اتفاق بين
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية
لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
"فاتكا"
حيث ترغب حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية (يشار لكل منهما على حدة
"بالطرف" ،ويشار إليهما معا "بالطرفين") في إبرام اتفاق لتحسين االمتثال الضريبي الدولي بالتعاون املتبادل في
الشؤون الجبائية مؤسس على بنية أساسية ناجعة للتبادل األوتوماتيكي للمعلومات؛
وحيث أن املادة  26من االتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن
تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل املمضاة بواشنطن في  17جوان
ُ
 ،1985كما نقحت بالبروتوكول اإلضافي املمض ى بتونس في  4أكتوبر ( 1989ويشكالن معا "االتفاقية") تصرح
بتبادل املعلومات لغايات جبائية ،بما في ذلك تبادل املعلومات بشكل أوتوماتيكي؛
وحيث سنت الواليات املتحدة األمريكية أحكاما معروفة عموما بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
("فاتكا") وضعت بمقتضاها نظام إبالغ للمؤسسات املالية عن حسابات معينة؛
وحيث تدعم حكومة الجمهورية التونسية الهدف الكامن وراء سياسة قانون االمتثال الضريبي للحسابات
األجنبية لتحسين االمتثال الضريبي؛
وحيث أثار قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية عددا من املسائل ،ومنها أن املؤسسات املالية التونسية
قد ال تكون قادرة على االمتثال لجوانب معينة من قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية بسبب معوقات
قانونية محلية؛
وحيث تجمع حكومة الواليات املتحدة األمريكية معلومات حول حسابات معينة تحتفظ بها مؤسسات مالية
أمريكية ويمسكها أشخاص مقيمون بالجمهورية التونسية وهي تلتزم بتبادل هذه املعلومات مع حكومة الجمهورية
التونسية وبتوفير مستويات معادلة من التبادل ،شريطة وضع الضمانات والبنية األساسية املناسبتين لضمان
عالقة تبادل ناجعة؛
وحيث أن من شأن مقاربة حكومية دولية لتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية أن ترفع العوائق
القانونية وأن تخفف أعباء املؤسسات املالية التونسية؛
وحيث يرغب الطرفان في إبرام اتفاق من أجل تحسين االمتثال الضريبي الدولي والسير في تطبيق قانون االمتثال
الضريبي للحسابات األجنبية على أساس اإلبالغ املحلي والتبادل الثنائي األوتوماتيكي للمعلومات ،طبقا لالتفاقية،
على أن يخضع األمر للسرية وإجراءات الحماية األخرى املنصوص عليها بمقتض ى نفس اإلتفاقية ،بما في ذلك
األحكام املقيدة الستعمال املعلومات املتبادلة؛
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لذا ،فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
املادة 1
تعريف املصطلحات
.1

ألغراض هذا االتفاق وأية مالحق له ("االتفاق") ،يجب أن يكون للمصطلحات التالية املعاني املبينة أدناه:
أ-

مصطلح "الواليات املتحدة" يعني الواليات املتحدة األمريكية ،بما في ذلك الواليات التابعة لها،
ولكنه ال يشمل األقاليم األمريكية .وتشمل أية إشارة "لوالية" من الواليات املتحدة مقاطعة
كولومبيا.

ب-

مصطلح "إقليم أمريكي" يعني ساموا األمريكية أو كومنولث جزر ماريانا الشمالية أو غوام أو
كومنولث بورتوريكو أو فيرجن أيالندز األمريكية.

ت-

مصطلح "مصلحة الضرائب األمريكية  "IRSيعني مصلحة الضرائب في الواليات املتحدة
األمريكية.

ث-

مصطلح "تونس" يعني الجمهورية التونسية.

ج-

مصطلح "السلطة الشريكة" يعني جهة اختصاص لديها اتفاقية سارية مع الواليات املتحدة من
أجل تسهيل تطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية .وتقوم مصلحة الضرائب
األمريكية بنشر قائمة تحدد كافة السلطات الشريكة.

ح-

مصطلح "سلطة مختصة" يعني ما يلي:
()1

بالنسبة إلى الواليات املتحدة ،وزير الخزانة أو من ينوبه،

()2

وبالنسبة لتونس ،وزير املالية أو من ينوبه قانونا.

خ-

مصطلح "مؤسسة مالية" يعني مؤسسة حفظ أو مؤسسة إيداع أو كيان استثماري أو شركة
تأمين محددة.

د-

مصطلح "مؤسسة حفظ" يعني أي كيان يحتفظ بأصول مالية لحساب اآلخرين ،كجزء أساس ي
من نشاطه .ويعتبر كيانا يحتفظ بأصول مالية لحساب آخرين كجزء أساس ي من عمله إذا كان
إجمالي الدخل للكيان الناتج عن االحتفاظ باألصول املالية والخدمات املالية ذات الصلة يعادل
أو يتجاوز  20باملائة من إجمالي دخله خالل الفترة األقصر من بين )1( :فترة الثالث سنوات التي
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تنتهي في  31ديسمبر (أو اليوم األخير من فترة محاسبية خالف السنة اإلدارية) قبل السنة التي
يتم فيها التحديد أو ( )2الفترة التي كان الكيان خاللها موجودا.
ذ-

مصطلح "مؤسسة إيداع" يعني أي كيان يقبل إيداعات في السياق العادي لألنشطة البنكية أو
األنشطة املماثلة.

ر-

مصطلح "كيان استثماري" يعني أي كيان يمارس كنشاط (أو يديره كيان يمارس كنشاط) واحدا
أو أكثر من األنشطة أو العمليات التالية لفائدة حريف أو بالنيابة عنه-:
()1

تددداول أدوات السددوق النقديددة (شدديكات وكمبيدداالت وشددهادات إيددداع واملشددتقات ،ال د ) ،أو
ص ددرف العم ددالت األجنبي ددة ،أو األدوات املرتبط ددة بالص ددرف وبنس ددبة الفائ دددة وباملؤش ددرات ،أو
السندات القابلة للتداول ،أو تداول العقود اآلجلة للسلع،

()2

أو إدارة املحافظ الفردية والجماعية،

()3

أو بخالف ما سبق ،االستثمار في أموال أو نقود أو إدارتها أو التصرف فيها لحساب الغير.

ُ
تفس ددر ه ددذه الفق ددرة الفرعي ددة ( 1ر) بطريق ددة تتناس ددب م ددع تعري ددف "املؤسس ددة املالي ددة" ال ددوارد بتوص دديات
مجموعة العمل املالي وفق لغة مماثلة معتمدة لذلك.
ز-

مصطلح "شركة تأمين محددة" يعني أي كيان يتمثل في شركة تأمين (أو الشركة القابضة
لشركة تأمين) يقوم بإصدار عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي ،أو يكون ملزما بالقيام
بدفوعات تتعلق بهما.

س-

مصطلح "مؤسسة مالية تونسية" يعني ( )1أي مؤسسة مالية منظمة بموجب القانون
التونس ي ،باستثناء أي فرع من فروع تلك املؤسسة املالية متواجدا خارج تونس ،و ( )2أي فرع
من فروع مؤسسة مالية ليست منظمة بموجب القانون التونس ي إذا كان ذلك الفرع متواجدا في
تونس.

ش-

مصطلح "مؤسسة مالية تابعة لسلطة شريكة" يعني ( )1أي مؤسسة مالية انشئت في سلطة
شريكة ،باستثناء أي فرع من فروع تلك املؤسسة املالية متواجدا خارج السلطة الشريكة ،و ()2
أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير منشأة في السلطة الشريكة إذا كان ذلك الفرع متواجدا في
السلطة الشريكة.
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ص-

مصطلح "مؤسسة مالية مبلغة" يعني مؤسسة مالية تونسية مبلغة أو مؤسسة مالية أمريكية
مبلغة حسب ما يقتضيه السياق.

