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  ، والمملكة المغربيةاليابان  إن
  

  تنمية وتعزيز عالقاتهما االقتصادية وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب،رغبة منهما في 
  

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، دون خلق فرص لعدم 
ح الخضوع للضريبة أو تخفيض الضريبة من خالل التهرب أو الغش الضريبيين (بما في ذلك إجراءات الترب

الهادفة إلى الحصول على االمتيازات المنصوص عليها في هذه االتفاقية، بطريقة غير مباشرة  من االتفاقيات،
  في دولة ثالثة)، ينلمصلحة مقيم

  
  اتفقتا على ما يلي:

  
  

  المادة األولـى
  األشخـاص المعنيـون

 الدولتين المتعاقدتين.تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا  -1
ما يتعلق  -2 ها إال في قدة، على المقيمين في عا بل دولة مت بة من ق ية على فرض الض�������ري فاق هذه االت ال ت�ثر 

  .28و 25و 24و 23و 20و 19 والمواد 9من المادة  2باالمتيازات الممنوحة بموجب الفقرة 
  

  المادة الثانية
  الضـرائب المعنية

أو  الض��رائب على الدخل المفرو���ة لح���اب دولة متعاقدة أو فروعها ال���ياس��يةتطبق هذه االتفاقية على  -1
  المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.سلطاتها 
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تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل اإلجمالي أو على عناصر من الدخل،  -2
المبالغ اإلجمالية لألجور أو  والض��رائب على ملكية،أي بما فيها الض��رائب على األربا� الناتجة عن نقل 

  على زيادة قيمة رأس المـال. وكذا الضرائبالرواتب المؤداة من قبل مقاوالت، 
  

  االتفاقية هي:هذه إن الضرائب الحالية التي تطبق عليها  -3
  

  اليابان: فيما يخص  )أ
 )i( الضريبة على الدخل؛  
 )ii( الضريبة على الشركات؛  
 )iii(  ر اعم���ال���دخ���ل إلع���ادة اإلعلى الخ���اص����������ة الض�������ريب���ة(special income tax for 

reconstruction) ؛  
 )iv( الضريبة المحلية على الشركات (the local corporation tax)و ؛ 
 )v( ة على الساكنة يالضرائب المحل(local inhabitant taxes)؛  
  

  و (والمشار إليها فيما بعد بالضريبة اليابانية)؛
 

  المغرب:فيما يخص    )ب
)i و على الدخل؛) الضريبة  
)ii(  الضريبة على الشركات؛  

  ).(والمشار إليها فيما بعد بالضريبة المغربية
  

تطبق هذه االتفاقيـ���ة كذلك على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على  -4
المختص���ة في الدولتين المتعاقدتين  وتطلع الس���لطاتاالتفاقية و تض���اف إلى الض���رائب الحالية أو تحل محلها. 

  بعضها البعض على التعديالت الهامة التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية.
  

  المادة الثالثة
  تعاريف عامة

  ألغراض هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك: -1
اإلقليمي  ابما في ذلك بحره " عندما يستعمل بالمعنى الجغرافي جميع تراب اليابان،اليابان"لفظ يعني  أ)
البحر  وتشمل امتداداإلقليمي  اوراء بحره والمنطقة ماالمتعلقة بالضريبة اليابانية، خضع للقوانين يي ذال

للقوانين المتعلقة  والتي تخضعحيث تملك اليابان حقوقا سيادية طبقا للقانون الدولي  وأعماقه الباطنية
  اليابانية؛بة يبالضر

يعني تراب المملكة بالمعنى الجغرافي  وعندما يستعملالمغرب" المملكة المغربية، ب) يعني لفظ " 
أو سيتم تحديدها، من قبل  والتي تم ملكة المغربيةمبحرية وراء المياه اإلقليمية لل وأي منطقةالمغربية 

المملكة  عليهايمكن أن تمارس  ةتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، كمنطقال طبقاقوانين المملكة المغربية 
  الطبيعية؛ وكذا بالموارد وأعماقه الباطنيةالمغربية حقوقها المتعلقة بامتداد البحر 

  المغرب؛أو  اليابان عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة األخرى" حسب سياق النص ج) تعني
  أخرى من األشخاص؛ والشركة وأي مجموعةالذاتي ) يشمل لفظ "شخص" الشخص د
  ألغراض فرض الضريبة؛اعتباريا أو أي كيان يعتبر شخصا اعتباري ) يعني لفظ "شركة" أي شخص ه
) تعني عبارتا "مقاولة دولة متعاقدة" و "مقاولة الدولة المتعاقدة األخرى" على التوالي مقاولة يستغلها و

  قدة األخرى؛مقيم بالدولة المتعا ومقاولة يستغلهامقيم بدولة متعاقدة 
ما عدا الحالة التي يتم فيها استغالل  طائرة،) تعني عبارة " النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو ز

المقاولة التي تقوم باستغالل السفينة أو  وال تكونمتعاقدة  في دولةالسفينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد 
  ؛الطائرة مقاولة لتلك الدولة المتعاقدة
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    عبارة "السلطة المختصة":) تعني ح
)i(  المالية أو ممثله المرخص له بذلك؛ و اليابان: وزيـرفيما يخص  
)ii(  وزيـر المالية أو ممثله المرخص له بذلك؛ المغرب:فيما يخص   

  :بالعالقة مع دولة متعاقدة ) يعني لفظ "مواطن"ط
)i و متعاقدة؛الدولة ال تلك يحمل جنسيةذاتي ) أي شخص  
)ii شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانوني من التشريع الجاري  أو اعتباري) أي شخص

 ؛متعاقدةالدولة تلك البه العمل في 
تم تأس���يس���ه  نظاماكيانا أو ، ي) تعني عبارة "ص���ناديق المعاش���ات التقاعدية المعترف بها" لدولة متعاقدة

بموجب القوانين الض�����ريبية لتلك الدولة  قانون تلك الدولة المتعاقدة يعامل كش�����خص منفص�����لل طبقا
  :المتعاقدة و

 )i(  إدارة أو توفير مزايا التقاعد غرض حص��ري أو ش��به حص��ري ل وتدبيره بش��كلالذي يتم تأس��يس��ه
ذي يتم مما�لة ألش������خاص ذاتيين والالمكافآت الوالمزايا ا�ض������افية أو العرض������ية أو غيرها من 

ها الس�����ياس�����ية أو س�����لطات فروعهاالدولة المتعاقدة أو أحد  تنظيمه على هذا األس�����ا� من قبل تلك
  أو المحلية؛

 )ii(  استثمار أموال لصالح صناديق غرض حصري أو شبه حصري ل وتدبيره بشكلتم تأسيسه الذي
 .المعاشات األخرى المعترف بها في تلك الدولة المتعاقدة

معترف  ةتقاعدي اتتم إنش��ا�ه بموجب قانون دولة متعاقدة يش��كل ص��ندو� معاش�� نظامإذا كان كيان أو 
في تلك  يبيةالض�����ر قوانينالمعاملته كش�����خص منفص�����ل بموجب  ت) إذا تمiiأو ( )i(به بموجب البند 

يعامل على هذا النحو بموجب  منفص���ال ا، ألغراض االتفاقية، ش���خص���اعتبارهفيجب  المتعاقدة،الدولة 
كأص������ول  النظامجميع أص������ول ودخل الكيان أو كما تعامل لتلك الدولة المتعاقدة وقوانين الض������رائب 

  .رهذا الشخص المنفصل وليس من قِبل شخص آخ قِبل من عليها ومداخيل محصلمحتفظ بها 
  

االتف��اقي��ة في أي وق��ت من طرف دول��ة متع��اق��دة، يكون لك��ل لفظ أو عب��ارة لم يتم تعريف��ه في ه��ذه لتطبيق  -2
المتعلق بالض�������رائب التي تطبق  المتعاقدة المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تش�������ريع تلك الدولة ،االتفاقية

أو ما لم تتفق السلطات المختصة على معنى مغاير تبعا  عليها االتفاقيـ�������ة، ما لم يقت� سيا� النص خالف ذلك
 الدولةلتلك التش�������ريع الض�������ريبي  الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف ويرجح المعنى، 25ألحكام المادة 

  .المتعاقدة معنى الذي تمنحه إياه الفروع األخرى من تشريع تلك الدولةأي على  المتعاقدة
  

  المادة الرابعة
  المقيـم

 متعاقدة ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " أي ش����خص يخض����ع للض����ريبة في دولة -1
أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته  الرئيسيأو مقره المركزي أو  وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته

سلطاتها فروعها السياسية أو  وكذا جميع المتعاقدة تلك الدولة وتشمل كذلكأو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، 
. غير أن هذه العبارة ال تش����مل لك الدولة المتعاقدةالمعاش����ات التقاعدية المعترف بها لت وكذا ص����ناديق، المحلية

إال على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في المتعاقدة يخضعون للضريبة في تلك الدولة  ال األشخاص الذين
  .المتعاقدة تلك الدولة

  

وضعيته بالكيفية ، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى 1تبعا لمقتضيات الفقرة  ذاتيعندما يكون شخص  -2
  التالية:

له س���كن دائم في  وإذا كانالتي يوجد له فيها س���كن دائم؛  المتعاقدة أ) يعتبر هذا الش���خص مقيما فقط بالدولة
التي تربطه بها عالقات ش��خص��ية واقتص��ادية أو�ق  المتعاقدة ، يعتبر مقيما فقط بالدولةالمتعاقدتين كلتا الدولتين

  (مركز المصالح الحيوية)؛
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هذا الش�����خص، أو لم يوجد له الحيوية لمص�����ال� الالتي يوجد فيها مركز المتعاقدة ب) إذا تعذر تحديد الدولة 
  ، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية؛المتعاقدتين سكن دائم في أي من الدولتين

أو ال يقطن في أي منهما، يعتبر  المتعاقدتين نج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتي
  التي هو مواطنها؛ المتعاقدة مقيما فقط بالدولة

أو لم يكن مواطنا ألي منهما، تفص����ل الس����لطات  المتعاقدتين د) إذا كان هذا الش����خص مواطنا لكلتا الدولتين
  المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.

