النص المجمع لالتفاقية متعددة األطراف واالتفاقية بين جمهورية
مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل
اخالء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع
إن الوثيقة الشاملة ("الوثيقة") للنص المجمع لالتفاقية متعددة االطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم
 446لسنة  2020واتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وجمهورية كوريا والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم  8بتاريخ "( 1994/2/24االتفاقية") ،ماهي إال
نص استرشادي مترجم عن نص اللغة االنجليزية لالتفاقية ،علما بأن النسخة االنجليزية من االتفاقية هي األرجح
واألولي بالتطبيق من جانب الحجية حال االختالف بين نسخ اللغات المختلفة لالتفاقية ذاتها ،وذلك دون ادني
مسئولية على الجهه المصدرة لتلك النصوص.
تقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق االتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل الموقعة في  9ديسمبر ( 1992االتفاقية) ،بصيغته المعدلة بموجب االتفاقية متعددة األطراف
لتنفيذ التدابير المتعلقة باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح  MLIالموقعة من قبل مصر
في  7يونيو  2017وكوريا في  7يونيو .2017
تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ مصر والمقدم إلى المودع لديه عند
التصديق في  30سبتمبر  2020والموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ كوريا المقدمة الى المودع
لديه عند التصديق في  13مايو  .2020وتخضع هذه المواقف الخاصة باالتفاقية متعددة األطراف للتعديالت
المنصوص عليها باالتفاقية متعددة األطراف .ويمكن أن تؤدى التعديالت التي أُدخلت على المواقف الخاصة
باالتفاقية متعددة األطراف إلى تعديل آثار االتفاقية متعددة األطراف على هذه االتفاقية.
يُعتد بالنصوص القانونية ذات الحجية لالتفاقية واالتفاقية متعددة األطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية
القابلة للتطبيق.
ترد أحكام االتفاقية متعددة األطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام االتفاقية في مربعات بجميع أجزاء نص هذه
الوثيقة في سياق أحكام االتفاقية ذات الصلة .وأُدرجت المربعات التي تحتوي على أحكام االتفاقية متعددة األطراف
بشكل عام وفقا لترتيب أحكام االتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام .2017
تم إجراء تغييرات على نص أحكام االتفاقية متعددة األطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في االتفاقية متعددة
األطراف مع المصطلحات المستخدمة في االتفاقية (مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"االتفاقية/االتفاق"،
و"الواليات القضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة") ،لتسهيل فهم أحكام االتفاقية متعددة األطراف .وتهدف
التغييرات التي أُجريت على المصطلحات إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقة وال يقصد بها تغيير مضمون أحكام االتفاقية
متعددة األطراف .وبالمثل ،تم إجراء تغييرات على أجزاء من أحكام االتفاقية متعددة األطراف التي تصف أحكام
حالية لالتفاقية :تم استبدال اللغة الوصفية بإشارات قانونية لألحكام الحالية لتسهيل القراءة.
في جميع الحاالت ،يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام االتفاقية أو إلى االتفاقية على أنها تشير إلى االتفاقية
حسبما تم تعديلها بموجب أحكام االتفاقية متعددة األطراف ،شريطة أن تكون هذه األحكام من االتفاقية سارية
المفعول.
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مراجع
يوجد النص االصلي لالتفاقية متعددة االطراف واالتفاقية على موقع ][www.eta.gov.eg

اخالء المسئولية عن دخول احكام االتفاقية متعددة االطراف حيز التنفيذ
ال تسري أحكام االتفاقية متعددة األطراف المطبقة على هذه االتفاقية في نفس التواريخ التي تسري فيها األحكام
األصلية لالتفاقية .ويمكن لكل حكم من أحكام االتفاقية متعددة األطراف أن يسري في تواريخ مختلفة ،اعتمادا على
أنواع الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي
حددتها جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة باالتفاقية متعددة األطراف.
تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة30 :سبتمبر 2020لـ مصر و 13مايو  2020لـ كوريا.
دخول االتفاقية متعددة األطراف حيز النفاذ 1 :يناير  2021بالنسبة لـ مصر و 1سبتمبر  2020بالنسبة لـ كوريا
وتسري على النحو التالي:
ا) تسري أحكام االتفاقية متعددة األطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق باالتفاقية:
 )1فيما يتعلق بالضرائب التي تُخصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين ،في حال حدوث
الواقعة المنشئة للضرائب في أو بعد  1يناير2021 ،؛ و
 )2فيما يتعلق بكافة الضرائب األخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة ،بالنسبة للضرائب المفروضة فيما
يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو.2021 ،
ب) مع مراعاة الفقرة (ا) ،تسري المادة ( 16إجراء االتفاق المتبادل) الواردة باالتفاقية متعددة األطراف فيما يتعلق
باالتفاقية لحالة تُعرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد  1يناير ،2021 ،باستثناء الحاالت التي لم
تكن مؤهلة لعرضها ابتدا ًء من ذلك التاريخ بموجب االتفاقية قبل تعديلها بموجب االتفاقية متعددة األطراف ،بغض
النظر عن الفترة الضريبية التي ترتبط بها الحالة.

2

إتفاقية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية كوريا
بشأن
تجنب اإلزدواج الضريبى ومنع التهرب
من الضرائب على الدخل
رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب اإلزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل
تحل الفقرة  1التالية من المادة  6من االتفاقية متعددة األطراف محل النص الذي يشير إلى العزم على منع االزدواج الضريبي في الديباجة
الخاصة بهذه االتفاقية:

المادة  6من االتفاقية متعددة األطراف  /الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة
إذ عقدت العزم على منع االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها ]هذه االتفاقية[ دون خلق فرص لعدم
الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خالل التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خالل ترتيبات التسوق
باالتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك ]االتفاقية[ ألغراض تحقيق استفادة غير
مباشرة للمقيمين في واليات قضائية ثالثة).
تم االتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا على ما يلى:
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الفصل األول
نطاق االتفاقية
المادة ()1
النطاق الشخصى
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.

المادة ()2
الضرائب التى تتناولها االتفاقية
 -1الضرائب التى تطبق عليها االتفاقية هى:
(أ) بالنسبة لجمهورية كوريا:

 ضريبة الدخل.
 ضريبة الشركات.
 ضريبة الساكن.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الكورية)

(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:









الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة األطيان والضريبة المباني وضريبة الخفر)
الضريبة على إيرادات روؤس األموال المنقولة.
الضريبة على األرباح التجارية والصناعية.
الضريبة على األجور والمرتبات والمكافأت والمعاشات.
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
الضريبة العامة على الدخل.
الضريبة على أرباح شركات األموال.
الضرررائب اإلضررافية المفروضررة بمعرفررة الحكومررة المركزيررة بنسرربة مئويررة مررن الضرررائب المبينررة
بعاليه أو بأي طريقة أخرى.
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).

