إت ـفــاقيـ ــة

بين حكومـة الجمهورية التـونسيــة
و
حكومـة جـمـهـوريــة السـودان

التهرب الضريبي بالنسبة
بشأن تجنّب اإلزدواج الضريبـي ومنع ّ
إلى الضرائب على الدخــل
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إن حكومـة الجمهورية التونسيـة
و
حكومة ج ــمهورية الســودان
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رغبة منهما في إبرام اتفاقية بينهما بشأن تجنّب اإلزدواج الضريبي
التهرب الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل قد
ومنع ّ
اتفقتا على األحكام التالية :

الفصل األول
األشخاص ادلعنيون
تنطبق ىذه االتفاقية على األشخاص ادلقيمُت يف دولة متعاقدة أو يف كلتا الدولتُت
ادلتعاقدتُت.

الفصل الثاني
الضرائب ادلعنية
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-1تنطبق ىذه االتفاقية على الضرائب على الدخل ادلفروضة لفائدة دولة متعاقدة أو إحدى
سلطاهتا احمللية كيفما كانت طريقة االستخالص ( التحصيل).
-2تعترب كضرائب على الدخل ،الضرائب ادلفروضة على الدخل االمجايل أو على عناصر
التصرف ) يف األمالك
الدخل مبا يف ذلك الضرائب على األرباح ادلتـأتية من التفويت ( ّ
ادلنقولة واألمالك العقارية والضرائب على ادلبالغ االمجالية للمرتبات واألجور وكذلك
الضرائب على القيمة الزائدة.
األخص :
-3إن الضرائب احلالية اليت تنطبق عليها االتفاقية ىي على
ّ
أ) فيما يتعلق باجلمهورية التونسية :
 الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيُت ،كات .
 الضريبة على الشر( يشار إليها فيما بعد " بالضريبة التونسية " )
ب) فيما يتعلق بـجمهورية السودان :
 ضريبة الدخل، ضريبة األرباح الرأمسالية .( يشار إليها فيما بعد " بالضريبة السودانية " )
-4تنطبق االتفاقية أيضا على الضرائب ادلستحدثة مستقبال من نوع شلاثل أو مشابو واليت
ديكن أن تضاف للضرائب احلالية أو تعوضها .وتبلغ السلطات ادلختصة التابعة للدولتُت
ادلتعاقدتُت بعضهما البعض بالتعديالت ادلدخلة على تشريعاهتا الضريبية.
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الفصل الثالث
تعاريف عامة
-1حسب مدلول ىذه االتفاقية ما مل يقتض السياق تأويال سلالفا :
أ) تعٍت عبارتا "الدولة ادلتعاقدة" و"الدولة ادلتعاقدة األخرى" تونس أو السودان حسب
السياق.
ب) تعٍت كلمة "تونس" اجلمهورية التونسية مبا يف ذلك ادلناطق احملاذية للمياه االقليمية
التونسية واليت وفقا للقانون الدويل ،ديكن للدولة التونسية أن تباشر داخلها احلقوق
ادلتعلقة بظهر البحر وما حتتو ومواردمها الطبيعية.
ج) تعٍت كلمة " السودان " إقليم مجهورية السودان ،وعندما يستعمل بادلعٌت اجلغرايف
يشمل البحر اإلقليمي وأي منطقة متامخة فيما وراء ادلياه اإلقليمية اليت ديارس عليها
السودان حقوق السيادة ،وفقا للقانون الدويل كمنطقة ديارس عليها احلقوق فيما يتعلق
بقاع البحر وتربتو التحتية ومواردمها الطبيعية.
د) تشمل كلمة "شخص" األشخاص الطبيعيُت والشركات وكل رلموعات األشخاص
األخرى.
ىـ) تعٍت كلمة "شركة" كل شخص معنوي أو كل كيان يعترب مبثابة شخص معنوي
لغرض فرض الضريبة.
و) تعٍت عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة" و "مؤسسة الدولة ادلتعاقدة األخرى" على التوايل
مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم يف الدولة ادلتعاقدة األخرى.
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ز) تعٍت كلمة "مواطنون" :
 كل األشخاص الطبيعيُت الذين حيملون جنسية دولة متعاقدة، كل األشخاص ادلعنويُت وشركات األشخاص واجلمعيات وأية ىيئة مكونة طبقاللتشريع اجلاري بو العمل بإحدى الدولتُت ادلتعاقدتُت.
ح) تعٍت عبارة "النقل الدويل" كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من قبل
مؤسسة يقع مقر إدارهتا الفعلية بإحدى الدولتُت ادلتعاقدتُت إال إذا كانت السفينة أو
الطائرة مستغلة بُت نقاط توجد داخل الدولة ادلتعاقدة األخرى.
ختصة" :
ط) تعٍت عبارة "السلطة ادل ّ
 بالنسبة للجمهورية التونسية  :وزير ادلالية أو شلثلو ادلرخص لو يف ذلك. بالنسبة جلمهورية السودان  :وزير ادلالية واالقتصاد الوطٍت او من ديثلو قانونا.تعرف بصورة أخرى
 -2لتطبيق ىذه االتفاقية من قبل دولة متعاقدة ،كل كلمة أو عبارة مل ّ
ذلا ادلعٌت الذي خيصص ذلا حسب تشريع ىذه الدولة ادلتعلق بالضرائب موضوع االتفاقية ،
إال إذا اقتضى السياق تأويال سلالفا لذلك.

الفصل الرابع
ادلقيم
 -1حسب مدلول ىذه االتفاقية تعٍت عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" ،كل شخص خيضع
مقره (موطنو) أو زلل
للضريبة بـهذه الدولة مبقتضى التشريع ادلعمول بو فيها وذلك حبكم ّ
أي مقياس آخر شلاثل.
إقامتو أو مقر إدارتو أو حبكم ّ
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 -2إذا اعترب شخص طبيعي وفقا ألحكام الفقرة
ادلتعاقدتُت تتم تسوية حالتو على النحو التايل :

1

من ىذا الفصل مقيما بكلتا الدولتُت

أ) يعترب ىذا الشخص مقيما بالدولة ادلتعاقدة اليت يكون لو فيها مسكن دائم حتت
تصرفو ،أما إذا كان لو مسكن دائم حتت تصرفو يف كلتا الدولتُت ادلتعاقدتُت فيعترب
مقيما فقط بالدولة ادلتعاقدة اليت لو بـها عالقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز ادلصاحل
احليوية).
ب) إذا تعذر حتديد الدولة اليت يوجد فيها مركز مصاحلو احليوية أو يف حالة عدم وجود
مسكن دائم حتت تصرفو يف أي من الدولتُت يعترب مقيما فقط بالدولة اليت يقيم بـها
عادة.
ج) إذا كانت لو إقامة معتادة بكلتا الدولتُت ادلتعاقدتُت أو إذا مل تكن لو إقامة معتادة
بأي منهما يعترب مقيما بالدولة ادلتعاقدة اليت حيمل جنسيتها.
د) إذا كان حيمل جنسية كلتا الدولتُت ادلتعاقدتُت أو ال حيمل جنسية أي منهما ،تبت
السلطة ادلختصة بالدولتُت ادلتعاقدتُت يف ادلسألة باتفاق مشًتك.
 -3إذا اعترب شخص بـخالف الشخص الطبيعي مقيما بكلتا الدولتُت ادلتعاقدتُت وفقا
ألحكام الفقرة األوىل فإنو يعتـبـر مقيما بالدولة ادلتعاقدة اليت يوجد فيها مقر إدارتو الفعلية.

