ملحق للمذكزة العامت عدد

إتـــفـــــاقـــــيــت
بـيـه
الجــمهىريــــت الــتىوــسيـــــت
و
جمهىريـــــــــت الكــــامزون
بشأن تجىب اإلسدواج الضزيبي في مادة الضزائب على الدخل

ان حكىمت الجــمهىريــــت الــتىوــسيـــــت
و
حكىمت جمهىريـــــــــت الكــــامزون
سغثح مىٍما في إتشام اتفاقيح تيىٍما لتجىة
اإلصدَاج الضشيثي في مادج الضشائة على الذخل قذ اتفقتا على األحكام التاليح:
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1

األشخاص المعنٌون

تنطبق هذه اإلتفاقٌة على األشخاص المقٌمٌن فً دولة متعاقدة أو فً ك ّل من الدولتٌن
المتعاقدتٌن.

2

الضرائب المعنٌة

-1

تنطبق هذه اإلتفاقٌة على الضرائب على الدخل المستخلصة لفائدة كل من الدولتٌن
المتعاقدتٌن أو فروعها السٌاسٌة أو مجموعاتها المحلٌّة كٌفما كانت طرٌقة
اإلستخالص.

-2

تعتبر كضرائب على الدخل ،الضرائب المستخلصة على الدخل الجملً أو على
عناصر الدخل بما فً ذلك الضرائب على األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً األمالك
المنقولة أو األمالك العقارٌة.

-3

إن الضرائب الحالٌة التً تنطبق علٌها هذه اإلتفاقٌة هً بالخصوص:
أ .فٌما ٌتعلق بالبالد التونسٌة:
 الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن؛ الضرٌبة على الشركات"
المشار إلٌها فٌما بعد
ب .فٌما ٌتعلق بالكامرون:

-4

 الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن؛ الضرٌبة التقدٌرٌة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن؛ الضرٌبة على الشركات و األشخاص المعنوٌٌن اآلخرٌن أو الضرٌبة الدنٌا علىالشركات؛
 اإلقتطاع الخاص من األتاوات والمكافآت األخرى مقابل الدراسات والمساعداتالفنٌة والمالٌة والمحاسبٌة؛
المشار إلٌها فٌما بعد
تنطبق اإلتفاقٌة أٌضا على الضرائب المحدثة مستقبال من نوع مماثل أو مشابه التً
ٌمكن أن تضاف للضرائب الحالٌة أو تعوضها .وتبلّغ السّلط المختصّة التابعة للدولتٌن

3

المتعاقدتٌن لبعضها البعض .فً نهاٌة كل سنة ،التحوٌرات المدخلة على تشرٌعاتها
الجبائٌة.
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 3تعارٌف عامة
-1

حسب مدلول هذه اإلتفاقٌة ما لم ٌفرض السٌاق تؤوٌال مخالفا:
أ) تعنً عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة األخرى" حسب السٌاق الدولة التونسٌة
أو الدولة الكامرونٌة؛
ب) تعنً عبارة "تونس" تراب الجمهورٌة التونسٌة والمناطق المحاذٌة للمٌاه اإلقلٌمٌة
التونسٌة والتً ،وفقا للقانون ال ّدولًٌ ،مكن للبالد التونسٌة أن تباشر داخلها الحقوق
المتعلّقة بظهر البحر وما تحته وموارده الطبٌعٌة؛
ج) تعنً عبارة " الكامرون " جمهورٌة الكامرون وتشمل التراب الوطنً والمٌاه اإلقلٌمٌة
والمناطق البحرٌة األخرى التً توجد خارج المٌاه اإلقلٌمٌة والتً ٌمكن للكامرون ،وفقا
للقانون ال ّدولً وخاصة اإلتفاقٌة ال ّدولٌة الخاصة بقانون البحار ،أن تمارس داخلها حقوق
السٌادة والقوانٌن لغاٌة استكشاف واستغالل الموارد البحرٌة والباطنٌة والمٌاه الموجودة
فوق المٌاه اإلقلٌمٌة؛
د) تشمل لفظة "شخص" األشخاص الطبٌعٌٌن والشركات وكل مجموعات األشخاص
األخرى؛
هـ) تعنً لفظة "شركة" كل شخص معنوي أو كل كٌان ٌعتبر بمثابة شخص معنوي قصد
توظٌف الضرٌبة؛
و) تعنً عبارتا "مإسسة دولة متعاقدة " و "مإسسة الدولة المتعاقدة األخرى" على التوالً
مإسسة ٌستغلّها مقٌم بدولة متعاقدة ومإسسة مستغلة من طرف مقٌم فً الدولة المتعاقدة
األخرى؛
ز) تعنً عبارة "السلطة المختصّة":
 بالنسبة للبالد التونسٌة :الوزٌر المكلف بالمالٌة أو ممثله المرخص له فً ذلك. بالنسبة للكامــرون  :الوزٌر المكلف بالمالٌة أو ممثله المرخص له فً ذلك.ن) تعنً عبارة " مواطنٌن" كل األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌحملون جنسٌة دولة متعاقدة
وكل األشخاص المعنوٌٌن وشركات األشخاص والجمعٌات المكونة طبقا للتشرٌع
الجاري به العمل بإحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن؛
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ط) تعنً عبارة " النقل الدولً" كل نقل ٌتم بواسطة سفٌنة أو طائرة مستغلة من طرف
مإسسة ٌقع مقر إدارتها بإحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن إال إذا كانت السفٌنة أو الطائرة
مستغلة بٌن نقاط توجد داخل الدولة المتعاقدة األخرى؛
 - 2لتطبٌق االتفاقٌة من طرف دولة متعاقدة  ،كل عبارة لم تعرّف بصورة أخرى لها المعنى
الذي ٌخصّصه لها حسب تشرٌع هذه الدولة المتعلق بالضرائب التً هً موضوع االتفاقٌة
إال ّ إذا اقتضى السٌاق تؤوٌال مخالفا لذلك .
 : 4الــمـقـر الجبائً
 - 1حسب مدلول هذه االتفاقٌة تعنً عبارة " مقٌم بدولة متعاقدة " ك ّل شخص ٌخضع
للضرٌبة بهـذه الـدولة بمقتضى التشرٌع المعمول به فٌها وذلك بحكم مق ّره أو مح ّل
إقامته أو مق ّر إدارته أو بحكم كل مقٌاس آخر مماثل.
 - 2إذا اعتبر شخص طبٌعً ،وفقا ألحكام الفقرة األولى مقٌما ً بكلتا الدولتٌن المتعاقدتٌن
تقع تسوٌة وضعٌته على النحو التالً :
أ ) ٌعتبر هذا الشخص مقٌما بالدولة المتعاقدة التً ٌكون له فٌها مسكن دائم تحت
تصرفه  ،أمّا إذا كان له مسكن دائم فً كلتا الدولتٌن المتعاقدتٌن فٌعتبر مقـٌما
بالدولة المتعاقدة التً له بها عالقات شخصٌة واقتصادٌة أوثق (مركز المصالح
الحٌوٌة)؛
ب ) إذا تعـ ّذر تحدٌد الدولة المتعاقدة التً ٌوجد فٌها مركز مصالحه الحٌوٌة أو فً
حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فً أي من الدولتٌن المتعاقدتٌن ٌعتبر
مقٌما بالدولة التً ٌقٌم بها عادة؛
ج ) إذا كانت له إقامة معتادة بكلتا الدولتٌن المتعاقدتٌن أو إذا لم تكن له إقامة معتادة
بؤيّ منهما ٌعتبر مقٌما ً بالدولة المتعاقدة التً ٌحمل جنسٌتها؛
د ) إذا كان ٌحمل جنسٌة كلتا الدولتٌن المتعاقدتٌن أو لم ٌكن ٌحمل جنسٌة أي منهما،
ّ
تبت السلطات المختصة بالدولتٌن المتعاقدتٌن فً المسؤلة باتفاق مشترك.
 - 3إذا اعتبر شخص غٌر طبٌعً مقٌما ً بكلتا الدولتٌـن المتـعاقدتٌن ،وفقا ً ألحكام الفقرة
األولى ،فإنه ٌع ّد مقٌما ً بالدولة المتعاقدة التً ٌوجد فٌها مق ّر إدارته الفعلٌة.

