م  يونيو   25 بتاريخ  الفيدرايل  القانون  للمادة )82( من  املهنية وفقا 

امل�سنني والناجني و املعاقني الذي يدفع للتوظيف العام اأو التوظيف الذاتي .

3 - بالن�سبة للمادة )4( :    

اأ - فيما يتعلق بالفقرة )1( من املـادة )4( فاإن معيار ال�سكن الدائم اأو مركز امل�سالح 

احليويـــة اأو االإقامـــة املعتــادة فـي حالة الفرد ي�سري اإىل التواجد لفرتة طويلة 

فـي �سلطنة عمان .

ب - فيما يتعلق بالفقرة )1( من املـادة )4( يكون مفهوما وموؤكدا اأن عبارة "مقيم 

بدولة متعاقدة " ت�سمل ب�سفة خا�سة :  

1 - نظـــام املعا�ســـات التقاعديـــة اأو �سنــدوق التقاعـــد املوؤ�سـ�س فـي تلـك الدولـــة 

املتعاقـــدة . 

2 - واملنظمــــة التـــي اأ�س�ســـت ويتـــم ت�سغليهــا فقــط الأغــــرا�س دينيــــة اأو خرييــــة 

اأو علميـــــة اأو ثقافيـــة اأو ريا�سيــــــة اأو تعليميـــــة ) اأو الأكثـــر مـــن غـــر�س واحد 

من هذه االأغرا�س ( بغ�س النظر عما اإذا كان كل اأو جزء من دخلها اأو اأرباحها 

قد يعفى من ال�سريبة وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة املتعاقدة .

4 - بالن�سبة للمادة )7( :    

فيما يتعلق بالفقرتني )1( و )2( من املــادة )7( اإذا قامت من�ساأة لدولة متعاقدة ببيع 

�سلع اأو ب�سائع اأو مار�ست عمال جتاريا فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�ساأة 

م�ستقرة كائنة فيها ، فاإن اأرباح تلك املن�ساأة امل�ستقرة يجب اأال يتم حتديدها على اأ�سا�س 

اإجمايل املبلغ امل�ستلم من املن�ساأة ، بل يحدد فقط على اأ�سا�س من ذلك اجلزء ملجموع 

املبالـــغ املح�سلـــة والتــي تن�ســـب اإلـــى الن�ســاط الفعلـــي للمن�ساأة امل�ستقـــرة لهــذه املبيعـــات 

اأو االأعمـــال التجاريـــة . 
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فـي حالـة عقـود م�سح اأو التوريـد اأو الرتكيـب اأو اإن�ســــاء معدات اأو مبان علمية اأو �سناعية 

اأو جتارية اأو علمية اأو الأعمال العامة ، عندما يكون للم�سروع من�ساأة م�ستقرة ، ال يجوز 

حتديد اأرباح تلك املن�ساأة امل�ستقرة على اأ�سا�س اإجمايل مبلغ العقد ، بل يتم حتديدها 

فقط على اأ�سا�س ذلك اجلزء من العقد الذي تقوم فعليا بتنفيذه املن�ساأة امل�ستقرة فـي 

الدولة املتعاقدة التي توجد فيها املن�ساأة امل�ستقرة .

املكتب  بتنفيذه  يقوم  الــذي  العقـــد  مـــن  اجلـــزء  بذلـــك  املرتبطـــة  االأربــــاح  تخ�ســـع 

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

5 - بالن�سبة للمادة )7( الفقرة )3( :

يكون مفهوما اأنه لتحديد اأرباح من�ساأة م�ستقرة ما ، فاإن امل�سروفات التي يثبت اأن لها 

مربرا من الناحية التجارية - مبا فـي ذلك اأي تخ�سي�س مل�سروفات املكتب الرئي�سي - يتم 

ال�سماح بها كخ�سومات وفقا لالأحكام ذات ال�سلة من قوانني ال�سريبة للدولة املعنية .

6 - بالن�سبة للمادة )8( : 

الأغــرا�س هـــذه املــــادة ، ت�سمـــل عبـــارة "ت�سغيـــل ال�سفــن اأو الطائـرات فـــي النقــل الدولــي" 

بوا�سطـــة م�ســـروع مـــا ياأتـــي :    

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

وا�ستخدامها للت�سغيل فـي النقل الدويل .    

ب - عقـــود تاأجيــر اأو ا�ستئجـــار اأو اإعـــارة ال�سفــن اأو الطائــرات وفقــا لنظــام التاأجيــر 

بدون طاقم 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�ستخـــدام اأو �سيانـــة اأو اإيجـــار احلاويـــات اإذا كـــان هـــذا اال�ستخــــدام اأو ال�سيانــــة 

اأو االإيجـار ي�سكـــل ن�ساطـــا عار�سا لت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدولــي .

