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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري هند
  ايماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياته اخذ منظور اجتناب از  به

  )پروتكل( بر درآمد به انضمام سند الحاقي 
  ١  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ٢٢/٤/١٣٩٩

  
  
  
  
  

  ٢٩/٥/١٣٩٩                                                                       ٣٤٩٤١/٣٢رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت
  اسالمي ايران محترم جمهوري رياست

در اجراي اصل يكصد  ٢٩/٨/١٣٩٧ مورخ ١١٤٠٥٨/٥٥٩٠٤عطف به نامه شماره 
قانون موافقتنامه بين دولت ايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم و بيست و

ماليات مضاعف و  اخذ منظور اجتناب از جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري هند به
 )پروتكل(مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي جلوگيري از فرار مالياتي در 

تصويب در جلسه علني  شوراي اسالمي تقديم شده بود، با مجلسبا عنوان اليحه به كه 
  .دشو تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي و ٢٢/٤/١٣٩٩ مورخ يكشنبهروز 

  محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
  

  ٢/٦/١٣٩٩                                                                              ٦١٤٠٢رهشما
   امور اقتصادي و داراييوزارت

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
د به منظور قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري هن«

ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد  اخذ اجتناب از
كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم » )پروتكل(انضمام سند الحاقي  به

تيرماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  ٣٤٩٤١/٣٢نگهبان رسيده و طي نامه شماره  شوراي  تأييد به١٥/٥/١٣٩٩
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٢٩/٥/١٣٩٩

اسالمي ايران، اجراي  با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري
  .باشد موافقتنامه مي) ٣٠(مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده 

  حسن روحانيس جمهور ـ رئي

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري هند قانون 
  ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي اخذ منظور اجتناب از به

  )پروتكل( در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي 
ن و دولت جمهوري موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايرا ـ واحده ماده

ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد  اخذ منظور اجتناب از هند به
 و  ، مشتمل بر يك مقدمه و سي)پروتكل(هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي  ماليات

  .شود شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي يك ماده به
موافقتنامه، مجوز دريافت يا پرداخت ) ١١(وع ماده سود و كار مزد موض ـ١تبصره

  .شود غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي
 يكصد و) ١٢٥(، يكصد و بيست و پنجم )٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم  ـ٢تبصره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اين موافقتنامه ) ١٣٩(و سي و نهم 
  .الزامي است

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
  ايران و دولت جمهوري هند اسالمي جمهوري موافقتنامه بين دولت

  ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي  اخذ منظور اجتناب از  به
  هاي بر درآمد در مورد ماليات

   هند،يجمهوردولت  و دولت جمهوري اسالمي ايران
 يهااتيدر مورد مالماليات مضاعف حذف اي به منظور   انعقاد موافقتنامههدفبا 

ق يات از طريا کاهش ماليات يمال اخذ  عدمي برايجاد هرگونه فرصتيبر درآمد، بدون ا
 با هدف کسب يابيبات قرارداديق ترتين، از جمله از طريهمچن( ياتياجتناب مالا يفرار 

 يهام دولتيم اشخاص مقير مستقي منافع غين موافقتنامه براي مقرر در ايهايبخشودگ
  : به شرح زير توافق نمودند، )ثالث

  اشخاص مشمول موافقتنامهـ ١ماده
هاي متعاهد يا هر دو اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت

  .آنها باشند

 ١٣٩٩  ماه شهريورشمش شنبهپنج 
 

 ٢١٩٧٧ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٠٩( 
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  هاي موضوع موافقتنامهمالياتـ ٢ماده
 نظر از كه صرفاعمال خواهد شد  ي بر درآمديهامالياتدر مورد اين موافقتنامه ـ ١
 محلي آن راجعيا م ياسي سيمات فرعيا تقسي ، دولت متعاهدکي، از سوي هاآن اخذ نحوه

  . گرددوضع مي
يا  بر كل درآمدوضع شده  يهاماليات يتمامماليات بر درآمد عبارت است از ـ ٢

، غيرمنقول حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا  عوايدجمله ماليـات  از،اجزاي درآمد
ل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر ك ماليات بر

  .افزايش ارزش سرمايه
 ژهي در مورد آنها اعمال خواهد شد به و اين موافقتنامه کههاي موجودمالياتـ ٣

  : عبارتند از
  : مورد جمهوري اسالمي ايران  در)الف
   ؛ماليات بر درآمدـ 
  : هندمورد  در)ب
  . متعلقهيات اضافي، از جمله مالدماليات بر درآمـ 
هاي اساس مشابه ماليات كه نظير يا در هايي ماليات در مورداين موافقتنامهـ ٤

موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود 
قولي يكديگر هاي متعاهد، ظرف مدت مع  صالحيتدار دولتيهامقام. شدخواهد اعمال نيز 

  .كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود ير مهمييتغرا از هر 
  تعاريف كليـ ٣ماده
   :از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايدـ ١

  )الف
يا صالحيت  به مناطق تحت حاكميت و »جمهوري اسالمي ايران«اصطالح ) ١(

  .شود جمهوري اسالمي ايران اطالق مي
 ي و فضايني سرزمياي و شامل درشود  اطالق ميبه قلمرو هند» هند«اصطالح ) ٢(
ت و يت، صالحيباشد که هند حق حاکمي ميياير مناطق درين ساي آن، و همچنيمحاذ
ون ي کنوانسالملل، از جملهر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بينيسا

  .دينماياها، بر آن اعمال ميسازمان ملل متحد در مورد حقوق در
  : شود به  اطالق مي»شخص«اصطالح ) ب
   شخص حقيقي،)١(
 ي جارياتين مالي که به موجب قوانيگري از افراد و هر نهاد ديا، مجموعه شركت)٢(

  .گرددي مات محسوبيک واحد مشمول مالي متعاهد مربوط، به عنوان يهادر دولت
 كه از ينهادشود به هر شخص حقوقي يا هر   اطالق مي»شركت«اصطالح ) پ

  .شود لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي
 متن به يبنا به اقتضا »گريدولت متعاهد د«و » دولت متعاهد«اصطالحات ) ت
  .شود هند اطالق مييران يا جمهوري اي اسالميجمهور
 به »مؤسسه دولت متعاهد ديگر« و »ك دولت متعاهدمؤسسه ي« اصطالحات) ث

اي كه به وسيله مقيم  اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه ترتيب به مؤسسه
  . شود گردد اطالق مي دولت متعاهد ديگر اداره مي

 اي  به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي»المللينقل بين حمل و« اصطالح) ج
شود، به  شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي ق ميوسايط نقليه هوايي اطال

وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع ا ي استثناي مواردي كه كشتي
  .استفاده شودگر ي دولت متعاهد ددر

  : »مقام صالحيتدار«اصطالح  )چ
يي يا نماينده مجاز  در مورد جمهوري اسالمي ايران به وزير امور اقتصادي و دارا)١(

  . شود او اطالق مي
  .شودنده مجاز او اطالق مييا نماي دولت هند ير داراييهند به وزمورد   در)٢(
  :شود بهک دولت متعاهد، اطالق مييدر ارتباط با » تبعه«اصطالح ) ح
  ت آن دولت متعاهد را دارد؛ وي که تابعيقيهر شخص حق) ١(
 در آن ين جاريت  خود را از قوانين که وضعا انجمي، شرکت يهر شخص حقوق) ٢(

  .ديدولت متعاهد کسب نما
هر  توسط يك دولت متعاهد، ي در هر زمان اين موافقتنامهخصوص اعمالدر ـ ٢

 آن دولت راجع  قانونكار رفته دره تعريف نشده باشد، داراي معناي بدر آن اصطالحي كه 
جز مواردي كه اقتضاي ه  بباشد، ي مدر آن زمان اين موافقتنامه مشمولهاي به ماليات

 قابل اعمال آن ياتين مالي به کار رفته در قواني و معنااي ديگر باشد گونهه سياق عبارت ب
  .ت خواهد داشتين آن دولت ارجحير قواني همان اصطالح در سايدولت بر معنا
  مقيمـ ٤ماده
ر شخصي اطالق  به ه»مقيم يك دولت متعاهد«از لحاظ اين موافقتنامه اصطالح ـ ١

، محل شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت مي
 يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و ل شرکت، محل ادارهيتشک

آن  محلي رجعيا م ياسي سيم فرعيو هر تقسهمچنين اين اصطالح شامل آن دولت 
لحاظ به الح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً  اصط،با وجود اين. خواهد بود

  . شود كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي
 شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت ،)١(در صورتي كه حسب مقررات بند ـ ٢

  : متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد
اختيار  مي درئهد شد كه در آن، محل سكونت دامقيم دولتي تلقي خوافقط  او )الف

مقيم دولتي تلقي فقط مي در اختيار داشته باشد، ئاگر او در هر دو دولت محل سكونت دا. دارد
  ).مركز منافع حياتي( شخصي و اقتصادي بيشتري دارد روابط و مناسباتخواهد شد كه در آن 

كرد، يا  ياتي دارد تعيينآن مركز منافع ح  هرگاه نتوان دولتي را كه وي در)ب
فقط مي در اختيار نداشته باشد، ئكونت دا سچنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل

  . برد در آنجا بسر مي  تلقي خواهد شد كه معموالًيمقيم دولت
مقيم فقط  هرگاه او معموالً در هر دو دولت بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، )پ

  . ت آنرا داردشود كه تابعي دولتي تلقي مي
 و يا در صورتي كه نتوان بر  را نداشته باشدهاهرگاه او تابعيت هيچ يك از دولت: ت

متقابل هاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق را مقيم يكي از دولت اساس بندهاي فوق او
  .  متعاهد حل و فصل خواهد شديها صالحيتدار  دولتيهامقام

شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر ، )١(بند حسب مقررات در صورتي كه ـ ٣
ت يريمحل مدمقيم دولتي تلقي خواهد شد كه فقط دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، 

  . وي در آن واقع استمؤثر
  مئمقر دا ـ ٥ماده
اطالق  كسب و كاري  به محل ثابت»مئمقر دا«لحاظ اين موافقتنامه اصطالح  ازـ ١

  .شودانجام ميمؤسسه كالً يا جزئاً ک ير ق آن کسب و کاياز طرشود كه  مي
  :  به ويژه شامل موارد زير است»مئمقر دا«اصطالح ـ ٢
   محل اداره، )لفا

   شعبه، )ب
   دفتر، )پ
   كارخانه، )ت
   كارگاه،)ث
   محل فروش،) ج
  کند،يگران فراهم مي دي کاال را برايالت نگهداري که تسهيانبار کاال مربوط به شخص) چ
 يهاتيا فعالي، کاشت ي، جنگلداري که کشاورزيگريا محل ديشتزار مزرعه، ک) ح

  رد،يگيمرتبط در آن انجام م
 و يا برداري بهره، اكتشاف  معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر)خ

  .استخراج از منابع طبيعي
  ـ ٣

هاي  يا فعاليت، ساخت، سوار كردن يا نصب)پروژه(طرح  كارگاه ساختماني، )الف
 شوند ولي فقط   محسوب مي»مئدا مقر«مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، 

 يا ادامه دهي روز به طول انجام٢٧٠ از ها بيش  يا فعاليت)پروژه(طرح اين كارگاه،   چنانچه
  .داشته باشد
ا يق کارمندان ي توسط مؤسسه از طرياارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره) ب

 به کار گرفته است، مقر دائم محسوب ين منظوري چني که مؤسسه براير کارکنانيسا
ا ي) پروژه( همان طرحيبرا(ت ين ماهي اي دارايهاتيشود اما فقط  چنانچه فعالمي
ابد که مجموع ي ادامه ييهاا دورهيک دوره ي يدر داخل کشور برا)  مرتبطيها )پروژه(طرح
  .ماهه باشد روز در هر دوره دوازده ٩٠شتر از يآنها ب

  :گردديل نميشامل موارد ذ» مقر دائم« اصطالح عليرغم مقررات قبلي اين مادهـ ٤
 نمايش اجناس يا كاالهاي اي ، صرفاً به منظور انبار كردنساتي  تأس استفاده از)الف

  .متعلق به مؤسسه
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صرفاً به منظور انبار كردن  كاال يا اجناس متعلق به مؤسسه،  يموجود نگهداري )ب
  . نمايشيا

كاال يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها  يموجود نگهداري )پ
  .توسط مؤسسه ديگر

يا   نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كاالها يا اجناس، )ت
  .گردآوري اطالعات براي آن مؤسسه

هايي كه ر فعاليتساي  نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام)ث
  .براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد

هاي مذكور در  به منظور تركيبي از فعاليت نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً)ج
، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، )ث(تا ) الف(جزءهاي 

  .داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد
غير از عاملي كه (صورتي كه شخصي  در) ٢ (و) ١(م مقررات بندهاي عليرغ ـ ٥

در يك دولت متعاهد از طرف ) است) ٧(داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 
 فعاليتهايي كه اين  هرگونهآن مؤسسه در مورد، فعاليت كندگر ي دولت متعاهد دمؤسسه

م تلقي ئداراي مقر دات متعاهد نخسدهد، در دولت  انجام ميمؤسسه شخص براي آن 
  : چنانچه شخص مزبور ،خواهد شد
ار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به ي اختيدر آن دولت دارا) الف

 شخص مزبور محدود به موارد مذکور در يهاتيد، مگر آنکه فعاليطور معمول اعمال نما
ق محل ثابت کسب و کار يز طرها اتيباشد، که در آن صورت چنانچه آن فعال) ٤(بند 

ل يرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دائم تبديانجام گ
  اينخواهد نمود؛ 

داراي چنين اختياري نباشد ولي به طور معمول در دولت نخست انبار كاال يا ) ب
را از طرف آن اجناسي نگهداري نمايد كه از محل آن به طور منظم، كاال يا اجناس 

  ايمؤسسه تحويل دهد؛ 
به طور معمول در دولت نخست اقدام به دريافت سفارش يا صدور پيش ) پ

  . به طور كامل يا تقريباً كامل براي خود مؤسسه نمايد) پيش فاكتور(صورتحساب 
ک دولت متعاهد، يمه ي که مؤسسه بين ماده، در صورتي ايرغم مقررات قبليعل ـ ٦
ت مستقل که مشمول ي وضعير از عامل داراي غيق شخصي، از طريياتکامه ير از بيبه غ
واقع در آن ) سکير(ا خطرات يمه وصول کند يگر حق بياست در قلمرو دولت د) ٧(بند 

  . خواهد شدي مقر دائم تلقيگر دارايمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد ديدولت را ب
العملكار،  از طريق حق  ديگردولت متعاهد رفاً به سبب آنكه درصمؤسسه ک ي ـ٧

پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر  دالل يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي
در جريان عادي كسب و ن کار را ياآنكه اشخاص مزبور  م تلقي نخواهد شد مشروط برئدا

  .خود انجام دهندكار  
قريباً كامل به آن مؤسسه هاي چنين عاملي به طور كامل يا ت ، هرگاه فعاليتمعذالك

به  مفهوم به کار رفته در تخصيص يافته باشد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل 
  .قلمداد نخواهد شدن بند يا

 مقيم دولت متعاهد  را که يشركت صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد،  ـ ٨
ر دارد يا در آن دولت  آن قرا)كنترل(نظارتكند يا تحت   مي)كنترل(نظارت  است ديگر 

به خودي ) م و خواه به نحو ديگرئخواه از طريق مقر دا(دهد  ديگر فعاليت تجاري انجام مي
  .م ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بودئخود براي اينكه يكي از آنها مقر دا

  درآمد حاصل از اموال غيرمنقول ـ ٦ماده
 واقع در دولــت غيرمنقولل درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از امواـ ١

 آن دولت ديگر در تواندي ممتعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري
  . شودمشمول ماليات

 داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي »غيرمنقولاموال « اصطالح ـ٢
ر حال شامل ملحقات مربوط به هه اين اصطالح ب. كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت

، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه غيرمنقولاموال 
گردد، حق انتفاع از اموال  در مورد آنها اعمال مي مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، 

 كار يا حق انجام كار، ذخاير هاي ثابت يا متغير در ازاي  و حقوق مربوط به پرداختغيرمنقول
 .ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود معدني، سرچشمه

  . محسوب نخواهند شدغيرمنقول وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال  وها كشتي
نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ) ١(مقررات بنـد ـ ٣
  .فاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بودديگر است

 مؤسسه و غيرمنقولدر مورد درآمد ناشي از اموال ) ٣ (و) ١(مقررات بندهاي ـ ٤
 مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز غيرمنقولدرآمد ناشي از اموال 

  .جاري خواهد شد
  درآمدهاي تجاريـ ٧ماده
مشمول ماليات همان دولت خواهد بود درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط ـ ١

م واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را ئمگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دا
  .انجام دهد

چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا 
 ديگر مشمول دولت متعاهدتواند در يمم مذكور باشد، ئحدودي كه مرتبط با مقر دا

  .شود ماليات  
صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر  ، در)٣(با رعايت مقررات بند ـ ٢

