إتفاقية
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة
بشؤن تجنـب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي
في مادة الضرائب على الدخل
إنّ حكومة الجمهورٌة التونسٌة وحكومة جمهورٌة سنغافورة،
رغبة منهما فً إبرام اتفاقٌة لتجنـ ّب االزدواج الضرٌبً ومنع التهرّ ب الجبائً فً مادة
الضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على األحكام التالٌة :

الفصل األول  :األشخاص المعنيون
تط ّبق هذه االتفاقٌة على األشخاص المقٌمٌن فً دولة متعاقدة أو فً كلتا الدولتٌن
المتعاقدتٌن.
الفصل  : 2الضرائب المعنية
 -1تطبّق هذه االتفاقٌة على الضرائب على الدخل المفروضة لفائدة دولة متعاقدة أو
فروعها السٌاسٌة أو جماعاتها المحلٌّة كٌفما كانت طرٌقة االستخالص.
 -2تعتبر كضرائب على الدخل ،جمٌع الضرائب المستخلصة على الدخل الجملً أو على
عناصر الدخل بما فً ذلك الضرائب على األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً األمالك المنقولة
أو العقارٌة.
 -3إنّ الضرائب الحالٌة التً تطبّق علٌها هذه االتفاقٌة هً بالخصوص :
أ) فٌما ٌتعلق بسنغافورة :
 الضرٌبة على الدخل)المشار إلٌها فٌما بعد بـ " الضرٌبة السنغافورٌة "(.
ب) فٌما ٌتعلق بتونس :
) (iالضرٌبة على الدخل،
) (iiالضرٌبة على الشركات،
)المشار إلٌها فٌما بعد بـ "الضرٌبة التونسٌة "(.

 -4تط ّبق االتفاقٌة أٌضا على ك ّل الضرائب المماثلة أو المشابهة كلٌا والمحدثة بعد تارٌخ
إمضاء االتفاقٌة والتً ٌمكن أن تضاف للضرائب الحالٌة أو تعوّ ضها .وتبلـ ّغ السّلطات
المختصّة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن لبعضها البعض التعدٌالت الها ّمة المدخلة على
تشرٌعاتها الجبائٌة.
الفصل  : 3تعاريف عامة
 -1حسب مدلول هذه االتفاقٌة ،ما لم ٌفرض ال ّسٌاق تؤوٌال مخالفا :
) (iتعنً لفظة " تونس" التراب والفضاءات البحرٌة التً تمارس علٌها تونس
سٌادتها (التراب القا ّري والجزر والمٌاه الداخلٌة والبحر اإلقلٌمً والفضاء الجوّ ي
الذي ٌشرف علٌها) وكذلك الفضاءات البحرٌة األخرى التً تمارس فٌها والٌتها طبقا
للقانون الدولً.
) (iiتعنً لفظة " سنغافورة " جمهورٌة سنغافورة ،وعند استخدامه فً المعنى
الجغرافً ،فإنه ٌشمل تراب جمهورٌة سنغافورة والمٌاه الداخلٌة والبحر اإلقلٌمً،
وكذلك ك ّل منطقة بحرٌة تقع خارج نطاق البحر اإلقلٌمً والتً كانت أو ٌمكن أن
تصبح فً المستقبل بموجب قانونها الوطنً وطبقا للقانون الدولً منطقة تمارس علٌها
جمهورٌة سنغافورة حقوقا سٌادٌة أو والٌتها فٌما ٌتعلق بالبحر وقاع البحر وباطن
األرض والموارد الطبٌعٌة.
) (iiiتعنً عبارتا " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة األخرى " تونس أو سنغافورة
حسب السٌاق،
) (ivتعنً لفظة " شخص " الشخص الطبٌعً والشركة وك ّل مجموعة أشخاص أخرى،
) (vتشمل لفظة " شركة " ك ّل شخص معنوي أو ك ّل كٌان ٌعتبر بمثابة شخص معنوي
لغرض توظٌف الضرٌبة،
) (viتعنً عبارتا " مإسسة دولة متعاقدة " و " مإسسة الدولة المتعاقدة األخرى "
على التوالً مإسسة ٌستغلها مقٌم بدولة متعاقدة ومإسسة مستغلـ ّة من قبل مقٌم
بالدولة المتعاقدة األخرى،
) (viiتعنً عبارة " النقل الدولً " ك ّل نقل ٌت ّم بواسطة سفٌنة أو طائرة مستغلـ ّة من
قبل مإسسة ٌقع مق ّر إدارتها الفعلٌة بدولة متعاقدة ،إال ّ إذا كانت السفٌنة أو الطائرة
مستغلة فقط بٌن نقاط توجد فً الدولة المتعاقدة األخرى،
) (viiiتعنً عبارة " السلطة المختصة " :
) (iبالنسبة إلى تونس  :وزٌر المالٌة أو ممثله المرخـ ّص له فً ذلك،
) (iiبالنسبة إلى سنغافورة  :وزٌر المالٌة أو ممثله المرخـ ّص له فً ذلك.

) (ixتعنً لفظة " مواطن " :
) (iك ّل شخص طبٌعً ٌحمل جنسٌة أو مواطنة دولة متعاقدة،
) (iiك ّل شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعٌة مكوّ نة بقوانٌن أساسٌة طبقا
للقوانٌن الجاري بها العمل بدولة متعاقدة،
 -2حسب مدلول الفصول  11و 11وٌ ،12عتبر الشخص الذي خضع للضرٌبة فً دولة
متعاقدة بعنوان حصص األسهم أو الفوائد أو األتاوات أنـ ّه المستفٌد الفعلً من تلك الفوائد أو
تلك الحصص أو األتاوات.
 -3لتطبٌق االتفاقٌة فً أيّ وقت من قبل دولة متعاقدة ،ك ّل عبارة لم تعرّف بها ،لها
المعنى الذي ٌخصّص لها فً ذلك الوقت حسب قانون هذه الدولة المتعلق بالضرائب التً
تطبق علٌها االتفاقٌة ،إال ّ إذا اقتضى السٌاق تؤوٌال مخالفا لذلك ،وٌكون للتفسٌر الوارد
بالقانون الجبائً الجاري به العمل لهذه الدولة األولوٌة بالنسبة للتفسٌرات الواردة بالقوانٌن
األخرى لهذه الدولة.
الفصل  : 4المقيم
 -1حسب مدلول هذه االتفاقٌة ،تعنً عبارة " مقٌم بدولة متعاقدة " ك ّل شخص ٌخضع
للضرٌبة بهذه الدولة بمقتضى التشرٌع المعمول به فٌها وذلك بحكم مق ّره أو مح ّل إقامته أو
مق ّر إدارته أو بحكم ك ّل مقٌاس آخر مماثل ،كما تشمل هذه الدولة وك ّل فرع سٌاسً أو
جماعة محلٌة أو هٌئة حكومٌة تابعة لها.
 -2إذا اعتبر شخص طبٌعً وفقا ألحكام الفقرة  1مقٌما بكلتا الدولتٌن المتعاقدتٌن ،تقع
تسوٌة وضعٌته على النحو التالً :
أ) ٌعتبر هذا الشخص مقٌما بالدولة التً ٌكون له فٌها مسكن دائم تحت تص ّرفه،
فإذا كان له مسكن دائم تحت تص ّرفه فً كلتا الدولتٌن فٌعتبر مقٌما فقط بالدولة
التً له بها عالقات شخصٌة واقتصادٌة أوثق (مركز المصالح الحٌوٌة)،
ب) إذا تعذر تحدٌد الدولة التً ٌوجد فٌها مركز مصالحه الحٌوٌة أو فً حالة عدم
وجود مسكن دائم تحت تص ّرفه فً أيّ من الدولتٌن ،فٌعتبر مقٌما فقط بالدولة
التً ٌقٌم بها عادة،
ج) إذا كانت له إقامة معتادة بكلتا الدولتٌن أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بؤيّ منهما،
ٌعتبر مقٌما ً فقط بالدولة التً ٌحمل جنسٌتها،
د) فً ك ّل الحاالت األخرىّ ،
تبت السلطات المختصة بالدولتٌن المتعاقدتٌن فً المسؤلة
باتفاق مشترك.