الفصل الخامس
ادلنشأة الدائمة
 -1حسب مدلول ىذه االتفاقية يقصد بعبارة "ادلنشأة الدائمة" ادلكان الثابت لألعمال
الذي تباشر عن طريقو ادلؤسسة كل نشاطها أو بعضو.
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 -2تشمل عبارة "ادلنشأة الدائمة" خصوصا :
أ) مقر اإلدارة ،
ب) الفرع ،
ج) ادلكتب ،
د) ادلصنع ،
ىـ) الورشة ،
و) ادلنجم أو بئر الغاز أو البًتول أو مقطع احلجارة أو كل مكان آخر الستكشاف أو
استغالل أو استخراج موارد طبيعية،
ز) حظَتة البناء أو عمليات الًتكيب أو التجهيز أو أنشطة ادلراقبة ادلتعلقة هبا ،إذا
جتاوزت م ّدة البناء أو عمليات الًتكيب أو التجهيز أو أنشطة ادلراقبة ادلتعلقة هبا إثٍت
عشر ( )12شهرا.
 -3ال تعترب ىناك "منشأة دائمة" إذا :
أ) استعملت التجهيزات فقط لغرض ختزين أو عرض سلع أو بضائع دتلكها ادلؤسسة.
ب) أودعت البضائع أو السلع اليت دتلكها ادلؤسسة لغرض ختزينها أو عرضها فقط.
ج) أودعت البضائع أو السلع اليت دتلكها ادلؤسسة فقط لغرض حتويلها من قبل مؤسسة
أخرى.
د) استعمل مركز ثابت لألعمال فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لغرض مجع
معلومات أو لغرض اإلشهار لفائدة ادلؤسسة.
ىـ) استعمل مركز ثابت لألعمال فقط لغرض شلارسة كل نشاط آخر ذي صبغة دتهيدية
أو إضافية لفائدة ادلؤسسة.
و) استعمل مركز ثابت لألعمال فقط دلمارسة األنشطة ادلشار إليها بالفقرات الفرعية من
"أ" إىل "ىـ" شريطة أن يكون للنشاط اإلمجايل للمركز الثابت لألعمال الناتج عن كل
ىذه العمليات صبغة دتهيدية أو إضافية.
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 -4إذا عمل شخص بدولة متعاقدة حلساب مؤسسة بالدولة ادلتعاقدة األخرى ،فيما عدا
األشخاص الذين يتمتعون بوضعية مستقلة ادلشار إليهم بالفقرة  6من ىذا الفصل ،فإن ىذه
ادلؤسسة تعترب أن ذلا منشأة دائمة بالدولة األوىل إذا كان ىذا الشخص :
أ) يتمتع بالدولة األوىل بسلطات يباشرىا عادة وتسمح لو بإبرام العقود حلساب ادلؤسسة
إال إذا اقتصرت أنشطتو على اقتناء بضائع أو سلع لفائدة ادلؤسسة ،أو
ب) ال يتمتع بـهـذه السلطات ،ولكن حيتفظ عادة بالدولة ادلتعاقدة األوىل مبخزون من
البضائع أو السلع دتلكو ادلؤسسة تؤخذ منو السلع بانتظام لغرض تنفيذ طلبيات حلساب
ادلؤسسة.
 -5تعترب مؤسسة تأمُت ،باستثناء إعادة التأمُت ،تابعة لدولة متعاقدة أن ذلا منشأة دائمة
بالدولة ادلتعاقدة األخرى إذا استخلصت أقساط تأمُت بًتاب ىذه الدولة أو أمنت أخطارا
قد حتدث بـهذا الًتاب وذلك بواسطة شخص أو بواسطة شلثل ليست لو صفة مستقلة
حسب مدلول الفقرة  6من ىذا الفصل.

 -6ال يعترب أن دلؤسسة منشأة دائمة يف دولة متعاقدة جملرد شلارستها لنشاط بـهذه الدولة
بواسطة مسسار أو وكيل أو أي وسيط آخر لو وضع مستقل شريطة أن يعمل ىؤالء
األشخاص يف نطاق نشاطهم العادي .غَت أنو إذا مارس الشخص نشاطو بصفة قطعية أو
تكاد تكون قطعية حلساب ىذه ادلؤسسة فانو ال يعترب شخصا ذا وضع مستقل على معٌت
ىذه الفقرة.
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 -7ان م ـجرد كــون شرك ـة مقيمــة يف دولــة متع ـاقدة تراقــب أو تكــون حتــت رقابــة شــركة مقيمــة
بالدولة ادلتعاقدة األخـرى أو دتـارس نشـاطها داخـل ىـذه الدولـة سـواء بواسـطة منشـاة دائمـة ام
ال ،ال جيعل أيّا منهما منشاة دائمة تابعة لألخرى.

الفصل السادس
دخل األمالك العقارية
 -1خيضــع الــدخل الــذي حيصــل عليــو مقــيم بدولــة متعاقــدة مــن أمــالك عقاريــة (بــما يف ذلــك
دخ ــل االس ــتغالالت الفالحي ــة أو الغابي ــة) للض ـريبة يف الدول ــة ادلتعاق ــدة ال ــيت توج ــد ب ــها ى ــذه
األمالك.
 -2تعــرف عبــارة "األمــالك العقاريــة" حســب قــانون الدولــة ادلتعاقــدة الــيت توجــد ب ــها األمــالك
وتشــمل يف مجيــع احلــاالت التوابــع لألمــالك العقاريــة كادلعــدات وادلاشــية التابعــة لالســتغالالت
الفالحيــة والغابيــة واحلقــوق الــيت تنطبــق عليهــا احكــام القــانون ادلتعلــق بادللكيــة العقاريــة و حــق
االنتفاع باألمالك العق ـارية واحلق ـوق اخلاصـة بعائـدات متغ ـَتة أو ثابتـة مقابـل اسـتغالل أو حـق
استغالل ادلنـاجم ادلعدنية و حقول النفط والغاز وادلقاطع ( احملاجر) والعيـون وغَتىا من ادلـوارد
الطبيعيــة مبــا يف ذلــك ادلنتجــات الغابيــة .وال تعتــرب الســفن والب ـواخر والطــائرات والعربــات الربيــة
وعربات السكك احلديدية أمالكا عقارية.
 -3تنطبق أحكام الفقرة  1من ىذا الفصل أيضـا علـى الـدخل ادلتـأ مـن االسـتغالل ادلباشـر
أي كيفية أخرى الستغالل األمالك العقارية.
أو االجيار أو من ّ
 -4تنطبــق أحكــام الفق ـرتُت  1و  3مــن ىــذا الفصــل أيضــا علــى الــدخل ادلتــأ مــن األمــالك
العقارية دلؤسسة وكذلك على الدخل ادلتأ من األمالك العقارية ادلعدة دلباشرة مهنة مستقلة.
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الفصل السابع
أرباح ادلؤسسات
 -1ال خيضع الدخل أو الربح احملقق من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة للضريبة إال يف ىذه
الدولة غَت أنو إذا مارست ادلؤسسة نشاطها يف الدولة ادلتعاقـدة االخـرى بواسـطة منشـاة دائمـة
موجودة بـها فان دخلها أو رحبها يكون خاضعا للضريبة يف الدولة االخـرى وذلـك فقـط بقـدر
األرباح احملققة يف اطار ادلنشاة الدائمة.
 -2مــع مراعــاة أحكــام الفقــرة  3مــن ىــذا الفصــل  ،إذا باشــرت مؤسســة تابعــة لدولــة متعاقــدة
نشـاطها يف الدولـة ادلتعاقـدة االخـرى عـن طريـق منشـاة دائمـة موجـودة بــها فانـو ينسـب يف كـل
دولة متعاقدة ذلذه ادلنشاة الدائمة الدخل أو الـربح الـذي كـان ديكـن ذلـا حتقيقـو كمـا لـو كانـت
مؤسسة منفصـلة دتـارس نفـس النشـاط أو نشـاطا شلـاثال يف نفـس الظـروف أو يف ظـروف شلاثلـة
وتتعامل باستقالل تام مع ادلؤسسة اليت ىي منشاة دائمة ذلا.