الدخــل واالأربـــاح التــي يحققهــا م�سروع دولة متعاقدة للنقل بال�سفن اأو الطائرات 

من ت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل يجب كذلك اأن تت�سمن الفوائد 

على املبالغ املتولدة ب�سكل مبا�سر من هذا الت�سغيل ، ب�سرط اأن تكون هذه الفوائد 

عار�سة للت�سغيل .  
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7 - بالن�سبة للمادة )12( :

فيما يتعلق باملــادة )12( )الأتاوى( ، وفقا لأي اتفاق اأو اتفاقية اأو ملحق اتفاقية بني 

اإبرام هذه التفاقية ، فاإن �سلطنة عمان تقوم  �سلطنة عمان ودولة ثالثة ، وقعت بعد 

بتحديــــد �سريبتهـــا مـــن املنبـــع علــى الأتـــاوى بن�سبــة تقـل عن الن�سبة املن�سو�ص عليها 

فـي هذه التفاقية اأو حتديد نطاق هذا الدخل باملقارنة مع هذه التفاقية ، فاإن نف�ص 

الن�سبــــة اأو نفـــ�ص النطـــاق عــلى النحو املن�سو�ص عليــــه فـــــي ذلك التفــــاق اأو التفاقيــــة 

املتعاقدتيـــن مبوجب  الدولتيـــن  كلتـــا  بيـــن  اأي�ســـا  وي�ســـري  الأتــــاوى  ب�ســـاأن  امللحـــق  اأو 

هذه التفاقية اعتبارا من اليوم الذي ي�سري هذا التفاق اأو التفاقية اأو امللحق حيز 

التنفيذ . 

8 - بالن�سبة للمادتني )18( و )19( :

يكون مفهوما اأن عبارة "املعا�سات" ل ت�سمل فقط - ح�سب ا�ستخدامها فـي املادتني )18( 

و )19( على التوايل - املدفوعات الف�سلية ، بل ت�سمل كذلك املدفوعات الإجمالية .

9 - بالن�سبة للمادتني )18( و )23( : 

نظام معا�سات  اأي  التعامل مع م�ساهمات  �سيتم  واملــادة )23(  باملـادة )18(  يتعلق  فيما 

الدولة  فـي  خدمات  يوؤدي  �سخ�ص  عن  بالنيابة  اأو  بوا�سطة  متعاقدة  لدولة  تقاعدية 

املتعاقدة الأخرى ، لأغرا�ص حتديد �سريبة ال�سخ�ص الواجبة ال�سداد واأرباح امل�سروع 

تلك  فـي  يكون معاملتها   ، املتعاقدة  الدولة  تلك  فـي  لل�سريبة  اإخ�ساعها  التي ميكن 

لها  تخ�سع  التي  والقيود  ال�سروط  لنف�ص  وتخ�سع  الطريقة  بنف�ص  املتعاقدة  الدولة 

امل�ساهمـــات التــــي تقــــدم لنظـــام معا�ســــات تقاعـــدي فــــي تــــلك الدولــة املتعاقـدة ، ب�سرط 

التقاعدي  النظام  فـي  وي�سارك  املتعاقدة  الدولة  تلك  فـي  مقيما  ال�سخ�ص  يكون  األ 

مبا�سرة قبل �سروعه فـي تقدمي خدمات فـي تلك الدولة املتعاقدة .   

10 - بالن�سبة للمادة )25( :    

اأ - يكون مفهوما اأن تبادل املعلومات �سيتطلب فقط وقتا ت�ستنفد الدولة املتعاقدة 

املتقدمـــة بالطلـــب جميــع امل�ســـادر املنتظمـــة املتوفــرة وفقــا لإجــراءات ال�سريبـــة 

الداخلية .   
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بالطلب  املتقدمة  للدولة  ال�سريبية  ال�سلطات  على  يتعني  اأنه  يكون مفهوما   - ب 

توفري املعلومات التالية لل�سلطات ال�سريبية للدولة املتقدم اإليها بالطلب عند 

التقدم بطلب للح�سول على معلومات بح�سب املــادة )25( :   

      1- هوية ال�سخ�س مو�سع البحث والدرا�سة اأو الفح�س . 

     2 - الفرتة الزمنية املطلوب عنها املعلومات . 