5

المنشــؤة الدائمــة
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 -1حسب مدلول هذه اإلتفاقٌة ٌقصد بعبارة "المنشؤة الدائمة" المكان الثابت لألعمال
الذي تباشر عن طرٌقه المإسسة ك ّل نشاطها أو بعضه.
 -2تشمل عبارة "المنشؤة الدائمة " بالخصوص :
أ ) مق ّر اإلدارة؛
ب) الفرع؛
ج) المكتب؛
د) المصنع؛
هـ) الورشة؛
و) المنجم أو حقل البترول أو الغاز أو المحجر أو كل مكان آخر إلستكشاف أو
الستخراج موارد طبٌعٌة؛
ز) حظٌرة البناء أو عملٌات التركٌب المإقتة أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها  ،إذا
فاقت م ّدة البناء أو التركٌب أو األنشطة  3أشهر أو إذا تع ّدى مبلغ الخدمات
 % 11من المبلغ الجملً للصفقة.
 -3ال تعتبر هناك " منشـؤة دائمة " إذا :
أ) إستعملت التجهٌزات فقط لغرض تخزٌن أو عرض بضائع تملكها المإسسة.
ب) أودعت البضائع التً تملكها المإسسة لـغرض تخزٌنها أو عرضها فقط.
ج) أودعت البضائع التً تملكها المإسسة لغرض تحوٌلـــها من طرف مإسسة
أخرى فقط.
د ) استعمل منشؤة ثابتة لألعمال لغرض اإلشهار.
 -4إنّ الشخص الذي ٌعمل بدولة متعاقدة لحساب مإسسة بالدولة المتعــاقدة األخرى
(فٌما عدا األشخاص الذٌن ٌتمتـّـعون بوضعٌة مستقلـّـة المشار إلٌهم بالفقرة  6الموالٌة) ٌعتبر
"كمنشؤة دائمة" بالدولة األولى:
أ) إذا كان ٌتم ّتع بهذه ال ّدولة بسلط عامة ٌباشرها عادة وتسمح له بالتفاوض
وبإبرام العقود بإسم المإسسة أو لحساب المإسسة؛
ب) إذا كان ٌحتفظ عادة بالدولة األولى بمخزون بضائع ٌؤخذ منها السلع بانتظام
لغرض تسلٌمها للمإسسة أو لحساب المإسسة؛