يك از دو دولت  م در هرئم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائدا
كامـالً  اي متمايز و مجزا و شود كه اگر به صورت مؤسسه متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي

هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا  م آن است به فعاليتئاي كه مقر دا مستقل از مؤسسه
  .توانست تحصيل كند مشابه اشتغال داشت، مي

هاي اجرايي و  هاي قابل قبول از جمله هزينه هزينه م، ئدر تعيين درآمد مقر داـ ٣
آن مقر کسب و کار  ها بـراي مقاصد هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه هزينه

م در آن ئ اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دا كسر خواهد شد، م تخصيص يافته باشند،ئدا
ر از يبه غ (يمعذالک، چنانچه مبالغ.  يا در جاي ديگر واقع شده است، انجام پذيرد،

ر دفاتر آن به يا ساي مؤسسه يتوسط مقر دائم به دفتر مرکز) ي واقعيهانهيبازپرداخت هز
 استفاده از حق اختراع، ي مشابه در ازايهار پرداختيا سايالزحمه از، حقياالمتنوان حقع
ا به يت، يري مديا براي خدمات خاص انجام شده يالعمل براا به عنوان حقير حقوق، يا ساي

، پرداخت شده )ي مؤسسات بانکيبه استثنا( وام اعطا شده به مقر دائم ينه ماليعنوان هز
ن درآمد منافع يين، در تعيهمچن. نه قابل قبول محسوب نخواهد شديان هزباشد به عنو

 يتوسط مقر دائم  برا) ي واقعيهانهير از بازپرداخت هزيغ(نه شده يمقر دائم، مبالغ  هز
-ر پرداختيا سايالزحمه از، حقياالمتر دفاتر آن به عنوان حقيا ساي مؤسسه يدفتر مرکز

ر يا سايالعمل ا به عنوان حقير حقوق يا ساي حق اختراع،  استفاده ازي مشابه در ازايها
 وام اعطا ينه ماليا به عنوان هزيت، يري مديا براي خدمات خاص انجام شده يها برانهيهز

محاسبه ) ي مؤسسات بانکيبه استثنا(ر دفاتر آن يا ساي مؤسسه يشده به دفتر مرکز
  .نخواهد شد

ارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعـ ٤
مانع ) ٢ (مقررات بند اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد،  م برئدا
تعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات مبردن روش تسهيمي متعارف آن دولت  كاره ب

ن ماده تطابق در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بــا اصول اي. نخواهد شد
  .داشته باشد
 موجب  كند، م براي مؤسسه جنس يا كاال خريداري ميئكه مقر دا صرف آن ـ ٥

 .م نخواهد بودئمنظور داشتن درآمد براي آن مقر دا
م سال به سال به روش ئدرآمد منظور شده براي مقر دا، ي قبلياز لحاظ بندها ـ ٦

 كافي براي اعمال روش ديگر وجود يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و
  .داشته باشد
 شامل اقالمي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه منافعصورتي كه  در ـ٧

  .اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد اي دارد، مفاد اين ماده خدشه حكم جداگانه
  الملليحمل و نقل بين ـ ٨ماده
 اي ها ك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيدرآمد حاصل توسط مؤسسه يـ ١

  .المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين
م با ي که به طور مستقييهايگذارهي بابت سرمايهاي مالن ماده، هزينهياز لحاظ اـ ٢

ي مرتبط باشد، به عنوان الملل در حمل و نقل بينييه هوايط نقليا وسايها يات کشتيعمل
 خواهد شد، مشروط به ي تلقييه هوايط نقليا وسايها ين کشتيات ايدرآمد حاصل از عمل

ن يدر رابطه با ا) ١١(نفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده يآن که جزء ال
  . نخواهد بودي جاري ماليهانهيهز

ه، يک اتحاديت در يز عضون ماده در مورد درآمد حاصل ايا) ١(مقررات بند ـ ٣
کن فقط به آن يز نافذ خواهد بود، ليالمللي نا نمايندگي فعال بينيکسب و کار مشترک 

 يهاتيک به نسبت قدرالسهم آن در فعاليقسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شر
  .مشارکت باشد
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  وابستهمؤسسات ـ ٩ماده
  :صورتي كه درـ ١

 نظارته طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت،  مؤسسه يك دولت متعاهد ب)الف
  يا   يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،)كنترل(

 يا )كنترل(نظارتاشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، : ب
و  ،سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند

شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو ک از دو مورد، يهر در 
متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت  مؤسسه، 

علت  شد، ولي به يكي از اين مؤسسات ميعايد د يط بايدر نبود آن شراهرگونه درآمدي كه 
تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات  ياست م  آن شرايط، عايد نشده

  .متعلقه شود
در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها ـ ٢

شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خــود  اخذ از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات
 درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور

شد، در اين صورت  استقالل بين دو مؤسسه حاكم بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي
عمل خواهد ه ، تعديــل مناسبي ب آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد

 يهاامچنين تعديالتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مق در تعيين. آورد
  . صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد  متعاهد دريهاصالحيتدار دولت

  سود سهامـ ١٠ماده
سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت  ـ١

  . شود مشمول ماليات گر يتواند در آن دولت ديممتعاهد ديگر 
 كننده لت متعاهدي كه شركت پرداختدو درتواند  يمزبور م سود سهام ن،يبا وجود اـ ٢

سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي 
 درصد  ده ماليات متعلقه از باشدمالك منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر كه

  .  مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد%)١٠(
ركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ثيري بر ماليات شأاين بند ت

  .شود نخواهد داشت مي
شود به درآمد  در اين ماده اطالق ميبه نحو به کار رفته  »مسود سها«اصطالح  ـ٣

سسين يا ساير حقوق ؤحاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام م
نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق و ) استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع به(

درآمـد مشمول همان كننده  شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم
 . گردد مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي رفتار مالياتي است كه در

دولت متعاهد  هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و درـ ٤ 
آن،  م واقع درئكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دا ديگر كه شركت پرداخت

به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي 
شود به طور مؤثر  مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي

. جاري نخواهد بود) ٢ (و) ١(ررات بندهاي م يا پايگاه ثابت باشد، مقئمرتبط با اين مقر دا
  . ، حسب مورد، مجري خواهد بود)١٥(يا ) ٧(در اين صورت، مقررات مواد 

شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد چنانچه   ـ ٥
هيچ نوع مالياتي بر سود سهام تواند ينمديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر 

به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن کند، وسط اين شركت وضع نپرداختي ت
شود به  دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي

منافع تقسيم  م يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد، وئطور مؤثر مرتبط با مقر دا
 نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع نشده شركت را نيز مشمول ماليات

  .  از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود يا جزئاًتقسيم نشده، كالً
 سود و كارمزدـ ١١ماده
 حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر سود و كارمزدـ ١

  .شود ليات مشمول ماگر يتواند در آن دولت ديمپرداخت شده 
 در دولت متعاهدي كه حاصل شده و توانديمزبور م سود و كارمزد، نيبا وجود اـ ٢

 مقيم سود و كارمزدطبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع 
 سود و كارمزدمبلغ ناخالص %) ١٠(درصد  دهدولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از

   .تجاوز نخواهد كرد
ات ي از مال حاصل در يك دولت متعاهدسود و كارمزد، )٢(عليرغم مقررات بند  ـ٣

دولت حکومت  نکه، سود و كارمزد مزبور بهيگر معاف خواهد بود، مشروط به ايآن دولت د

گر ي دولت متعاهد ديبانک مرکز،  آنيا مرجع محلي ياسي سيم فرعيا تقسي متعاهد ديگر
گر پرداخت شود يحکومت دولت متعاهد د) کنترل(ت نظارتا مؤسسه کالً متعلق به و تحي

  .که مالک منافع سود و كارمزد باشد
كار رفته است به درآمد ه  به نحوي كه در اين ماده ب»سود و كارمزد«ح اصطــال ـ٤

و يا متضمن حق مشاركت  يرهنناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه 
يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد فع بدهكار باشد ادر من

ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق 
سود لحاظ اين ماده  ديه ازأخير تأهاي ت جريمه. گردد قرضه يا سهام قرضه مزبور اطالق مي

  . محسوب نخواهد شدو كارمزد
، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت سود و كارمزدرگاه مالك منافع ه ـ ٥

واقع در آن م ئ در آنجا حاصل شده از طريق مقر داسود و كارمزدمتعاهد ديگري كه 
دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در 

شود به طور   از بابت آن پرداخت ميو كارمزدسود مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه 
اين ماده ) ٢(و ) ١(م يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي ئمؤثر مربوط به اين مقر دا