الدولة  التي تريد  ي�ستمــل طبيعتهـا والطريقة  املطلوبــة  باملعلومــات  بيـان   -  3      

املتقدم  املتعاقدة  الدولة  من  بها  تت�سلمها  اأن  بالطلب  املتقدمة  املتعاقدة 

اإليها بالطلب . 

    4 - الغر�س ال�سريبي الذي تطلب املعلومات الأجله . 

     5 - ا�سم وعنوان - ل�سخ�س ما هو معلوم - اأي �سخ�س يعتقد اأنه ميلك املعلومات 

املطلوبة . 

ج - يكــون مفهوما اأن معيــار "العالقة املنظورة" يهــدف اإلـى توفيــر تبــادل املعلومــات 

وللتو�سيح   ، نطاق ممكن  اأو�سع  وعلى  اأق�سى حد  اإىل  ال�سريبيـــة  امل�سائـــل  فـي 

االنخـــراط  لهـــا حريـــة  ليـــ�س  املتعاقـــدة  الـــدول  تلـــك  اأن  اإلـــى  الوقـــت  ذات  فـــي 

فـي "فحو�سات ت�سيدية" اأو طلــب معلومــات لي�ست لها �سلة بال�سوؤون ال�سريبية 

للخا�سعني لل�سريبة . بالرغم من ذلك فاإن الفقرة الفرعية )10( )ب( حتتوي 

 ، اإىل �سمان عدم حدوث فحو�سات ت�سيدية  اإجرائية هامة تهدف  على متطلبات 

الفرعية )10( )ب(  الفقرة  اإىل )5( من  ال�سروط )1(  فاإن  ذلك  وبالرغم من 

يجب اأال تف�سر من اأجل اإبطال فاعلية تبادل املعلومات .   

د - يكون مفهوما اأن املــادة )25( من االتفاقية ال يتطلب من الدولتني املتعاقدتني 

تبادل املعلومات على اأ�سا�س تلقائي اأو عفوي . 
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هــ - يكون مفهوما اأنه فـي حالة تبادل املعلومات فاإن قواعد اللوائح االإدارية املتعلقة 

باخلا�سع لل�سريبة واملن�سو�س عليها فـي الدولة املتعاقدة امل�ستلمة للطلب تبقى 

يكون   . بالطلب  املتقدمة  املتعاقدة  الدولة  اإىل  املعلومات  تنقل  اأن  قبل  �سارية 

مفهوما كذلك اأن هذا احلكم يهدف اإىل �سمان اإجراء عادل للخا�سع لل�سريبة 

ولي�س ملنع اأو التاأخري غري املربر لعملية تبادل املعلومات .             

اإثباتــا ملـــا تقـــدم ، قــام املوقعــان اأدنــاه مبوجــب ال�سلطــة املخولــة لهما من قبل حكومتيهما 

بالتوقيــع علــى هـــذه االتفاقيــة .

حرر فـي مدينة �سوجيه فـي يوم اجلمعة 1436/8/3هـ املوافق 2015/5/22م من ن�سختني 

باللغات العربية والفرن�سية واالإجنليزية ، وكل الن�سو�س ذات حجيـة مت�ساوية ، وفـي حالة 

االختالف فـي التف�سري بني اأي من هذه الن�سو�س يعتمـد الن�س املعد باللغة االإجنليزية .  

             عـــن                                                                                       عـــن 

�سلطنـــــــة عمـــــان                                                 املجلــ�س الفيدرالــي ال�سوي�ســري

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )1107(

AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND

THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE 

TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Sultanate of Oman and the Swiss Federal Council 

desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with 

respect to taxes on income 

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article ( 1 )

Persons covered

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

Contracting States.

Article ( 2 )

Taxes covered

1 - This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of 

a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, 

irrespective of the manner in which they are levied.

2 - There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income 

or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of 

movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or 

salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

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

the federal, cantonal and communal taxes on income (total income, earned 
income, income from capital, industrial and commercial profits, capital 
gains, and other items of income  ; 

(hereinafter referred to as “Swiss tax”);

b - in Sultanate of Oman:

 the income tax

 (hereinafter referred to as “Omani tax”).

4 - The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar 
taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement either 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 respective taxation laws.