7

ج) إذا كان ٌقوم عادة بقبول طلبات الشراء بالدولة األولى بصفة قطعٌة أو تكاد
تكون قطعٌة لحساب المإسسة نفسها أو للمإسسة ولمإسسات أخرى تكون تحت
مراقبتها أو تملك فٌها القسط األوفر من المساهمات أو تكون تحت مراقبة
مشتركة.
 -5تعتبر مإسسة تؤمٌن تابعة لدولة متعاقدة منشؤة دائمة بالدولة األخرى إذا استخلصت
معالٌم تؤمٌن بتراب هذه الدولة أو أمنت أخطارا قد تحدث بهذا التراب وذلك بواسطة عون أو
ممثل ال ٌدخل فً صنف األشخاص المشار إلٌهم بالفقرة  6الموالٌة.
 -6ال ٌعتبر أن لمإسسة تابعة لـدولة متعاقدة منشؤة دائمة فً الدولة المتعاقدة األخرى
لمجرد ممارستها لنشاط بهذه الدولة بواسطة سمسار أو وكٌل أو أي وسٌط آخر له وضع مستقل
على شرط أن ٌعمل هإالء األشخاص فً نطاق نشاطهم العادي.
 -7إذا كانت مإسسة تابعة لدولة متعاقدة تمارس بتراب الدولة األخرى ع ّدة أنشطة ٌدخل
البعض منها فً نطاق المنشؤة الدائمة فً حٌن ال ٌكون للبعض اآلخر هذه الصفة ،تعتبر كل
األنشطة كمنشؤة دائمة واحدة وذلك حتى فً صورة ممارستها فً أماكن مختلفة من هذه الدولة.
 -8إن مإسسة مقٌمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل مإسسة مقٌمة بالدولة
المتعاقدة األخرى أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة (سواء بواسطة منشؤة دائمة أم ال) ال ٌكفً
فً ح ّد ذاته أن ٌجعل من أٌّهما منشؤة دائمة لألخرى.
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 6مداخٌل األمـــالك العقارٌـة
 -1توظف الضرٌبة على مداخٌل األمالك العقارٌة فً الدولة المتعاقدة التً توجد بها هذه
األمالك.
 -2تعرف عبارة «األمالك العقارٌة " حسب قانون الدولة المتعاقدة التً توجد بها األمالك،
وتشمل العبارة فً جمٌع الحاالت ،التبعات والماشٌة التابعة لالستغالالت الفالحٌة والغابٌة
ّ
وحق االنتفاع باألمالك
والحقوق التً تنطبق علٌها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكٌة العقارٌة
العقارٌة والحقوق فً استخالصات عائدات متغٌّرة أو ثابتة بعنوان استغالل أو إسناد استغالل
المناجم المعدنٌة والعٌون وغٌرها من الموارد الطبٌعٌة .غٌر أنّ السفن والمراكب والطائرات ال
تعتبر كؤمالك عقارٌة.
 -3تنطبق أحكام الفقرة  1على المداخٌل المتؤتٌة من اإلستغالل المباشر أو التسوٌغ أو اإلٌجار
وكذلك من كل كٌفٌة أخرى إلستغالل األمالك العقارٌة وعلى األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً هذه
األمالك.
 -4تنطبق أحكام الفقرتٌن  1و  3أٌضا على المداخٌل المتؤتٌة من األمالك العقارٌة المع ّدة
لمباشرة مهنة مستقلـّة.
 7أرباح المـإسســات
 -1إن أرباح مإسسة تابعة لدولة متعاقدة ال تخضع للضرٌبة إال ّ فً هذه الدولة ،إال ّ إذا كانت
المإسسة تمارس نشاطها فً الدولة المتعاقدة األخرى بواسطة منشؤة دائمة موجودة بها .فإذا
مارست المإسسة نشاطها على هذه الصورة فإنّ أرباحها تكون خاضعة للضرٌبة فً الدولة
األخرى وذلك فقط بقدر ما نسبت هذه األرباح للمنشؤة الدائمة المذكورة.
 -2إذا باشرت مإسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها فً الدولة المتعاقدة األخرى عن طرٌق
منشؤة دائمة موجودة بها ،تنسب فً كل دولة متعاقدة لهذه المنشؤة الدائمة األرباح التً كان ٌمكن لها
تحقٌقها لو كانت مإسسة منفصلة تمارس نفس النشاط أو نشاطا ً مماثالً فً نفس الظروف أو فً
ظروف مماثلة وتتعامل باستقالل تا ّم مع المإسسة التً هً منشؤة دائمة لها.
 -3لتحذيذ أستاح مىشأج دائمح تقثل للطشح المصاسيف المثزَلح لغايح وشاط ٌزي المىشأج
الذائمح تما في رلك مصاسيف اإلداسج َالمصاسيف العامح اإلداسيح المثزَلح سُاء تالذَلح التي تُجذ
تٍا المىشأج الذائمح أَ تمكان آخشَرلك طثقا للششَط المح ّذدج حسة تششيع كل مه الذَلتيه.
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 -4إرا كان المعٍُد في دَلح متعاقذج تحذيذ األستاح الشاجعح لمىشأج دائمح على قاعذج تُصيع
األستاح الجمليح للمؤسسح تيه مختلف أجضائٍا ّ
فئن أحكام الفقشج  2ال تمىع تلك الذَلح المتعاقذج مه
ضثظ األستاح الخاضعح للضشيثح على أساط ٌزا التُصيع ،على أوـّـً يجة أن تكُن طشيقح التُصيع
المتثعح مستعملح تصفح تجعل الىتيجح الحاصلح مالئمح للمثادا الُاسدج تٍزا الفصل.
 5ال ٌمكن أن تسند أرباح إلى منشؤة دائمة لمجرّد شرائها بضاعة لفائدة المإسسة.
 -6لتطبٌق الفقرات السابقة ٌقع تحدٌد األرباح الراجعة للمنشؤة الدائمة سنوٌّا بنفس الطرٌقـة
ما لم توجد أسباب وجٌهة وكافٌة النتهاج طرٌقة أخرى.
 -7إذا شملت األرباح عناصر دخل وقع التعرّض لها على حدة فً الفصول األخرى من
هذه االتفاقٌة فإنّ أحكام هذه الفصول ال تتؤثر بؤحكام هذا الفصل.
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المـالحــة الـبحـرٌة والجـوٌة

 -1ال تخضع األرباح الناتجة عن استغالل بواخر وطائرات فً مجال النقل الدولً للضرٌبة إال
فً الدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها مق ّر اإلدارة الفعلً للمإسسة.
 -2إذا كان مقر اإلدارة الفعلً لمإسسة مالحة بحرٌة موجودا على متن سفٌنة فإن المقر
المذكور ٌعتبر موجوداً بالدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها المٌناء الذي ترسى به السفٌنة المذكورة ،وعند
عدم وجود مٌناء ترسً فٌه عادة ،فالمق ّر المذكور ٌعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التً ٌكون مستغل
السفٌنة مقٌما بها.
 -3تنطبق أحكام الفقرة  1من هذا الفصل أٌضا على األرباح المشار إلٌها بالفقرة المذكورة
والتً تتحصّل علٌها مإسسة تابعة لدولة متعاقدة من المـساهمة فً ا ّتحاد أو فً استغالل مشترك
أو فً هٌئات دولٌة لالستغالل.
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المـإسـسات المـشـتركة

