
1 
 

 

 الجمهوية التونسية 

 وزارة المالية

 

 

 

 

 

 

 

 قانون الماليةمشروع 

 8102لسنة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8102كتوبر أ



2 
 

 التقديم 
 

 

في إطار تجسيم األولويات  8102يندرج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 

 حيث تهدف التوجهات األساسيةتيجية التي تضمنتها وثيقة قرطاج والرؤيا االسترا

من خالل خصه  دفع االستثمارعالوة على  8102سنة ل قانون الماليةلمشروع 

لميزانيّة اعجز إلى مواصلة التحكم في  ،والتشجيع على االدخار باعتمادات إضافية

          العمومي واالستثماروالدّعم  رـوترشيد النّفقات وخاّصة نفقات األجوذلك ب

وخاصة  دعم الموارد الذّاتية للدولةإلى وكذلك  إصالح الصناديق اإلجتماعيةو 

توسيع قاعدة تطبيق الجبائية من خالل سن جملة من اإلجراءات  ترمي إلى  منها

األداء والتصدي للتهّرب الجبائي ومكافحة التهريب وترشيد التوريد للحد من عجز 

الميزان التجاري والحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية، إضافة إلى 

االلتزام مواصلة انصهار العديد من إجراءات مشروع القانون المذكور ضمن 

 .بتعهدات الدولة اإلصالحية مع األطراف االجتماعية والمؤسسات المالية الدولية

 

عالوة على األحكام المتعلقة  8102لسنة ويتضّمن مشروع قانون المالية 

 بالميزانية، أحكاما جبائية ترمي إلى :

 

 ،ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على االدخار االستثماردفع   -0

 توسيع قاعدة تطبيق األداء،  -8

 ومكافحة التهريب، التهرب الجبائي مقاومةمواصلة   -3

 ،التجاري الميزان عجز من للحد التوريد وترشيد الوطني المنتوج حماية  -4

 الحفاظ على توازنات المالية العمومية،  -5

 اجراءات ذات طابع اجتماعي.   -6

 

 مختلفة. إجراءاتكما يتضمن مشروع القانون 
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I. ودعم القدرة التنافسية  االدخاروالتشجيع على  اجراءات لدفع االستثمار

 للمؤسسات

 

 إجراءات لفائدة المؤسسات االقتصادية 

 

 تصريح شهادة على والمتحّصلة المحدثة المؤسساتإعفاء  -0

 في الناشطة تلك غير من 8102و 8102 سنتي  خالل باالستثمار

 والمناجم المتجددة الطاقات باستثناء الطاقة وقطاعات المالي القطاع

 ومشغلي والتجارة المكان عين على واالستهالك العقاري والبعث

 على الضريبة من أو الدخل على الضريبة من االتّصال شبكات

 الفعلي النشاط طور الدّخول تاريخ من ابتداء سنوات 3 لمدّة الشركات

شريطة الدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من 

وذلك للتشجيع على إحداث  تاريخ التصريح باستثمار اإلحداث

 .المؤسسات وخلق مواطن الشغل

  

 الصغرى والمتوسطةالتشجيع على دعم إعادة هيكلة المؤسسات  -8
لدعم  اعتمادإلحداث خط وذلك بتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة 

استثناء المؤسسات الناشطة في ب المذكورةلمؤسسات الهيكلة المالية ل

، يرتكز على القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري

 آليات متكاملة:

 
تخصص لتمويل دراسات  آلية التشخيص واإلحاطة والمرافقة -

يص المالي واالقتصادي وعمليات المرافقة لدى المؤسسات التشخ

المالية ومتابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار 

 .عتماداالنتفاع بتدخالت خط اال

 
تهدف إلى إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة  آلية القروض -

المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص 

 الي واالقتصادي.الم

 
تخصص لضمان التمويالت المسندة في إطار  آلية الضمان -

 برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه.
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تخصص إلعادة هيكلة رأس مال  آلية قروض المساهمة -

تسند هذه القروض و المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية

شكل المساهم الرئيسي بالمؤسسة في  لفائدة باعث المشروع أو

شريطة توفير  شخصي يخصص للترفيع في رأس المال قرض

 .%01تمويل ذاتي ال يقل عن 

 
 

دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على مواطن  -3

من خالل إرساء نظام جبائي تفاضلي للشركات التي ال  الشغل بها

ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة  011يتجاوز رقم معامالتها السنوي 

ألف دينار بالنسبة إلى  311التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع و 

أنشطة الخدمات و المهن غير التجارية وذلك بالتخفيض في نسبة 

 .%81ى إل %82الضريبة على الشركات من 
 
 

 إجراءات لفائدة القطاع الفالحي 
 

 عن الناجمة الفالحية األضرار خاص لتعويض صندوقإحداث  -4

مجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الطبيعية و الجوائح

تأثيرها الكبير على  الكوارث الطبيعية خالل السنوات األخيرة و

وذلك ضمانا الستمرارية النشاط وحد أدنى لدخل  القطاع الفالحي

 الفالح.

 

توقيف العمل بالمعاليم الديوانية وباألداء على القيمة المضافة  -5

بهدف النهوض بالقطاع  الموظفة على بعض مدخالت القطاع الفالحي

المذكور ولمزيد التحكم في كلفة اإلنتاج وذلك على غرار بذور إنتاج 

طعوم القوارص والملحقات الغذائية واألمالح المعدنية المستعملة في 

 القطاع الفالحي.

 

صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفالحة تعزيز تدخالت  -6

من ع على التداول الزراعي لتمويل منظومة التشجي والصيد البحري

 %8لترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من اخالل 

 .%8,2إلى 
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 إجراءات لفائدة التنمية الجهوية 

 

 المنتصبة بمناطق التنمية الجهويةتشجيع المؤسسات الخاصة  -2
حاملي شهادات  انتدابعلى بصرف النظر عن القطاع الذي تنشط فيه 

تكفل ب وذلكالتعليم العالي أو مؤهل التقني السامي العاطلين عن العمل 

الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي لمدّة 

من تاريخ االنتداب بعنوان األجور المدفوعة  ابتداءثالث سنوات 

 ة وألول مرةلألعوان الحاملين للجنسية التونسية المنتدبين بصفة قار

 غرة من الممتدة الفترة خالل تتمّ  التي االنتدابات على اإلجراء ويطبّق

 .8181  ديسمبر 30 غاية إلى 8102 جانفي

 

توحيد النظام الجبائي المطبق على المداخيل أو األرباح المتأتية من  -2

فترة  استيفاءبعد  االستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية

الطرح المخّولة لها لذلك بصرف النظر عن اإلطار القانوني الذي 

 تنشط فيه وذلك بـــ:

  
طرح ثلثي المداخيل المتأتية من النشاط بالنسبة إلى األشخاص  -

 الطبيعيين،
إخضاع األرباح المتأتية من النشاط للضريبة على الشركات بنسبة  -

 بالنسبة إلى األشخاص المعنويين. 01%

 

 ت لفائدة القطاع السياحي إجراءا 

 

بعنوان توريد العربات  االستهالكتوقيف العمل بالمعلوم على  -9

 مع الموردة لفائدة وكاالت األسفار السياحية الّصالحة لكّل المسالك

 وجهة تحويل لتفادي تمييزية عالمات وضع وجوب على التنصيص

 .االمتياز

 

  دعم القدرة التنافسية للمؤسسات 
 

المنتجات الموردة للمعلوم للمحافظة على البيئة إخضاع بعض  -01

من المعلوم باعتبارها خضعت  وإعفاء الصنع المحلي لهذه المنتجات

على مستوى مدخالتها على غرار اإلطارات المذكور  للمعلوم

 المطاطية.
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 المستعملة لدعم الغذائية الزيوت من الالزمة الكميات توفير -00

 معلوم حداثبإذلك و الطاقة البديلةوإعادة استعمالها إلنتاج  هاتثمين

 الغذائية الزيوت تصدير عند يوظف للتعويض العام الصندوق لفائدة

 .الواحد للطن دينار 211 بمبلغ المستعملة

 

 زيت الزيتون المعلببصندوق النهوض مزيد دعم تدخالت  -08

 لتلبية حاجيات البرامج اإلشهارية الترويجية للمنتوج التونسي بالترفيع 

 .1,5%إلى  0,5%من  الصندوق المذكور في المعلوم الموظف لفائدة

 