 -3إذا اعتبر شخص من غٌر األشخاص الطبٌعٌٌن مقٌما ً بكلتا الدولتٌن المتعاقدتٌن وفقا ً
ألحكام الفقرة  ،1فإنه ٌعتبر مقٌما ً فقط بالدولة التً ٌوجد فٌها مقرّ إدارته الفعلٌة .إذا تعذر
تحدٌد مق ّر إدارته الفعلٌةّ ،
تبت السلطات المختصة بالدولتٌن المتعاقدتٌن فً المسؤلة باتفاق
مشترك.
الفصل  : 5المنشؤة الدائمة
 -1حسب مدلول هذه اإلتفاقٌةٌ ،قصد بعبارة " المنشؤة الدائمة " المركز الثابت لألعمال
الذي تباشر عن طرٌقه المإسسة ك ّل نشاطها أو جزءا منه.
 -2تشمل عبارة " المنشؤة الدائمة " خاصّة :
أ) مق ّر اإلدارة،
ب) الفرع،
ج) المكتب،
د) المصنع،
ه) الورشة ،و
و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو مقطع الحجارة أو ك ّل مكان آخر الستخراج
موارد طبٌعٌة.
 -3تشمل عبارة " المنشؤة الدائمة " ،أٌضا :
أ) حضٌرة البناء أو عملٌات التشٌٌد أو التركٌز أو التركٌب أو أنشطة المراقبة المتعلقة
بها ولكن فقط إذا فاقت م ّدة هذه الحضٌرة أو هذه العملٌات أو هذه األنشطة ٌ 183وما،
ب) إسداء الخدمات ،بما فً ذلك خدمات المستشارٌن ،من قبل مإسسة تابعة لدولة
متعاقدة بواسطة أعوانها أو موظفٌن آخرٌن توظفهم المإسسة لهذا الغرض ولكن فقط إذا
تواصلت األنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع متصل به) بالدولة المتعاقدة
األخرى لمدة أو لمدد تفوق فً مجموعها ٌ 183وما خالل أيّ فترة  12شهرا.
 -4بصرف النظر عن األحكام السابقة لهذا الفصل ،ال تشمل عبارة " منشؤة دائمة " :
أ) استعمال تجهٌزات فقط لغرض تخزٌن أو عرض أو تسلٌم سلع أو بضائع تملكها
المإسسة،
ب) إٌداع مخزون السلع أو البضائع التً تملكها المإسسة فقط لغرض تخزٌنها أو
عرضها أو تسلٌمها،
ج) إٌداع مخزون السلع أو البضائع التً تملكها المإسسة فقط لغرض تحوٌلها من قبل
مإسسة أخرى،

د) استعمال مركز ثابت لألعمال فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لغرض جمع
معلومات لفائدة المإسسة،
ه) استعمال مركز ثابت لألعمال فقط لغرض ممارسة ك ّل نشاط آخر ذي صبغة
تمهٌدٌة أو إضافٌة لفائدة المإسسة،
و) استعمال مركز ثابت لألعمال فقط لممارسة مجموعة من األنشطة المشار إلٌها
بالفقرات الفرعٌة من "أ" إلى "ه" شرٌطة أن ٌكون للنشاط الجملً للمركز الثابت
لألعمال الناتج عن جمع هذه األنشطة صبغة تمهٌدٌة أو إضافٌة.
 -5بصرف النظر عن أحكام الفقرتٌن  1و ،2إذا كان الشخص فٌما عدا العون الذي
ٌتمتع بوضعٌة مستقلـ ّة والذي تط ّبق علٌه الفقرة ٌ 6عمل لحساب مإسسة وٌتمتع بدولة
متعاقدة بسلط ٌباشرها عادة وتسمح له بإبرام العقود باسم المإسسة ،فإنّ هذه المإسسة تعتبر
أن لها منشؤة دائمة بهذه الدولة وذلك فٌما ٌتعلق بؤي أنشطة ٌقوم بها هذا الشخص لفائدة
المإسسة ،إال إذا كانت أنشطة هذا الشخص تقتصر على تلك المنصوص علٌها بالفقرة 4
والتً إذا مورست بواسطة مركز ثابت لألعمال ،ال تجعل من هذا المركز الثابت لألعمال
منشؤة دائمة طبقا ألحكام تلك الفقرة.
 -6ال ٌعتبر أن لمإسسة منشؤة دائمة فً دولة متعاقدة لمج ّرد ممارستها لنشاط بهذه الدولة
بواسطة سمسار أو وكٌل عا ّم أو وسٌط أو أي وسٌط آخر له صفة مستقل شرٌطة أن ٌعمل
هإالء األشخاص فً نطاق نشاطهم العادي.
 -7إن مج ّر د كون شركة مقٌمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة
مقٌمة بالدولة المتعاقدة األخرى أو تمارس نشاطها فً هذه الدولة األخرى (سواء بواسطة
منشؤة دائمة أم ال) ال ٌكفً فً ح ّد ذاته أن ٌجعل من أ ٌّهما منشؤة دائمة لألخرى.
الفصل  : 6مداخيل األمالك العقارية
 -1تخضع المداخٌل التً ٌتحصّل علٌها مقٌم بدولة متعاقدة من األمالك العقارٌة (بما فً
ذلك مداخٌل االستغالالت الفالحٌة أو الغابٌة) الموجودة بالدولة المتعاقدة األخرى للضرٌبة
فً هذه ال ّدولة األخرى.
 -2تع ّرف عبارة " األمالك العقارٌة " حسب قانون الدولة المتعاقدة التً توجد بها
األمالك المعنٌة .وتشمل العبارة فً جمٌع الحاالت ،التوابع لألمالك العقارٌة والماشٌة
والمعدات المستخدمة فً االستغالالت الفالحٌة والغابٌة والحقوق التً تط ّبق علٌها أحكام
ّ
وحق االنتفاع باألمالك العقارٌة والحقوق المتعلقة
القانون العا ّم المتعلق بالملكٌة العقارٌة
بعائدات متغٌّرة أو ثابتة مقابل استغالل أو إسناد استغالل المناجم المعدنٌة والعٌون وغٌرها
من الموارد الطبٌعٌة ،وال تعتبر ال ّسفن والطائرات أمالكا عقارٌة.
 -3تط ّبق أحكام الفقرة  1على المداخٌل المتؤتٌة من اإلستغالل المباشر أو التسوٌغ أو ك ّل
طرٌقة أخرى إلستغالل األمالك العقارٌة.