ض-

مصطلح "مؤسسة مالية تونسية مبلغة" يعني أي مؤسسة مالية تونسية ليست مؤسسة مالية
تونسية غير مبلغة.

ط-

مصطلح "مؤسسة مالية أمريكية مبلغة" يعني ( )1أي مؤسسة مالية مقيمة بالواليات املتحدة،
باستثناء أي فرع من هذه املؤسسات املالية متواجد خارج الواليات املتحدة و( )2أي فرع ملؤسسة
مالية غير مقيمة بالواليات املتحدة اذا كان هذا الفرع متواجدا بالواليات املتحدة شريطة أن
تسيطر املؤسسة املالية أو الفرع أو تقبض أو تحتفظ باملداخيل املطلوب تبادل املعلومات حولها
طبقا للفقرة الفرعية (()2ب) من املادة  2من هذا االتفاق.

ظ-

مصطلح "مؤسسة مالية تونسية غير مبلغة" يعني أي مؤسسة مالية تونسية أو أي كيان آخر في
تونس يوصف في امللحق الثاني كمؤسسة مالية تونسية غير مبلغة أو تكون من ناحية أخرى
مؤهلة ألن تكون مؤسسة مالية أجنبية في حكم املمتثلة أو مستفيد فعلي معفى بموجب لوائح
وزارة الخزانة األمريكية ذات الصلة.

ع-

مصطلح "مؤسسة مالية غير مشاركة" يعني مؤسسة مالية أجنبية غير مشاركة حسب تعريف
هذا املصطلح في لوائح وزارة الخزانة األمريكية ذات الصلة ،لكنه ال يشمل مؤسسة مالية تونسية
أو مؤسسة مالية تابعة لسلطة شريكة أخرى بخالف املؤسسة املالية التي تعامل على أنها
مؤسسة مالية غير مشاركة طبقا للفقرة الفرعية ( 2ب) من املادة  5من هذا االتفاق أو األحكام
املقابلة في اتفاق مبرم بين الواليات املتحدة وسلطة شريكة.

غ-

مصطلح "حساب مالي" يعني حساب تحتفظ به مؤسسة مالية ،ويشمل:
( )1بالنسددبة لكيددان يعتبددر مؤسسددة ماليددة فقددل ملجددرد أندده كيددان اسددتثماري ،أي حصددة رأس مددال أو
دي ددن (بخ ددالف الحص د

الت ددي ي ددتم ت ددداولها بانتظ ددام ف ددي س ددوق أوراق مالي ددة قائم ددة) ف ددي املؤسس ددة

املالية.
( )2بالنسبة ملؤسسة ماليدة غيدر مدذكورة بدالفقرة الفرعيدة ( 1غ)( )1مدن هدذه املدادة ،أي حصدة رأس
مددال أو ديددن فددي املؤسسددة املالي ددة (بخددالف الحص د

التددي ي ددتم ت ددداولها بانتظددام ف ددي س ددوق أوراق

ماليدة قائمددة) ،إذا ( )1كاندت قيمددة حصددة الدددين أو رأس املددال تددم تحديدددها بشددكل مباشددر أو غيددر
4

مباشددر بددالرجوع أساسددا إلددى أصددول تناد مبالغددا ذات مصدددر أمريكددي خاضددعة للخصددم و ( )2إذا
كان صنف الحص

قد أنا بهدف تجنب اإلبالغ وفق هذا االتفاق ،و

( )3أي عقددد تددأمين ذو قيمددة نقديددة وأي عقددد ب دإيراد سددنوي تصدددره أو تحددتفظ بدده مؤسسددة ماليددة،
بخالف اإليراد السنوي الفوري العمدري غيدر القابدل للتحويدل وغيدر املدرتبل باالسدتثمار الدذي يدتم
إصددداره لفددرد ويمث دل جرايددة للتقاعددد أو تعويض دا عددن عجددز ُيقدددم بموجددب حسدداب مسددتثنى مددن
تعريف الحساب املالي الوارد بامللحق الثاني.
وبددالرغم ممددا سددبق ،ال يشددمل مصددطلح "الحسدداب املددالي" أي حسدداب مسددتثنى مددن تعريددف الحسدداب املددالي
الددوارد بددامللحق الثدداني .ألغ دراض هددذا االتفدداق ،تك ددون الحص د
تددداول ذي داللددة يتعلددق بالحص د

"متداولددة بانتظ ددام" إذا كددان هنددا حج ددم

بصددفة متواصددلة ،ويعنددي "سددوق أوراق ماليددة قائمددة" بورصددة معتددرف

بها رسميا وتشرف عليها سلطة حكومية يوجد فيها السوق وتكون القيمة السنوية املتداولدة لألسدهم ذات
دالل ددة .ألغد دراض ه ددذه الفق ددرة الفرعي ددة  ( 1غ) ،ال تك ددون الحص ددة ف ددي مؤسس ددة مالي ددة "متداول ددة بانتظ ددام"
ُ
وتعامل بصفتها حسابا ماليدا إذا كدان صداحب الحصدة (بخدالف مؤسسدة ماليدة تتصدرف كوسديل) مجدجال
فددي دفدداتر تلددك املؤسسددة املاليددة .وال تنطبددق احكددام الجملددة السددابقة علددى الحص د
دفدداتر تلددك املؤسسددة املاليددة قبددل  1جويليددة  .2014وفيمددا يتعلددق بالحص د

املجددجلة ألول مددرة فددي

املجددجلة ألول مددرة فددي دفدداتر

تل ددك املؤسس ددة املالي ددة ف ددي أو بع ددد  1جويلي ددة  ،2014ف ددال تك ددون املؤسس ددة املالي ددة مطالب ددة بتطبي ددق أحك ددام
الجملة السابقة قبل  1جانفي .2016
ف-

مصطلح "حساب إيداع" يشمل أي حساب تجاري أو حساب شيكات أو حساب إدخار أو حساب
ألجل أو حساب توفير أو أي حساب يتم إثباته بشهادة إيداع أو شهادة إدخار أو شهادة استثمار أو
شهادة دين أو أداة مماثلة أخرى تحتفظ بها املؤسسة املالية في إطار السير العادي للنشاط البنكي
أو نشاط مماثل .ويشمل حساب اإليداع أيضا مبلغا تحتفظ به شركة تأمين بموجب عقد
استثمار مضمون أو اتفاق مماثل لدفع فائدة أو قيدها على هذا املبلغ.

ق-

مصطلح " حساب حفظ" يعني حساب (بخالف عقد التأمين أو عقد اإليراد السنوي) لفائدة
شخ آخر يحمل أية أداة مالية أو عقد يحتفظ به لغرض االستثمار (بما في ذلك ،على سبيل
الذكر وال الحصر حصة أو سهم في شركة أو سند دين أو رقاع أو سند مالي أو أي حجة أخرى
للدين أو معاملة تتعلق بسلع أو عمالت أو مقايضة مخاطر االئتمان أو مقايضة مؤسسة على
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مؤشر غير مالي أو عقد رئيس ي ذو أصل افتراض ي أو عقد تأمين أو عقد إيراد سنوي وأي خيار أو
أداة مشتقة أخرى).
-

ل-

م-

مصطلح "حصة في رأس املال" يعني بالنسبة للشراكة التي تكون مؤسسة مالية ،إما حصة في
رأس مالها أو في أرباحها .وبالنسبة ملؤسسة االئتمان التي تكون مؤسسة مالية ،تعتبر الحصة في
رأس املال هي الحصة التي يملكها أي شخ ُيعامل على أنه املتصرف أو املستفيد كليا أو جزئيا
من مؤسسة االئتمان أو أي شخ طبيعي آخر يمارس في النهاية سيطرة فعلية على مؤسسة
االئتمان .ويعامل الشخ األمريكي املحدد على أنه املستفيد من مؤسسة ائتمان أجنبية إذا كان
له الحق في الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر (من خالل جهاز أمناء على سبيل املثال) على
توزيع وجوبي أو يجوز له الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر ،على توزيع تقديري من مؤسسة
االئتمان.
ُ
مصطلح "عقد تأمين" يعني عقدا (بخالف عقد اإليراد السنوي) توافق بموجبه الجهة املصدرة
على دفع مبلغ مالي عند حدوث حالة طارئة محددة تشمل الوفاة أو املرض أو التعرض لحادث أو
املسؤولية تجاه الغير أو املخاطر على املمتلكات.
ُ
مصطلح "عقد إيراد سنوي" يعني عقدا توافق بموجبه الجهة املصدرة على دفع أقساط ملدة
من الزمن تحدد كليا أو جزئيا باالعتماد على مؤمل الحياة املتوقع لفرد واحد أو أكثر .ويشمل
املصطلح أيضا العقد الذي يعتبر عقد إيراد سنوي وفقا لقوانين أو لوائح أو ممارسات جهة
االختصاص التي أبرم فيها العقد وتوافق بموجبه جهة اإلصدار على دفع أقساط ملدة محددة من
السنوات.