 - 1إذا :
أ) ساهمت مإسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة فً إدارة أو
مراقبة أو فً رأس مال مإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى ،أو إذا
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ب) ساهم نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة فً إدارة أو مراقبة أو فً رأس
مال مإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى وإذا وضعت أو فرضت فً أي من الحالتٌن
المذكورتٌن شروط بٌن المإسستٌن فٌما ٌتعلق بعالقتهما التجارٌة أو المالٌة تخالف
الشروط التً ٌمكن أن تقوم بٌن مإسسات مستقلة فان األرباح التً كان من الممكن
تحقٌقها من قبل إحدى المإسستٌن بدون هذه الشروط ولكنـّـها لم تحقق بسبب قٌام هذه
الشــروط ٌجوز ضمها ألرباح هذه المإسسة وإخضاعها للضرٌبة تبعا ً لذلك.
 -2إذا أدمجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مإسسة تابعة لهذه الدولة ووظفت بالتالً الضرٌبة
على أرباح مإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى حٌث وقع توظٌف الضرٌبة علٌها بهذه الدولة
األخرى ,وإذا كانت هذه األرباح هً األرباح التً كان ٌمكـن تحقٌقها من طرف مإسسة الدولة
األولى لو كانت الشروط المتفـق علٌها من طرف المإسستٌن مماثلة لما كان ٌمكن الموافقة علٌه
من طرف المإسسات المستقلة ،تقوم الدولة األخرى بتعدٌل مناسب لمبلغ الضرٌبة التً قبضتها
على تلك األرباح .ولتحدٌد هذا التعدٌل تإخذ بعٌن االعتبار األحكام األخرى لالتفاقٌة وإذا وجب
األمر ،تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة.
 11حصـص األسـهـم
 -1تخضع حصص األسهم التً تدفعها شركة مقٌمة فً دولة متعاقدة لمقٌم فً الدولة
المتعاقدة األخرى للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
 -2إال ّ أن هذه الحصص تخضع أٌضا للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة التً تقٌم فٌها الشركة
الدافعة لحصص األسهم وحسب تشرٌع هذه الدولة ،ولكن إذا كان الشخص الذي ٌتقاضاها هو
المستفٌد الفعلً ال تتعدى نسبة الضرٌبة المحددة على هذا النحو  12بالمائة من المبلغ الخام
لحصص األسهم .ال ّ
تإثر أحكام هذه الفقرة على توظٌف الضرٌبة على الشركة بعنوان األرباح
التً تدفع منها حصص األسهم.
 -3تعنً عبارة " حصص األسهم " المستعملة بهذا الفصل المداخٌل المتؤتٌة من أسهم أو
سندات انتفاع أو حصص مناجم أو حصص المإسسٌن أو منابات اإلنتفاع األخرى باستثناء الدٌون
وكذلك مداخٌل المنابات االجتماعٌة التً تخضع لنفس نظام مداخٌل األسهم بمقتضى التشرٌع
الجاري به العمل بالدولة التً تكون المإسسة الموزعة مقٌمة بها.
 -4ال تطبّق أحكام الفقرتٌن  1و 2إذا كان المستفٌد الفعلً من حصص األسهم مقٌما بدولة
متعاقدة وٌمارس فً الدولة المتعاقدة األخرى التً تكون فٌها المإسسة التً تدفع حصص األسهم
مقٌمة ،نشاطا صناعٌّا أو تجارٌا بواسطة منشؤة دائمة موجودة بها أو مهنة ح ّرة بواسطة قاعدة
ثابتة موجود بها وإذا كانت المساهمة التً تتولّد عنها حصص األسهم تتصل فعلٌا بهذه المنشاة
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الدائمة أو بهذه القاعدة الثابتة فً هذه الحالة تطبق ،حسب الحاالت ،أحكام الفصل 7أو الفصل
.14
 -5إذا كانت شركة مقٌمة فً دولة متعاقدة تتحصّل على أرباح أو مداخٌل من الدولة
المتعاقدة األخرى فإنه ال ٌمكن لهذه الدولة األخرى توظٌف أٌة ضرٌبة على حصص األسهم
المدفوعة من طرف الشركة إال فً صورة ما إذا كانت حصص األسهم مدفوعة لمقٌم فً هذه
الدولة األخرى أو فً صورة ما إذا كانت المساهمة التً تتولّد عنها حصص األسهم تتصل فعلٌا
بمنشؤة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة بهذه الدولة األخرى وال ٌمكن لها توظٌف أٌة ضرٌبة بعنوان
الضرٌبة على األرباح غٌر الموزعة ،على أرباح المإسسة غٌر الموزعة حتى إذا كانت حصص
األسهم المدفوعة أو األرباح غٌر الموزعة تتمثل كلٌا أو جزئٌا فً أرباح أو مداخٌل متؤتٌة من
هذه الدولة األخرى.
وفً صورة توزٌع هذه األرباح فهً تخضع للضرٌبة على األرباح الموزعة فً الدولة
المتعاقدة التً توجد فٌها المنشؤة الدائمة بنسبة ال تتع ّدى  12بالمائة .وتضبط قاعدة الضرٌبة على
األرباح الموزعة كل سنة مالٌة على أساس قسمة:
أ
ب

بالنسبة للدولة التً ال تكون فٌها المإسسة مقٌمة.