مجري ) ١٥(ماده يا ) ٧ (هدر اين صورت حسب مورد، مقررات ماد. اعمال نخواهد شد
  . خواهد بود
اهد تلقي خواهد گرديد يك دولت متع صورتي حاصل شده در  درسود و كارمزد ـ ٦

كننده  ، در صورتي كه شخص پرداختنيبا وجود ا. مقيم آن دولت باشدكننده  كه پرداخت
، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در سود و كارمزد

 داراي پرداخت شده است  جاد شده است که بابت آن سود و كارمزدياديني آن، ارتباط با 
م يا پايگاه ئ بر عهده آن مقر داسود و كارمزدم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين ئر دامق

 مذكور، در دولت سود و كارمزداين صورت چنين تلقي خواهد شد كه  ثابت باشد، در
  .م يا پايگاه ثابت حاصل شده استئمحل وقوع مقر دا

و مالك منافع يا ه كنند در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت ـ٧
 كه در مورد مطالبات ديني سود و كارمزدهر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ  بين

و كننده  شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت پرداخت مي
شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر  مالك منافع توافق مي

هاي يك از دولت در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر. اعمال خواهد شد
  .متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود

   االمتيازهاحقـ ١٢ماده
االمتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر حقـ ١

  .شود  مشمول ماليات گريولت دتواند در آن دي مپرداخت شده،
 در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق تواندي م  مزبورياالمتيازها، حقنيبا وجود اـ ٢

م دولت يمق هااالمتياز نانچه مالك منافع حقچقوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي 
االمتياز مبلغ ناخالص حق%) ١٠(درصد  ده باشد، ماليات متعلقه بيش ازگريمتعاهد د
  . نخواهد بود

در اين ماده به هر نوع وجوه به گونه  مورد استفاده » االمتيازحق«اصطـالح  ـ٣
 آثار ادبي،  ازيبردارنسخهدريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع 

 ي مورد استفاده برايها يا نوارهالميا في هاي سينماييهنري يا علمي از جمله فيلم
هرگـونه حق  اختراع، عالمت تجاري، طرح يا نمونه، ون، يزيا تلويو يدر رادپخش 
زات يا حق استفاده از تجهي استفاده يا در ازاي يا فرآينـد سري، )فرمول(دستورنقشه، 
 يا علمي مربوط به تجارب صنعتي، بازرگانيا اطالعات ي، يا علمي ي، تجاريصنعت

  .شود اطالق مي
بوده و در دولت متعاهد   مقيم يك دولت متعاهد،االمتيازهرگاه مالك منافع حقـ ٤

 فعاليت شغلي داشته  واقع در آنمئدا طريق مقر شود از االمتياز حاصل ميديگر كه حق
خدمات شخصي مستقل انجام واقع در آن طريق پايگاه ثابت  از ديگر دولتآن باشد، يا در 

مؤثري با اين  شود به طور  پرداخت مياالمتياز نسبت به آنهادهد و حق يا اموالي كه حق
. اعمال نخواهد شد) ٢(و ) ١(م يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي ئمقر دا

  . مجري خواهد بود) ١٥(ماده يا ) ٧ (هدر اين صورت حسب مورد، مقررات ماد
   ـ ٥

شد كه االمتياز در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد حق) الف
كننده  معذالك درصورتي كه، شخص پرداخت.  آن دولت باشدميمقپرداخت كننده، 

 در يك دولت متعاهد داراي ،االمتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد حق
جاد يدر رابطه با آن ااالمتياز  حقت پرداخت ي مسئولم يا پايگاه ثابتي باشد كهئمقر دا
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 ،م يا پايگاه ثابت مذكور باشدئ بر عهده مقر دايمتيازاال حقن يچنو پرداخت شده 
م يا پايگاه ثابت ئاالمتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دا حق

  .مزبور در آن واقع است
هاي متعاهد االمتيازها در يكي از دولت، حق)الف(در صورتي كه طبق جزء ) ب

 استفاده يا حق استفاده از حق يا اموال در االمتيازها مربوط به حاصل نشود و حق
االمتياز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقي  هاي متعاهد باشد، حقيكي از دولت
  . خواهد شد
و مالك منافع يا بين كننده  اي خاص ميان پرداخت چنانچه به سبب وجود رابطه ـ ٦

 يا ، گرفتن استفاده، حقاالمتيازي كه با در نظرهر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق
صورت عدم وجود چنين ارتباطي  شود، از مبلغي كه در اطالعاتي كه بابت آنها پرداخت مي

شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت  و مالك منافع توافق ميكننده  بين پرداخت
طبق گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي  در اين. به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود

هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول يك از دولت قوانين هر
  .ماليات باقي خواهد ماند

  الزحمه خدمات فنيحقـ ١٣ماده
ي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت خدمات فن الزحمهحق ـ١

  .شود ل ماليات  مشموگريتواند در آن دولت متعاهد دي ممتعاهد ديگر پرداخت شده،
در دولت متعاهدي كه تواند يم   مزبوريالزحمه خدمات فن، حقنيبا وجود اـ ٢

كننده  دريافتنانچه چحاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي 
 باشد، ماليات متعلقه گريم دولت متعاهد ديو مقي خدمات فن الزحمهمالك منافع حق

  .ي نخواهد بودخدمات فن الزحمهبلغ ناخالص حقدرصد م) ده (١٠بيش از 
هر  به ،در اين مادهبه گونه  مورد استفاده » يخدمات فن الزحمهحق«اصطـالح  ـ  ٣

اين موافقتنامه، در ) ١٦(و ) ١٥(، )١٢( به غير از موارد مذكور در مواد ، پرداختيوجوهنوع 
ه خدمات توسط كاركنان فني يا ياي از جمله  اراازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره

  .شود اطالق ميديگر كاركنان 
بوده و در  ي، مقيم يك دولت متعاهدخدمات فن الزحمههرگاه مالك منافع حقـ ٤

 واقع در مئدا طريق مقر شود از ي حاصل ميخدمات فن الزحمه دولت متعاهد ديگر كه حق
واقع در طريق پايگاه ثابت  از ديگر متعاهد دولتآن  فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن

بت باي خدمات فن الزحمهخدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقآن 
م يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، ئمؤثري با اين مقر دا شود به طور آنها پرداخت مي
 هدر اين صورت حسب مورد، مقررات ماد. اعمال نخواهد شد) ٢(و ) ١(مقررات بندهاي 

  . مجري خواهد بود) ١٥(ماده يا ) ٧(
   ـ ٥

ي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خدمات فن الزحمهحق) الف
صورتي كه، شخص  معذالك در.  آن دولت باشدميمقكننده،  خواهد شد كه پرداخت

 در يك ،ي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشدخدمات فن الزحمهحقكننده  پرداخت
خدمات  الزحمه حقت پرداخت ي مسئولم يا پايگاه ثابتي باشد كه ئدولت متعاهد داراي مقر دا

م يا پايگاه ئي بر عهده مقر داخدمات فن الزحمهو پرداخت حقجاد شده يدر رابطه با آن اي فن
ي در دولت متعاهدي  خدمات فنيمذکور برا الزحمهحقدر آن صورت،  ،ثابت مذكور باشد

  .م يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع استئشده تلقي خواهد شد كه مقر داحاصل 
هاي در يكي از دولتي خدمات فن الزحمهحق) الف(در صورتي كه طبق جزء ) ب

مربوط به خدمات انجام شده در يكي از ي خدمات فن الزحمهحقمتعاهد حاصل نشود و 
شده در آن دولت متعاهد تلقي الزحمه خدمات فني حاصل هاي متعاهد باشد، حقدولت

  . خواهد شد
و مالك منافع يا بين كننده  اي خاص ميان پرداخت چنانچه به سبب وجود رابطه ـ ٦

شود، از  ي كه پرداخت ميخدمات فن الزحمههر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق
افق و مالك منافع توكننده  صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت مبلغي كه در

. شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود مي
هاي متعاهد و با  يك از دولت گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر در اين

  .رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند
  اي عوايد سرمايهـ ١٤ماده
 غيرمنقوليد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال عواـ ١
مشمول گر يتواند در آن دولت ديمكه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، ) ٦( ماده موضوع
  .شود ماليات 

 كسب و كار مقر اموالانتقال اموال منقولي كه بخشي از  عوايد ناشي از نقل وـ ٢
باشد، يا اموال منقول متعلق به   در دولت متعاهد ديگر ميم مؤسسه يك دولت متعاهدئدا

پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي 
ن يک چنيعوايد ناشي از نقل و انتقال از جمله باشد،  مستقل در دولت متعاهد ديگر مي