ن-

مصطلح "عقد تأمين بقيمة نقدية" يعني عقد تأمين (بخالف عقد إعادة تأمين للتعويض بين
ً
شركتي تأمين) له قيمة نقدية تفوق  50,000دوالرا أمريكيا.

ه-

مصطلح " قيمة نقدية " يعني أكبر املبالغ بين )1( :املبلغ الذي يستحقه مكتتب عقد التأمين عند
استرداد قيمة العقد أو إنهائه (يحدد دون خصم ألي رسم استرداد أو قرض يتعلق بالعقد)؛ و ()2
املبلغ الذي يمكن ملكتتب العقد اقتراضه بموجب العقد أو فيما يتعلق به .وبالرغم مما سبق ،ال
يشمل مصطلح " القيمة النقدية" املبلغ واجب الدفع بموجب عقد التأمين في الحاالت التالية:
( )1التعددويض عددن اصددابة شخصددية أو مددرض أو أي تعددويض آخددر عددن خسددارة اقتصددادية ناتجدة عددن
وقوع الخطر املؤمن ضده؛
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( )2املبلددغ الددذي ت دتم إعادتدده ملكتتددب عقددد التددأمين مددن قسددل مدددفوع سددابقا بموجددب عقددد التددأمين
(بخالف عقد التأمين على الحياة) بسبب إلغاء أو إنهاء العقد ،أو بسبب تقل

درجدة التعدرض

للخطددر خ ددالل م دددة س ددريان عق ددد التددامين ،أو بس ددبب إعددادة تحدي ددد القس ددل نتيجددة تص ددحيح ف ددي
التحرير أو خطأ آخر مماثل؛
( )3أو أرباح ملكتتب العقد على أساس نتائج اكتتاب العقد أو املجموعة املعنية.
ً
مصطلح "حساب واجب اإلبالغ عنه" يعني حسابا أمريكيا واجب اإلبالغ عنه أو حسابا تونسيا
أأ -
واجب اإلبالغ عنه ،حسب ما يقتضيه السياق.
ب ب -مصطلح "حساب تونس ي واجب اإلبالغ عنه" يعني حسابا ماليا تحتفظ به مؤسسة مالية أمريكية
مبلغة عندما  )1( :في حالة حساب اإليداع ،يكون صاحب الحساب شخصا مقيما بتونس و ُيدفع لهذا
الحساب فوائد تفوق  10دوالرات أمريكية في أي سنة إدارية أو ( )2في حالة الحساب املالي بخالف حساب
اإليداع ،يكون صاحب الحساب مقيما بتونس ،بما في ذلك الكيان الذي يشهد بأنه مقيم بتونس ألغراض
جبائيةُ ،ويدفع لهذا الحساب أو ينزل به دخل من مصدر أمريكي خاضع لإلبالغ طبقا للباب الثالث من
العنوان الفرعي  Aأو الباب  61من العنوان الفرعي  Fمن قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.
ت ت -مصطلح "حساب أمريكي واجب اإلبالغ عنه" يعني حسابا ماليا تحتفظ به مؤسسة مالية تونسية
مبلغة ،وبحوزة شخ أمريكي محدد أو أكثر أو بحوزة كيان غير أمريكي يسيطر عليه شخ أمريكي
محدد أو أكثر .وبالرغم مما سبق ،ال يعامل الحساب على أنه حسابا أمريكيا واجب اإلبالغ عنه إذا لم يتم
تحديد ذلك الحساب كحساب أمريكي واجب اإلبالغ عنه بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في
امللحق األول.
ث ث  -مصطلح "صاحب حساب" يعني الشخ املججل أو املحدد كصاحب الحساب املالي من قبل
ً
املؤسسة املالية املاسكة للحساب .وألغراض هذه االتفاقية ،ال ُيعامل الشخ  ،خالفا للمؤسسة املالية،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الذي يمتلك حسابا ماليا ملنفعة أو لحساب شخ آخر بصفته وكيال أو حارسا أو أمينا أو مستشارا
ً
ً
استثماريا أو وسيطا على أنه صاحب الحساب ،ويعامل ذلك الشخ اآلخر على أنه هو صاحب الحساب.
وألغراض الجملة السابقة مباشرة ،ال يشمل مصطلح "مؤسسة مالية" املؤسسة املالية التي تنظم أو
تؤسس في إقليم أمريكي .وفي حالة عقد التأمين بقيمة نقدية أو العقد بإيراد سنوي ،يعد صاحب
الحساب هو أي شخ مخول له الحصول على القيمة النقدية أو تغيير املستفيد من العقد .وإذا لم يكن
هنا شخ بإمكانه الحصول على القيمة النقدية أو تغيير املستفيد ،يكون صاحب الحساب أي
شخ يتم تسميته في العقد باعتباره املالك وأي شخ يتمتع بحق مكتسب في الحصول على دفوعات
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بموجب بنود العقد .وعند حلول أجل عقد التأمين بقيمة نقدية أو عقد اإليراد السنويُ ،يعامل كصاحب
حساب كل شخ مخول للحصول على الدفوعات بموجب العقد.
ج ج  -مصطلح "شخص أمريكي" يعني مواطنا أمريكيا أو شخصا مقيما في الواليات املتحدة ،أو شراكة أو
شركة منظمة في الواليات املتحدة أو بمقتض ى قوانين الواليات املتحدة أو أي والية فيها ،أو مؤسسة
ائتمانية إذا كان ( )1ملحكمة بالواليات املتحدة بموجب القانون الساري سلطة إصدار أوامر أو أحكام
تتعلق جوهريا بجميع القضايا املتصلة بإدارة املؤسسة االئتمانية و( )2لدى شخ أمريكي أو أكثر سلطة
التحكم في جميع القرارات الجوهرية للمؤسسة االئتمانية ،أو تركة متوفي إذا كان مواطنا أمريكيا أو مقيما
في الواليات املتحدة .ويتم تفسير هذه الفقرة الفرعية ( 1ج ج) وفقا لقانون اإليرادات الداخلية األمريكي.
ح ح  -مصطلح "شخص أمريكي محدد" يعني شخصا أمريكيا بخالف )1( :شركة يتم تداول أسهمها بشكل
منتظم في سوق منظمة لألوراق املالية أو أكثر  ،أو ( )2أي شركة عضو في التجمع املوسع ذاته من
الشركات املرتبطة ،كما هو معرف في القسم  )2( )e( 1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي،
كشركة منصوص عليها في البند ( ،)1أو ( )3الواليات املتحدة أو أي وكالة أو جهاز تملكه كليا ،أو ( )4أي
والية من الواليات املتحدة أو إقليم أمريكي أو تقسيم سياس ي فرعي ملا سبق ذكره ،أو أي وكالة أو جهاز
يملكه بالكامل أي واحد أو أكثر مما سبق ذكره ،أو ( )5أي منظمة معفاة من الضرائب بموجب القسم
 )a( 501من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي أو مخطل فردي للتقاعد كما هو محدد في القسم 7701
( )37( )aمن قانون اإليرادات الداخلية األمريكي ،أو ( )6أي بنك كما هو ُم ّعرف في القسم  581من قانون
اإليرادات الداخلية األمريكي ،أو ( )7أي مؤسسة ائتمانية لالستثمار العقاري كما تم تعريفها بالقسم 856
من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي ،أو ( )8أي شركة استثمار منظمة طبقا للقسم  851من قانون
اإليرادات الداخلية األمريكي أو أي كيان مججل في لجنة األوراق املالية والبورصات في الواليات املتحدة
بموجب قانون شركات االستثمار لسنة  ،)15 U.S.C. 80a-64( 1940أو ( )9أي صندوق ائتماني مشتر كما
هو ُم ّعرف في القسم  )a( 584من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي ،أو ( )10أي مؤسسة ائتمانية معفاة
من الضرائب بموجب القسم  )c( 664من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي أو منصوص عليها في القسم
 )1( )a( 4947من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي ،أو ( )11أي وسيل لألوراق املالية أو السلع أو
األدوات املالية املشتقة (بما في ذلك العقود األساسية ذات األصل االفتراض ي والعقود املستقبلية والعقود
اآلجلة والخيارات) املججلة على هذا النحو بموجب قوانين الواليات املتحدة أو أي والية منها ،أو ( )12أي
سمسار كما هو ُم ّعرف في القسم  )c( 6045من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي  ،أو ( )13أي مؤسسة
ائتمانية معفاة من الضريبة بموجب مخطل منصوص عليه بالقسم  )b( 403أو بالقسم  )g( 457من
قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.
خ خ  -مصطلح "كيان" يعني شخ