 -4تط ّبق أحكام الفقرتٌن  1و 3أٌضا على المداخٌل المتؤتٌة من األمالك العقارٌة التابعة
لمإسسة وكذلك على المداخٌل المتؤتٌة من األمالك العقارٌة المع ّدة لمباشرة مهنة شخصٌة
مستقلة.
الفصل  : 7أرباح المإسسات
 -1ال تخضع أرباح مإسسة تابعة لدولة متعاقدة للضرٌبة إال ّ فً هذه الدولة ،إالّ إذا كانت
المإسسة تمارس نشاطها فً الدولة المتعاقدة األخرى بواسطة منشؤة دائمة موجودة بها .فإذا
مارست المإسسة نشاطها على هذا النحو ،فإنّ أرباحها تكون خاضعة للضرٌبة فً الدولة
األخرى وذلك فقط فً حدود الجزء من األرباح المنسوب لهذه المنشؤة الدائمة.
 -2مع مراعاة أحكام الفقرة  3من هذا الفصل ،إذا باشرت مإسسة تابعة لدولة متعاقدة
نشاطها فً الدولة المتعاقدة األخرى عن طرٌق منشؤة دائمة موجودة بها ،فإنه تنسب فً ك ّل
دولة متعاقدة لهذه المنشؤة الدائمة األرباح التً كان ٌمكن لها تحقٌقها لو كانت مإسسة
مستقلة ومنفصلة تمارس نفس األنشطة أو أنشطة مشابهة فً نفس الظروف أو فً ظروف
مشابهة وتتعامل باستقالل تا ّم مع المإسسة التً هً منشؤة دائمة لها.
 -3لتحدٌد أرباح منشؤة دائمة ،تقبل للطرح ك ّل المصارٌف المبذولة بما فً ذلك
مصارٌف اإلدارة الفعلٌة والمصارٌف اإلدارٌة العا ّمة والتً تكون قابلة للطرح إذا كانت
المنشؤة الدائمة مإسسة مستقلة ،طالما ٌمكن تخصٌصها بصفة معقولة إلى المنشؤة الدائمة،
سواء تم بذلها فً الدولة المتعاقدة التً توجد فٌها المنشؤة الدائمة أو فً أي مكان آخر.
 -4ال ٌنسب أيّ ربح إلى منشؤة دائمة لمجرّد شراء هذه المنشؤة لسلع أو بضائع لفائدة
المإسسة.
 -5لتطبٌق الفقرات السابقةٌ ،قع تحدٌد األرباح الراجعة للمنشؤة الدائمة ك ّل سنة بنفس
الطرٌقة ما لم توجد أسباب وجٌهة وكافٌة النتهاج طرٌقة أخرى.
 -6إذا شملت األرباح عناصر دخل وقع التعرّ ض لها على حدة فً الفصول األخرى من
هذه االتفاقٌة ،فإنّ أحكام هذه الفصول ال تتؤثر بؤحكام هذا الفصل.
الفصل  : 8المالحة البحرية والجوية
 -1ال تخضع األرباح الناتجة عن استغالل البواخر أو الطائرات فً مجال النقل الدولً
للضرٌبة إال فً الدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها مق ّر اإلدارة الفعلٌة للمإسسة.
 -2إذا كان مقرّ اإلدارة الفعلٌة لمإسسة مالحة بحرٌة موجودا على متن سفٌنة ،فإن المقرّ
المذكور ٌعتبر موجوداً بالدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها المٌناء الذي ترسً به السفٌنة
المذكورة ،وفً صورة عدم وجود مٌناء ترسً فٌهٌ ،عتبر المق ّر المذكور موجودا بالدولة
المتعاقدة التً ٌكون مستغل السفٌنة مقٌما بها.

 -3تط ّبق أحكام الفقرة  1كذلك على األرباح المتؤتٌة من المساهمة فً مجمّع أو من
االستغالل المشترك أو من وكالة استغالل دولٌة.
 -4تعتبر الفوائد الناتجة عن األموال المتعلقة بعملٌات استغالل السفن أو الطائرات فً
مجال النقل الدولً أرباحا متؤتٌة من استغالل هذه السفن أو الطائرات ،وال تطبق أحكام
الفصل  11على هذه الفوائد.
 -5على معنى هذا الفصل ،تشمل األرباح المتؤتٌة من استغالل السفن أو الطائرات فً
مجال النقل الدولً :
أ) األرباح المتؤتٌة من تؤجٌر السفن أو الطائرات غٌر المج ّهزة ،و
ب) األرباح المتؤتٌة من استعمال أو صٌانة أو تؤجٌر الحاوٌات (بما فً ذلك المقطورات
والتجهٌزات المع ّدة لنقل الحاوٌات) والمستعملة لنقل السلع أو البضائع،
إذا كان هذا التؤجٌر أو هذا اإلستعمال ،الصٌانة أو التؤجٌر حسب الحالة ،عرضٌا
الستغالل السفن أو الطائرات فً مجال النقل الدولً.
الفصل  : 9المإسسات المشتركة
 -1إذا
أ) ساهمت مإسسة تابعة لدولة متعاقدة بصفة مباشرة أو غٌر مباشرة فً إدارة أو
مراقبة أو فً رأس مال مإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى ،أو
ب) ساهم نفس األشخاص بصفة مباشرة أو غٌر مباشرة فً إدارة أو مراقبة أو فً
رأس مال مإسسة تابعة لدولة متعاقدة ومإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى،
وإذا وضعت أو فرضت فً أيّ من الحالتٌن المذكورتٌن شروط بٌن المإسستٌن فٌما
ٌتعلق بعالقتهما التجارٌة أو المالٌة تخالف الشروط التً ٌمكن أن تقوم بٌن مإسسات
مستقلة ،فإن األرباح التً كان من الممكن تحقٌقها من قبل إحدى المإسستٌن ولكنها لم تحقق
بسبب قٌام هذه الشروطٌ ،جوز ض ّمها ألرباح هذه المإسسة وإخضاعها للضرٌبة تبعا ً لذلك.
 -2إذا أدمجت دولة متعاقدة ،طبقا ألحكام الفقرة  ،1ضمن أرباح مإسسة تابعة لها -
وأخضعت تبعا لذلك للضرٌبة  -أرباح مإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى وقع توظٌف
الضرٌبة علٌها بهذه الدولة األخرى ،وإذا اتفقت السلطات المختصة بالدولتٌن المتعاقدتٌن،
بعد التشاور ،على أن هذه األرباح المدمجة على هذا النحو أو جزء منها هً األرباح التً
كان ٌمكن تحقٌقها من قبل مإسسة الدولة المذكورة أوّ ال لو كانت الشروط المتفق علٌها من
قبل المإسستٌن هً نفس الشروط التً ٌمكن االتفاق علٌها من قبل المإسسات المستقلة ،فإن
الدولة األخرى تقوم بتعدٌل مناسب لمبلغ الضرٌبة الذي ت ّم استخالصه على تلك األرباح
المتفق علٌها .ولتحدٌد هذا التعدٌل ،تإخذ بعٌن االعتبار األحكام األخرى لهذه االتفاقٌة.

الفصل  : 01حصص األسهم
 -1تخضع حصص األسهم التً تدفعها شركة مقٌمة فً دولة متعاقدة لمقٌم فً الدولة
المتعاقدة األخرى للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
 -2غٌر أن هذه الحصص تخضع أٌضا ً للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة التً تقٌم فٌها
الشركة الدافعة لحصص األسهم وحسب تشرٌعها ،ولكن إذا كان المستفٌد الفعلً من
حصص األسهم مقٌما بالدولة المتعاقدة األخرى ،فإن الضرٌبة المحددة على هذا النحو ال
تتعدى  5بالمائة من المبلغ الخام لحصص األسهم.
ال تإثـ ّر أحكام هذه الفقرة على توظٌف الضرٌبة على الشركة بعنوان األرباح التً
خصصت لدفع حصص األسهم.
 -3بصرف النظر عن أحكام الفقرة  ،2تعفى حصص األسهم التً تدفعها شركة مقٌمة
فً الدولة المتعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة األخرى من الضرٌبة فً الدولة المذكورة
أوّ ال.
 -4حسب مدلول الفقرة  ،3تعنً لفظة " حكومة " :
أ) بالنسبة إلى سنغافورة ،حكومة سنغافورة ،وتشمل :
) (iالسلطة النقدٌة بسنغافورة،
) (iiشركة االستثمار الخاصة المحدودة التابعة لحكومة سنغافورة « GIC Private
» ،Limited
) (iiiهٌئة حكومٌة تابعة لها ،و
) (viأيّ مإسسة تملكها كلٌا أو أساسا حكومة سنغافورة والتً ٌمكن االتفاق بشؤنها
الحقا بٌن السلطات المختصة للدولتٌن المتعاقدتٌن.
ب) بالنسبة إلى تونس ،حكومة تونس ،وتشمل :
) (iالبنك المركزي،
) (iiجماعة محلـ ٌّة ،و
) (iiiأيّ مإسسة تملكها كلٌا أو أساسا حكومة تونس والتً ٌمكن االتفاق بشؤنها الحقا
بٌن السلطات المختصة للدولتٌن المتعاقدتٌن.
 -5تعنً عبارة " حصص األسهم " المستعملة بهذا الفصل المداخٌل المتؤتٌة من األسهم،
أسهم االنتفاع أو حقوق االنتفاع أو أسهم المإسسات المنجمٌة أو حصص المإسسٌن أو من
الحقوق األخرى باستثناء الدٌون ومن المشاركة فً األرباح وكذلك مداخٌل المنابات

