اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/47
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان ومملكـة �أ�سبانيـا
لتجنب االزدواج ال�ضريبـي ومنـع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائب على الدخـل
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب
ال�ضريب ــي بالن�سب ــة لل�ضرائــب علـى الدخــل املوقعــة فـي م�سقــط بتاريــخ  30جمادى الآخرة
1435هـ  ،املوافق  30ابريل 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  19 :من �أغ�سطـ�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـة
بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي
بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
�إن �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا  ،رغبة منهما فـي �إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي
ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،قد اتفقتا على ما يلي :
الفــ�صل الأول
جمــال االتفاقيــة
املــادة ( ) 1
النطـاق ال�شخ�صـي
تطب ــق ه ـ ــذه االتفاقي ـ ــة عل ــى الأ�شخـ ــا�ص املقيمي ـ ــن ف ــي �إحـ ــدى الدولتيـ ــن املتعاقدتي ـ ــن
�أو فـي كلتيهما .
املــادة ( ) 2
ال�ضرائب التـي تتناولهــا االتفاقيـة
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة
�أو نيابــة عــن تق�سيماتهــا ال�سيا�سيــة �أو �سلطاتهــا املحلية �أيا كانت طريقة فر�ض هذه
ال�ضرائب .
 - 2تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل  ،جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على �إجمايل الدخل
�أو عل ــى عنا�ص ــر مــن الدخل مبا فـي ذلك ال�ضرائب على الأرباح النا�شئة من الت�صرف
فـي الأموال املنقولة �أو الثابتة وكذلك ال�ضرائب على �إجمايل املبالغ للأجور �أو الرواتب
املدفوعة من قبل امل�شروعات وكذلك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة ر�أ�س املال .
 - 3ت�شمل ال�ضرائب املفرو�ضة حاليا والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -بالن�سبة ململكة �أ�سبانيا :
� - 1ضريبة الدخل على الأفراد .
� - 2ضريبة الدخل على ال�شركات .
� - 3ضريبة الدخل على غري املقيمني .
 - 4ال�ضرائب املحلية على الدخل .
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة الأ�سبانية") .
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ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 �ضريبة الدخل .(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة العمانية") .
 - 4ت�ســري هــذه االتفاقيــة �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة �إىل حد كبري لتلك
ال�ضرائ ــب التــي يتــم فر�ضــها بعد تاريـخ التوقيع على هذه االتفاقية � ،سواء بالإ�ضافة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية  .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما البع�ض ب�أي تعديالت جوهرية فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
الفـ�صل الثانـي
التعريفـات
املــادة ( ) 3
تعريفـات عامـة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك :
أ�  -يق�صد بكلمة "�أ�سبانيا" مملكة �أ�سبانيا  ،وتعني عند ا�ستعمالها باملعنى اجلغرافـي
�إقليم مملكة �أ�سبانيا وي�شمل ذلك املياه الإقليمية واملجال اجلوي والبحر الإقليمي
و�أي منطقة خارج البحر الإقليمي متار�س عليها مملكة �أ�سبانيا �أو يجوز �أن متار�س
عليها فـي امل�ستقبل  -وفقا للقانون الدويل وت�شريعات مملكة �أ�سبانيا الداخلية -
اخت�صا�صها الق�ضائي وحقوقها ال�سيادية فـيما يتعلق بقاع البحر وباطن �أر�ضه
ومياهه التي تعلوه وموارده الطبيعية .
ب  -يق�صــد بعبــارة "�سلطنــة عمــان" �إقليم �سلطنــة عمان واجلزر التابعة لها  ,وي�شمل
ذلك املياه الإقليمية واملجال اجلوي و�أي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز �أن
مت ــار�س عليهـ ــا �سلط ـن ــة عم ــان  -وفق ــا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان -
اخت�صا�صها الق�ضائي وحقوقها ال�سيادية فـيما يتعلق با�ستكـ�شاف وا�ستغالل املوارد
الطبيعية فـي قاع البحر وباطن �أر�ضه ومياهه التي تعلوه .
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ج  -يق�صـ ــد بعبارتــي "دولــة متعاقــدة" و "الدولــة املتعاقــدة الأخــرى" �سلطن ــة عم ــان
�أو مملكــة �أ�سبانيــا ح�سبــما يقت�ضــيه النــ�ص .
د  -ت�شمل كلمة "�شخ�ص" �أي فرد �أو �أي �شركة �أو �أي جمموعة من الأ�شخا�ص .
هـ  -يق�صد بكلمة "ال�شركة" �أي �شخ�ص اعتباري �أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
و  -يق�ص ــد بعبارت ــي "م�ش ــروع دول ــة متعاق ــدة" و"م�شــروع الدولة املتعاقدة الأخرى"
علـى التوالــي  ,م�شــروع يديره �شخــ�ص مقيــم من دولــة متعاقدة وم�شروع يديره
�شخ�ص مقيم من الدولة املتعاقدة الأخرى .
ز  -يق�صد بعبارة "النقل الدويل" �أي نقل ب�سفـينة �أو طائرة يديره م�شروع يقع مركز
�إدارته الفعلي فـي دولة متعاقدة با�ستثناء النقل بال�سفـينة �أو الطائرة بني �أماكن
تقع فقط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صد بعبارة "ال�سلطة املخت�صة" :
 - 1بالن�سبـ ــة ململكـ ــة �أ�سبانيا  :وزير املالية والإدارة العامة �أو من ينوب عنه قانونا .
 - 2بالن�سبـة ل�سلطنـة عمـان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
ط  -يق�صد بكلمة "مواطن" :
� - 1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص قانوين �أو �شراكة �أو احتاد ي�ستمد الو�ضع اخلا�ص به من القوانني
املعمول بها فـي دولة متعاقدة .
 - 2عند تطبيق �أي دولة متعاقدة لهذه االتفاقية فـي �أي وقت  ،ف�إن �أي ا�صطالح مل يرد
تعريفــه فـيها يجب �أن يف�سر طبقا مل�ضمونه ال�سائد فـي ذلك الوقت وفقا لقانون هذه
الدولــة واخلــا�ص بال�ضـرائــب التـي تتناولها االتفاقية  ،وذلك م ــا لــم يقتــ�ض النــ�ص
غري ذلك  ،ويتم االعتداد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة دون
امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فـيها .
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املــادة ( ) 4
املقيـــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة (مقيم فـي دولة متعاقدة) �أي �شخ�ص يكون
خا�ضع ــا لل�ضريب ــة مبقت�ضــى قوانيــن هــذه الدول ــة  ،ب�سبــب �سكــنه �أو �إقامت ــه �أو موقع
�إدارت ــه �أو ت�سجيل ــه �أو طبق ــا لأي معيــار �آخــر ذي طبيعــة مماثلــة  .وت�شمل العبارة �أي�ضا
هذه الدولة و�أيا من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية �أو �أ�شخا�صها القانونية ،
لكنه ــا ال ت�شمـ ــل �أي �شخـ ــ�ص خا�ض ــع لل�ضري ـب ــة ف ــي هـ ــذه الدولــة فـيم ــا يتعل ــق فقـ ــط
بدخل ن�ش�أ من م�صادر فـيها .
� - 2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ،
ف�إن مركزه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا كان له
�سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني  ،يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة
التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى
(مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا ل ــم ميك ــن حتديــد الدولة التي يوجد فـيهــا مركــز م�صاحل ــه احليويــة � ،أو �إذا
ل ــم يك ــن لــه �سكــن دائــم تــحت ت�صرفــه فـي �أي من الدولتني  ,فـيعترب مقيما فقط
فـي الدولة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني �أو مل يكن له �سكن معتاد فـي �أي منهما ,
فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها .
د � -إذا كان مواطنا لكلتا الدولتني �أو مل يكن مواطنا لأي منهما  ،تتوىل ال�سلطتان
املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�صل �إىل حل باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 3إذا ك ــان �أي �شخــ�ص �آخـر مــن غــري الأفــراد يعترب بالتطبيق ملا جاء بالفقرة ( )1مقيــما
فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يوجد فـيها
مقر �إدارته الفعلي .
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املــادة ( ) 5
املن�شــ�أة امل�ستقــرة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة "من�ش�أة م�ستقرة" املقر الثابت للن�شاط الذي
يبا�شر امل�شروع كل �أو جزءا من ن�شاطه فـيه .
 - 2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -مقر الإدارة .
ب  -فرع .
ج  -مكتب .
د  -م�صنع .
هـ  -ور�شة .
و  -منجم �أو بئـر نفـط �أو غـاز �أو حمجر �أو �أي مكـان �آخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .
 - 3يعترب موقع البناء �أو م�شروع الت�شييد �أو التجميع �أو الرتكيب مبثابة من�ش�أة م�ستقرة
�إذا ا�ستمر ملدة تزيد على ت�سعة �أ�شهر .
 - 4عل ــى الرغــم مــن الأحــكام ال�سابقــة مــن هــذه امل ــادة  ،ال ت�شم ــل عبــارة "من�ش�أة م�ستقرة"
ما ي�أتي :
أ�  -ا�ستخـ ــدام الت�سهيـ ــالت فقـ ــط ل ـغ ــر�ض تخزيـ ـ ــن �أو ع ـ ــر�ض �أو ت�سلي ـ ــم الب�ضائـ ـ ــع
�أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع .
ب  -االحتف ــاظ مبخــزون مــن الب�ضائــع �أو ال�سلــع اخلا�صــة بامل�شــروع لغر�ض التخزين
�أو العر�ض �أو الت�سليم فقط .
ج  -االحتفـ ـ ــاظ مبخ ــزون مــن الب�ضائ ــع �أو ال�سل ــع اخلا�ص ــة بامل�ش ــروع فقـ ــط لغ ـ ــر�ض
معاجلتها بوا�سطة م�شروع �آخر .
د  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط خم�ص�ص فقط لغر�ض �شراء �سلع �أو ب�ضائع �أو جمع
معلومات للم�شروع .
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هـ  -االحتفـ ــاظ مبق ــر ثاب ــت للنــ�ش ــاط غر�ضـ ــه فقــط القيــام للم�شــروع ب�أي ن�شاط �آخر
له طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتف ــاظ مبقــر ثابــت للن�شــاط فقــط لغــر�ض جتميــع الأن�شـ ـطــة امل�شـ ــار �إليـ ـهــا
فـي الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (هـ) ال�سابقة ب�شرط �أن يكون للن�شاط الكلي
للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
 - 5على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتني ( )1و(� ، )2إذا قـام �شخـ�ص  -بخالف وكيل
ذي و�ضعية م�ستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة ( - )6بالت�صرف نيابة عن م�شروع وكان
لــه �أو مــار�س  -ب�شكــل معتــاد  -فـي دولة متعاقدة �سلطة �إبرام العقود با�سم امل�شروع ،
ففـي هـذه احلالة يعترب �أن لهذا امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي هذه الدولة فـيما يتعلق
ب ـ�أي �أن�شط ــة يتوالهــا هــذا ال�شخ�ص للم�شــروع  ،ما مل تقت�صــر �أن�شطــة هــذا ال�شخــ�ص
على الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )4والتي قد ال ت�ؤدي � -إذا متت ممار�ستها
من خالل مقر ثابت للن�شاط � -إىل اعتبار هذا املقر الثابت من�ش�أة م�ستقرة مبوجب
�أحكام تلك الفقرة .
 - 6ال يعترب �أن مل�شروع ما من�ش�أة م�ستقرة فـي دولة متعاقدة ملجرد ممار�سته لن�شاط
فـي هذه الدولة عن طريق و�سيط �أو وكيل عام بالعمولة �أو �أي وكيل �آخر ذي �صفة
م�ستقلة ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص عملهم فـي �إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه
فـي حالة كون �أن�شطة هذا الوكيل مكر�سة ب�صفة مطلقة �أو تكاد تكون مطلقة ل�صالح
هذا امل�شروع  ،و�إذا و�ضعت �أو فر�ضت �شروط بني ذلك امل�شروع والوكيل فـي عالقاتهما
التجارية واملالية تختلف عن ال�شروط التي ميكن و�ضعها بني م�شروعني م�ستقلني ،
ف�إنه لن يعترب وكيال م�ستقال باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
� - 7إن جمرد �سيطرة �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة على �أو خ�ضوعها ل�سيطرة �شركة
مقيمة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو ممار�ستها الن�شاط فـي تلك الدولة الأخرى
(�سواء عن طريق من�ش�أة م�ستقرة �أو غري ذلك)  ،ال ي�ؤدي فـي حد ذاته �إىل اعتبار �أي
من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
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الف�صـل الثالـث
�ضرائــب الدخــل
املــادة ( ) 6
الدخــل مـن الأمــوال الثابتــة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من �أموال ثابتة (مبا فـي ذلك
الدخل الناجت من الزراعة �أو الغابات) كائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى يجوز �أن
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2يق�صد بعبارة "الأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
هذه الأموال  ،وت�شمل هذه العبارة فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة  ،واملا�شية ،
واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة والغابات  ،واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون
العــام املتعلق ــة بامللكي ــة العقاري ــة  .واحل ــق فـ ــي االنتف ــاع بالأمــوال الثابت ــة  ،واحل ــق
فـي اقت�ضاء مدفوعات متغرية �أو ثابتة مقابل ا�ستغالل �أو احلق فـي ا�ستغالل مناطق
التعدين وامل�صادر واملوارد الطبيعية الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن والطائرات �أمواال
ثابتة .
 - 3تطب ــق �أحكــام الفقــرة ( )1أ�يــ�ضا علــى الدخــل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4فـي حال خولت ملكية الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ملالكها
التمتع ب�أموال ثابتة  ،ف�إن الدخل من اال�ستخدام املبا�شر �أو الإيجار �أو اال�ستخدام ب�أي
�شكل �آخر لهذا احلق  ،يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
الأموال الثابتة .
 - 5ت�سـ ــري �أحك ــام الفقـ ــرات ( )1و ( )3و (� )4أي�ضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي
م�ش ــروع  ،وعلى الدخ ــل من الأم ــوال الثابتة امل�ستخدمـ ــة فـي �أداء خدمات �شخ�صيـ ــة
م�ستقلة .
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املــادة ( ) 7
�أربــاح امل�شروعــات
 -1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط ما مل يبا�شر ذلك
امل�شروع الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها .
فـ ـ�إذا با�ش ــر امل�شــروع ن�شاط ــه علــى النحــو ال�ساب ــق ذكــره ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
علــى �أربــاح امل�شــروع فـي الدولة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما يحققه مــن �أربــاح
من�سوبة �إىل هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة � ،إذا قام م�شروع دولة متعاقدة مببا�شرة
الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها  ،ف�إن
ما ين�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها
بافرتا�ض �أنها م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتها �أو �أن�شطة مماثلة لها
فـي الظروف ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي
يعترب مبثابة من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ي�سمح بخ�صم امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض
مبا�ش ــرة الن�ش ــاط كمن�شـ ـ�أة م�ستقــرة  ،مب ــا فـي ذلك امل�صروفات التنفـيذية والإداريــة
العامة بالقدر الذي تكبدته �سواء كــان ذلك فــي الدولــة الكائنــة فـيهــا املنــ�ش�أة امل�ستقــرة
�أو فـي �أي مكان �آخر �شريطة �أن يتم هذا اخل�صم وفقا لأحكام قوانني ال�ضريبة فـي هذه
الدولة ومبراعاة القيود الواردة فـي هذه القوانني .
 - 4ال ميكن �أن تن�سب �أي �أرباح �إىل من�ش�أة م�ستقرة ملجرد �شراء هذه املن�ش�أة امل�ستقرة لب�ضائع
�أو �سلع للم�شروع .
 - 5لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة  ,حتدد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة بالطريقة
ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .
� - 6إذا ت�ضمن ــت الأرب ــاح عنا�صـر للدخــل تــم الن ــ�ص عليه ــا ب�صفة م�ستقلــة فـي مواد �أخرى
من هذه االتفاقيــة  ،ف�إن �أحكام املواد امل�شار �إليها ال تت�أثر ب�أحكام هذه املادة .
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املــادة ( ) 8
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1تخ�ضع �أرباح ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل لل�ضريبة فقط فـي الدولة
املتعاقدة الكائن فـيها مقر الإدارة الفعلي للم�شروع .
� - 2إذا كان مكان الإدارة الفعلي مل�شروع بحري يقع على منت �سفـينة  ،فـيجب �أن يكون
موقعه الدولة املتعاقدة التي يوجد بها امليناء موطن ال�سفـينة � ،أو �إذا مل يوجد ذلك
امليناء  ،يكون موقعه فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها من يتوىل ت�شغيل ال�سفـينة .
 - 3لأغرا�ض هذه املادة  ،ت�شمل عبارة " ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل "
بوا�سطة �أي م�شروع :
�أ  -ت�أجي ـ ـ ــر �أو ا�ستئج ـ ـ ــار ال�سف ـ ــن �أو الطائ ـ ــرات بكام ـ ــل التجهي ـ ــزات والطاقــم واملـ ـ�ؤن