  

الس���لطات  ، تقوم1إذا كان ش���خص غير الش���خص الذاتي مقيما بالدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتض���يات الفقرة  -3
المختص��ة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق المس��طرة الودية بتحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الش��خص 

أو مقر إدارته الفعلية أو مكان  الرئيس����يي أو إلى مقره المركز وذلك بالنظرمقيما فيها ألغراض هذه االتفاقية، 
. في حالة عدم التو���ل إلى اتفاق، ال يحق لهذا الش��خص االس��تفادة من أي آخر ذي ���لة عامل أيأو ت�س��يس��ه 

  إسقاط أو إعفاء من الضريبة منصوص عليه في االتفاقية.
  

  المادة الخامسة
  المؤسسة المستقـرة

ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة "مؤس��س��ة مس��تقرة" مكان عمل ثابت تمار� من خالله مقاولة نش��اطها  -1
  كليا أو جزئيا.

  

  تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" بالخصوص: -2
  أ) مقر اإلدارة؛

  ب) الفرع؛
  ج) المكتب؛
  د) المصنع؛
  و ه) المشغل؛

  . الطبيعية واستخراج المواردن آخر الستكشاف و) المنجم، بئر البترول أو الغاز، المقلع أو أي مكا
  

  كذلك:عبارة "مؤسسة مستقرة "تشمل  -3
، لكن فقط إذا استمرت أو أنشطة اإلشراف المتعلقة بها ورشـة بناء أو مشروع بناء أو تجميع أو تركيبأ) 

  الورشة أو المشروع ألكثر من ستة أشهـر؛
ب) تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات االس�����تش�����ارية من طرف مقاولة بواس�����طة م�جورين أو مس�����تخدمين 
ـن تم توظيفهم من طرف المقاولة لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت مثل هذه األنشطة (لنفس المشروع  ـ آخري

خالل أي يوما  183ثر من أو لمش�������روع مرتبط به) في دولة متعاقدة لفترة أو فترات تتجاوز في مجموعها أك
  اثني عشر شهرا تبتدئ أو تنتهي خالل السنة الضريبية المعنية. فترة

  

أو اس����تغالل أو  اس����تكش����اف فيس����بيل اإليجار، تس����تعمل  وآالت علىتقديم خدمات أو مرافق أو تجهيزات  ج)
، لكن فقط إذا استمرت مثل هذه األنشطة في تلك الدولة المتعاقدة استخراج الزيوت المعدنيـ�������ة في دولة متعاقدة
خالل أي فترة اثني عش��ر ش��هرا تبتدئ أو تنتهي خالل يوما  90لفترة أو فترات تتجاوز في مجموعها أكثر من 

  السنة الضريبية المعنية.
  

  على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، ال يمكن اعتبار أن عبارة "مؤسسة مستقرة" تشمل: -4
  تملكها المقاولة؛  أو سلع بضائع تسليم أو عرضأ) استعمال المنشآت فقط لغرض تخزين أو  

   التسليم؛أو  تملكها المقاولة فقط لغرض التخزين أو العرض أو سلع ب) االحتفاظ ببضائع
  تملكها المقاولة فقط لغرض التحويل من قبل مقاولة أخرى؛ أو سلع ج) االحتفاظ بمخزون بضائع

  ؛جـمع معلومات للمقاولةأو  أو سلع د) استعمال مكان عمل ثابت فقـط لغـرض شراء بضائع
  آخر؛ طاه) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أي نش
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من الفقرات الفرعية  الجمع بين ممارسة األنشطة المشار إليها فيو) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض 
  (أ) إلى (ه)، 

ش��ريطة أن يحتف� هذا النش��اط أو مجموع النش��اط المش��ار إليه في الفقرة الفرعية (و) الممار� في مكان العمل 
 .الثابت، بطابع تحضيري أو مساعد

  

تحتف� به مقاولـ�����������ة إذا كانت هذه المقاولة أو مقاولة على مكان عمل ثابت تس�����تخدمه أو  4ال تطبق الفقرة  -5
  :مرتبطة ارتباطا وثيقا بها، تزاول نشاطها في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة و

يشكل هذا المكان أو المكان اآلخر، بموجب مقتضيات هذه المادة، مؤسسة مستقرة للمقاولة أو للمقاولة   )أ
 أو ؛يقا بهاالمرتبطة ارتباطا وث

نات� عن الجمع بين األنش�������طة المزاولة من طرف المقاولتين في نفس ال يكون   )ب مجموع النش��������اط ال
قا الالمكان، أو من طرف نفس المقاولة أو  باطا وثي ها في المكانين، مقاولة المرتبطة ارت طابع ذا ب

 ،تحضيري أو مساعد
المكان أو من قبل نفس المقاولة أو مقاوالت  ش������ريطة أن يش������كل النش������اط المزاول من قبل المقاولتين في نفس

  مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها في المكانين، وظائف تكميلية تمثل جزءا من عملية تجارية مترابطة.
  

عندما يعمل ش����خص في  ،7، ولكن مع مراعاة مقتض����يات الفقرة 2و 1على الرغم من مقتض����يات الفقرتين  -6
إطار ذلك بإبرام عقود بصفة اعتيادية أو يقوم بصفة اعتيادية بالدور  ويقوم فيدولة متعاقدة لحساب مقاولـ�������ة، 

 الرئيسي المفضي إلى إبرام عقود من قبل المقاولة بشكل روتيني دون تعديل مادي، وتكون هذه العقود:
  

 أو ؛باسم المقاولة     )أ
التي له��ا الحق في  الممتلك��ات التي تملكه��ا تل��ك المق��اول��ة أو، أو منح حق اس�������تعم��ال، لنق��ل ملكي��ة   )ب

  أو؛ استخدامها
 لتقديم الخدمات من قبل تلك المقاولة،   )ج

 

فإن تلك المقاولة تعتبر بأن لها مؤسسة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلـ��ق بأي أنشطة يقـ��وم بـ��ها ذلك 
في تلك األنشطة المشار إليها في الفـ�����قرة  منحصرةإال إذا كانت أنشطة ذلك الشخص الشخص لصالح المقاولة 

تمت ممارستها من خالل مكان عمل ثابت (غير مكان العمل الثابت الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة  والتي إذا 4
   .4 ) ال تجعل من ذلك المكان الثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم الفقرة5
 

) عندما يكون الش�������خص الذي يعمل في دولة متعاقدة لحس�������اب مقاولة الدولة المتعاقدة 6ال تطبق الفقرة ( -7
لمقاولة في اإلطار ا ويعمل لص����الحالمذكورة أوال كوكيل مس����تقل  المتعاقدة األخرى، يمار� نش����اطا في الدولة

شبه حصرية لح شاط. ولكن عندما يعمل شخص بصفة حصرية أو  ساب مقاولة أو أكثر والتي العادي لذلك الن
  يرتبط بها ارتباطا وثيقا، ال يعتبر ذلك الشخص وكيال مستقال في مفهوم هذه الفقرة بالنسبة لهذه المقاولة.

  

 األخرى، أوإن كون ش����ركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخض����ع لمراقبة ش����ركة مقيمة بالدولة المتعاقدة  -8
بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) ال يكفي في  (سواءاألخرى  المتعاقدة تزاول نشاطها في تلك الدولة

  حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة لألخـرى.
  

مرتبطا ارتباطا وثيقا بمقاولة، إذا كان أحدهما يراقب اآلخر أو مقاولة ألغراض هذه المادة، يكون ش�������خص -9
ش�������خا� أو نفس المقاوالت، وذلك أخذا بعين االعتبار جميع الوقائع أو كان كالهما يخض�������ع لمراقبة نفس األ

مرتبطا ارتباطا وثيقا بمقاولة إذا كان أحدهما مقاولة  ش�����خص أوحال، يعتبر  وعلى كلص�����لة.  والظروف ذات
في المائة من ملكية االنتفاع في اآلخر (أو في حالة الشركة،  50يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

سمال الشركة) أو إذا كان شخص  ومن قيمةفي المائة من مجموع األصوات  50أكثر من  أسهم الشركة أو رأ
في المائة من حق االنتفاع (أو في  50ملك بص����ورة مباش����رة أو غير مباش����رة أكثر من آخر أو مقاولة أخرى ي

أس��هم الش��ركة أو رأس��مال الش��ركة) في  ومن قيمةفي المائة من مجموع األص��وات  50حالة الش��ركة، أكثر من 
 .في المقاولتين والمقاولة أوالشخص 
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  المادة السادسـة
  المداخيـل العقاريـة

أو  إن الدخل الذي يحص�������ل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية �بما فيه دخل اس�������تغالل الفالحة -1
  األخرى. المتعاقدة الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة األخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة

  
       .لتي توجد فيها هذه الممتلكاتلعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تش�������ريع الدولة المتعاقدة ا -2

في اس��تغالل  والماش��ية والتجهيزات المس��تعملةفي جميع الحاالت توابع هذه الممتلكات العقارية  وتش��مل العبارة
باتالفالحة  غا بالملكية العقارية  والحقوق التي، وال قة  قانون المتعل يات ال ها مقتض������� فاعتنطبق علي  وحق االنت

اس������تغالل المناجم  حقبالمدفوعات المتغيرة أو ال�ابتة الس������تغالل أو  والحقوق ال�اص������ةبالممتلكات العقارية، 
  عقارية. والطائرات ممتلكاتالسفن  وال تعتبراألخرى؛  والمنابع والموارد الطبيعية المعدنية

  

أي شكل آخر  وكذا عن، عن االستغالل المباشر أو اإليجارعلى المداخيل الناتجة  1تطبق مقتضيات الفقرة  -3
  من أشكال استغالل الممتلكات العقارية.