 -2تسري أحكام االتفاقية أيضا ً على أية ضررائب مماثلرة أو مشرابهة تفررض بعرد تراريخ توقيرع االتفاقيرة باإلضرافة إلرى
الضرائب الحالية أو بدالً منها ،وتقوم السلطات المختصة فى كل من الردولتين المتعاقردتين بإخطرار الدولرة األخررى
بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينها الضريبية.
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الفصل الثانى
تعاريف
المادة ()3
تعاريف عامة
 -1ألغراض هذه االتفاقية مالم يقض النص بخالف ذلك:
(أ) يقصد بلفظ " كوريا " جمهورية كوريا وعندما يستخدم برالمعنى الجغرافرى فرإن اللفرظ يعنرى كرل االقلريم الرذي
تسري عليه القوانين الخاصة بالضريبة الكورية.
ويشرررمل اللفرررظ كرررذلك البحرررر األقليمرررى وقررراع البحرررر وبررراطن األرض للمنررراطق الواقعرررة تحرررت سرررطر البحرررر
والمالصررقة لسررواحلها فيمررا وراء البحررر األقليمررى والتررى تمررارس عليهررا كوريررا حقرروق السرريادة طبقررا للقررانون
الدولى بقصد استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية لهذه المنطقة.
(ب) يقصد بلفظ " مصر " جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى فإن اللفظ يعنرى كرل االقلريم
الذي تسري عليه القوانين الخاصة بالضريبة المصرية.
ويشررمل اللفررظ كررذلك البحررر األقليمررى وقرراع البحررر وبرراطن األرض للمنرراطق الواقعررة تحررت سررطر األرض
والمالصقة لسواحلها فيما وراء البحر األقليمى التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقرا للقرانون الردولى
بقصد استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية لهذه المنطقة.
(ج) يقصد بعبارة " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة األخرى " كوريا أو مصر حسبما يقتضيه مدلول النص.
(د) يقصد بلفظ " ضريبة " الضريبة الكورية أو الضريبة المصرية حسبما يقتضيه مدلول النص.
(ه) يقصد بلفظ " شخص " أى فرد أو شركة أو أى كيان مكون من مجموعة أشخاص.
(و) يقصد بلفظ" شركة " أية هيئرة ذات شخصرية إعتباريرة أو أيرة وحردة تعامرل مرن الناحيرة الضرريبية علرى أنهرا
ذات شخصية إعتبارية.
(ز) يقصـد بعبارة " مشروع الدولة المتعاقدة" و " مشروع الدولة المتعاقدة األخرى " على التروالي أي مشرـروع
يديره شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى.
(ح) يقصررد بعبررارة " النقررل الرردولى " أيررة عمليررات نقررل بالسررفن أو الطررائرات يقرروم يهررا مشررروع إحرردى الرردولتين
المتعاقدتين ماعدا تلك العمليات التى تقوم بها السفن أو الطائرات فيما بين أماكن فى الدولة المتعاقدة األخرى
فقط.
(ط) يقصد بعبارة " السلطة المختصة " وزير المالية أو من ينوب عنره قانونرا بالنسربة لكوريرا ،ووزيرر الماليرة أو
من ينوب عنه قانونا بالنسبة لجمهورية مصر العربية.
 -2عند تطبيق أحكام هرذه االتفاقيرة بمعرفرة إحردى الردولتين المتعاقردتين يقصرد برأى عبرارة أو لفرظ لرم يررد لره تعريرف
محدد فى هذه االتفاقية المعنى المقرر له فرى القرانون المعمرول بهرا فرى تلرك الدولرة بشرأن الضررائب التري تتناولهرا
االتفاقية ،وذلك مالم يقض النص بخالف ذلك.
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المادة ()4
المقيم
 -1ألغراض هذه االتفاقية:
يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين " أى شخص يخضع وفقاً لقـوانين تلك الدولة للضرائب
المفروضة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار أخـر مماثل .ولكن هذا التعبير
اليتضمن اى شخص يكون خاضعا للضرائب فى هذه الدولة بالنسبة لدخله من مصادر فى هذه الدولة فقط.
 -2عندما يعتبر الفرد وفقا ً ألحكام الفقرة ( )1مقيما ً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته تعالج كاالتي:
(أ) يعتبر مقيماً بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا
الدولتين فإنه يعتبر مقيماً فى الدولة التى له بها عالقات شخصية وإقتصادية أوثق (مركز المصالر
الحيوية).
(ب) و فى حـالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية ،أو في حالة عدم وجود
مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل إقامة
معتاد.
(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين ،أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما ،فيعتبر مقيما
فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين ،أو ال يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين
المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
 -3فى حالة ما إذا اعتبر شخص بخالف الفرد مقيما بكلتا الدولتين بمقتضى أحكام الفقررة ( )1فإنره يعتبرر مقيمرا
بالدولة المتعاقدة التى يوجد بها مقر إدارته الفعلية .وفى حالرة الشرك تقروم السرلطات المختصرة فرى الردولتين
المتعاقدتين بحل المسألة باتفاق مشترك.

المادة ()5
المنشأة الدائمة
 -1ألغراض هذه االتفاقية يقصد بعبرارة " منشرأة دائمرة " المكران الثابرت الرذي يرزاول فيره المشرروع نشراطه كليرا أو
جزئيا.
 -2تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على وجه الخصوص:
(أ) محل اإلدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المكتب.
(د) المصنع.
(ه) الورشة.
(و) المخزن أو اى منافذ أخرى للبيع.
(ز) المزرعة او الغراس.
(ح) المنجم أو بئر البترول أو الغاز والمحجر أو أى مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية.
 -3يشكل موقـع البناء أو اإلنشاء أو مشروع التجهيزات منشأة دائمة إذا ما بقى لمدة أكثر من تسعة أشهر.
 -4إستثناء من األحكام السابقة لهذه المادة التشمل عبارة منشأة دائمة ما يلي- :
6

(أ) اإلنتفررراع بالتسرررهيالت المتعلقرررة فقرررط برررأغراض التخرررزين أو عررررض أوتسرررليم السرررلع أو البضرررائع المملوكرررة
للمشروع.
(ب) اإلحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض أو التسليم.
(ج) اإلحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع أخر.
(د) اإلحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط شراء البضائع او السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
(ه) االحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأى نشاط أخر ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) اإلحتفـاظ بمكان ثابت يزاول به أى مجموعة من األنشرطة المرذكورة فرى الفقررات السرابقة مرن (أ) إلرى (هرـ)
بشرررط أن يكررون النشرراط اإلجمررالى للمكرران الثابررت والنرراجم عررن مجموعرة هررذه األنشررطة ذا صررفة تمهيديررة أو
مساعدة.
 -5اسـتثناء من أحكام الفقرتين (  ) 2 ( ، ) 1فإن الشخص بخالف الوكيل المستقل الذى تسررى عليره احكرـام الفقررة
( )6والررذى يعمررل نيابررة عررن مشررروع ولرره عررادة فررى إحرردى الرردولتين المتعاقرردتين سررلطة إبرررام العقررود بأسررم هررذا
المشروع فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة لالنشطة التى يقوم بهرا هرذا الشرخص
لحساب المشروع ما لم تكن هذه االنشطة قاصرة علرى االنشرطة الترى يقروم بهرا هرذا الشرخص لحسراب المشرروع
مالم تكن هذه االنشطة قاصرة على االنشطة المشار إليها فى الفقرة ( )4والترى إذا مرا تمرت ممارسرتها مرن خرالل
مكان ثابت للعمل -ال تجعل من المركز الثابت للعمل منشأة دائمة طبقا الحكام تلك الفقرة.
 -6ال يعتبر أن للمشروع التابع إلحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمرة فرى الدولرة المتعاقردة اخخررى لمجررد قيامره
بأعمال فى تلك الدولة مرن خرالل سمسرار أو وكيرل عرام بالعمولرة أو أى وكيرل آخرر لره صرفة مسرتقلة شرريطة أن
يعمل مثل هؤالء األشخاص فى حدود مهنتهم العادية.
 -7إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمرة فرى الدولرة
المتعاقدة اخخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة اخخرى  -سواء من خالل منشأة دائمة أو بأية طريقة آخررى-
ال يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.

