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 اتفاق بين

 حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية

 لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية

 "فاتكا"

 

حكومة الواليات املتحدة األمريكية )يشار لكل منهما على حدة و حيث ترغب حكومة الجمهورية التونسية 

ف"، ويشار إليهما معا "بالطرفين"( في إبرام اتفاق لتحسين االمتثال الضريبي الدولي بالتعاون املتبادل في "بالطر 

 للمعلومات؛ توماتيكيو األ مؤسس على بنية أساسية ناجعة للتبادل  الجبائيةالشؤون 

دة األمريكية بشأن حكومة الواليات املتحو من االتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية  26 املادةوحيث أن 

جوان  17تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل املمضاة بواشنطن في 

صرح)ويشكالن معا "االتفاقية"(  1989أكتوبر  4، كما نقحت بالبروتوكول اإلضافي املمض ى بتونس في 1985
ُ
 ت

 ؛توماتيكيو أبشكل دل املعلومات ، بما في ذلك تباةتبادل املعلومات لغايات جبائيب

يبي للحسابات األجنبية وحيث سنت الواليات املتحدة األمريكية أحكاما معروفة عموما بقانون االمتثال الضر 

 ؛ معينة نظام إبالغ للمؤسسات املالية عن حسابات بمقتضاها وضعت )"فاتكا"(

قانون االمتثال الضريبي للحسابات  وحيث تدعم حكومة الجمهورية التونسية الهدف الكامن وراء سياسة

 األجنبية لتحسين االمتثال الضريبي؛

وحيث أثار قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية عددا من املسائل، ومنها أن املؤسسات املالية التونسية 

بسبب معوقات  قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية معينة من جوانبلقد ال تكون قادرة على االمتثال 

 قانونية محلية؛

تحتفظ بها مؤسسات مالية  معينةوحيث تجمع حكومة الواليات املتحدة األمريكية معلومات حول حسابات 

أمريكية ويمسكها أشخاص مقيمون بالجمهورية التونسية وهي تلتزم بتبادل هذه املعلومات مع حكومة الجمهورية 

بادل، شريطة وضع الضمانات والبنية األساسية املناسبتين لضمان لتمن االتونسية وبتوفير مستويات معادلة 

 عالقة تبادل ناجعة؛ 

لتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية أن ترفع العوائق  حكومية دوليةمن شأن مقاربة أن وحيث 

 القانونية وأن تخفف أعباء املؤسسات املالية التونسية؛

اتفاق من أجل تحسين االمتثال الضريبي الدولي والسير في تطبيق قانون االمتثال  وحيث يرغب الطرفان في إبرام

، طبقا لالتفاقية، للمعلومات توماتيكيو األ الثنائي الضريبي للحسابات األجنبية على أساس اإلبالغ املحلي والتبادل 

، بما في ذلك اإلتفاقيةاملنصوص عليها بمقتض ى نفس  على أن يخضع األمر للسرية وإجراءات الحماية األخرى 

 ؛تبادلةاألحكام املقيدة الستعمال املعلومات امل
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  لذا، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 1املادة 

 تعريف املصطلحات

 ألغراض هذا االتفاق وأية مالحق له )"االتفاق"(، يجب أن يكون للمصطلحات التالية املعاني املبينة أدناه: .1

الواليات املتحدة األمريكية، بما في ذلك الواليات التابعة لها،  يعني "الواليات املتحدة"مصطلح  -أ

ولكنه ال يشمل األقاليم األمريكية. وتشمل أية إشارة "لوالية" من الواليات املتحدة مقاطعة 

 كولومبيا.

يعني ساموا األمريكية أو كومنولث جزر ماريانا الشمالية أو غوام أو  "إقليم أمريكي"مصطلح  -ب

 ريكو أو فيرجن أيالندز األمريكية.كومنولث بورتو 

في الواليات املتحدة  الضرائب مصلحة يعني" IRS مصلحة الضرائب األمريكية"مصطلح  -ت

 .األمريكية

 يعني الجمهورية التونسية. "تونس"مصطلح  -ث

مع الواليات املتحدة من  سارية جهة اختصاص لديها اتفاقية" يعني شريكةال السلطةمصطلح " -ج

حة الضرائب لوتقوم مص انون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية.أجل تسهيل تطبيق ق

 .الشريكةالسلطات األمريكية بنشر قائمة تحدد كافة 

 :يلي يعني ما "سلطة مختصة"مصطلح  -ح

 ،ينوبهوزير الخزانة أو من  ،الواليات املتحدة بالنسبة إلى (1)

 قانونا. ينوبهوزير املالية أو من  ،لتونس وبالنسبة (2)

ن استثماري أو شركة يعني مؤسسة حفظ أو مؤسسة إيداع أو كيا سسة مالية""مؤ مصطلح   -خ

 تأمين محددة.

كجزء أساس ي  ،ب اآلخرينمالية لحسا صول كيان يحتفظ بأأي يعني  حفظ" "مؤسسةمصطلح  -د

حتفظ بأصول مالية لحساب آخرين كجزء أساس ي من عمله إذا كان ي اكيانويعتبر  .نشاطهمن 

صول املالية والخدمات املالية ذات الصلة يعادل ناتج عن االحتفاظ باأل لكيان الل دخلالإجمالي 

( فترة الثالث سنوات التي 1: )الفترة األقصر من بين خالله باملائة من إجمالي دخل 20أو يتجاوز 
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( قبل السنة التي اإلداريةالسنة  خالفديسمبر )أو اليوم األخير من فترة محاسبية  31تنتهي في 

 .خاللها موجوداكان الكيان ( الفترة التي 2أو ) حديدالتيتم فيها 

البنكية أو لألنشطة إيداعات في السياق العادي  يقبليعني أي كيان  "مؤسسة إيداع"مصطلح  -ذ

 .املماثلةاألنشطة 

( واحدا نشاطك )أو يديره كيان يمارس كنشاط يعني أي كيان يمارس "كيان استثماري"مصطلح  -ر

 -أو بالنيابة عنه:حريف لفائدة مليات التالية أو أكثر من األنشطة أو الع

 أو  ،الددد ( ،إيدددداع واملشدددتقات)شددديكات وكمبيددداالت وشدددهادات  السدددوق النقديدددةأدوات  تدددداول  (1)

 أو   ،اتاملؤشددددر بالفائدددددة و وبنسدددبة أو األدوات املرتبطددددة بالصددددرف  ،صدددرف العمددددالت األجنبيدددة

  ،سلعاآلجلة لل عقودالأو تداول  ،القابلة للتداول السندات 

  ،إدارة املحافظ الفردية والجماعيةأو  (2)

 .التصرف فيها لحساب الغيراالستثمار في أموال أو نقود أو إدارتها أو  ،بخالف ما سبقأو  (3)

فسددددر هددددذه الفقددددرة الفرعيدددددة 
ُ
 توصدددددياتبالددددوارد تعريدددددف "املؤسسددددة املاليددددة"  مددددع تتناسددددب( بطريقددددة ر) 1ت

 .عتمدة لذلكموفق لغة مماثلة  املاليل العممجموعة 

شركة تأمين )أو الشركة القابضة يتمثل في يعني أي كيان  ""شركة تأمين محددةمصطلح   -ز

 بالقيامأو يكون ملزما  ،سنوي  إيرادلشركة تأمين( يقوم بإصدار عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد ب

 بهما.تتعلق  بدفوعات

نون لقاا منظمة بموجب( أي مؤسسة مالية 1يعني ) "تونسية"مؤسسة مالية مصطلح   -س

( أي فرع 2و ) تونس،خارج متواجدا باستثناء أي فرع من فروع تلك املؤسسة املالية  ،التونس ي

في متواجدا إذا كان ذلك الفرع  لقانون التونس يا منظمة بموجبمن فروع مؤسسة مالية ليست 

 .تونس

 انشئت في سلطة مالية ( أي مؤسسة1) يعني شريكة" لسلطة"مؤسسة مالية تابعة  مصطلح  -ش

( 2و ) ،السلطة الشريكة خارجمتواجدا املالية باستثناء أي فرع من فروع تلك املؤسسة  ،يكةشر 

في متواجدا  الفرع الشريكة إذا كان ذلك منشأة في السلطةغير أي فرع من فروع مؤسسة مالية 

 .السلطة الشريكة
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 مريكيةأ مؤسسة ماليةأو مبلغة تونسية  يعني مؤسسة مالية مصطلح "مؤسسة مالية مبلغة" -ص