5 - The Agreement shall not apply to taxes withheld at source on prizes in a 
lottery.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article ( 3 )

General definitions

1 - For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a - i - the term “Switzerland” means the Swiss Confederation;

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

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

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

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

f - 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;

g - the term “competent authority” means:

 i - in the case of Switzerland, the Federal Department of Finance or its 
authorized representative;

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

h - the term “national” means:

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

 ii - any legal person, partnership or association deriving its status as such 
from the laws in force in a Contracting State;

i - the term “pension scheme” or “pension fund” means any plan, scheme, 
fund, foundation, trust or other arrangement established in a Contracting 
State which is:

i - regulated by, and generally exempt from income taxation in, that

 Contracting State; and

 ii - operated principally to administer or provide pension or retirement 
benefits or to earn income for the benefit of one or more of such 
schemes.
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2 - As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, 
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have 
the meaning that it has at that time under the law of that Contracting State for 
the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under 
the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning 
given to the term under other laws of that Contracting State .

Article ( 4 )

Resident

1 - For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” 
means any person who, under the laws of that Contracting State , is liable to 
tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place 
of registration or any other criterion of a similar nature.

In the case of the Sultanate of Oman, an individual who has a permanent 
home, his center of vital interest, or habitual abode in the Sultanate of Oman 
is considered to be a resident of that Contracting State.

2 - For the purposes of paragraph (1) above the term “resident” shall include:

a - a Contracting State itself, local governments and any political subdivision 
or local authority thereof;

b - any governmental institutions created under public law such as the Central 
Bank, funds, corporations, authorities, foundations, agencies or any other 
similar entities.

3 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident 
of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a - he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which 
he has a permanent home available to him; if he has a permanent home 
available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be 
a resident only of the Contracting State with which his personal and 
economic relations are closer (center of vital interests);
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b - if the Contracting State in which he has his center of vital interests cannot 
be determined, or if he has not a permanent home available to him in 
either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the 
Contracting State in which he has an habitual abode;

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

d - if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the 
competent authorities of the Contracting States shall settle the question 
by mutual agreement.

4 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an 
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed 
to be a resident only of the Contracting State in which its place of effective 
management is situated.

Article ( 5 )
Permanent establishment

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

2 - The term “permanent establishment” includes especially:

a - a place of management;

b - a branch;

c - an office;

d - a factory;

e - a workshop, and

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

3 - A building site, construction or installation project constitutes a permanent 
establishment only if it lasts more than nine months.
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4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent 
establishment” shall be deemed not to include:

a - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery 
of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the 
enterprise;

e - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
advertising, for the supply of information, for scientific research or 
similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the 
enterprise;

f - the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) , provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this combination is 
of a preparatory or auxiliary character.

5 - Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person 
other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies 
is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in 
a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the 
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment 
in that Contracting State in respect of any activities which that person 
undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited 
to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed 
place of business, would not make this fixed place of business a permanent 
establishment under the provisions of that paragraph.
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6 - An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that Contracting 
State through a broker, general commission agent or any other agent of an 
independent status, provided that such persons are acting in the ordinary 
course of their business.

7 - The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or 
is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, 
or which carries on business in that other Contracting State (whether through 
a permanent establishment or otherwise) , shall not of itself constitute either 
company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article ( 6 )

Income from immovable property

1 - Income derived by a resident of a Contracting State from immovable 
property (including income from agriculture or forestry) situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2 - The term “immovable property”shall have the meaning which it has under 
the law of the Contracting State in which the property in question is situated. 
The term shall in any case include property accessory to immovable property, 
livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and 
cultivation of fish) and forestry, and 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.
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4 - The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise and to income from immovable property 
used for the performance of independent personal services.

Article (7 )

Business profits 

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

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

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

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

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

Article ( 9 )

Associated enterprises

1 - Where
a - an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of the other Contracting 
State, or

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

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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2 - Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that 
Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting 
State and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made 
between the two enterprises had been those which would have been made 
between independent enterprises, then that other Contracting State shall 
make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein 
on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to 
the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the 
Contracting States shall if necessary consult each other.

Article ( 10 )

Dividends

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

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

a - (5) per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner 
is a company (other than a partnership) which holds directly at least (10)
per cent of the capital of the company paying the dividends;

b - (15) per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), the Contracting State of 
which the company is a resident shall exempt from tax dividends paid by that 
company, if the beneficial owner of the dividends is 

a - the other Contracting State, a political subdivision or the Central Bank 
thereof;

b - a pension scheme or pension fund of the other Contracting State; or
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c - in the case of the Sultanate of Oman, the State General Reserve Fund, 
the Omani Investment Fund and 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 - Paragraphs (2) and (3) shall not affect the taxation of the company in respect 
of the profits out of which the dividends are paid.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement 
settle the mode of application of these limitations.

5 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares, 
“jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or 
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income 
from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment 
as income from shares by the laws of the Contracting State of which the 
company making the distribution is a resident.