وا�ستخدامها للت�شغيل فـي النقل الدويل .
ب  -ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات وفقا لنظام الت�أجري بدون طاقم فـي حالة
م ــا �إذا ك ــان ه ــذا الت�أج ــري �أو اال�ستئــجار ي�شك ــل ن�شاطــا عار�ضا لت�شغ ــيل ال�سف ــن
�أو الطائرات فـي النقل الدويل .
ج  -ا�ستخـ ــدام �أو �صيان ــة �أو ت�أج ــري احلاوي ــات �إذا ك ــان هــذا اال�ستخـ ــدام �أو ال�صيانــة
�أو الت�أجري ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
 - 4ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و( )3كذلك على الأرباح النا�شئة من امل�شاركة فـي جمموعة
(� )POOLأو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
املــادة ( ) 9
امل�شروعــات امل�شرتكــة
 - 1فـي حال ــة :
�أ  -م�شارك ــة م�ش ــروع دولــة متعاقــدة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر فـي �إدارة �أو رقابة
�أو ر�أ�س مال م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب � -أو م�شاركـ ــة الأ�شخ ــا�ص ذاته ــم بطريــق مبا�شــر �أو غيــر مبا�شــر فــي �إدارة �أو رقابــة
�أو ر�أ�س مال م�شروع فـي دولة متعاقدة وم�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
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و�إذا فر�ض ــت  -فـ ــي �أي م ــن احلالت ـيــن � -شـ ــروط بي ــن امل�شروعي ــن ف ــي عالقتيهـمــا
التجاريــة �أو املاليــة والتــي تختلــف عــن ال�شروط التي ميكــن و�ضعــها بني امل�شروعــات
امل�ستقل ــة  ،ف�إن �أي �أرباح ميكن �أن ت�ستحق لأي من امل�شروعني نتيجة لهذه ال�شروط
ولكنها مل ت�ستحق فعال ب�سبب هذه ال�شروط  ،يجوز �إدراجها �ضمن �أرباح ذلك امل�شروع
و�إخ�ضاعها لل�ضريبة تبعا لذلك .
� - 2إذا �أدرجت دولـة متعاقـدة �ضمن �أرباح �أي مـن م�شـروعاتها �أرباح م�شروع للدولة املتعاقدة
الأخرى فر�ضت عليها ال�ضريبة فـيها  -و�أخ�ضعتها تلك الدولة لل�ضريبة تبعا لذلك -
وكانت الدولة الأخرى توافق على �أن الأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح
التي ميكن �أن تتحقق مل�شروع الدولة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت ال�شروط املتفق عليها
بني امل�شروعني هي ال�شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني م�شروعني م�ستقلني  ,ف�إن
هذه الدولة الأخرى تقوم ب�إجراء الت�سوية املنا�سبة لل�ضريبة املفرو�ضة فـيهـا على هذه
الأرباح  .ويعتد عند �إجراء الت�سوية بالأحكام الأخرى لهذه االتفاقية  ،ويتم الت�شاور
بني ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني �إذا تطلب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 10
�أربــاح الأ�سهــم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح الأ�سهم امل�شار �إليها فـي الدولة
املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك
الدولة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو عن الن�سب الآتية :
أ� � -صفــر باملائــة ( )%0من �إجمالــي مبلــغ �أربـاح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفـيد �شركة
( بخالف �شركات الت�ضامن ) متلك ب�صفة مبا�شرة ن�سبة ع�شرين باملائة ()%20
على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم .
ب  -ع�شرة باملائة ( )%10من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى .
ال ت�ؤثر هذه الفقرة على ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح
التي تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
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 - 3عل ــى الرغ ــم م ــن �أحك ــام الفق ــرة ( ، )2ف ـ ـ�إن �أرب ــاح الأ�سهم التي تدفعها �شركة مقيمة
فـي دولة متعاقدة �إىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى يجب �أن تعفى من ال�ضريبة
فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4يق�ص ــد بعب ــارة " �أربـ ــاح الأ�سه ــم " امل�ش ــار �إليه ــا فـ ــي ه ــذه امل ــادة الدخـ ــل الـذي يتحق ــق
مــن الأ�سه ــم �أو �أ�سه ــم االنتفــاع �أو حق ــوق �أ�سه ــم االنتــفاع �أو �أ�سهــم التعدي ــن �أو �أ�سهــم
امل�ؤ�س�سني �أو احلقوق الأخ ــرى الت ــي ال تعتــرب مــن قبيــل الديــون وامل�شاركة فـي الأرباح
وكذلك الدخل الذي يخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها كالدخل من الأ�سهم وفقا
لقوانني الدولة التي تقيم فـيها ال�شركة التي توزع الأرباح .
 - 5ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم  -ب�صفته
مقيما بدولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة
التي تدفع الأرباح ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة بها �أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة
الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت ملكية الأ�سهم
التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو ذلك املقر الثابت
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
� - 6إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي توزعها
ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه الدولة الأخرى �أو كانت
ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة �أو مبقر
ثابت كائن فـي هذه الدولة الأخرى  ،وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة
غري املوزعة ال�ضريبة التي ت�سري على �أرباح ال�شركات غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح
الأ�سه ــم املوزعـ ــة �أو الأربـ ــاح غري املوزع ــة تتكون كلي ــا �أو جزئي ــا من �أرب ــاح �أو دخل ن�شـ ـ�أ
فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة ( ) 11
فـوائــد الديـون
 - 1الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت
فـيه ــا وفق ــا لقواني ــن ه ــذه الدولــة  ،ولكـن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة مقيما
بالدولة املتعاقدة الأخرى فـيجب �أال تتجاوز ال�ضريبة املفرو�ضة فـي هذه احلالة ن�سبة
خم�سة باملائة ( )%5من القيمة الإجمالية ملبلغ الفائدة .
 - 3عل ــى الرغ ــم من �أحكام الفقرة ( )2ف�إن الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع
�إىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى تعفى من ال�ضريبة فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4يق�صد بكلمة "الفائدة" الواردة فـي هذه املادة الدخل النا�شئ من مطالبات الديون
بجمي ـ ــع �أنواعه ــا � ،س ــواء كان ــت م�ضمونة �أو غري م�ضمون ــة بره ــن �أو كان ــت تت�ضــمن
�أو ال تت�ضمـ ــن ح ــق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شم ــل عل ــى وج ــه اخل�صـ ــو�ص الدخ ــل
م ــن ال�سن ــدات احلكومي ــة والدخ ــل م ــن ال�سن ــدات �أو ال�صكوك مبا فـي ذلك املكاف�آت
واجلوائ ــز املتعلق ــة به ــذه ال�سن ــدات احلكوميــة �أو ال�سنــدات �أو ال�صك ــوك  .وال تعتبـ ــر
الغرامات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لأغرا�ض هذه املادة .
 - 5ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة  -ب�صفته
مقيمــا فــي دولــة متعاق ــدة  -يبا�شــر فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى التي ن�ش ـ�أت فـيــها
الفائدة ن�شاطا جتاريا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة
الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان طلب الدين الذي
تدف ــع عن ــه الفائ ــدة يرتب ــط ب�صف ــة فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  .يتم
فـي هذه احلالة تطبيق �أحكام املادة (� )7أو املادة ( ، )14بح�سب الأحوال .
 - 6تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة  ،ومع
ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي �سدد الفائدة � -سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة ،
�أو غـري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باملديونية
التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها تلك املن�ش�أة
امل�ستق ــرة �أو ه ــذا املقــر الثابــت  ,فـ ـ�إن الفائدة تعتــرب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة
الكائنة فـيها تلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت .
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� - 7إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما وبيـن
�شخ�ص �آخر �إىل زيادة فـي مبلغ الفائدة املتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة ،
عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها
فـي حال ــة ع ــدم وج ــود تلك العالق ــة  ،فتطب ــق �أحكام هذه املادة على املبلغ امل�شار �إليه
�أخريا فق ــط  ,وفـي ه ــذه احلال ــة يظ ــل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة
وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
الأتــاوى
 - 1ا ألتــاوى التــي تن�ش ـ أ� فـي دولـة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التــي ن�شـ ـ�أت فـيه ــا ومبقت�ض ــى قوانيــن هــذه الدول ــة  ,ولك ــن �إذا ك ــان املال ــك امل�ستف ــيد
من الأتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة الأخرى  ,ف�إن ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو
يجب �أال تزيد على ن�سبة ثمانية باملائة ( )%8من �إجمايل مبلغ الأتاوى .
 - 3يق�صد بكلمة "الأتاوى" الواردة فـي هذه املادة املدفوعات من �أي نوع التي يتم ت�سلمها
مقاب ــل ا�ستخ ــدام � ،أو ح ــق ا�ستخــدام �أي حقوق للم�ؤلف مبا فـي ذلك برامج احلا�سب
ا آللــي والأف ــالم ال�سينمائي ــة � ،أو ت�سجي ــالت الإذاعة ال�صوتية �أو املرئية و�أي براءات
اخت ـ ــراع � ،أو عالم ـ ــات تـجاريـ ــة � ،أو ت�صميـ ــم �أو طـ ــراز �أو خط ـ ــة �أو تركيبـ ــة �أو عملي ـ ــة
�إن ـتـاج �سريــة � ،أو ال�ستخــدام �أو حــق ا�ستخدام املعدات ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية ،
�أو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية .
 - 4ال ت�ســري �أحكــام الفقرتيــن ( )1و (� )2إذا كــان املالــك امل�ستفـيــد من الأتاوى  -ب�صفته
مقيما فــي دولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن�ش�أ فـيها الأتاوى
ن�شاطــا عــن طريــق من�ش ـ�أة م�ستقــرة كائنــة فـيهــا � ،أو ي ـ�ؤدي فـي هــذه الدولــة الأخــرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع
عنها الأتاوى ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،وتطبق
فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
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 - 5تعترب الأتاوى قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيــما فـي هـ ــذه الدولــة ،
ومع ذلــك �إذا كــان لــدى ال�شخ ــ�ص الـذي يدفـع ا ألتــاوى � -ســواء كـان مقيــما فـي دولــة
متعاقدة �أو غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط
بالــحق الــذي ا�ستحقــت عنــه ا ألتــاوى  ،وكانــت هــذه الأتاوى قد حتملتها هذه املن�ش ـ�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة الكائنة فـيها
املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما
وبي ــن �شخ ــ�ص �آخــر � ،إلــى زيادة فـي مبلغ الأتاوى فـيما يتعلق باال�ستخدام �أو احلق
�أو املعلومــات التي دفعـت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع
الأتاوى واملالك امل�ستفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ,فتطبق �أحكام هذه املادة
على املبلغ امل�شار �إليه �أخريا فقط  ,وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات
خا�ضعا لل�ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 13
الأربــاح الر�أ�س ماليــة
 - 1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املادة ( )6والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض
عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
ملبا�شرة ن�شاط من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة
الأخ ــرى � ،أو فـي �أم ــوال منقول ــة تخ ــ�ص مق ــر ثابــت ملقيــم فـي دولــة متعاقدة وكائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة  ،مبا فـي ذلك
الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي هذه املن�ش�أة امل�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع
ب�أكمله) �أو فـي هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 3الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي ال�سفن �أو الطائرات
التي تعمل فـي النقل الدويل �أو فـي الأموال املنقولة املتعلقة بت�شغيل مثل هذه ال�سفن
�أو الطائرات  ،تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة الكائن فـيها مقر الإدارة
الفعلي للم�شروع .
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 - 4الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي �أ�سهم �أو فوائد
مماثلة تنتج �أكرث من خم�سني باملائة ( )%50من قيمتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
مــن �أم ــوال ثابت ــة كائنــة ف ــي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى  ،يجــوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 5الأربــاح الناجم ــة عــن الت�صــرف فـي �أ�سهــم �أو حقــوق �أخــرى التي تخول  -ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر  -ملالكها احل�صول على انتفاع من �أموال ثابتة كائنة فـي دولة متعاقدة ،
يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة .
 - 6الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى بخالف تلك امل�شار �إليها فـي الفقرات
( )1و( )2و( )3و( )4و( )5تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها
املت�صرف فـي هذه الأموال .
املــادة ( ) 14
اخلدمــات ال�شخ�صيــة امل�ستقلــة
 - 1الدخــل ال ــذي يحــ�صل عليــه مقيــم ف ــي دولــة متعاقــدة فـيم ــا يتعل ــق باخلدمـ ــات املهني ــة ،
�أو الأن�شط ــة الأخــرى التــي لها طابــع اال�ستقــالل  ,يخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه
الدولة املتعاقدة ما مل يكن له ب�صفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
لغر�ض ت�أدية �أن�شطته  ,ف�إذا كان له مثل هذا املقر الثابت يجوز للدولة املتعاقدة الأخرى
فر�ض ال�ضريبة على هذا الدخل ولكن بالقدر الذي ين�سب �إىل هذا املقر الثابت .
 - 2ت�شمــل عبــارة "اخلدمــات املهنيــة" علــى وجــه اخل�صــو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية ،
�أو الأدبيــة � ،أو الفنيــة � ،أو التعليميــة �أو �أن�شطــة التدريــ�س  ,وكذلك الأن�شطة امل�ستقلــة
للأطبــاء  ،واملحاميــن  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة ( ) 15
الدخــل مــن الوظيفــة
 - 1مع مراعاة �أحكام املواد ( )16و( )18و( )19من هذه االتفاقية  ،ف�إن الرواتب والأجور
واملكافـ ـ�آت الأخــرى املماثلــة التــي يح�صــل عليهــا مقيــم فـي دولة متعاقـدة مقابل �أداء
وظيفة تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط  ,ما مل ت�ؤدى الوظيفة فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ,فعندئذ يجوز لهذه الدولة الأخرى فر�ض ال�ضريبة على ما يح�صل
عليه من مكاف�أة فـيها .
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 - 2على الرغم من الأحكام الواردة فـي الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم
فـي دولة متعاقدة مقابل �أداء وظيفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة
فقط فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال ب�شرط :
�أ � -أن يك ــون امل�ستل ــم متواج ــدا ف ــي الدول ـ ــة الأخـ ــرى لفتـ ــرة �أو فتـ ــرات ال تتج ــاوز
ف ــي جمموعهـ ــا ( )183يوم ــا خ ــالل �أي فت ــرة اثنــي ع�ش ــر �شه ــرا تب ــد�أ �أو تنته ــي
فـي ال�سنة ال�ضريبية املعنية .
ب � -أن تدف ــع املكافـ ـ�أة ع ــن طري ــق �أو نيابــة عن �صاحــب عمــل غري مقيــم فـي الدولــة
الأخرى .
ج � -أن ال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت ل�صاحب العمل كائن
فـي الدولة الأخرى .
 - 3على الرغم من الفقرات ال�سابقة من هذه املادة  ,ف�إن املكاف�أة التي يتم احل�صول عليها
مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة تعمل فـي النقل الدويل
يج ــوز �أن تخ�ضــع لل�ضريبــة فـي الدولــة املتعاقــدة الكائن فـيها مقر الإدارة الفعلي
للم�شروع .
املــادة ( ) 16
�أتعــاب املديريــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفت ــه ع�ض ــوا فــي جملــ�س الإدارة ل�شرك ــة مقيم ــة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخـرى  ,يجوز
فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة ( ) 17
الفنانــون والريا�ضيــون
 - 1على الرغم من �أحكام املواد ( )7و( )14و( , )15ف�إن الدخل الذي يح�صل عليـه مقيــم