  

على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل  كذلك 3و 1 تطبق مقتض�������يات الفقرتين -4
  الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.

  
  المادة السابعة

 أرباح المقاوالت
، إال إذا كانت المقاولة تمارس المتعاقدة تفرض الض��ريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة -1

نش��اطها في الدولة المتعاقدة األخرى بواس��طة مؤس��س��ة مس��تقرة توجد فيها. فإذا مارس��ت المقاولة نش��اطها بهذه 
بقدر ما ينس�������ب منها إلى  ولكن فقطاألخرى،  المتعاقدة الدولةتلك الكيفية، تفرض الض�������ريبة على أرباحها في 

   .المؤسسة المستقرة
  

، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نش�������اطا في الدولة المتعاقدة األخرى 3مع مراعاة مقتض�������يات الفقرة  -2
بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة األرباح التي يتوقع 

أو           نفس األنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط  ومنفصلة تمارسأن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة 
  مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقــرة لها. وتتعامل باستقاللية تامةشروط مماثلة 

  

لتحديد أرباح مؤس��س��ة مس��تقرة، يس��م� ب�ص��م النفقات التي بذلت ألغراض المؤس��س��ة المس��تقرة بما في ذلك  -3
يتم بذلها على هذا الش����كل س����واء كان ذلك في الدولة المتعاقدة  لإلدارة التي والمص����اري� العامةنفقات اإلدارة 

  التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى. 
  

  بضائع للمقاولة.سلع أو تلك المؤسسة المستقرة بشراء  أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام ال تنسب -4
  

سابقة -5 ، تحدد كل سنة و حسب نفس الطريقة األرباح المنسوبة للمؤسسة من هذه المادة ألغراض الفقرات ال
  المستقرة ما لـم تكن هناك أسباب مقبولة و كافية للعمل بعكس ذلك.

  

ـة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة األخرى، فإن األرباح المنسوبة  عندما -6 تملك شرك
األخرى وفقا لتش���ريعها  المتعاقدة إ����افية في تلك الدولة لض���ريبة إلى المؤس���س���ة المس���تقرة يمكن أن ت�ض���ع

لمركزي أو الرئيس���ي أو إلى أجزاء إلى المقر ا من المؤس���س���ة المس���تقرة الض���ريبي، عندما يتم تحويل األرباح
على هذا النحو ال  المفرو�����ة، غير أن الض����ريبة خارج تلك الدولة المتعاقدة األخرىتوجد المقاولة أخرى من 

  .حولةبالمائة من مبلغ األرباح الم 5يمكنها أن تتجاوز 
  

االتفاقية، فإن مقتضيات عندما تشمل األرباح عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه  -7
  تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.
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  المادة الثامنة
  والجوية الدوليةالمالحة البحرية 

تفرض عليها  الناتجة عن اس�������تغالل الس�������فن أو الطائرات في النقل الدولي مقاولة دولة متعاقدة أرباحإن   -1
  .الدولة المتعاقدة تلك فقط في الضريبة

  

كذلك على األرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعـة أو في استغالل مشترك أو  1تطبق مقتضيات الفقرة  -2
  في وكالة دولية لالستغالل.

  

ألغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة الناتجة عن اس�������تغالل الس�������فن أو الطائرات في النقل  -3
 تابعا الستغاللهذا االستغالل أو التأجير  الدولي تشمل األرباح الناتجة عن استغالل أو تأجير الحاويات إذا كان

  .من قبل المقاولة السفن أو الطائرات في النقل الدولي
  

  المادة التاسعة
  المقاوالت الشريكة

  عندما  -1
أ) تساهم مقاولة دولـ�������ة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة الدولة 

  المتعاقدة األخرى، أو
ب) يساهم نفس األشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متعاقدة 

  المتعاقدة األخرى، ومقاولة الدولة
 

ن في عالق�اتهم��ا التج�اري�ة أو الم�الي�ة بش�������روط متفق عليه�ا أو يالح�التين، تكون المق�اولت�ان مرتبطت وفي كلت�ا
لوال هذه  مفروض�������ة بحي� تختل� عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاوالت المس�������تقلة، فإن األرباح التي،

تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج  ولكنها لمكانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين،  الشروط،
  الضريبة تبعا لذلك. وتفرض عليهاضمن أرباح تلك المقاولة 

  

 -الضريبة تبعا لذلك وتفرض عليها – المتعاقدة عندما تدرج دولـ���ـ���ة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة -2
وكان  في تلك الدولة المتعاقدة األخرى ها فرض الضريبة على مقاولـ�����ة الدولة المتعاقدة األخرىأرباحا تم بسبب

المذكورة أوال لو كانت  المتعاقدة الممكن تحقيق األرباح التي أدرجت على هذا النحو بواس��طة مقاولة الدولة من
 مقاوالت مس�������تقلة، فإن الدولة هي نفس الش�������روط التي قد تتفق عليها الش�������روط المتفق عليها بين المقاولتين

سبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه األرباح.  المتعاقدة خذ ؤالتسوية، ت ولتحديد هذهاألخرى تقوم بالتسوية المنا
المختص�������ة في الدولتين المتعاقدتين  وتقوم الس�������لطاتالمقتض�������يات األخرى من هذه االتفاقية بعين االعتبار، 

  .ةعند الضرور بالتشاور فيما بينها
  

  المادة العاشرة
  أرباح األسهم

بالدولة المتعاقدة األخرى تفرض عليها  متعاقدة لمقيمإن أرباح األس����هم المؤداة من قبل ش����ركة مقيمة بدولة  -1
  األخرى.المتعاقدة الضريبة في تلك الدولة 

  

 تلك فيتفرض عليها الض��ريبة كذلك  متعاقدة قدالمؤداة من قبل ش��ركة مقيمة بدولة  غير أن أرباح األس��هم –2
، لكن إذا كان المس���تفيد الفعلي المتعاقدة التش���ري� الجار� ب� العمل في تلك الدولة وذلك حس���بالدولة المتعاقدة 

  :من أرباح األسهم مقيما بالدولة المتعاقدة األخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو ال يمكن أن تتجاوز
على  %10بصورة مباشرة تملك من المبلغ اإلجمالي ألرباح األسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة  %5 أ)

  :األقل
 )i(   الشركة مقيمة في اليابان؛ هذه إذا كانت األسهم،ألرباح  الموزعة الشركةفي  حقوق التصويتمن  
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 )ii(   ؛المغربالشركة مقيمة في هذه من رأسمال الشركة الموزعة ألرباح األسهم إذا كانت  
  

  المبلغ اإلجمالي ألرباح األسهم في جميع الحاالت األخرى. من %10 )ب
  

الش��ركة التي تؤد� اب دخل حس�� عندقابلة لل�ص��م الأرباح األس��هم  فإن، 2مقتض��يات الفقرة على الرغم من  -3
عليها ، تفرض مقيمة فيها في الدولة المتعاقدة التي تكون تلك الش�����ركة ال�اض�����ع للض�����ريبةأرباح األس�����هم 

الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة حسب تشريع تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح 
األس�������هم مقيم��ا في ال�دول�ة المتع��اق�دة األخرى، ف�إن الض�������ريب��ة المفروض��������ة على ه�ذا النحو ال يمكن أن 

 من المبلغ اإلجمالي ألرباح األسهم. %10تتجاوز
 

تؤثر على فرض الض����ريبة على الش����ركة فيما يتعلق باألرباح التي تؤدى  ال 3و 2الفقرتين إن مقتض����يات  -4
  منها أرباح األسهـم.

  

االنتفاع س��ندات  وأس��هم أوتعني عبارة "أرباح األس��هم" المس��تعملة في هذه المادة الدخل النات� عن األس��هم  -5
 وكذا المداخيلحصص أخرى مساهمة في األرباح باستثناء الديون أو  وحصص المؤسسين وحصص المناجم

التي تقيم المتعاقدة تش�ريع الدولة  بمقتض�ىال�اض�عة لنف� الن�ا� الض�ريبي المطبق على دخل األس�هم  خرىاأل
   بها الشركة الموزعة ألرباح األسهـم.