ب -أ
ب

بالنسبة للدولة التً تكون فٌها المإسسة مقٌمة

وٌعنً حرف "أ" رقم المعامالت بدون احتساب األداء الذي تحققه الشركة من جمٌع
منشآتها الدائمة التً تملكها فً الدولة التً ال تكون هً مقٌمة بها ،وٌعنً حرف "ب" رقم
المعامالت الجملً بدون احتساب األداء الذي تحققه الشركة.
 -6تخضع التعدٌالت الناتجة عن المراقبات التً تقوم بها اإلدارة الجبائٌة إلحدى الدولتٌن
المتعاقدتٌن للضرٌبة على األرباح الموزعة فً الدولة المتعاقدة التً توجد فٌها المنشؤة الدائمة
على األساس المعرّف به فً الفقرة  5من هذا الفصل و بنسبة ال تتع ّدى  21بالمائة.
 11الـفـوائـد
 -1تخضع الفوائـد المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقٌم فً الدولة المتعاقدة األخرى
للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
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 -2غٌر أن هذه الفوائد تخضع أٌضا ً للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة المتؤتٌة منها الفوائد
وحسب تشرٌعها ،لكن إذا كان الشخص الذي ٌتقاضاها هو المســتفٌد الفعلً من هذه الفوائد ،ال
تتجاوز الضرٌبة المحددة بهذه الصفة نسبة  15بالمائة من المبلغ الخام لهذه الفوائد.
 -3تعنً عبارة "فوائد" المستعملة فً هذا الفصل مداخٌل الدٌون بمختلف أنواعها المتبوعة
أو غٌر المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو بشرط ٌقضً بالمشاركة فً أرباح المدٌن وخاصة
مداخٌل األموال العمومٌة وسندات القروض بما فً ذلك المنح واألنصبة المتعلقة بهذه السندات
وكذلك كل المحاصٌل المشابهة لمداخٌل المبالغ المقرضة حسب التشرٌع الجبائً لل ّدولة المتؤتٌة
منها هذه المداخٌل.
 -4ال تط ّبق أحكام الفقرتٌن  1و 2إذا كان المستفٌد الفعلً من الفوائد مقٌما بدولة متعاقدة
وٌمارس بالدولة المتعاقدة األخرى المتؤتٌة منها الفوائد نشاطا تجارٌا أو صناعٌا بواسطة منشؤة
دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلـّـة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وإذا كان الدٌن المنجرة عنه
الفوائد متعلـقا فعلٌا بهما .وفً هذه الحالة تطبق حسب الحاالت أحكام الفصــل  7أو الفصل .14
 -5تعتبر الفوائد متؤتٌة من دولة متعاقدة إذا كان المدٌن هو هذه الدولة نفسها أو فرعا سٌاسٌا
أو إدارٌّا منها أو جماعة محلٌة أو شخصا مقٌما بهذه الدولة .غٌر أنه إذا كان للمدٌن بالفوائد سواء
كان مقٌما أم ال بدولة متعاقدة منشؤة دائمة أو قاعدة ثابتة بدولة متعاقدة ت ّم لفائدتها االلتزام المنج ّر
عنه دفع الفوائد وتتحمل فعال عبؤها تعتبر هذه الفوائد متؤتٌة من الدولة التً توجد فٌها المنشؤة
الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة ,بموجب عالقات خاصة تربط المدٌن بالمستفٌد
الفعلً أو تربط كلٌهما بؤشخاص آخرٌن وبناْءا على الدٌن الذي دفعت من أجله هذه الفوائد,
المقدار الذي قد ٌتفق علٌه المدٌن والمستفٌد الفعلً فً حالة عدم وجود مثل هذه الـعالقات ،فإن
أحكام هذا الفصل ال تطبق إال ّ على هذا المقدار األخٌر .وفً هذه الحالة ٌبقى الجزء الزائد من
الدفوعات خاضعا ً للضرٌبة حسب التشرٌع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة األحكام األخرى
لهذه االتفاقٌة.
 12األتـاوات
 -1إنّ األتاوات المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقٌم بالدولة المتعاقدة األخرى تخضع
للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
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-2غٌر أن هذه األتاوات تخضع أٌضا للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة المتؤتٌة منها وحسب
تشرٌع هذه الدولة .لكن إذا كان الشخص الذي ٌتقاضى هذه األتاوات هو المستفٌد الفعلً منها ،فال
ٌمكن أن تتجاوز نسبة الضرٌبة المحـــ ّددة بهذه الصفة  15بالمائة من المبلغ الخام لألتاوات.
 -3تد ّل عبارة " أتاوات " المستعملة بهذا الفصل على المكافآت باختالف أنواعها التً
تدفع مقابل استعمال أو إسناد االستعمال لحقوق التؤلٌف المتعلقة بعمل أدبً أو فنً أو علمً بما
فً ذلك األشرطة السٌنمائٌة واألشرطة المع ّدة لل ّتلفزة أو ببراءة أو بعالمة صنع أو تجارة أو برسم
أو بنموذج أو بتصمٌم أو بؤسلوب أو بطرٌقة سرٌة وكذلك فٌما ٌتعلّق باستعمال أو إسناد اإلستعمال
لتجهٌز صناعً أو تجاري أو علمً وكذلك للمعلومات التً لها صلة بتجربة مكتسبة فً المٌدان
الصناعً أو التجاري أو العلمً وكذلك المكافآت المدفوعة مقابل دراسات أو مقابل تقدٌم مساعدة
فنٌة.
 -4ال تط ّبق أحكام الفقرتٌن  1و 2إذا كان المستفٌد الفعلً من األتاوات المشار إلٌها بالفقرة
 3أعاله مقٌما بدولة متعاقدة وٌمارس بالدولة المتعاقدة األخرى المتؤتٌة منها األتاوات سواء نشاطا
صناعٌا أو تجارٌا بواسطة منشؤة دائمة موجودة بها سواء مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة
موجودة بها وإذا كان الحق أو الملك المتؤتٌة منه األتاوات متصال بها بصفة فعلٌة .فً هذه الحالة,
تطبق أحكام الفصل  7أو الفصل  14حسب الحاالت .
 -5تعتبر األتاوات متؤتٌة من دولة متعاقدة إذا كان المدٌن هو هذه الدولة نفسها أو فرعا
سٌاسٌا أو إدارٌّا منها أو جماعة محلٌة أو مقٌما بهذه الدولة .غٌر أنه إذا كان للمدٌن باألتاوات،
إن كان مقٌما أم ال بدولة متعاقدة ،منشؤة دائمة بدولة متعاقدة أو قاعدة ثابتة ت ّم لفائدتها االلتزام
المنج ّر عنه دفع األتاوات وتحملت فعال عبؤها تعتبر األتاوات متؤتٌة من الدولة التً توجد فٌها
المنشؤة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6إذا تجاوز مقدار األتاوات المدفوعة ،بموجب عالقات خاصة تربط المدٌن بالمستفٌد
الفعلً أو تربط كلٌهما بؤشخاص آخرٌن ،المقدار الذي كان قد ٌتفق علٌه المدٌن والمستفٌد الفعلً
فً حالة عدم وجود مثل هذه العالقات فإنّ أحكام هذا الفصل ال تطبّق إال ّ على هذا المقدار
األخٌر .وفً هذه الحالةٌ ،بقى الجزء الزائد من الدفوعات خاضعا للضرٌبة حسب التشرٌع
الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقٌة.
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أربـاح رأس المال

 .1تخضع األرباح الناتجة عن التفوٌت فً األمالك العقارٌة طبقا للتعرٌف الوارد بالفقرة 2
من الفصل  6للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة التً توجد بها هذه األمالك.

14

 .2إنّ األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً األمالك المنقولة التابعة ألصول منشؤة دائمة تملكها
مإسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى أو فً أمالك منقولة مكوّ نة لقاعدة ثابتة ٌملكها مقٌم
بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى وذلك لمباشرة مهنة مستقلة بما فً ذلك تلك األرباح
المتؤتٌة من التــفوٌت الجملً فً المنـشؤة الدائمة المذكورة ( بمفردها أو ضمن كامل المإسسة) أو
فً تلك القاعدة الثابتة ,تخضع للضرٌبة بهذه الدولة األخرى.