 -3لتحديـد أربــاح منشــاة دائمــة ختصــم ادلصــاريف اخلاصــة بنشــاط ىــذه ادلنشــاة الدائمــة مبــا يف
حتملتهـا سـواء بالدولـة
ذلك مصاريف االدارة الفعلية و ادلصـاريف العامـة احلقيقيـة للتسـيَت الـيت ّ
اليت توجد بـها ادلؤسسة أو مبكان آخر.
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غَت أنـو ال ديكـن خصـم ادلبـالغ الـيت قـد تـدفع عنـد االقتضـاء مـن قبـل ادلنشـاة الدائمـة اىل مقـر
ادلؤسســة أو اىل أي مــن منشــخهتا االخــرى كاتــاوات أو أتعــاب أو أي م ـدفوعات شلاثلــة مقابــل
رخص االستغالل أو الـرباءات أو احلقـوق األخـرى كـالعموالت (فيمـا عـدا اسـًتجاع ادلصـاريف
حتملته ــا فعلي ــا) مقاب ــل اس ــداء خ ــدمات أو مقابــل نش ــاط تس ــيَت أو كفوائ ــد عل ــى ادلب ــالغ
الــيت ّ
ادلقرضة للمنشاة الدائمة باستثناء حالة ادلؤسسات البنكية.
ك ــذلك ولتحدي ــد أرب ــاح منش ــاة دائم ــة ال تقب ــل م ــن ب ــُت مص ــاريف مق ــر ادلؤسس ــة أو اح ــدى
منشــخهتا الدائمــة االخــرى ،االتــاوات واألتعــاب أو ادلـدفوعات األخــرى ادلشابــهة مقابــل رخــص
االستغالل أو الرباءات أو احلقوق األخرى أو مقابل العموالت (فيما عدا اسـًتجاع ادلصـاريف
حتملتها فعليا) مقابل اسداء خدمات أو نشاط تسيَت أو كفوائد علـى ادلبـالغ ادلقرضـة دلقـر
اليت ّ
ادلؤسسة أو الحدى منشخهتا األخرى باستثناء حالة ادلؤسسات البنكية.
 -4إذا كان ادلعمول بو يف دولة متعاقدة ىـو حتديـد االربـاح الراجعـة دلنشـاة دائمـة علـى أسـاس
قاعــدة توزيــع األربــاح االمجاليــة للمؤسســة بــُت سلتلــف أجزائهــا فــان أحكــام الفقــرة  2مــن ىــذا
الفصــل ال دتنــع تلــك الدولــة ادلتعاقــدة مــن حتديــد األربــاح اخلاضــعة للض ـريبة علــى أســاس ىــذا
التوزيــع ،غــَت أنــو جيــب أن تكــون طريقــة التوزيــع ادلتبعــة مســتعملة بصــفة جتعــل النتيجــة احلاصــلة
مالئمة للمبادئ الواردة بـهذا الفصل.
 -5ال ينسب أي ربح اىل منشاة دائمة جملرد شرائها بضائع أو سلع لفائدة ادلؤسسة.
 -6لتطبيــق أحكــام الفقـرات الســابقة يــتم حتديــد الــدخل أو األربــاح الراجعــة للمنشــاة الدائمــة
كل سنة بنفس الطريقة ما مل توجد أسباب وجيهة وكافية النتهاج طريقة أخرى.
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 -7إذا مشلــت األربــاح عناصــر دخــل تّ التعــرض ذلــا علــى حــده يف الفصــول األخــرى مــن ىــذه
االتفاقية فان أحكام ىذه الفصول ال تتأثر بأحكام ىذا الفصل.
 -8تطبــق أحكــام ىــذا الفصــل أيضــا علــى مســامهات الش ـريك يف أربــاح شــركات األشــخاص
والشركات األخرى اخلاضعة لنفس نظامها الضرييب.

الفصل الثامن
النقل الدويل
ال ختضع األرباح اليت حتققها مؤسسة دولة متعاقـدة والناجتـة عـن اسـتغالل البـواخر و الطـائرات
يف رل ــال النق ــل ال ــدويل للضـ ـريبة اال يف الدول ــة ادلتعاق ــدة ال ــيت يوج ــد بـ ــها مق ــر االدارة الفعلي ــة
للمؤسسة.

الفصل التاسع

ادلؤسسات ادلشًتكة
 -1إذا :
أ) سامهت مؤسسة تابعة لدولـة متعاقـدة بصـورة مباشـرة أو غـَت مباشـرة يف ادارة أو مراقبـة
أو يف رأس مال مؤسسة تابعة للدولة ادلتعاقدة األخرى ،أو
ب) ساىم نفس األشـخاص بصـورة مباشـرة أو غـَت مباشـرة يف ادارة أو مراقبـة أو يف رأس مـال
مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة ادلتعاقدة األخرى،
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وإذا وض ــعت أو فرض ــت يف أي م ــن احل ــالتُت ادلـ ـذكورتُت ش ــروط ب ــُت ادلؤسس ــتُت فيم ــا يتعل ــق
بعالقتهما التجارية أو ادلاليـة ختـالف الشـروط الـيت ديكـن أن تقـوم بـُت مؤسسـات مسـتقلة فـان
الــدخل أو األربــاح الــيت كــان مــن ادلمكــن حتقيقهــا مــن قبــل احــدى ادلؤسســتُت ولكنهــا مل حتقــق
بســبب قيــام ىــذه الشــروط جيــوز ضــمها لــدخل أو ألربــاح ىــذه ادلؤسســة و اخضــاعها للضـريبة
تبعا لذلك.
 -2إذا ادرجــت دولــة متعاقــدة ضــمن أربــاح مؤسســة تابعــة ذلــا ارباحــا وأخضــعت للضـريبة تبعــا
لذلك أرباحا فرضت بشأنـها الضريبة علـى مؤسسـة تابعـة للدولـة ادلتعاقـدة االخـرى وإذا كانـت
ىـذه األربـاح الـيت وقـع ادراجهـا علـى ىـذا النحـو ىـي األربـاح الـيت كـان ديكـن حتقيقهـا مـن قبـل
مؤسسة الدولة األوىل لو كانت الشـروط ادلتفـق عليهـا مـن قبـل ادلؤسسـتُت شلاثلـة دلـا كـان ديكـن
ادلوافقــة عليــو مــن قبــل ادلؤسســات ادلســتقلة تقــوم الدولــة األخــرى بتعــديل مناســب دلبلــغ الضـريبة
الــيت استخلص ــتها عل ــى تل ــك األرب ــاح ولتحدي ــد ىــذا التع ــديل تؤخ ــذ بع ــُت االعتب ــار األحك ــام
األخرى لالتفاقية وإذا وجب األمر تتشاور السلطات ادلختصة للدولتُت ادلتعاقدتُت.