 إجراءات لتشجيع االدخار 

 

عن طريق حسابات  تشجيع االدخار طويل ومتوسط المدى -03

االدخار لالستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين األموال وذلك 

بهدف تمويل االستثمار وبعث المشاريع الجديدة وتشجيع المطالبين 

 باألداء على التصريح بمداخيلهم وأرباحهم الحقيقية وذلك من خالل:

 

ى الترفيع في المبالغ القابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة عل -

المخصصة  الدخل المودعة في حسابات االدخار لالستثمار

لبعث مشاريع فردية جديدة أو لالكتتاب في رأس المال األصلي 

للمؤسسات التي تخّول االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان 

دينار.  21.111دينار حاليا إلى  81.111إعادة االستثمار من 

لمعفاة من الضريبة على وبالتوازي الترفيع في مبلغ الفوائض ا

دينار إلى  8.111الدخل التي تفرزها الحسابات المذكورة من 

 ،سنويا دينار 0.111

 

تيسير شروط االنتفاع باالمتيازات الجبائية الممنوحة للمبالغ  -

وعقود تكوين األموال  المودعة في عقود التأمين على الحياة

 01د من وذلك بالتقليص في مدة االدخار الدنيا لهذه العقو

 سنوات.  2سنوات حاليا إلى 
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II. توسيع قاعدة تطبيق األداء 

 المحققة الفردية الصغيرة بالمؤسسات خاص جبائي نظام إرساء -04

 رقم يتجاوز ال والتجارية والتي الصناعية األرباح صنف في لمداخيل

 811.111و الخدمات إلى بالنسبة دينار 021.111 السنوي معامالتها

 للضريبة التقديري تعويضا للنظام األخرى األنشطة إلى بالنسبة دينار

 مساهمة وتحسين الجبائي للتهرب التصدي إطار في وذلك الدخل على

 . الجبائية المداخيل في باألداء المطالبين أصناف مختلف

 

ويتم توظيف الضريبة في هذا النظام على نسبة من األرباح الصافية المحققة 

تضبط حسب قطاع النشاط وتحتسب على أساس جدول الضريبة على الدخل 

 على غرار المطالبين باألداء اآلخرين وذلك كما يلي: 

 

 النشاط صنف

 الشراء لغرض البيع
أشغال 

 وتحويل
 الخدمات

االستهالك 

على عين 

 المكان

 التغذية مواد

 العامة
 مواد أخرى

الربح نسبة 

الصافي من رقم 

 المعامالت السنوي 

7% 2% 01% 02% 81% 

 

إعتماد حد أدنى بالنسبة للضريبة المحتسبة على أساس القاعدة المذكورة مع 

يكون مستوجبا عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة عل الدخل ويأخذ 

بعين اإلعتبار مكان االنتصاب وطبيعة النشاط )خدمات، إستهالك على عين 

 ادموالمكان، أنشطة التحويل والصناعة، أشغال، شراء لغرض البيع، بيع 

 كما يلي:( العامة التغذية

 

 النشاط صنف

 الشراء لغرض إعادة البيع
أشغال 

 وتحويل
 الخدمات

االستهالك 

على عين 

 المكان

 التغذية مواد

 العامة
 مواد أخرى

الضريبة 

 الدنيا

 د 8.211 د 0.211 د 0.211 د 0.111 د 211 0منطقة 

 د 0.211 د 0.111 د 221 د 021 د 311 8منطقة 

 د 0.111 د 011 د 211 د 311 د 811 3منطقة 

 د 811 د 021 د 021 د 081 د 011 4منطقة 
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 من المضافة القيمة على األداء تطبيق ميدان توسيع مواصلة -05

 :خالل

 
 العقارات :لألداء على القيمة المضافة للنسبة العامة إخضاع -

 العقاريين الباعثين قبل من والمنجزة للسكن قصرا المعدّة المبنية

 العقارات لهذه التابعة الجماعية المستودعات ذلك في بما وتوابعها

االجتماعية  المساكنبالنسبة إلى  األداء من اإلعفاء على اإلبقاء مع

وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه المساكن 

 لفائدة بالمسكن النهوض صندوق في إطار تدخالت الممولة

يهدف هذا اإلجراء إلى تمكين الباعثين العقاريين من  .األجراء

المدفوع بعنوان اقتناءاتهم من طرح األداء على القيمة المضافة 

 مواد وأشغال وخدمات.