تواند در آن دولت يمثابت مزبور، يا پايگاه ) به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه(م ئمقر دا
  . شود مشمول ماليات گر يد

 وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در اي ها عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتيـ ٣
وسايط نقليه ا ي ها المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيحمل و نقل بين

  .شودمي م آن استيدهنده مق تقال که انيدولت متعاهدهوايي فقط مشمول ماليات 
 شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم هيسرماعوايد حاصل از نقل و انتقال سهام ـ ٤

دولت متعاهد تشكيل شده است، يك  واقع در غيرمنقول از اموال يا غيرمستقيم عمدتاً
  .شود مشمول ماليات تواند در آن دولت يم

 يدر شرکت) ٤(ر از موارد مذکور در بند ي به غسهام د حاصل از نقل و انتقاليعوا ـ ٥
  .ات  شوديتواند در آن دولت مشمول ماليک دولت متعاهد است ميم يکه مق
 ،)٢ (،)١( در بندهاي موضوعمالي به غير از موارد  انتقال هر عوايد ناشي از نقل و ـ ٦

آن است فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم ) ٥(و  )٤(، )٣(
      .خواهد بود
  خدمات شخصي مستقلـ ١٥ماده
اي يا ساير  درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ـ١
ر که يدر شرايط زهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر فعاليت

  :شود ات يگر هم مشمول ماليتواند در دولت متعاهد دين درآمد ميا
طور منظم پايگاه ثابتي ه هاي خود به فعاليتئمنظور اراه اين شخص بنانچه چ )الف

در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي 
   ياشود؛دولت ديگر مشمول ماليات تواند درآن  يم،  كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد

ديگر متعاهد  در يك يا چند نوبت در دولت يواقامت مدت که جمع  در صورتي )ب
ابد، معادل ييا در آن خاتمه مي مربوط شروع ي که در سال مالياماهه در هر دوره دوازده

هاي انجام باشد، در اين حالت فقط آن ميزان از درآمدي كه از فعاليتشتر يا بيروز  ١٨٣
  . شود ديگر مشمول ماليات آن دولتتواند در ي م،هحاصل شدگر يدشده وي در آن دولت 

هاي مستقل علمي، ادبي، به ويژه شامل فعاليت» يا خدمات حرفه«ح اصطالـ ٢
 جراحان،هاي مستقل پزشكان، مهندسان، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت

  .باشد وكالي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي
  خدمات شخصي غيرمستقلـ ١٦ماده
، حقوق، مزد و ساير )٢٢(و ) ٢١( ،)٢٠ (،)١٩( ،)١٧(رعايت مقررات مواد با ـ ١

دارد ي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميههاي مشاب الزحمه حق
باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر  همان دولت ميدر فقط مشمول ماليات 

-يمحاصل از آن مزبور الزحمه  حقنه باشدن گويچنانچه استخدام مزبور بدانجام شود كه 
  .شود آن دولت ديگر مشمول ماليات تواند در 
مقيم يك دولت متعاهد به سبب  يافتيدرالزحمه  حق،)١(رغم مقررات بند  عليـ ٢

دولت نخست مشمول ماليات در استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط 
  :  مشروط بر آنكه،خواهد بود
سر برده ه در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بكننده  مع مدتي كه دريافت ج)الف
ربوط شروع يا خاتمه مسال مالي  اي كه در دوره دوازده ماهههر روز، در ) ١٨٣(است از 

  يابد تجاوز نكند، ومي
مقيم دولت ديگر پرداخت شود که الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي  حق)ب
  نيست، و
م يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ئلزحمه بر عهده مقر داا پرداخت حق)پ
  .ديگر دارد
 توسط مؤسسه يك حاصلالزحمه اين ماده، حق شده در عليرغم مقررات يادـ ٣

 وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و اي كشتي در  استخدامبه سببدولت متعاهد، 
  .شودت مشمول ماليات  دولتواند در همانيمالمللي نقل بين

  الزحمه مديرانحقـ ١٧ماده
لحاظ  ههاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد بالزحمه مديران و پرداختحق

ت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل ئسمت خود به عنوان عضو هي
  .شود آن دولت ديگر مشمول ماليات در  توانديمنمايد،  مي
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  ورزشكارانهنرمندان و ـ ١٨ماده
اتر، ئدرآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تـ ١

 شخصي يهاتا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعالييسينما، راديو يا تلويزيون، 
تواند  مي) ١٦(و ) ١٥(نمايد، عليرغم مقررات مواد   در دولت متعاهد ديگر حاصل ميخود

  .شود  آن دولت ديگر در مشمول ماليات
هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود درآمد مربوط به فعاليتچنانچه ـ ٢

رغم ي عل و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد،ردينگبه آن هنرمند يا ورزشكار تعلق 
شود كه  دولت متعاهدي در مشمول ماليات تواند ي، م)١٦(و ) ١٥(، )٧(مقررات مواد 

  . گرددآن انجام مي مند يا ورزشكار درهاي هنرفعاليت
 انجام شده يهاتيدر خصوص درآمد حاصل از فعال) ٢(و ) ١ (يمقررات بندهاـ ٣

دار ين ديک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه ايهنرمندان و ورزشکاران در 
ا ي ياسي سيمات فرعيا تقسيگر ي دولت ديا عمدتاً از محل وجوه عمومياز آن دولت کامالً 

 که ين درآمد فقط در دولت متعاهدين صورت ايدر ا. ن شونديمراجع محلي آن تأم
 .باشند مشمول ماليات خواهد بودم آن مييا ورزشکاران مقيهنرمندان 
  حقوق بازنشستگيـ ١٩ماده

حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي ، )٢٠(ماده ) ٢(با رعايت مفاد بند 
آن دولت مشمول ماليات در ت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط به مقيم يك دول

  .خواهد بود
  خدمات دولتيـ ٢٠ماده
  ـ ١

 پرداختي ي جز حقوق بازنشستگبههاي مشابه الزحمه حقوق، دستمزد و سايرحق)الف
 محلي آن به شخص حقيقي رجعيا م ياسي سيم فرعيا تقسيتوسط يك دولــت متعاهد 

آن دولت در  فقط رجعيا م ياسي سيم فرعيتقس ،ه براي آن دولـتبابت خدمات انجام شد
  .مشمـول ماليات خواهد بود

دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن  خدمات در چنانچه، نيبا وجود ا) ب
 دولت در فقط  مشابهيها الزحمهحقر يحقوق، دستمزد و ساآن دولت انجام شود، اين 

  :آنكه آن شخص ود، مشروط برخواهد ب  مشمول مالياترمتعاهد ديگ
   يا اشد؛ب  تابع آن دولت ديگر)١(
  .مقيم آن دولت نشده باشد ه خدمات مزبور، ئ براي ارا صرفاً)٢(
  ـ ٢

 حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق )الف
 بابت ، محلي آن به مزديرجعيا م ياسي سيم فرعيا تقسيايجاد شـده از طرف آن دولت 

 مزبور انجام داده است، فقط مشمول رجعيا م يم فرعيا تقسيخدماتي كه براي آن دولت 
  .آن دولت خواهد بوددر ماليات 
ن يگر باشد ايم و تبعه آن دولت دي مزبور مقيقين،چنانچه شخص حقيبا وجود ا) ب

  .گر خواهد بوديات در دولت متعاهد دي فقط مشمول ماليحقوق بازنشستگ
هاي بازنشستگي   مقرري مشابه ويهاالزحمهر حقي ساو، دستمزد د حقوقدر مورـ ٣

م يا تقسيه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد ئبابت خدمات ارا
) ١٩ (و) ١٨(، )١٧(، )١٦ (دهد مقررات مواد  محلي آن انجام ميرجعيا م ياسي سيفرع

  .مجري خواهد بود
  نين و محققيد دانشگاه، مدرسياساتـ ٢١ماده
گر ي که بالفاصله قبل از ديدار از دولت متعاهد ديا محققياستاد دانشگاه، مدرس ـ ١

د آن ير مؤسسات مورد تأييا سايا هر دو، در دانشگاه، دانشکده يق، يا تحقيس يبه منظور تدر
 که ياالزحمهباشد، نسبت به هر حقيا ميک دولت متعاهد بوده يم يگر، مقيدولت متعاهد د

ن يخ نخستي سال پس از تار٢ که از يکند، تا مدتيافت ميق دريا تحقيس ين تدريابت اب
  .گر تجاوز نکند، از ماليات در آن دولت ديگر معاف خواهد بوديورودش به آن دولت د