الفصل الثالث
ضرائب الدخل
المادة ()6
الدخل الناتج من أموال عقارية
 -1الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج
من الزراعة أو الغابات) موجودة في الدولة المتعاقدة اخخرى للضريبة فى تلك الدولة األخرى.
 -2يقصد بعبارة " أموال عقارية " المعنى المحدد لها وفقا ً لقانون الدولرة الترى توجرد بهرا تلرك األمروال وتشرمل هرذه
العبارة على أية حال األموال الملحقة براألموال العقاريرة والماشرية والمعردات المسرتعملة فرى الزراعرة والغابرات،
والحقوق التى تطبق عليهرا أحكرام القرانون العرام فيمرا يتعلرق بملكيرة األراضري ،وحرق االنتفراع براألموال العقاريرة
والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل اسرتغالل أو الحرق فرى اسرتغالل المصرادر المعدنيرة والمروارد
الطبيعية األخرى .وال تعتبر السفن والمراكب والطائرات من األموال العقارية.
 -3تطبق أحكام الفقرة ( )1على الدخل الناتج من اإلستعمال المباشر لألموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها علرى
أي نحو اخر.
 -4تطبررق أحكررام الفقرررتين ( )3( ،)1علررى الرردخل النرراتج مررن أمرروال عقاريررة ألي مشررروع ،وعلررى الرردخل النرراتج مررن
األموال العقارية المستخدمة ألداء الخدمات الشخصية المستقلة.
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المادة ()7
األرباح التجارية والصناعية
 -1األربـاح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين تخضع للضريبة فرى تلرك الدولرة فقرط مرا لرم يكرـن المشرروع يرزاول
نشاطا ً فى الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشأة دائمة موجرودة بهرا .فرإذا كران المشرروع يرزاول نشراطا علرى
النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة اخخرى ولكن فى حدود مرا يخرص المنشرأة الدائمرة
فقط.
 -2مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين يزاول أنشطة فى الدولة األخرى من خرالل
منشأة دائمة موجودة بها ،فتحدد فى كل مرن الردولتين المتعاقردتين األربراح الترى تخرص تلرك المنشرأة الدائمرة علرى
أسرراس مررا تحققرره مررن أربرراح لررو كانررت مشررروعا متميررزا ومسررتقالً يباشررر ذات االنشررطة أو انشررطة مماثلررةفى ذات
الظروف او فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع األصلي الذي يعتبر منشأة دائمة له.
 -3عنررد تحديررد أربرراح المنشررأة الدائمررة ،تخصررم المصرراريف الترري أنفقررت علررى أغررراض المنشررأة الدائمررة بمررا فررى ذلررك
المصاريف التنفيذية والمصراريف اإلداريرة العامرة سرواء أنفقرت فرى الدولرة الموجرودة بهرا المنشرأة الدائمرة أو فري
غيرها.
 -4ال تعتبر أن المنشأة الدائمة قد حققت أرباحاً لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
 -5ألغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن االرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد
أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خالف ذلك.
 -6إذا كانت األرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفرراد مرواد آخررى فرى هرذه االتفاقيرة فرإن أحكرام هرذه
المواد ال تتاثر بأحكام تلك المادة.

المادة ()8
النقل البحرى والجوى
 -1تخضع االرباح التى يجنيها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات فرى النقرل
الدولى للضريبة فى تلك الدولة فقط.
 -2تسري أحكام الفقرة ( )1أيضا علرى األربراح الناجمرة عرن المشراركة فرى إتحراد شرركات أو فرى نشراط تجراري أو
صناعى مشترك أو فى وكالة دولية.
 -3فيما يتعلق بتشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى والتى يقروم بهرا مشرروع إحردى الردولتين المتعاقردتين ،فإنره
إذا كان هذا المشروع مصريا فإنه يعفى كذلك من ضريبة القيمة المضافة فري كوريرا ،وإذا كران مشرروعا كوريرا
فإنه يعفى كذلك من أية ضريبة يمكن أن تفرض فى مصر فيمرا بعرد وتكرون مماثلرة لضرريبة القيمرة المضرافة فرى
كوريا.
 -4عندما تكون األرباح المشار إليها فى هذه المادة قد تحصلت عليها شركة مقيمرة فرى إحردى الردولتين المتعاقردتين،
فإن التوزيعات التى تدفعها تلك الشركة ألشخاص مقيمرين فرى الدولرة المتعاقردة األخررى تعفرى مرن الضرريبة فرى
تلك الدولة األخرى.
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المادة ()9
المشروعات المشتركة
 -1إذا:
(أ) ساهم مشروع تابع إلحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشرر فرى إدارة أو رقابرة أو رأسرمال
مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى ،أو
(ب) ساهم نفس األشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع ترابع إلحرـدى
الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى.
وإذا ما وضعت أو فرضت فى أى من الحرالتين شرروط فيمرا برين المشرروعين فيمرا يتعلرق بعالقتهمرا التجاريرة أو
المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن توضع فيمرا برين المشرروعات المسرتقلة ،فرإن أيره أربراح كران يمكرن أن
يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لرم يحققهرا بسربب وجرود هرذه الشرروط فإنره يجروز
ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

المادة ()10
أرباح األسهم
 -1أرباح األسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فرى الدولرة المتعاقردة اخخررى
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 -2ومـع ذلك فـإن أربـاح األسـهم هذه يجوز كذلك أن تخضع للضريبة فى الدولرة المتعاقردة الترى تقريم بهرـا الشـرـركة
الدافعة لهذه األرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ،ولكن إذا كان المستلم هو المالرك المسرتفيد مرن أربراح األسرهم فرإن
الضريبة المفروضة ال يجوز أن تزيد عن:
(أ)  %10مـن إجمالي مبلغ التوزيعات إذا كان المالك المستفيد شرركة (بخرالف شرركة التضرامن) تملرك بطريقرة
مباشرة  %25من رأسمال الشركة الدافعة للتوزيعات على األقل.
(ب)  %15من إجمالى مبلغ التوزيعات في جميع الحوال األخرى.
لن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة لألرباح التى دفعت منها أرباح األسهم.
 -3يقصد بلفظ " التوزيعات " المستخدم فى هذه المادة الدخل المستمد من األسهم العادية أو أسهم التمترع أو حقروق "
التمتررع " أو مررن حصررص التأسرريس أو مررن أسررهم التعرردين أو مررن أيررة حقرروق أخرررى غيررر المطالبررات بررديون أو
المشرراركة فررى األربرراح ،وكررذلك الرردخل مررن حقرروق المشرراركة األخرررى الررذي يخضررع لررنفس المعاملررة الضررريبية
باعتباره دخال مستمدا من األسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة لألرباح.
 -4ال تسري أحكام الفقرتين ( )2( ،)1إذا كان المالك المسرتفيد مرن األربراح والمقريم فرى إحردى الردولتين المتعاقردتين
يباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة اخخرى التى تقيم فيهرا الشرركة الدافعرة لألربراح ،وذلرك مرن خرالل منشرأة دائمرة
موجودة بها أو يؤدى فى تلك الدولة اخخرى خردمات شخصرية مسرتقلة مرن خرالل مركرز ثابرت موجرود بهرا .وأن
تكررون ملكيررة األسررهم المرردفوع بسررببها التوزيعررات مرتبطررة إرتباط را ً فعلي را ً بمثررل هررذه المنشررأة الدائمررة أو المررـركز
الثـابت .وفى هذه الحـالـة تطـبق أحـكام المادة  7أو المادة  14حسب األحوال.
 -5إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد األرباح أو الدخل مرن الدولرة المتعاقردة اخخررى فإنره
ال يجوز لهذه الدولة اخخرى أن تفرض أية ضريبة على أربراح األسرهم المدفوعرة بواسرطة الشرركة إال إذا كانرت
مثل هذه األرباح الموزعرة قرد دفعرت لمقريم فرى تلرك الدولرة اخخررى أو إذا كانرت طبيعرة األسرهم المردفوع بسرببها
التوزيعات مرتبطة إرتباطا فعليا ً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فرى تلرك الدولرة األخررى  ،و ال أن تخضرع
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أرباح الشركة غير الموزعرة للضرريبة علرى األربراح غيرر الموزعرة حترى لرو كانرت أربراح األسرهم المدفوعرة أو
األرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها األرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة اخخرى .