الفصل العاشر
حصص أرباح األسهم
 – 1ختضع حصص أرباح األسهم اليت تدفعها شركة مقيمـة يف دولـة متعاقـدة دلقـيم يف الدولـة
ادلتعاقدة األخرى للضريبة يف ىذه الدولة األخرى.
 - 2غــَت أن حصــص أربــاح األســهم ختضــع أيضــا للضـريبة يف الدولــة ادلتعاقــدة الــيت تقــيم فيهــا
الش ــركة الدافع ــة ذل ــذه احلص ــص وطبق ــا لتش ـريع ى ــذه الدول ــة ،ولك ــن إذا ك ــان الش ــخص ال ــذي
يتقاضــاىا ىــو ادلســتفيد الفعلــي هبــا ال ديكــن أن تتعــدى نســبة الض ـريبة الــيت تفــرض علــى ىــذا
النحو :
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 ص ــفر(% )1م ــن ادلبل ــغ اخل ــام ( اإلمج ــايل ) حلص ــص أرب ــاح األس ــهم إذا ك ــانادلستفيد الفعلي ديتلك على األقل  %25من رأمسال الشـركة ادلوزعـة حلصـص
أرباح األسهم،
  %5مــن ادلبلــغ اخلــام ( اإلمجــايل ) حلصــص أربــاح األســهم يف كــل احلــاالتاألخرى.
 -3تعــٍت عبــارة "حصــص أربــاح األســهم" ادلســتعملة هبــذا الفصــل الــدخل ادلتــأ مــن االســهم،
أســهم أو ســندات انتفــاع أو حصــص ادلؤسســُت أو حقــوق أخــرى باســتثناء الــديون ،وكــذلك
دخل احلصص األخرى اليت ختضع لنفس نظـام حصـص أربـاح األسـهم طبقـا للتشـريع الضـرييب
للدولة اليت تكون الشركة ادلوزعة حلصص أرباح االسهم مقيمة بـها.
 - 4ال تطبــق أحكــام الفق ـرتُت 1و 2إذا كــان ادلســتفيد الفعلــي مــن حصــص أربــاح األســهم
مقيما بدولة متعاقدة وديارس يف الدولة ادلتعاقدة األخرى اليت تكون الشركة الـيت تـدفع حصـص
أربـاح األسـهم مقيمـة هبـا سـواء نشـاطا صـناعيا أو جتاريـا بواســطة منشـأة دائمـة موجـودة هبــا أو
حرة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة هبـا وإذا كانـت ادلسـامهة الـيت تنـتج عنهـا حصـص أربـاح
مهنة ّ
األس ــهم تتص ــل فعلي ــا هب ــذه ادلنش ــأة الدائم ــة أو هب ــذه القاع ــدة الثابت ــة .ويف ى ــذه احلال ــة تطب ــق
أحكام الفصل  7أو الفصل  14حسب احلاالت.

الفصل الحادي عشر
الفوائد /العائدات
 -1ختضــع الفوائــد /العائــدات ادلتأتيــة مــن دولــة متعاقــدة وادلدفوعــة دلقــيم يف الدولــة ادلتعاقــدة
األخرى للضريبة يف ىذه الدولة األخرى.
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 -2غــَت أن ىــذه الفوائــد /العائــدات جيــوز أن ختضــع أيضــا للضـريبة يف الدولــة ادلتعاقــدة ادلتأتيــة
منه ــا الفوائ ــد /العائ ــدات و حس ــب تش ـريعها ،لك ــن إذا ك ــان الش ــخص ال ـذي يتقاض ــاىا ى ــو
ادلســتفيد الفعلــي م ـن ىــذه الفوائــد /العائــدات ،وال تتجــاوز الض ـريبة احملــددة علــى ىــذا النحــو
نسب ــة عشرة بادلائة (  ( %11من ادلبلغ اخلام ( اإلمجايل ) ذلذه الفوائد/العائدات.
 - 3بصـ ـ ــرف النظـ ـ ــر عـ ـ ــن أحكـ ـ ــام الفق ـ ـ ـرتُت 1و 2مـ ـ ــن ىـ ـ ــذا الفصـ ـ ــل ال ختضـ ـ ــع للض ـ ـ ـريبة
الفوائد/العائــدات ادلتأتيــة مــن دولــة متعاقــدة يف ىــذه الدولــة ،إذا دفعــت لفائــدة الدولــة ادلتعاقــدة
األخرى ،مبا يف ذلك مجاعاهتا احملليّة أو البنك ادلركزي ذلذه الدولة ادلتعاقدة األخرى.
 -4تع ــٍت عب ــارة "فوائ ــد /عائ ــدات " ادلس ــتعملة يف ى ــذا الفص ــل ال ــدخل الن ــاتج ع ــن ال ــديون
مبختلــف انواعهــا ادلتبوعــة وغــَت ادلتبوعــة بضــمانات موثوقــة بــرىن او بشــرط يقضــي بادلشــاركة يف
أرباح ادلدين و خاصة دخل األمـوال العموميـة و سـندات القـروض مبـا يف ذلـك ادلـنح واألنصـبة
ادلتعلقــة هب ـذه الســندات  ،وال تعتــرب الغرامــات ادلتعلقــة بالــدفع ادلتــأخر فوائد/عائــدات حســب
مفهوم ىذا الفصل.
 -5التنطب ـ ــق أحك ـ ــام الفق ـ ـ ـرتُت  1و  2م ـ ــن ى ـ ــذا الفص ـ ــل إذا ك ـ ــان ادلس ـ ــتفيد الفعل ـ ــي م ـ ــن
الفوائد/العائ ـ ــدات مقيم ـ ــا بدول ـ ــة متعاق ـ ــدة ودي ـ ــارس بالدول ـ ــة ادلتعاق ـ ــدة األخ ـ ــرى ادلتأتي ـ ــة منه ـ ــا
الفوائد/العائدات نشاطا صناعيا أو جتاريا بواسطة منشـأة دائمـة موجـودة بــها أو مهنـة مسـتقلة
بواســطة قاعــدة ثابتــة موجــودة بــها ،وإذا كــان الــدين الناجتــة عنــو الفوائد/العائــدات متعلقــا فعليــا
بــهذه ادلنشـأة الدائمــة أو القاعــدة الثابتــة ،ففــي ىــذه احلالــة تطبــق أحكــام الفصــل  7أو الفصــل
14حسب احلاالت.
 -6تعترب الفوائد/العائدات متأتية من دولة متعاقـدة إذا كـان ادلـدين ىـو ىـذه الدولـة نفسـها او
سلطة زللية أو شخصا مقيما هبذه الدولة ،غَت أنـو إذا كـان للمـدين بالفوائـد /العائـدات سـواء
كــان مقيمــا أم ال بدولــة متعاقــدة منشــاة دائمــة أو قاعــدة ثابتــة ت لفائــدهتا االلت ـزام النــاتج عنــو