14

المــهـــن الحـــ ّرة

 -1إنّ المداخٌل التً ٌحققها مقٌم بدولة متعاقدة من مهنة ح ّرة أو من أنشطة أخرى مستقلة
ذات صبغة مماثلة تخضع للضرٌبة فً هذه الدولة .غٌر أنّ هذه المداخٌل تخضع للضرٌبة بالدولة
المتعاقدة األخرى فً الحاالت التالٌة:
أ) إذا كانت للشخص المذكور بصفة عادٌة قاعدة ثابتة بالدولة المتعاقدة األخرى
لممارسة أنشطته ،وفً هذه الحالة ٌخضع للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة األخرى وذلك على ال ّدخل
المنسوب للقاعدة الثابتة المذكورة فحسب أو؛
ب) إذا إمت ّدت إقامته بال ّدولة المتعاقدة األخرى لم ّدة أو مدد تساوي أو تفوق ٌ 183وما
فً السنة الجبائٌة.
 -2تشمل عبارة "المهن الحرة" بوجه خاصّ األنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمٌة أو
األدبٌة أو الفنٌة أو التربوٌة أو البٌداغوجٌة ،وكذلك األنشطة المستقلة الخاصة باألطباء والمحامٌن
والمهندسٌن والمهندسٌن المعمارٌٌن والمحاسبٌن.
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المهــن غـٌر الحــ ّرة

 -1مع مراعاة أحكام الفصول  16و 18و ،19ال تخضع للضرٌبـــة األجور والمرتـبات
والمكافآت األخرى المماثلة التً ٌتحصّل علٌها مقٌم فً دولة بعنوان عمله كؤجٌر إال ّ فً هذه
الدولة فقط ما لم ٌمارس العمل فً الدولة المتعاقدة األخرى .فإذا مورس العمل فً الدولة المتعاقدة
األخرى ،تخضع المكافآت المتحصّل علٌها بهذا العنوان للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
 -2بصرف النظر عن أحكام الفقرة  ،1ال تخضع المكافآت التً ٌتحصّـل علٌها شخص مقٌم
فً دولة متعاقدة من عمل ذي أجر مورس فً الدولة المتعاقدة األخرى ،للضرٌبة إال ّ فً الدولة
األولى إذا توفّرت فً نفس الوقت الشروط التالٌة:
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أ)

إذا أقام المنتفع بالمكافؤة فً الدولة األخرى لمدة أو لمدد ال ٌـتجاوز مجموعها 183
ٌوما ً فً السنة المالٌة المعنٌة ،و

ب) إذا كانت المكافؤة قد دفعت من قبل أو لحساب مإجر غٌر مقٌم فً الدولة المتعاقدة
األخرى ،و
ج) إذا كان عبء هذه المكافؤة ال تتحمّلها منشؤة دائمة أو قاعدة ثابتة ٌملكها المإجر فً
الدولة األخرى.
 -3بصرف النظر عن األحكام السابقة من هذا الفصل ،فإن الدخل المتؤتً من العمل الذي
ٌمارس على متن سفٌنة أو طائرة مستغلة فً النقل الدولً ٌخضع للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة
التً ٌوجد فٌها مكان اإلدارة الفعلً للمإسـسة.
 :16مكـافـآت أعـضاء مـجـلس اإلدارة
إنّ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت الحضور وغٌرها من المكافآت المماثلة التً
ٌتحصّـل علٌها شخص مقٌم فً إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن بصفته عضوا بمجلس إدارة أو مراقبة
أو هٌئة مماثلة لشركة مقٌمة فً الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضرٌبة فً تلك الدولة األخرى.
 17الـفـنانـون و الـرٌـاضٌون
بصرف النظر عن أحكام الفصلٌن  14و 15تخضع المداخٌل التً ٌحقــقها محترفو
العروض الفنٌة كفنانً المسرح والسـٌنما والرادٌو والتلـفزة والموسٌقٌون وكذلك الرٌاضٌون من
نشاطهم الشخصً فً هذا المٌدان ,للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة التً ٌقومون فٌها بهذا النشاط
وذلك ح ّتى فً صورة منح هذه المداخٌل إلى شخص آخر غٌر الفنان أو الرٌّاضً.
 :18المعاشات واإلٌرادات
إن المعاشات واإلٌرادات المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقٌم بالدولة المتعاقدة األخرى
بعنوان عمل سابق ال تخضع للضرٌبة إال ّ فً هذه ال ّدولة األخرى.
 19الـوظـائـف الـحـكومـٌة
 -1أ) إنّ األجور ،باستثناء المعاشات ،التً تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السٌاسٌة
أو جماعاتها المحلٌة لشخص طبٌعً بعنوان خدمات أسداها لهذه الدولة أو هذا الفرع أو هذه
الجماعة ،ال تخضع للضرٌبة إال ّ فً هذه الدولة.
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ب) غٌر أن هذه المرتبات ال تخضع للضرٌبة إال ّ فً الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت
الخدمات قد أسدت فً هذه الدولة وإذا كان الشخص الطبٌعً مقٌما بهــذه الدولة.
 -2تنطبق أحكام الفصلٌن  15و 17على األجور والمعاشات المدفوعة بعنوان خدمات أسدت
فً ن طاق نشاط صناعً أو تجاري تعاطته دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السٌاسٌة أو جماعاتها
المحلٌة.
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الطلبــة والمتدرّبون وأصحاب المنح الدراسٌة وغٌرهم