المادة ()11
الفوائد
 -1الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة االخررى تخضرع
للضريبة في تلك الدولة االخرى.
 -2ومع ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولرة ،ولكرن إذا
كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب أال تزيد عن:
(أ)  % 10من إجمالى مبلغ هذه الفوائد عندما تدفع بالنسبة لقرض أو دين مستحق تزيد مدته عن ثالث سنوات.
(ب)  %15من إجمالى مبلغ هذه الفوائد في جميع الحاالت األخرى.
 -3استشناء من احكام الفقرة ( )2فإن:
(أ) الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتتلقاها حكومة الدولة المتعاقدة األخرى بما فرى ذلرك أقسرامها السياسرية أو
سلطاتها المحلية أو البنك المركزى لهذه الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضرائب فري هرذه الدولرة المتعاقردة
األخرى فقط.
(ب) الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة من قروض أو ارصدة قدمت أو ضمنت
-

بواسطة بنك التصدير واالستيراد بكوريا بالنسبة لكوريا

-

أو بواسطة البنك المماثل لبنك التصدير واالستيراد الكوري بالنسبة لمصر،
وتدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة األخرى فقط.

 -4يقصد بلفظ " الفوائد " فى هرذه المرادة الردخل النراتج مرن سرندات حكوميرة أو صركوك أو ديرون (فيمرا عردا الرديون
المضمونة برهن عقارى الترى تطبرق عليهرا أحكرام المرادة ( )6سرواء أكانرت تمرنر أو ال تمرنر حرق المشراركة فري
األرباح ،وكافة أنواع الديون المسرتحقة وكرذلك كافرة الردخول األخررى المماثلرة للردخل النراتج مرن إقرراض النقرود
طبقا لقوانين ضرائب الدولة التى ينشأ فيها الدخل.
 -5ال تطبق أحكام الفقرات ( .)3( ،)2( ،)1إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماً فى الدولة المتعاقدة ويباشر نشاطا
تجاريا أو صناعيا فى الدولة المتعاقدة األخرى التى تنشأ فيها الفوائد من خالل منشرأة دائمرة كائنرة بهرا ،أو يباشرر
في تلك الدولة اخخرى خدمات شخصية مستقلة من خـالل مركز ثابت كائن بها ،وأن يكون سرند المديونيرة الرذي
تدفع عنه الفوائد مرتبطاً إرتباطاً فعليا ً بتلك المنشـأة الدائمة أو المركز الثابت ،وفى مثل هرذه الحالرة تطبرق أحكرام
المادة  7أو المادة  14حسب األحوال.
 -6تعتبر الفوائد انها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كانت تدفعها الدولة نفسها أو أحد أقسـامها السياسرية أو
سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك فإذا كران الشرخص الرـذى يردفع الفوائرد سرواء أكران مقيمرا ً أو
غير مقيم فى دولة متعاقدة يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمرة أو مركرز ثابرت تررتبط بره المديونيرة
التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعرة  ،وكانرت تلرك المنشرأة الدائمرة أو المركرز الثابرت يتحمرل تلرك الفوائرد  ،فرإن هرذه
الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
 -7إذا كانت قيمة الفوائد بسبب عالقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخـص آخر بالنظر
إلى سند المديونية الذي تدفع عنه الفوائد – تزيد عن القيمة التى كران يتفرـق عليهرا الردافع والمالرك المسرتفيد لرو لرم
توجد هذه العالقة فإن أحكام هذه المادة ال تطبق إال على القيمة اخخيررة فقرط .وفرى مثرل هرذه الحالرة يظرل الجرزء
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الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا ً للضريبة طبقا ً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين ولألحكام األخررى الرواردة
بهذه االتفاقية.

المادة ()12
األتاوات
 -1األتاوات التى تنشـأ فرى دولرة متعاقردة وتردفع إلرى شرخص مقريم فرى الدولرة المتعاقردة األخرـرى يجروز أن تخضرع
للضريبة فى تلك الدولة األخرى.
 -2ومـع ذلك تخضع هذه األتاوات للضريبية فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ بها وطبقا لقوانين تلرك الدولرة ،ولكرن إذا
كان المستلم هو المالك المستفيد لألتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب أال يزيد سعرها عن  % 15من إجمرالي
مبلغ اإلتاوات.
 -3يقصـد بلفظ " اتاوات " الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى اسرتعمال
حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما فري ذلرك األفرـالم السرينمائية ،وأي برراءة اخترراع أوعالمرة
تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو أساليب أو تركيبات سرية.
 -4ال تطبق أحكام الفقرة ( )2( ،)1إذا كان المالرك المسرتفيد لألتراوات مقيمرا فرى دولرة متعاقردة ويمرارس فرى الدولرة
المتعاقدة اخخرى التى تنشأ فيها األتاوات نشاطا ً صناعيا ً أو تجاريا ً مرن خرـالل منشرأة دائمرة توجرد بهرا ،أو يرؤدى
فى تلك الدولة اخخرى خدمات شخصية مسرتقلة مرن خرالل مركرز ثابرت موجرود بهرا ،وأن الحقروق أو الممتلكرات
التى عنها هذه األتاوات المدفوعة تكون مرتبطة إرتباطاً فعليا ً بتلك المنشرأة الدائمرة أو المركرز الثابرت ،وفرى مثرل
هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( )7أو المادة ( )14حسب األحوال.
 -5تعتبر األتاوات قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع لألتاوات هى الدولة نفسها أو أحرد فروعهرا السياسرية أو
إحدى سلطاتها المحلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة ،ومرع ذلرك إذا كران الشرخص الردافع لألترـاوات سرواء أكران
مقيما ً أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو ال ،يملك فى دولرة متعاقردة منشرـأة دائمرة يوجرد معهرا ارتبراط
فعلى بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها األتاوات وأن تكون هذه األتاوات تتحمل بهرا هرذه المنشرأة الدائمرة فرإن هرذه
األتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة.
 -6إذا كان مبلغ األتاوة بسبب عالقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشرخص أخرر برالنظر إلرى
االستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها االتاوات تزيد عن المبلرغ الرذي كران يتفرق عليره الردافع والمالرك
المستفيد إذا لم توجد هذه العالقة ،فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة األخيرة ،وفى مثل هذه الحالة يمثل
الجزء الزائد من المبلغ المدفوع خاضعا للضريبة طبقرا لقروانين كرل مرن الردولتين المتعاقردتين ولألحكرام األخررى
الواردة بهذه االتفاقية.