17

دفع الفوائد/العائدات وتتحمل فعال عبئها ،تعترب ىذه الفوائد/العائدات متأتية مـن الدولـة الـيت
توجد فيها ادلنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -7إذا جت ـ ــاوز مق ـ ــدار الفوائد/العائ ـ ــدات ادلدفوع ـ ــة ،مبوج ـ ــب عالق ـ ــات خاص ـ ــة ت ـ ـربط ادل ـ ــدين
بادلستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين و بناءا على الدين الذي دفعت مـن أجلـو
ىــذه الفوائد/العائــدات ادلقــدار ال ـذي قــد يتفــق عليــو ادلــدين وادلســتفيد الفعلــي يف حالــة عــدم
وجود مثل ىذه العالقات ،فان أحكام ىذا الفصـل ال تطبـق إال علـى ىـذا ادلقـدار األخـَت ويف
ىذه احلالة يبقى اجلزء الزائد من ادلدفوعات خاضـعا للضـريبة حسـب تشـريع كـل دولـة متعاقـدة
مع مراعاة األحكام األخرى ذلذه االتفاقية.
 - 8ألغـ ـراض ى ــذا الفص ــل ،تس ــتخدم كلم ــة فوائ ــد بالنس ــبة إىل اجلمهوري ــة التونس ــية وكلم ــة
العائدات بالنسبة إىل مجهورية السودان.

الفصل الثاني عشر
األتاوات
 -1إن األتــاوات ادلتأتيــة مــن دولــة متعاقــدة وادلدفوعــة دلقــيم بالدولــة ادلتعاقــدة األخــرى ختضــع
للضريبة يف ىذه الدولة األخرى.
 -2غ ــَت أن ى ــذه األت ــاوات جي ــوز أن ختض ــع أيض ــا للضـ ـريبة يف الدول ــة ادلتعاق ــدة ادلتأتي ــة منه ــا
وحسب تشريع ىذه الدولة ،لكن إذا كان الشـخص الـذي يتقاضـاىا ىـو ادلسـتفيد الفعلـي مـن
ىــذه األتــاوات ال ديكــن أن تتجــاوز نســبة الضـريبة احملــددة علــى ىــذا النحــو مخســة ( %)5مــن
ادلبلغ اخلام (اإلمجايل) لألتاوات.
 -3تدل عبارة "أتاوات" ادلستعملة يف ىذا الفصل على ادلكافخت باختالف أنواعها اليت تدفع
مقابل استعمال أو اسـناد االسـتعمال حلقـوق التـأليف ادلتعلقـة بعمـل أدين أو فـٍت أو علمـي مبـا
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يف ذلك األشرطة السينمائية والتسجيالت ادلعدة لالذاعة والتلفزة أو بـرباءة أو بعالمـة صـنع أو
جتارة أو برسم أو بنموذج أو بتصميم أو بأسلوب أو بطريقة سرية ،أو مقابل معلومـات تتعلـق
بتجرب ــة مكتس ــبة يف ادلي ــدان الص ــناعي أو التج ــاري أو العلم ــي أو مقاب ــل اس ــتعمال أو اس ــناد
االستعمال لتجهيز صناعي أو جتاري أو فالحـي أو علمـي ،فيمـا عـدا ادلكافـات مقابـل تـأجَت
البواخر أو الطائرات ادلستغلة يف رلال النقل الدويل.
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتُت  1و  2من ىذا الفصل إذا كان ادلسـتفيد الفعلـي مـن االتـاوات
مقيما بدولة متعاقدة وديارس بالدولة ادلتعاقدة األخرى ادلتأتية منها االتاوات نشاطا صـناعيا أو
جتاريـا بواســطة منشـاة دائمــة موجـودة بــها أو مهنـة مســتقلة بواسـطة قاعــدة ثابتـة موجــودة بــها،
وإذا كان احلـق أو ادللـك الناجتـة عنـو االتـاوات متصـال هبـا بصـفة فعليـة ،ففـي ىـذه احلالـة تطبـق
أحكام الفصل  7أو الفصل  14من ىذه اإلتفاقية حسب احلاالت.
 -5تعترب األتاوات أهنا قد نشات يف دولة متعاقـدة إذا كـان الـدافع ىـو تلـك الدولـة نفسـها أو
ســلطة زلليــة أو مقــيم يف تلــك الدولــة ،غــَت أنــو إذا كــان الشــخص الــدافع لألتــاوات سـواء كــان
مقيما يف دولة متعاقدة أم ال ،ديلك يف دولة متعاقدة منشاة دائمة أو قاعدة ثابتة وكان االلتزام
ب ــدفع االت ــاوات مرتبط ــا بـ ــها وتتحم ــل تل ــك ادلنش ــاة الدائم ــة أو القاع ــدة الثابت ــة ع ــبء دف ــع
االتاوات ،فان ىذه االتاوات تعترب قد نشأت يف تلك الدولة ادلتعاقـدة الـيت توجـد فيهـا ادلنشـاة
الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6إذا جتاوز مقدار االتاوات ادلدفوعة ،مبوجب عالقات خاصة تربط ادلدين بادلستفيد الفعلي
أو ت ـربط كليهمــا بأشــخاص آخ ـرين ادلقــدار ال ـذي كــان ديكــن أن يتفــق عليــو ادلــدين وادلســتفيد
الفعلــي يف حالــة عــدم وجــود مثــل ىــذه العالقــات ،فــان أحكــام ىــذا الفصــل ال تطبــق اال علــى
ىذا ادلقـدار االخـَت ويف ىـذه احلالـة يبقـى اجلـزء الزائـد مـن ادلـدفوعات خاضـعا للضـريبة حسـب
التشريع اخلاص بكل دولة متعاقدة مع مراعاة األحكام األخرى ذلذه االتفاقية.
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الفصل الثالث عشر
أرباح رأس ادلال
 -1ختض ــع األرب ــاح ال ــيت حيققه ــا مق ــيم بدول ــة متعاق ــدة م ــن التفوي ــت (التص ـ ّـرف) يف األم ــالك
العقاري ــة ادلش ــار اليه ــا بالفص ــل  6م ــن ى ــذه اإلتفاقي ــة وادلوج ــودة يف الدول ــة ادلتعاق ــدة األخ ــرى
للضريبة يف ىذه الدولة األخرى.
(التصرف) يف األمالك ادلنقولـة التابعـة الصـول منشـاة دائمـة
 -2إن األرباح الناجتة عن التفويت ّ
دتلكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة ادلتعاقدة األخرى أو يف أمالك منقولة تابعـة لقاعـدة ثابتـة
ديلكهــا مقــيم بدولــة متعاقــدة بالدولــة ادلتعاقــدة األخــرى وذلــك دلباشــرة مهنــة مســتقلة ،مبــا يف
(التصرف) يف ادلنشأة الدائمة ادلذكورة مبفردىا أو ضمن
ذلك تلك األرباح ادلتأتية من التفويت ّ
كامل ادلؤسسة أو يف تلك القاعدة الثابتة ،ختضع للضريبة بـهذه الدولة األخرى.
-3ال ختضع األربـاح ادلتأتيـة مـن التفويـت (التص ّـرف) يف السـفن أو الطـائرات ادلسـتغلة يف رلـال
النقــل ال ــدويل وم ــن األم ــالك ادلنقول ــة ادلخصص ــة الس ــتغالل الس ــفن أو الط ــائرات للض ـريبة ،اال
بالدولة ادلتعاقدة اليت يوجد بـها مقر االدارة الفعلية للمؤسسة.
(التصرف) يف أي من األمالك األخرى غَت ادلذكورة
 -4ال ختضع األرباح ادلتأتية من التفويت
ّ
بـالفقرات السـابقة  1و  2و  3مــن ىـذا الفصــل للضـريبة اال يف الدولــة ادلتعاقـدة الــيت يكـون هبــا
(ادلتصرف) مقيما.
ادلفوت
ّ
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الفصل الرابع عشر
ادلهن ادلستقلة
 -1إن الدخل الذي حيق ّقو مقيم بدولة متعاقدة من مهنـة حـرة أو مـن أنشـطة أخـرى مسـتقلة
ذات صــبغة شلاثلــة ال ختضــع للضـريبة اال يف ىــذه الدولــة .غــَت أن ىــذا الــدخل خيضــع للض ـريبة
بالدولة ادلتعاقدة األخرى يف احلاالت التالية :
أ) إذا كـان للشــخص ادلـذكور بصــفة عاديــة قاعـدة ثابتــة بالدولــة ادلتعاقـدة األخــرى دلمارســة
أنشطتو ،ففي ىذه احلالة فان اجلزء من الـدخل ادلنسـوب ذلـذه القاعـدة الثابتـة فقـط خيضـع
للضريبة يف الدولة ادلتعاقدة األخرى ،أو
ب) إذا امتــدت اقامتــو يف الدولــة ادلتعاقــدة األخــرى دلــدة أو دلــدد تفــوق يف رلموعهــا 183
يوما خالل مدة  12شهرا.
 -2تشمل عبارة "ادلهن احلرة" بوجو خاص األنشـطة ادلسـتقلة ذات الصـبغة العلميـة أو األدبيـة
أو الًتبويــة ،وكــذلك األنشــطة ادلســتقلة اخلاصــة باألطبــاء وأطبــاء األســنان واحملــامُت وادلهندســُت
وادلهندسُت ادلعماريُت واحملاسبُت.