معنوي أو ترتيب قانوني على غرار املؤسسة االئتمانية.
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د د  -مصطلح "كيان غير أمريكي" يعني كيانا ليس شخصا أمريكيا.
ذ ذ  -مصطلح "مبلغ من مصدر أمريكي خاضع للخصم" يعني أي دفع لفائدة (بما في ذلك أي منحة
إصدار) وحص أرباح وإيجارات ومرتبات وأجور وأقساط تأمين وايرادات سنوية وتعويضات ومكافآت
وأتعاب وأي مكاسب وارباح ومداخيل أخرى ثابتة أو قابلة للتحديد سنويا أو دوريا ،إذا كانت مثل تلك
املبالغ املدفوعة من مصادر بالواليات املتحدة .وبالرغم مما سبق ،ال يشمل املبلغ من مصدر أمريكي خاضع
ُ
للخصم الضريبي أي مبالغ مدفوعة ال تعامل على أنها مدفوعات خاضعة للخصم بموجب لوائح الخزانة
األمريكية ذات الصلة.
ر ر  -يكون الكيان "كيانا ذي صلة " بكيان آخر إذا كان أي من الكيانين يسيطر على الكيان اآلخر أو إذا
كان الكيانان يخضعان لسيطرة مشتركة .ولهذا الغرض ،تشمل السيطرة امللكية املباشرة أو غير املباشرة
ألكثر من خمسين باملائة من األصوات أو من قيمة أصول الكيان .وبالرغم مما سبق ،يجوز لتونس معاملة
كيان ما على أنه ليس كيانا ذي صلة بكيان آخر إذا لم يكن الكيانان ينتميان لنفس التجمع املوسع
لشركات مرتبطة كما هو ُم ّعرف في القسم  )2( )e( 1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.
ز ز  -مصطلح "رقم تعريف دافع الضرائب األمريكي" يعني رقم التعريف الفدرالي لدافع الضرائب األمريكي.
س س  -مصطلح "رقم تعريف دافع الضرائب التونس ي" يعني رقم تعريف دافع الضرائب التونس ي.
ش ش  -مصطلح "األشخاص املسيطرون" يعني األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على
كيان ما .وبالنسبة للمؤسسة االئتمانية ،يقصد بهذا املصطلح املتصرف واألمناء والوص ي (إن وجد)
واملستفيدون أو فئة منهم وأي شخ طبيعي آخر يمارس سيطرة مطلقة وفعالة على املؤسسة االئتمانية،
ً
وفي حالة الترتيب القانوني خالفا ملؤسسة االئتمان يقصد بهذا املصطلح األشخاص الذين يشغلون مراكز
معادلة أو مشابهة .ويتم تفسير مصطلح "األشخاص املسيطرون" وفقا لتوصيات مجموعة العمل املالي.
يكون لكل مصطلح غير ُم ّعرف ضمن هذا االتفاق املعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب قانون
.2
الطرف الذي يطبق هذا االتفاق ،ما لم يتطلب السياق خالف ذلك أو تتفق السلطتان املختصتان على معنى
مشتر (وفق ما هو مسموح به بموجب القانون الداخلي) ،و ُيقدم أي معنى معتمد في القوانين الجبائية املعمول
بها لدى ذلك الطرف على املعنى املعتمد في القوانين األخرى لهذا الطرف.
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املادة 2
االلتزامات املتعلقة بالحصول على املعلومات
الخاصة بالحسابات الواجب اإلبالغ عنها وتبادل هذه املعلومات
مع مراعاة أحكام املادة  3من هذا االتفاق ،يحصل كال الطرفين على املعلومات املحددة بالفقرة الثانية
.1
ً
من هذه املادة فيما يتعلق بكافة الحسابات الواجب اإلبالغ عنها ويتم سنويا تبادل هذه املعلومات بصفة
أوتوماتيكية طبقا ألحكام املادة  26من االتفاقية.
.2

املعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها هي:
أ) بالنسبة لتونس ،وبخصوص كل حساب أمريكي واجدب اإلبدالغ عنده لددى كدل مؤسسدة ماليدة تونسدية مبلغدة
هي:
( )1االسددم والعنددوان ورقددم تعريددف دافددع الضدرائب األمريكددي لكددل شددخ

أمريكددي محدددد يكددون صدداحب

ذل ددك الحس دداب .وفيم ددا يتعل ددق بالكي ددان غي ددر األمريك ددي ال ددذي يح دددد بع ددد تطبي ددق إجد دراءات العناي ددة
الواجب ددة املنص ددوص عليه ددا ب ددامللحق األول ب ددأن ل دده ش ددخ
(األشددخاص) هددو شددخ