ق توسط ي که تحقيق و صرفاً در صورتين ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقياـ ٢
 انجام يا اشخاص خاصي نفع شخص ياساً برا و نه اسي نفع عمومي برايقيشخص حق

  . خواهد بوديرد مجريپذ
  نيمحصلـ ٢٢ماده
ک دولت متعاهد يم يگر مقيدار از دولت متعاهد دي که بالفاصله قبل از ديمحصلـ ١

برد، يگر به سر مي در آن دولت متعاهد ديا کارآموزيل ي تحصيباشد و صرفاً برايا ميبوده 
ات در آن يز از ماليل ني، در موارد ذيلي تحصيها ها و راتبه، وام بالعوضيهاعالوه بر کمک

  :گر معاف خواهد بوديدولت د

 که ي اشخاصي از سويا کارآموزيل ي، تحصينه زندگي هزي که برايوجوه) الف
  کند؛ ويافت ميگر هستند دريم خارج از آن دولت ديمق

 ي انجام شده در صورتگري که در دولت متعاهد ديالزحمه حاصل از استخدامحق) ب
  .م با مطالعات او مرتبط باشديکه استخدام به طور مستق

ا متعارف مورد نياز، براي تكميل ي مدت زمان معقول، ين ماده صرفاً براي ايايمزاـ ٢
ن ي اياي مزايچ مورديکن در هي قابل تمديد خواهد بود، ليا کارآموزي يآن دوره آموزش

 آموزش يگر براين ورود آن شخص به آن دولت ديخ اوليار از تي سال متوال٧ش از يماده ب
  . اعطا نخواهد شديا کارآموزي

  ساير درآمدهاـ ٢٣ماده
اقالم درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد ـ ١

  مشمول ماليات آن دولتكجا كه حاصل شود، صرفاً حكم قرار نگرفته است، در هر
  .خواهد بود

) ٦(ماده ) ٢( به نحوي كه در بند غيرمنقوله استثناي درآمد حاصل از اموال بـ ٢
درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت كننده  تعريف شده است، هرگاه دريافت

 آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در م واقع درئمتعاهد ديگر از طريق مقر دا
حق يا اموالي كه درآمد در خصوص   مستقل انجام دهد و خدمات شخصيگري دولت دآن

 مؤثر مرتبط باشد، مقررات يم يا پايگاه ثابت به نحوئ است با اين مقر داپرداخت شدهآن 
) ١٥(يا ماده ) ٧ (ه مقررات ماد،در اين صورت حسب مورد. مجري نخواهد بود) ١(بند 

  .اعمال خواهد شد
قالم درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد ، ا)٢(و ) ١(عليرغم مفاد بندهاي ـ ٣

پيشين اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد ديگر حاصل شده 
  .تواند مشمول ماليات شودياست، در آن دولت ديگر نيز م

  آئين حذف ماليات مضاعفـ ٢٤ماده
  :ده اجتناب خواهد شدن ماي زيرين ايات مضاعف طبق بندهايشود كه از مالتوافق مي

  : راني اي اسالميدر مورد جمهورـ ١
ن ي حاصل کند که طبق مقررات ايران درآمدي اي اسالميم جمهوريچنانچه مق) الف

ران اجازه خواهد داد ي اي اسالميات در هند شود، جمهوريتواند مشمول ماليموافقتنامه م
 .م کسر شوديت بر درآمد آن مقاي در هند از ماليات بر درآمد پرداختي معادل ماليمبلغ

 تعلق  به آن درآمد نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر مزبوركسورن،يبا وجود ا
  .بيشتر باشد ، تواند مشمول ماليات در هند گرددي و مگرفته مي

م ين موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقيک از مقررات ايچنانچه طبق هر ) ب
تواند، يران مي اي اسالميات هند معاف باشد، جمهوريلران از ماي اي اسالميجمهور

م، درآمد معاف شده يمانده درآمد آن مقيات بر باقيزان ماليت، در محاسبه ميرغم معافيعل
  . را منظور کند

  : در مورد هندـ ٢
تواند ين موافقتنامه مي حاصل کند که طبق مقررات ايم هند درآمديچنانچه مق)  الف
 معادل يران شود، هند اجازه خواهد داد مبلغي اي اسالميمهورات در جيمشمول مال

 .م کسر شوديات بر درآمد آن مقيران از مالي اي اسالمي در جمهوريات پرداختيمال
 که يش از کسر به درآمدي که پياتيزان ماليد از مين، کسور مزبور نبايبا وجود ا
گرفته، ين شود، تعلق مراي اي اسالميات در جمهوريتواند مشمول ماليممکن است م

  .شتر باشديب
م هند ين موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقيک از مقررات ايچنانچه طبق هر  ) ب

 يات بر باقيزان ماليرغم معافيت، در محاسبه ميتواند عليات هند معاف باشد، هند مياز مال
  . م، درآمد معاف شده را منظور کنديمانده درآمد آن مق

  يضعدم تبعـ ٢٥ماده
گونه ماليات يا  اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچـ ١

به تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر  الزامات مربوط به آن كه سنگين
تحت همان شرايط مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن ژه از لحاظ اقامت، يو

 اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا  ،)١(غم مقررات ماده ريعل.  نخواهند بود شوند،
  .هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود

 اخذ م مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگرئمالياتي كه از مقر داـ ٢
ها را  از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليتگر يدر آن دولت دشود نبايد  مي

اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت  اين مقررات به گونه .دهند نامساعدتر باشديانجام م
نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به  متعاهد را ملزم نمايد كه هر
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نمايد به  هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي  علت احوال شخصيه يا مسئوليت
  .ز اعطاء كنداشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر ني

به طور مستقيم يا غير  مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كالً يا جزئاً ـ٣
 يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر )كنترل(تحت نظارتمستقيم در مالكيت يا در 

تر  كه سنگين باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، مي
 است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت  مربوط به آن و الزاماتيا غير از ماليات

  .نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد
ماده ) ٦( بند ،)١١(ماده ) ٧(، بند  )٩(ماده ) ١(مواردي كه مقررات بند  جز دره ب ـ٤

هاي  اير هزينه سو االمتيازقحهاي مالي،  شود، هزينه اعمال مي) ١٣( ماده) ٦(يا بند  )١٢(
پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين 
ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه 

  .چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود
 .ن موافقتنامه اعمال خواهد شديموضوع ا يهااتين ماده، نسبت به ماليمقررات ا ـ ٥
  آئين توافق دوجانبهـ ٢٦ادهم
دو دولت متعاهد در مورد  اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر  بريشخصچنانچه ـ ١

اين موافقتنامه مقررات كه منطبق با  وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد
هاي مزبور،  دولتين داخليقوانبيني شده در   پيشنظر از طرق احقاق حق صرف باشد،  نمي
تواند اعتراض خود را به مقام صالحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه  مي

باشد به مقام صالحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن ) ٢٥(ماده ) ١(مورد او مشمول بند 
نخستين اطالع از اقدامي كه به اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ . تسليم نمايد است، 

   .داعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شو
 يبخشتيرضااگر مقام صالحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل ـ ٢
ه  خواهد كوشيد ك باشد، مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي اخذ  براي اجتناب از برسد،

 .از طريق توافق متقابل با مقام صالحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد
 ي در قانون داخلي زمانيهاتيرغم هرگونه محدودي که حاصل شود عليهرگونه توافق

  .االجراء خواهد بود متعاهد الزميهادولت
الت يا  متعاهد تالش خواهند كرد كه كليه مشكيها صالحيتدار دولتيهامقامـ ٣

آنها انبه فيصله دهند و جشبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو 
توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه  همچنين مي

  .بيني نشده است با يكديگر مشورت كنندپيش
وارد مظور حصول توافق در توانند به من تعاهد ميمالحيتدار دو دولت ص يهامقامـ ٤

 صالحيتدار با مشورت يهامقام . با يكديگر ارتباط حاصل كنندمستقيماً بندهاي پيشين، 
جانبه   ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دو  روش ها، شرايط،  آيين يكديگر،

  .آورند در اين ماده فراهم ميمقرر 
 تبادل اطالعاتـ ٢٧ماده
ا ي را، از جمله اسناد، ياطالعاتتعاهد م يهايتدار دولت صالحيهامقام ـ١
براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا شود ي مينيب شي برابر با اصل اسناد که پيرونوشتها

 يي از هر نوع و وصف که از سويها اتيراجع به مالاجراي قوانين داخلي ا ياعمال براي 
اند، تا  آنها وضع شدهي مراجع محلاي ياسي سيمات فرعيا تقسي متعاهد يهادولت
 . مبادله خواهند كردنباشد اين موافقتنامه ر با ين مغايات به موجب آن قواني که ماليحدود
  . شود موجب تحديد تبادل اطالعات مزبور نمي) ٢(و ) ١ (مواد