  

كان المس������تفيد الفعلي من أرباح األس������هم، مقيما بدولة متعاقدة،  إذا 3و 2و 1 الفقراتال تطبق مقتض������يات  -6
الدولة المتعاقدة األخرى حي� تقيم الش���ركة الموزعة ألرباح األس���هـ����������م أنش���طة أعمال بواس���طة  ويمارس في

مؤس��س��ة مس��تقرة توجد فيها، أو مهنة مس��تقلة بواس��طة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المس��اهمة التي تتولد عنها 
الحاالت، تطبق مقتض��يات  وفي هذه. ثابتةالقاعدة أو المس��تقرة المؤس��س��ة البهذه األس��هـ��������م مرتبطة فعليا  أرباح
  حسبما يقتضيه الحال. 14أو المادة  7المادة 

  

 عندما تس�������تمد ش�������ركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخال من الدولة المتعاقدة األخرى، فإن تلك الدولة -7
األخرى ال يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح األسـ����هم المؤداة  من قبل هذه الشركة، ما عدا  المتعاقدة

األخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي  المتعاقدة الحالة التي يتم فيها دفع أرباح األسهـ���م تلك إلى مقيم بالدولة
األخرى، المتعاقدة دة ثابتة توجد في تلك الدولة تتولد عنها أرباح األسهـ���م مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاع

كما ال يجوز لها أن تفرض أية ض�����ريبة على أرباح الش�����ركة  غير الموزعة في إ�ار تض�����ريب األرباح غير 
الموزعة، حتى لو كانت أرباح األس���هـ����������م المؤداة أو األرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو 

  األخرى. المتعاقدة دخل ناشئ في تلك الدولة
  

  المادة الحادية عشرة
  الفوائد

إن الفوائد الناش����ة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة األخرى تفرض عليها الض���ريبة في تلك  -1
  األخرى.المتعاقدة الدولة 

  

الدولة المتعاقدة وفقا لتش���ريع  تلك تفرض عليها الض���ريبة كذلك في الناش����ة في دولة متعاقدة غير أن الفوائد -2
، لكن إذا كان المس�������تفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة األخرى، فإن الض�������ريبة المتعاقدة تلك الدولة

 من المبلغ اإلجمالي للفوائد. %10المفروضة على هذا النحو ال يمكن أن تتجاوز 
  

تفرض عليها الضريبة فقط ئـ��د الناش�ة في دولـ��ة متعاقـ��ـ��دة ، فـ��إن الفوا2على الرغـ��م من مقتضيـ��ات الفقـ��رة  -3
في الدولة المتعاقدة األخرى، إذا كان المس�������تفيد الفعلي من هذه الفوائد هو تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو أحد 

كة فروعها الس��ياس��ية أو س��لطاتها المحلية أو البنك المركز� لتلك الدولة المتعاقدة األخرى أو أ� مؤس��س��ة مملو
  حد فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية.أكليا من قبل تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو 
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كانت يعني لفظ "الفوائد" المس�����تعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن س�����ندات الديون بكل أنواعها س�����واء  - 4
التحديد الدخل  وعلى وجهال،  وتحمل حق المش�����اركة في أربا� المدين أ وس�����واء كانتال  وبرهن أ مض�����مونة
وكذا ، بهذه السندات والجوائز المتعلقة، بما في ذلك العالوات وسندات االقتراض السندات الحكوميةالناتج عن 

لخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على الدخول الناتجة عن اإلقراض بمقتضى تشريع ااألخرى  المداخيل
على  والغرامات المفروضة 10الدخول المشار إليها في المادة  وال تعتبر .الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل

  التأخير في الدفع فوائد ألغراض هذه المادة.
  

كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في  إذا 3و 2و 1 الفقراتال تطبق مقتضيات  -5
الدولة المتعاقدة األخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة 

ة أو رؤسسة المستقالمتلك ب بواسطـ��ة قاعـ��دة ثابتـ��ة توجد فيها، و كان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا
  .القاعدة الثابتة

  حسبما يقتضيه الحال. 14أو المادة  7، تطبق مقتضيات المادة ةالحال وفي هذه
  

. غير أنه إذا كان للمدين المتعاقدة تعتبر الفوائد ناشئـ������ة في دولة متعاقدة إذا كان المديـ������ن مقيما بتلك الدولة -6
قاعدة ثابتة يرتبط بها  مستقـ���ـ���ـ���رة أو، مؤسسة البالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيمـ���ا بدولة متعاقـ���دة أو 

القاعدة الثابتة تلك الفوائد، فإن  المس����تقرة أوالمؤس����س����ة  أجله تلك وتحملت منالدين الذي تولد عنه أداء الفوائد 
  التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. المتعاقدة ئة في الدولةتلك الفوائد تعتبر ناش

  

إذا تجاوز مبلغ الفوائد بس�������ب� عالقات خاص�������ة تربط المدين بالمس�������تفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما  -7
باعتبار الدين الذي  في غياب مثل هذه العالقـ���ات، والمستفيد الفعليبشخص آخر المبلغ المتفق عليه بين المدين 

الحالة، يبقى الجزء  وفي هذهتدفع من أجله، فإن مقتض����يات هـ����������ذه المادة ال تطبق إال على هذا المبلغ األخير. 
الزائد من األداءات خاض���عا للض���ريبة وفقا لتش���ريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتض���يات األخرى من هذه 

  االتفاقية.
  

  المادة الثانية عشرة
  اإلتاوات

بالدولة المتعاقدة األخرى تفرض عليها الضريبة في تلك  والمؤداة لمقيمإن اإلتاوات الناشئة في دولة متعاقدة  -1
  األخرى. المتعاقدة الدولة

  

الدولة المتعاقدة وفقا لتشريع تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في  الناشئة في دولة متعاقدة غير أن اإلتاوات -2
لكن إذا كان المستفيد الفعلي من اإلتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة األخـ������رى، فإن الضريبة ، المتعاقدة تلك الدولة

  :المفروضـة على هذا النحــو ال يمكــن أن تتجــاوز
من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات الناتجة عن استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو  %5  )أ

  تجاري أو علمـي؛
  لإلتاوات في جميع الحاالت األخرى. من المبلغ اإلجمالي %10  )ب

  

يقصد بلفظ "اإلتاوات" المستعمل في هذه المادة األداءات على اختالف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في  -3
واألشر�ـ������ة والتسجيالت استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك األفالم السينمائية 

أو عالمات تجارية، أو رسم أو  أو عالمات الصنعأو براءات االختراع،  التلفزي، أوبالبث اإلذاعي  الخـ�����اصة
اس���تعمال أو الحق في اس���تعمال تجهيز ص���ناعي أو مقابل نموذ�، أو تص���ميم، أو ص���يغة أو �ريقة س���رية، أو 

  .لميأو العتجاري أو علمـي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري 
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 ويمارس في من اإلتاوات مقيما بدولة متعاقدة،الفعلي كان المس����تفيد  إذا 2و 1ال تطبق مقتض����يات الفقرتين  -4
الدولة المتعاقدة األخرى الناش��ئة فيها اإلتاوات أنش��طة أعمال بواس��طة مؤس��س��ة مس��تقرة توجد فيها، أو مه���������نة 

تلك ب أو الملك الذي تتولد عنه اإلتاوات مرتبطا فعليا وكان الحقمس��ت���������قلة بواس��طة قاع���������دة ثابتة توجد فيها، 
حس���بما يقتض���يه  14أو المادة  7، تطبق مقتض���يات المادة ةي هذه الحالف .المؤس���س���ة المس���تقرة أو القاعدة الثابتة

  الحال.
  
. غير أنه إذا كان للمدين المتعاقدة تعتبر اإلتاوات ناش�������ئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة -5

يرتبط بها  ، في دولة متعاقدة،، مؤس��س��ة مس��تقرة أو قاعدة ثابتةالباإلتاوات، س��واء كان مقيما بدولة متعاقدة أو 
أجله تلك المؤس������س������ة المس������تقرة أو القاعدة الثابتة تلك اإلتاوات، فإن تلك  وتحملت منأداء اإلتاوات ب االلتزام

  التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. المتعاقدة اإلتاوات تعتبر ناشئة في الدولة
  
ليهما إذا تجاو� مبلغ اإلتاوات بس��ب� عالقات خا���ة تربط المدين بالمس��تفيد الفعلي من اإلتاوات أو تربط ك -6

االس��تعمال في غياب مثل هذه العالقات، باعتبار  والمس��تفيد الفعليبش���ص �خر المبلغ المتفق عليه بين المدين 
التي تدفع من أجلها، فإن مقتض�������يات هذه المادة ال تطبق إال على هذا المبلغ األخير. في المعلومات  الحق أوأو 

للض�������ريبة وفقا لتش�������ريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من األداءات خا��������عا 
  المقتضيات األخرى من هذه االتفاقية.