الفصل الخامس عشر
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ادلهن غَت ادلستقلة
 -1مع مراعـاة أحكـام الفصـول  16و  18و  19و  21مـن ىـذه اإلتفاقيـة ال ختضـع للضـريبة
األجــور وادلرتبــات وادلكافـخت األخــرى ادلماثلــة الــيت يتحصــل عليهــا مقــيم يف دولــة متعاقــدة مــن
عملــو كــأجَت إال يف ىــذه الدولــة فقــط مــا مل ديــارس العمــل يف الدولــة ادلتعاقــدة األخــرى .فــإذا
مورس العمل يف الدولة ادلتعاقدة األخـرى  ،ختضـع ادلكافـخت ادلتحصـل عليهـا علـى ىـذا النحـو
للضريبة يف ىذه الدولة األخرى.
 -2بصرف النظر عن أحكام الفقرة األوىل مـن ىـذا الفصـل ال ختضـع ادلكافـخت الـيت يتحصـل
عليها مقيم بدولة متعاقدة مـن عمـل مـورس يف الدولـة ادلتعاقـدة األخـرى للضـريبة إال يف الدولـة
األوىل إذا :
أ) أقــام ادلنتفــع بادلكافــأة يف الدولــة األخــرى دلــدة أو دلــدد ال يتجــاوز رلموعهــا  183يومــا
خالل فًتة  12شهرا  ،و
ب) دفعت ادلكافأة من قبل أو حلساب مؤجر غَت مقيم يف الدولة األخرى ،و
ج) مل تتحمل عبء ادلكافاة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ديلكها ادلؤجر يف الدولة األخرى
.
 -3بصــرف النظــر عـن األحكــام الســابقة مــن ىــذا الفصــل ،فــإن ادلكافــخت ادلتأتيــة مــن العمــل
الذي ديارس على منت سفينة أو طائرة مستغلة يف رلـال النقـل الـدويل مـن طـرف مؤسسـة دولـة
مقر اإلدارة الفعلية للمؤسسة.
متعاقدة ال ختضع للضريبة إال يف الدولة اليت يوجد فيها ّ

الفصل السادس عشر

مكافخت أعضاء رللس اإلدارة
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إن مكافخت أعضاء رللس اإلدارة ومكافخت احلضور وغَتىا من ادلكافخت ادلماثلة اليت
يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة بصفتو عضوا مبجلس إدارة أو مراقبة أو ىيئة شلاثلة لشركة
مقيمة يف الدولة ادلتعاقدة األخرى  ،ختضع للضريبة يف تلك الدولة األخرى.

الفصل السابع عشر
الفنانون والرياضيون
 -1بصــرف النظــر عــن أحكــام الفصــلُت  14و  15خيضــع الــدخل الــذي حيققــو مقــيم بدولــة
متعاقــدة بصــفتو زلًتفــا للعــروض الفنيــة كفنــاي ادلســرح والســينما واإلذاعــة والتلفــزة وادلوســيقيون،
وك ــذلك الرياض ــيون  ،م ــن نش ــاطهم الشخص ــي يف ى ــذا ادلي ــدان يف الدول ــة ادلتعاق ــدة األخ ــرى،
للضريبة يف ىذه الدولة األخرى.
 -2إذا مل ينسب الدخل ادلتأ من األنشطة اليت يتعاطاىا شخصيا فنان العروض أو الرياضي
بصفتو تلك للفنان أو للرياضي نفسو بل لشخص آخر ،فإن ىذا الدخل  ،بصرف النظر عن
أحكام الفصول  7و  14و  15من ىذه االتفاقية ،خيضع للضريبة بالدولة ادلتعاقدة اليت دتارس
فيها أنشطة الفنان أو الرياضي.
 -3بصرف النظر عن أحكام الفقرتُت  1و  2من ىذا الفصل فإن الدخل الذي حيققو زلًتفـو
العروض الفنية أو الرياضيون وادلتأ من األنشطة ادلمارسة يف الدولة ادلتعاقدة األخرى يف إطار
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اتفــاق ثقــايف مــربم بــُت حكــوميت الــدولتُت ادلتعاقــدتُت ال خيضــع للض ـريبة يف الدولــة ادلتعاقــدة
األخرى.

الفصل الثامن عشر
اجلرايات ( ادلعاشات )
ال ختضــع اجلرايــات ( ادلعاشــات ) وادلكافــخت األخــرى ادلماثلــة ادلدفوعــة دلقــيم بدولــة
متعاقدة مقابل عمل سابق للضريبة إال يف ىذه الدولة.