 .ما يقتضيه السياقحسب مبلغة 

ليست مؤسسة مالية  تونسيةيعني أي مؤسسة مالية  "مبلغة"مؤسسة مالية تونسية  مصطلح -ض

 غير مبلغة.تونسية 

 ،مؤسسة مالية مقيمة بالواليات املتحدة أي( 1يعني ) مبلغة"مالية أمريكية "مؤسسة  مصطلح -ط

فرع ملؤسسة  أي( 2خارج الواليات املتحدة و) اجدمتو أي فرع من هذه املؤسسات املالية  باستثناء

بالواليات املتحدة شريطة أن  متواجداهذا الفرع  كاناذا بالواليات املتحدة  ةمالية غير مقيم

 حولهاتبادل املعلومات املطلوب داخيل باملفظ تحتأو  تقبضأو و الفرع أاملؤسسة املالية  تسيطر 

 .تفاقاال هذامن  2 من املادة (ب()2) للفقرة الفرعيةطبقا 

خر في آأو أي كيان تونسية يعني أي مؤسسة مالية  "غير مبلغةتونسية ؤسسة مالية "ممصطلح  -ظ

  تكون من ناحية أخرى  غير مبلغة أو تونسية مؤسسة مالية كفي امللحق الثاني  يوصف تونس

ب لوائح بموج معفىفعلي مستفيد  أو  متثلةامل في حكمأجنبية مؤسسة مالية تكون ألن مؤهلة 

 وزارة الخزانة األمريكية ذات الصلة.

غير مشاركة حسب تعريف أجنبية يعني مؤسسة مالية  "مشاركة"مؤسسة مالية غير مصطلح   -ع

 تونسيةلكنه ال يشمل مؤسسة مالية  ،هذا املصطلح في لوائح وزارة الخزانة األمريكية ذات الصلة

نها سسة املالية التي تعامل على أشريكة أخرى بخالف املؤ  لسلطةأو مؤسسة مالية تابعة 

 األحكامأو  تفاقاالهذا من  5)ب( من املادة  2لفقرة الفرعية مؤسسة مالية غير مشاركة طبقا ل

 شريكة. سلطةبين الواليات املتحدة و  مبرماتفاق في  ةاملقابل

 :ويشمل ،مؤسسة مالية عني حساب تحتفظ بهي "حساب مالي"مصطلح  -غ

 أو  أي حصددة رأس مدددالجددرد أندده كيددان اسددتثماري، فقددل مل سددة ماليددةلكيددان يعتبددر مؤس بالنسددبة (1)

ؤسسدددة امل فدددي( قائمدددةالتدددي يدددتم تدددداولها بانتظدددام فدددي سدددوق أوراق ماليدددة  الحصددد )بخدددالف  ديدددن

 .اليةامل

أي حصدة رأس ( مدن هدذه املدادة، 1)(غ) 1ملؤسسة ماليدة غيدر مدذكورة بدالفقرة الفرعيدة  بالنسبة (2)

التدددي يدددتم تدددداولها بانتظدددام فدددي سدددوق أوراق  الحصددد )بخدددالف  اليدددةاملؤسسدددة امل فددديديدددن  أو مدددال 

بشددكل مباشددر أو غيددر  تددم تحديدددها حصددة الدددين أو رأس املددال ت قيمددة( كاندد1إذا ) ،(قائمددةماليدة 
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إذا ( 2و ) خصددمللمصدددر أمريكددي خاضددعة ذات أساسددا إلددى أصددول تنادد   مبالغددا بددالرجوع مباشددر 

 ، وهذا االتفاقفق و  اإلبالغ تجنببهدف  أنا  قد  الحص كان صنف 

 ،مؤسسدددة ماليدددة تحددتفظ بدددهتصددددره أو سدددنوي  إيرادعقددد بدددأي و  نقديدددةذو قيمدددة تدددأمين  عقددد أي (3)

سدتثمار الدذي يدتم وغيدر املدرتبل باال  غيدر القابدل للتحويدل العمدري  السنوي الفوري اإليرادبخالف 

مدددن حسددداب مسدددتثنى  بموجدددب قددددميُ  عجدددز  ا عدددنتعويضدددأو للتقاعدددد جرايدددة ل إصدددداره لفدددرد ويمثددد

  .الثانيبامللحق  الواردف الحساب املالي تعري

ال يشددمل مصددطلح "الحسدداب املددالي" أي حسدداب مسددتثنى مددن تعريددف الحسدداب املددالي  ،سددبق مدداوبددالرغم م 

حجدددم  هندددا  إذا كدددان "بانتظدددام متداولدددة" الحصددد تكدددون  ،هدددذا االتفددداقالثددداني. ألغدددراض بدددامللحق الدددوارد 

بورصددة معتدددرف " قائمددةويعنددي "سددوق أوراق ماليدددة  ،تواصدددلةبصددفة م بالحصدد يتعلدددق داللددة تددداول ذي 

ذات لألسدهم املتداولدة سنوية الالقيمة كون تالسوق و  وجد فيهايها رسميا وتشرف عليها سلطة حكومية ب

 "بانتظدددددام ماليدددددة "متداولدددددةفدددددي مؤسسددددة  الحصدددددةكدددددون ال ت ،(غ ) 1. ألغدددددراض هدددددذه الفقدددددرة الفرعيددددة داللددددة

عامل بصفتها
ُ
كوسديل( مجدجال  تتصدرف)بخدالف مؤسسدة ماليدة  الحصدةصداحب إذا كدان  اماليد احساب وت

املجدددجلة ألول مددرة فدددي  الحصدد علدددى  الجملددة السددابقة بددق احكدددامتنطوال فددي دفدداتر تلدددك املؤسسددة املاليدددة. 

املجدددجلة ألول مدددرة فدددي دفددداتر  بالحصددد . وفيمدددا يتعلدددق 2014 جويليدددة 1دفددداتر تلدددك املؤسسدددة املاليدددة قبدددل 

 أحكدددداماملؤسسددددة املاليددددة مطالبددددة بتطبيددددق فددددال تكددددون  ،2014 جويليددددة 1يددددة فددددي أو بعددددد تلددددك املؤسسددددة املال

 .2016جانفي  1الجملة السابقة قبل 

دخار أو حساب إيشمل أي حساب تجاري أو حساب شيكات أو حساب  "حساب إيداع" مصطلح -ف

أو  ة استثمار أو شهادإدخار توفير أو أي حساب يتم إثباته بشهادة إيداع أو شهادة حساب و أ ألجل

البنكي للنشاط  العادي املؤسسة املالية في إطار السير  اتحتفظ بهأو أداة مماثلة أخرى  شهادة دين

أيضا مبلغا تحتفظ به شركة تأمين بموجب عقد  اإليداعويشمل حساب  .مماثل نشاطأو 

 .قيدها على هذا املبلغو أفائدة دفع لتفاق مماثل امضمون أو  استثمار 

( لفائدة السنوي  اإليراديعني حساب )بخالف عقد التأمين أو عقد  حفظ" " حساب مصطلح -ق

لى سبيل ع ،خر يحمل أية أداة مالية أو عقد يحتفظ به لغرض االستثمار )بما في ذلكآشخ  

أي حجة أخرى أو  سند ماليرقاع أو  أو  دينأو سند  حصة أو سهم في شركة الذكر وال الحصر 

ى علمؤسسة مقايضة  أو  مقايضة مخاطر االئتمان أو  عمالت سلع أو معاملة تتعلق ب أو للدين 
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خيار أو أي و  سنوي  أو عقد تأمين أو عقد إيراد افتراض ي أصلذو  رئيس ي عقدأو  مؤشر غير مالي

 (.أداة مشتقة أخرى 

في  إما حصة ،مؤسسة ماليةتكون التي كة الشر ليعني بالنسبة  "رأس املالفي حصة "مصطلح  - 

 في حصةالتعتبر  ،مؤسسة ماليةتكون  التي ئتماناال وبالنسبة ملؤسسة . هاأرباحفي أو ها رأس مال

أو املستفيد كليا أو جزئيا  املتصرفعامل على أنه شخ  يُ  أيالحصة التي يملكها  هي رأس املال

على مؤسسة  سيطرة فعليةفي النهاية يمارس  آخر  شخ  طبيعي أيمن مؤسسة االئتمان أو 

إذا كان  ةأجنبي ائتمان مؤسسةمريكي املحدد على أنه املستفيد من ويعامل الشخ  األ االئتمان. 