 
 لألداء على القيمة المضافة السياحية العقارية الوكالة إخضاع -

 اإلعفاءات من التقليص إلى الرامي التمشي مواصلة إطار في وذلك

 المؤسسات إلى بالنسبة خاصة قوانين بمقتضى عليها المنصوص

 لسنتي المالية قانوني بمقتضى إقراره تم ما غرار على العمومية

 والوكالة للسكنى العقارية الوكالة إلى بالنسبة 8107و 8100

 النفايات في للتصرف الوطنية والوكالة المحيط لحماية الوطنية

 الصناعية الفنية والمراكز العمراني والتجديد التهذيب ووكالة

 .والديوان الوطني للتطهير

 

 على باألداء المطالبين حث خالل من الضريبي االمتثال أسس دعم -06

 بالترفيع وذلك القانونية اآلجال في أداءاتهم ودفع الجبائي واجبهم احترام

 باألداء التلقائي التصريح صورة في المستوجبة التأخير خطية نسبة في

 األداء أصل من% 1.2 من للتأخير األولى أشهر الستة إلى بالنسبة ودفعه

 :إلى منه جزء أو تأخير شهر كل عن المستوجب

 
 جزء أو تأخير شهر كل عن المستوجب األداء أصل مبلغ من% 8 -

 على والمعلوم المضافة القيمة على األداء إلى بالنسبة منه

 المعامالت رقم على األخرى المباشرة غير واألداءات االستهالك

 ومعاليم التسجيل ومعاليم المورد من المخصومة األداء ومبالغ

  تصريح، بواسطة تدفع التي الجبائي الطابع
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 جزء أو تأخير شهر كل عن المستوجب األداء أصل مبلغ من% 0 -

 والضريبة الدخل على الضريبة) األخرى األداءات إلى بالنسبة منه

 .(الشركات على

 

التأخير المتبقية نسبة خطية التأخير الجاري بها العمل وتطبّق على مدّة 

من مبلغ أصل األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو  %1.2والمحددّة بـ 

 جزء منه.

  

مع تطبيق اإلجراء على التصاريح الجبائية المودعة ابتداء من غّرة أفريل 

وذلك بهدف  حل فيه أجل إيداعهابصرف النظر عن التاريخ الذي  8102

منح المطالبين باألداء فرصة لتسوية وضعياتهم الجبائية السابقة باعتماد 

 خطايا التأخير المعمول بها حاليا باعتبارها األرفق.

 

 وبالتوازي مع ذلك :

 

مراجعة طريقة احتساب خطية التأخير إثر تدخل مصالح المراقبة  -

نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح  باعتمادالجبائية 

 عن كل شهر تأخير أو جزء منه. % 0,5التلقائي باألداء مرفعة بــ 

 

حصــر الترفيع في خطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة  -

عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن  % 0,25الجبائية بنسبة  

ء منه في صورة دفع المبالغ عن كل شهر تأخير أو جز % 0,5

 المستوجبة بالحاضر.

 

 %35 بنسبة الشركات على التعاونية  للضريبة التأمينات إخضاع -02
 نفس تمارس التي المؤسسات لخصّ  وذلك التأمين مؤسسات غرار على

 .الجبائي النظام بنفس الخدمات نفس وتسدي النشاط
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III.  ومكافحة التهريبمواصلة مقاومة التهرب الجبائي لإجراءات 

 

 صالحيات وتدعيم الجبائية االمتيازات متابعة إحكام مزيد -02

 :خالل من الجبائي التحيل ألعمال التصدي في األداءات مصالح

 
 مصالح قبل من المسلّمة الشهادة سحب إجراءات توضيح -

 القيمة على األداء مادّة في امتياز بمنح والمتعلّقة الجباية

 وذلك التزود، طلبات قسائم االقتضاء وعند المضافة

 الجبائية المصالح إلى إرجاعها وجوب على بالتنصيص

 على التنبيه تاريخ من أيام 7 يتجاوز ال أجل في المختصة

 .باألمر المعني

 
 الشهادة إرجاع عدم صورة في إدارية جبائية خطية إقرار -

 تأخير يوم كل عن دينار 0111 تساوي التزود طلبات وقسائم

 31111 يساوي أقصى حد معبعد انقضاء األجل المذكور 

 دينار 01111 بين تتراوح مالية وخطية دينار،

دون  والقسائم الشهادة استعمال صورة في دينار011111و

 .موجب

 

