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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 گرجستان

 تعاریف کلی - 3ماده  

 :نماید مفهوم دیگري را اقتضااز لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردي که سیاق عبارت  - 1

جمهوري اسالمی ایران یا  بنا به اقتضاي متن به» دولت متعاهد دیگر «و » یک دولت متعاهد «اصطالح  -الف  

به قلمرو تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایران » جمهوري اسالمی ایران «اصطالح   .شود گرجستان اطالق می

آبهاي  شود به تمام قلمرو واقع در محدوده مرزي گرجستان شامل ق میاطال» گرجستان «اصطالح   .شود می اطالق

الملل و قانون  طبق حقوق بین اي که گرجستان در آن فالت قاره داخلی و سرزمینی ، منطقه اقتصادي انحصاري ،

 .نماید اعمال می داخلی ، صالحیت ، حقوق حاکمیت و قانون مالیاتی خود را

 .موافقتنامه این) 2(شود به کلیه مالیاتهاي مشمول ماده  میاطالق » مالیات «اصطالح  -ب 

 .باشد شامل یک شخص حقیقی ، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می» شخص «اصطالح  -پ 

به عنوان شخص  شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی اطالق می» شرکت «اصطالح  -ت 

 .شود حقوقی محسوب می

ترتیب اطالق  به» موسسه تجاري دولت متعاهد دیگر «و » موسسه تجاري یک دولت متعاهد «اصطالحات  -ث 

تجاري که بوسیله مقیم دولت  شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه شود به موسسه تجاري که بوسیله می

 .شود متعاهد دیگر اداره می

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

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

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

 .شود

 :شود اطالق می» مقام صالحیتدار «الح اصط -چ 

 .او در مورد جمهوري اسالمی ایران ، به وزیر امور اقتصادي و دارایی یا نماینده مجاز -

  .در مورد گرجستان ، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او -

 :شود به اطالق می» تبعه «اصطالح  -ح 



  .باشدهر شخص حقیقی که داراي تابعیت یک دولت متعاهد  -

 .کسب نماید هر شخص حقوقی ، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاري در یک دولت متعاهد -

، به جز مواردي که  در اجراي این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطالحی که تعریف نشده باشد - 2

شت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به دا باشد ، آن معنایی را خواهد اي دیگر اقتضاي سیاق عبارت به گونه

 .مالیاتهاي موضوع این موافقتنامه دارد

 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 متعاهد دیگر شود شمول مالیات آنتواند م می ،) حاصل از کشاورزي یا جنگلداري

قرارداد ، تعریف خواهد  به موجب قوانین دولت متعاهدي که مال مورد بحث در آن» اموال غیرمنقول «اصطالح  - 2

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

گردد ، حق انتفاع  اراضی ، در مورد آنها اعمال می حقوق عمومی راجع به مالکیت ی که مقرراتو جنگلداري ، حقوق

چاههاي نفت  ذخایر معدنی، اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت یا متغیر در ازاي کار یا حق کار ، از

. ار یا سایر محصوالت جنگلی خواهد بوداز جمله الو یا گاز ، معادن سنگ و سایر مکانهاي استخراج منابع طبیعی

 .آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد اي و راه وسایط نقلیه جاده یا کشتیها ، قایقها ، هواپیما

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

  .ل جاري خواهد بوداز اموال غیرمنقو

یا حقوق شراکتی را  در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت ، مالک این سهام - 4

تواند  ناشی از استفاده مستقیم ، استیجاري می آن شرکت نماید ، درآمد محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به

 .رمنقول در آن واقع است ، شودغی مشمول مالیات دولت متعاهدي که اموال

موسسه تجاري و درآمد  این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک) 3(و ) 1(مقررات بندهاي  - 5

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

  اي عواید سرمایه - 13ماده  

و واقع در ) 6(ماده  مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در عواید حاصل توسط -1

  .مالیات آن دولت دیگر شود تواند مشمول دولت متعاهد دیگر می

را که موسسه تجاري یک  عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایم -2

منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک  دارد، تشکیل دهد یا اموال متعاهد دیگر دولت متعاهد در دولت

اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و  مستقل در دولت دیگر در دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی



مالیات آن  تواند مشمول ییا پایگاه ثابت م) به تنهایی یا همراه با کل موسسه تجاري (دایم  انتقال این مقر

 .دیگر شود دولت

هواپیما یا وسایط نقلیه  عواید حاصل توسط موسسه تجاري یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، -3

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

 .متعاهد خواهند بود آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت اي و راه جاده ما یا وسایط نقلیههواپی

شراکتی در یک شرکت  عواید حاصل توسط یک مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق -4

متعاهد دیگر تشکیل شده غیرمنقول واقع در دولت  غیرمستقیم عمدتا از اموال که دارایی آن به طور مستقیم یا

 .دیگر شود تواند مشمول مالیات آن دولت است می

فقط مشمول ) 4(و ) 3(،  )2(، ) 1(عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهاي  -5

 .بود مقیم آن است خواهد مالیات دولت متعاهدي که انتقال دهنده

 سرمایه – 22ماده  

که متعلق به مقیم یک ) غیرمنقول درآمد حاصل از اموال ) (6(تشکل از اموال غیرمنقول موضوع ماده سرمایه م -1

 .تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود می دیگر واقع شده، دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد

جاري یک دولت متعاهد ت سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دایمی که موسسه -2

به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به  یا اموال منقولی که متعلق باشد در دولت متعاهد دیگر دارد می

تواند مشمول مالیات آن  اختیار دارد، می در دولت متعاهد دیگر در منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل

  .دولت دیگر شود

یک دولت متعاهد مورد  آهن موسسه اي و راه کشتیها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جادهسرمایه متشکل از  -3

با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا  همچنین اموال منقول مرتبط المللی و استفاده در حمل و نقل بین

 .مشمول مالیات آن دولت خواهد بود آهن، فقط اي و راه سایط نقلیه جادهو

عمده از اموال  رمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهاي آن به طورس -4

 .مالیات آن دولت متعاهد شود تواند مشمول شده است، می غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل

 .دبو کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد -5

 فسخ – 30ماده  

هریک از دولتهاي متعاهد  .االجرا خواهد بود این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود الزم 

یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال  مجاري سیاسی، با ارایه تواند این موافقتنامه را از طریق می



در این صورت این . فسخ نماید گردد، االجرا می ریخی که موافقتنامه الزمتا تقویمی بعد از دوره پنج ساله از

 :در موارد زیر نافذ نخواهد بود موافقتنامه

با اول ژانویه یا به بعد سال  نسبت به مالیاتهاي تکلیفی، به آن قسمت از درآمدي که از یازدهم دیماه برابر -الف  

 .شود حاصل می ده است،تسلیم ش تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت

تاریخ یازدهم دیماه برابر با  نسبت به سایر مالیاتها به آن گونه مالیاتهاي متعلقه براي هر سال مالیاتی که از -ب 

بنا به مراتب   .شود یادداشت تسلیم شده است، شروع می سالی که این اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب

باشند این موافقتنامه را امضاء  می از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجازکنندگان زیر که  فوق، امضاء

 .نمودند

میالدي به  1996نوامبر سال برابر با سوم 1375این موافقتنامه در تفلیس در دو نسخه در تاریخ سیزدهم آبان  

در صورت اختالف . ردار استاز اعتبار یکسان برخو گردید که هر سه متن زبانهاي فارسی، گرجی و انگلیسی تنظیم

 .بود در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد

  از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران 

 از طرف دولت گرجستان 

جلسه علنی روز  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در 

شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  هفتاد و هشت مجلسسیصد و  چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 1378,12,9

 رئیس مجلس شوراي اسالمی -اکبر ناطق نوري  علی 

 1378,12,9تاریخ تایید شوراي نگهبان   1378,12,4تاریخ تصویب  
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