6 - The provisions of paragraphs (1),( 2) and (3) shall not apply if the beneficial 
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State of which the company paying the 
dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or 
performs in that other Contracting State independent personal services from a 
fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed 
base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may 
be, shall apply.

7 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits 
or income from the other Contracting State, that other Contracting State may 
not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar 
as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or 
insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively 
connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that 
other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a 
tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the 
undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in 
such other Contracting State.
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Article ( 11 )

Interest

1 - Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of 
the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial 
owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so 
charged shall not exceed (5) per cent of the gross amount of the interest. The 
competent 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 arising in a 
Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who 
is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other Contracting 
State to the extent that such interest is paid

a - to the Government of that other Contracting State, a political subdivision 
or local authority thereof or to the Central Bank of that other Contracting 
State; 

b - in the case of the Sultanate of Oman, the State General Reserve Fund, 
the Omani Investment Fund and 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.

c - with respect to indebtedness arising as a consequence of the sale on credit 
of any equipment, merchandise or services;

d - on any loan of whatever kind granted by a bank; 

e - to a pension scheme or pension fund; or

f - on intercompany loans.

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 
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government securities and income from bonds or debentures, including 
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. 
Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the 
purpose of this Article.

5 - The provisions of paragraphs (1),( 2) and (3) shall not apply if the beneficial 
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the interest arises, through a 
permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting 
State independent personal services from a fixed base situated therein, and 
the debtclaim 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.

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

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

Article ( 12 )
Royalties

1 - Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
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2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which 
they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the 
beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, 
the tax so charged shall not exceed (8) per cent of the gross amount of the 
royalties. The competent 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 cinematograph films, any patent, 
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use 
of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for 
information concerning industrial, commercial or scientific experience.

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 Contracting State 
independent personal services from a fixed base situated therein, and the right 
or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected 
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions 
of Article (7) or 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 Contracting State. Where, however, the person paying the 
royalties, whether 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 
obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne 
by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be 
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment 
or fixed base is situated.

6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the 
royalties, having regard to the use, right or information for which they are 

-48-



اجلريدة الر�سمية العدد )1107(

paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions 
of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, 
the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of 
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Agreement.

Article ( 13 )

Capital gains

1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to in Article (6) and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a 
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independent personal services, including 
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or 
with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other 
Contracting 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 
pertaining 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 other corporate rights in a company the assets of which consist directly or 
indirectly of more than (50) per cent of immovable property referred to in 
Article (6) situated in the other Contracting State may be taxed in that other 
Contracting State.

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

1 - Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional 
services or other activities of an independent character shall be taxable only 
in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him 
in the other Contracting 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 
accountants.

Article ( 15 )

Income from employment

1 - Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and 
other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in 
respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State 
unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the 
employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may 
be taxed in that other Contracting State.

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

a - the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods 
not exceeding in the aggregate (183) days in the tax year concerned, and 

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

c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base 
which the employer has in the other Contracting State.
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3 - Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration 
derived by any employee of an enterprise of a Contracting State in respect 
of the employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, 
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 a similar body of a 
company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that 
other Contracting 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 Contracting State.

2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer 
or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or 
sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding 
the provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State 
in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. The 
provisions of the preceding sentence shall not apply if it is established that 
neither the entertainer or the sportsman himself, nor persons related to him, 
participate directly in the profits of such person.

3 - Paragraphs (1) and (2) shall not apply to income from activities performed in 
a Contracting State by entertainers or sportsmen if such income is derived, 
directly or indirectly, wholly or mainly from public funds of the other 
Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof. In such 
a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the 
entertainer or sportsman is a resident.
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Article ( 18 )

Pensions and other similar retirement benefits

Pensions and other similar remuneration in consideration of past employment, 
and other retirement benefits arising in a Contracting State and paid to a resident 
of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned Contracting 
State. 