االجتماعٌة األخرى التً تخضع لنفس النظام الجبائً لحصص األسهم طبقا لقوانٌن الدولة
ّ
الموزعة لحصص األسهم مقٌمة بها.
التً تكون الشركة
 -6ال تط ّبق أحكام الفقرتٌن  1و 2إذا كان المستفٌد الفعلً من حصص األسهم مقٌما
بدولة متعاقدة وٌمارس فً الدولة المتعاقدة األخرى التً تقٌم فٌها الشركة الدافعة لحصص
األسهم نشاطا صناعٌا أو تجارٌا بواسطة منشؤة دائمة موجودة بها أو مهنة شخصٌة مستقلة
بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها ،وإذا كانت المساهمة الناتجة عنها حصص األسهم متصلة
فعلٌا بهذه المنشؤة الدائمة أو القاعدة الثابتة .فً هذه الحالة ،تط ّبق أحكام الفصل  7أو الفصل
 14حسب الحالة.
ص لت شركة مقٌمة فً دولة متعاقدة على أرباح أو مداخٌل من الدولة المتعاقدة
 -7إذا تح ّ
األخرى ،فإنـ ّه ال ٌمكن لهذه الدولة األخرى توظٌف أٌة ضرٌبة على حصص األسهم
المدفوعة من قبل الشركة إال فً صورة ما إذا دفعت هذه الحصص لمقٌم فً هذه الدولة
األخرى أو إذا كانت المساهمة الناتجة عنها حصص األسهم تتصل فعلٌا بمنشؤة دائمة أو
بقاعدة ثابتة موجودة بهذه الدولة األخرى ،وال ٌمكن لها توظٌف أٌة ضرٌبة بعنوان األرباح
ّ
الموزعة للشركة ،حتى ولو كانت حصص األسهم
غٌر المو ّزعة للشركة ،على األرباح غٌر
المدفوعة أو األرباح غٌر المو ّز عة تتمثل كلٌا أو جزئٌا فً أرباح أو مداخٌل متؤتٌة من هذه
الدولة األخرى.
الفصل  : 00الفوائد
 -1تخضع الفوائد المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقٌم بالدولة المتعاقدة األخرى
للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
 -2غٌر أن هذه الفوائد تخضع أٌضا ً للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة المتؤتٌة منها وحسب
تشرٌع هذه الدولة ،لكن إذا كان المستفٌد الفعلً من الفوائد مقٌما بالدولة المتعاقدة األخرى،
فإن الضرٌبة المحددة على هذا النحو ٌجب أن ال تتعدى :
أ)  5بالمائة من المبلغ الخام للفوائد ،إذا ت ّم قبضها من قبل البنوك أو المإسسات المالٌة
المماثلة لها،
ب)  11بالمائة من المبلغ الخام للفوائد ،فً ك ّل الحاالت األخرى.
 -3بصرف النظر عن أحكام الفقرة  ، 2تعفى الفوائد المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة
لحكومة الدولة المتعاقدة األخرى من الضرٌبة فً الدولة المذكورة أوّ ال.
 -4حسب مدلول الفقرة  ، 3تعنً لفظة " حكومة " :
أ) بالنسبة إلى سنغافورة ،حكومة سنغافورة ،وتشمل :
) (iالسلطة النقدٌة بسنغافورة،

) (iiشركة االستثمار الخاصة المحدودة التابعة لحكومة سنغافورة » GIC Private
،« Limited

) (iiiهٌئة حكومٌة تابعة لها ،و
) (ivأيّ مإسسة تملكها كلٌا أو أساسا حكومة سنغافورة والتً ٌمكن االتفاق بشؤنها
الحقا بٌن السلطات المختصة للدولتٌن المتعاقدتٌن.
ب) بالنسبة إلى تونس ،حكومة تونس ،وتشمل :
) (iالبنك المركزي،
) (iiجماعة محلـ ٌّة ،و
) (iiiأيّ مإسسة تملكها كلٌا أو أساسا حكومة تونس والتً ٌمكن االتفاق بشؤنها الحقا
بٌن السلطات المختصة للدولتٌن المتعاقدتٌن.
 -5تعنً عبارة " فوائد " المستعملة فً هذا الفصل مداخٌل ال ّدٌون بمختلف أنواعها
المتبوعة أو غٌر المتبوعة بضمانات موثــ ّقة برهن أو بشرط ٌقضً بالمشاركة فً أرباح
المدٌن وخاصة مداخٌل األموال العمومٌة ومداخٌل الرقاع والقروض الرقاعٌة بما فً ذلك
المنح واألنصبة المتعلقة بهذه السندات .وال تعتبر خطاٌا التؤخٌر فً الدفع فوائد حسب مفهوم
هذا الفصل.
 -6ال تط ّبق أحكام الفقرتٌن  1و 2إذا كان المستفٌد الفعلً من الفوائد مقٌما بدولة متعاقدة
وٌمارس بالدولة المتعاقدة األخرى المتؤتٌة منها الفوائد نشاطا صناعٌا أو تجارٌا بواسطة
منشؤة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وكان ال ّدٌن الناتجة
عنه الفوائد متصال فعلٌا بهذه المنشؤة الدائمة أو القاعدة الثابتة .فً هذه الحالة ،تط ّبق أحكام
الفصل  7أو الفصل  14حسب الحالة.
 -7تعتبر الفوائد متؤتٌة من دولة متعاقدة إذا كان المدٌن 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 الناتج عنه دفع الفوائد وتح ّملت تلك المنشؤة الدائمة أو القاعدة
الثابتة فعلٌا عبئها ،فإن هذه الفوائد تعتبر متؤتٌة من الدولة التً توجد فٌها المنشؤة الدائمة أو
القاعدة الثابتة.
 -8إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة ،بموجب عالقات خاصة تربط المدٌن بالمستفٌد
الفعلً أو تربط كلٌهما بؤشخاص آخرٌن وبناء على ال ّدٌن الذي دفعت من أجله هذه الفوائد،
المقدار الذي قد ٌتفق علٌه المدٌن والمستفٌد الفعلً فً غٌاب مثل هذه العالقات ،فإن أحكام
هذا الفصل ال تط ّبق إال على هذا المقدار األخٌر .وفً هذه الحالةٌ ،بقى الجزء الزائد من
الدفوعات خاضعا ً للضرٌبة حسب قوانٌن ك ّل دولة متعاقدة ومع مراعاة األحكام األخرى
لهذه االتفاقٌة.