  
  المادة الثالثة عشرة
  أرباح رأس المـال

 6نقل ملكية الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة من إن األرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة  -1
  األخرى. المتعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة والتي توجد

  

التي تدخل  ،6، غير الممتلكات العقارية المش���ار إليها في المادة أموال  أي إن األرباح الناتجة عن نقل ملكية -2
، غير أموال  أي في أ�������ول مؤس������س������ة مس������تقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى أو

الدولة دولة متعاقدة في بمقيم متاحة لالتي تنتمي إلى قاعدة ثابتة ، 6الممتلكات العقارية المش�������ار إليها في المادة 
ا في ذلك األرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المؤس�����س�����ة المتعاقدة األخرى لغرض ممارس�����ة مهنة مس�����تقلة، بم

 المس�������تقرة �بمفردها أو مع مجمو� المقاولة� أو هذه القاعدة الثابتة، تفرض عليها الض�������ريبة في تلك الدولة
  األخرى. المتعاقدة

  

تلك نقل ملكية  والناتجة عنإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة تعمل في النقل الدولي بواس��طة س��فن أو طائرات،  -3
م�ص�ص�ة الس�تغالل هذه ، 6، غير الممتلكات العقارية المش�ار إليها في المادة أموال أي الس�فن أو الطائرات أو

  الدولة المتعاقدة. تلك السفن أو الطائرات، تفرض عليها الضريبة فقط في
  

أو حص��ص مش��ابهة، مثل  ش��ركة إن األرباح التي يحص��ل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أس��هم -4
حص��ص في ش��ركات األش���ا� أو ���ناديق االئتمان، ت�ض��ع للض��ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت 

يوما التي سبقت نقل الملكية، قد استمدت  365في أي وقت خالل فترة ال��������  المشابهة،تلك األسهم أو الحصص 
في المائة من قيمتها بص�����ورة مباش�����رة أو غير مباش�����رة من ممتلكات عقارية، كما تم تعريفها في  50أكثر من 

  ، توجد في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.6المادة 
  

س���هم أح التي يحص���ل عليها مقيم بدولة متعاقدة من تفويت فإن األربا، 4و 2مع مراعاة مقتض���يات الفقرتين  -5
ش����ركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى ت�ض����ع للض����ريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى إذا كان البائع قد 

هذه أال تتعدى  على، في المائة من رأس����مال تلك الش����ركة 50أس����هما تمثل على األقل  مباش����رة ملك بص����ورة
التغيير في الملكية . إال أن هذه الفقرة ال تطبق على األرباح المتأتية من لمائة من مبلغ األرباحفي ا 5الض����ريبة 

  البائع.هذا الناتج مباشرة عن إعادة هيكلة الشركة عن طريق اندماج أو انقسام هذه الشركة أو 
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 5و 4و 3و 2و 1 الفقراتها في إن األربا� الناتجة عن نقل ملكية أية أموال أخرى غير تلك المش�������ار إلي -6
  عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ناقل الملكية. تفرض

  
  المادة الرابعة عشرة

  المهن المستقلة
مقيم بدولة متعاقدة من خالل ممارس�����ته لمهنة حرة أو أنش�����طة  ش�����خ� ذاتي إن الدخل الذي يحص�����ل عليه -1

؛ غير أن هذا الدخل تفرض عليه المتعاقدة أخرى ذات طابع مس����تقل تفرض عليه الض����ريبة فقط في تلك الدولة
  الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة األخرى في الحاالت التالـيـة:

الدولة المتعاقدة األخـ����������رى على قاعدة ثابتة لممارس���ة تلك في  أ) إذا كان هذا المقيم يتوفر بص���فة اعتيادية
لدولة المتعاقدة األخرى على الجزء من الدخل تلك الحالة، تفرض الض�������ريبة في  وفي هذه، أنش�������طته ا

  أو فقط؛المنسوب لهذه القاعدة الثابتة 
يوما  183مجموعها  الدولة المتعاقدة األخرى لفترة أو لفترات تساوي أو تتجاوز فيتلك ب) إذا كان يقطن ب

في هذه الحالة، تفرض  .ثني عش������ر ش������هرا تبدأ أو تنتهي خالل الس������نة الض������ريبية المعنيةاِ خالل أي فترة 
على الجزء من الدخل النات� عن األنش����طة الممارس����ة في تلك فقط  ،األخرى المتعاقدة الض����ريبة في الدولة

  األخرى. المتعاقدة الدولة
  

تشمل عبارة "مهنة حرة" بالخصوص األنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو األدبـي أو الفني أو التربـوي  -2
وأطباء  والمحامـ��يـ��ن والمهندسين والمهندسين المعماريينالمستقلـ��ة ل�طبـ��اء  وكـ��ذا األنشطـ��ةأو البيداغوجـ��ي، 

  .والمحاسبين األسنان
  

  المادة الخامسة عشرة
  المأجورالدخل من العمل 

المماثلة التي يحصل  والرواتب والمرتبات األخرىفإن األجور  ،19و 18و 16مع مراعاة مقتضيات المواد  -1
، ما عدا إذا المتعاقدة عليها مقيم بدولة متعاقدة برس������م عمل مأجور تفرض عليها الض������ريبة فقط في تلك الدولة

هذا العمل ممارسا فيها، فإن المرتبات المحصل عليها  كان العمل ممارسا في الدولة المتعاقدة األخرى. فإذا كان
  األخرى. المتعاقدة بهذه الصفة تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة

  

، فإن المرتبات التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة برسم عمل مأجور 1على الرغم من مقتضيات الفقرة  -2
  إذا:المذكورة أوال المتعاقدة لضريبة فقط في الدولة يمارسه في الدولة المتعاقدة األخرى تفرض عليها ا

يوما خالل  183األخـرى لفـترة أو فترات ال تتجـاوز في مجموعهـا المتعاقدة أ) كان المستفيد يقطن بالدولة 
  و ،عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خالل السنة الضريبية المعنيـةاثني فترة  أي

  و ،األخرى المتعاقدة لحساب مشغل غير مقيم بالدولةب) كانت المرتبات مؤداة من طرف مشغل أو 
 المتعاقدة �) كانت أعباء المرتبات ال تتحملها مؤس����س����ة مس����تقرة أو قاعدة ثابتة يملكها المش����غل في الدولة

  األخرى.
  

يحص���ل عليها مقيم في دولة متعاقدة  التي المرتباتعلى الرغم من المقتض���يات الس���ابقة من هذه المادة، فإن  -3
 طا�رة مس��تغلةمتن س��فينة أو  والممارس على، كعض��و في الطاقم المنت�م لس��فينة أو طا�رة، برس��م عمل مأجور

 تفرض عليها الض��ريبة ، غير الس��فينة أو الطا�رة المس��تغلة فقط داخل الدولة المتعاقدة األخرى،في النقل الدولي
  .المذكورة أوال في الدولة المتعاقدة فقط
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  المادة السادسة عشرة
  مكافآت المديرين 

المماثلة التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة بصفته عضوا في  والتعويضات األخرىالمديرين إن مكافآت 
 مماثل لشركة مقيمة بالدولة المتعاقدة األخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولةجهاز مجلس اإلدارة أو 

  األخرى. المتعاقدة
  

  المادة السابعة عشرة
  والرياضيون االستعراضيون الفنانون

، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة يمارس في 15و 14على الرغم من مقتضيات المادتين  -1
أو أو اإلذاعة  الدولة المتعاقدة األخرى أنشطته الشخصية باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح أو السينما

  األخرى. المتعاقدة التلفزة، أو كموسيقي أو كرياضي تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة
  
من طرف فنان استعراضي أو رياضي للفنان  وبهذه الصفةعندما ال يعود دخل األنشطة الممارسة شخصيا  -2

، تفرض عليه 15و 14المادتين لرياضي نفسه لكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل، على الرغم من مقتضيات لأو 
  الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها أنشطة الفنان االستعراضي أو الرياضي.

  
  المادة الثامنة عشرة

  المعاشات 
التي يكون المستفيد  المرتبات المماثلة وغيرها من، فإن المعاشات 19من المادة  2مع مراعاة مقتضيات الفقرة 

  . المتعاقدة تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة متعاقدة،بدولة  مقيما الفعلي منها
  

  المادة التاسعة عشرة
  الوظائف العمومية

أحد فروعها السياسية  أومتعاقدة المؤداة من طرف دولة  األخرى والرواتب والمرتبات المماثلةأ) إن األجور  -1
 السلطةأو لهذه السياسي أو لهذا الفرع  المتعاقدة مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولةذاتي المحلية لشخص سلطاتها أو 

  المتعاقدة؛ تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة المحلية
األخـرى تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة  والرواتب والمرتبات المماثلةب) غير أن هذه األجور 

مقيما بتلك الذاتي  وكان الشخصاألخرى  ةالمتعاقد المتعاقدة األخرى إذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة
  :و المتعاقدة األخرى الدولة

)iأو األخرى؛المتعاقدة  ) مواطنا لتلك الدولة  
)iiفقط لغرض تقديم الخدمات. المتعاقدة األخرى ) لم يصبح مقيما بتلك الدولة  

  

المؤداة من طرف دولة  و األداءات المماثلة األخرى إن المعاشات، ف1على الرغم من مقتضيات الفقرة أ)  -2
متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية لشخص ذاتي أو المؤداة لهذا الشخص عن طريق االقتطاع 

أو  السياسي أو لذلك الفرعالمتعاقدة  برسم خدمات قدمها لتلك الدولةساهمت فيها، و ذلك أو من صناديق أنشأتها 
  المتعاقدة؛ تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة المحلية لسلطةلتلك ا

تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة  األخرى واألداءات المماثلة ب) غير أن هذه المعاشات
  .ومواطنا لهااألخـرى  المتعاقدة مقيما بتلك الدولةالذاتي األخرى إذا كان الشخص 

  

 المرتبات والـرواتـب والمعاشات وغيرها مناألجور  علــى 18و 17و 16و 15تطبـق مقتضيـات المـواد  -3
أو أحد  األخرى المؤداة مقابل خدمات مقدمة في إطار أنشطة أعمال تمارسها دولة متعاقدة واألداءات المماثلة

  المحلية.سلطاتها فروعها السياسية أو 
  

  المادة العشرون
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  الطلبة 
إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن مقيم، أو كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة 

 والتي يتقاضاهاالمذكورة أوال فقط لغرض متابعـة دراسته أو تكوينه،  المتعاقدة ويقطن بالدولةالمتعاقدة األخرى 
شريطة المتعاقدة تفـرض عليها الضريبة في تلك الدولة ألجل تغطية مصاريف معيشته أو دراسته أو تكوينـه ال 

بالنسبة للمتمرن، يمنح اإلعفاء المنصوص عليه في  .المتعاقدة أن تكون متأتية من مصادر خـارج تلك الدولة
  هذه المادة فقط لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات من التاريخ الذي بدأ فيه تمرينه في تلك الدولة المتعاقدة.