على سبيل املثال( على  من خالل جهاز أمناء) الحق في الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر له 

مؤسسة على توزيع تقديري من  ،و غير مباشرله الحصول بشكل مباشر أيجوز و أوجوبي توزيع 

 .االئتمان

 بموجبه  توافقعني عقدا )بخالف عقد اإليراد السنوي( ي مين"أ"عقد تمصطلح   -ل
ُ
 صدرةالجهة امل

حادث أو التعرض لرض أو املوفاة أو ال تشمل ةمحددحالة طارئة عند حدوث مالي  مبلغدفع على 

  .املمتلكاتاملخاطر على أو  تجاه الغير  سؤوليةامل

صدر بموجبه  توافق ايعني عقد "سنوي  إيراد"عقد مصطلح   -م
ُ
دفع أقساط ملدة  ة علىالجهة امل

أو أكثر. ويشمل  واحد املتوقع لفردمؤمل الحياة باالعتماد على من الزمن تحدد كليا أو جزئيا 

جهة  ممارساتأو  لوائحوفقا لقوانين أو  سنوي  يعتبر عقد إيرادالذي عقد الاملصطلح أيضا 

اط ملدة محددة من سدفع أق جهة اإلصدار علىبموجبه توافق التي أبرم فيها العقد و  االختصاص

 .السنوات

تعويض بين لليعني عقد تأمين )بخالف عقد إعادة تأمين  "نقديةبقيمة  عقد تأمين"مصطلح  -ن

. ادوالر  50,000تفوق  نقديةه قيمة شركتي تأمين( ل
ً
 أمريكيا

التأمين عند  مكتتب عقديستحقه ( املبلغ الذي 1بين: ) أكبر املبالغيعني  " نقديةقيمة  "مصطلح  -ه

( 2و ) (؛بالعقد)يحدد دون خصم ألي رسم استرداد أو قرض يتعلق  إنهائهأو  العقدداد قيمة استر 

 ال  ،سبق مام وبالرغم .فيما يتعلق بهأو  بموجب العقد اضهاقتر  ملكتتب العقداملبلغ الذي يمكن 

 :في الحاالت التالية التأمينعقد  بموجببلغ واجب الدفع امل" النقديةقيمة ال يشمل مصطلح "

 عددن ةناتجددقتصددادية اخسددارة  خددر عددنآتعددويض  أيمددرض أو أو  اصددابة شخصدديةالتعددويض عددن  (1)

 ؛ضدهالخطر املؤمن  وقوع
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تدددأمين السددابقا بموجدددب عقدددد  التدددأمين مددن قسدددل مددددفوع ملكتتدددب عقددددإعادتدده  متتددد املبلددغ الدددذي (2)

 ضالتعدر درجدة تقل  بسبب أو  ،العقدإنهاء أو  إلغاء)بخالف عقد التأمين على الحياة( بسبب 

تصدددحيح فدددي  نتيجدددةإعدددادة تحديدددد القسدددل  بسدددببأو  ،عقدددد التدددامين سدددريانلخطدددر خدددالل مددددة ل

  ؛مماثلآخر أو خطأ التحرير 

 .و املجموعة املعنيةألعقد ا اكتتابنتائج ساس أعلى  ملكتتب العقد أرباحأو  (3)

 أو واجب اإلبالغ عنه  ايعني حسابا أمريكي "حساب واجب اإلبالغ عنه" مصطلح -أأ
ً
 اتونسيحسابا

 .ما يقتضيه السياقحسب واجب اإلبالغ عنه، 

أمريكية مؤسسة مالية  حتفظ بهت امالي احسابيعني  واجب اإلبالغ عنه" تونس ي"حساب مصطلح   -ب ب

هذا لدفع يُ و يكون صاحب الحساب شخصا مقيما بتونس  ،يداعاإل حساب في حالة  (1: ) عندمامبلغة 

الي بخالف حساب امللحساب في حالة ا( 2)أو  إداريةسنة  أيفي  أمريكية تدوالرا 10تفوق  فوائدالحساب 

ألغراض  بأنه مقيم بتونس الذي يشهدكيان البما في ذلك  ،اإليداع، يكون صاحب الحساب مقيما بتونس

للباب الثالث من به دخل من مصدر أمريكي خاضع لإلبالغ طبقا  ينزل أو  هذا الحسابل دفعويُ  ،جبائية

 األمريكي. اإليرادات الداخليةقانون من  Fمن العنوان الفرعي  61لباب أو ا Aالعنوان الفرعي 

تونسية مؤسسة مالية  يعني حسابا ماليا تحتفظ به عنه" اإلبالغ"حساب أمريكي واجب  مصطلح -ت ت

أمريكي  شخ  يسيطر عليهكيان غير أمريكي بحوزة  شخ  أمريكي محدد أو أكثر أو  وبحوزة ،مبلغة

عنه إذا لم يتم  اإلبالغواجب  اأمريكي احسابعلى أنه الحساب  يعامل ال  ،سبق مارغم موبال .أو أكثر محدد

الواردة في  ةالواجبعنه بعد تطبيق إجراءات العناية  اإلبالغتحديد ذلك الحساب كحساب أمريكي واجب 

 األول. لحقملا

من قبل  الياملحساب الأو املحدد كصاحب املججل يعني الشخ   مصطلح "صاحب حساب" -ث ث 

 ل، الشخ  ُيعاملال ألغراض هذه االتفاقية، لحساب. و املاسكة لاملؤسسة املالية 
ً
لمؤسسة املالية، خالفا

 ملنفعة أو لحساب شخ  آخر بصفته
ً
 ماليا

ً
  الذي يمتلك حسابا

ً
 أو  وكيال

ً
 أو أمينا

ً
 مستشار أو  حارسا

ً
ا

 استثماري
ً
 على أنه صاحب الحسابأو وسيط ا

ً
خر على أنه هو صاحب الحساب. اآل   ويعامل ذلك الشخ ،ا

التي تنظم أو الية املؤسسة املال يشمل مصطلح "مؤسسة مالية"  ،مباشرة الجملة السابقةألغراض و 

صاحب  يعد ،بإيراد سنوي عقد الأو نقدية تأمين بقيمة العقد في إقليم أمريكي. وفي حالة تؤسس 

وإذا لم يكن  .املستفيد من العقد أو تغيير على القيمة النقدية له الحصول شخ  مخول هو أي  الحساب

 أييكون صاحب الحساب  ،هنا  شخ  بإمكانه الحصول على القيمة النقدية أو تغيير املستفيد

دفوعات في الحصول على يتمتع بحق مكتسب شخ  أي و  باعتباره املالكفي العقد  تسميته يتمشخ  
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كصاحب  ُيعامل ،السنوي  يراداإل أو عقد  نقدية تأمين بقيمةالعقد أجل بموجب بنود العقد. وعند حلول 

  .بموجب العقدالدفوعات على  للحصول كل شخ  مخول حساب 

أو كة اشر أو  ،في الواليات املتحدة امقيمشخصا أو  اأمريكي ايعني مواطن "شخص أمريكي" مصطلح -ج ج 

مؤسسة  أو  ،والية فيها يات املتحدة أو أيقوانين الوال بمقتض ى في الواليات املتحدة أو  منظمةشركة 

إصدار أوامر أو أحكام بموجب القانون الساري سلطة الواليات املتحدة بحكمة مل( 1ائتمانية إذا كان )

( لدى شخ  أمريكي أو أكثر سلطة 2بجميع القضايا املتصلة بإدارة املؤسسة االئتمانية و)جوهريا تتعلق 

متوفي إذا كان مواطنا أمريكيا أو مقيما  ةأو ترك ،انيةالتحكم في جميع القرارات الجوهرية للمؤسسة االئتم

 .األمريكي اإليرادات الداخليةلقانون ( وفقا ج ج) 1. ويتم تفسير هذه الفقرة الفرعية في الواليات املتحدة

( شركة يتم تداول أسهمها بشكل 1بخالف: ) اأمريكي ايعني شخص "شخص أمريكي محدد" مصطلح -ح ح 

من  ذاته املوسع التجمع  في شركة عضو  أي( 2أو ) ،أو أكثر لألوراق املالية   منظمةمنتظم في سوق 

 ،األمريكي اإليرادات الداخليةقانون ( من e( )2) 1471في القسم  هو معرفكما  ،الشركات املرتبطة

 أي( 4أو ) ،كليا جهاز تملكهأو وكالة  أيالواليات املتحدة أو  (3)أو  ،(1) البندفي منصوص عليها شركة ك

 وكالة أو جهاز  أيأو  ،ا سبق ذكرهملتقسيم سياس ي فرعي  أو والية من الواليات املتحدة أو إقليم أمريكي 

منظمة معفاة من الضرائب بموجب القسم  أي( 5أو  ) بالكامل أي واحد أو أكثر مما سبق ذكره،يملكه 

501 (aمن )  7701د كما هو محدد في القسم تقاعمخطل فردي للمريكي أو األ  اإليرادات الداخليةقانون 