الفصل  : 02األتاوات
 -1إنّ األتاوات المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقٌم بالدولة المتعاقدة األخرى
تخضع للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
 -2غٌر أن هذه األتاوات تخضع أٌضا للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة المتؤتٌة منها وحسب
تشرٌع هذه الدولة ،لكن إذا كان المستفٌد الفعلً من األتاوات مقٌما بالدولة المتعاقدة
األخرى ،فإن الضرٌبة المح ّددة على هذا النحو ٌجب أن ال تتعدى :
أ)  5بالمائة من المبلغ الخام للمكافآت باختالف أنواعها المدفوعة مقابل الخدمات
التقنٌة ،أو
ب)  11بالمائة من المبلغ الخام للمكافآت باختالف أنواعها المدفوعة مقابل استعمال
أو ّ
حق استعمال حقوق التؤلٌف المتعلقة بعمل أدبً أو فنً أو علمً بما فً ذلك األشرطة
ّ
للبث اإلذاعً أو التلفزي أو البرمجٌات
السٌنمائٌة أو األشرطة أو التسجٌالت المع ّدة
اإلعالمٌة أو براءة أو عالمة تجارة أو رسم أو نموذج أو تصمٌم أو أسلوب أو طرٌقة
س ّر ٌة أو مقابل استعمال أو إسناد استعمال تجهٌز صناعً أو تجاري أو علمً أو مقابل
معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة فً المٌدان الصناعً أو التجاري أو العلمً.
 -3ال تط ّبق أحكام الفقرتٌن  1و 2من هذا الفصل إذا كان المستفٌد الفعلً من األتاوات
مقٌما بدولة متعاقدة وٌمارس بالدولة المتعاقدة األخرى المتؤتٌة منها األتاوات نشاطا صناعٌا
أو تجارٌا بواسطة منشؤة دائمة موجودة بها أو مهنة شخصٌة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة
ّ
الحق أو الملك الناتج عنه دفع األتاوات متصال فعلٌا بهذه المنشؤة الدائمة
موجودة بها وكان
أو القاعدة الثابتة .فً هذه الحالة ،تط ّبق أحكام الفصل  7أو الفصل  14حسب الحالة.
 -4تعتبر األتاوات متؤتٌة من دولة متعاقدة إذا كان المدٌن مقٌما بهذه الدولة .غٌر أنه إذا
كان للمدٌن باألتاوات ،سواء كان مقٌما أم ال بدولة متعاقدة ،منشؤة دائمة أو قاعدة ثابتة بدولة
متعاقدة ت ّم لفائدتها إبرام العقد الذي نتج عنه دفع األتاوات وتح ّملت تلك المنشؤة الدائمة أو
القاعدة الثابتة فعلٌا عبئها ،فإن هذه األتاوات تعتبر متؤتٌة من الدولة التً توجد فٌها المنشؤة
الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -5إذا تجاوز مقدار األتاوات المدفوعة ،بموجب عالقات خاصة تربط المدٌن بالمستفٌد
ّ
الحق أو
الفعلً أو تربط كلٌهما بؤشخاص آخرٌن مبلغ األتاوات المدفوع بناء على استعمال
المعلومات التً دفعت من أجلها األتاوات ،المقدار الذي كان قد ٌتفق علٌه المدٌن والمستفٌد
الفعلً فً غٌاب مثل هذه العالقات ،فإنّ أحكام هذا الفصل ال تط ّبق إال على هذا المقدار
األخٌر .وفً هذه الحالةٌ ،بقى الجزء الزائد من الدفوعات خاضعا للضرٌبة حسب قوانٌن
ك ّل دولة متعاقدة ومع مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقٌة.

الفصل  : 03أرباح رأس المال
 -1تخضع األرباح التً ٌحققها مقٌم بدولة متعاقدة من التفوٌت فً األمالك العقارٌة
المشار إلٌها بالفصل  6والموجودة فً الدولة المتعاقدة األخرى للضرٌبة فً هذه الدولة
األخرى.
 -2إنّ األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً األمالك المنقولة التابعة ألصول منشؤة دائمة
تملكها مإسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى أو فً أمالك منقولة تابعة لقاعدة ثابتة
ٌملكها مقٌم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى وذلك لمباشرة مهنة شخصٌة مستقلة ،بما
فً ذلك تلك األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً تلك المنشؤة الدائمة (بمفردها أو ضمن كامل
المإسسة) أو فً تلك القاعدة الثابتة ،تخضع للضرٌبة بهذه الدولة األخرى.
 -3ال تخضع األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً السفن أو الطائرات المستغلة فً مجال
النقل الدولً أو فً األمالك المنقولة المخصصة الستغالل هذه السفن أو الطائرات
للضرٌبة ،إال بالدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها مقرّ اإلدارة الفعلٌة للمإسسة.
 -4تخضع األرباح التً ٌحققها مقٌم بدولة متعاقدة من التفوٌت فً األسهم التً تكون 51
بالمائة من قٌمتها على األقل متؤتٌة بصفة مباشرة أو غٌر مباشرة من أمالك عقارٌة موجودة
بالدولة المتعاقدة األخرى ،للضرٌبة فً تلك الدولة األخرى.
 -5ال تخضع األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً أيّ من األمالك غٌر المشار إلٌها بالفقرات
السابقة من هذا الفصل للضرٌبة إال ّ فً الدولة المتعاقدة التً ٌكون المفوّ ت مقٌما بها.
الفصل  : 04المهن الشخصية المستقلـة
 -1ال تخضع المداخٌل التً ٌحققها شخص طبٌعً مقٌم بدولة متعاقدة من مهنة ح ّرة أو
من أنشط ة أخرى ذات صبغة مستقلة للضرٌبة إال فً هذه الدولة باستثناء الحاالت التالٌة
التً تخضع فٌها هذه المداخٌل للضرٌبة بالدولة المتعاقدة األخرى :
أ) إذا كانت له بصفة اعتٌادٌة قاعدة ثابتة بالدولة األخرى لممارسة أنشطته ،فً هذه
الحالة ،فإنّ الجزء من المداخٌل المنسوب إلى القاعدة الثابتة المذكورة فقط ٌخضع
للضرٌبة فً الدولة األخرى ،أو
ب) إذا امت ّدت إقامته بالدولة األخرى لم ّدة أو لمدد تساوي أو تفوق فً مجموعها 183
ٌوما خالل أٌة فترة  12شهرا تبتدئ أو تنتهً فً السنة الجبائٌة المعنٌة ،فً هذه الحالة،
فإنّ الجزء من المداخٌل المتؤتً من هذه األنشطة فً هذه الدولة األخرى فقط ٌخضع
للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
 -2تشمل عبارة " المهن الح ّرة " بوجه خاصّ األنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمٌة أو
األدبٌة أو الفنٌة أو التربوٌة أو البٌداغوجٌة وكذلك األنشطة المستقلة الخاصة باألطباء
والمحامٌن والمهندسٌن والمهندسٌن المعمارٌٌن وأطباء األسنان والمحاسبٌن.

