HIỆP ÐỊNH THƯƠNG MẠI
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ TUNISIE
Ngày 18 tháng 05 năm 1994
Với lòng mong muốn phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình
đẳng và cùng có lợi, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng
hoà Tunisie (sau đây gọi tắt là “Các Bên ký kết”) đã thoả thuận như sau:
Điều 1
Hai Bên ký kết sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện dễ dàng, tăng
cường và đa dạng hoá quan hệ thương mại giữa hai nước theo đúng luật pháp và các quy
định hiện hành ở mỗi nước.
Điều 2
Hai Bên ký kết dành cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc về các lĩnh vực:
a) Thuế hải quan và các loại phí bao gồm cả các hình thức đánh các loại thuế và phí đó về
hoặc liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập khẩu, hoặc về thanh toán hàng xuất nhập khẩu.
b) Những luật lệ thủ tục và các loại phí liên quan đến việc nộp thuế hải quan.
Điều 3
Những quy định ở điều trên thuộc Hiệp định này sẽ không áp dụng đối với những ưu đãi,
hoặc miễn trừ mà hai Bên ký kết đã hoặc sẽ dành cho:
a) Các nước láng giềng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu và mậu dịch biên giới.
b) Các nước thành viên của một liên minh quan thuế hoặc khu vực mậu dịch tự do mà
một Bên ký kết đã hoặc sẽ là thành viên.
c) Những ưu đãi do việc tham gia vào một Hiệp định liên kết kinh tế đa biên.
Điều 4
Các Bên ký kết sẽ cấp giấy phép xuất nhập khẩu nếu là cần thiết cho các tổ chức liên
quan của hai nước theo đúng luật pháp và quy định hiện hành của mỗi nước.
Điều 5
Nhằm thúc đẩy các quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước, các Bên ký kết
sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc viếng thăm của các nhà doanh
nghiệp, các đoàn thương mại và tổ chức hội chợ triển lãm ở mỗi nước.
Điều 6
Mọi khoản thanh toán giữa hai nước sẽ được tiến hành bằng đồng tiền tự do chuyển đổi.
Tuy nhiên, các tổ chức hoặc công ty của hai nước có thể áp dụng các phương thức thanh

toán khác do hai Bên thoả thuận cho các giao dịch của mình phù hợp với các quy định
quản lý ngoại hối hiện hành ở mỗi nước.
Điều 7
Các Bên ký kết sẽ cho phép xuất nhập khẩu và miễn thuế hải quan, các thứ thuế và lệ phí
khác cho các sản phẩm sau đây theo đúng luật pháp và quy định hiện hành ở mỗi nước.
a) Vật liệu quảng cáo (catalogues, sách, tranh ảnh...) cần thiết cho việc đạt được đơn đặt
hàng.
b) Những sản phẩm, hàng hoá và vật liệu cần thiết để trưng bày tại hội chợ và triển lãm
với điều kiện là hàng hoá và vật liệu đó phải được tái xuất.
Điều 8
Các Bên ký kết thành lập một Uỷ ban hỗn hợp gồm đại diện hai Bên. Uỷ ban này có thẩm
quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định này và kiến
nghị các biện pháp nhằm xúc tiến và mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước.
Uỷ ban hỗn hợp sẽ nhóm họp theo yêu cầu của mỗi Bên luân phiên ở thủ đô hai nước.
Điều 9
Mọi việc tranh chấp nảy sinh giữa các Bên ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu của hai nước
sẽ được giải quyết bằng con đường thương lượng. Trường hợp không giải quyết được
bằng thương lượng tranh chấp đó sẽ được giải quyết qua Trọng tài Thương mại do hai
Bên thoả thuận.
Điều 10
Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên thông báo cho nhau việc hoàn thành các thủ
tục pháp lý cần thiết để Hiệp định này có hiệu lực và sẽ có giá trị trong thời hạn ba năm.
Hiệp định này sẽ được mặc nhiên gia hạn cho từng thời gian tương tự trừ phi một trong
hai Bên thông báo bằng văn bản cho nhau ý muốn chấm dứt Hiệp định ba tháng trước khi
Hiệp định này kết thúc.
Điều 11
Những quy định của Hiệp định này sẽ được tiếp tục áp dụng với các hợp đồng ký kết
trong thời gian hiệu lực của Hiệp định mà chưa thực hiện xong vào ngày hết hạn của
Hiệp định.
Điều 12
Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào vào Hiệp định này phải được thoả thuận bằng văn bản
giữa các Bên ký kết.
Làm tại Tunis ngày 18 tháng 5 năm 1994 thành hai bản mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng A
rập và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trường hợp có bất đồng về giải thích
văn bản, bản tiếng Anh sẽ là quyết định.