(a( )37 من ) قانون من  581في القسم  كما هو ُمّعرفبنك  أي( 6أو ) ،األمريكي اإليرادات الداخليةقانون

 856القسم تم تعريفها بمؤسسة ائتمانية لالستثمار العقاري كما  أي( 7أو ) ،األمريكي اإليرادات الداخلية

قانون من  851لقسم ل طبقاشركة استثمار منظمة  أي( 8أو ) ،يكياألمر  اإليرادات الداخليةقانون من 

في الواليات املتحدة كيان مججل في لجنة األوراق املالية والبورصات  أيأو  األمريكي اإليرادات الداخلية

كما  مشتر صندوق ائتماني  أي( 9أو ) ،(U.S.C. 80a-64 15) 1940بموجب قانون شركات االستثمار لسنة 

مؤسسة ائتمانية معفاة  أي( 10أو ) ،األمريكي اإليرادات الداخليةقانون ( من a) 584ف في القسم ر هو ُمعّ 

في القسم منصوص عليها أو  األمريكي اإليرادات الداخليةقانون ( من c) 664من الضرائب بموجب القسم 

4947 (a( )1من )  سلع أو الو أالية املوراق أل لوسيل أي ( 11أو ) ،األمريكي اإليرادات الداخليةقانون

والعقود  ةاملستقبليالعقود و  االفتراض يذات األصل األساسية شتقة )بما في ذلك العقود املالية املدوات األ 

 أي (12أو ) ،منها اآلجلة والخيارات( املججلة على هذا النحو بموجب قوانين الواليات املتحدة أو أي والية

( أي مؤسسة 13أو ) ، األمريكي اإليرادات الداخليةقانون من ( c) 6045ُمّعرف في القسم  و سمسار كما ه

من ( g) 457أو بالقسم  (b) 403بالقسم مخطل منصوص عليه ائتمانية معفاة من الضريبة بموجب 

 .األمريكي اإليرادات الداخليةقانون 

 .ئتمانيةاال ؤسسة على غرار املأو ترتيب قانوني معنوي يعني شخ   ""كيانمصطلح  -خ خ 
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 يعني كيانا ليس شخصا أمريكيا. "كيان غير أمريكي"مصطلح  -د  د

منحة  أيدفع لفائدة )بما في ذلك  أييعني  "خصمللخاضع  أمريكي"مبلغ من مصدر مصطلح  -ذ ذ 

مكافآت و تعويضات و سنوية  ايراداتو  أقساط تأمينو أجور و ومرتبات إيجارات و حص  أرباح و ( إصدار

مثل تلك  تإذا كان ،اأو دوري او قابلة للتحديد سنويأأخرى ثابتة خيل ومدا ارباحو  مكاسبوأي أتعاب و 

يشمل املبلغ من مصدر أمريكي خاضع  ال  ،ما سبقوبالرغم م .من مصادر بالواليات املتحدة ةلغ املدفوعااملب

عامل على أنها مدفوعات مبالغ مدفوعةأي  الضريبي للخصم
ُ
بموجب لوائح الخزانة  خصمللخاضعة  ال ت

 .ذات الصلة يكيةاألمر 

على الكيان اآلخر أو إذا  يسيطر خر إذا كان أي من الكيانين آبكيان "  ذي صلة"كيانا  الكيانيكون  -ر ر 

و غير املباشرة أامللكية املباشرة  السيطرةشمل ت ،. ولهذا الغرضةمشترك لسيطرةكان الكيانان يخضعان 

معاملة  لتونسيجوز  ،ما سبقوبالرغم مكيان. ال أصول قيمة من ألكثر من خمسين باملائة من األصوات أو 

املوسع  التجمعنفس ينتميان لخر إذا لم يكن الكيانان آنه ليس كيانا ذي صلة بكيان أكيان ما على 

 .األمريكي اإليرادات الداخليةقانون ( من e( )2) 1471كما هو ُمّعرف في القسم لشركات مرتبطة 

 دافع الضرائب األمريكي.ل الفدرالي رقم التعريفيعني  ب األمريكي"ئ"رقم تعريف دافع الضرامصطلح  -ز ز 

 .يعني رقم تعريف دافع الضرائب التونس ي "رقم تعريف دافع الضرائب التونس ي"مصطلح  -س س 

على  السيطرةن الذين يمارسون ييعني األشخاص الطبيعي "املسيطرونشخاص األ"مصطلح  -ش ش 

ن وجد( إالوص ي )و  ألمناءاو  يقصد بهذا املصطلح املتصرف ،مانيةلمؤسسة االئتل وبالنسبةكيان ما. 

 ،على املؤسسة االئتمانية سيطرة مطلقة وفعالةخر يمارس آي شخ  طبيعي أواملستفيدون أو فئة منهم و 

  قانونيالرتيب تال في حالةو
ً
 مراكز املصطلح األشخاص الذين يشغلون بهذا يقصد  االئتمانؤسسة مل خالفا

 .توصيات مجموعة العمل املاليوفقا ل" املسيطرونبهة. ويتم تفسير مصطلح "األشخاص أو مشامعادلة 

بموجب قانون  الذي يحمله في ذلك الوقتاملعنى  هذا االتفاق ضمن مصطلح غير ُمّعرفيكون لكل  .2

على معنى  السلطتان املختصتان تتفقما لم يتطلب السياق خالف ذلك أو  ،هذا االتفاقالطرف الذي يطبق 

املعمول الجبائية القوانين معتمد في معنى أي قدم يُ و  ،(الداخليتر  )وفق ما هو مسموح به بموجب القانون مش

 .لهذا الطرفخرى في القوانين األ  املعتمدبها لدى ذلك الطرف على املعنى 
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 2املادة 

 املعلومات  على الحصول االلتزامات املتعلقة ب

 وتبادل هذه املعلومات عنها اإلبالغ الواجببالحسابات  الخاصة

 

على املعلومات املحددة بالفقرة الثانية  كال الطرفينحصل ي ،هذا االتفاقمن  3املادة  أحكاممع مراعاة  .1

 و عنها اإلبالغ واجب المن هذه املادة فيما يتعلق بكافة الحسابات 
ً
 بصفةتبادل هذه املعلومات يتم سنويا

 .تفاقيةاالمن  26 املادةطبقا ألحكام  توماتيكيةو أ

 :هي املعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها .2

مبلغدة تونسدية كدل مؤسسدة ماليدة  لددىكل حساب أمريكي واجدب اإلبدالغ عنده  وبخصوص ،تونسبالنسبة ل (أ

 هي:

كددون صدداحب األمريكددي لكددل شددخ  أمريكددي محدددد ي عنددوان ورقددم تعريددف دافددع الضددرائبالسددم و اال  (1)

بعدددددد تطبيدددددق إجدددددراءات العنايدددددة  يحدددددددالدددددذي  مريكدددددياأل  كيدددددان غيدددددر الوفيمدددددا يتعلدددددق ب .الحسدددددابذلدددددك 

هدددددذا الشدددددخ   يكدددددون و  أو أكثدددددر  مسددددديطر شدددددخ  لددددده  بدددددأنالواجبدددددة املنصدددددوص عليهدددددا بدددددامللحق األول 

الضدددرائب األمريكدددي  دافدددع عندددوان ورقدددم تعريدددفالسدددم و اال  ،محددددد أمريكدددي )األشدددخاص( هدددو شدددخ 

 ؛محدد)إن وجد( لذلك الكيان ولكل شخ  أمريكي 

 ؛في حال عدم وجود رقم حساب( املعادل الوظيفيرقم الحساب )أو  (2)

 ؛املبلغةالتونسية سم ورقم تعريف املؤسسة املالية ا (3)

عقدددد تدددأمين ل بالنسدددبةالقيمدددة النقديدددة أو قيمدددة االسدددترداد رصددديد أو قيمدددة الحسددداب )بمدددا فدددي ذلدددك و  (4)

 ،أخدرى مناسدبة إبالغأو أي فترة  املعنية اإلداريةنهاية السنة ( في سنوي  إيرادبأو عقد  نقديةبقيمة 

 ؛خالل تلك السنة غالق الحسابإ في صورةمباشرة قبل الغلق أو 

 :حفظحساب  ألي وبالنسبة (5)

اإلجمالي  جموعاملو  األرباحملبلغ اإلجمالي جموع املو  لفائدةاملبلغ اإلجمالي جموع امل (أ)

لذي يتم ا في الحساب، املحتفظ بها األصول من  املتأتية ملداخيل األخرى املبلغ 



11 

 

الحساب( خالل السنة فيما يتعلق ب)أو  دفعه أو إضافته في كل حالة للحساب

 ؛أخرى مناسبةإبالغ أو أي فترة  اإلدارية

الذي يتم  ،مال األ  استردادمن بيع أو  املتأتية اإليرادات اإلجمالي ملبلغ جموعاملو  (ب)