Article ( 19 )
Government service

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

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

i - is a national of that Contracting State; or

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

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

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

3 - The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, 
wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services 
rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a 
political subdivision or a local authority thereof.
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Article ( 20 )
Students

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

Article ( 21 )

Other income

1 - Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not 
dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in 
that Contracting 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 Contracting State independent 
personal services from a fixed base situated therein, and the right or property 
in respect of which the income is paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV

METHODS FOR THE ELIMINATION OF 

DOUBLE TAXATION

Article ( 22 )

Elimination of double taxation

1 - In the case of Switzerland, double taxation shall be eliminated as follows:
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a - Where a resident of Switzerland derives income which, in accordance with 
the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman, 
Switzerland shall, subject to the provisions of subparagraph (b), exempt 
such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income 
of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if 
the exempted income had not been so exempted. However, such exemption 
shall apply to gains referred to in paragraph (4) of Article (13) only if 
actual taxation of such gains in the Sultanate of Oman is demonstrated.

b - Where a resident of Switzerland derives dividends and interest which, in 
accordance with the provisions of Article (10), (11) and (12) may be taxed 
in the Sultanate of Oman, Switzerland shall allow, upon request, a relief to 
such resident. The relief may consist of:
i - a deduction from the tax on the income of that resident of an amount 

equal to the tax levied in the Sultanate of Oman in accordance with 
the provisions of Articles (10), (11) and (12); such deduction shall not, 
however, exceed that part of the Swiss tax, as computed before the 
deduction is given, which is appropriate to the income which may be 
taxed in the Sultanate of Oman; or 

ii - a lump sum reduction of the Swiss tax; or
iii - a partial exemption of such dividends or interest from Swiss tax, in 

any case consisting at least of the deduction of the tax levied in the 
Sultanate of Oman from the gross amount of the dividends.

 Switzerland shall determine the applicable relief and regulate the procedure 
in accordance with the Swiss provisions relating to the carrying out of 
international Agreements of the Swiss Confederation for the avoidance of 
double taxation.

c - Where a resident of Switzerland derives income covered by Article (18), 
Switzerland shall allow, upon request, a deduction from the Swiss tax on 
this income of an amount equal to the tax levied in the Sultanate of Oman 
in accordance with Article (18); such deduction shall not, however, exceed 
that part of the Swiss income tax, as computed before the deduction is 
given, which is appropriate to the income which may be taxed in the 
Sultanate of Oman.
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d - A company which is a resident of Switzerland and which derives dividends 
from a company which is a resident of the Sultanate of Oman shall be 
entitled, for the purposes of taxation in Switzerland with respect to such 
dividends, to the same relief which would be granted to the company if the 
company paying the dividends were a resident of Switzerland.

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

Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which in accordance 
with the provisions of this Agreement, may be taxed in Switzerland, the 
Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income of 
that resident an amount equal to the tax on the income paid in Switzerland, 
whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, 
exceed that part of tax (as computed before the deduction is given) which 
is attributable to the income which may be taxed in Switzerland. Where, 
in accordance with any provision of this Agreement, income derived by a 
resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the Sultanate of 
Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating the amount of 
tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted 
income.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

Article ( 23 )
Non-discrimination

1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is 
other or more burdensome than the taxation and connected requirements to 
which nationals of that other Contracting State in the same circumstances, in 
particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision 
shall, notwithstanding the provisions of Article (1), also apply to persons 
who are not residents of one or both of the Contracting States.
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2 - The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in 
that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that 
other Contracting State carrying on the same activities. 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.

3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) 
of Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and 
other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident 
of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable 
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they 
had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other 
Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other 
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which 
other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may 
be subjected.

5 - The provisions of this Article shall apply only to taxes covered by this 
Agreement.

Article ( 24 )

Mutual agreement procedure

1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the 
provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided 
by the domestic law of those Contracting States, present his case to the 
competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if 
his case comes under paragraph (1) of Article (23), to that of the Contracting 
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State of which he is a national. The case must be presented within three years 
from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance 
with the provisions of the Agreement.

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

3 - The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve 
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation 
or application of the Agreement. They may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

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 ( 25 )
Exchange of information

1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of 
this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic 
laws concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation 
thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is 
not restricted by Article (1).

2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall 
be treated as secret in the same manner as information obtained under the 
domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons 
or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the 
assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or 
the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1). 
Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. 
They may disclose the information in public court proceedings or in judicial 
decisions. 
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3 - In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to 
impose on a Contracting State the obligation:
a - to carry out administrative measures at variance with the laws and 

administrative practice of that or of the other Contracting State;
b - to supply information which is not obtainable under the laws or in the 

normal course of the administration of that or of the other Contracting 
State;

c - to supply information which would disclose any trade, business, industrial, 
commercial or professional secret or trade process, or information the 
disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4 - If information is requested by a Contracting State in accordance with this 
Article, the other Contracting State shall use its information gathering 
measures to obtain the requested information, even though that other 
Contracting State may not need such information for its own tax purposes. 
The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations 
of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit 
a Contracting State to decline to supply information solely because it has no 
domestic interest in such information.

5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because the 
information is held by a bank, other financial institution, nominee or person 
acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership 
interests in a person.