ف ــي دولـ ــة متعاق ــدة ب�صف ـتـ ــه فنانـ ــا كفنان ــي امل�سـ ــرح � ،أو ال�صـ ــور املتحركـ ــة � ،أو الإذاع ــة
�أو التلفزيـ ــون � ،أو مو�سيقـ ـي ــا � ،أو ب�صفت ــه م ــن الريا�ضيي ــن  ,وذلــك مقاب ــل �أن�شطتــه
ال�شخ�صية التي يبا�شرها بهذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ,يجوز �أن يخ�ضع
لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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� - 2إذا كان الدخل يتعلق ب�أن�شطة �شخ�صية يبا�شرها فنان �أو ريا�ضي بهذه ال�صفة  ،وكان
الدخ ــل ال ي�ستح ــق للفن ــان �أو الريا�ضــي نف�ســه ولكــن ل�شخ ــ�ص �آخ ــر  ,ف ـ�إن هــذا الدخـل
 علــى الرغ ــم م ــن �أحك ــام امل ــواد ( )7و( )14و( - )15يج ــوز �أن تفــر�ض عليــه ال�ضريبــةفـي الدولة املتعاقدة التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 - 3ال ت�ســري �أحكــام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كانــت الأن�شطــة التي ي�ؤديها فنان �أو ريا�ضي
ف ــي دولـ ــة متعاق ــدة مدعومــة بالكامــل �أو ب�شـ ـك ــل �أ�سا�سـ ــي مــن ا ألمــوال العام ــة لأي
مـ ــن الدولتيــن املتعاقدتني �أو من �أي من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية
فـي �إطار برامج التبادل الثقافـي �أو الريا�ضي التي تقرها كلتا الدولتني املتعاقدتني .
وفـي هذه احلالة يخ�ضع الدخل الناجت من هذه الأن�شطة لل�ضريبة فقط فـي الدولة
املتعاقدة التي يقيم فـيها الفنان �أو الريا�ضي .
املــادة ( ) 18
املعا�شـــات
مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املادة ( , )19ف�إن املعا�شات واملكاف�آت الأخرى املماثلة التي
دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة �أديت فـي املا�ضي  ,تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه
الدولة فقط .
املــادة ( ) 19
اخلدمــة احلكوميــة
 - 1أ�  -الروات ــب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة  ،التي تدفعها دولة متعاقدة �أو تق�سيم
�سيا�س ــي �أو �سلط ــة حملي ــة �أو �أ�شخا�صه ــا القانون ــية �إىل �أي ف ــرد مقاب ــل م ــا �أداه
من خدمات لتلك الدولة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة
فقط .
ب  -ومــع ذلــك ف ـ�إن هــذه الرواتــب وا ألجــور واملكاف�آت الأخرى املماثلة تخ�ضع لل�ضريبة
ف ــي الدولــة املتعاق ــدة الأخــرى فقــط �إذا كان ــت اخلدمــات قــد متــت ت�أديتها فـي هذه
الدولة  ،وكان الفرد مقيما فـيها ويعترب �إما :
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 - 1من مواطني هذه الدولة .
� - 2أو مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات فقط .
 - 2أ�  -على الرغم من �أحكام الفقرة ( )1ف�إن �أي معا�ش يدفع من �صندوق �أن�ش�أته دولة
متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص القانون العام فـيها �إىل فرد
مقابل �أداء خدمات لهذه الدولة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة �أو �شخ�ص القانون العام
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
ب  -ومع ذلك يخ�ضـع هــذا املع ــا�ش واملكافـ ـ�آت الأخ ــرى املماثلــة لل�ضري ــبة فـي الدول ــة
املتعاقدة الأخرى فقط �إذا كان الفرد مقيما فـي هذه الدولة ومن مواطنيها .
 - 3تطب ــق �أحك ــام املــواد ( )15و( )16و( )17و( )18علــى الرواتــب والأجــور واملعا�شــات
واملكاف�آت الأخ ــرى املماثل ــة مقاب ــل �أداء اخلدم ــات التــي ترتب ــط بن�شــاط تبا�شــره دولــة
متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة حملية �أو �أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام
لهذه الدولة .
املــادة ( ) 20
الأ�ساتــذة والباحثــون
� - 1أي فرد يقيم فـي دولة متعاقدة مبا�شرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة الأخرى  ،وكان يقوم
بناء على دعوة من �أي من اجلامعات �أو الكليات �أو املدار�س املعتمدة �أو �أي من م�ؤ�س�سات
التعليم �أو م�ؤ�س�سات الأبحاث العلمية الأخرى املماثلة بزيارة هذه الدولة املتعاقدة
الأخرى لفرتة ال تزيد على �سنتني من تاريخ و�صوله �إىل هذه الدولة الأخرى فقط
لغر�ض التدري�س �أو �إجراء البحوث �أو كليهما فـي هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو م�ؤ�س�سة
الأبحاث  ،يعفى من ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى عن �أي مكاف�أة يح�صل عليها
من القيام بالتدري�س �أو �إجراء البحوث .
 - 2يق�صد بكلمة "املعتمدة" الواردة فـي الفقرة ( )1االعتماد الذي تقرره الدولة املتعاقدة
الكائنــة فـيه ــا اجلامع ــة �أو الكلي ــة �أو املدر�س ــة �أو �أي من م�ؤ�س�ســات التعليــم �أو م�ؤ�س ــ�سات
الأبحاث العلمية الأخرى املماثلة .
 - 3ال ت�س ــري �أحك ــام ه ــذه امل ــادة عل ــى الدخ ــل مــن �إج ــراء الأبح ــاث �إذا كــان �إج ــرا�ؤها يت ــم
فـي الأ�صل لتحقيق نفع خا�ص ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص بذواتهم .
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املــادة ( ) 21
الطــالب
املبال ــغ الت ــي يح�ص ــل عليه ــا طالــب �أو متــدرب علـى ن�شاط وهو يقيم �أو كان يقيم مبا�شرة
 قبل زيارة الدولة املتعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضر �إىل الدولة امل�شار�إليها �أوال فقط لغر�ض تعليمه �أو تدريبه فـيها وذلك لتغطية م�صاريف �إعا�شته �أو تعليمه
�أو تدريبــه  ،لن تخ�ضــع لل�ضريبة فـي هذه الدولة ب�شرط �أن تكــون هــذه املبالــغ قــد ن�شـ ـ�أت
م ــن م�صادر خارج هذه الدولة .
املــادة ( ) 22
�أنــواع الدخــل الأخــرى
 - 1عنا�صر الدخل ملقيم فى دولة متعاقــدة � ،أيــا ما كــان من�ش�ؤهــا  ،والتــي لــم يتــم تناولـه ــا
فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
 - 2ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )1على الدخل  -بخالف الدخل من الأموال الثابتة وفقا
لتعريفه ــا الوارد فـي الفق ــرة ( )2من املادة رق ــم (� - )6إذا ك ــان من ت�سلم هذا الدخل
مقيما فـي دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ن�شاطا عن طريق من�ش�أة
م�ستق ــرة كائ ــنة فـيها � ،أو يـ ـ�ؤدي فـي هـ ــذه الدولة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة
من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ب�صفة
فعلي ــة بتل ــك املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة �أو ه ــذا املقــر الثابــت  ،ففــي هـذه احلالـة تطبـق �أحـكام
املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
الف�صـل الرابـع
طــرق جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
املــادة ( ) 23
جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
 - 1يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي فـي �أ�سبانيا وفقا لأحكام ت�شريعاتها الداخلية �أو طبقا
للأحكام التالية مع مراعاة الت�شريعات الداخلية لأ�سبانيا :
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أ� � -إذا ح�صل مقيم فـي �أ�سبانيا على دخل ميكن �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان
بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن �أ�سبانيا ت�سمح عندئذ بالآتي :
 - 1خ�صم مبلغ من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم يعادل �ضريبة الدخل
املدفوعة فـي �سلطنة عمان .
 - 2منح خ�صم ال�ضريبة الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات وفقا للت�شريعات الداخلية لأ�سبانيا ,
علــى �أال يتجــاوز هــذا اخل�صــم ذلك اجلــزء من �ضريبــة الدخــل (املح�سوب قبل
�إجراء اخل�صم) واملن�سوب  -بح�سب الأحوال � -إىل الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه
لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان .
ب � -إذا كان الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي �أ�سبانيا معفـيا من ال�ضريبة فـي �أ�سبانيا
مبقت�ضى �أي من �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز لأ�سبانيا  -مع ذلك  -مراعاة
الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي لهذا املقيم .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي على النحو التايل :
أ� � -إذا ح�ص ــل مقيم فـي �سلطــنة عمــان على دخل ميك ــن �أن يخ�ض ــع لل�ضريبــة فـي �أ�سبانيا
مبقت�ضــى �أحكــام ه ــذه االتفاقي ــة  ،ف ـ�إن على �سلطــنة عمــان �أن ت�سمح بخ�صم مبلغ
م ــن ال�ضريب ــة املفرو�ضــة على دخل هذا املقي ــم يع ــادل �ضريبة الدخ ــل املدفوع ــة
فـي �أ�سبانيا ب�شرط �أال يتجاوز هذا اخل�صم ب�أي حال ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل
(املح�سوب قبل �إجراء اخل�صم) واملن�سوب �إىل الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه لل�ضريبة
فـي �أ�سبانيا .
ب � -إذا ك ــان الدخ ــل ال ــذي يح�ص ــل علي ــه مقيم فـي �سلطنة عمان معفـيا من ال�ضريبة
ف ــي �سلطن ــة عم ــان مبقت�ضــى �أي مــن �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز ل�سلطنة عمان
 مــع ذلك  -مراعاة الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقيلهذا املقيم .
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الف�صـل اخلامــ�س
�أحكـــام خا�صــة
املــادة ( ) 24
عــدم التمييــز
 -1ال يج ــوز �إخ�ض ــاع مواطن ــي دول ــة متعاقدة فـي الدولـ ــة املتعاقــدة الأخرى لأي �ضرائب
�أو التزام ــات تتعلـ ــق به ــذه ال�ضرائ ــب تكـ ــون خمتلف ــة �أو �أكث ــر عبئ ــا م ــن ال�ضرائ ــب
�أو االلتزامات ال�ضريبية التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى ممن هم فـي الظروف ذاتها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة ،
وي�سري هذا احلكم على الرغم من �أحكام املادة (� )1أي�ضا على الأ�شخا�ص غري املقيمني
فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
ل�ضرائ ــب تف ــر�ض عليه ــا فـي ه ــذه الدول ــة الأخـرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب
التي تف ــر�ض علـ ــى م�ش ــروعات هــذه الدول ــة الأخ ــرى والت ــي مت ــار�س الأن�شط ــة ذات ــها .
وال يجوز تف�سري هذا الن�ص على �أنه ينطوي على �إلزام �أي دولة متعاقدة مبنح املقيمني
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أي خ�صم �أو �إعفاءات �أو تخفـي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض
ال�ضرائب تبعا للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فـيها .
 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املادة (� )9أو الفقرة ()7
من املادة (� )11أو الفقرة ( )6من املادة ( ، )12ف�إن فوائد الديون والأتاوى والنفقات
الأخرى التي يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يتم خ�صمها لغر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا امل�شروع وفقا لل�شروط
ذاتها كما لو كانت قد دفعت �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا �أو ي�سيطر عليها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �شخ�ص �أو �أكرث مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
لن تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بهذه
ال�ضرائب تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب �أو االلتزامات املتعلقة بها التي
تخ�ضع لها �أو يجوز �أن تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال .
 - 5علــى الرغ ــم من �أحك ــام امل ــادة ( ، )2تطب ــق �أحكام هذه املادة على جميــع �أنواع وفئات
ال�ضرائب .
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املــادة ( ) 25
�إجــراءات االتفــاق املتبــادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو كلتاهما
قـد �أدت �أو ت�ؤدي �إىل �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف لأحكام هذه االتفاقية  ،يجوز
ل ــه بغ ــ�ض النظ ــر عن الأحكام التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني ،
�أن يع ــر�ض منازع ــته عل ــى ال�سلط ــة املخت ــ�صة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الت ــي يقي ــم فـيها
�أو على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع
لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( )24ويجب عر�ض املنازعة خالل فرتة ثالث �سنوات
من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي �أدى �إىل �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف
لأحكام هذه االتفاقية .
� - 2إذا تبي ــن لل�سلـ ــطة املخت ــ�صة �أن املعار�ض ــة لهــا ما يربرها  ،و�إذا مل تكن قادرة بذاتها
عل ــى التو�ص ــل إ�لــى حــل منا�ســب لذلــك  ،ف�إنهــا ت�سعــى �إىل االتفــاق املتبادل مع ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض ال�ضريبة املخالفة
لأحكام االتفاقية  .ويطبق �أي اتفاق يتم التو�صل �إليه بغ�ض النــظر عــن مــدد الت ــقادم
املحــددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .
 - 3ت�سعى ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني �إىل التو�صل عن طريق االتفاق
املتب ــادل حلــل �أي �صعوبــات �أو �ش ــك ين�ش ـ أ� فـيمــا يتعلــق بتف�سيــر �أو تطبيــق �أحكــام هــذه
االتفاقية  ،كما يجوز لهما الت�شاور معا لتجنب االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي
مل يتم الن�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�شرة فـيما بينهما
بغر�ض التو�صل �إىل اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .
املــادة ( ) 26
تبــادل املعلومــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور لتطبيق �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو �إنفاذ القوانني
الداخلي ــة املتعلق ــة بال�ضرائ ــب بك ــل �أنواع ــها وتو�صيفاته ــا التــي يت ــم فر�ض ــها نياب ــة
عـ ــن الدولتـ ــني املتعاقدتي ــن �أو تق�سيماته ــما ال�سيا�سي ــة �أو ال�سلطـ ــات املحلي ــة بهم ــا
ف ــي احلدود التي ال تكون فـيها هذه ال�ضرائب غري متفقة مع �أحكام االتفاقيــة  .يتم
تبادل املعلومات دون التقيد ب�أحكام املادتني ( )1و (. )2
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 - 2وتعامل �أي معلومات حت�صل عليها �أي دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة ( )1كمعلومات
�سرية �أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة
ويف�ضى بها فقط للأ�شخا�ص �أو ال�سلطات (مبا فـيها املحاكم واجلهات الإدارية)
املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو التنفـيذ �أو االتهام �أو الف�صل فـي اال�ستئنافات املتعلقـة
بال�ضرائب امل�شار �إليها فـي الفقرة ( . )1وعلى �أولئك الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات
ا�ستخدام املعلومات لهذه الأغرا�ض فقط  ،ولكن يجوز لهم �إف�شاء �سريتها عند نظر
الدعاوى الق�ضائية �أمام املحاكم �أو عند �إ�صدار الأحكام الق�ضائية .
 - 3ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( )1و( )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
�أ  -التخ ــاذ �إج ــراءات �إداري ــة مبــا يخالف القوانني والإجراءات الإدارية لهذه الدولة
�أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -لتقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو الإجراءات الإدارية
املعتادة فـي هذه الدولة �أو فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -لتقديــم معلومــات ت ـ�ؤدي �إىل �إف�شاء �أ�ســرار �أي حرفة �أو ن�شاط �أو �صناعــة �أو جتارة
�أو مهـ ـن ــة �أو معلومـ ــات �أو طريقـ ــة جتاريـ ــة يك ــون �إف�ش ــاء �سريــة �أي منها متعار�ضا
مع النظام العام .
 - 4فـي حالة طلب �أي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املادة  ،تقوم الدولة املتعاقدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صول على املعلومات املطلوبة
حتى �إذا كانت هذه الدولة الأخرى لي�ست بحاجة لهذه املعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية .
ويخ�ضع االلتزام الوارد باجلملة ال�سابقة للقيود املبينة بالفقرة ( )3ولكن لن تف�سر
ه ــذه الق ــيود ب ـ�أي حــال م ــن الأح ــوال عل ــى �أنــها ت�سمــح لأي دولــة متعاقدة باالمتناع
عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أن لي�س لها م�صلحة داخلية فـي هذه املعلومات .
 - 5ل ــن تف ــ�سر �أحك ــام الفق ــرة ( )3ب�أي ح ــال من الأح ــوال على �أنه ــا ت�سم ــح لأي دول ــة
متعاق ــدة باالمت ــناع ع ــن تقديــم املعلوم ــات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها �أي
م�صــرف �أو م�ؤ�ســ�سة مالي ــة �أخ ــرى �أو نائــب �أو �شخــ�ص يت�صــرف فـي وكالة �أو ب�صفــته
م�ؤمتنا �أو ب�سبب �أن املعلومات لها عالقة مب�صالح ملكية فـي �أحد الأ�شخا�ص .
-23-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