ى مناسبة أخر إبالغ فترة أي أو  اإلداريةلحساب خالل السنة دفعه أو إضافته ل

 أو  أميناملبلغة كحافظ أو سمسار أو التونسية املؤسسة املالية  خاللها تصرفت

 وكيل عن صاحب الحساب.في خالف ذلك ك

لحسددداب خدددالل ل املضدددافاملددددفوع أو  فائددددةلاملبلدددغ اإلجمدددالي جمدددوع املإيدددداع، حسددداب  ألي بالنسدددبةو  (6)

 ؛أخرى مناسبة إبالغ أو أي فترة اإلداريةالسنة 

مدددددن هدددددذه املدددددادة،  (6)(أ)2و أ (5)(أ)2 ةالفرعيدددد ةحسددددداب غيدددددر منصددددوص عليددددده بدددددالفقر  يأل بالنسددددبة و  (7)

خدالل  فيمدا يتعلدق بالحسدابلحسداب صداحب ا أو املضداف لصدالحاملدفوع لمبلغ اإلجمالي ل جموعامل

التونسدددددية املؤسسدددددة املاليدددددة  خاللهدددددا والتدددددي كاندددددتأخدددددرى مناسدددددبة إبدددددالغ أو أي فتدددددرة  اإلداريدددددةالسدددددنة 

لصددداحب  تدددم إرجاعهدددا املجمدددع ألي دفعدددات املبلدددغ ، بمدددا فدددي ذلدددكديناملدددلتدددزم أو لطدددرف املهدددي ااملبلغدددة 

 .أخرى مناسبة إبالغأو أي فترة  اإلداريةالحساب خالل السنة 

كددددل مؤسسددددة ماليددددة  لدددددىواجددددب اإلبددددالغ عندددده تونسدددد ي كددددل حسدددداب  وبخصددددوص، للواليددددات املتحدددددة بالنسددددبة (ب

 هي:مبلغة  أمريكية

يكددددون و  بتدددونس شددددخ  مقددديم أليبالنسدددبة  التونسددد يدافدددع الضددددرائب سدددم وعندددوان ورقددددم تعريدددف ا (1)

  ؛صاحب الحساب

 ؛الوظيفي في حالة غياب رقم حساب( عادلرقم الحساب )أو املو  (2)

 ؛املبلغةاألمريكية سم ورقم تعريف املؤسسة املالية او  (3)

 ؛يداعاإل حساب للفوائد املدفوعة ل اإلجماليبلغ املو  (4)

 ؛لحساب املتأتية من مصدر أمريكيل املضافةدفوعة أو حص  األرباح املل اإلجماليواملبلغ  (5)
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إلددى الحددد الدددذي لحسدداب ل املضدددافةمدددن مصدددر أمريكددي املدفوعددة أو  أخددرى  ملددداخيل اإلجمدداليواملبلددغ  (6)

 F الفرعدددي العنددوانمدددن  61 البددابأو  A العنددوان الفرعددديإلبددالغ بمقتضددد ى البدداب الثالدددث مددن يخضددع ل

 .ياالمريك اإليرادات الداخليةقانون  من

 

 3املادة 

 تتبادل املعلوماطرق و روزنامة 

عات و الدفوتكييف مبلغ  يجوز تحديد، هذا االتفاقمن  2باملادة  بتبادل املعلومات الوارد تزاملاال لغاية .1

 يجوز تحديدكما  ،التونس يالضريبي وفقا ملبادئ التشريع  عنه اإلبالغواجب أمريكي حساب ب فيما يتعلقاملنجزة 

تونس ي واجب اإلبالغ عنه وفقا ملبادئ القانون الفدرالي حساب فيما يتعلق بوعات املنجزة الدف تكييفمبلغ و 

 في مادة الضرائب على الدخل. األمريكي

 العملة املعلومات املتبادلة تحدد، هذا االتفاقمن  2الوارد باملادة  بتبادل املعلومات تزاملاال لغاية .2

 .كل مبلغ معنيتحرير ب املعتمدة

الحصول على املعلومات وتبادلها فيما يتم ، هذا االتفاقمن  2لفقرة الثانية من املادة بافيما يتعلق  .3

 :يلي ، باستثناء ماتليهاوالسنوات التي  2014بسنة يتعلق 

 بالنسبة لتونس: (أ

املعلومات  ال تخ  إال  2014 سنةاملعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة ل( 1)

 ؛هذا االتفاقمن  2من املادة  (4)(أ) 2إلى  (1))أ( 2من رات الفرعية املنصوص عليها بالفق

هي املعلومات املنصوص عليها  2015 سنةيتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لساملعلومات التي و ( 2)

 مجموع اإليرادات باستثناء، هذا االتفاقمن  2من املادة  (7)(أ) 2إلى  (1))أ( 2 من بالفقرات الفرعية

 ؛هذا االتفاقمن  2من املادة ( ب)(5)(أ) 2بالفقرة الفرعية  اصوص عليهاملن

 هي والسنوات التي تليها 2016 سنةاملعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لو ( 3)

 .هذا االتفاقمن  2من املادة  (7)(أ)2إلى  (1)(أ) 2من  املعلومات املنصوص عليها بالفقرات الفرعية
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 2014الحصول عليها وتبادلها بخصوص سنة  سيتماملعلومات التي ، املتحدة إلى الواليات بالنسبة (ب

هذا من  2 املادة)ب( من 2املعلومات املنصوص عليها بالفقرة الفرعية  جميع هيوالسنوات التي تليها 

 .االتفاق

مؤسسة  تفظ بهتحعنه  اإلبالغبكل حساب واجب  وفيما يتعلقمن هذه املادة،  3الفقرة  وبالرغم من .4

 من مالية مبلغة 
ً
 ال يطالب، هذا االتفاقمن  6من املادة  3 ، ومع مراعاة الفقرةاتخاذ القرارتاريخ اعتبارا

ألي شخ   على رقم تعريف دافع الضرائب التونس ي أو رقم تعريف دافع الضرائب األمريكيالحصول ب الطرفان

ذلك املؤسسة املالية املبلغة  ملفاتتضمن ت إذا لم، لةإدراجه ضمن املعلومات املتبادو ، حسبما ينطبقمعني، 

ضمن املعلومات املتبادلة،  انهدرجيعلى تاريخ ميالد الشخ  املعني و  الطرفان حصلي ،. وفي هذه الحالةالرقم

  هذا التاريخ. املؤسسة املالية املبلغة فاتملتضمنت إذا 

 هذا االتفاقمن  2علومات املنصوص عليها باملادة امليتم تبادل من هذه املادة،  4و 3الفقرتين  مع مراعاة .5

التي تتعلق بها املعلومات، أو في  اإلداريةفي التاريخ الالحق من التاريخين التاليين: تسعة أشهر بعد نهاية السنة 

 .2املادة  بموجبالطرف بتبادل املعلومات  التزام مفعول  سريانل( من سبتمبر الالحق 30الثالثين )

 أو  االواليات املتحدة اتفاقفي وتونس في  تاناملختص نالسلطتاتبرم  .6
ً
 التراض ي بموجب إجراءات ترتيبا

 يتضمن: تفاقيةاالمن  25 باملادةاملنصوص عليها 

 ؛هذا االتفاقمن  2للمعلومات املنصوص عليها باملادة  توماتيكيو األ التبادل  التزاماتإجراءات  وضع (أ

  ؛هذا االتفاقمن  5تطبيق املادة ا قد يقتضيه التي جراءاتاإل قواعد و الضبل و  (ب

  وضع ،االقتضاءعند و  (ت
ّ
)ب( من املادة  1غ عنها بموجب الفقرة الفرعية إجراءات لتبادل املعلومات املبل

 .هذا االتفاقمن  4

، بما في يةاالتفاقضمن األخرى املنصوص عليها  ةالحمايإجراءات لسرية و لتخضع كل املعلومات املتبادلة  .7

 الستخدام املعلومات املتبادلة. قيدةامل األحكامذلك 

السلطة املختصة إثر دخول هذا االتفاق حيز التطبيق، تقدم كل سلطة مختصة إشعارا مكتوبا إلى  .8

 املالئمة الحماية ضوابل)أ( السلطة املختصة األخرى وضعت  تطمئن إلى أن جهة االختصاص لدياألخرى عندما 

استعمالها إال ألغراض جبائية، و)ب(  وعدم سرية هذا االتفاقإطار املعلومات املتحصل عليها في  بقاءلضمان 

ضبوطة لضمان تبادل معلومات صحيحة وسرية )بما في ذلك اإلجراءات امل فعالةلعالقة تبادل  األساسيةالبنية 

