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قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالی در مورد مالیاتهاي از 

 بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت اوکراین

 :تعاریف کلی - 3ماده  

قایق، هواپیما یا وسایط  حمل توسط یک کشتی، شود به هرگونه اطالق می» المللی حمل و نقل بین «اصطالح  -ج 

شود، به استثناي مواردي که  متعاهد انجام می مؤسسه تجاري یک دولت آهن که توسط یک اي و راه نقلیه جاده

در دولت متعاهد دیگر استفاده  آهن تنها بین مکانهاي واقع اي و راه جاده کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه

 .شود

 :درآمد حاصل از اموال غیرمنقول - 6ماده  

از جمله درآمد  (دیگر  درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد -1

 .دولت دیگر شود تواند مشمول مالیات آن می ،)حاصل از کشاورزي یا جنگلداري

قراردارد، تعریف  که مال مورد بحث در آنبه موجب قوانین دولت متعاهدي  "اموال غیرمنقول "اصطالح  - 2

غیرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در  ملحقات مربوط به اموال این اصطالح به هر حال شامل. خواهد شد

گردد،  اراضی در مورد آنها اعمال می حقوق عمومی راجع به مالکیت کشاورزي و جنگلداري، حقوقی که مقررات

 قول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت یا متغیر در ازاي کار یا حق کار، ذخایرغیرمن حق انتفاع از اموال

الوار یا سایر محصوالت  چاههاي نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهاي استخراج منابع طبیعی از جمله  معدنی،

ان اموال غیرمنقول محسوب آهن به عنو اي و راه جاده یا وسائط نقلیه  کشتیها، قایقها، هواپیما. جنگلی خواهد بود

 .نخواهند شد

برداري  هر شکل دیگر بهره این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاري یا) 1(مقررات بند  - 3

 .از اموال غیرمنقول جاري خواهد بود

جاري و درآمد مؤسسه ت این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک) 3(و ) 1(مقررات بندهاي  - 4

 .مستقل نیز جاري خواهد بود براي انجام خدمات شخصی ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده

 :المللی حمل و نقل بین - 8ماده  

هواپیما یا وسائط  منافع حاصل شده توسط مؤسسه تجاري یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، 

 .مالیات آن دولت خواهد بود المللی تنها مشمول بین ل و نقلآهن، در حم اي و راه نقلیه جاده

 :عواید سرمایه  - 13ماده  



قایقها، هواپیما یا وسائط  عواید حاصل شده توسط مؤسسه تجاري یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، - 3

ول مرتبط با استفاده از این کشتیها، المللی یا اموال منق بین در حمل و نقل آهن مورد استفاده اي یا راه نقلیه جاده

 .متعاهد خواهد بود آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت اي و راه وسائط نقلیه جاده قایقها، هواپیما یا

 :خدمات شخصی غیرمستقل - 15ماده  

وسائط قایق، هواپیما یا  الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در یک کشتی، رغم مقررات قبلی این ماده، حق علی - 3

مشمول مالیات دولت متعاهدي باشد که دفتر ثبت شده  تواند المللی می نقل بین آهن در حمل و اي و راه نقلیه جاده

 .آن مؤسسه تجاري در آن واقع است

  :حقوق بازنشستگی - 18ماده  

به مقیم یک  پرداختی هاي مشابه الزحمه ، حقوق بازنشستگی و سایر حق)19(ماده ) 2(با رعایت مقررات بند  -1

 .باشد دولت می گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد به ازاي استخدام در

دولت متعاهد دیگر یا  هاي مشابه توسط مقیم الزحمه با این حال، چنانچه این حقوق بازنشستگی و سایر حق -2

 .مالیات شوددیگر نیز مشمول  تواند در آن دولت متعاهد می مقر دائم واقع در آن پرداخت شود

 :سرمایه - 22ماده  

مورد استفاده در حمل و نقل  آهن، اي و راه ها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده سرمایه متشکل از کشتی -3

اي و  این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده با استفاده از  المللی و همچنین اموال منقول مرتبط بین

 .آن واقع است دولت متعاهدي خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در ل مالیاتآهن، فقط مشمو راه

 :فسخ  - 29ماده  

این موافقتنامه در دو نسخه  . االجرا خواهد بود این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود الزم 

به زبانهاي فارسی، اوکراینی و انگلیسی  1996یکم ماه مه  برابر با بیست و 1375ر تهران در تاریخ اول خردادماه د

از اعتبار یکسان برخوردار است، در صورت اختالف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم  گردید که هر سه متن تنظیم

 .بود خواهد

 از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران 

  از طرف دولت اوکراین 
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