المادة ()13
األرباح الرأسمالية
 -1االرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فرى أمروال عقاريرة مشرار إليهرا فرى المرادة
( )6وتقع فى الدولة المتعاقدة االخرى يجوز أن تخضع للضرائب فى تلك الدولة اخخرى.
 -2األربـاح الناتجة عن التصرف فى أموال منقولة تشكل جزءاً من أموال مزاولرة النشراط فرى منشرأة دائمرة يمتلكهرا
مشرروع ترابع لدولرة متعاقردة فرى الدولرة المتعاقردة االخررى ،أو الناجمرة عرن التصررف فرى أمروال منقولرة خاصرة
بمركز ثابت تحت تصررف شرخص مقريم ترابع لدولرة متعاقردة والمركرز كرائن بالدولرة المتعاقرـدة االخررى بغررض
القيام بخدمات شخصية مستقلة بما فى ذلك االرباح الناجمة عن التصرف فى تلك المنشأة الدائمرة (وحردها أو مرع
المشروع كله) أو التصرف فى كل هذا المركز الثابت ،يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة االخرى.
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 -3األرباح الناتجة عن التصرف فى سفن أو طائرات تعمرل فرى النقرل الردولي ،أو عرن التصررف فرى أمروال منقولرة
خاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات ،تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المشروع فقط.
 -4األرباح الناجمرة عرن التصررف فرى أى أمروال أخررى بخرالف تلرك المرذكورة فري الفقررة ( )3( ،)2( ،)1تخضرع
للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المتصرف فقط.

المادة ()14
الخدمات الشخصية المستقلة
 -1الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة آخرى ذات طبيعة
مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن لذلك الشرخص مركرز ثابرت تحرت تصررفه بصرفة
منتظمة فى الدولة المتعاقدة األخرى لغرض القيام بنشاطه أو كان موجودا فى تلك الدولة المتعاقدة األخررى لمردة
أو مدد يزيد مجموعها على  183يوما فى السنة الضريبية المعنية فإذا كان له مثرل هرذا المركرز الثابرت أو مكر
فررى الدولررة المتعاقرردة األخرررى المرردة أو المرردد السررابقة الررذكر فررإن الرردخل يجرروز أن يخضررع للضررريبة فررى الدولررة
المتعاقدة األخرى ولكن فى حدود ما نتج عن تلك المركز الثابت من دخل أو ما استمده مرن دخرل مرن تلرك الدولرة
المتعاقدة األخرى خالل المدة أو المدد سالفة الذكر.
 -2تشمل عبارة " خدمات مهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمرى أو األدبرى أو الفنرى أو التربروى أو التعليمرى
وكذلك النشاط المستقل لألطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء األسنان والمحاسبين.

المادة ()15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
 -1مرررع عررردم اإلخرررالل بأحكرررام المرررواد ( )21( ،)20( ،)19( ،)18( ،)16فرررإن المرتبرررات واألجرررور وغيرهرررا مرررن
المكافأت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم بدولة متعاقدة من وظيفة تخضرع للضرريبة فرى تلرك الدولرة المتعاقردة
فقط ما لم يكن العمل يؤدى في الدولرة المتعاقردة األخررى ،فرإذا كران العمرل يرؤدى علرى هرذا النحرو فرإن المكافرأت
المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة األخرى.
 -2إستثناء من أحكام الفقرة ( )1فإن المكافأت التى يحصل عليها مقيم فرى دولرة متعاقردة مرن عمرل يرؤدى فرى الدولرة
المتعاقدة األخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أوال فقط وذلك إذا:
(أ) وجد الشخص مستلم اإليراد فى الدولة اخخرى لمدة أو لمردد ال تزيرد فرى مجموعهرا عرـن  183يومرـاً خرالل
السنة المالية المعينة ،و
(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل ال يقيم في الدولة األخرى ،و
(ج) كانت المكافأة ال تتحملها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة اخخرى.
 -3إستثناء مـن األحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافأة التى يحصرل عليهرا مقريم فرى دولرة متعاقردة مرن عمرل يباشرره
على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
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المادة ()16
مكافات أعضاء مجلس اإلدارة
مكافـأت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهرا مرن المكافرأت المماثلرة الترى يحصرل عليهرا شرخص مقريم فرى إحردى الردولتين
المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة اخخرى يجروز أن تخضرع للضرريبة فرى تلرك
الدولة المتعاقدة األخرى.

المادة ()17
الفنانون والرياضيون
 -1إستثناء من أحكام المادتين ( )15( ،)14فإن الدخل الذي يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقردة ،مرن عملره كفنران
مثل فنان المسرح أو السينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية الممارسرة
فى الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة األخرى.
 -2إذا كـان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من ممارسة أنشطته الشخصية ال يعرود علرى الفنرـان أو الرياضرى
نفسه بل يعود على شخص آخر ،فإن هذا الدخل يستثنى من أحكام المرواد ( )15( ،)14( ،)7ويخضرع للضرريبة
فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
 -3يستثنى من أحكام الفقرة ( )1الدخل الذي يستمده الفنان أو الرايضى مرن أنشرطته الشخصرية فرى الدولرة المتعاقردة
األخرى فقط إذا ما كانت زيارته للدولة المذكورة أوال تمول بصفة رئيسية من الخزانة العامة للدولرة األخررى أو
من إحدى وحداتها السياسية أو سلطاتها المحلية.
 -4استثناء من أحكام الفقرة ( )2فإن الدخل الذي يستمده فنان أو رياضى من أنشطته الشخصية فى الدولرة المتعاقردة
اليعود على الفنان او الرياضى نفسه بل يعود على شرخص أخرر يخضرع للضرريبة فرى الدولرة المتعاقردة األخررى
فقط إذا كا ن هذا الشخص يمول بصفة اساسية من الخزانة العامة للدولة األخرى أو من إحدى وحرداتها السياسرية
او سلطاتها المحلية ،أو إذا كان هذا الشخص عبارة عن هيئة لتلك الدولة األخرى التهدف إلى الربر.

المادة ()18
المعاشات
مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة ( )2من المادة ( )19فإن المعاشات والتعويضات األخرى المماثلة التى تدفع لمقريم فرى
دولة متعاقدة لسابق عمله الوظيفى يجوز أن تخضع فى كال الدولتين المتعاقدتين.

المادة ()19
الوظائف الحكومية
 -1أ) المكافأت فيمرا بخرال المعاشرات الترى تردفعها إحردى الردولتين المتعاقردتين أو إحردى وحرداتها السياسرية أو سرلطة
محلية فيها إلى أى فرد مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو الحدى وحداتها السياسية أو لسلطة محلية فيها تخضع
للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن هذه المكافأت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة اخخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت فى
تلك الدولة وكان الشخص مقيما فيها وأن يكون:
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 -1من مواطني تلك الدولة.
 -2ولم يصبر مقيما ً في تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات.
 -2أ) أي معرراي يرردفع بواسررطة أو مررن صررناديق أنشررأتها إحرردى الرردولتين المتعاقرردتين أو إحرردى وحررداتها السياسررية أو
سلطة محلية فيها إلى أى فرد مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو الحدى وحداتها السياسية أو لسرلطة محليرة فيهرا
يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن هذا المعاي يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة األخرى فقط إذا ما كران الفررد مقيمرا فرى تلرك
الدولة ومن مواطنيها.
 -3تسري أحكام المرواد ( )18( ،)16( ،)15علرى المكافرأت والمعاشرات المدفوعرة مقابرل خردمات مرتبطرة بأنشرطة
مارستها دولة متعاقدة أو إحدى وحداتها السياسية أو سلطه محلية تابعة لها.
 -4تسري أحكام الفقرة ( )2( ،)1من هذه المادة على المكافرات والمعاشرات الترى يردفعها مصررف كوريرا ومصررف
التصرردير واالسررتيراد الكررورى وهيئررة تنميررة التجررارة الكوريررة وغيررر ذلررك مررن المؤسسررات الحكوميررة التررى تقرروم
بوظررائف مررن طبيعررة حكوميررة هررذا بالنسرربة لكوريررا أمررا بالنسرربة لمصررر فتسرررى هررذه األحكررام علررى المكافررأت
والمعاشات التى يدفعها المصرف المركرزى المصررى والمؤسسرات الحكوميرة األخررى الترى تقروم بوظائفهرا مرن
طبيعة حكومية.