الفصل  : 05المهن الشخصية غير المستقلة
 -1مع مراعاة أحكام الفصول  16و 18و ،19ال تخضع األجور والمرتبات والمكافآت
األخرى المماثلة التً ٌتحصّل علٌها مقٌم بدولة متعاقدة بعنوان عمله كؤجٌر للضرٌبة إال فً
هذ ه الدولة ،ما لم ٌمارس العمل فً الدولة المتعاقدة األخرى .فإذا مورس العمل فً الدولة
المتعاقدة األخرى ،فإن المكافآت المتحصّل علٌها بهذا العنوان تخضع للضرٌبة فً هذه
الدولة األخرى.
صل علٌها مقٌم
 -2بصرف النظر عن أحكام الفقرة  ،1ال تخضع المكافآت التً ٌتح ّ
بدولة متعاقدة من عمله كؤجٌر مورس فً الدولة المتعاقدة األخرى ،للضرٌبة إال ّ فً الدولة
المذكورة أوّ ال إذا :
أ) أقام المنتفع بالمكافآت بالدولة األخرى لم ّدة أو لمدد ال ٌتجاوز مجموعها ٌ 183وما ً
خالل أٌة فترة  12شهرا تبتدئ أو تنتهً خالل السنة الجبائٌة المعنٌة ،و
ب) كانت المكافآت قد دفعت من قبل أو لحساب مإ ّجر غٌر مقٌم بالدولة األخرى ،و
ج) لم تتحمّل عبء هذه المكافآت منشؤة دائمة أو قاعدة ثابتة ٌملكها المإ ّجر فً الدولة
األخرى.
 -3بصرف النظر عن األحكام السابقة لهذا الفصل ،فإنّ المكافآت المتؤتٌة من العمل الذي
ٌمارس على متن سفٌنة أو طائرة مستغلة فً مجال النقل الدولً من قبل مإسسة تابعة لدولة
متعاقدة تخضع للضرٌبة فً هذه الدولة.
الفصل  : 06مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغٌرها من المكافآت المماثلة التً ٌتحصّل علٌها
مقٌم بدولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة لشركة مقٌمة فً الدولة المتعاقدة األخرى
للضرٌبة فً تلك الدولة األخرى.
الفصل  : 07الفنـانون والرياضيون
 -1بصرف النظر عن أحكام الفصلٌن  14و ،15تخضع المداخٌل التً ٌحققها مقٌم
بدولة متعاقدة من أنشطته الشخصٌة الممارسة فً الدولة المتعاقدة األخرى بصفته فنـ ّان
عروض ،كفنـ ّان المسرح أو السٌنما أو اإلذاعة أو التلفزة أو كموسٌقً أو بوصفه رٌاضً
للضرٌبة فً هذه الدولة األخرى.
 -2إذا لم تنسب المداخٌل المتؤتٌة من أو المتعلقة باألنشطة التً ٌتعاطاها شخصٌّا فنـ ّان
العروض أو الرٌّاضً للفنـ ّان أو للرٌاضً نفسه بل لشخص آخر ،فإنّ هذه المداخٌل،
بصرف النظر عن أحكام الفصول  7و 14و ،15تخضع للضرٌبة بالدولة المتعاقدة التً
ٌقع فٌها تعاطً أنشطة الفنـ ّان أو الرٌاضً.

 -3ال تطبّق أحكام الفقرتٌن  1و 2على مداخٌل األنشطة التً ٌتعاطاها بدولة متعاقدة
الفنـ ّان أو الرٌاضً إذا كانت الزٌارة إلى تلك الدولة مدعومة كلٌا ً أو بشكل أساسً بؤموال
عمومٌة إلحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن أو كالهما أو إحدى فروعهما السٌاسٌة أو جماعاتهما
المحلٌة أو هٌئة حكومٌة تابعة لهما .فً هذه الحالة فإنّ المداخٌل تخضع للضرٌبة فقط فً
الدولة المتعاقدة التً ٌقٌم بها الفنـ ّان أو الرٌاضً.
الفصل  : 08الجرايات
مع مراعاة أحكام الفقرة  2من الفصل  ،19ال تخضع الجراٌات والمكافآت األخرى
المماثلة المدفوعة لمقٌم بدولة متعاقدة بعنوان عمل سابق للضرٌبة إال ّ فً هذه الدولة.
الفصل  : 09الوظائف الحكومية
 -1أ) ال تخضع األجور والمرتبات والمكافآت األخرى المماثلة ،من غٌر الجراٌات ،التً
تدفعها حكومة دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السٌاسٌة أو جماعاتها المحلٌة أو هٌئاتها
الحكومٌة لشخص طبٌعً بعنوان خدمات أسداها لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه
الجماعة أو لهذه الهٌئة ،للضرٌبة إال فً هذه الدولة.
ب) غٌر أن هذه األجور والمرتبات والمكافآت األخرى المماثلة ال تخضع للضرٌبة إالّ
فً الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت الخدمات قد أسدٌت فً هذه الدولة وكان الشخص
الطبٌعً مقٌما بهذه الدولة و:
)ٌ (iحمل جنسٌتها ،أو
( )iiلم ٌصبح مقٌما بهذه الدولة فقط لغرض إسداء الخدمات.
 -2أ) ال تخضع الجراٌات التً تدفعها مباشرة دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السٌاسٌة أو
جماعاتها المحلٌة أو هٌئة حكومٌة تابعة لها ،أو بواسطة االقتطاع من األموال التً
كوّ نتها ،لشخص طبٌعً بعنوان خدمات أسداها لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة أو
لهذه الهٌئة للضرٌبة إال ّ فً هذه الدولة.
ب) غٌر أن هذه الجراٌات ال تخضع للضرٌبة إال ّ فً الدولة المتعاقدة األخرى إذا كان
الشخص الطبٌعً مقٌما بها وٌحمل جنسٌة هذه الدولة.
 -3تطبق أحكام الفصول  15و 16و 17و 18على األجور والمرتبات والمكافآت
األخرى المماثلة وكذلك على الجراٌات المدفوعة بعنوان خدمات أسدٌت فً نطاق نشاط
تجاري أو صناعً تعاطته دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السٌاسٌة أو جماعاتها المحلٌة أو
هٌئة حكومٌة تابعة لها.

الفصل  : 21األساتذة والباحثون
ٌ -1عفى الشخص الطبٌعً المقٌم فً دولة متعاقدة مباشرة قبل قٌامه بزٌارة إلى الدولة
المتعاقدة األخرى ،والذي بناء على دعوة من إحدى الجامعات الحكومٌة أو المعاهد أو
المإسسات التً ٌتمثل غرضها أساسا فً إنجاز البحوث أو غٌرها من المإسسات العمومٌة
المماثلة ،والذي ٌزور الدولة األخرى لمدة ال تفوق سنتٌن فقط لغاٌة التدرٌس أو القٌام
ببحوث أو كلٌهما بهذه المإسسات العمومٌة ،من الضرٌبة فً تلك الدولة األخرى بعنوان أي
مكافؤة مقابل التدرٌس أو البحوث والتً تخضع للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة المذكورة أوّ ال.
 -2ال تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخٌل المتؤتٌة من التدرٌس أو البحوث إذا لم ٌكن
هذا التدرٌس أو هذه البحوث منجزة لفائدة المصلحة العامة لكن باألساس لفائدة مصلحة
خاصة لشخص معٌّن أو لمجموعة أشخاص.
الفصل  : 20الطلبة
إنّ المبالغ التً ٌتحصّل علٌها الطالب أو المتدرّ ب فً التجارة أو فً الصناعة الذي ٌقٌم
أو كان مباشرة قبل تحوّ له إلى دولة متعاقدة مقٌما بالدولة المتعاقدة األخرى ،وٌتواجد بالدولة
المذكورة أوّ ال فقط لغرض مزاولة دراسته أو تدرٌبه ،لتغطٌة نفقات معٌشته أو دراسته أو
تدرٌبه ،ال تخضع للضرٌبة بهذه الدولة شرٌطة أن تكون هذه المبالغ متؤتٌة من مصادر
موجودة خارج هذه الدولة.
الفصل  : 22المداخيل األخرى
تخضع عناصر الدخل التً لم تتعرّض لها الفصول السابقة لهذه االتفاقٌة والمتؤتٌة من
دولة متعاقدة للضرٌبة فً هذه الدولة.
الفصل  : 23تجنب االزدواج الضريبي
صل مقٌم فً إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن على مداخٌل من الدولة المتعاقدة
 -1إذا تح ّ
األخرى تكون خاضعة طبقا ألحكام هذه اإلتفاقٌة للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة األخرى ،فإن
الدولة المتعاقدة المذكورة أوّ ال تمنح خصما ،طبقا لقوانٌنها المتعلقة بمنح خصم ضرٌبً
بعنوان الضرٌبة المستوجبة فً الدولة المتعاقدة المذكورة أوّ ال ،بعنوان الضرٌبة المدفوعة
بالدولة المتعاقدة األخرى سواء مباشرة أو عن طرٌق طرح من الضرٌبة المستوجبة بالدولة
المذكورة أوّ ال على مداخٌل هذا المقٌم.
 -2إذا كانت هذه المداخٌل حصص أسهم مدفوعة من قبل شركة مقٌمة فً الدولة
المتعاقدة األخرى ،إلى مقٌم فً الدولة المتعاقدة المذكورة أوّ ال ،وكان هذا المقٌم شركة تملك
بصفة مباشرة أو غٌر مباشرة  11فً المائة على األقل من رأس مال الشركة المذكورة
أوّ ال ،فإن الخصم ٌؤخذ بعٌن االعتبار الضرٌبة المدفوعة من قبل تلك الشركة فً الدولة
المتعاقدة األخرى بعنوان الجزء من األرباح الذي خصّص لدفع حصص األسهم .وإذا كانت
طبقا لقانون دولة متعاقدة ،الضرٌبة المستوجبة على الجزء من األرباح الذي خصّص لدفع