 -1كل مقٌم فً إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن ٌتواجد فً الدولة األخرى بصفة مإقتة
وذلك بإعتباره فقط:
أ) طالبا مرسما بكلٌة أو معهد أو مدرسة لهذه الدولة األخرى؛
ب) أو متدرّبا بالقطاع التجاري أو الصناعً؛
ج) أو مستفٌدا بمنحة دراسٌة أو بإعانة أو بمنحة بعنوان جائزة دفعت له من قبل
منظمة دٌنٌة أو خٌرٌة أو علمٌة أو تربوٌة وٌكون الغرض األساسً من ذلك القٌام
بدراسة وبحوث ،فإ ّنه معفى من الضرٌبة فً الدولة المتعاقدة األخرى فٌما ٌتعلّق
بالمبالغ التً ٌتلقاها من الخارج لغرض نفقات المعٌشة أو الدراسة أو التكوٌن فٌما
ٌتعلّق بمنحة دراسٌة ٌكون صاحبها أو فٌما ٌتعلّق بؤي مبلغ ٌتقاضاه عن خدمة مربحة
غٌر مستقلّة مإداة بالدولة المتعاقدة األخرى لغرض الحصول على تكوٌن تطبٌقً.
 -2إن الشخص الطبٌعً التابع إلحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن والذي ٌقٌم بصفة مإقتة
بالدولة المتعاقدة األخرى لمدة سنة على األكثر بصفته عون لمإسسة الدولة األولى أو إحدى
المنظمات المشار إلٌها بالفقرة الفرعٌة (ج) من الفقرة األولى من هذا الفصل أو بمقتضى عقد
ّ
المنظمة المذكورتٌن فقط لغرض الحصول على خبرة تقنٌة أو مهنٌة أو
أبرمه مع المإسسة أو
خبرة فً مٌدان األعمال لدى شخص غٌر المإسسة أو المنظمة المذكورتٌن فإ ّنه ٌعفى من
الضرٌبة فً هذه الدولة األخرى بعنوان المرتبات التً ٌتقاضاها خالل هذه الم ّدة.
 21المداخٌل غٌر المنصوص علٌها صراحة
 -1إن عناصر دخل شخص مقٌم بدولة متعاقدة مهما كان مصدرها والتً لم تتعرّض لها
الفصول السابقة لهذه اإلتفاقٌة ال تخضع للضرٌبة إال فً هذه الدولة.
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 -2بصرف النظر عن أحكام الفقرة  ،1إن عناصر دخل شخص مقٌم بدولة متعاقدة لم ٌقع
التنصٌص علٌها بالفصول السابقة لهذه اإلتفاقٌة والمتؤتٌة من الدولة المتعاقدة األخرى تخضع
للضرٌبة أٌضا فً هذه الدولة األخرى.
 22أحكام متعلّقة باجتناب االزدواج الضـرٌـبً
 -1إذا تحصّل شخص مقٌم فً دولة متعاقدة على دخل من الدولة المتعاقدة األخرى وكان
ذلك الدخل طبقا ألحكام هذه اإلتفاقٌة ٌخضع للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة األخرى ،فعلى الدولة
األولى أن تطرح من الضرٌبة التً تستخلصها على مداخٌل المقٌم ،مبلغا ٌساوي مبلغ الضرٌبة
على الدخل التً استخلصت فً الدولة المتعاقدة األخرى.
 -2غٌر أنّ المبلغ المخصوم ال ٌمكن أن ٌتعدى فً كلتا الحالتٌن الجزء من الضرٌبة على
الدخل المحتسبة قبل القٌام بالخصم و المتعلّقة ،حسب الحالة ،بالمداخٌل الخاضعة للضرٌبة بالدولة
المتعاقدة األخرى.
 -3تعتبر الضرٌبة التً كانت موضوع إعفاء أو تخفٌض خالل م ّدة معٌّنة بإحدى الدولتٌن
المتعاقدتٌن بمقتضى التشرٌع الداخلً للدولة المذكورة وكؤنها دفعت فعال وٌجب أن تطرح بالدولة
المتعاقدة األخرى من الضرٌبة التً تفرض على المداخٌل المذكورة فً صورة عدم منح اإلعفاء
أو التخفٌض.
 23عـدم الـتمٌٌز وتشجٌع اإلستثمارات
 -1ال ٌجوز إخضاع مواطنً دولة متعاقدة فً الدولة المتعاقدة األخرى ألٌّـة ضرائب أو
أليّ التزام ٌتعلق بهذه الضرائب غٌر الضرائب أو االلتزامات الضرٌبٌة التً ٌخضع لها أو ٌجوز
فً نفس الظروف أن ٌخضع لها مواطنو هذه الدولة األخرى والذٌن ٌوجدون فً نفس الحالة.
 -2ال تخضع المنشؤة الدائمة التً تمتلكها مإسسة تابعة لدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة
األخرى لضرائب تفرض علٌها فً تلك الدولة األخرى أكثر عبئا من الضرائب التً تفرض على
المإسسات التابعة لتلك الدولة األخرى والتً تتعاطى نفس النشاط.
 -3ال ٌجوز إخضاع المإسسات التابعة لدولة متعاقدة والتً ٌمتلك رأس مالها كلـّـٌا أو
جزئٌا أو ٌراقبه بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة مقٌم أو أشخاص مقٌمون فً الدولة المتعاقدة
األخرى ,ألٌة ضرائب أو أٌة التزامات تتعلق بهذه الضرائب غٌر الضرائب أو اإللتزامات التً
تخضع أو ٌجوز أن تخضع لها المإسسات المماثلة األخرى فً الدولة األولى أو تكون أثقل منها
عبئا.
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 -4ال ٌمكن ألحكام هذه اإلتفاقٌة أن تمنع تطبٌق أحكام جبائٌة تفاضلٌة ٌنص علٌها
تشرٌع إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن لفائدة اإلستثمارات.

24

اإلجـراءات بالتراضــً

 -1إذا اعتبر مقٌم بدولة متعاقدة أن التدابٌر المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف
كلتا الدولتٌن ٌنج ّر أو سٌنج ّر عنها توظٌف ضرٌبة غٌر مطابقة لهذه االتفاقٌة فإ ّنه بإمكانه
وبصرف النظر عن رفع الدعوى حسبما نصّ علٌه التشرٌع القومً لهذٌن ال ّدولتٌن أن ٌعرض
أمره على السلطة المختصّة لل ّدولة المتعاقدة التً هو مقٌم بها.
 -2تسعى هذه السلطة المختصّـة إذا اعتبرت أنّ المطلب معلـّـل وإذا اعتبرت نفسها غٌر
قادرة على إٌجاد ح ّل مرضً لتسوٌة المشكل ،فٌمكن تسوٌة المسؤلة عن طرٌق التراضً مع
السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة األخرى وذلك تفادٌا لتوظٌف ضرٌبة غٌر مطابقة لما
جاءت به االتفاقٌة.
 -3تسعى السلط المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن بطرٌقة التراضً إلى فضّ المشاكل
أو إزالة الشكوك التً قد ٌفضً إلٌها تؤوٌل هذه االتفاقٌة أو تطبٌقها وٌمكن أٌضا التشاور لمنع
االزدواج الضرٌبً فً الحاالت غٌر المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة.
ٌ -4مكن للسلط المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن االتصال ببعضها مباشرة قصد
الوصول إلى اتفاق كما ذكر بالفقرات السابقة وإذا إ ّتضح أنّ تبادل األراء شفاهٌّا ٌٌسّر إبرام هذا
اإلتفاق ،فٌمكن القٌام بتبادل هذه األراء فً نطاق لجنة متكوّ نة من ممثلٌن عن السّلط المختصّة
التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن.