 وتسيير إستغالل ترخيص سحب صالحية المالية وزيرتخويل  -09

 وذلك تصدير ومساحة ومخزن ديواني تسريح ومساحة مخزن

 إستغالل سوء أجل من إدانته تثبت من بالنسبة إلى كل قرار بمقتضى

 األنظمة بقية في به معمول هو ما غرار على المخازن، هذه وتسيير

 .التوقيفية

 

بـربط المشاركة  مزيد إحكام مراقبة واجب التصريح باألداء -81

ومشاريع الشراكة بين القطاع العام في اللزمات والبتات العمومية 

الجبائية التي حل أجلها وذلك  تصاريحال كل بإيداعوالقطاع الخاص 

 الصفقات. إلىعلى غرار ما هو معمول به بالنسبة 

 

توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع  -80

على غرار عقود االستشهار والبيع  الجبائي للعقود المماثلة للصفقات

الفنيين والفنانين تحت التسمية األصلية والعقود المبرمة مع الخبراء و
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نظام الجبائي والرياضيين المحترفين وإخضاع هذه العقود لنفس ال

المتعلق بتسجيل الصفقات واللزمات مع احتساب معاليم التسجيل 

 3بالنسبة إلى العقود غير المحددة في الزمن على أساس قيمتها لمدة 

 سنوات.

 

والمعاليم ترشيد االمتيازات الجبائية في مادة معاليم التسجيل  -88

 المماثلة بعنوان الهبات بين األسالف واألعقاب وبين األزواج
المتعلقة بالعقارات أو باألصول التجارية أو بالحق في الحرفاء والتي 

دينارا عن كل عقد  81تسّجل مقابل معلوم تسجيل قار محدد بــ 

دينار بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة إلى  011ومعلوم قار محدد بــ 

عقارات المرسمة أو بعنوان المعلوم الموظف على نقل أو مقاسمة ال

العقارات غير المرسمة وذلك بحصر هذه االمتيازات في عملية 

واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني أو أصل تجاري أو حق في 

 الحرفاء.

 

 الجنح) التهريب جنح على المستوجبة السجن عقوبة تشديد -83

 االستعانة فيها يتمّ  التي( الديوانة مجلة حسب الثالثة الدرجة من

 ستة بين تتراوح بالسجن عقوبة من ومتطّورة، سريعة نقل بوسائل

 وخمس ثالث بين تتراوح بالسجن عقوبة إلى سنوات وثالث أشهر

 .سنوات

 

مصالح الجباية في إضفاء مزيد من النجاعة على أعمال  -84

ممارسة الدعوى ل وذلك بتأهيل هذه المصالح مقاومة الجرائم الجبائية

 من بالتالي تمكينهاولمخالفات الجبائية الجزائية إلى االعمومية بالنسبة 

على  خالفاتهذه الم إطار تتبع تعقيب األحكام الصادرة فياستئناف و

مع توضيح  الديوانة إلى مصالحغرار ما هو معمول به بالنسبة 

ة االختصاص الحكمي في مادة تتبع المخالفات الجبائية الجزائي

 .الموجبة لعقوبة بدنية

 

إحكام االنتفاع باالمتيازات الجبائية الممنوحة لعمليات إعادة  -85

استثمار المداخيل واألرباح في رأس مال المؤسسات وفي الصناديق 

بهذا العنوان وذلك بعدم منح عمليات  التي تمنح الحق في االمتياز

 المذكورة. االمتيازات الجبائية االكتتاب المخصصة القتناء األراضي
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 مزيد من المرونة في التصّرف في البضائع المحجوزةإضفاء  -86
من خالل تخويل قاضي الناحية اإلذن ببيع وسائل النقل المهّربة أو 

التي أستعملت للتهريب وكذلك البضائع المزحمة المحجوزة، وذلك 

منح الصالحية لقابض الديوانة،  بناءا مع  بصرف النظر عن قيمتها

قضائي وبعد إجراء إختبار، إلتالف البضائع المحجوزة على إذن 

التي إعتراها فساد أو تلف، وتحميل المخالف مصاريف عملية 

 اإلتالف.