هذه الحصص غٌر مستوجبة أو مخفضة طبقا للقوانٌن المتعلقة بتشجٌع التنمٌة االقتصادٌة،
فإن هذه الضرٌبة التً كان من المفترض دفعها ولكن ت ّم إعفاإها أو تخفٌضها تعتبر أنها
دفعت.
 -3إذا ت ّم دفع حصص األسهم من قبل شركة مقٌمة فً دولة متعاقدة إلى مقٌم فً الدولة
المتعاقدة األخرى ،وتكون هذه الحصص معفاة من الضرٌبة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة
التً تكون الشركة الدافعة لحصص األسهم مقٌمة بها ،فإن هذه الحصص تكون معفاة من
الضرٌبة فً الدولة المتعاقدة األخرى.
 -4تط ّبق أحكام الفقرة  2لمدة الـ 11سنوات األولى التى تكون فٌها االتفاقٌة نافذة
المفعول ولكن تتشاور السلطات المختصة فً الدولتٌن المتعاقدتٌن فٌما بٌنهما لتحدٌد ما إذا
كان سٌتم التمدٌد فً هذه الفترة.
الفصل  : 24عدم التمييز
 -1ال ٌجوز إخضاع مواطنً دولة متعاقدة فً الدولة المتعاقدة األخرى أليّ توظٌف
للضرٌبة أو أليّ التزا م ٌتعلق بها ٌختلف أو ٌكون أكثر عبئا من تلك التً ٌخضع لها أو
ٌمكن أن ٌخضع لها مواطنو هذه الدولة األخرى والذٌن ٌوجدون فً نفس الوضعٌة وخاصة
فٌما ٌتعلق باإلقامة.
 -2إنّ توظٌف الضرٌبة على منشؤة دائمة تمتلكها مإسسة تابعة لدولة متعاقدة بالدولة
المتعاقدة األخرى ال ٌمكن أن ٌكون أق ّل مالءمة فً هذه الدولة األخرى من توظٌف
الضرٌبة على المإسسات التابعة لتلك الدولة األخرى والتً تتعاطى نفس األنشطة.
 -3ال ٌمكن تفسٌر هذا الفصل على أنه ٌلزم دولة متعاقدة بمنح :
أ) مقٌمً الدولة المتعاقدة األخرى أٌة طروحات شخصٌة وخصومات وتخفٌضات
تمنحها لمقٌمٌها لغاٌة احتساب الضرٌبة ،أو
ب) مواطنً الدولة المتعاقدة األخرى أٌة طروحات شخصٌة وخصومات
وتخفٌضات لغاٌة احتساب الضرٌبة تمنحها لمواطنٌها غٌر المقٌمٌن بهذه الدولة أو
ألي أشخاص آخرٌن ٌمكن أن تنص علٌهم القوانٌن الجبائٌة لهذه الدولة.
 -4ال ٌجوز إخضا ع المإسسات التابعة لدولة متعاقدة والتً ٌمتلك رأس مالها كلٌا أو
جزئٌا أو ٌراقبه بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة مقٌم أو أشخاص مقٌمون بالدولة المتعاقدة
األخرى ،ألي توظٌف للضرٌبة أو ألي التزام ٌتعلق بها فً الدولة المذكورة أوّ ال تختلف أو
تكون أكثر عبئا من تلك التً تخضع لها أو ٌمكن أن تخضع لها المإسسات المماثلة األخرى
فً الدولة المذكورة أوّ ال.

 -5ال ٌمكن تفسٌر منح دولة متعاقدة المتٌازات ضرٌبٌة لمواطنٌها بهدف تشجٌع التنمٌة
االقتصادٌة أو االجتماعٌة فً إطار سٌاستها ومعاٌٌرها الوطنٌة ،على أنـ ّه تمٌٌز ٌدخل فً
إطار هذا الفصل.
 -6تط ّبق أحكام هذا الفصل على الضرائب المنصوص علٌها بهذه اإلتفاقٌة.
الفصل  : 25اإلجراءات بالتراضي
 -1إذا اعتبر شخص أن التدابٌر المتخذة من إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن أو من طرف
كلتٌهما ٌنج ّر أو سٌنج ّر عنها توظٌف ضرٌبة غٌر مطابق ألحكام هذه االتفاقٌة ،فإنه بإمكانه
وبصرف النظر عن طرق التسوٌة المنصوص علٌها بالتشرٌع الداخلً لهاتٌن ال ّدولتٌن أن
ٌعرض أمره على السلطة المختصّة لل ّدولة المتعاقدة التً ٌقٌم بها ،أو إذا كانت حالته تدخل
فً إطار الفقرة  1من الفصل  ،24فإنه ٌعرض أمره على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة
التً ٌحمل جنسٌتها .وٌجب أن ترفع الدعوى خالل الثالث سنوات التً تلً أوّ ل إعالم
باإلجراء المنج ّر عنه توظٌف ضرٌبة غٌر مطابق ألحكام هذه االتفاقٌة.
 -2تسعى السلطة المختصّة إذا اعتبرت أنّ المطلب معلـ ّل وإذا اعتبرت نفسها غٌر قادرة
على إٌجاد ح ّل مرضً إلى تسوٌة المسؤلة عن طرٌق التراضً مع السلطة المختصة التابعة
للدولة المتعاقدة األخرى وذلك تفادٌا لتوظٌف ضرٌبة غٌر مطابق لالتفاقٌة .وٌطبّق االتفاق
صل إلٌه بصرف النظر عن اآلجال المحددة بالتشرٌع الداخلً للدولتٌن
الذي ٌت ّم التو ّ
المتعاقدتٌن.
صة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن بطرٌقة التراضً إلى فضّ
 -3تسعى السلطات المخت ّ
المشاكل أو إزالة الشكوك التً قد ٌفضً إلٌها تؤوٌل هذه االتفاقٌة أو تطبٌقها .كما تتفق فٌما
بٌنها لمنع االزدواج الضرٌبً فً الحاالت التً لم تتناولها االتفاقٌة.
ٌ -4مكن للسلطات المختصّة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن االتصال ببعضها البعض
مباشرة وذلك قصد الوصول إلى اتفاق على معنى الفقرات السابقة.
الفصل  : 26تبادل المعلومات
 -1تتبادل السلطات المختصة للدولتٌن المتعاقدتٌن المعلومات التً تعتبرها ها ّمة لتطبٌق
أحكام هذه االتفاقٌة أو لتطبٌق التشرٌع الداخلً بشؤن الضرائب بمختلف أنواعها أو تسمٌتها
المستخلصة لفائدة الدولتٌن المتعاقدتٌن أو فروعها السٌاسٌة أو جماعاتها المحلٌّة ،وذلك إذا
كان توظٌف الضرٌبة المنصوص علٌه بهذا التشرٌع ال ٌتعارض مع االتفاقٌة .وال ٌكون
تبادل المعلومات مح ّددا بالفصلٌن  1و.2
 -2تعتبر المعلومات التً تتحصل علٌها دولة متعاقدة طبقا للفقرة  1سرّ ٌة كما هو الشؤن
بالنسبة إلى المعلومات المتحصل علٌها طبقا للتشرٌع الداخلً لهذه الدولة وال ٌجوز إفشاإها
إال لألشخاص أو السلطات (بما فً ذلك المحاكم والهٌئات اإلدارٌة) المكلفة باحتساب أو
استخالص الضرائب أو باإلجراءات أو التتبعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات

المتعلقة بإجراءات التتبع المتعلقة بالضرائب المنصوص علٌها بالفقرة  1أو بمراقبة ما
سبق .وٌتع ٌّن على هإالء األشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات فقط لهذه
األغراض .وٌمكنهم إفشاء هذه المعلومات خالل الجلسات العمومٌة للمحاكم أو عند إصدار
األحكام.
 -3ال ٌجوز بؤيّ حال من األحوال تفسٌر أحكام الفقرتٌن  1و 2بما ٌإ ّدي إلى إلزام إحدى
الدولتٌن المتعاقدتٌن على :
أ) اتخاذ اجراءات إدارٌة تتعارض مع تشرٌعها أو التطبٌق اإلداري له أو للدولة
المتعاقدة األخرى،
ب) تقدٌم معلومات ال ٌمكن الحصول علٌها طبقا لتشرٌعها أو فً إطار التطبٌق
اإلداري العادي له أو فً الدولة المتعاقدة األخرى،
ج) تقدٌم معلومات من شؤنها كشف س ّر تجاري أو صناعً أو مهنً أو طرٌقة تجارٌة
أو معلومات ٌعتبر إفشاإها مخالفا للنظام العام.
 -4فً صورة طلب دولة متعاقدة الحصول على معلومات طبقا لهذا الفصل ،فإنّ الدولة
المتعاقدة األخرى تستعمل السلطات التً تتمتع بها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى
لو كانت ال تحتاجها لتحقٌق أهدافها الجبائٌة .وٌخضع اإللزام المنصوص علٌه بالجملة
السابقة للحدود المنصوص علٌها بالفقرة  3غٌر أنه ال ٌمكن فً ك ّل الحاالت تفسٌر هذه
الحدود بما ٌإدي إلى السماح لدولة متعاقدة برفض تقدٌم المعلومات فقط باعتبار أنه لٌست
لها أهمٌة على الصعٌد الداخلً.
 -5ال ٌجوز بؤيّ حال من األحوال تفسٌر أحكام الفقرة  3بؤنها تمكـ ّن دولة متعاقدة من
رفض تقدٌم معلومات فقط ألنها ٌمتلكها بنك أو أيّ مإسسة مالٌة ،أو وكٌل أو شخص له
صفة ممثـ ّل أو مإتمن أو ألنها تتعلق بحقوق ملكٌة شخص.
الفصل  : 27أعوان البعثات الديبلوماسية وموظفو القنصليات
إنّ أحكام هذه االتفاقٌة ال تمسّ باالمتٌازات الجبائٌة التً ٌتمتع بها أعوان البعثات
الدٌبلوماسٌة أو موظفو القنصلٌات بمقتضى األحكام العامة للقانون الدولً أو بمقتضى أحكام
اتفاقٌات خاصّة.
الفصل  : 28الدخول حيز التنفيذ
 -1على ك ّل من الدولتٌن المتعاقدتٌن إشعار الدولة المتعاقدة األخرى باستكمال ك ّل
اإلجراءات الالزمة حسب تشرٌعها لدخول هذه االتفاقٌة حٌّز التنفٌذ.
 -2تدخل هذه االتفاقٌة ح ٌّز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ آخر اإلشعارٌن ،وتط ّبق أحكامها :
أ) فً تونس :

) (iبالنسبة للضرائب المخصومة من المورد ،على المبالغ المدفوعة أو المخصومة
إلى غٌر المقٌمٌن ابتداء من أو بعد غ ّرة جانفً من السنة المدنٌة الموالٌة لسنة دخول
االتفاقٌة حٌّز التنفٌذ ،و
) (iiبالنسبة للضرائب األخرى ،على مبالغ الضرٌبة المستخلصة بعنوان أي سنة
جبائٌة تبتدئ من أو بعد غ ّرة جانفً من السنة المدنٌة الموالٌة لسنة دخول االتفاقٌة
حٌّز التنفٌذ.
ب) فً سنغافورة :
على الضرائب المستوجبة بعنوان أٌة سنة تبتدئ من أو بعد غ ّرة جانفً من السنة المدنٌة
الثانٌة الموالٌة لسنة دخول االتفاقٌة حٌّز التنفٌذ.
ج) فً تونس وسنغافورة بالنسبة إلى الفصل  ،26على الطلبات المق ّدمة فً أو بعد
تارٌخ الدخول حٌز التنفٌذ والمتعلقة بمعلومات حول ضرائب مستوجبة خالل مدد توظٌف
الضرٌبة تبتدئ من أو بعد غرة جانفً من السنة المدنٌة الموالٌة لتارٌخ دخول االتفاقٌة ح ٌّز
التنفٌذ ،أو فً صورة وجود مدد إعفاء من الضرٌبة ،على ك ّل األعباء الضرٌبٌة المستوجبة
فً أو بعد غرة جانفً من السنة المدنٌة الموالٌة لتارٌخ دخول االتفاقٌة ح ٌّز التنفٌذ.
الفصل  : 29إنهاء العمل باالتفاقية
تبقى هذه االتفاقٌة سارٌة المفعول ما لم ٌقع إنهاء العمل بها من قبل دولة متعاقدة ،وٌمكن
أليّ من الدولتٌن المتعاقدتٌن أن تنهً العمل باالتفاقٌة عبر الطرق الدٌبلوماسٌة عن طرٌق
إشعار باإلنهاء على األق ّل ستة أشهر قبل انتهاء أٌّة ك ّل سنة مدنٌة بعد انقضاء فترة خمس
سنوات ابتداء من تارٌخ دخول اإلتفاقٌة ح ٌّز التنفٌذ .وفً هذه الحالة ٌنتهً العمل
باالتفاقٌة :
أ) فً تونس :
) (iبالنسبة للضرائب المخصومة من المورد ،على المبالغ المدفوعة أو المخصومة
إلى غٌر المقٌمٌن ابتداء من أو بعد غ ّرة جانفً من السنة المدنٌة الموالٌة للسنة التً ت ّم
خاللها اإلشعار باإلنهاء ،و
) (iiبالنسبة للضرائب األخرى ،على مبالغ الضرٌبة المستخلصة بعنوان أي سنة
جبائٌة تبتدئ من أو بعد غ ّرة جانفً من السنة المدنٌة الموالٌة للسنة التً ت ّم خاللها اإلشعار
باإلنهاء.
ب) فً سنغافورة :
على الضرائب المستوجبة بعنوان أٌة سنة تبتدئ من أو بعد غ ّرة جانفً من السنة المدنٌة
الثانٌة الموالٌة لسنة اإلشعار باإلنهاء.

ج) فً تونس وسنغافورة :
فً ك ّل الحاالت األخرى ،بعد انتهاء السنة المدنٌة التً تم خاللها اإلشعار باإلنهاء.
وإثباتا لذلك ،قام الموقــ ّعون أدناه والمفوّ ضون لذلك بالتوقٌع على هذه اإلتفاقٌة.
حرّر بسنغافورة فً  27فٌفري  ،2118فً نظٌرٌن باللغتٌن العربٌة واإلنقلٌزٌة ،لك ّل
منها نفس الح ّجٌة.
عن حكومة الجمهورٌة التونسٌة
السٌد حاتم شهرالدٌن فرجانً
المكلف بالدبلوماسٌة اإلقتصادٌة

عن حكومة جمهورٌة سنغافورة
السٌدة أنغ -تاي جٌوك لً،
هٌئة اإلٌرادات الداخلٌة بسنغافورة