به وسيله يك دولت متعاهد ن ماده يا) ١( به موجب بند نـوع اطالعاتي كه هرـ ٢
قوانين داخلي آن به موجب دست آمده ه  اطالعات ب  به همان شيوه با آنود،ش دريافت مي

از جمله ( يراجعو فقط براي اشخاص يا مشود، ي رفتار ميبه عنوان اطالعات سردولت 
ا به يگرد، يپ وصول، اجرا يا  كه بـه امر تشخيص،شود يفاش م )دادگاهها و مراجع اداري

ن يا) ١(اشاره شده در بند هاي  هاي مربوط به مالياتخواهيژوهشپدر مورد  يريگميتصم
شده، اطالعات را فقط   يادراجعاشخاص يا م. ا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارنديماده 

اين اطالعات را در  توانند ان مينآ. براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد
رغم موارد ي عل.ضايي فاش سازندها يا طي تصميمات قهاي علني دادگاه جريان دادرسي

 استفاده يگري اهداف ديتواند برايک دولت متعاهد مي توسط يافتيمذکور، اطالعات در
ن هر دو ي به موجب قواني چنان اهدافيشود مشروط به آنکه استفاده از اطالعات مزبور برا

 يان استفادهيچنتدار دولت ارائه دهنده اطالعات اجازه ير باشد و مقام صالحيپذدولت امکان
  .را داده باشد

در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه ن ماده يا) ٢(و ) ١ (هايمقررات بند ـ٣
  :يك دولت متعاهد را وادار سازد

  .اذ نمايد اقدامات اداري خالف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخ)الف
خود يا دولت  ي اداريان عاديجر يا  اطالعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين)ب

  .متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست
شغلي،   اطالعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، )پ
اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خالف خط مشي عمومي  بازرگاني يا حرفه صنعتي، 

  .باشد) نظم عمومي(
اده توسط يك دولت متعاهد درخواست شود، دولت ن مي طبق ايهرگاه اطالعاتـ ٤

آوري اطالعات خود براي اكتساب اطالعات درخواستي  متعاهد ديگر از اقدامات جمع
استفاده خواهد كرد، حتي اگر آن دولت ديگر براي اهداف مالياتي خود نيازي به اين گونه 

ن يا) ٣(اي بندهتعهد مندرج در جمله قبلي مشمول محدوديت. اطالعات نداشته باشد
اي تعبير گردد كه به يك هايي به گونهماده است، اما در هيچ مورد نبايد چنين محدوديت

دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطالعات صرفاً به اين دليل استنكاف كند كه هيچ گونه 
  .منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطالعات ندارد

اي تعبير نخواهد شد كه به ماده به گونهن يا) ٣(در هيچ صورت، مقررات بند  ـ ٥
يك دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطالعات صرفاً به اين دليل استنكاف كند كه 
اطالعات مزبور در اختيار بانك، ساير مؤسسات مالي، نمايندگان يا اشخاصي است كه در 

مالكانه نسبت به يك كنند يا به اين دليل كه با منافع جايگاه نماينده يا امين فعاليت مي
  .  شخص ارتباط دارد

  اي از مزايبرخوردارـ ٢٨ماده
ط يق و شراي حقاين موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامير مقررات اي سارغميعل

ا يبات ي هرگونه ترتي از اهداف اصليکيجه گرفت که ي بتوان نتيمرتبط، به طور منطق
 موافقتنامه شده، ياي از مزايمند  منتج به بهرهمير مستقيا غيم يمعامالت که به طور مستق

 مگر ؛ نخواهد شدءدرآمد اعطاآن قلم از ت در مورد يمزآن ت مزبور بوده است، يکسب مز
ط مطابق با هدف و منظور مقررات يگونه شرانيت در اي آن مزينکه اثبات گردد اعطايا

  .ن موافقتنامه بوده استيمربوطه در ا
هاي سياسي و مناصب موريتأي نمايندگي و مهاتئاعضاي هيـ ٢٩ماده
  كنسولي

هاي موريتأهاي نمايندگي و متأامتيازات مالي اعضاي هي مقررات اين موافقتنامه بر
الملل يا مقررات سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين

  .تثيري نخواهد گذاشأ ت باشند، مي هاي خاص از آن برخوردار موافقتنامه
  شدنءاالجراالزمـ ٣٠ماده
ل مراحل يگر را از تکميکديک يپلماتي ديق مجاري متعاهد کتباً، از طريهادولتـ ١
  .ن موافقتنامه مطلع خواهند نمودياالجراءشدن ا الزمين مربوط براي طبق قوانيضرور

ني قوت قانو ن ماده يا) ١( موضوع بند يهاهين اطالعياز تاريخ آخراين موافقتنامه ـ ٢
  . خواهد يافت

  :ر نافذ خواهد بودين موافقتنامه در موارد زيامقررات ـ ٣
 بر درآمد حاصل در هر سال يهااتيران، در مورد مالي اي اسالميدر جمهور) الف

ن ي که در آن ايميمتعاقب سال تقو)  مارس در هند٢١برابر با (ن ي که از اول فرورديمال
  شود؛ پس از آن شروع ميايگردد  ياالجراء مموافقتنامه الزم

ل ي که از اول آوري بر درآمد حاصل در هر سال ماليهااتيدر هند، در مورد مال) ب
ن ي که در آن ايميمتعاقب سال تقو) راني اي اسالمين در جمهوري فرورد١٢برابر با (

  .شود ا پس از آن شروع مييگردد  ياالجراء مموافقتنامه الزم
  فسخـ ٣١ماده

 خواهد ءاالجراه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده الزماين موافقتنام
، با کيپلماتيدتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري  هاي متعاهـد ميهريك از دولت. بود
ساله از  بعد از دوره پنج سال تقويمي بل از پايان هرقماه   فسخ، حداقل ششهياطالعه ئارا

در در اين صورت اين موافقتنامه .  فسـخ نمايد گردد،  ميءاالجراكه موافقتنامه الزم تاريخي
  :موارد زير اعمال نخواهد شد

 بر درآمد حاصل در هر سال يهااتيران، در مورد مالي اي اسالميدر جمهور: الف
ن ي که در آن ايميمتعاقب سال تقو)  مارس در هند٢١برابر با (ن ي که از اول فرورديمال
  شود؛ا پس از آن شروع مييگردد يادداشت ارائه مي
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ل ي که از اول آوري بر درآمد حاصل در هر سال ماليهااتيدر هند، در مورد مال: ب
ن ي که در آن ايميمتعاقب سال تقو) راني اي اسالمين در جمهوري فرورد١٢برابر با (
  .شود ا پس از آن شروع مييگردد يادداشت ارائه مي

 هجـري شمســي ٢٨/١١/١٣٩٦ دو نسخه در تاريخ  در نويدهلاين موافقتنامه در 
 تنظيم گرديد كه انگليسيو   ي، هندهاي فارسيميالدي به زبان ١٧/٠٢/٢٠١٨برابر با 

اختالف در تفسير، هر گونه   بروزدر صورت. هستند از اعتبار يكسان برخوردار همه متون
  .خواهد بودمالک   انگليسيمتن  

باشند، اين  مجاز مي ي به طور مقتضنندگان زير كه  ك امضاءد مراتب فوق، ييدر تأ
  .موافقتنامه را امضا نمودند

     از طرف دولت                          از طرف دولت                           
       جمهوري هند                     ران ي اي اسالميجمهور               

  
  
  )پروتکل(سند الحاقي

 هند به منظور يران و جمهوري اي اسالمين جمهوري موافقتنامه بيمضادر هنگام ا
 بر درآمد، يهااتي در مورد مالياتي از فرار ماليريات مضاعف و جلوگيمال اخذ اجتناب از
  :دهد مورد توافق امضاکنندگان قرار گرفت يل مينفک موافقتنامه را تشکير که جزء اليمقررات ز
  : است كهيهيبداز لحاظ اين موافقتنامه ـ ١

  :گردد بهاطالق مي» سال مالي«اصطالح ) الف
  شود؛شروع مي) ني فرورد١٢(سال مالي كه از اولين روز آوريل : در مورد هند) ١(
 كه در قانون ياسال مالي به گونه/ سال مالياتي: در مورد جمهوري اسالمي ايران) ٢(

  .تمالياتهاي مستقيم جمهوري اسالمي ايران تعريف شده اس
شود، ات هند اطالق مييا ماليران يات اي متن به ماليبنا به اقتضا» اتيمال«اصطالح ) ب