 اتطلب و أاملتعلقة بالتبادل  املسائل واإلشكاليات لحل ةتمثبرات قدو  موثوق بها فعالةفي اآلجال واتصاالت و

تان بحسن نية إلى املختص وتسعى السلطتان. بدون إبطاء (هذا االتفاقمن  5 املادة أحكام تطبيقو  التبادل

 املذكورة. األساسيةالضمانات والبنية لدى كل جهة اختصاص تثبت من أن للاالجتماع 
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في  التنفيذحيز  هذا االتفاقمن  2لمادة ل طبقا هاوتبادلعلى املعلومات الطرفين للحصول  التزاماتتدخل  .9

سبق، وفي حالة  ماوبالرغم م. ه املادةهذمن  8 بالفقرة اعليه املنصوصمن االشعارات  كتابيتاريخ آخر إشعار 

املنصوص عليها  األساسيةالضمانات والبنية  لديهاأن الواليات املتحدة إلى السلطة التونسية املختصة  اطمئنان

من أن  للتحققإضافية تكون الزمة للسلطة األمريكية املختصة  آجاال  لكنو من هذه املادة،  8ضمن الفقرة 

حصول على املعلومات املشار بالتونس زام تلايدخل ، األساسيةمثل هذه الضمانات والبنية  توفر لديهاقد تونس 

 الصادر عن السلطة التونسية الكتابي يز التطبيق بتاريخ اإلشعار حوتبادلها  هذا االتفاقمن  2إليها باملادة 

 من هذه املادة. 8املختصة إلى السلطة األمريكية املختصة طبقا للفقرة 

 2دخوله حيز التطبيق في حال عدم التنفيذ الفعلي للمادة  منشهرا  12 بعد هذا االتفاقيتوقف العمل ب .10

 .األجلمن هذه املادة في ذلك  9الطرفين طبقا للفقرة ألي من بالنسبة  كوذل هذا االتفاقمن 

 

 4ادة امل

 التونسيةعلى املؤسسات املالية  األجنبيةطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات ت

عامل .املبلغةالتونسية معاملة املؤسسات املالية  .1
ُ
 ةممتثلباعتبارها مبلغة تونسية كل مؤسسة مالية  ت

امتثال تونس في حالة ه بموجب الضريبي خصموال تخضع لل األمريكي اإليرادات الداخليةقانون من  1471للقسم 

عندما و ، املبلغةالتونسية فيما يتعلق بتلك املؤسسة املالية  هذا االتفاقمن  3و 2بموجب املادتين اللتزاماتها 

 : بما يلي هذه األخيرة تقوم

عنها وفق الفقرة  اإلبالغاملعلومات املطلوب  تبليغعنها، و  اإلبالغمريكية الواجب الحسابات األ  ديتحد (أ

  هذا االتفاقمن  2ادة من امل)أ( 2الفرعية 
ً
 اآلجال فيوذلك  ،سلطة املختصة التونسيةللسنويا

 ؛هذا االتفاقمن  3املنصوص عليها باملادة الطرق بو 

كل مؤسسة مالية  سما، ب2016و 2015لسنتي وإبالغ السلطة التونسية املختصة سنويا، بالنسبة  (ب

 ؛اتالدفوعلهذه الجملي واملبلغ أمواال إليها  دفعتغير مشاركة 

متثال لقانون اال  لكترونياإل على موقع التججيلالعمل للتججيل الجاري بها لمقتضيات االمتثال لو  (ت

 ؛التابع ملصلحة الضرائب األمريكية األجنبيةالضريبي للحسابات 

مؤسسة مالية غير  أليمدفوع الضريبي مبلغ من مصدر أمريكي خاضع للخصم  أي% من 30وخصم  (ث

كوسيل مؤهل  ناشطة( 1بلغة )املالتونسية الية املؤسسة امل فيه تكون  وذلك بالقدر الذيمشاركة، 

الرئيسية ( اختار أن يتحمل املسؤولية الداخلية األمريكي قانون اإليراداتمن  1441)ألغراض القسم 
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الداخلية  قانون اإليراداتمن  Aعنوان الفرعي من البموجب الباب الثالث  الضريبي للخصم

 الضريبي تقوم بالخصمأجنبية  ةكاشر تنشل بصفة أجنبية اختارت أن كة اشر ( 2أو )  ،األمريكي

 يةمؤسسة ائتمان( 3(، أو )الداخلية األمريكي قانون اإليراداتمن  1471و 1441)ألغراض القسمين 

من  1471و 1441 )ألغراض القسمين تقوم بالخصم يةائتمان مؤسسةعمل كتأن  تاختار  ةأجنبي

   ؛(األمريكي الداخلية قانون اإليرادات

)ث( من هذه 1نصوص عليها بالفقرة الفرعية املاملالية التونسية املبلغة غير  وبالنسبة للمؤسسة (ج

 مبلغا ماليا من مصدر أمريكي خاضع إلى الخصمؤسسة مالية غير مشاركة ألي م املادة والتي تدفع

ر لذلك دافع مباش أليغة توفر املؤسسة املالية التونسية املبل ،تتصرف كوسيل في ذلك أو  ،الضريبي

لخصم واإلبالغ للقيام بااملعلومات املطلوبة الضريبي خاضع إلى الخصم المن مصدر أمريكي  املبلغ

 .فيما يتعلق بذلك املبلغ

 خصملل 1املبلغة التي ال تتوفر فيها شروط الفقرة التونسية ، ال تخضع املؤسسة املالية سبق اوبالرغم مم

مصلحة الضرائب  كانتإذا  إال  الداخلية األمريكي قانون اإليراداتمن  1471وفق القسم  الضريبي

 األمريكية 
ُ
مؤسسة مالية غير مشاركة وفق الفقرة الفرعية عامل تلك املؤسسة املالية التونسية املبلغة كت

 .هذا االتفاقمن ( 5))ب( من املادة  2

مبلغدة تونسدية ماليدة  ات املتحددة مؤسسدةالواليد تطالدبال  .املمتنعةالقواعد املتعلقة بالحسابات  تعليق  .2

فيمددددا يتعلددددق بحسدددداب الداخليددددة األمريكددددي  قددددانون اإليددددراداتمددددن  1472أو  1471ضددددريبة بموجددددب القسددددم الخصددددم ب

( أو الداخليدة األمريكددي قدانون اإليدرادات( مدن d()6)1471فدي القسدم تدم تعريفده )كمدا ممتندع حسداب صداحب  بحدوزة

 سدددددلطة املختصدددددة فدددددي الواليدددددات املتحددددددة املعلومدددددات املنصدددددوص عليهدددددا بدددددالفقرةأن تغلدددددق هدددددذا الحسددددداب إذا تلقدددددت ال

فيمددا يتعلددق بددذلك  هددذا االتفدداقمددن  3املددادة  أحكدداموذلددك مددع مراعدداة  ،هددذا االتفدداقمددن  2مددن املددادة  )أ(2 الفرعيددة

 .الحساب

 ونسددددددديةالتالتقاعدددددددد أنظمدددددددة الواليدددددددات املتحددددددددة  تعامدددددددل .التونسةةةةةةةيةالتقاعةةةةةةةد ألنظمةةةةةةةة املعاملةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة  .3

 ،يدددددينفمع فعليدددددين ينمسدددددتفيدكمتثلدددددة أو امل فدددددي حكدددددممؤسسدددددات ماليدددددة أجنبيدددددة كامللحق الثددددداني بددددد نصدددددوص عليهددددداامل

 حسددددب
ً
 . ولهددددذاالداخليددددة األمريكددددي قددددانون اإليددددراداتمددددن  1472و 1471وذلددددك ألغددددراض القسددددمين  ،ما يكددددون مناسددددبا

ترتيدب  أي و أالتونسد ي  للقدانون خاضدع و  بتونسموجود أو  مؤسس نكيا أي التونس يالتقاعد يشمل نظام  ،الغرض

تلدك الخددمات لتدوفير دخدل  لتحقيدقأو تقاعدد جرايدة أو خددمات لتدوفير  تدم وضدعه تعاقدي أو قانوني محدد مسدبقا

 .الجبايةو  الرعايةو  التبليغو والتوزيع  ةباملساهم لتنظيم فيما يتعلقليخضع و التونسية قوانين لل طبقا
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الفعليةةين  ينسةةتفيداملو متثلةةة فةةي حكةةم امل التةةي تعت ةةر األجنبيةةة األخةةر   ومعاملةةة املؤسسةةات املاليةةة تحديةةد .4

عامل .يينعفامل
ُ
متثلدة فدي حكدم املمؤسسدة ماليدة أجنبيدة كغيدر مبلغدة تونسدية كدل مؤسسدة ماليدة الواليات املتحدة  ت

 حسب ،معفىفعلي  مستفيدكأو 
ً
 الداخليدةاإليدرادات مدن قدانون  1471القسدم  تطبيدق لغايدةوذلك  ،ما يكون مناسبا

 األمريكي.