مس دديطر أو أكث ددر ويك ددون ه ددذا الش ددخ

أمريكددي محدددد ،االسددم والعنددوان ورقددم تعريددف دافددع الض درائب األمريكددي

(إن وجد) لذلك الكيان ولكل شخ

أمريكي محدد؛

( )2رقم الحساب (أو املعادل الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب)؛
( )3اسم ورقم تعريف املؤسسة املالية التونسية املبلغة؛
( )4ورصدديد أو قيم ددة الحس دداب (بمددا ف ددي ذل ددك القيمددة النقدي ددة أو قيم ددة االسددترداد بالنسددبة لعق ددد ت ددأمين
بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي) في نهاية السنة اإلدارية املعنية أو أي فترة إبالغ أخدرى مناسدبة،
أو مباشرة قبل الغلق في صورة إغالق الحساب خالل تلك السنة؛
( )5وبالنسبة ألي حساب حفظ:
(أ) املجموع اإلجمالي ملبلغ الفائدة واملجموع اإلجمالي ملبلغ األرباح واملجموع اإلجمالي
ملبلغ املداخيل األخرى املتأتية من األصول املحتفظ بها في الحساب ،الذي يتم
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دفعه أو إضافته في كل حالة للحساب (أو فيما يتعلق بالحساب) خالل السنة
اإلدارية أو أي فترة إبالغ أخرى مناسبة؛
(ب)واملجموع اإلجمالي ملبلغ اإليرادات املتأتية من بيع أو استرداد األمال  ،الذي يتم
دفعه أو إضافته للحساب خالل السنة اإلدارية أو أي فترة إبالغ أخرى مناسبة
تصرفت خاللها املؤسسة املالية التونسية املبلغة كحافظ أو سمسار أو أمين أو
في خالف ذلك كوكيل عن صاحب الحساب.
( )6وبالنسددبة ألي حسدداب إيددداع ،املجمددوع اإلجمددالي ملبلددغ الفائدددة املدددفوع أو املضدداف للحسدداب خددالل
السنة اإلدارية أو أي فترة إبالغ أخرى مناسبة؛
( )7وبالنس ددبة ألي حس دداب غي ددر منص ددوص علي دده ب ددالفقرة الفرعيد دة (2أ)( )5أو (2أ)( )6م ددن ه ددذه امل ددادة،
املجموع اإلجمالي للمبلغ املدفوع أو املضداف لصدالح صداحب الحسداب فيمدا يتعلدق بالحسداب خدالل
الس ددنة اإلداري ددة أو أي فت ددرة إب ددالغ أخ ددرى مناسد ددبة والت ددي كان ددت خالله ددا املؤسس ددة املالي ددة التونسد ددية
املبلغددة هددي الطددرف امللتددزم أو امل ددين ،بمددا فددي ذلددك املبلددغ املجمددع ألي دفعددات تددم إرجاعهددا لصدداحب
الحساب خالل السنة اإلدارية أو أي فترة إبالغ أخرى مناسبة.
ب) بالنس ددبة للوالي ددات املتح دددة ،وبخص ددوص ك ددل حس دداب تونس د ي واج ددب اإلب ددالغ عن دده ل دددى ك ددل مؤسس ددة مالي ددة
أمريكية مبلغة هي:
( )1اس ددم وعن ددوان ورق ددم تعري ددف داف ددع الض درائب التونس د ي بالنس ددبة ألي ش ددخ

مق دديم بت ددونس ويك ددون

صاحب الحساب؛
( )2ورقم الحساب (أو املعادل الوظيفي في حالة غياب رقم حساب)؛
( )3واسم ورقم تعريف املؤسسة املالية األمريكية املبلغة؛
( )4واملبلغ اإلجمالي للفوائد املدفوعة لحساب اإليداع؛
( )5واملبلغ اإلجمالي لحص

األرباح املدفوعة أو املضافة للحساب املتأتية من مصدر أمريكي؛
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( )6واملبلددغ اإلجمددالي ملددداخيل أخددرى مددن مصدددر أمريكددي املدفوعددة أو املضددافة للحسدداب إلددى الحددد الددذي
يخضددع لإلبددالغ بمقتض د ى البدداب الثالددث مددن العنددوان الفرعددي  Aأو البدداب  61مددن العنددوان الفرعددي F
من قانون اإليرادات الداخلية االمريكي.

املادة 3
روزنامة وطرق تبادل املعلومات
لغاية االلتزام بتبادل املعلومات الوارد باملادة  2من هذا االتفاق ،يجوز تحديد مبلغ وتكييف الدفوعات
.1
املنجزة فيما يتعلق بحساب أمريكي واجب اإلبالغ عنه وفقا ملبادئ التشريع الضريبي التونس ي ،كما يجوز تحديد
مبلغ وتكييف الدفوعات املنجزة فيما يتعلق بحساب تونس ي واجب اإلبالغ عنه وفقا ملبادئ القانون الفدرالي
األمريكي في مادة الضرائب على الدخل.
لغاية االلتزام بتبادل املعلومات الوارد باملادة  2من هذا االتفاق ،تحدد املعلومات املتبادلة العملة
.2
املعتمدة بتحرير كل مبلغ معني.
فيما يتعلق بالفقرة الثانية من املادة  2من هذا االتفاق ،يتم الحصول على املعلومات وتبادلها فيما
.3
يتعلق بسنة  2014والسنوات التي تليها ،باستثناء ما يلي:
أ) بالنسبة لتونس:
( )1املعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لسنة  2014ال تخ

إال املعلومات

املنصوص عليها بالفقرات الفرعية من ( 2أ)( )1إلى ( 2أ)( )4من املادة  2من هذا االتفاق؛
( )2واملعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لسنة  2015هي املعلومات املنصوص عليها
بالفقرات الفرعية من ( 2أ)( )1إلى ( 2أ)( )7من املادة  2من هذا االتفاق ،باستثناء مجموع اإليرادات
املنصوص عليها بالفقرة الفرعية ( 2أ)(()5ب) من املادة  2من هذا االتفاق؛
( )3واملعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لسنة  2016والسنوات التي تليها هي
املعلومات املنصوص عليها بالفقرات الفرعية من ( 2أ)( )1إلى (2أ)( )7من املادة  2من هذا االتفاق.
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ب) بالنسبة إلى الواليات املتحدة ،املعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها بخصوص سنة 2014
والسنوات التي تليها هي جميع املعلومات املنصوص عليها بالفقرة الفرعية (2ب) من املادة  2من هذا
االتفاق.
وبالرغم من الفقرة  3من هذه املادة ،وفيما يتعلق بكل حساب واجب اإلبالغ عنه تحتفظ به مؤسسة
.4
ً
مالية مبلغة اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار ،ومع مراعاة الفقرة  3من املادة  6من هذا االتفاق ،ال يطالب
الطرفان بالحصول على رقم تعريف دافع الضرائب التونس ي أو رقم تعريف دافع الضرائب األمريكي ألي شخ
معني ،حسبما ينطبق ،وإدراجه ضمن املعلومات املتبادلة ،إذا لم تتضمن ملفات املؤسسة املالية املبلغة ذلك
الرقم .وفي هذه الحالة ،يحصل الطرفان على تاريخ ميالد الشخ املعني ويدرجانه ضمن املعلومات املتبادلة،
إذا تضمنت ملفات املؤسسة املالية املبلغة هذا التاريخ.
مع مراعاة الفقرتين  3و 4من هذه املادة ،يتم تبادل املعلومات املنصوص عليها باملادة  2من هذا االتفاق
.5
في التاريخ الالحق من التاريخين التاليين :تسعة أشهر بعد نهاية السنة اإلدارية التي تتعلق بها املعلومات ،أو في
الثالثين ( )30من سبتمبر الالحق لسريان مفعول التزام الطرف بتبادل املعلومات بموجب املادة .2
ً
تبرم السلطتان املختصتان في تونس وفي الواليات املتحدة اتفاقا أو ترتيبا بموجب إجراءات التراض ي
.6
املنصوص عليها باملادة  25من االتفاقية يتضمن:
أ) وضع إجراءات التزامات التبادل األوتوماتيكي للمعلومات املنصوص عليها باملادة  2من هذا االتفاق؛
ب) وضبل القواعد واإلجراءات التي قد يقتضيها تطبيق املادة  5من هذا االتفاق؛
ّ
ت) وعند االقتضاء ،وضع إجراءات لتبادل املعلومات املبلغ عنها بموجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة
 4من هذا االتفاق.
تخضع كل املعلومات املتبادلة للسرية وإجراءات الحماية األخرى املنصوص عليها ضمن االتفاقية ،بما في
.7
ذلك األحكام املقيدة الستخدام املعلومات املتبادلة.
إثر دخول هذا االتفاق حيز التطبيق ،تقدم كل سلطة مختصة إشعارا مكتوبا إلى السلطة املختصة
.8
األخرى عندما تطمئن إلى أن جهة االختصاص لدي السلطة املختصة األخرى وضعت (أ) ضوابل الحماية املالئمة
لضمان بقاء املعلومات املتحصل عليها في إطار هذا االتفاق سرية وعدم استعمالها إال ألغراض جبائية ،و(ب)
البنية األساسية لعالقة تبادل فعالة (بما في ذلك اإلجراءات املضبوطة لضمان تبادل معلومات صحيحة وسرية
وفي اآلجال واتصاالت فعالة موثوق بها وقدرات مثبتة لحل املسائل واإلشكاليات املتعلقة بالتبادل أو طلبات
التبادل وتطبيق أحكام املادة  5من هذا االتفاق) بدون إبطاء .وتسعى السلطتان املختصتان بحسن نية إلى
االجتماع للتثبت من أن لدى كل جهة اختصاص الضمانات والبنية األساسية املذكورة.
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تدخل التزامات الطرفين للحصول على املعلومات وتبادلها طبقا للمادة  2من هذا االتفاق حيز التنفيذ في
.9
تاريخ آخر إشعار كتابي من االشعارات املنصوص عليها بالفقرة  8من هذه املادة .وبالرغم مما سبق ،وفي حالة
اطمئنان السلطة التونسية املختصة إلى أن الواليات املتحدة لديها الضمانات والبنية األساسية املنصوص عليها
ضمن الفقرة  8من هذه املادة ،ولكن آجاال إضافية تكون الزمة للسلطة األمريكية املختصة للتحقق من أن
تونس قد توفر لديها مثل هذه الضمانات والبنية األساسية ،يدخل التزام تونس بالحصول على املعلومات املشار
إليها باملادة  2من هذا االتفاق وتبادلها حيز التطبيق بتاريخ اإلشعار الكتابي الصادر عن السلطة التونسية
املختصة إلى السلطة األمريكية املختصة طبقا للفقرة  8من هذه املادة.
 .10يتوقف العمل بهذا االتفاق بعد  12شهرا من دخوله حيز التطبيق في حال عدم التنفيذ الفعلي للمادة 2
من هذا االتفاق وذلك بالنسبة ألي من الطرفين طبقا للفقرة  9من هذه املادة في ذلك األجل.

