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  1/1  بروتوآول ملحق باتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي

                                                                    

   بروتوآول
   باتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي ملحق

  فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 
   حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية بين

  
سيق   إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية انطالقًا من معاهدة األخوة    اون والتن  والتع

اريخ     شق بت ي دم ة ف دين الموقع ين البل صادي     22/5/1991ب اون االقت ق التع ي توثي دين ف ة البل ن حكوم ة م  ورغب
   ،وتعزيزه فقد

  :اتفقتا على ما يلي

  :المادة األولى
ضريبي في    )12(المادة   من)2(تستبدل الفقرة  ع التهرب ال ضريبي ومن ق    من اتفاقية تجنب ازدواج التكليف ال ا يتعل م

  : بما يلي1/1/1999 والتي تسري أحكامها اعتبارًا من 12/1/1997بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 

  )2(فقرة 
وانين                          ًا لق ا وفق شأ فيه ي تن دة الت بيد أن مثل هذه العائدات يمكن أيضًا أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاق

سلطات          %10روضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة       تلك الدولة، ولكن الضريبة المف     دات ولل الي للعائ غ اإلجم  من المبل
  .المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي باالتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه النسبة

  :المادة الثانية
ذا البروتوآول                       تقوم آل من الدولتين      دخول ه ة ل ات القانوني د بالمتطلب م التقي د ت ه ق المتعاقدتين بإخطار األخرى بأن

ى                     ة للمجلس األعل ة العام ر األمان اني   حيز التنفيذ اعتباراًً من تاريخ آخر هذين اإلخطارين عب سوري اللبن دأ  ال ، ويب
  .ه حيز التنفيذسريان مفعول البروتوآول اعتبارًا من أول العام الذي يلي تاريخ دخول

ذا                                 ى ه ا عل د وقع شأن ق ذا ال دتين المفوضين أصوًال به دولتين المتعاق اه عن ال وقعين أدن إن الم تصديقًا على ما تم ف
  .البروتوآول

اريخ           ى  18/7/2010حرر ووقع هذا البروتوآول في دمشق بت ا نفس                  عل ة لكل منه ة العربي سخ أصلية باللغ  ثالث ن
  .الحجة القانونية

  مهورية اللبنانيةعن حكومة الج
  وزيرة المالية

  األستاذة ريا حفار

  عن حكومة الجمهورية العربية السورية
  وزير المالية

  الدآتور محمد الحسين
 

  