المادة ()20
الطالب والمتمرنين
أى فرد يكون قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما فرى الدولرة المتعاقردة األخررى ،والرذي يتواجرد فرى الدولرة المرذكورة أوأل
بصفته فقط طالبا فى جامعة أو كلية أو مدرسة معترف بها أو فى أى مركز تعليمى معترف به بالدولرة المرذكورة أوال،
أو يتواجد ألنشغال أو كمتمرن تقني هناك ،وذلك لمدة التزيد عرن خمرس سرنوات مرن تراريخ الوصرول واألول المررتبط
بزيارته للدولة المذكورة أوال ،سوف تعفى من الضريبة فى تلك الدولة المذكورة اوال:
(أ) كل تحويالت من الخارج ألغراض معيشته او تعليمه أو تدريبه.
(ب) أى إثابة يحصل عليها لقاء خدماته الشخصية فى الدولة المذكورة أوال لتعزيز الموارد الالزمة له لمثرل هرذه
األغراض.

المادة ()21
األساتذة والمدرسون والباحثون
الفرد الذي يقيم ،أو كران مقيمرا ،بدولرة متعاقردة قبرل القيرام بزيرارة الدولرة المتعاقردة األخررى ،والرذي يرزور هرذه الدولرة
المتعاقدة األخرى بناء على دعوة مرن جامعرة أو كليرة أو مدرسرة أو معهرد علمرى أخرر مماثرل معتررف بره مرن السرلطة
المختصة فى الدولة المتعاقدة األخرى لفترة ال تزيد عن سنتين ،وذلك فقط للقيام بالتعليم أو البح أو كالهمرا فرى هرذه
المعاهد التعليمية ،يعفى من الضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى بالنسبة لمكافأته من هذا التعليم او البح .

المادة ()22
الدخول األخرى
 -1عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة أيا كان مصدرها والتى لم تعالج فى المواد السابقة من هذه التفاقية تخضع
للضريبة فى تلك الدولة فقط.
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 -2بخالف الدخول من الممتلكات العقارية فى الفقرة ( )2من المادة ( )6ال تطبق أحكام الفقرة ( )1على الدخل الذي
يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة يباشر أعماله فى الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشاة دائمة كائنة بها أو
يقوم بتقديم خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن بها ،وكان الحق أو الملك الذي دفع الدخل بسببه مرتبطا
ارتباطا وثيقا بمثل هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت فى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( )7أو المادة ( )14تبعا
لما يقتضيه الحال.
 -3ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين ( )2( ،)1فإن عناصر دخل مقيم فى دولة متعاقدة والتى لم تتناولها المواد
السابقة من هذه االتفاقية والتى تحققت فى الدولة المتعاقدة األخرى تخضع كذلك للضريبة فى تلك الدولة اخخرى.

المادة ()23
تجنب االزدواج الضريبى
 -1يتم تفادى االزدواج الضريبى بالنسبة للمقيم فى كوريا كاالتى:
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الضرائب الكورى فيما يخص خصم الضريبة المدفوعة فى إقليم خارج كوريا من
الضريبة الكورية ( والتى ال تؤثر فى المبدأ العام المذكور هنا) ،فإن الضريبة المصرية المدفوعة (يستثنى من
ذلك فى حالة التوزيعات الضريبية المدفوعة عن االرباح التى دفعت منها التوزيعات ) طبقا للقوانين المصرية
وطبقا لهذه االتفاقية سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الخصم بالنسبة للدخل الناتج من مصادر داخل مصر
سوف تخصم من الضريبة الكورية التى تفرض على الدخل الناتج من مصادر فى مصر منسوبا إلى الدخل الكلى
الخاضع للضريبة الكورية.
 -2ألغراض الفقرة ( )1فإن عبارة " الضريبة المصرية المدفوعة " تعتبر شاملة مبلغ الضريبة المصرية المستحق
الدفع طبقا لقو انين الضرائب المصرية لوال االعفاء او التخفيض من الضرائب المصرية طبقا للقوانين المتعلقة
بالحوافز لدعم التنمية االقتصادية فى مصر والسارية المفعول وقت توقيع هذه االتفاقية أو طبقا ألى نصوص
أخرى تصدر فيما بعد فى مصر كتعديل أو كإضافة لهذه القوانين بعد الموافقة عليها من السلطات المختصة فى
الدولة المتعاقدة وتكون هذه النصوص ذات طبيعة مشابهة شريطة أن ال يزيد مبلغ الضريبة المشار إليها فى هذه
الفقرة عن :
(أ)  %10من إجمالى مبلغ األرباح الموزعة فى حالة التوزيعات.
(ب)  %10من إجمالى مبلغ الفوائد فى حالة الفوائد.
(ج)  %10من إجمالى مبلغ االتاوات فى حالة االتاوات.
 -3يتم تفادى االزدواج الضريبى بالنسبة للمقيم فى مصر كاالتى:
(أ) إذا كان الشخص المقيم فى مصر يستمد دخال من كوريا وكان هذه الدخل خاضعا للضريبة فى كوريا طبقا
لنصوص هذه االتفاقية فإن مصر سوف تعفى مثل هذا الدخل من الضريبة تطبيقا ألحكام الفقرة (ب) ولكن
عند حساب الضريبة على الدخل المتبقى لهذا الشخص يطبق سعر الضريبة الذي كان يطبق فى حالة عدم
إعفاء هذا الدخل.
(ب) إذاكان الشخص المقيم فى مصر يستمد دخال من كوريا وكان هذه الدخل خاضعا للضريبة فى كوريا طبقا
ألحكام المواد ( )12( ،)11( ،)10فإن مصر تسمر بأن تخصم من الضريبة على دخل هذا الشخص مبلغا
يعادل الضريبة المدفوعة فى كوريا طبقا ألحكام هذه االتفاقية ،على أال يزيد هذا الخصم عن جزء الضريبة
المحسوبة قبل الخصم والذي يتناسب مع الدخل المستمد من كوريا.
 -4إلغراض الفقرة ( )3فإن عبارة " مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة فى كوريا " تتضمن مبلغ الضريبة الكورية التى
تدفع طبقا لقوانين الضرائب الكورية لوال االعفاء أو التخفيض من الضرائب الكورية طبقا للقوانين الكورية
المتعلقة بحوافز دعم التنمية االقتصادية فى كوريا والسارية المفعول وقت توقيع هذه االتفاقية بعد الموافقة عليها
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من السلطات المختصة فى الدولة المتعاقدة وتكون هذه النصوص ذات طبيعة مشابهة ،وشريطة أال يزيد مبلغ
الضريبة المشار إليه في هذه الفقرة عن:
(أ)  %10من إجمالى مبلغ االرباح الموزعة فى حالة التوزيعات.
(ب)  %10من إجمالى مبلغ الفوائد فى حالة الفوائد.
(ج)  %10من إجمالى مبلغ االتاوات فى حالة االتاوات.