املادة 4
تطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية على املؤسسات املالية التونسية
.1

ُ
معاملة املؤسسات املالية التونسية املبلغة .تعامل كل مؤسسة مالية تونسية مبلغة باعتبارها ممتثلة

للقسم  1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي وال تخضع للخصم الضريبي بموجبه في حالة امتثال تونس
اللتزاماتها بموجب املادتين  2و 3من هذا االتفاق فيما يتعلق بتلك املؤسسة املالية التونسية املبلغة ،وعندما
تقوم هذه األخيرة بما يلي:
أ) تحديد الحسابات األمريكية الواجب اإلبالغ عنها ،وتبليغ املعلومات املطلوب اإلبالغ عنها وفق الفقرة
ً
الفرعية (2أ) من املادة  2من هذا االتفاق سنويا للسلطة املختصة التونسية ،وذلك في اآلجال
وبالطرق املنصوص عليها باملادة  3من هذا االتفاق؛
ب) وإبالغ السلطة التونسية املختصة سنويا ،بالنسبة لسنتي  2015و ،2016باسم كل مؤسسة مالية
غير مشاركة دفعت إليها أمواال واملبلغ الجملي لهذه الدفوعات؛
ت) واالمتثال للمقتضيات الجاري بها العمل للتججيل على موقع التججيل اإللكتروني لقانون االمتثال
الضريبي للحسابات األجنبية التابع ملصلحة الضرائب األمريكية؛
ث) وخصم  %30من أي مبلغ من مصدر أمريكي خاضع للخصم الضريبي مدفوع ألي مؤسسة مالية غير
مشاركة ،وذلك بالقدر الذي تكون فيه املؤسسة املالية التونسية املبلغة ( )1ناشطة كوسيل مؤهل
(ألغراض القسم  1441من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي) اختار أن يتحمل املسؤولية الرئيسية
14