يا از قلم )  در موعد مقرريعدم پرداخت بده( که بابت قصور يچ گونه وجهياما شامل ه
مه وضع شده در ارتباط يا بابت جرين موافقتنامه ي مشمول ايها اتي مرتبط با ماليافتادگ
به عالوه، مبالغ پرداختني بابت قصور . مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود يهااتيبا مال

، از قلم افتادگي يا جريمه مذكور، در تخصيص اعتبار ) در موعد مقرريعدم پرداخت بده(
   .مالياتي منظور نخواهد شد

 روزه ٢٧٠، دوره )٥(ماده ) ٣(بند ) الف( جزء يت زمانيبه منظور محاسبه محدودـ ٢
 يهاتي که  صرفاً صرف فعاليزمان. شودت ساخت محاسبه مييخ شروع خود فعالياز تار
  .شود ها شده است، منظور نمي مانند کسب مجوزها و پروانهيمقدمات
  : است کهيهيبد) ٨(ماده ) ٣(با توجه به بند ـ ٣

ر و يک دولت متعاهد از محل استفاده، تعمي که مؤسسه حمل و نقل يمنافع
مورد ) هازات حمل و نقل بارگنجير تجهيشامل کشنده و سا(ها ره بارگُنجا اجاي، ينگهدار

کند و نسبت يالمللي کسب ما اجناس در حمل و نقل بيني حمل و نقل کاال ياستفاده برا
 يلي آن، جنبه تکمييه هوايط نقليها و وسايات کشتي عمليالمللي  برابه حمل ونقل بين

ها ات خواهد بود مگر آنکه آن بارگنجيلت متعاهد مشمول مال دارد صرفاً در آن دويا اتفاقي
  .رنديگر مورد استفاده قرار گيفقط در دولت متعاهد د

بانک  «يبه معنا» يبانک مرکز«، در مورد هند، اصطالح )١١(از لحاظ ماده ـ ٤
  .باشديم» ره هنديذخ

خص حقيقي  است که اين ماده صرفاً در مورد شيهيبد) ١٥(با توجه به ماده  ـ ٥
  .گرددمقيم اعمال مي

  : است کهيهيبد) ٢١(ماده ) ١(با توجه به بند  ـ ٦
شود  مييک دولت متعاهد تلقيم ي مقي در صورتيقين ماده، شخص حقياز لحاظ ا
ا بالفاصله در سال قبل آن، يدار داشته است يگر دي که از دولت متعاهد ديکه در سال مال

  .م آن دولت بوده استيمق
  :  است کهيهيبد) ضيعدم تبع ـ ٢٥(ماده ) ٢(وجه به بند با ت ـ٧
ات بر منافع يک دولت متعاهد را از وضع مالي نخواهد شد که ين مقررات چنان تلقيا

ش از ي بياتيگر در دولت نخست دارد، با نرخ ماليمقر دائمي كه شركت دولت متعاهد د
ر با يباز دارد، يا آنکه مغاشود، يآنچه منافع شرکت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول م

ات از مقر يمال اخذ چ وجهي است که به هيهيبه عالوه، بد. باشد) ٧(ماده ) ٣(مقررات بند 
 نسبت يات اعماليتر از مالگر نامطلوبيک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديدائم مؤسسه 

 اخذ جتناب از مشابه به موجب موافقتنامه ايهاتيبه مقر دائم مؤسسه دولت ثالث با فعال
 . گر با آن دولت ثالث نخواهد بوديات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد ديمال

 : استيهي، بد)تبادل اطالعات ـ٢٧(در مورد ماده  ـ ٨
شود که دولت متعاهد ي انجام ميدرخواست تبادل اطالعات صرفاً زمان) الف

ظور کسب آن اطالعات، به  امکانات موجود در قلمرو خود را به منيدرخواست کننده، تمام
  .شود، به کار گرفته باشد ي که منجر به بروز مشکالت نامتناسب ميجز موارد
، )٢٧(دولت درخواست کننده، در صورت درخواست اطالعات به موجب ماده ) ب

  : دولت درخواست شونده فراهم خواهد کردير را براياطالعات ز
ن هر ي؛ همچنيدگيا رسي يسنام شخص تحت برر: ، از جملهيتيمشخصات هو) ١(

 که يمل) کد( و شناسهي مؤدياقتصاد) کد(، شناسهينشان: ليگر از قبيگونه مشخصات د
  .ل کندي آن شخص را تسهييدر صورت موجود بودن، شناسا

   که اطالعات بابت آن درخواست شده است؛يدوره زمان) ٢(
ود بودن، که  از جمله محتوا و شكل، در صورت موجيشرح اطالعات درخواست) ٣(

  افت اطالعات از دولت درخواست شونده است؛يمطابق آن دولت درخواست کننده خواستار در
  شود؛ي که به سبب آن اطالعات درخواست مياتيهدف مال) ٤(
ن جزء در يا) ١(ف ير مشخصات مذکور در ردي و سايتا حد امکان، نام، نشان) ٥(

  . باشديار وي در اختياسترود اطالعات درخوي که انتظار ميمورد هر شخص
 تبادل اطالعات راجع به ينيبشيپ» ينيبشيارتباط قابل پ«منظور از اشاره به ) پ

 يهان است که دولتيح ايزان ممکن و همزمان تصرين ميتر  در گستردهياتيموضوعات مال
ر مرتبط با يا درخواست اطالعات غي ي اتفاقيمتعاهد مجاز به درخواست اطالعات بر مبنا

  .  مفروض نخواهند بودي مؤدياتيمور مالا
 ييخته، پس از حصول توافق اجرايا خود انگيتبادل اطالعات به صورت خودکار ) ت

  . تواند قابل اجراء باشديتدار هر دو دولت متعاهد مي صالحيهان مقاميب
 معمول در يهانهيش از هزي بييهانهي که تبادل اطالعات مستلزم هزيدر موارد) ث

 هاي صالحيتدار دولتيهاشونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام  دولت درخواستياداره يرو
  . را به عهده خواهدگرفتي اضافيها نهيکننده هز متعاهد در مورد آن، دولت درخواست

 ارائه شده هايد که دادهين نمايملزم خواهد بود تضم شونده درخواست دولت) ج
ده است، دولت درخواست يهاي نادرست ارائه گرداگر معلوم شود که داده. ح باشديصح

آن دولت  ملزم خواهد بود که . ن امر قرار خواهد گرفتيان اير در جريکننده بدون تأخ
 .ر اصالح کنديهاي مذکور را بدون تأخداده

 مؤثر يکننده ملزم به اتخاذ اقدامات شونده و درخواست  درخواستيهادولت) چ
ر مجاز ي غير و افشايي، تغيت ارائه شده در قبال دسترسمنظور محافظت از اطالعا به

 .خواهند بود
بديهي است در صورتي كه ايران در قوانين داخلي خود مقرراتي را در خصوص ـ ٩

مساعدت در وصول مالياتها با ساير شركاي قراردادي وضع نمايد يا با تسري اين گونه 
 صالحيتدار يها در آن صورت مقامها به ساير شركاي قراردادي موافقت نمايد،مساعدت

دو دولت  متعاهد از طريق توافق دوجانبه روش اعمال تسري مساعدت در وصول مالياتها 
 .به يكديگر را حل و فصل خواهند نمود

ن موافقتنامه مربوط است، يا به موجب اي از مزاي که به برخورداريتا حدودـ ١٠
 ي اجرايک دولت متعاهد براي وجه مانع چين موافقتنامه به هي است که مقررات ايهيبد

  .   نخواهد شدياتيا ترفند مالي خود و  اقدامات مربوط به فرار يمفاد قانون داخل
 هجـري ٢٨/١١/١٣٩٦ در دو نسخه در تاريخ  نوي دهلدر) پروتکل(سند الحاقياين 

تنظيم  انگليسي و هندي ميالدي به زبانهاي فارسي، ١٧/٠٢/٢٠١٨شمســي برابر با 
اختالف بروز هر گونه در صورت .  هستند از اعتبار يكسان برخوردارهمه متونگرديد كه 
  .خواهد بودمالک    انگليسيمتن در تفسير، 
سند باشند، اين  مجاز مي يطور مقتض بهامضاكنندگان زير كه د مراتب فوق، ييدر تأ

  . را امضا نمودند) پروتکل(الحاقي
  

     از طرف دولت                          لت      از طرف دو                     
       جمهوري هند                     جمهوري اسالمي ايران                

  
واحده و  دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل  قانون فوق مشتمل بر ماده

نبه مورخ بيست در جلسه علني روز يكش) پروتكل(مقدمه و سي و يك ماده و سند الحاقي 
ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  و دوم تير

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٥/٥/١٣٩٩
  محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