المادة ()24
عدم التمييز فى المعاملة
 -1ال يجوز اخضاع مواطنى أى دولة فى الدولة األخرى ألية ضـرائب أو أى إلتزام يتعلق بهذه الضرائب غير
الضرائب أو االلتزامات الضريبية التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة األخرى وتطبق
األحكام أيضا استثناء من أحكام المادة األولى على األشخاص غير المقيمين فى إحدى أو فى كلتا الدولتين.
 -2يقصد بلفظ "مواطنون":
(أ) جميع األفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة.
(ب) جميع األشخاص االعتباريين وشركات األشخاص والمؤسسات التى تستمد كيانها القانونى طبقا
للقانون السارى فى الدولة.
 -3األشخاص غير معينى الجنسية والمقيمون فى إحدى الدولتين ال يخضعون فى الدولة األخرى ألية ضرائب أو
اى التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب وااللتزامات التى يخضع لها أو
يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو الدولة األخرى.
 -4المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع الحدى الدولتين ال تخضع فى الدولة األخرى لضرائب تفرض عليها
فى تلك الدولة األخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة األخرى والتي
تزاول نفس النشاط ،وال يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم الدولتين بان تمنر المقيمين التابعين للدولة
اخخرى أية تخفيضات أو اعفاءات أو خصومات شخصية – فيما يتعلق بالضرائب – مما تمنحه لمواطنيها
بسبب الحالة المدنية أو االلتزامات العائلية.
 -5مع عدم األخالل بأحكام الفقرة ( )1من المادة ( )9أو الفقرة السابعة من المادة ( )11أو الفقرة السادسة من المادة
( ) 12فإن الفوائد واالتاوات والمدفوعات األخرى التى يدفعها مشروع فى دولة إلى شخص مقيم فى الدولة
األخرى تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم في الدولة األولى ،وذلك لغرض تحديد أرباح
المشروع الخاضعة للضريبة.
 -6ال يجوز إخضاع المشروعات التابعة الحدى الدولتين والتى يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقـبه بطريق
مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة االخرى الية ضرائب أو اية التزامات تتعلق بهذه
الضرائب غير الضرائب أو االلتزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو االلتزامات الضريبية التى
تخضع لها أو يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة األخرى فى تلك الدولة األولى.
 -7تطبق أحكام هذه المادة استثناء من أحكام المادة الثانية على الضرائب بجميع انواعها وأشكالها.
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المادة ()25
إجراءات اإلتفاق المتبادل
 ] -1تم احالالل الجملالة االولالي مالن الفقالرة  1مالن المالادة  25مالن االتفاقيالة بالالفقرة  1مالن المالادة  16مالن االتفاقيالة
متعددة االطراف [ ] إذا اعتبر شخـص أن تصرفات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما ينجم أو سرـوف يرنجم
عنها خضوعـه للضريبة بما ال يتفق مع أحكام هذه االتفاقية جاز له  -بصرف النظر عن وسـائرـل التسروية الترى
نصت عليها القوانين الداخلية فى الدولتين  -أن يعرض موضروعه علرـى السرلطة المختصرة فرى الدولرة المتعاقردة
التى يقيم بها ،إمرا إذا كانرت الحالرة ممرا تنطبرق عليهرا الفقررة ( )1مرن المرادة ( )24فإنره يعررض موضروعه علرى
السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها[
تحل الجملة األولى التالية من الفقرة  1من المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف محل }الجملة األولى{ من الفقرة ( )1من المادة ()25
من هذه االتفاقية:

المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف /إجراء االتفاق المتبادل
في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى]الدولتين المتعاقدتين[ أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى
ضرائب ال تتوافق مع أحكام ]هذه االتفاقية[ ،يجوز له ،وبصرف النظر عن التدابير العالجية التي ينص عليها
القانون المحلي لهاتين ]الدولتين المتعاقدتين[ ،أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين
المتعاقدتين[.
ويتعين أن تعرض الحالة خال ل ثالث سنوات من تراريخ أول إخطرار عرن الواقعرة الضرريبية الترى تخرالف أحكرام
هذه االتفاقية.
 -2إذا تبررين للسررلطات المختصررة أن اإلعتررراض لرره مررا يبرررره ولررم تسررتطع بنفسررها ان تصررل إلررى حررل مناسررب فإنهررا
تحـاول أن تسوى الموضوع باإلتفاق المتبادل مع السرلطة المختصرة فرى الدولرة المتعاقردة اخخرـرى بقصرد تجنرب
الضرائب التى تخالف أحكام هذه االتفاقية .وينفذ أى أتفاق يتوصرل إليره بغرض النظرر عرن المواعيرد المحرددة فرى
القوانين المحلية لكل من الدولتين المتعاقدتين.
 -3تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى باإلتفاق المتبادل أية مشكالت أو خالفات ناشئة
عن تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ويجوز أيضا أن تتشاورا فيما بينهما بقصد تجنب االزدواج الضريبى فى
الحاالت التى لم ينص عليها فى هذه االتفاقية.
 -4يجوز للسلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين االتصال ببعضهما بطريقة مباشرة للوصول إلى
اتفاق فى إطار ما جاء بالفقرات السابقة .وإذا احتاج األمر لتبادل األراء شفاهة من أجل الوصول إلى اتفاق يمكن
ان يتم ذلك من خالل لجنة تتكون من ممثلين عن السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين.

المادة ()26
تبادل المعلومات
 -1تتبررادل السررلطات المختصررة فررى الرردولتين المتعاقرردتين المعلومررات التررى يلررزم لتنفيررذ أحكررام هررذه االتفاقيررة وأحكررام
القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين والمتعلقرة بالضررائب المنصروص عليهرا فرى هرذه االتفاقيرة وبالقردر الرذي ال
تتعارض معه الضرائب المفروضة مع االتفاقية .ويرتم تبرادل المعلومرات دون التقيرد بأحكرام المرادة ( ،)1وتعامرل
أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة الترى تعامرل بهرا المعلومرات الترى يرتم
الحصول عليها وفقا للقوانين الداخليرة لتلرك الدولرة وال يجروز إنشراؤها إال لألشرخاص أو السرلطات (بمرا فرى ذلرك
المحاكم واألجهزة اإلدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعون فيمرا يتعلرق بالضررائب التري
تشملها االتفاقية .ولهـؤالء األشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه األغراض فقط .ويمكنهم إفشـاء هذه
المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق باألحكام القضائية.
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 -2ال يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة ( )1بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
(أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام اإلدارى الخاص لها أو بالدولة المتعاقدة اخخرى.
(ب) بتقررديم معلومررات ال يمكررن الحصررول عليهررا طبقررا للقرروانين أو للررنظم اإلداريررة المعتررادة فيهررا أو فرري الدولررة
المتعاقدة األخرى.
(ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهنري أو األسراليب
التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا ً للنظام العام.

المادة ()27
الدبلوماسيون وأعضاء السلك القنصلى
ليس فى هذه االتفاقيرة مرا يخرل بالمزايرا الضرريبية الممنوحرة للممثلرين الدبلوماسريين أو القنصرليين وفقرا لألحكرام العامرة
للقانون الدولى أو ألحكام االتفاقيات الخاصة.

المادة
منع إساءة استعمال االتفاقيات
تنطبق الفقرة  1التالية من المادة  7من االتفاقية متعددة األطراف على األحكام الواردة في هذه االتفاقية وتنسخها:

المادة  7من االتفاقية متعددة األطراف – منع إساءة استعمال االتفاقيات
(حكم اختبار الغرض الرئيسي)
مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في ]االتفاقية[ ،ال يتم منر ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]االتفاقية[ فيما
يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول الستنتاج ،مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة،
بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد األغراض الرئيسية ألي ترتيب أو عملية أ ّدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى
تلك الميزة ،ما لم يثبت أن منر تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقا ً للهدف والغرض من األحكام ذات الصلة من
]االتفاقية[.

الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة ()28
سريان االتفاقية
 -1يتم التصديق على هذه االتفاقية ،ويتم تبادل وثائق التصديق فى سيول في أسرع وقت ممكن ،وتصبر االتفاقية
سارية المفعول فى اليوم الثالثين من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
 -2يبدأ سريان أحكام هذه االتفاقية:
(أ) في كوريا:
 -1بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع أو تقير لغير المقيمين فى أو بعد أول
يناير من السنة التي تم فيها التوقيع ،و
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 -2بالنسبة للضرائب األخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التى تم
فيها التوقيع.
(ب) فى مصر:
 -1بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع (خاصة الضريبة على الدخل الناتج من القيم المنقولة
والضريبة على األجور والمرتبات والمكافأت والمعاشات) على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير
المقيمين فى أو بعد أول يناير من السنة التي تم فيها التوقيع.
 -2بالنسبة للضرائب األخرى (خاصة ضريبة شركات األموال والضريبة على الدخل الناتج من
األموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وعلى كل األعمال غير التجارية والضريبة على
الدخل العام) على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اول يناير من السنة التى تم فيها التوقيع.

المادة ()29
إنهاء االتفاقية
يستمر العمل بهذه االتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل الثالثين من يونيو من
أي سنة ميالدية اعتبارا من السنة الخامسة التالية لتبادل وثائق التصديق أن تقدم إخطارا كتابيا باالنهاء من خالل
الطرق الدبلوماسية وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان االتفاقية:
(أ) فى كوريا:
 بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع أو تقيد لغير المقيمين فى أو بعد أول يناير من
السنة الميالدية التالية لتلك التي قدم فيها اإلخطار ،و
 بالنسبة للضرائب اخخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميالدية التالية لتلك
التي قدم فيها اإلخطار.
(ب) في مصر:
 بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع (خاصة الضريبة على الدخل من القيم المنقولة والضريبة على األجور
والمرتبات والمكافأت والمعاشات) على المبالغ التي تدفع أو تقيد لغير المقيمين فى أو بعد أول يناير من السنة
الميالدية التالية لتلك التي قدم فيها االخطار ،و
 بالنسبة للضرائب األخرى (خاصة الضريبة على شركات األموال والضريبة على الدخل من األرباح التجارية
والصناعية والضريبة على الدخل من العقارات والضريبة على الدخل من المهن الحرة واألعمال غير التجارية
والضريبة على الدخل العام) على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميالدية التالية
لتلك التى قدم فيها األخطار.
إثباتا ً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه االتفاقية بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض.
حرر فى القاهرة بتاريخ التاسع من ديسمبر 1992من نسختين باللغات العربية والكورية واإلنجليزية وكلهرا
متساوية الحجية وعند اإلختالف فى التفسير تكون الحجية للنص اإلنجليزي.
عن
حكومة جمهورية كوريا

عن
حكومة جمهورية مصر العربيـــة
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" بروتوكول "
عند توقيع اتفاقية تجنب االزدواج الضريبى لمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة
جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية ،وافق الموقعان أدناه على اعتبار النصوص التالية جزءا متمما لالتفاقية.
 -1بالنسبة للفقرة الفرعية أ من الفقرة ( )1من المادة ( )2من االتفاقية فإنه من المفهوم أن االتفاقية تعليق على
ضريبة التعليم الكورية عندما عندما تفرض تبعا لضريبة الدخل أو ضريبة شركات األموال.
 -2فيما يتعلق بالفقرتين ( )2( ، )1من المادة ( )7عندما يقوم مشروع دولة متعاقدة ببيع بضائع أو سلع أو يقوم
بمزاولة نشاط تجارى فى الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشأة دائمة هناك ،فإن أرباح هذه المنشأة
الدائمة ال تحدد على أساس إجمالى المبلغ الذى حصل عليه المشروع ولكنها تحدد فقط على أساس األرباح
الناجمة عن النشاط الفعلى للمنشأة الدائمة فيما يتعلق بهذا البيع أو النشاط وبصفة خاصة فى حالة عقود
المعاينة أو التوريد أو تركيب أو بناء التجهيزات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو أماكن منافذ البيع أو
عقود األشغال العامة وعندما يكون للمشروع منشأة دائمة فإن أرباح هذه المنشأة الدائمة ال تحدد وفقا للمبلغ
االجمالى للعقد ولكن تحدد فقط وفقا لجزء العقد الذى نفذته المنشأة الدائمة فعال فى الدولة المتعاقدة حي تقع
المنشأة الدائمة.
 -3فيما يتعلق بالفقرة ( )1من المادة ( )7فإن أية مبالغ تسلم مقابل استعمال أو الحق فى استعمال المعدات
الصناعية أو التجارية أو العلمية سوف تعتبر أنها أرباحا للمشروع وتطبق عليها أحكام المادة (.)7
وبالمثل فإن الدفعات التى تحصل عليها الشركات كمقابل عن الدراسات أو الفحوصات التى من طبيعة
علمية أو جيولوجية أو تنقية أو مقابل تقديم خدمات استشارية أو إشرافية سوف تعتبر من المبالغ التى تطبق
عليها أحكام المادة (.)7
 -4فيما يتعلق بالمادة ( )14يفهم أن الدخل الذي تحصل عليه شركة مقابل تقديم خدمات شخصية مستقلة من
مستخدميها والموظفين األخرين سوف تعتبر أرباحا للشركة وتطبق عليها أحكام المادة (.)7
 -5فيما يتعلق بالفقرة ( )2من المادة ( )23بفهم أن عبارة " القوانين الكورية المتعلقة بحوافز تشجيع النمو
االقتصادى فى كوريا " يقصد منها قانون حفز رأس المال األجنبي .فيما يتعلق بالفقرة ( )4من المادة ()23
بفهم كذلك من عبارة " القوانين المصرية المتعلقة بحوافز تشجيع النمو االقتصادى فى مصر " يقصد منها
قانون استثمار رأس المال العربي واألجنبي والمناطق الحرة ،قانون رقم  43لسنة  1974المعدل بالقانون
رقم  32لسنة .1977
 -6فيما يتعلق بالمادة ( )24يفهم أنه ال يوجد شى فى هذه المادة يؤول بقصد الحد من تطبيقات المادة ( )4فقرة
( )9والمادة ( )120فقرة ( )4من القانون رقم  157لسنة  1981فى مصر (وكما يجرى تعديلها من وقت
ألخر فى نطاق ضيق دونما االخالل بالمبدأ العام الذي تشتمل عليه) شريطة أنه إذا ما تقرر إعفاء بناء على
أى من المادتين لمواطنى أى دولة أو اقليم خالف الدولة المتعاقدة فإن مثل هذا االعفاء يستفيد منه كذلك
مواطنو كوريا.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا البروتوكول الذي تكون له نفس القوة والمشروعية كما لو
كان قد أدرج كلمة كلمة فى االتفاقية.
حرر في القاهرة بتاريخ التاريخ من ديسمبر  1992من نسختين باللغات العربية والكورية واالنجليزية
وكلها متساوية الحجية وعند االختالف فى التفسير تكون الحجية للنص االنجليزى.
عن
حكومة جمهورية كوريا
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