للخصم الضريبي بموجب الباب الثالث من العنوان الفرعي  Aمن قانون اإليرادات الداخلية
األمريكي ،أو ( )2شراكة أجنبية اختارت أن تنشل بصفة شراكة أجنبية تقوم بالخصم الضريبي
(ألغراض القسمين  1441و 1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي) ،أو ( )3مؤسسة ائتمانية
أجنبية اختارت أن تعمل كمؤسسة ائتمانية تقوم بالخصم (ألغراض القسمين  1441و 1471من
قانون اإليرادات الداخلية األمريكي)؛
ج) وبالنسبة للمؤسسة املالية التونسية املبلغة غير املنصوص عليها بالفقرة الفرعية (1ث) من هذه
املادة والتي تدفع ألي مؤسسة مالية غير مشاركة مبلغا ماليا من مصدر أمريكي خاضع إلى الخصم
الضريبي ،أو تتصرف كوسيل في ذلك ،توفر املؤسسة املالية التونسية املبلغة ألي دافع مباشر لذلك
املبلغ من مصدر أمريكي الخاضع إلى الخصم الضريبي املعلومات املطلوبة للقيام بالخصم واإلبالغ
فيما يتعلق بذلك املبلغ.
وبالرغم مما سبق ،ال تخضع املؤسسة املالية التونسية املبلغة التي ال تتوفر فيها شروط الفقرة  1للخصم
الضريبي وفق القسم  1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي إال إذا كانت مصلحة الضرائب
ُ
األمريكية تعامل تلك املؤسسة املالية التونسية املبلغة كمؤسسة مالية غير مشاركة وفق الفقرة الفرعية
( 2ب) من املادة ( )5من هذا االتفاق.
تعليق القواعد املتعلقة بالحسابات املمتنعة .ال تطالدب الواليدات املتحددة مؤسسدة ماليدة تونسدية مبلغدة
.2
بخص ددم الض ددريبة بموج ددب القس ددم  1471أو  1472م ددن ق ددانون اإلي درادات الداخلي ددة األمريك ددي فيم ددا يتعل ددق بحس دداب
بحدوزة صداحب حسداب ممتندع (كمدا تدم تعريفده فدي القسدم  )6()d(1471مدن قدانون اإليدرادات الداخليدة األمريكددي) أو
أن تغل ددق ه ددذا الحس دداب إذا تلق ددت الس ددلطة املختص ددة فد ددي الوالي ددات املتح دددة املعلوم ددات املنص ددوص عليه ددا بد ددالفقرة
الفرعيددة (2أ) مددن املددادة  2مددن هددذا االتفدداق ،وذلددك مددع مراعدداة أحكددام املددادة  3مددن هددذا االتفدداق فيمددا يتعلددق بددذلك
الحساب.
املعامل ة ةةة الخاص ة ةةة ألنظم ة ةةة التقاع ة ةةد التونس ة ةةية .تعام د ددل الوالي د ددات املتح د دددة أنظم د ددة التقاع د ددد التونس د ددية
.3
املنص ددوص عليه ددا بد دامللحق الث دداني كمؤسس ددات مالي ددة أجنبي ددة ف ددي حك ددم املمتثل ددة أو كمس ددتفيدين فعلي ددين معفي ددين،
ً
حس ددبما يك ددون مناس ددبا ،وذل ددك ألغد دراض القس ددمين  1471و 1472م ددن ق ددانون اإليد درادات الداخلي ددة األمريك ددي .وله ددذا
الغرض ،يشمل نظام التقاعد التونس ي أي كيان مؤسس أو موجود بتونس وخاضدع للقدانون التونسد ي أو أي ترتيدب
تعاقدي أو قانوني محدد مسدبقا تدم وضدعه لتدوفير جرايدة أو خددمات تقاعدد أو لتحقيدق دخدل لتدوفير تلدك الخددمات
طبقا للقوانين التونسية ويخضع للتنظيم فيما يتعلق باملساهمة والتوزيع والتبليغ والرعاية والجباية.
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تحديةةد ومعاملةةة املؤسسةةات املاليةةة األجنبيةةة األخةةر التةةي تعت ةةر فةةي حكةةم املمتثلةةة واملسةةتفيدين الفعليةةين
.4
ُ
املعفيين .تعامل الواليات املتحدة كدل مؤسسدة ماليدة تونسدية غيدر مبلغدة كمؤسسدة ماليدة أجنبيدة فدي حكدم املمتثلدة
ً
أو كمستفيد فعلي معفى ،حسبما يكون مناسبا ،وذلك لغايدة تطبيدق القسدم  1471مدن قدانون اإليدرادات الداخليدة
األمريكي.
قواعةةد خاصةةة متعلقةةة بالكيانةةات والفةةروع ذات الصةةلة التةةي تكةةون مؤسسةةات ماليةةة غيةةر مشةةاركة .إذا
.5
كان هندا مؤسسدة ماليدة تونسدية ،مسدتوفية للشدروط املدذكورة بدالفقرة  1مدن هدذه املدادة أو مدذكورة بدالفقرة  3أو
 4مددن هددذه امل ددادة ،ولددديها كي ددان أو فددرع ذي صددلة ينش ددل فددي جهددة اختصدداص تحددول دون اس ددتيفاء ذلددك الكي ددان أو
الفرع ذي الصلة ملعايير املؤسسة املاليدة األجنبيدة املشداركة أو املؤسسدة املاليدة األجنبيدة التدي تعتبدر فدي حكدم املمتثلدة
لغاية تطبيق القسم  1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكدي ،أو إذا كدان لدديها كيدان أو فدرع ذي صدلة ُيعامدل
علددى أندده مؤسسددة ماليددة غيددر مشدداركة فقددل بسددبب انتهدداء االحكددام االنتقاليددة للمؤسسددات املاليددة األجنبيددة املحدددودة
والفددروع املحدددودة بموجددب لددوائح وزارة الخزانددة األمريكيددة ذات الصددلة ،ف دإن تلددك املؤسسددة املاليددة التونسددية تظددل
ُ
ممتثلددة لشددروط هددذا االتفدداق وتظددل تعامددل كمؤسسددة ماليددة أجنبيددة فددي حكددم املمتثلددة أو كمسددتفيد فعلددي معفددى،
ً
حسبما يكون مناسبا ،وذلك لغاية تطبيق القسم  1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي ،شريطة-:
ُ
أ) أن تعامل املؤسسة املالية التونسية كل كيان أو فدرع ذي صدلة كمؤسسدة ماليدة منفصدلة غيدر مشداركة
وذلك ألغراض جميع مقتضيات اإلبالغ والخصم الضريبي املنصوص عليها بهذا االتفداق وأن ُيعدرف كدل
كيان أو فرع ذي صلة نفسه للمكلفين بالخصم الضريبي على انه مؤسسة مالية غير مشاركة؛
ب) وأن يح د دددد ك د ددل كي د ددان أو ف د ددرع ذي ص د ددلة حس د دداباته األمريكي د ددة ويق د ددوم ب د ددإبالغ املعلوم د ددات املتعلقد ددة به د ددذه
الحس ددابات عل ددى النح ددو املطل ددوب بموج ددب القس ددم  1471م ددن ق ددانون اإليد درادات الداخلي ددة األمريك ددي ف ددي
الحدود التي تسمح بها القوانين ذات الصلة املتعلقة بالكيان أو الفرع ذي الصلة؛
ت) وأن ال يقوم ذلك الكيان أو الفرع ذي الصلة على وجه التحديد بدإجراءات قصدد اسدتقطاب الحسدابات
األمريكية التي هي بحوزة أشخاص غير مقيمين في جهة االختصاص التي يوجد بهدا هدذا الكيدان أو الفدرع
ذي الصددلة ،أو الحسددابات التددي تمسددكها مؤسسددات ماليددة غيددر مشدداركة لددم تؤسددس فددي جهددة االختصدداص
التددي يوجددد بهددا هددذا الكيددان أو الفددرع ،وأال تسددتخدم مؤسسددة ماليددة تونسددية أو أي كيددان آخددر ذي صددلة
ذل ددك الكي ددان أو الف ددرع ذي الص ددلة للتحاي دل عل ددى االلتزام ددات املنص ددوص عليه ددا به ددذا االتف دداق أو املدرج ددة
ً
بالقسم  1471من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي  ،حسبما يكون مناسبا.
 .6تنسيق الروزنامة .بالرغم من الفقرتين  3و 5من املادة  3من هذا االتفاق:
أ) ال تلتددزم تددونس بالحصددول علددى معلومددات وتبادلهددا فيمددا يتعلددق بسددنة إداريددة سددابقة للسددنة اإلداريددة
الت ددي تتعل ددق به ددا معلوم ددات مماثل ددة تك ددون املؤسس ددة املالي ددة األجنبي ددة املش دداركة مطالب ددة ب دداإلبالغ عنه ددا
ملصلحة الضرائب األمريكية بموجب لوائح وزارة الخزانة األمريكية ذات الصلة؛
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ب) وال تلت ددزم ت ددونس بالش ددروع ف ددي تب ددادل املعلوم ددات قب ددل الت دداريخ ال ددذي تك ددون في دده املؤسس ددات املالي ددة
األجنبي ددة املش دداركة مطالب ددة ب دداإلبالغ ع ددن معلوم ددات مماثل ددة ملص ددلحة الضد درائب األمريكي ددة بموج ددب
لوائح الخزانة األمريكية ذات الصلة؛
ت) وال تلتدزم الواليددات املتحدددة بالحصددول علددى معلومددات وتبادلهدا فيمددا يتعلددق بسددنة إداريددة سددابقة ألول
سنة إدارية تكون تونس فيها مطالبة بالحصول على املعلومات وتبادلها؛
ث) وال تلتزم الواليات املتحدة بالشروع في تبادل املعلومات قبل التاريخ الذي تكون فيه تدونس مطالبدة
بالشروع في تبادل املعلومات.
 .7تنسةةيق التعريفةةات مةةع لةةوائا وزارة الخرانةةة األمريكيةةة .علددى الددرغم مددن املددادة  1مددن هددذا االتفدداق والتعريفددات
الدواردة بملحقيدده ،يجددوز لتددونس أن تعتمددد أو أن تسددمح للمؤسسددات املاليددة التونسددية بددأن تعتمددد ،عنددد تطبيددق
هددذا االتفدداق ،تعريفددا موجددودا فددي لددوائح وزارة الخزانددة األمريكيددة ذات الصددلة بدددال عددن تعريددف مماثددل لدده فددي هددذا
االتفاق ،وذلك شريطة أال يتعارض هذا التطبيق مع أغراض هذا االتفاق.
املادة 5
التعاون بشأن االمتثال والتطبيق
األخطة ةةا البسة ةةيطة واإلدارية ةةة .تشد ددعر السد ددلطة املختصد ددة السد ددلطة املختصد ددة للطد ددرف اآلخد ددر عند دددما يكد ددون
.1
ً
للسلطة املختصة املذكورة أوال سبب لالعتقاد بأن أخطاء إدارية أو أخطاء بسيطة أخدرى يمكدن أن تكدون قدد أدت
إلى إبالغ معلومات مغلوطة أو منقوصة أو أدت إلى تجاوزات أخرى لهذا االتفاق .وتطبق السدلطة املختصدة للطدرف
اآلخددر قانونهددا الددداخلي (بمددا فددي ذلددك العقوبددات الجدداري بهددا العمددل) للحصددول علددى معلومددات مصد ّ حة و أو مكتملددة
أو ملعالجة التجاوزات األخرى لهذا االتفاق.
.2