Article ( 26 )
Members of diplomatic missions and consular posts

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

2 - Notwithstanding the provisions of Article (4), an individual who is a member 
of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting 
State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall 
be deemed, for the purposes of this Agreement, to be a resident of the sending 
Contracting State if:

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1107(

a - in accordance with international law he is not liable to tax in the 
receiving Contracting State in respect of income from sources outside 
that Contracting State and

b - he is liable in the sending Contracting State to the same obligations in 
relation to tax on his total income as are residents of that Contracting 
State.

3 - The Agreement shall not apply to international organisations, to organs or 
officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, 
consular post or permanent mission of a third State, being present in a 
Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in 
respect of taxes on income.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article ( 27 )

Entry into force

1 - Each Contracting State shall notify to the other, through diplomatic channels, 
the completion of the procedures required by its law for the bringing into 
force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date on 
which the later of those notifications has been received.

2 - The provisions of the Agreement shall have effect:

a - in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or 
after the first day of January of the calendar year next following the entry 
into force of the Agreement;

b - in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first 
day of January of the calendar year next following the entry into force of 
the Agreement;

c - in respect to Article (25), to information that relates to tax years beginning 
on or after the first day of January of the calendar year next following the 
entry into force of the Agreement.
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3 - The Agreement between the Swiss Federal Council and the Government 
of the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation of income 
derived from international air transport, signed on 3rd November 2007, shall 
cease to have effect and is therefore suspended for any tax years to which this 
Agreement applies.

Article ( 28 )
Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. 
Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic 
channels, by giving a written notice of termination at least six months before the 
end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

a - in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or 
after the first day of January of the calendar year next following that in 
which the notice was given;

b - in respect of other taxes for tax years beginning on or after the first day of 
January of the calendar year next following that in which the notice was 
given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have 
signed this Agreement.

Done at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding to 22/5/2015, in two 
identical originals each in Arabic, French and English languages, all texts being 
equally authentic. In case of divergence of interpretation between the texts, the 
English text shall prevail.

For the 

Swiss Federal Council

For the

 Sultanate of Oman

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )1107(

PROTOCOL

The Sultanate of Oman

and

The Swiss Confederation

Have agreed at the signing at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding 
to 22/5/2015, of the Agreement between the two Contracting States for the 
avoidance of double taxation with respect to taxes on income upon the following 
provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

1 - In general

a - The competent authorities may consult each other in order to take 
appropriate measures to prevent the improper use of the Agreement. 
Such measures may aim, in particular, to prevent persons who are 
not residents of a Contracting State to abuse the benefits provided 
under this Agreement.

b - In any case the provisions of Articles (10), (11) and (12) shall not 
apply if the main reason of any person concerned with the creation 
or assignment of the shares, debt-claims or other rights in respect 
of which the dividends, interest or royalties are paid is to obtain a 
tax advantage under Articles (10), (11) and (12) by means of that 
creation or assignment.

2 - ad sub-paragraph (i) of paragraph (1) of Article (3)

It is understood that the term “pension scheme” or “pension fund” 
includes the following and any identical or substantially similar schemes 
which are established pursuant to legislation introduced after the date of 
signature of this Agreement:

a - in the Sultanate of Oman, any pension funds set up under the laws of 
the Sultanate of Oman.
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b - in Switzerland, any pension schemes covered by

i - the Federal Act on old age and survivors’ insurance, of 20 
December 1946;

ii - the Federal Act on disabled persons’ insurance of 19 June 1959; 

iii - the Federal Act on supplementary pensions in respect of old age, 
survivors’ and disabled persons’ insurance of 6 October 2006; 

iv - the Federal Act on old age, survivors’ and disabled persons’ 
insurance payable in respect of employment or self-employment 
of 25 June 1982, including the non-registered pension schemes 
which offer occupational pension plans, and

v - the forms of individual recognised pension schemes comparable 
with the occupational pension plans, in accordance with Article 
(82) of the Federal Act on old age, survivors’ and disabled 
persons’ insurance payable in respect of employment or self-
employment of 25 June 1982. 

3 - ad Article (4)

a - With respect to paragraph (1) of Article ( 4), the criteria of permanent 
home, center of vital interest, or habitual abode in the case of an 
individual imply that he has a substantial presence in the Sultanate 
of Oman.

b - In respect of paragraph (1) of Article (4), it is understood and 
confirmed that the term “resident of a Contracting State” includes in 
particular:

i - a pension scheme or pension fund established in that Contracting 
State; and

ii - an organization that is established and is operated exclusively for 
religious, charitable, scientific, cultural, sporting, or educational 
purposes (or for more than one of those purposes), notwithstanding 
that all or part of its income or gains may be exempt from tax 
under the domestic law of that Contracting State.
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4 - ad Article (7)

In respect of paragraphs (1) and (2) of Article (7), 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 establishment 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 part of the total receipts 
which is attributable to the actual activity of the permanent establishment 
for such sales or business.