  
 والعشرونالمادة الواحدة 

  شركة األشخاص الصامتة
 يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل، فإن أي على الرغم من أي مقتضيات أخرى من هذه االتفاقية

) أو عقد آخر مماثل، تخضع للضريبة Tokumei Kumiaiبرسم عقد شركة أشخاص صامتة (في حالة اليابان، 
في الدولة المتعاقدة األخرى حسب قوانين تلك الدولة المتعاقدة األخرى، شريطة أن ينشأ ذلك الدخل في تلك 

عند حساب الدخل المفروضة عليه لدى الشخص المؤدي للدخل قابال للخصم  وأن يكونالدولة المتعاقدة األخرى 
  قدة األخرى.الضريبة في تلك الدولة المتعا

  
  والعشرونالمادة الثانية 

  مداخيل أخرى
يتم  والتي لمبدولة متعاقدة، أيا كان مص�����درها،  يكون المس�����تفيد الفعلي منها مقيما التي الدخلإن عناص�����ر  -1

  .المتعاقدة تناولها في المواد السابقة من هذه االتفاقية تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة
  

من المادة  2على الدخل غير دخل الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة  1 ال تطبق مقتضيات الفقرة -2
الدولة المتعاقدة األخرى أنش�������طة  ويمارس فيمن ذلك الدخل مقيما بدولة متعاقدة الفعلي إذا كان المس�������تفيد  6

أو  وكان الحقأعمال بواس���طة مؤس���س���ة مس���تقرة توجد فيها، أو مهنة مس���تقلة بواس���طة قاعدة ثابتة توجد فيها، 
، تطبق الحالة. في هذه بتلك المؤس�����س�����ة المس�����تقرة أو القاعدة الثابتة فعليا االملك الذي يتولد عنه الدخل مرتبط

 حسبما يقتضيه الحال. 14أو المادة  7مقتضيات المادة 
  

بسبب عالقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من هذا  1إذا تجاوز مبلغ الدخل المشار إليه في الفقرة  -3
من الدخل في غياب مثل  والمس����تفيد الفعليالدخل أو تربط كليهما بش����خص آخر المبلغ المتفق عليه بين المدين 

هذه العالقات، فإن مقتض���يات هذه المادة ال تطبق إال على هذا المبلغ األخير. في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد 
  من األداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات األخرى من هذه االتفاقية.

 
  والعشـرونالمادة الثالثة 

 تفادي االزدواج الضريبي
  في اليابان، يتم تفادي االزدواج الضريبي كاآلتي: -1
  

بمنح خصم من الضريبة اليابانية للضريبة المؤداة في أي دولة أخرى مع مراعاة أحكام قوانين اليابان المتعلقة 
طبقا  المغرب لضريبة في خاضعة ل من المغرب على مداخيل باليابانعندما يحصل مقيم غير اليابان،

ه يخصم من الضريبة اليابانية المفروضة على هذا المقيم، مبلغ الضريبة المغربية لمقتضيات هذه االتفاقية، فإن
مبلغ الضريبة اليابانية المتعلقة بهذه الخصم ال يمكنه أن يتجاوز مبلغ إال أن المؤدى برسم هذه المداخيل. 

  المداخيل. 
  

  واج الضريبي كاآلتي:في المغرب، يتم تفادي االزد -2
طبقا لمقتض��يات هذه االتفاقية،  في اليابانعندما يحص��ل مقيم بالمغرب على مداخيل خاض��عة للض��ريبة   )أ

ستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة يفإن المغرب يمنح على الضريبة التي 
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يتجاو� الجز� من الض�������ريبة المغربية، اليابانية المؤداة في اليابان. إال أن هذا الخص�������م ال يمكنه أن 
  المحسوبة قبل الخصم، المنسوب إلى المداخيل المفروضة عليها الضريبة في اليابان.

  

وفقا ألي  المغربمعفاة من الض������ريبة في  في المغربعندما تكون المداخيل التي يحص������ل عليها مقيم ب) 
أجل ا�تس��������اب مبل�  المعفاة منخيل يأخذ بعين االعتبار المدا المغربمقتض�������ى من االتفاقية، فإن 

  الضريبة على باقي مداخيل المقيم.
  

  والعشرونالمادة الرابعة 
  عدم التمييز

ال يخض��ع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى ألية ض��ريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو  -1
األخرى الذين  المتعاقدة تكون أكثر عبئا من تلك التي يخض������ع لها أو يمكن أن يخض������ع لها مواطنو تلك الدولة

المقتض�������ى كذلك، على الرغم من  ويطبق هذايوجدون في نفس الوض�������عية خص�������و��������ا بالنظر إلى اإلقامة. 
  ، على األشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.1 المادةمقتضيات 

  

إن فرض الض��ريبة على مؤس��س��ة مس��تقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى ال يتم في  -2
 المتعاقدة ضليـ�������ة من فرض الضريبة على مقاوالت تلك الدولةاألخرى بصفة تكون أقل أف المتعاقدة تلك الدولة

تأويل هذا المقتض�������ى على أنه يلز� دولة متعاقدة بأن تمن�  وال يمكن. األنش�������طةاألخرى التي تمارس نفس 
ش���خص���ية أو إس���قاطات أو تخفيض���ات ض���ريبية بالقدر الذي تمنحه  االمقيمين بالدولة المتعاقدة األخرى خص���وم

  لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو ألعبائهم العائلية. 
  

من  6أو الفقرة  11من المادة  7أو الفقرة  9من المادة  1باس��تثنا� الحاالت التي تطبق فيها مقتض��يات الفقرة  -3
المؤداة من طرف مقاولة دولة  والمص���اريف األخرىواإلتاوات ، فإن الفوائد 22من المادة  3أو الفقرة  12المادة 

متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة األخرى تخص���م، عند تحديد أربا� تلك المقاولة المفروض���ة عليها الض���ريبة، 
  المذكورة أوال. المتعاقدة طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة

  

أو تحت  والت دولة متعاقدة يوجد رأس��مالها كليا أو جزئيا، بص��فة مباش��رة أو غير مباش��رة، في �و�ةإن مقا -4
المذكورة أوال ألية ض��ريبة  المتعاقدة مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة األخرى ال تخض��ع في الدولة

أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخض�������ع أو يمكن أن تخض�������ع لها المقاوالت 
  المذكورة أوال.المتعاقدة المماثلة األخرى في الدولة 

  

رض الض�������ريبة ال يمكن تأويل أي مقتض�������ى من هذه المادة على أنه يمنع أيا من الدولتين المتعاقدتين من ف -5
  .7من المادة  6المشار إليها في الفقرة 

  

وتسمياتها ، على الضرائب بمختلف أنواعها 2تطبق مقتضيات هذه المادة، على الرغم من مقتضيات المادة  -6
  .لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية المفروضة

 
  والعشرونالمادة الخامسة 

  المسطرة الوديـة
عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طـرف دولة متعاقـدة أو من طــرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي  -1

عن  وبصرف النظرأو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبـ�����ة غير مطابقة لمقتضيات هذه االتفاقية، فبإمكانه، 
يعرض �الته على السلطـ��ة المختصة  وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن

 إخطار بالتدبيرتعرض هذه الحالة خ�� الث�� س���نوات الموالية ألو�  ويجب أن المتعاقدتين.ألي من الدولتين 
  إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه االتفاقية. الذي أدى

  

بنفس���ها أن تص���ل إلى �ل مرض، فإنها  ولم تس���تطعإ�ا تبين للس���لطة المختص���ة أن االعتراض له ما يبرره  -2
لدولة المتعاقدة األخرى قص����د تجنب لن تس����وي الحالة باالتفا� الودي مع الس����لطة المختص����ة تس����عى جاهدة أل
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مهما كانت اآلجال المنصوص عليها في  ويطبق االتفـ������اقهذه االتفاقية. مقتضيات فرض ضريبة غير مطابقة ل
  التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين.

  

تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تســوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي  -3
أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب االزدواج  ويمكنها كذلكاالتفاقية.  هذه قـد تـترتب عـن تأويـل أو تطبيــق

  الضريبي في الحاالت غير المنصوص عليها في االتفاقية.
  