املــادة ( ) 27
�أع�ضــاء البعثــات الدبلوما�سيــة وامل�س�ؤولــون القن�صليــون
ال يرتت ــب عل ــى ه ــذه االتفاق ــية الإخالل باالمتيازات ال�ضريبية املقررة لأع�ضاء البعثات
الدبلوما�سية �أو امل�س�ؤولني القن�صليني مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل �أو مبقت�ضى
�أحكام اتفاقيات خا�صة .
املــادة ( ) 28
ملــحق االتفاقيــة
يعترب امللحق املرفق جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
الف�صـل ال�سـاد�س
�أحكـــام نهائيـــة
املــادة ( ) 29
�سريـــان االتفاقيــة
 - 1تخطــر كل مــن الدولتيــن املتعاقدتيــن الدولــة املتعاقــدة الأخــرى من خالل القنوات
الدبلوما�سية با�ستكمال الإجراءات الداخلية التي تتطلبها �أي من الدولتني املتعاقدتني
لنفاذ �أحكام هذه االتفاقية .
 - 2وت�ســري هــذه االتفاقيــة بعد انق�ضاء فرتة ثالثة �أ�شهر مــن تاريــخ ت�سلــم �آخر هذيــن
الإخطارين امل�شار �إليهما فـي الفقرة ( ، )1وحينئذ تكون �أحكام االتفاقية نافذة وفقا
ملا ي�أتي :
أ�  -فـيما يتعل ــق بال�ضرائ ــب املخ�صوم ــة مــن املنبــع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة
فـي احل�ساب اعتبارا من �أو بعد تاريخ �سريان هذه االتفاقية .
ب  -فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد تاريخ �سريان
هذه االتفاقية .
ج  -فـيمــا يتعــلق بجمــيع احلــاالت ا ألخــرى  ،اعتبارا من �أو بعد تاريخ �سريــان هذه
االتفاقية .
 - 3ت�سمح �أحكام املادة ( )26من هذه االتفاقية بتبادل املعلومات لأي �سنة �ضريبية وفقا
لقانون الدولة املتقدمة بطلب احل�صول على معلومات .
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املــادة ( ) 30
�إنهــــاء االتفاقيـــة
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز
لأي من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية ب�إخطار
�إنهاء كتابي يوجه للدولة الأخرى قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية
تبد أ� اعتبارا من �أو بعد انق�ضاء فرتة خم�س �سنوات من تاريخ �سريان االتفاقية  ،وفـي هذه
احلالة يوقف �سريان هذه االتفاقية كما يلي :
 - 1فـيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي
احل�ساب اعتبارا من �أو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .
 - 2فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد نهاية تلك
ال�سنة امليالدية .
 - 3فـيما يتعلق بجميع احلاالت الأخرى  ،فـي �أو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .
�إثباتا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما بالتوقيع على هذه االتفاقية .
ح ـ ـ ــررت فـ ـ ــي مدينـ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط فـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم  30م ـ ـ ــن جمـ ـ ـ ــادى الآخ ـ ـ ــرة 1435هـ املوافـ ـ ــق
 30مــن ابري ــل 2014م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية والأ�سبانية والإجنليزية ولكل
منها حجيـة مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف على التف�سري بني الن�صو�ص  ،يتم حله وفقا
للإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )25من هذه االتفاقية .
عن مملكة �أ�سبانيا
غـونـثـالـ ـ ــو دي بـيـنتـ ـ ــو
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية

عـن �سلطنـة عمـان
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
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امللحـــق
عند التوقيع على االتفاقية بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي
ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،اتفق املوقعان �أدناه على الأحكام
الآتية والتي تعترب جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية :
�أوال  :ا�ستحقاق املزايا :
�أ  - 1 -ال يجـ ـ ــوز تف�س ـيـ ــر هـ ــذه االتفاقيـ ـ ــة ليق�صــد بهـ ــا حرمـ ــان دولـ ــة متعاقـ ــدة
مـ ــن تطبي ـ ــق �أحكامه ـ ــا القانوني ـ ــة الداخليـ ـ ــة املتعلق ـ ــة مبنـ ــع التهـ ــرب
ال�ضريبــي �أو التجنــب ال�ضريب ــي  .وب�صف ــة خا�صـ ــة  ،يج ــوز تطبيـ ــق هـ ــذه
الأحك ــام فـي حاالت ا�ستغالل القانون مبا فـي ذلك االتفاقيات ال�ضريبية .
 - 2يكون مفهوما �أن املزايا امل�ستحقة مبوجب هذه االتفاقية ال متنح ل�شخ�ص
لي�س هو املالك امل�ستفـيد من عنا�صر الدخل النا�شئ من الدولة املتعاقدة
الأخرى .
 - 3فـي حالة �أ�سبانيا  ،ال متنع هذه االتفاقية �أ�سبانيا من تطبيق قواعد رقابتها
الداخلية على ال�شركات الأجنبية (�سي �إف �سي�س) .
 - 4ال ت�س ــري �أحكــام املــواد ( )10و( )11و( )12و(� )13إذا كان الغر�ض الرئي�سي
�أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي �شخ�ص يخت�ص ب�إن�شاء �أو حوالة الأ�سهم
�أو �أي حقوق تدفع عنها �أرباح �أو �إن�شاء �أو حوالة مطالبات الديون التي
تدفــع عنــها الفوائــد �أو �إنـ�شاء �أو حوالة احلقوق التي تدفع عنها الأتاوى
هو اال�ستفادة من �أحكام هذه املادة عن طريق هذا الإن�شاء �أو احلوالة .
ب  -بالإ�ش ــارة للم ــواد ( )10و( )11و( )12و( : )13بالرغ ــم مــن بقيــة �أحكــام هــذه
االتفاقية  ،ال ت�سري �أحكام املواد ( )10و( )11و( )12و( )13فـي حالة :
أ�  -حتقق دخل كيان لدولة متعاقدة يدفع �أرباحا �أو فوائد �أو �أتاوى �أو �أرباحا
ر�أ�س مالية ملقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى من �سلطة لي�س لها اتفاقية
ازدواج �ضريبي مع الدولة املتعاقدة الأخرى .
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ب  -كان ذلك الدخل معفـيا �أو غري خا�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار
�إليها �أوال .
�أي كيان ال يحق له وفقا للفقرة الفرعية ال�سابقة جني مزايا االتفاقية
فـيما يتعلق بعنا�صر الدخل امل�شار �إليها �أعاله يجوز مع ذلك منحه هذه
املزايا �إذا وافقت ال�سلطات املخت�صة فـي الدول املتعاقدة وفقا للمادة ()25
م ــن االتفاقي ــة (�إجــراءات االتف ــاق املتبــادل) علــى �أن �إن�شــاء الكيــان و�سيــر
عمليات ــه ت�أ�س ــ�س وفق ــا لبواعــث جتاري ــة �سليم ــة وبالتالــي فهــو ال يه ــدف
فـي الأ�سا�س �إىل احل�صول على هذه املزايا .
ثانيــــا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )2
يقــ�صد بكلمــة "ال�ضريب ــة" ال�ضريبــة العمانيــة �أو ال�ضريبــة الأ�سبانيــة  ،ح�سبما
يقت�ضي ــه الن ــ�ص ولكن ــها ال ت�ش ــمل �أي مبل ــغ م�ستح ــق فـيم ــا يتعل ــق ب�أي إ�خ ــالل
�أو �إهمال بالن�سبة لل�ضرائب التي ت�سري عليها هذه االتفاقية �أو ما ميثل غرامة
مفرو�ضة بالن�سبة لهذه ال�ضرائب .
ثالثـــا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )4
لأغرا�ض الفقرة ( )1من املادة ( ، )4فـي حالة �سلطنة عمان  ،ت�شمل عبارة "مقيم
فـي دولة متعاقدة" �أي فرد له وجود فعلي �أو �سكن دائم �أو �سكن معتاد فـي �سلطنة
عمان وترتبط عالقاته ال�شخ�صية واالقت�صادية ب�سلطنة عمان �أكرث من �أي دولة
�أخرى .
رابعـــا  :بالإ�شارة �إىل املادتني ( )4و (: )19
لأغـ ـ ــرا�ض الفقـ ـ ــرة ( )1م ــن امل ـ ــادة ( )4وامل ـ ــادة ( ، )19تعنـ ــي عب ـ ــارة "�شخـ ــ�ص
مــن �أ�شخ ــا�ص القان ــون الع ــام" �شخ ــ�ص مت ت�أ�سيــ�سه لأداء وظيفــة عامة مبوجب
مر�س ــوم �سلطان ــي ب�سلطنــة عم ــان �أو ق ــرار مــن الربملان الأ�سبانــي على �أن يكون
مملوكا بالكامل حلكومة �سلطنة عمان �أو حكومة �أ�سبانيا .
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خام�سا :بالإ�شارة �إىل املادة (: )7
فـيما يتعلق بالفقرة ( )3من املادة ( ، )7يجب �أال يقت�صر �إجمايل مبلغ امل�صروفات
الذي يجوز خ�صمه فـي حتديد �أرباح املن�ش�أة امل�ستقرة فقط على قيمة امل�صروفات
التي حتملتها ذات املن�ش�أة امل�ستقرة لتحقيق الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة  ،بل يجب
�أن ي�شم ــل كذل ــك النفق ــات الت ــي تكبده ــا امل�ش ــروع ف ــي الدولــة التي يقيم فـيها
�أو فـي دولة ثالثة  ،على �أن ت�ساهم تلك النفقات فـي حتقيق الدخل اخلا�ضع
لل�ضريبة للمن�ش�أة امل�ستقرة .
�ساد�سا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )10
فـيـا يتعل ــق باملـ ــادة ( ، )10يكـ ـ ــون مفهومــا  -برغـ ــم �أي �أحكـ ــام �أخ ــرى مــن هذه
االتفاق ـي ــة  -عندمـ ــا يك ــون ل�شركـ ــة مقيمـ ــة بدولـ ــة متعاق ــدة من�شـ ـ�أة م�ستق ــرة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ف�إنه ال يجوز على الدولة املتعاقدة الأخرى فر�ض
�ضريبـ ــة عل ــى ح ــواالت الأربـ ــاح �أو مــا فـي حكمه ــا التـي تقــوم املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة
بتحويلهــا �إىل ال�شركة التي تقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
�سابعا  :بالإ�شارة �إىل املادتني ( )10و(: )11
لأغرا�ض املادتني ( )10و( ، )11ت�شمل عبارة "حكومة " :
أ�  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 - 1البنك املركزي العماين .
� - 2صندوق االحتياطي العام للدولة .
� - 3صندوق اال�ستثمار العماين .
� - 4أي �شخ ـ ــ�ص مـ ـ ــن �أ�شخـ ـ ــا�ص القانـ ـ ــون الع ـ ـ ــام �أو هيـ ـئـ ــة متلكـ ـ ـ ــها
كليـ ـ ــا �أو جزئيـ ـ ــا حكومـ ــة �سلطن ــة عم ــان بح�س ــبما يتـم االتفـاق بيــن
ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني .
ب  -بالن�سبة ململكة �أ�سبانيا :
 - 1البنك املركزي الأ�سباين .
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 - 2م�ؤ�س�سة االعتماد الر�سمي .
� - 3أي م�ؤ�س�سة �أخرى تن�شئها الدولة �أو تق�سيم �سيا�سي يتبع لها �أو �سلطة
حمليــة معتــرف بــها كجــزء ال يتجــز�أ من الدولة �أو تق�سيم �سيا�ســي
يتب ــع لهــا � ،أو �سلطــة حملــية بح�ســبما يتــم االتفــاق بني ال�سلطات
املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني .
ثامنا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )16
ت�شمل عبارة " جمل�س �إدارة " �أي كيان مماثل ي�ؤدي نف�س املهام .
تا�سعا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )26
 - 1بالرغ ــم مــن الفقــرة ( )2م ــن امل ــادة ( )26مــن االتفاقيــة  ،يج ــوز ا�ستخــدام
املعلومات التي ت�ستلمها دولة متعاقدة لأغرا�ض �أخرى عندما ميكن ا�ستخدام
هذه املعلومات ملثل هذه الأغرا�ض الأخرى مبوجب قانون الدولة املتقدمة
بالطلب ومبوافقة ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املزودة باملعلومات على مثل
هذا اال�ستخدام .
 - 2يكون مفهوما �أن يتم اتباع الإر�شادات التالية عند تطبيق �أحكام املادة ()26
من االتفاقية :
�أ  -تعريف ـ ــات :
يكون مفهوما لأغرا�ض هذا امللحق ما يلي :
�أ  -تعن ـ ـ ــي عبـ ــارة "�إجـ ــراءات جمـ ــع املعلومـ ــات" �أي �أحكـ ــام قانونيـ ــة
�أو �إجراءات �إدارية �أو ق�ضائية متكن دولة متعاقدة من احل�صول
على وتوفـري املعلومات املطلوبة .
ب  -تعني عبارة "معلومات" �أي وقائع �أو بيان �أو �سجل من �أي �شكل .
ج  -تعني عبارة "�شركة تداول عام" �أي �شركة تندرج فئة �أ�سهمها
الأ�سا�سية فـي بور�صة معرتف بها بعمان �أو �أ�سبانيا ب�شرط �أن
تكون �أ�سهمها قابلة لل�شراء �أو البيع بوا�سطة اجلمهور  .ميكن
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�شراء �أو بيع الأ�سهم "بوا�سطة اجلمهور" �إذا مل يكن ذلك ال�شراء
�أو البي ــع مقت ــ�ص ــرا �ضم ــنا �أو �صراح ــة عل ــى جمموعــة حم ــددة
من امل�ستثمرين .
د  -تعنــي عبارة "فئة الأ�سهم الأ�سا�سية" فئة �أو فئات الأ�سهم التي
متثل غالبية حق الت�صويت وقيمة لل�شركة .
هـ  -تعنــي عبــارة "�صنــدوق �أو نظــام اال�ستثــمار اجلماعــي" �أي �آليــة
ا�ستثمار جماعية بغ�ض النظر عن �شكلها القانوين .
و  -تعن ــي عب ــارة " �إخط ــار" �إي�ص ــال امل�ستن ــدات �إل ــى املقيمي ــن بـ ـ�أي
من دولتي التعاقد وفقا للقواعد التي حتكم �إي�صال امل�ستندات
فـي تلك الدولة .
ب  -تبادل املعلومات عند الطلب :
 - 1على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة  -عند الطلب  -توفـري
معلومات للأغرا�ض امل�شار �إليها فـي املادة ( . )26يجوز تبادل مثل
هذه املعلومات دون اعتبار ما �إذا كان الت�صرف الذي يتم التحقيق
فـيــه ي�شكــل جرميــة وفقــا لقوانيــن تلــك الدولــة املتعاقــدة ف ــي حالــة
حدوثه فـيها .
� - 2إذا كانت املعلومات التي بحوزة �سلطة خمت�صة لدولة متعاقدة غري
كافـية لتمكنها من االمتثال لطلب املعلومات  ،ف�إن على تلك الدولة
ا�ستخدام �إجراءات جمع املعلومات لتوفـري املعلومات املطلوبة للدولة
املتعاقدة الأخرى  ،حتى و�إن مل تكن الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال
فـي حاجة لتلك املعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية اخلا�صة بها .
� - 3إذا طلــبت �سلطــة خمت�صــة فــي دولة متعاق ــدة معلومــات من �سلطــة
خمت�صة فـي دولة متعاقدة �أخرى حتديدا  ،ف�إن على ال�سلطة املخت�صة
ف ــي تل ــك الدول ــة املتعاق ــدة ا ألخــرى  -وفق ــا للمــادة ( - )26توفـريه ــا
�إلــى احلــد الــذي ت�سم ــح به قوانينهــا الداخلية فـي �شكل �إيــداع �شهــود
و�إيداع ن�سخ معتمدة من ال�سجالت الأ�صلية .
-30-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