In the case of contracts for the survey, supply, installation or construction 
of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public 
works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits of 
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 which is effectively carried out by the 
permanent establishment in the Contracting State where 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.

5 - ad Article (7), paragraph (3) 

It is understood that in the determination of the profits of a permanent 
establishment, expenses proven to be commercially justified, including 
any allocation of head office expenses, shall be allowed as deductions in 
accordance with the relevant provisions of the tax laws of the respective 
Contracting State.

6 - ad Article (8)

For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft 
in international traffic” by an enterprise, includes:
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a - the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned 
and supplied, and used in the operation of international traffic;

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

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

Income and profits derived by a ship or an air transport enterprise of a 
Contracting State from the operation of ships or aircraft in international 
traffic shall also include interest on funds generated directly from such 
operation, provided that such interest is incidental to the operation.

7 - ad Article (12)

In respect of Article (12), if under any Convention, Agreement or 
Protocol between the Sultanate of Oman and a third State, signed 
after the signature of this Agreement, the Sultanate of Oman limits its 
taxation at source on royalties to a rate lower than the rate provided for 
in this Agreement or restricts the scope of such income compared to 
this Agreement, the same rate or the same scope as provided for in that 
Convention, Agreement or Protocol on royalties shall also apply between 
both Contracting States under this Agreement as from the date in which 
such Convention, Agreement or Protocol enters into force.

8 - ad Articles (18) and (19)

It is understood that the term “pensions” as used in Articles (18) and (19), 
respectively, does not only cover periodic payments, but also includes 
lump sum payments.

9 - ad Articles (18) and (23)

As regards Article (18) and Article (23) contributions to a pension 
scheme of a Contracting State that are made by or on behalf of an 
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individual who renders services in the other Contracting State shall, 
for the purposes of determining the individual’s tax payable and the 
profits of an enterprise which may be taxed in that Contracting State, be 
treated in that Contracting State in the same way and subject to the same 
conditions and limitations as contributions made to a pension scheme in 
that Contracting State, provided that the individual was not a resident 
of that Contracting State, and was participating in the pension scheme, 
immediately before beginning to provide services in that Contracting 
State.

10 - ad Article (25)

a - It is understood that an exchange of information will only be 
requested once the requesting Contracting State has exhausted all 
regular sources of information available under the internal taxation 
procedure.

b - It is understood that the tax authorities of the requesting Contracting 
State shall provide the following information to the tax authorities 
of the requested Contracting State when making a request for 
information under Article (25):

i - the identity of the person under examination or investigation;

ii - the period of time for which the information is requested;

iii - a statement of the information sought including its nature and 
the form in which the requesting Contracting State wishes to 
receive the information from the requested Contracting State;

iv - the tax purpose for which the information is sought;

v - to the extent known, the name and address of any person believed 
to be in possession of the requested information.

c - It is understood that the standard of “foreseeable relevance” is intended 
to provide for exchange of information in tax matters to the widest 
possible extent and, at the same time, to clarify that the Contracting 
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States are not at liberty to engage in “fishing expeditions” or to request 
information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given 
taxpayer. While subparagraph 10 (b) contains important procedural 
requirements that are intended to ensure that fishing expeditions do 
not occur, clauses (i) through (v) of subparagraph 10 (b) nevertheless 
are not to be interpreted in order to frustrate effective exchange of 
information.

d - It is understood that Article (25) of the Agreement does not require 
the Contracting States to exchange information on an automatic or a 
spontaneous basis.

e - It is understood that in case of an exchange of information, the 
administrative procedural rules regarding taxpayers’ rights provided 
for in the requested Contracting State remain applicable before the 
information is transmitted to the requesting Contracting State. It 
is further understood that this provision aims at guaranteeing the 
taxpayer a fair procedure and not at preventing or unduly delaying 
the exchange of information process.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have 
signed this Protocol.

Done at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding to 22/5/2015, in two 
identical originals each in Arabic, French and English languages, all texts being 
equally authentic. In case of divergence of interpretation between the texts, the 
English text shall prevail.

For the 

Swiss Federal Council

For the

 Sultanate of Oman

-66-