يمكن للس��لطات المختص��ة في الدولتين المتعاقدتين أن تتص��ل مباش��رة فيما بينها، بما في ذلك بواس��طة لجنة  -4
مش�������تركة تتكون من تلك الس�������لطات أو من ممثليها، لغرض التوص�������ل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات 

  .من هذه المادة السابقــة
  

  والعشرونالمادة السادسة 
  تبادل المعلومات

هذه أن لها صلة بتطبيق مقتضيات  المعلومات المفترضتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين  -1
االتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم 

المحلية ما دامت الضريبة المقرر سلطاتهما و تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أ
  . 2و 1تين بالماد تبادل المعلومات وال يُقيَّدفرضها ال تتعارض مع االتفاقية. 

  

من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع  1تظل المعلومات المحصل عليها عمال بالفقرة  -2
 الكشف عنها إال لألشخاص وال يجوز. المتعاقدة ذه الدولةالمعلومات المحصل عليها عمال بالتشريع الداخلي له

) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة والهيئات اإلداريةأو للسلطات (بما فيها المحاكم 
، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة 1

لألشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات  وال يجوزالمتعلقة بهؤالء األشخاص أو هذه السلطات. 
 وبغض النظر للمحاكم أو عند إصدار األحكام. عنها أثناء الجلسات العمومية ويمكنهم الكشفإال لهذه األغراض. 

عما سبق، فإنه يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة ألغراض أخرى عندما تجيز قوانين 
 المتعاقدة المختصة في الدولة وتسمح السلطاتكلتا الدولتين المتعاقدتين استعمالها لمثل هذه األغراض األخرى 

  مات بهذا االستعمال.التي تقدم المعلو
  

  أنها تلزم دولة متعاقدة: على 2و 1ال يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين  -3
المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة  والممارسة اإلداريةأ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع 

  األخرى؛
أو في إطار الممارسة اإلدارية العادية المعمول  ب) بتقديم معلومات ال يمكن الحصول عليها حسب التشريع

  بها فيها أو في الدولة المتعاقدة األخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات 

  .للسياسة العامة (النظام العام)يعتبر الكشف عنها مخالفا 
  

طرف دولة متعاقدة عمال بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة األخرى استخدام إذا طلبت المعلومات من  -4
األخرى ال تحتاج  المتعاقدة الدولة وإن كانتالتدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى 

السابقة للقيود  االلتزام المشار إليه في الجملة ويخضع إلى تلك المعلومات ألغراض ضريبية خاصة بها. 
لدولة متعاقدة باالمتناع مح تسلكن ال يمكن بأي حال تأويل هذه القيود على أنها  ،3المنصوص عليها في الفقرة 

  المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات ال تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها. تقديمعن 
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على أنها تسمح لدولة متعاقدة باالمتناع عن توفير معلومات  3ال يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة  -5
لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة 

  مؤتمن أو ألن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد األشخاص.
  
  والعشـرونالمادة السابعة 

  المساعدة لتحصيل الضرائب
تتبادل الس���لطات المختص���ة في الدولتين المتعاقدتين تقديم المس���اعدة لبعض���هما البع� في تحص���يل ديونهما  -1

باالتفاق  الس���لطات المختص���ة في الدولتين المتعاقدتين تحدد. 2و 1المادتين بهذه المس���اعدة  تُقيَّدالض���ريبية. وال 
  طريقة تطبيق هذه المادة. المشترك

  

ما  التالية، مصطلح "الدين الضريبي" كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مبلغا مستحقا يتعلق بالضرائب -2
فيها،  طرفا تانالمتعاقد تاندام فرض الضريبة تلك ال يتعارض مع هذه االتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تكون الدول

  :بما في ذلك الفوائد والغرامات والتكاليف اإلدارية للتحصيل أو الحفظ المرتبطة بهذا المبلغ
  

 ليابان:افي   )أ
 )i(  الضرائب المشار إليها في البنود(i)  إلى(iv)  من المادة  3من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة

  ؛2
 )ii(  الض�����ريبة الخاص�����ة على الش�����ركات إلعادة اإلعمار (the special corporation tax for 

reconstruction)؛  
 )iii( الضريبة على االستهالك (the consumption tax)؛   
 )iv( الضريبة المحلية على االستهالك (the local consumption tax)؛  
 )v( الضريبة على الميراث (the inheritance tax)و ؛  
 )vi( الضريبة على الهبات (the gift tax)؛ 
  

  في المغرب:  )ب
 )i(  ؛2من المادة  3لفقرة الفرعية (ب) من الفقرة في االضرائب المشار إليها  
 )ii( الضريبة على القيمة المضافة؛  
 )iii( واجبات التسجيل و التنبر؛  
 )iv( الرسم على عقود التأمين؛  
 )v( و ؛المساهمة االجتماعية للتضامن  
 )vi( الضريبة الخصوصية على المركبات؛ 

 

قد  )ج عا لدولتين المت فاق من وقت آلخر بين حكومتي ا بة أخرى تكون محل ات بادل أي ��������ري تين عبر ت
 مذكرات دبلوماسية؛

  

 وتض����اف إلىد) أي �����رائب مما�لة أو مش����ابهة في جوهرها تس����تحدث بعد تاريخ التوقيع على االتفاقية 
  تحل محلها. ج) أوالضرائب المشار إليها في الفقرة الفرعية أ) أو ب) أو 

 

ويدين به شخص ال  المتعاقدة لقوانين تلك الدولةذ وفقا إلنفال عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة قابال -3
، منع تحص���يله، يجب أن يقبل هذا الدين الض���ريبي، المتعاقدة يمكنه، في ذلك الوقت، بموجب قوانين تلك الدولة

لدولة ل، لغرض تحص����يله من قبل الس����لطة المختص����ة المتعاقدة تلك الدولةلبنا� على طلب الس����لطة المختص����ة 
األخرى وفقا لمقتض���يات  المتعاقدة ب تحص���يل هذا الدين الض���ريبي من طرف تلك الدولةالمتعاقدة األخرى. يج

 كما لو كان الدين الض���ريبي دينا ����ريبيا لتلك الدولةبها ض���رائب الخاص���ة النفاذ وتحص���يل إلقوانينها المطبقة 
  .هذه الفقرة وجبممستوفيا للشروط التي تسمح للدولة المتعاقدة األخرى أن تتقدم بطلب ب األخرى المتعاقدة
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ه وطبقا لقانونها تدابير ش�������أنب المتعاقدة خذ تلك الدولةتعندما يكون الدين الض�������ريبي لدولة متعاقدة دينا قد ت -4
لغرض اتخاذ  المتعاقدة تلك الدولةلالحفظ لض����مان تحص����يله، يجب أن يقبل بناء على طلب الس����لطة المختص����ة 

األخرى أن تتخذ  المتعاقدة المتعاقدة األخرى. على تلك الدولةلدولة لتدابير الحفظ من قبل الس������لطة المختص������ة 
تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الض�����ريبي وفقا لمقتض�����يات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الض�����ريبي دينا 
ض�������ريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الض�������ريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدابير مطبقة، غير نافذ في 

  المذكورة أوال أو يدين به شخص له الحق في منع تحصيله. المتعاقدة دولةال
 

دولة ل الس���لطة المختص���ة ، فإن الدين الض���ريبي المقبول من قبل4و 3بغ� النظر عن مقتض���يات الفقرتين  -5
 يجب أن يخض�������ع للقيود الزمنية وال تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة ، ال4أو  3 ةمتعاقدة ألغراض الفقر

 ذلك،. باإلض�����افة إلى المتعاقدة ، كالتي تطبق على دين ض�����ريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولةالمتعاقدة
ب أن يمنح ، ال يج4أو  3 ةدولة متعاقدة ألغراض الفقرل السلطة المختصة فإن الدين الضريبي المقبول من قبل

 ، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة األخرى.المتعاقدة أية أولوية، في تلك الدولة
 

اإلجراءات التي تتخذها دولة متعاقدة لتحصيل دين ضريبي تم قبوله من قبل السلطة المختصة لتلك الدولة  إن -6
تم اتخاذها من قبل الدولة المتعاقدة األخرى تؤدي إلى تعليق أو وقف  والتي إذا 4و أ 3 ةالمتعاقدة ألغراض الفقر

، يكون لها نفس األثر بموجب اآلجال المطبقة على الدين الضريبي بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة األخرى
ن تخبر السلطة قوانين تلك الدولة المتعاقدة األخرى. يجب على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المذكورة أوال أ

  المختصة للدولة المتعاقدة األخرى باتخاذها لتلك التدابير.
 

ال تُعرض المتابعات المتعلقة بوجود أو �����حة أو مبل� دين ض����ريبي لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهي�ات  -7
  اإلدارية للدولة المتعاقدة األخرى.