 25تـبـادل الـمعـلومات
 -1تتبادل السلطات المختصة فً الدولتٌن المتعاقدتٌن المعلومات الالزمة لتطبٌق أحكام هذه
االتفاقٌة والقوانٌن المحلٌة للدولتٌن المتعاقدتٌن بشؤن الضرائب المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة
وذلك إذا كان توظٌف الضرٌبة التً تنصّ علٌها هذه القوانٌن موافق لهذه اإلتفاقٌة ،وتكون
المعلومات المتبادلة على هذا النحو س ّرا ال ٌجوز إفشاإها إال ّ لألشخاص أو ال ّسلط المنوط بعهدتها
إحتساب أو استخالص الضرائب التً تتناولها هذه االتفاقٌة.
 -2ال ٌجوز بؤيّ حال تفسٌر أحكام الفقرة األولى بما ٌإ ّدي إلى إلزام إحدى الدولتٌن
المتعاقدتٌن بـ :
أ) تنفٌذ إجراءات إدارٌة تتعارض مع القوانٌن أو النظام اإلداري المعمول به فٌها أو فً
الدولة المتعاقدة األخرى؛

19

ب) تقدٌم معلومات ال ٌمكن الحصول علٌها طبقا للقوانٌن أو النظم اإلدارٌة
المعتادة فٌها أو فً الدولة المتعاقدة األخرى؛
ج) تقدٌم معلومات من شؤنها كشف س ّر تجاري أو صناعً أو مهنً أو طرٌقة تجارٌة أو
معلومات ٌعتبر اإلفشاء بها مخالفا لألمن العام.

26

األعوان الدٌبلوماسٌون وموظفو القنصلٌات

إنّ أحكام هذه االتفاقٌة ال تمسّ االمتٌازات الجبائٌة التً ٌتمتع بها األعوان الدٌبلوماسٌون أو
موظفو القنصلٌات بمقتضى القواعد العامة لحقوق الناس أو لمقتضٌات إتفاقٌات خاصة.
 : 27دخـول االتفاقٌة حٌـز التـــنفٌذ
 -1تت ّم الموافقة على هذه اإلتفاقٌة طبقا لألحكام الدستورٌة الجاري بها العمل فً كل من
الدولتٌن.
 -2تصبح هذه االتفاقٌة نافذة المفعول إبتداء من تارٌخ تبادل وثائق المصادقة وتطبق ألول
مرة:
أ) بالنسبة للبالد التونسٌة
 على الضرائب المخصومة من المورد على المداخٌل الممنوحة أو المدفوعة بداٌة منغرة جانفً من السنة الموالٌة مباشرة لسنة تبادل وثائق المصادقة.
 على الضرائب األخرى المحتسبة على المداخٌل بالنسبة للفترات القابلة لتوظٌفالضرٌبة والتً تنتهً ابتداء من  31دٌسمبر من سنة تبادل هذه الوثائق.
ب) بالنسبة للكامرون
 على الضرائب المخصومة من المورد على المداخٌل الممنوحة أو المدفوعة إبتداء منغرة جوٌلٌة من السنة الجبائٌة التً تلً مباشرة سنة تبادل وثائق المصادقة.
 على الضرائب األخرى المحتسبة على المداخٌل بالنسبة للفترات القابلة لتوظٌفالضرٌبة والتً تنتهً إبتداء من  31جوان من السنة الجبائٌة لتبادل الوثائق.

21

 28إنـهـاء العــمل باإلتـفـــاقـٌة
أبرمت هذه اإلتفاقٌة لمدة غٌر مح ّددة ولكن ٌمكن لكل من الدولتٌن المتعاقدتٌن أن تطلب
كتابٌا من الدولة المتعاقدة األخرى إنهاء العمل باالتفاقٌة بالطرق الدٌبلوماسٌة وذلك إلى ٌوم 31
جوان بدخول الغاٌة من كل سنة بالنسبة لتونس وإلى ٌوم  31دٌسمبر بدخول الغاٌة من كل سنة
بالنسبة للكامرون.
وفً صورة إنهاء العمل باالتفاقٌة ،تطبّـق آلخر م ّرة :
أ)

بتونس

 على الضرائب المخصومة من المورد على المداخٌل الممنوحة أو المدفوعة فً أجلأقصاه ٌوم  31دٌسمبر من السنة التً وقع فٌها اإلعالم بإنهاء العمل باإلتفاقٌة.
 على الضرائب األخرى المحتسبة على المداخٌل بالنسبة للفترات القابلة لتوظٌفالضرٌبة والتً تنتهً ابتداء من  31دٌسمبر من نفس السنة.
ب) بالكامرون
 على الضرائب المخصومة من المورد على المداخٌل الممنوحة أو المدفوعة فً أجلأقصاه ٌوم  31جوان من السنة الجبائٌة التً وقع فٌها اإلعالم بإنهاء العمل باإلتفاقٌة.
 على الضرائب األخرى المحتسبة على المداخٌل بالنسبة للفترات القابلة لتوظٌفالضرٌبة والتً تنتهً ابتداء من 31جوان من السنة الجبائٌة التً وقع فٌها اإلعالم
بإنهاء العمل باإلتفاقٌة.
وتبعا لهذا وقع الممضون أسفله المرخص لهم لهذا الغرض هذه اإلتفاقٌة.
حرر بــٌاوندي ٌوم  26مارس 1999
فً نظٌرٌن باللغة العربٌة واللغة الفرنسٌة ،وٌقع إعتماد النص الفرنسً.
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عن حكومة الجمهورٌة التونسٌة

عن حكومة الجمهورٌة الكامرونٌة