الفصل التاسع عشر
الوظائف احلكومية
 -1أ) ال ختض ــع ادلكاف ــخت باس ــتثناء اجلراي ــات ( ادلعاش ــات ) ال ــيت ت ــدفعها دول ــة متعاق ــدة أو
إح ــدى مجاعاهت ــا احمللي ــة لش ــخص طبيع ــي مقاب ــل خ ــدمات أس ــداىا ذل ــذه الدول ــة أو ذل ــذه
اجلماعة للضريبة إال يف ىذه الدولة.
ب) غَت أن ىذه ادلكافخت ال ختضع للضريبة إال يف الدولة ادلتعاقدة األخرى إذا أسديت
اخلدمات يف ىذه الدولة األخرى وكان الشخص الطبيعي مقيما هبا وكان :
 حيمل جنسيتها  ،أو -مل يصبح مقيما بـهذه الدولة لغاية إسداء اخلدمات فقط.
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 -2تنطبــق أحكــام الفصــول  15و  16و  18مــن ىــذه االتفاقيــة علــى ادلكافــخت واجلرايـ ــات(
ادلعاش ــات ) ادلدفوع ــة مقاب ــل خ ــدمات أس ــديت يف نط ــاق نش ــاط ص ــناعي أو جت ــاري دت ــت
شلارستو من قبل دولة متعاقدة أو إحدى مجاعاهتا احمللية.

الفصل العشرون
األساتذة والطلبة
ـدرب والــذي حيمــل جنســية دولــة متعاقــدة و يقــيم
 -1إن ادلبــالغ الــيت يتلقاىــا الطالــب أو ادلتـ ّ
بالدولة ادلتعاقدة األخرى فقط لغاية مواصلة دراستو أو تدريبو وذلك لتغطية نفقات ادلعيشة أو
الدراســة أو التــدريب ال ختضــع للض ـريبة يف ىــذه الدولــة األخــرى ش ـريطة أن تكــون متأتيــة مــن
مصادر موجودة خارج ىذه الدولة األخرى.
 -2كمــا ال ختضــع للضـريبة ادلكافــخت ادلقبوضــة مــن طــرف األســاتذة وادلعلمــُت الــذين حيملــون
جنسية دولة متعاقدة وادلقيمُت بالدولة ادلتعاقدة األخرى لغاية التدريس أو اجراء حبـوث علميـة
دلــدة أو دلــدد ال تفــوق ســنتُت  ،يف ىــذه الدولــة األخــرى ش ـريطة أن تكــون متأتيــة مــن مصــادر
موجودة خارج الدولة األخرى.
ال تطبــق أحكــام ىــذه الفقــرة علــى الــدخل ادلتــأ مــن األحبــاث الــيت يكــون غرضــها األساســي
الربح الشخصي لشخص معُت أو ألشخاص معينُت.

الفصل الحادي والعشرون
عناصر الدخل األخرى
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ال ختضع عناصر دخل الشخص ادلقيم بدولة متعاقدة اليت مل تتعرض ذلا الفصـول السـابقة مـن
ىذه االتفاقية للضريبة إال يف ىذه الدولة.

الفصل الثاني والعشرون
جتنّب اإلزدواج الضرييب

إذا حتصل مقيم يف دولة متعاقدة على دخل يكون طبقا ألحكام ىذه اإلتفاقية
خاضعا للضريبة يف الدولة ادلتعاقدة األخرى فإن الدولة األوىل دتنح خصما من الضريبة
اليت تستخلصها على دخل ىذا ادلقيم يساوي مبلغ الضريبة على الدخل الذي دفع يف
الدولة ادلتعاقدة األخرى  .غيـر أن الـمبلغ ادلخصوم جيب أن ال يتجاوز مبلغ الضريبة
ادلفروضة على ىذا الدخل بالدولة ادلتعاقدة األخرى قبل منح ىذا اخلصم.

الفصل الثالث والعشرون
عدم التمييز
 -1ال جيوز إخضاع مواطٍت دولة متعاقدة يف الدولة ادلتعاقدة األخرى ألية ضريبة أو ألي
التزام يتعلق بـها أو خيتلف عنها أو يكون أكثر عبئا من اليت خيضع ذلا أو جيوز يف نفس
الظروف أن خيضع ذلا مواطنو ىذه الدولة األخرى والذين يوجدون يف نفس احلالة.
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 -2إن فرض الضريبة على منشأة دائمة دتتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بالدولة ادلتعاقدة
األخرى ال يكون أقل مالءمة بالنسبة لفرض الضريبة على ادلؤسسات التابعة لتلك الدولة
األخرى واليت دتارس نفس النشاط.
 -3إن ادلؤسسات التابعة لدولة متعاقدة واليت ديتلك رأس ماذلا كليا أو جزئيـا أو يراقبـو بطريقـة
مباش ـ ــرة أو غ ـ ــَت مباش ـ ــرة مق ـ ــيم أو أش ـ ــخاص مقيم ـ ــون بالدول ـ ــة ادلتعاق ـ ــدة األخ ـ ــرى ،ال جي ـ ــوز
إخضاعها بالدولة ادلتعاقـدة األوىل أليـة ضـريبة أو أيـة التزامـات تتعلـق بــهذه الضـرائب غـَت الـيت
ختضــع أو جيــوز أن ختضــع ذلــا ادلؤسســات ادلماثلــة األخــرى بالدولــة األوىل أوتكــون أثقــل منهــا
عبئا.
 -4تع ــٍت كلم ــة "ض ـريبة" ادلنص ــوص عليه ــا ب ــهذا الفص ــل الض ـرائب بك ــل أنواعه ــا وتس ــمياهتا
ادلنصوص عليها بالفصل  2من ىذه االتفاقية.
 -5ال ديكن ألحكام ىذه اإلتفاقية أن تفرض على دولـة متعاقـدة مـنح مقيمـي دولـة متعاقـدة
أخــرى ختفيضــات أو خصــومات شخصــية مــن الض ـريبة باعتبــار احلالــة أو األعبــاء العائليــة الــيت
دتنحها دلقيميها األصليُت.

