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قانون موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بالروس به منظور از 

    مورد مالیاتهاي بر درآمد و اموالاجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالی در 
 )سرمایه( 

 :تعاریف کلی - 3ماده  

هواپیما یا وسائط نقلیه  شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، اطالق می "المللی بینحمل و نقل  "اصطالح  -چ 
شود، به استثناي مواردي که کشتی، قایق،  نجام می تجاري یک دولت متعاهد آهن که توسط مؤسسه اي و راه جاده

 .دیگر استفاده شوند دولت متعاهد آهن صرفاً بین مکانهاي واقع در راه اي و هواپیما یا وسائط نقلیه جاده

 :درآمد حاصل از اموال غیرمنقول - 6ماده  

قرار دارد، تعریف  به موجب قوانین دولت متعاهدي که مال مورد بحث در آن "اموال غیرمنقول "اصطالح  - 2
اهند آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخو راه اي و وسائط نقلیه جاده کشتیها، قایقها، هواپیما یا. خواهد شد

 .شد

  :المللی حمل و نقل بین - 8ماده  

هواپیما یا وسائط نقلیه  منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، 
مالیات آن دولت متعاهدي خواهد بود که دفتر ثبت شده  المللی فقط مشمول بین آهن، در حمل و نقل اي و راه جاده

 .در آن واقع استمؤسسه تجاري 

 ):اي عواید سرمایه (عواید حاصل از نقل و انتقال اموال  - 13ماده  

هواپیما یا وسائط نقلیه  عواید حاصل توسط مؤسسه تجاري یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، -3
مرتبط با استفاده ) اي اموال غیرمنقولبه استثن (یا اموال  المللی حمل و نقل بین آهن مورد استفاده در اي یا راه جاده

 مشمول مالیات دولت متعاهدي آهن، فقط اي و راه هواپیماها یا وسائط نقلیه جاده از این کشتیها، قایقها،
 .خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است

  :حقوق بازنشستگی  - 18ماده  

مشابه پرداختی به مقیم یک  هاي الزحمه ق بازنشستگی و سایر حق، حقو)19(ماده ) 1(با رعایت مقررات بند  - 1
دولت متعاهدي خواهد بود که درآمدها از آن ناشی  گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد به ازاي خدمات

 .باشد یک دولت متعاهد نیز جاري می العمر پرداختی به مقیم مادام این مقررات براي مستمریهاي. شود ي



توسط یک دولت متعاهد  العمر و سایر پرداختهاي ادواري یا موردي وق بازنشستگی و مستمریهاي مادامحق - 2
 .نمود توان مشمول مالیات آن دولت می بابت بیمه حوادث شخصی، را فقط

به غیر از حقوق و  (معین  به نحوي که در این ماده به کار رفته است مبلغی "العمر مستمري مادام "اصطالح  - 3
پذیر براساس  اي مشخص یا اثبات زندگی یا در دوره مدت زمانی معین در باشد که به طور ادواري در می) دستمزد

 .شود می صورت پول یا معادل ارزش آن پرداخت به ازاي کامل و کافی تعهد پرداخت مابه

 ) :سرمایه (اموال  - 22ماده  

آهن، مورد استفاده در حمل و  راه اي و یما، وسائط نقلیه جادهمتشکل از کشتیها، قایقها، هواپ) سرمایه (اموال  - 3
مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا ) غیرمنقول استثناي اموال به (المللی و همچنین اموال  نقل بین

ؤسسه تجاري م بود که دفتر ثبت شده آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدي خواهد اي و راه جاده وسائط نقلیه
 .در آن واقع است

 :فسخ  - 30ماده  

این موافقتنامه در . االجراء خواهد بود این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود الزم  
 به زبانهاي فارسی، انگلیسی و بالروسی) 1995جوالي سال  14( 1374تیرماه  23تاریخ  نسخه در مینسک در دو

متن انگلیسی حاکم  در صورت اختالف در تفسیر،. یکسان برخوردار است هر سه متن از اعتبارتنظیم گردید که 
 .خواهد بود

 از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران 

 از طرف دولت جمهوري بالروس 
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