 - 4عل ـ ــى ك ـ ـ ـ ــل دولـ ـ ــة متعاق ـ ـ ــدة الت�أكـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن �أن �سلطاتهـ ـ ـ ــا املخت�ص ـ ـ ــة
 للأغ ــرا�ض املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي امل ــادة ( - )26خمولـ ــة باحل�ص ــولعلى وتوفـري الآتي عند الطلب :
�أ  -املعلومــات الت ــي حتتف ــظ به ــا البنـ ــوك وامل�ؤ�سـ ــ�سات املالي ــة الأخ ــرى
و�أي �شخـ ــ�ص مبـ ــا يت�ضـ ــمن املعينيـ ــن والأمن ـ ــاء العامليــن بوكالة
�أو جهة ائتمانية .
ب  - 1 -املعلومات املتعلقة بامللكية القانونية واملالك املنتفع لل�شركات ،
وال�شراكات  ،وامل�ؤ�س�سات وغريها من الأ�شخا�ص وفـي حدود
قيود املادة (� )1أي �أ�شخا�ص �آخرين فـي ملكية مت�سل�سلة مبا
ي�شم ــل  -ف ــي حال ــة نظ ــم اال�ستثم ــار اجلماعي ــة  -معلوم ــات
عن الأ�سهم والوحدات وغريها من املنافع .
 - 2فـي حالة االئتمانات  ،معلومات عن امل�ؤ�س�سني والأمناء احلماة
وامل�ستفـيدين .
 - 3فـي حالة امل�ؤ�س�سات  ،معلومات عن امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء جمل�س
الت�أ�سي�س وامل�ستفـيدين .
وعالوة على ذلك  ،ال تلزم املادة ( )26الدول املتعاقدة باحل�صول
على �أو توفـري معلومات ملكية فـيما يتعلق ب�شركات التـ ــداول
العـ ــام �أو �صناديـ ـ ــق اال�ستثمـ ـ ــار اجلماعـ ــي العامـ ــة �إال �إذا �أمكــن
احل�صول عليها بدون الت�سبب فـي م�صاعب خملة .
 - 5على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة  -عند طلب معلومات وفقا
لالتفاقيـ ــة م ــن ال�سلطـ ـ ــة املخت�ص ـ ــة فـي الدولــة املتعاقدة ا ألخــرى -
توف ــري املعلوم ــات التالي ــة لل�سلط ــة املخت�ص ــة فــي الدول ــة املتعاق ــدة
الأخرى لت�أكيد وثاقة �صلة املعلومات املطلوبة باملو�ضوع من الناحية
املنظورة :
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أ�  -هوية ال�شخ�ص مو�ضع االختبار �أو التحري .
ب  -بي ــان باملعلوم ــات املطلوب ــة ي�شتمــل على طبيعتـها وال�شكل الذي
ترغب الدولة املتعاقدة املتقدمة بطلب احل�صول عليها �أن ت�ستلمها
من الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -الغر�ض ال�ضريبي الذي تطلب لأجله املعلومات .
د � -أ�س�س االعتقاد ب�أن املعلومات املطلوبة فـي حوزة الدولة املتعاقدة
الأخ ــرى �أو �أنهـ ــا تق ــع فـ ــي ملكي ــة �أو �سيط ــرة �شخ ــ�ص موج ــود
فـي اخت�صا�ص �سلطة الدولة املتعاقدة الأخرى .
هـ � -إىل حد ما هو معلوم  ،ا�سم وعنوان �أي �شخ�ص يعتقد �أنه ميلك
املعلومات املطلوبة .
و  -بيان ب�أن الطلب يتما�شى مع القانون واملمار�سات الإدارية للدولة
املتعاقدة املتقدمة بطلب املعلومات  ،و�إذا كانت املعلومات املطلوبة
موجودة فـي اخت�صا�ص �سلطة الدولة املتعاقدة ف�إنه يكون ب�إمكان
ال�سلطة املخت�صة لتلك الدولة املتعاقدة احل�صول على املعلومات
وفق ــا لقواني ــن تل ــك الدول ــة املتعاق ــدة �أو فـ ــي امل�س ـ ــار الطبيعـ ــي
للممار�سة الإدارية ومبا يتما�شى مع هذه االتفاقية .
ز  -بيان ب�أن الدولة املتعاقدة املتقدمة بطلب املعلومات قد اتبعت كل
الو�سائل املتوفرة فـي �أرا�ضيها للح�صول على املعلومات ما عدا
تلك التي من �ش�أنها �أن تثري �صعوبات خملة .
 - 6تقوم ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة ب�إر�سال املعلومات املطلوبة
ف ــي �أقــرب وقــت �إىل الدولة املتعاق ــدة الأخ ــرى  .ول�ضمــان �سرعــة
اال�ستجابة  ،ف�إن ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها
�أوال �ستقوم بالآتي :
�أ  -الت�أك ــد م ــن ا�ست ــالم الطل ــب مكتوبــا بوا�سطــة ال�سلط ــة املخت�ص ــة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فـي مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام بعد
اال�ستالم .
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ب � -إبالغ ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ب�أي ق�صور
فـي الطلب � -إن وجد  -فـي غ�ضون ( )60يوما من ت�أكيد ا�ستالم
الطلب .
ج � -إذا عجــزت ال�سلطــة املختــ�صة ف ــي الدولــة املتعاقــدة امل�شار �إليها
�أوال عن احل�صول على وتوفـري املعلومات فـي غ�ضون ( )90يوما
م ــن ت�أكي ــد ا�ســتالم الطلــب  -مبا فـي ذلك �إذا واجهت �أي عوائق
ف ــي توف ــري املعلوم ــات �أو �إذا امتنع ــت عـ ــن توفـي ــرها  -فعليه ــا �أن
تبلــغ الدولة املتعاقدة الأخرى فورا وتو�ضح �سبب عدم الإمكانية
هذا وطبيعة العوائق �أو �سبب امتناعها  .وعلى الدولة املتعاقدة
الأخــرى �أن تقـ ــرر م ــا �إذا كان ــت �ستعي ــد �إر�س ـ ــال طلبــها �أم ال � .إذا
قررت عدم �إعادة �إر�سال طلبها  ،ف�إن على الدول املتعاقدة ب�شكل
غري ر�سمي ومبا�شر  -عن طريق اتفاقية م�شرتكة �أو غري ذلك -
مناق�شة �إمكانيات حتقيق الهدف من الطلب والت�شاور فـيما بينها
حول طريقة حتقيق ذلك الهدف .
د  -توفـيــر املعلوم ــات ف ــي موعــد ال يتج ــاوز �ستــة �أ�شهــر بعــد تاريــخ
ت�أكيــد ا�ستــالم الط ــلب  .ف ــي بعــ�ض احلــاالت املعقدة  ،ميكن لكلتا
ال�سلطتني االتفاق على موعد نهائي يزيد على ذلك .
ال ت�ؤث ـ ــر القيـ ـ ــود الزمن ـ ـي ــة املبين ـ ــة فـ ــي ه ــذه امل ــادة  -ب�أي �شك ــل -
عل ـ ــى �سالمة وقانونية املعلومــات التــي يتــم تبادله ــا وفقا لهذه
االتفاقية .
 - 7ميكن لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني  -عن طريق
االتفاق املتبادل بينهما  -حتديد الطريقة التي يتم بها تقدمي طلبات
املعلومات .
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ج  -احتمال رف�ض طلب :
 - 1ال ينبغي �أن يطلب من الدولة املتعاقدة التي يطلب منها توفـري
معلومات �أن حت�صل على �أو توفر معلومات ال يجوز للدولة املتعاقدة
الأخرى املتقدمة بالطلب احل�صول عليها وفقا لقوانينها اخلا�صة
لأغرا�ض �إدارة �أو تطبيق قوانينها ال�ضريبية اخلا�صة .
 - 2ال يجوز �أن تفر�ض �أحكام هذه االتفاقية على �أي دولة متعاقدة �إلزاما
باحل�صول على �أو توفـري معلومات من �ش�أنها �أن تف�ضي مبرا�سالت
�سريــة بيــن حمــام �أو موكله �أو �أي ممثل خمول �آخر عندما تكون هذه
املرا�سالت :
أ�  -قد �أجريت لأغرا�ض طلب �أو توفـري ن�صائح قانونية .
ب � -أجري ــت بغ ـ ــر�ض ا�ستخدامه ـ ــا ف ــي �إج ـ ــراءات قانوني ــة ماث ـلـ ــة
�أو متوخاة .
 - 3يجوز لدولة متعاقدة �أن ترف�ض طلب معلومات �إذا طلبت الدولة
املتعاقدة الأخرى املعلومات لإدارة �أو تطبيق حكم من قانون ال�ضريبة
للدولـ ـ ــة املتعاق ـ ــدة ا ألخ ـ ــرى � ،أو لأي متطلب ــات مرتبـ ـطـ ــة بذل ـ ــك
مـ ــن �ش�أنه ــا �أن متيز �ض ــد مواطن من الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها
�أوال عن ـ ــد مقارنت ـ ــه م ــع مواط ـ ــن مــن الدول ــة املتعاق ـ ــدة ا ألخـ ـ ــرى
ف ــي نفــ�س الظروف .
د  -طلبات الإخطار :
يكون مفهوما �أن التعاون بني كلتا الدولتني املتعاقدتني يت�ضمن تقدمي
امل�ساعدة فـي الإخطارات فـي الإطار التايل :
 - 1على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة  -فـي حالة طلب ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  -ووفقا للقوانني التي حتكم
الإخط ـ ــار ع ــن معلومــات مــن هذا القبيــل فـي الدولة املتعاقدة امل�شار
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�إليها �أوال  -عند اال�ستطاعة  -وعن القرارات �أو �أي معلومات �أخرى
قد تن� أش� من ال�سلطات الإدارية للدولة املتعاقدة الأخرى فـيما يتعلق
بتطبيق ال�ضرائب من �أي نوع وو�صف يتم فر�ضها بالنيابة عن الدول
املتعاقدة .
 - 2على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة �إبالغ ال�سلطة املخت�صة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن ا�سم وعنوان و�أي معلومات �أخرى
مرتبطــة تتعلــق باملر�ســل  -فـ ــي حالــة تقدي ــم طلــب بالإخط ــار � -إذا
توفرت مثل هذه املعلومات .
 - 3على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة ت�أكيد ا�ستالم طلب مكتوب
�إىل ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى وعليها �إخطار
ال�سلطة املخت�صة ب�أي �أوجه ق�صور فـي الطلب .
 - 4ميكن لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتيــن املتعاقدتــني  -عــن طريــق
االتفـ ــاق املتبـ ــادل بينهم ـ ــا  -حتديـ ــد الطريقـ ــة التي يت ــم بهــا تقديـم
طلبات املعلومات .
هـ  -اللغ ــة :
يت ـ ــم �إع ـ ــداد طلب ـ ــات امل�ساعـ ــدة واجلـ ــواب عليـ ـه ــا باللـ ـغ ــة الأ�سبانيـ ــة
والإجنليزية �أو باللغة العربية والإجنليزية .
�إثبات ـ ــا ملـ ــا تق ــدم ق ــام املوقع ــان �أدن ــاه مبوجــب ال�سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذا امللحق .
حـ ـ ـ ــررت ف ـ ـ ــي مدينـ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم  30مـ ـ ـ ــن جم ـ ـ ــادى الآخ ـ ـ ــرة 1435هـ املواف ـ ــق
 30من ابريل 2014م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية والأ�سبانية والإجنليزية ولكل
منها حجيـة مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف على التف�سري بني الن�صو�ص  ،يتم حله وفقا
للإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )25من هذه االتفاقية .
عن مملكة �أ�سبانيا
غـونـثـالـ ـ ــو دي بـيـنتـ ـ ــو
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية

عن �سلطنـة عمـان
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
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AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND THE
KINGDOM OF SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
The Sultanate of Oman and The Kingdom of Spain, desiring to conclude an
Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:
CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT
Article 1
PERSONS COVERED
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the
Contracting States.
Article 2
TAXES COVERED
1-This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting
State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.
2 - There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or
on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable
or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by
enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3 - The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
a - in the case of the Kingdom of Spain:
i - the income tax on individuals;
ii - the corporate income tax;
iii - the income tax on non residents; and
iv - the local taxes on income;
(hereinafter referred to as “Spanish Tax”);
b - in the case of the Sultanate of Oman:
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i - the income tax;
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
4 - The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes
that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in
place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall
notify each other of significant changes which have been made in their respective
taxation laws.
CHAPTER II
DEFINITIONS
Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1 - For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a - the term “Spain” means the Kingdom of Spain and, when used in a
geographical sense, means the territory of the Kingdom of Spain,
including inland waters, the air space, the territorial sea and any area
outside the territorial sea upon which, in accordance with international
law and on application of its domestic legislation, the Kingdom of Spain
exercises or may exercise in the future jurisdiction or sovereign rights
with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their
natural resources;
b - the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of
Oman and the islands belonging thereto, including, the territorial waters,
the air space and any area outside the territorial waters over which the
Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws
of the Sultanate of Oman, exercise jurisdiction or sovereign rights with
respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the
sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;
c - the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean
the Sultanate of Oman or the Kingdom of Spain as the context requires;
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d - the term “person” includes an individual, a company and any other body
of persons;
e - the term “company” means any body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax purposes;
f - the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other
Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a
resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident
of the other Contracting State;
g- the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft
operated by an enterprise that has its place of effective management in
a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;
h - the term “competent authority” means:
i - in the case of the Kingdom of Spain, the Minister of Finance and
Public Administrations or his authorised representative;
ii - in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its
authorised representative;
i - the term “national” means:
i - any individual possessing the nationality of a Contracting State;
ii - any legal person, partnership or association deriving its status as such
from the laws in force in a Contracting State.
2 - As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State,
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have
the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes
of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable
tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other
laws of that State.
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Article 4
RESIDENT
1 - For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence, place of management, place of registration
or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any
political subdivision or local authority, or statutory body thereof. This term,
however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect
only of income from sources in that State.
2 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident
of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a - he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a
permanent home available to him; if he has a permanent home available
to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital
interests);
b - if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined,
or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall
be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual
abode;
c- if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d - if he is a national of both States or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual
agreement.
3 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be
a resident only of the State in which its place of effective management is situated.
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Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
1 - For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly
or partly carried on.
2 - The term “permanent establishment” includes especially:
a- a place of management;
b - a branch;
c - an office;
d - a factory;
e - a workshop; and
f - a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of
natural resources.
3 - A building site or construction or assembly or installation project constitutes a
permanent establishment only if it lasts more than nine months.
4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent
establishment” shall be deemed not to include:
a - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of
goods or merchandise belonging to the enterprise;
b - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the
enterprise;
e - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or
auxiliary character;
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f - the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of
activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall
activity of the fixed place of business resulting from this combination is of
a preparatory or auxiliary character.
5 - Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person - other
than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies - is acting
on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting
State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that
enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State
in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise,
unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph
(4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this
fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that
paragraph.
6 - An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting State merely because it carries on business in that State through
a broker, general commission agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their
business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or
almost wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed
between the enterprise and the agent in their commercial and financial relations
which differ from those which would have been made between independent
enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within
the meaning of this paragraph.
7 - The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or
is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State,
or which carries on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.
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CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1 - Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.
2 - The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The
term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock
and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of
general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property
and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships
and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3 - The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct
use, letting, or use in any other form of immovable property.
4 - Where the ownership of shares or other rights directly or indirectly entitles
the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property, the
income from the direct use, letting or use in any other form of such right to
the enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable
property is situated.
5 - The provisions of paragraphs (1), (3) and (4) shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to income from immovable property
used for the performance of independent personal services.
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Article 7
BUSINESS PROFITS
1 - The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2 - Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed
to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if
it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the
enterprise of which it is a permanent establishment.
3 - In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed
as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent
establishment, including executive and general administrative expenses so
incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated
or elsewhere, provided such deductions are in accordance with the provisions of
and subject to the limitations of the tax laws of that State.
4 - No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for
the enterprise.
5 - For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined by the same method year by year
unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6 - Where profits include items of income which are dealt with separately in other
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be
affected by the provisions of this Article.
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Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
1 - Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management
of the enterprise is situated.
2 - If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship,
then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the
home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in
the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.
3 - For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in
international traffic” by an enterprise, includes:
a - the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned
and supplied, and used in the operation in international traffic;
b - the charter, lease or rental on a bare boat charter basis of ships or
aircraft, where such charter, lease or rental is incidental to the operation
of ships or aircraft in international traffic; and
c - the use, maintenance or rental of containers, where such use, maintenance
or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international
traffic.
4 - The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1 - Where
a - an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting
State, or
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b - the same persons participate directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise
of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises
in their commercial or financial relations which differ from those which would
be made between independent enterprises, then any profits which would, but
for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.
2 - Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other State has been
charged to tax in that other Contracting State and that other State agrees that
the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise
of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made between independent enterprises,
then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of
the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
Article 10
DIVIDENDS
1 - Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of
that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged shall not exceed
a - 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is
a company (other than a partnership) which holds directly at least 20 per
cent of the capital of the company paying the dividends;
b - 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
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This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the
profits out of which the dividends are paid.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), dividends paid by a company
which is a resident of a Contracting State to the Government of the other
Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.
4 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares,
“jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders, shares or
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the
laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State of which the company paying the dividends is
a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the
provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
6 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that other State may not impose any
tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed
profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income
arising in such other State.
Article 11
INTEREST
1 - Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the
interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not
exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.
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3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting
State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt
from tax in the first-mentioned State.
4 - The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying
a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this
Article.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the interest arises through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article (7) or Article
(14), as the case may be, shall apply.
6 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment
or fixed base is situated.
7 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the
interest, having regard to the debt-claims for which it is paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in
the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Agreement.
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Article 12
ROYALTIES
1 - Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which
they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of
the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall
not exceed 8 per cent of the gross amount of the royalties.
3 - The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright including
computer software and cinematographic films and recordings for radio and
television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret
formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial
or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial
or scientific experience.
4 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such
permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to
arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the
royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid,
exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the
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beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 13
CAPITAL GAINS
1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
immovable property referred to in Article (6) and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independent personal services, including
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with
the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3 - Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management
of the enterprise is situated.
4 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares
or comparable interests deriving more than 50 per cent of their value directly or
indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may
be taxed in that other State.
5 - Gains from the alienation of shares or other rights, which directly or indirectly
entitle the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property
situated in a Contracting State, may be taxed in that State.
6 - Gains from the alienation of any property other than that referred to in
paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) shall be taxable only in the Contracting State
of which the alienator is a resident.
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Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1 - Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in
respect of professional services or other activities of an independent character
shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to
him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.
In that case, the income may be taxed in that other Contracting State, but only
so much of it as is attributable to that fixed base.
2 - The term “professional services” includes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT
1 - Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of
an employment shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised,
such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a - the recipient is present in the other State for a period or periods not
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and
c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed
base which the employer has in the other State.
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3 - Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in
international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of
effective management of the enterprise is situated.
Article 16
DIRECTORS, FEES
Directors, fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting
State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSONS
1 - Notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), income derived
by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that
resident,s personal activities as such exercised in the other Contracting State,
may be taxed in that other State.
2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsperson in the individual,s capacity as such accrues not to the entertainer
or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the activities exercised
by an artiste or a sportsperson in a Contracting State are supported wholly or
substantially from the public funds of either Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof, within the framework of cultural or
sports exchange programs approved by both Contracting States. In such a case,
the income derived from those activities shall only be taxed in the Contracting
State where the artiste or sportsperson is a resident.
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Article 18
PENSIONS
Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of
past employment shall be taxable only in that State.