الفصل الرابع والعشرون
اإلجراءات بالًتاضي
 -1إذا اعتــرب مقــيم بدولــة متعاقــدة أن التــدابَت ادلتخــذة مــن طــرف دولــة متعاقــدة أو مــن طــرف
كلت ــا ال ــدولتُت ادلتعاق ــدتُت ي ــؤدي أو س ــيؤدي إىل ف ــرض ضـ ـريبة غ ــَت مطابق ــة ألحك ــام ى ــذه
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االتفاقي ــة ،فإن ــو بإمكان ــو وبصـ ـرف النظ ــر ع ــن ط ــرق التس ــوية حس ــب م ــا ن ــص علي ــو التشـ ـريع
الداخلي ذلاتُت الدولتُت أن يعـرض أمـره علـى السـلطة ادلختصـة للدولـة ادلتعاقـدة الـيت ىـو مقـيم
ب ــها وإذا كانــت حالتــو تابعــة للفقــرة  1مــن الفصــل  23مــن ىــذه االتفاقيــة يعــرض أمــره علــى
الس ــلطة ادلختص ــة للدول ــة ادلتعاق ــدة ال ــيت حيم ــل جنس ــيتها .وجي ــب أن ترف ــع ال ــدعوى يف ظ ــرف
ثالث سنوات من تاريخ أول تبليغ باإلجراء الناتج عنو فرض ضريبة غَت مطابقة ألحكام ىذه
االتفاقية.
ـربر وإذا اعتـربت نفسـها غـَت قـادرة علـى
 -2تسعى السلطة ادلختصـة إذا اعتـربت أن ادلطلـب م ّ
إجياد حل مرضي لتسوية ادلشكل ،إىل تسوية ادلسـألة عـن طريـق الًتاضـي مـع السـلطة ادلختصـة
التابع ــة للدول ــة ادلتعاق ــدة األخ ــرى وذل ــك تفادي ــا لف ــرض ضـ ـريبة غ ــَت مطابق ــة دل ــا ج ــاءت ب ــو
االتفاقية.
 -3تسـعى الســلطات ادلختصـة التابعــة للـدولتُت ادلتعاقــدتُت بطريقـة الًتاضــي إىل فـض ادلشــاكل
أو إزالة الشكوك اليت قـد يفضـي إليهـا تأويـل ىـذه االتفاقيـة أو تطبيقهـا ،وديكـن أيضـا التشـاور
دلنع االزدواج الضريـيب يف احلاالت غَت ادلنصوص عليها يف ىذه االتفاقية.
 -4ديك ــن للس ــلطات ادلختص ــة التابع ــة لل ــدولتُت ادلتعاق ــدتُت االتص ــال ببعض ــها مباش ــرة قص ــد
الوصول إىل اتفاق كما ذكر بالفقرات السـابقة وإذا اتضـح أن تبـادل اءراء شـفاىيا ييسـر إبـرام
ىذا االتفاق فيمكن القيام بتبـادل ىـذه اءراء يف نطـاق جلنـة مكونـة مـن شلثلـُت عـن السـلطات
ادلختصة التابعة للدولتُت ادلتعاقدتُت.

الفصل الخامس والعشرون
تبادل ادلعلومات

28

 -1تتبادل السلطات ادلختصـة يف الـدولتُت ادلتعاقـدتُت ادلعلومـات الالزمـة لتطبيـق أحكـام ىـذه
االتفاقي ــة والق ـوانُت الداخلي ــة لل ــدولتُت ادلتعاق ــدتُت بش ــأن الض ـرائب ادلنص ــوص عليه ــا يف ى ــذه
االتفاقية ،وذلك إذا كان فرض الضريبة ادلنصوص عليها بـهذه القوانُت ال يتعـارض مـع أحكـام
ىـذه االتفاقيــة وتكــون ادلعلومــات ادلتبادلـة علــى ىــذا النحــو سـرا بــنفس طريقــة تبــادل ادلعلومــات
وفقا للقـانون الـداخلي لكـل دولـة وال جيـوز إفشـاؤىا إال لألشـخاص أو للسـلطات مبـا يف ذلـك
احملاكم واذليئات اإلدارية ادلعنيـة بضـبط ( تقـدير ) واسـتخالص الضـرائب الـيت تتناوذلـا االتفاقيـة
أو االجراءات ادلتعلقة بـهذه الضرائب.
وال جيوز أن يستعمل ىؤالء األشخاص أو السلطات ىذه ادلعلومات إال ذلذه األغراض وديكـن
أن تستعمل ىذه ادلعلومات خالل اجللسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار األحكام.
 -2الجيــوز بــأي حــال تفســَت أحكــام الفقــرة
الدولتُت ادلتعاقدتُت بـ :
أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع تشريعها أو التطبيق اإلداري لو أو تتعارض مع
تشريع الدولة ادلتعاقدة األخرى أو تطبيقها لو،
ب) تقدمي معلومات ال ديكـن احلصـول عليهـا طبقـا لتشـريعها أو يف إطـار التطبيـق اإلداري
العادي لو فيها أو يف الدولة ادلتعاقدة األخرى ،
ج) تقدمي معلومات من شأهنا كشف سـر جتـاري أو صـناعي أو مهـٍت أو طريقـة جتاريـة أو
معلومات يعترب إفشاؤىا سلالفا للنظام العام.
1

مــن ىــذا الفصــل مبــا يــؤدي إىل إل ـزام إحــدى

الفصل السادس والعشرون
الدبلوماسيون وموظفو القنصليات
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إن أحكام ىذه االتفاقية ال دتس باالمتيازات الضريبية اليت يتمتع بـها الدبلوماسيون أو موظفـو
القنصليات مبقتضى القواعد العامة للقانون الدويل أو طبقا دلقتضيات اتفاقيات خاصة.

الفصل السابع والعشرون
دخول االتفاقية حيز التنفيذ
 -1ت ــتم ادلص ــادقة عل ــى ى ــذه االتفاقي ــة يف ك ــل م ــن ال ــدولتُت ادلتعاق ــدتُت ويق ــع تب ــادل وث ــائق
ادلصادقة يف أقرب وقت شلكن.
 -2تص ــبح ى ــذه االتفاقي ــة ناف ــذة ادلفع ــول ابت ــداء م ــن ت ــاريخ تب ــادل وث ــائق ادلص ــادقة وتطب ــق
أحكامها :
ذمة
أ) بالنسبة للضرائب ادلخصومة من ادلورد على الدخل ادلمنوح أو ادلوضوع على ّ
ادلنتفعُت بو ابتداء أو بعد غرة جانفي ( يناير ) من السنة ادلدنية ( ادليالدية ) اليت تلي
سنة دخول االتفاقية حيز التنفيذ.
ب) بالنسبة للضرائب األخرى على الدخل احملقق خالل أية سنة تبدأ من أو بعد غرة
جانفي ( يناير ) من السنة ادلدنية ( ادليالدية ) اليت تلي مباشرة سنة دخول االتفاقية حيز
التنفيذ.

الفصل الثامن والعشرون
إهناء العمل باالتفاقية
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تبقى ىذه االتفاقية سارية ادلفعول حىت إنـهاء العمل بـها من قبل دولة متعاقدة
وديكن لكل من الدولتُت ادلتعاقدتُت أن تنهي العمل باالتفاقية بالطرق الدبلوماسية عن
األقل قبل ستة أشهر من انتهاء أي سنة مدنية (ادليالدية)
طريق اشعار باإلنـهاء يبلغ على ّ
تالية لفًتة مخس سنوات ابتداءا من تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ .
ويف ىذه احلالة يبطل مفعول ىذه اإلتفاقية :
أ) بالنسبة للضرائب ادلخصومة من ادلورد على الدخل ادلمنوح أو ادلوضوع على ذمة
مستحقيو ابتداء من أو بعد غرة جانفي( يناير ) من السنة ادلدنية ( ادليالدية ) اليت
تلي السنة اليت ت فيها اإلشعار بإهناء العمل باإلتفاقية.
ب) بالنسبة للضرائب األخرى على الدخل احملقق ابتداء من أو بعد غرة جانفي (يناير)
من السنة ادلدنية ( ادليالدية ) اليت تلي مباشرة سنة اإلشعار بإهناء العمل باإلتفاقية.
إثباتا لذلك قام ادلوقعان أدناه وادلفوضان حسب األصول من حكومتيهما بالتوقيع على ىذه
االتفاقية.
حرر ب ......يف .........يف نظَتين أصليُت باللغة العربية ولكل منهما نفس احلجية .
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