ذا إ .غيةةةر مشةةةاركةالتةةةي تكةةةون مؤسسةةةات ماليةةةة ذات الصةةةلة والفةةةروع خاصةةةة متعلقةةةة بالكيانةةةات  قواعةةةد .5

أو  3الفقرة بد مدذكورةأو املدادة مدن هدذه  1الفقرة بداملدذكورة  لشدروطمسدتوفية ل ،تونسدية مؤسسدة ماليدةهندا   كان

أو  تحدددول دون اسدددتيفاء ذلدددك الكيدددان هدددة اختصددداصجفدددي ينشدددل ذي صدددلة كيدددان أو فدددرع ولدددديها  ،مدددن هدددذه املدددادة 4

متثلدة امل التدي تعتبدر فدي حكدماملؤسسة املاليدة األجنبيدة املشداركة أو املؤسسدة املاليدة األجنبيدة  ملعايير ذي الصلة الفرع 

 ُيعامدل ذي صدلة أو فدرع لدديها كيدان إذا كدانأو  ،الداخلية األمريكدي قانون اإليراداتمن  1471القسم لغاية تطبيق 

االنتقاليددة للمؤسسددات املاليددة األجنبيددة املحدددودة  االحكددام ءنتهددااعلددى أندده مؤسسددة ماليددة غيددر مشدداركة فقددل بسددبب 

تظددل  التونسدديةإن تلددك املؤسسددة املاليددة فدد ،والفددروع املحدددودة بموجددب لددوائح وزارة الخزانددة األمريكيددة ذات الصددلة

عامدددل كمؤسسدددة ماليدددة أجنو  هدددذا االتفددداقممتثلدددة لشدددروط 
ُ
 ،معفدددى فعلددديسدددتفيد كممتثلدددة أو امل فدددي حكدددمبيدددة تظدددل ت

 حسب
ً
 -شريطة: ،الداخلية األمريكي قانون اإليراداتمن  1471القسم غاية تطبيق لوذلك  ،ما يكون مناسبا

عام  أن   (أ
ُ
غيدر مشداركة  منفصدلة ماليدة ةمؤسسدك ذي صدلة أو فدرع كل كيان التونسيةاملؤسسة املالية  لت

كدل  عدرفيُ أن و  هذا االتفداقباملنصوص عليها الضريبي  خصمغ والاإلبال  مقتضياتألغراض جميع وذلك 

 ؛مالية غير مشاركة سةمؤس على انهالضريبي  خصمالللمكلفين بنفسه ذي صلة أو فرع كيان 

حسدددددداباته األمريكيددددددة ويقددددددوم بددددددإبالغ املعلومددددددات املتعلقددددددة بهددددددذه ذي صددددددلة يحدددددددد كددددددل كيددددددان أو فددددددرع أن و  (ب

فدددددي  الداخليدددددة األمريكدددددي قدددددانون اإليدددددراداتمدددددن  1471القسدددددم  الحسدددددابات علدددددى النحدددددو املطلدددددوب بموجدددددب

 ؛ذات الصلة املتعلقة بالكيان أو الفرع ذي الصلةالقوانين  التي تسمح بهاالحدود 

حسدابات ال قصدد اسدتقطاببدإجراءات  على وجه التحديدذي الصلة أو الفرع  الكيان ذلك ال يقومأن و  (ت

هدذا الكيدان أو الفدرع  يوجد بهدا التي في جهة االختصاصمقيمين غير بحوزة أشخاص التي هي مريكية األ 

 لددم تؤسددس فددي جهددة االختصدداصمؤسسددات ماليددة غيددر مشدداركة تمسددكها أو الحسددابات التددي ذي الصددلة، 

 ، وأال تسدددتخدم مؤسسدددة ماليدددة تونسدددية أو أي كيدددان آخدددر ذي صدددلةهدددذا الكيدددان أو الفدددرع التدددي يوجدددد بهدددا

أو املدرجددددة  هددددذا االتفدددداقباملنصددددوص عليهددددا االلتزامددددات  ل علددددىللتحايددددذي الصددددلة ذلددددك الكيددددان أو الفددددرع  

 حسب ، الداخلية األمريكي قانون اإليراداتمن  1471بالقسم 
ً
 .ما يكون مناسبا

 :هذا االتفاقمن  3من املادة  5و 3الفقرتين  بالرغم من .زنامةو الر تنسيق  .6

 اإلداريدددةسدددابقة للسدددنة  اريدددةإدبسدددنة  فيمددا يتعلدددقوتبادلهدددا معلومدددات علدددى بالحصدددول  تدددونس متددز تلال  (أ

 هددددااملؤسسددددة املاليددددة األجنبيددددة املشدددداركة مطالبددددة بدددداإلبالغ عن تتعلددددق بهددددا معلومددددات مماثلددددة تكددددون التددددي 

 ؛الخزانة األمريكية ذات الصلةوزارة لوائح  بموجبملصلحة الضرائب األمريكية 
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املؤسسدددددات املاليدددددة فدددددي تبدددددادل املعلومدددددات قبدددددل التددددداريخ الدددددذي تكدددددون فيددددده  تدددددونس بالشدددددروع تلتدددددزمال و  (ب

ملصدددددلحة الضددددرائب األمريكيدددددة بموجدددددب  مماثلددددة معلومدددددات األجنبيددددة املشددددداركة مطالبددددة بددددداإلبالغ عددددن

 ؛لوائح الخزانة األمريكية ذات الصلة

ول سددابقة أل  إداريددةبسددنة  فيمددا يتعلددقوتبادلهدا معلومددات علددى الواليددات املتحدددة بالحصددول  تلتدزمال و  (ت

 ؛وتبادلها علوماتامل على بالحصول  ةمطالب فيهاتكون تونس  إداريةسنة 

 مطالبدةفي تبادل املعلومات قبل التاريخ الذي تكون فيه تدونس  بالشروعالواليات املتحدة  تلتزمال و  (ث

 في تبادل املعلومات.  بالشروع

والتعريفددات  هددذا االتفدداقمددن  1املددادة علددى الددرغم مددن  .تنسةةيق التعريفةةات مةةع لةةوائا وزارة الخرانةةة األمريكيةةة  .7

عنددد تطبيددق تعتمددد، بددأن  التونسدديةسددمح للمؤسسددات املاليددة تأو أن  تعتمدددأن  لتددونسيجددوز  ،بملحقيددهواردة الدد

هددذا فددي  لدده مماثددلتعريددف عددن تعريفددا موجددودا فددي لددوائح وزارة الخزانددة األمريكيددة ذات الصددلة بدددال  ،هددذا االتفدداق

 .هذا االتفاقأغراض  معهذا التطبيق يتعارض  أال وذلك شريطة  ،االتفاق

 

 5ادة امل

 والتطبيقمتثال التعاون بشأن اال 

  

 كددددددون يعنددددددما  للطدددددرف اآلخدددددر السدددددلطة املختصددددددة ختصدددددة املسدددددلطة التشددددددعر  .واإلداريةةةةةةالبسةةةةةيطة  األخطةةةةةا  .1

 للسلطة املختصة 
ً
يمكدن أن تكدون قدد أدت أخدرى بسيطة أن أخطاء إدارية أو أخطاء بسبب لالعتقاد  املذكورة أوال

للطدرف السدلطة املختصدة وتطبق  .هذا االتفاقلأخرى و أدت إلى تجاوزات أ منقوصةو أمغلوطة إلى إبالغ معلومات 

أو مكتملددة  ( للحصددول علددى معلومددات مصددّ حة و الجدداري بهددا العمددلالعقوبددات )بمددا فددي ذلددك  الددداخليقانونهددا  اآلخددر 

 .هذا االتفاقأو ملعالجة التجاوزات األخرى ل

 . متثال الهامعدم اال  .2

أن  األولددىالسددلطة املختصددة  تقددرر عندددما للطددرف اآلخددر السددلطة املختصددة  ختصددةاملسددلطة التشددعر  (أ

وذلددددك فيمددددا يتعلددددق بمؤسسددددة  ،هددددذا االتفدددداقباملنصددددوص عليهددددا هنددددا  عدددددم امتثددددال هددددام للواجبددددات 

الدددداخلي قانونهدددا  السدددلطة املختصدددة للطدددرف اآلخدددر تطبدددق و . ى خدددر األ  االختصددداصبجهدددة ماليدددة مبلغدددة 