عدم االمتثال الهام.
أ) تشددعر السددلطة املختصددة السددلطة املختصددة للطددرف اآلخددر عندددما تقددرر السددلطة املختصددة األولددى أن
هن ددا ع دددم امتث ددال ه ددام للواجب ددات املنص ددوص عليه ددا به ددذا االتف دداق ،وذل ددك فيم ددا يتعل ددق بمؤسس ددة
ماليددة مبلغددة بجهددة االختصدداص األخددرى .وتطبددق السددلطة املختصددة للطددرف اآلخددر قانونهددا الددداخلي
(بمددا ف ددي ذلددك العقوبددات الج دداري به ددا العم ددل) ملعالجددة ع دددم االمتثددال اله ددام املوص ددوف ض ددمن وثيقددة
اإلشعار.
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ب) في حالة املؤسسة املالية التونسية املبلغة ،إذا لم تحل تدابير تطبيق القانون أمدر عددم االمتثدال فدي
أجل  18شهرا من تاريخ أول إشعار بعددم االمتثدال الهدام ،تعامدل الواليدات املتحددة املؤسسدة املاليدة
التونسية املبلغة كمؤسسة مالية غير مشاركة طبقا لهذه الفقرة الفرعية ( 2ب).
 .3االعتماد على أطةرا أخةر مسةدية للخةدمات .يجدوز لكدل طدرف التدرخي للمؤسسدات املاليدة املبلغدة أن
تس ددتخدم أطد دراف أخ ددرى مس دددية للخ دددمات للوف دداء بااللتزام ددات الت ددي يفرض ددها الط ددرف عل ددى تل ددك املؤسس ددات املالي ددة
املبلغددة طبقددا ملددا هددو منصددوص عليدده فددي هددذا االتفدداق ،غيددر أن هددذه االلتزامددات تبقددى مددن مسددؤولية املؤسسددات املاليددة
املبلغة.
تفةةادي التفص ة ي .يطبددق الطرفددان ،حسددب الضددرورة ،تدددابير ملنددع املؤسسددات املاليددة مددن اعتمدداد ممارسددات
.4
بغاية التحايل على واجبات اإلبالغ املنصوص عليها ضمن هذا االتفاق.
املادة 6
االلتزام املتبادل بمواصلة تعرير فاعلية تبادل املعلومات والشفافية
ُ
املعاملة باملثل .تقر حكومة الواليات املتحددة بضدرورة تحقيدق مسدتويات متكافئدة مدن التبدادل األوتومداتيكي
.1
للمعلومددات علددى أسدداس املعاملددة باملثددل مددع تددونس .وتلتددزم حكومددة الواليددات املتحدددة باملزيددد مددن التحسددين للشددفافية
وتددعيم عالقددة التبددادل مددع تددونس مدن خددالل السددعي إلددى اعتمدداد اللدوائح والدددفاع عددن القددوانين ذات الصددلة ودعمهددا
لتحقيق تلك املستويات املتكافئة من التبادل األوتوماتيكي للمعلومات.
ً
معالجة الدفوعات العابرة والعائةدات اإلجماليةة .يتعهدد الطرفدان بالعمدل معدا ،ومدع السدلطات الشدريكة،
.2
لتط ددوير منبجي ددة بديلد ددة عملي ددة وذات فاعليد ددة لتحقي ددق أه ددداف سياس د دات الخص ددم الضد ددريبي لل دددفوعات األجنبيد ددة
العابرة والعائدات اإلجمالية بما يقل األعباء.
توثيةةق الحسةةابات املحةةتفظ اهةةا فةةي تةةاري اتخةةاذ الق ةرار .فيمددا يخد
.3
تحتفظ بها مؤسسة مالية مبلغة في تاريخ اتخاذ القرار:

الحسددابات الواجددب اإلبددالغ عنهددا التددي

أ) تتعهددد تددونس ،فددي أجددل أقصدداه  1جددانفي  ،2017قصددد اإلبددالغ فيمددا يخ د سددنة  2017والسددنوات
التي تليها ،بوضع قواعد تلزم املؤسسات املالية التونسدية املبلغدة بالحصدول علدى رقدم تعريدف دافدع
الضرائب األمريكي لكل شدخ أمريكدي محددد طبقدا ملقتضديات الفقدرة الفرعيدة ( 2أ)( )1مدن املدادة
 2من هذا االتفاق،

18

ب) وتتعهددد الواليددات املتحدددة ،فددي أجددل أقصدداه  1جددانفي  ،2017قصددد اإلبددالغ فيمددا يخد سددنة 2017
والسددنوات التددي تليهددا ،بوضددع قواعددد تلددزم املؤسسددات املاليددة األمريكيددة املبلغددة بالحصددول علددى رقددم
ً
تعري ددف داف ددع الض درائب التونس د ي واإلب ددالغ عن دده وذل ددك لك ددل ص دداحب حس دداب تونس د ي يمل ددك حس ددابا
واجب اإلبالغ عنه طبقا ملقتضيات الفقرة الفرعية ( 2ب)( )1من املادة  2من هذا االتفاق.
املادة 7
االتساق في تطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
على السلطات الشريكة
 .1طبقددا للمددادة  4أو امللحددق األول مددن هددذا االتفدداق املتعلددق بتطبيددق قددانون االمتثددال الضددريبي للحسددابات األجنبيددة
ً
ديال ُيم ددنح لس ددلطة ش ددريكة أخ ددرى
عل ددى املؤسس ددات املالي ددة التونس ددية ،يت دداح لت ددونس االنتف دداع ب ددأي ش ددرط أكث ددر تفض د
بموجددب اتفدداق ثنددائي موقددع تلتددزم بموجبدده السددلطة الشددريكة األخددرى بتنفيددذ نفددس االلتزامددات املحمولددة علددى تددونس
واملنصوص عليها باملادتين  2و 3من هذا االتفداق ،مدع مراعداة نفدس املقتضديات والشدروط الدواردة بهمدا وبداملواد مدن
 5إلى  9من هذا االتفاق.
ُ
ً
ً
تشددعر الواليددات املتحدددة تددونس بدأي مددن هددذه الشددروط األكثددر تفضدديال ،وتطبددق تلددك الشددروط األكثددر تفضدديال
.2
ً
تلقائيددا بموجددب هددذا االتفدداق كمدا لددو كاندت مددذكورة به دذا االتفدداق وسددارية املفعددول منددذ تدداريخ التوقيددع علدى االتفدداق
ً
ً
متضمنا الشروط األكثر تفضيال وذلك ما لم ترفض تونس كتابيا تطبيقها.
املادة 8
املشاورات والتعديالت
 .1إذا نشددأت أي صددعوبات فددي تطبيددق هددذا االتفدداق ،يجددوز ألي مددن الطددرفين طلددب التشدداور التخدداذ االج دراءات
املناسبة لضمان تنفيذ هذا االتفاق.
 .2يجدوز تعدديل هددذا االتفداق بمقتضد ى اتفداق كتددابي متبدادل بددين الطدرفين .ويدددخل ذلدك التعددديل حيدز التنفيددذ
طبقدا لدنفس اإلجدراءات املنصدوص عليهدا بدالفقرة  1مدن املددادة  10مدن هدذا االتفداق ،مدا لدم يدتم االتفداق علددى
خالف ذلك،
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املادة 9
امللحقان
يشكل امللحقان جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق.
املادة 10
مدة االتفاق
ُ
يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تشعر فيه تونس الواليات املتحدة كتابيا باستكمال
.1
إجراءاتها الداخلية الالزمة لدخول هذا االتفاق حيز التنفيذ.
يجوز ألي من الطرفين إنهاء العمل بهذا االتفاق بتوجيه إشعار كتابي بذلك إلى الطرف اآلخر .ويصبح هذا
.2
ً
اإلنهاء نافذا في اليوم األول من الشهر املوالي النتهاء مدة  12شهرا من تاريخ اإلشعار بإنهاء العمل.
يتشاور الطرفان عن حسن نية ،لتعديل هذا االتفاق ،حسب الضرورة ،بما يعكس التقدم الحاصل في
.3
االلتزامات املنصوص عليها باملادة  6منه.

ً
وإثباتا ملا تقدم ،قام املوقعان أدناه ،واملفوضان من قبل حكومتيهما حسب األصول املرعية بالتوقيع على هذا
االتفاق.
حرر هذا االتفاق بد ______ في نجختين متطابقتين أصليتين باللغتين العربية واإلنجليزية ،لكل منهما نفس ال جية
القانونية هذا اليوم ____ من شهر _____ عام _____ .20
عن حكومة الجمهورية التونسية

عن حكومة الواليات املتحدة األمريكية
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