
 
 

 

 

 9102ماي  92تونس، في     

 

  والمؤسسات المالية بنوكإلى الإعالم مذّكرة 

 1920لسنة  90 عـــدد
 

االنخراط بمنظومة تبادل المعلومات تطبيقا لالتفاق المبرم بين حكومة : الموضوع
الجمهورية التونسية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال 

  FATCA      متثال الضريبي للحسابات األجنبيةاالالضريبي الدولي وتطبيق قانون 

 
أحكام حول الواجبات الناتجة عن  9102ماي  92مراسلة وزارة المالية بتاريخ  - ع:ـــالمرج

متثال الضريبي االمتثال الضريبي الدولي و تطبيق قانون االفاق المتعلق بتحسين االت
   "FATCA"جنبية األللحسابات 

المؤرخة في غرة  9101لسنة  10البنوك والمؤسسات المالية عدد إلى الم عاإلمذكرة  -

دارة العامة اإلتعيين مخاطب وحيد لتبادل المعلومات مع والمتعلقة ب 9101سبتمبر 

 .ءاتادلأل
 

تبعا إلمضاء حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لالتفاق 

 FATCAدولي وتطبيق االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية المتعلق بتحسين االمتثال الضريبي ال

أّنه يجب االلتزام بالتدابير ليكن في علم جميع البنوك والمؤسسات المالية ، 9102ماي  01بتاريخ 

 : التالية

 

لضمان دخول االتفاق حيز التنفيذ في على البنوك والمؤسسات المالية،  تعّيني -2

 اّتخاذ االجراءات التالية:لحرص على أفضل الظروف، ا

 

بالموقع االلكتروني إلدارة  تسجيلقيام البنك أو المؤسسة المالية بالالتثبت من  -

وفي صورة عدم القيام بهذا اإلجراء بعد، إتمام التسجيل قبل موفّى شهر ماي  الضرائب األمريكية

وموافاة هذه اإلدارة العامة بهويته طبقا  لإلدارة العامة لألداءات وتعيين مخاطب وحيد 9102

 المشار إليها أعاله. 9101لسنة  10لإلجراءات الواردة بمذكرة اإلعالم عدد 

 

حصول البنك أو المؤسسة المالية على شهادة مصادقة الكترونية، قصد ضمان إحالة  -

 10أجل أقصاه يوم المعلومات من قبل المؤسسات المالية إلى اإلدارة العامة لألداءات وذلك في 

 .9102ماي 



 

 

 

اتخاذ التزامات العناية الواجبة لتحديد الحسابات األمريكية الواجب اإلبالغ عنها  -

متثال الضريبي الدولي و تطبيق قانون االالمتعلق بتحسين تطبيقا للملحق األول من االتفاق 

 ".FATCAجنبية "األمتثال الضريبي للحسابات اال

 

المصادقة على مشروع كراس الشروط المتعلق بإحالة المعلومات والمعّد من قبل  -

ومّد  9102اإلدارة العامة لألداءات بالتنسيق بين مختلف الهياكل ذات الصلة وذلك قبل موفّى ماي 

، بمالحظاتها حوله وبالخصوص فيما يتعلّق بآجال 9102تلك اإلدارة العاّمة، قبل موفّى ماي 

 لمعلومات المطلوبة. التصريح با

 

 1922و 1922و 1922بالنسبة إليداع التصاريح بالمعلومات الخاّصة بسنوات  -1

 : 1920 سبتمبر 09والمزمع إحالتها إلى الجانب األمريكي قبل يوم  1922و 1922و

 

طلق عمليات إيداع التصاريح عبر المنظومة اإلعالمية تنتقّرر بصفة استثنائية أن 

IDES  9102أوت  92إلى غاية تاريخ  9102جويلية  01من تاريخ. 

 

في نفس الفترة طلب إجراء إصالحات أو تعديالت  لبنوك والمؤسسات الماليةويمكن ل

 على محتوى التصاريح عند االقتضاء.

 

جويلية  2و 1920جوان  29القيام بعملية تجريبية خالل الفترة المتراوحة بين  -0

1920 : 

 

إنجاح عملية التصريح الرسمية مع الجانب عملية التجريبية إلى تأمين الهذه هدف ت

 حيث ستمّكن من تفادي اإلشكاليات التي يمكن أن تطرأ خالل عملية التصريح الرسمي. األمريكي

 

وستشمل هذه العملية التجريبية كل المؤسسات المطالبة بالتصريح حسب االتفاقية. لذا 

ة مدعوة إلى إيالء هذه العملية األهمية الالزمة وذلك بالتنسيق مع فإّن البنوك والمؤسسات المالي

  اإلدارة العامة لألداءات. 

 المحافـظ

 

 مروان العّباسي