1-

2-

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
a - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State
or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to
an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or
authority shall be taxable only in that State.
b - However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in
that State and the individual is a resident of that State who:
i - is a national of that State; or
ii - did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering
the services.

a - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other
similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting
State or a political subdivision or a local authority or statutory body thereof
to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision
or authority or body shall be taxable only in that State.
b - However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a
national of, that State.
3 - The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, wages,
pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in
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connection with a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority or statutory body thereof.
Article 20
PROFESSORS AND RESEARCHERS
1 - An individual who is a resident of a Contracting State immediately before
making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any
approved university, college, school, or other similar educational institution or
scientific research institution, visits that other Contracting State for a period
not exceeding two years from the date of his arrival in that other State solely
for the purpose of teaching or research or both at such educational or research
institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration
derived from such teaching or research.
2 - The term “ approved ” in paragraph (1) refers to the approval given by the
Contracting State in which the university, college, school or other similar
educational institution or scientific research institution is situated.
3 - This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken
primarily for the private benefit of a specific person or persons.
Article 21
STUDENTS
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who
is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or
training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall
not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside
that State.
Article 22
OTHER INCOME
1 - Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that
State.
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2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income
from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein or performs in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which
the income is paid is effectively connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the
case may be, shall apply.

CHAPTER IV
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1 - In Spain, double taxation shall be avoided following either the provisions of its
internal legislation or the following provisions in accordance with the internal
legislation of Spain:
a - Where a resident of Spain derives income which, in accordance with the
provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman,
Spain shall allow:
i - as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount
equal to the income tax paid in the Sultanate of Oman;
ii - the deduction of the underlying corporation tax shall be given in
accordance with the internal legislation of Spain.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as
computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may
be, to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.
b - Where in accordance with any provision of the Agreement income derived
by a resident of Spain is exempt from tax in Spain, Spain may nevertheless,
in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident,
take into account the exempted income.
2 - In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
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a - Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in
accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Spain,
the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the
income of that resident an amount equal to the income tax paid in Spain.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax
(as computed before the deduction is given) which is attributable to the
income which may be taxed in Spain.
b - Where, in accordance with any provision of this Agreement, income
derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the
Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating
the amount of tax on the remaining income of such resident, take into
account the exempted income.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

Article 24
NON-DISCRIMINATION
1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which
nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the
provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States.
2 - The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied
in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging
a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of
civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
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3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) of
Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and other
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-mentioned State.
4 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which other
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5 - The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article
(2), apply to taxes of every kind and description.
Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of
this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic
law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting
State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article
(24), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be
presented within three years from the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2 - The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the
case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting
State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with
the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding
any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3 - The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or
application of the Agreement. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
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4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the
preceding paragraphs.
Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such
information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this
Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar
as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of
information is not restricted by Articles (1) and (2).
2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall
be treated as secret in the same manner as information obtained under the
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination
of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1). Such persons or
authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose
the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3 - In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to
impose on a Contracting State the obligation:
a - to carry out administrative measures at variance with the laws and
administrative practice of that or of the other Contracting State;
b - to supply information which is not obtainable under the laws or in the
normal course of the administration of that or of the other Contracting
State;
c - to supply information which would disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade process, or information the
disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4 - If information is requested by a Contracting State in accordance with this
Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures
to obtain the requested information, even though that other State may not
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need such information for its own tax purposes. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in
no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such
information.
5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a
Contracting State to decline to supply information solely because the information
is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an
agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a
person.
Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS
AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.
Article 28
PROTOCOL
The attached Protocol is an integral part of this Agreement.
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CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article 29
ENTRY INTO FORCE
1 - Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels that
the internal procedures required by each Contracting State for the entry into
force of this Agreement have been complied with.
2 - The Agreement shall enter into force after the period of three months following
the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph (1)
and its provisions shall have effect:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or
after the date on which this Agreement enters into force;
ii - in respect of other taxes, for any tax years commencing on or after the
date on which this Agreement enters into force; and
iii - in all other cases, on or after the date on which this Agreement enters
into force.
3 - Provisions of Article (26) of the Agreement allow for the exchange of information
for any tax years in accordance with the law of the requesting State.
Article 30
TERMINATION
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by
giving written notice of termination at least six months before the end of any
calendar year beginning on or after the expiration of a period of five years from the
date of its entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited after the
end of that calendar year;
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ii - in respect of other taxes, for any tax years commencing after the end of
that calendar year; and
iii - in all other cases, after the end of that calendar year.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this
Agreement.
Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding
to 30 April 2014 , in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts,
it shall be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25)
of this Agreement.

For the Sultanate of Oman

For the Kingdom of Spain

Darwish Ismail Ali Al-Balushi
Minister Responsible
for Financial Affairs

Gonzalo de Benito Secades
Secretary of State
for Foreign Affairs
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PROTOCOL
At the moment of signing the Agreement between the Sultanate of Oman and
the Kingdom of Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon
the following provisions which shall be an integral part of the Agreement.
I - Entitlement benefits
A1 - This Agreement shall not be interpreted to mean that a Contracting State is
prevented from applying its domestic legal provisions on the prevention of
tax evasion or tax avoidance. In particular these provisions may be applied to
the abuse of law, including the tax treaties.
2 - It is understood that the benefits under this Agreement shall not be granted
to a person, which is not the beneficial owner of the items of income derived
from the other Contracting State.
3. In the case of Spain, this Agreement does not prevent Spain from applying
domestic Controlled Foreign Company rules (CFCs).
4. The provisions of Articles (10), (11), (12) and (13) shall not apply if it was the
main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the
creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the
dividends are paid, the creation or assignment of the debt-claim in respect of
which the interest is paid, the creation or assignment of rights in respect of
which the royalties are paid to take advantage of these Articles by means of
that creation or assignment.
B - With reference to Articles (10), (11), (12), and (13)
Notwithstanding the remaining provisions of this Agreement, the provisions of
Articles (10), (11), (12) and (13) of this Agreement shall not apply if:
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a - the entity of a Contracting State paying the dividends, interest, royalties
or capital gains to a resident in the other Contracting State has derived
its income from a jurisdiction that does not have a Double Taxation
Agreement with that other Contracting State, and
b - that income is exempt from or not subjected to tax in the first-mentioned
Contracting State.
An entity which under the preceding subparagraph would not be entitled to the
benefits of the Agreement in respect of the aforementioned items of income,
could still be granted such benefits if the competent authorities of the Contracting
States agree under Article (25) of the Agreement (Mutual Agreement Procedure)
that the establishment of the entity and the conduct of its operations are founded
on sound business reasons and thus do not have as its primary purpose the
obtaining of such benefits.
II - With reference to Article (2)
The term “tax” means Omani tax or Spanish tax, as the context requires, but shall
not include any amount which is payable in respect of any default or omission
in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a
penalty imposed relating to those taxes.
III - With reference to Article (4)
For the purposes of paragraph (1) of Article (4), in the case of the Sultanate of
Oman, the term “resident of a Contracting State” shall include any individual
who has a substantial presence, permanent home or habitual abode in the
Sultanate of Oman and the individual´s personal and economic relations are
closer to the Sultanate of Oman than to any other State.
IV - With reference to Article (4) and (19)
For the purposes of paragraph (1) of Article (4) and Article (19), the term
“statutory body” means a body constituted for the fulfilment of a public
function under Royal Decree of the Sultanate of Oman or an Act of Parliament
of Spain and is wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman or
the Government of Spain.
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V - With reference to Article (7)
With respect to paragraph (3) of Article (7), the total amount of expenses which
may be deducted in determining the profits of the permanent establishment
shall not be limited solely to the amount of expenses incurred by the permanent
establishment itself to acquire the taxable income, but shall also include expenses
incurred by the enterprise in the State in which it is resident or in a third State
and which contribute to the acquisition of taxable income of the permanent
establishment.
VI - With reference to Article (10)
With respect to Article (10), it is understood that, notwithstanding any other
provisions of this Agreement, where a company which is a resident of a
Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting
State, that other Contracting State shall not tax any remittances or deemed
remittances of profits transferred by the permanent establishment to the
company which is a resident of the first-mentioned Contracting State.
VII - With reference to Articles (10) and (11)
For the purposes of Articles (10) and (11), the term “Government” shall
include:
a - in the case of the Sultanate of Oman:
i - the Central Bank of Oman;
ii - the State General Reserve Fund;
iii - the Omani Investment Fund; and
iv - any other statutory body or institution wholly or mainly owned
by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed
between the competent authorities of the Contracting States;
b - in the case of the Kingdom of the Spain:
i - the Central Bank of Spain;
ii - Official Credit Institute (ICO: Instituto de Credito Oficial); and
iii - any other institution created by the State, a political subdivision
of, or local authority thereof, which is recognised as an integral
part of the State, a political subdivision of, or local authority
thereof, as may be agreed between the competent authorities of
the Contracting States.
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VIII - With reference to Article (16)
The term “board of directors” includes any similar body which performs the same
functions.
IX - With reference to Article (26)
1 - Notwithstanding paragraph (2) of Article (26) of the Agreement, the information
received by a Contracting State may be used for other purposes when such
information may be used for such other purposes under the law of the requesting
State and the competent authority of the supplying State authorises such use.
2 - It is understood that the following guidelines shall be followed when applying
the provisions of Article (26) of the Agreement:
A - Definitions
For the purposes of this Protocol provision, it is understood that:
a - the term “information gathering measures” means any provisions of law
and administrative or judicial procedures enabling a Contracting State to
obtain and provide the requested information;
b - the term “information” means any fact, statement or record in whatever
form;
c - the term “publicly traded company” means any company whose principal
class of shares is listed on a recognised stock exchange of either Oman or
Spain provided its listed shares can be readily purchased or sold by the
public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or
sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of
investors;
d - the term “principal class of shares” means the class or classes of shares
representing a majority of the voting power and value of the company;
e - the term “collective investment fund or scheme” means any pooled
investment vehicle, irrespective of its legal form;
f - the term “notification” means the delivery of documents to residents of
either Contracting State according to the rules that govern the delivery of
documents in that State.
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B - Exchange of Information upon Request
1 - The competent authority of a Contracting State shall provide upon request
information for the purposes referred to in Article (26). Such information shall
be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would
constitute a crime under the laws of that Contracting State if such conduct
occurred therein.
2 - If the information in the possession of the competent authority of a Contracting
State is not sufficient to enable it to comply with a request for information, that
Contracting State shall use its information gathering measures to provide the
other Contracting State with the information requested, notwithstanding that
the first-mentioned Contracting State may not need such information for its
own tax purposes.
3 - If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the
competent authority of the other Contracting State shall provide information
under Article (26), to the extent allowable under its domestic laws, in the form
of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4 - Each Contracting State shall ensure that its competent authorities for the
purposes specified in Article (26) have the authority to obtain and provide
upon request:
a - information held by banks, other financial institutions, and any person,
including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
b - i - information regarding the legal and beneficial ownership of companies,
partnerships, foundations, and other persons, and within the constraints
of Article (1) any other persons in an ownership chain, including in the
case of collective investment schemes, information on shares, units and
other interests;
ii - in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and
beneficiaries ; and
iii - in the case of foundations, information on founders, members of the
foundation council and beneficiaries.
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Further, Article (26) does not create an obligation on the Contracting States
to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded
companies or public collective investment funds, unless such information
can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
5 - The competent authority of the Contracting State, when making a request for
information under the Agreement from the competent authority of the other
Contracting State, shall provide the following information to the competent
authority of the other Contracting State to demonstrate the foreseeable relevance
of the information requested:
a - The identity of the person under examination or investigation.
b - A statement of the information sought including its nature and the form
in which the Contracting State making the request for information wishes
to receive the information from the other Contracting State.
c - The tax purpose for which the information is sought.
d - Grounds for believing that the information requested is held in the other
Contracting State or is in the possession or control of a person within the
jurisdiction of the other Contracting State.
e - To the extent known, the name and address of any person believed to be
in possession of the requested information.
f - A statement that the request is in conformity with the law and
administrative practices of the Contracting State making the request for
information, that if the requested information was within the jurisdiction
of that Contracting State then the competent authority of that Contracting
State would be able to obtain the information under the laws of that
Contracting State or in the normal course of administrative practice and
that it is in conformity with this Agreement.
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g - A statement that the Contracting State making the request for information
has pursued all means available in its own territory to obtain the information,
except those that would give rise to disproportionate difficulties.
6 - The competent authority of a Contracting State shall forward the requested
information as promptly as possible to the other Contracting State. To ensure
a prompt response, the competent authority of the first mentioned Contracting
State shall:
a - Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the
other Contracting State no later than ten days after the receipt.
b - Notify the competent authority of the other Contracting State of deficiencies
in the request, if any, within 60 days of the confirmation of the receipt of
the request.
c - If the competent authority of the first mentioned Contracting State has
been unable to obtain and provide the information within 90 days of
the confirmation of the receipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the
information, it shall immediately inform the other Contracting State,
explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the
reasons for its refusal. The other Contracting State shall subsequently
decide whether or not to rescind its request. If it decides not to rescind
its request the Contracting States shall informally and directly, through
Mutual Agreement or otherwise, discuss the possibilities to achieve the
purpose of the request and consult with each other the manner in which
to achieve that objective.
d - Provide the information no later than six months following the date of the
confirmation of the receipt of the request. In certain complex cases both
competent authorities may agree on a longer deadline.
The time restrictions mentioned in this Article do not in any way affect the
validity and legality of information exchanged under this Agreement.
7 - The Competent Authorities of the Contracting States may by mutual agreement
settle the mode in which requests for information shall be submitted.
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C - Possibility of Declining a Request
1 - The Contracting State requested to provide information shall not be required
to obtain or provide information that the Contracting State making the request
would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration
or enforcement of its own tax laws.
2 - The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the
obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential
communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted
legal representative where such communications are:
a - produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
b - produced for the purposes of use in existing or contemplated legal
proceedings.
3 - A Contracting State may decline a request for information if the information
is requested by the other Contracting State to administer or enforce a provision
of the tax law of the other Contracting State, or any requirement connected
therewith, which discriminates against a national of the first-mentioned
Contracting State as compared with a national of the other Contracting State in
the same circumstances.
D - Request for Notifications
It is understood that co-operation between both Contracting States includes
assistance for notifications within the following framework:
1 - The competent authority of a Contracting State, at the request of the Competent
authority of the other Contracting State, and in accordance with the laws which
govern the notification of such instruments in the first-mentioned Contracting
State, shall notify, when possible, decisions and any other instrument which
emanate from the administrative authorities of the other Contracting State
and concern the application of taxes of every kind and description imposed on
behalf of the Contracting States.
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2 - The competent authority of a Contracting State shall inform the competent
authority of the other Contracting State of the name, address and any other
relevant information of the addresses, when making a request for notification, if
such information is available.
3 - The competent authority of a Contracting State shall confirm receipt of a request
in writing to the competent authority of the other Contracting State and shall
notify its Competent Authority of any deficiencies in the request.
4 - The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement
settle the mode in which requests for notification shall be submitted.
E - Language
Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in Spanish and
English or in Arabic and English.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this
Protocol.
Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding to
30 April 2014, in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts, it shall
be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25) of this
Agreement.

For the Sultanate of Oman

For the Kingdom of Spain

Darwish Ismail Ali Al-Balushi
Minister Responsible
for Financial Affairs

Gonzalo de Benito Secades
Secretary of State
for Foreign Affairs
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