 

وقبل  4أو  3 ةدولة متعاقدة بموجب الفقرل السلطة المختصة في أي وقت، بعد تقديم طلب من قبل ،حيثما يتم -8
ل الدولة المتعاقدة األخرى مبل� الدين الض�������ريبي إلى الدولة المذكورة أوال، فإن ذلك الدين  ل وتحّوِ أن تحص�������ِّ

 الضريبي يتوقف أن يكون
تحص������يله وفقا لقوانين تلك المذكورة أوال يمكن  المتعاقدة ، دينا ض������ريبيا للدولة3أ) في حالة طلب طبقا للفقرة 

منع تحص����يله،  المتعاقدة تلك الدولة وبموجب قوانينويدين به ش����خص ال يمكنه في ذلك الوقت  المتعاقدة الدولة
 أو

 المتعاقدة المذكورة أوال قد تتخذ تلك الدولة المتعاقدة ، دينا ض�������ريبيا للدولة4ب) في حالة طلب بموجب الفقرة 
  بموجب قوانينها، تدابير الحفظ لغرض ضمان تحصيله 

  

 المتعاقدة المذكورة أوال أن تس��ار� بإب�� الس��لطة المختص��ة في الدولة المتعاقدة على الس��لطة المختص��ة للدولة
المذكورة أوال تعليق أو س����حب طلبها حس����ب  المتعاقدة لدولةل الس����لطة المختص����ة األخرى بذلك الواقع، وعلى

  األخرى.  المتعاقدة ةاختيار الدول
  

 مقتضيات هذه المادة، بأي حال، على أنها تفرض على دولة متعاقدة االلتزام: سَّرال تُفَ  -9
 لدولة المتعاقدة األخرى؛في ا في تلك الدولة أوت اإلدارية اممارسالو ينانوقلل أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة

 العامة (النظام العام)؛ب) باتخاذ تدابير قد تكون متعارضة مع السياسة 
�) بتقديم المس����اعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة األخرى، جميع التدابير المعقولة للتحص����يل أو الحفظ، حس����ب 

 الحالة، المتاحة بموجب قوانينها أو ممارساتها اإلدارية؛
غير متناسب بشكل واضح  دةالمتعاق د) بتقديم المساعدة في الحاالت التي يكون فيها العبء اإلداري لتلك الدولة

  .الدولة المتعاقدة األخرى المنفعة التي ستحققهامع 
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  والعشرونالمادة الثامنة 
  والمناصب القنصليـةأعضاء البعثات الدبلوماسية 

أو المناصب  ال تمس مقتضيات هذه االتفاقية باالمتيازات الجبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية 
  ات خاصة.يالقنصلية سواء بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب مقتضيات اتفاق

 
  المادة التاسعة والعشرون

  الحق في االستفادة من االمتيازات   
على الرغم من المقتضيات األخرى من هذه االتفاقية، ال يمنح امتياز بموجب االتفاقية برسم عنصر من عناصر 

ى هذا لوالظروف ذات الصلة، أن الحصول ع الوقائعالدخل إذا كان من المعقول االستنتاج، باعتبار جميع 
بشكل مباشر أو غير مباشر، الحصول االمتياز كان أحد األغراض الرئيسية ألي ترتيب أو معاملة نتج عنها، 

وأغراض ما لم يثبت أن منح ذلك االمتياز في هذه الظروف سيكون متوافقا مع موضوع  على هذا االمتياز،
  ذات الصلة من االتفاقية. المقتضيات

  
  الثالثونالمادة 

  العناوين
  على تفسير االتفاقية. وال تؤثرألغراض اإلحالة مدرجة فقط  إن عناوين مواد هذه االتفاقية

  
   والثالثونالمادة الحادية 

  الدخول حيز التنفيذ
كل دولة متعاقدة كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية الدولة المتعاقدة األخرى، باستيفاء المساطر الداخلية  تُخطر - 1

الموالي لتاريخ التوصل بآخر  تدخل االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثالثين الالزمة لدخول االتفاقية حيز التنفيذ.
  اإلخطارين.

  

  تطبق هذه االتفاقية: -2
   أ) فيما يخص اليابان:

 

 )i( على ضرائب السنوات الضريبية التي تبدأ فروضة على أساس سنة ضريبية، بالنسبة للضرائب الم
  فاتح يناير من السنة المدنية الموالية لسنة دخول االتفاقية حيز التنفيذ؛ وفي أو بعد 

 )ii(  ضرائب المفروضة في أو البالنسبة للضرائب المفروضة على أساس غير السنة الضريبية، على
 و بعد فاتح يناير من السنة المدنية الموالية لسنة دخول االتفاقية حيز التنفيذ؛

   

  المغرب:فيما يخص ) ب
 )i(  فاتح يناير من بالنسبة للضرائب المستحقة من المصدر، عن المبالغ المؤداة أو المقرضة ابتداء من

  و السنة المدنية الموالية لسنة دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ؛
 )ii(  بالنس����بة للض����رائب األخرى، عن كل س����نة أو فترة ض����ريبية تبدأ من فاتح يناير من الس����نة المدنية

  .الموالية لسنة دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ
  

من تاريخ دخول االتفاقية  ابتداء 27و 26، تطبق مقتض������يات المادتين 2على الرغم من مقتض������يات الفقرة  -3
  حيز التنفيذ بغض النظر عن تاريخ فرض الضريبة أو السنة الضريبية التي تتعلق بها الضرائب.
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  والثالثونالثانية المادة 
  إلغـاء االتفاقية

  هذه االتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلـغاء العـمل بها من طرف دولـة متعاقــدة. تظل 
يمكن ألي من الدولتين المتعاقدتين إلغاء االتفاقية بواس�������طة إخطار موج� بالطر� الدبلوماس�������ية إلى الدولة 

من  قض��اء خمس س��نواتود س��تة أ���هر على األقل قبل نهاية أي س��نة مدنية تبدأ بعد انالمتعاقدة األخرى في حد
  الحالة، ينتهي العمل باالتفاقية: وفي هذهدخول االتفاقية حيز التنفيذ.  تاريخ

  أ) فيما يخص اليابان: 
 

 )i(  بالنسبة للضرائب المفروضة على أساس سنة ضريبية، على ضرائب السنوات الضريبية التي
  بعد فاتح يناير من السنة المدنية الموالية لسنة اإلخطـار بإلغاء االتفاقية؛ و تبدأ في أو

 )ii(  في  ضرائب المفروضةالبالنسبة للضرائب المفروضة على أساس غير السنة الضريبية، على
 و أو بعد فاتح يناير من السنة المدنية الموالية لسنة اإلخطـار بإلغاء االتفاقية؛

  

  المغرب:فيما يخص ) ب
 )i(  فاتح  أو بعد المقرض���ة فيبالنس���بة للض���رائب المس���تحقة من الم����در، عن المبال� الم�داة أو

  و يناير من السنة المدنية المواليــة لسنة اإلخطـار بإلغاء االتفاقية؛
 )ii( فاتح يناير من الس��نة  أو بعد بالنس��بة للض��رائب األخرى، عن �ل س��نة أو فترة ض��ريبية تبدأ في

  .إلخطـار بإلغاء االتفاقيةالمدنية الموالية لسنة ا
  

تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب الس���لطة المخولة لهما في هذا ال����دد من طرف حكومتيهما بالتوقي�  وإثباتا لما
  على هذه االتفاقية.

  
 الن��������و�لكافة و، واإلنجليزيةالعربية و اليابانيةباللغات  2020يناير  8بتاريخ  الرباطحرر في نظيرين في 

   .  باللغة اإلنجليزيةوجود خالف في تأويل مقتضيات هذه االتفاقية، يرجح النص  وفي حالةنفس الحجية. 
  

                 المملكة المغربيةعن                             اليابانعن      
 

 M.J         鈴木馨祐           
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 بروتوكول
  

لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على  والمملكة المغربيةعند التوقيع على االتفـاقية بين اليابان 
على  والمملكة المغربيةاتفق اليابان  )،يلي باالتفاقيةفيما (المشار إليها  والغش الضريبيين الدخل ومنع التهرب

  مقتضيات التالية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من االتفاقية.ال
  

 من االتفاقية:  5باإلشارة إلى المادة  -1
تشكل مؤسسة مستقرة كما ال المادة،  هذهمن  2يفهم أن كال من أماكن العمل الثابت الواردة في الفقرة 

  من هذه المادة. 1شروط الفقرة إذا استوفت  إالمن تلك المادة  1في الفقرة  تم تعريفها
  

 من االتفاقية:  7من المادة  3باإلشارة إلى الفقرة  -2
أل�را� فر� الض���ريبة  يفهم أنه عند حس���اب دخل المؤس���س���ة المس���تقرة المفرو����ة عليه الض���ريبة

المنس��وبة ش��روط خ���م النفقات تحديد بالنس��بة للدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤس��س��ة المس��تقرة، ف�ن 
اإلخالل  وذلك دونذه الفقرة يعود لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، وفقا ألحكام ه  إلى المؤس���س���ة المس���تقرة

  من االتفاقية. 24بمقتضيات المادة 
  

 من االتفاقية:  12من المادة  3باإلشارة إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  -3
المكتس��بة في الميدان ال���ناعي  وأن التجربةتجهيزات ال���ناعية تش��مل التجهيزات الفالحية يفهم أن ال

  .تشمل التجربة المكتسبة في الميدان الفالحي
  

تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب الس���ل�ة الم�ولة لهما في هذا ال����دد من طرف حكومتيهما بالتوقيع  وإثباتا لما
  على هذا البروتوكول.

  

 ولكافة الن��������و� واإلنجليزية،باللغات اليابانية والعربية  2020يناير  8 الرباط بتاريخحرر في نظيرين في 
  .  باللغة اإلنجليزيةوجود خالف في تأويل مقتضيات هذه االتفاقية، يرجح النص  وفي حالةنفس الحجية. 

  
              عن المملكة المغربية                               عن اليابان     

 
 M.J         鈴木馨祐           

  

  
  