ضدددمن وثيقدددة  ( ملعالجدددة عددددم االمتثدددال الهدددام املوصدددوفهدددا العمدددلالجددداري بالعقوبدددات )بمدددا فدددي ذلدددك 

 .اإلشعار
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فدي  أمدر عددم االمتثدال تطبيق القانون  تدابير  تحللم إذا ، بلغةاملتونسية الالية املؤسسة في حالة امل (ب

تعامدل الواليدات املتحددة املؤسسدة املاليدة  ،متثدال الهدامإشعار بعددم اال أول  من تاريخشهرا  18 أجل

 )ب(. 2هذه الفقرة الفرعية طبقا لكمؤسسة مالية غير مشاركة املبلغة  ةالتونسي

للمؤسسدات املاليدة املبلغدة أن  التدرخي  لكدل طدرفيجدوز  .للخةدماتمسةدية على أطةرا  أخةر   االعتماد .3

علددددى تلددددك املؤسسددددات املاليدددددة طددددرف الالتددددي يفرضددددها  للوفدددداء بااللتزامدددداتخدددددمات لل أطددددراف أخددددرى مسدددددية تسددددتخدم

املؤسسددات املاليددة لتزامددات تبقددى مددن مسددؤولية هددذه االغيددر أن  ،االتفدداق ملددا هددو منصددوص عليدده فددي هددذاطبقددا  املبلغددة

 املبلغة.

ممارسدددات مدددن اعتمددداد املؤسسدددات املاليدددة  ملندددع تددددابير  ، حسدددب الضدددرورة،الطرفدددان يطبدددق .التفصةةة ي تفةةةادي  .4

 .هذا االتفاقاملنصوص عليها ضمن  اإلبالغ واجبات التحايل علىية ابغ

 

 6ادة امل

 تبادل املعلومات والشفافيةفاعلية االلتزام املتبادل بمواصلة تعرير 

 

قر  .باملثل املعاملة .1
ُ
 تومداتيكيو األ التبدادل كافئدة مدن تتحقيدق مسدتويات م بضدرورةحكومة الواليات املتحددة  ت

ة لشددفافيلتحسددين مددن الزيددد املالواليددات املتحدددة ب حكومددة تلتددزمو باملثددل مددع تددونس.  املعاملددةللمعلومددات علددى أسدداس 

 ودعمهددا ذات الصددلةالقددوانين  الدددفاع عددنو  اللدوائحاعتمدداد  مدن خددالل السددعي إلددىوتددعيم عالقددة التبددادل مددع تددونس 

 للمعلومات. توماتيكيو األ تكافئة من التبادل املستويات تلك املتحقيق ل

، عمدلبال يتعهدد الطرفدان .العابرة والعائةدات اإلجماليةة معالجة الدفوعات .2
ً
 ،الشدريكة ومدع السدلطات معدا

الضدددددريبي للددددددفوعات األجنبيدددددة  خصدددددمال اتسياسددددد تحقيدددددق أهددددددافلتطدددددوير منبجيدددددة بديلدددددة عمليدددددة وذات فاعليدددددة ل

 .بما يقل  األعباء العابرة والعائدات اإلجمالية

عنهددا التددي إلبددالغ الواجددب االحسددابات  فيمددا يخدد  .اتخةةاذ القةةراراملحةةتفظ اهةةا فةةي تةةاري  الحسةةابات  توثيةةق .3

 :اتخاذ القرارتاريخ مؤسسة مالية مبلغة في بها  تحتفظ

والسدددنوات  2017سددنة  فيمددا يخددد ، قصددد اإلبدددالغ 2017جددانفي  1فدددي أجددل أقصددداه  تتعهددد تددونس، (أ

التي تليها، بوضع قواعد تلزم املؤسسات املالية التونسدية املبلغدة بالحصدول علدى رقدم تعريدف دافدع 

( مدن املدادة 1)أ() 2قتضديات الفقدرة الفرعيدة أمريكدي محددد طبقدا مل شدخ كل لالضرائب األمريكي 

 ،من هذا االتفاق 2
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 2017سددنة  فيمددا يخدد بددالغ قصددد اإل ، 2017جددانفي  1 فددي أجددل أقصدداه، تتعهددد الواليددات املتحدددةو  (ب

رقددم علددى لحصددول بااملبلغددة  األمريكيددة قواعددد تلددزم املؤسسددات املاليددة بوضددع والسددنوات التددي تليهددا،

 كددددل صدددداحب حسدددداب تونسدددد ي ل واإلبددددالغ عندددده وذلددددك التونسدددد يتعريددددف دافددددع الضددددرائب 
ً
يملددددك حسددددابا

 .هذا االتفاقمن  2( من املادة 1)ب() 2الفقرة الفرعية  ملقتضياتطبقا  عنه بالغواجب اإل 

 

 7املادة 

 تطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية  االتساق في

 الشريكة السلطات على

 

متثددال الضددريبي للحسددابات األجنبيددة االتفدداق املتعلددق بتطبيددق قددانون اال هددذا  أو امللحددق األول مددن 4 طبقددا للمددادة .1

 شدددددرط  بدددددأياالنتفدددداع لتدددددونس يتددددداح علددددى املؤسسدددددات املاليدددددة التونسددددية، 
ً
شدددددريكة أخدددددرى  لسددددلطةُيمدددددنح  أكثددددر تفضددددديال

تددونس  املحمولددة علددىلتزامددات االبتنفيددذ نفددس  السددلطة الشددريكة األخددرى ثنددائي موقددع تلتددزم بموجبدده  بموجددب اتفدداق

مدن  بداملوادو  مدابه لدواردةوالشدروط ا املقتضدياتنفدس  مدع مراعداة ،هذا االتفداقمن  3و 2املادتين عليها ب واملنصوص

 .هذا االتفاقمن  9إلى  5

2.  
ُ
  طو شددر مددن هددذه ال أيتددونس بددت املتحدددة الواليدداشددعر ت

ً
  تلددك الشددروط وتطبددق ،األكثددر تفضدديال

ً
 األكثددر تفضدديال

 
ً
 تفدداقاال ىعلددالتوقيددع تدداريخ  منددذ وسددارية املفعددول  ذا االتفدداقبهدد مددذكورةت ا لددو كانددكمدد هددذا االتفدداقبموجددب  تلقائيددا

 
ً
  متضمنا

ً
 تطبيقها.كتابيا  تونسترفض ما لم وذلك الشروط األكثر تفضيال

 

 8املادة 

 

  التعديالتو  املشاورات

الجددراءات ا التخدداذ التشدداور الطددرفين طلددب  ألي مددن يجددوز ، صددعوبات فددي تطبيددق هددذا االتفدداق ت أينشددأ إذا .1

  .االتفاقهذا تنفيذ  لضماناملناسبة 

حيدز التنفيددذ  ذلدك التعددديليدددخل و  .بمقتضدد ى اتفداق كتددابي متبدادل بددين الطدرفين هددذا االتفداقتعدديل  يجدوز  .2

تفداق علددى يدتم االمدا لدم ، هدذا االتفداقمدن  10 املددادةمدن  1الفقرة بد املنصدوص عليهداطبقدا لدنفس اإلجدراءات 

 ،خالف ذلك
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 9املادة 

 قانامللح

 . هذا االتفاقجزءا ال يتجزأ من  يشكل امللحقان

 

 10ادة امل

 االتفاقمدة  

  اريختالفي التنفيذ حيز  هذا االتفاقدخل ي .1
ُ
ل استكمبا اكتابيالواليات املتحدة  شعر فيه تونسالذي ت

 .التنفيذحيز  هذا االتفاقالداخلية الالزمة لدخول  هاإجراءات

يصبح هذا إلى الطرف اآلخر. و  بذلككتابي إشعار بتوجيه بهذا االتفاق العمل الطرفين إنهاء  ألي منيجوز  .2

 
ً
 .بإنهاء العملاإلشعار تاريخ من شهرا  12مدة النتهاء املوالي يوم األول من الشهر الي ف اإلنهاء نافذا

الحاصل في  التقدمبما يعكس ، حسب الضرورة، هذا االتفاق لتعديل ،حسن نيةعن  الطرفانيتشاور  .3

 . همن 6املادة بات املنصوص عليها االلتزام

 

 

 مل
ً
هذا توقيع على لبا حسب األصول املرعية واملفوضان من قبل حكومتيهما ،ا تقدم، قام املوقعان أدناهوإثباتا

 .االتفاق

 

 ال جيةنفس باللغتين العربية واإلنجليزية، لكل منهما أصليتين  متطابقتينفي نجختين ______ بد  هذا االتفاقحرر 
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