 

 العقوبة بسحب وذلك الجبائي للتهرب التصدي آليات دعم -82

 و الحقوق مجلة من 22 بالفصل عليها المنصوص الجزائية

 على مالية و بدنية عقوبة تطبيقالمتمثلة في  و الجبائية اإلجراءات

 قصد مزّورة أو مزدوجة حسابات مسك يتعّمدون نالذي األشخاص

لنفس  استعمال يتعّمدون الذين األشخاصالجبائي على  التهرب

 لمسك بها موثوق غير معلوماتية تطبيقات أو منظومات الغرض

 .الجبائي التهرب معامالتهم قصد لتسجيل أو حساباتهم

 

لع المؤسسات من س على بيوعات %0 قدرهمعلوم توظيف  -82

التي يساوي أو يفوق لفائدة مؤسسات أخرى  ومنتجات وخدمات

دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم  دينار 5111مبلغها 

 مزيد في إطار مواصلة التمشي الرامي إلىوذلك  خالص مقابلها نقدا

 .ترشيد المعامالت نقدا بين المؤسسات

 

IV. الميزان عجز من للحد التوريد وترشيد الوطني المنتوج لحماية اجراءات 

 التجاري

 

الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات  -89

التقليص من عجز وحماية المنتوج الوطني بهدف  والمواد الموّردة

كذلك الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفالحية و

المالبس الجاهزة واألحذية المنتجات الصناعية النهائية على غرار 

 والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية األخرى.

والفواكه الّطازجة والمجفّفة الموّظف والترفيع في المعلوم على الغالل 
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دينار على  1.011دينار إلى  1.211لفائدة الصندوق العام للتعويض من 

 ز الطازج.المو

 

الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد  -31

 8102بصفة ظرفية خالل سنتي  %02حاليا إلى  %01من  االستهالك

 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري. 8102و

القبول عند  الشحن وحداتعلى  للكشف باألشعة معلومإحداث  -30

دينار  011وذلك بمبلغ  وحدة الشحنحجم سعة وضبط حسب ي المؤقت

 811و  التي ال تتجاوز حمولتها عشرون قدما وحدات الشحنبالنسبة ل

 األخرى.وحدات الشحن أصناف دينار بالنسبة إلى 

 

V. إجراءات للحفاظ على توازنات المالية العمومية 

 

 وذلك المضافة القيمة على األداء نسب في بنقطة الترفيع -38

 المقارن بالتشريع واستئناسا الدولة ميزانية لفائدة إضافية موارد لتعبئة

 وذلك التونسية بالبالد بها المعمول النسب من أعلى انسب يتضمن الذي

 :  يلي كما

  

 النقل بقطاعات خاصة األمر ويتعلق% 7 إلى% 0 من -

 المهني والتكوين والتعليم التقليدية والصناعات والسياحة

 المصنوعة واألدوية والطبية الصحية والخدماتاألساسي 

 لها ليس التي الموّردة والتجهيزات والمقاهي والمطاعم محليا

 والتجهيزات البيئية الخدماتبعض و محليا مصنوع مثيل

 الطاقة، في للتحكم المستعملة

 

 الحرة المهن خدمات اإلجراء هذا ويخص% 03 إلى% 08 من -

 نووالمهندس نووالمحاسب نوالمستشارو والخبراء نوالمحام)

 والفيول الغازوال) البترولية المنتجات وبعض...(  نوالمعماري

 الضعيف الضغط ذات والكهرباء...( المسيّل البترول وغاز

 الضعيف الضغط ذات كهرباءالو المنزلي لالستعمال المعدة
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 الفالحي الري مياه ضخ تجهيزات لتشغيل الموجهة والمتوسط

 جبائية، خيول 0 قوة ذات السياحية والسيارات

  

 العامة النسبة اإلجراء هذا ويخص% 02 إلى% 02 من -

 أو% 0 لنسبة الخاضعة غير والخدمات المنتجات على المطبّقة

08.% 

الموظفة على بعض  نسب المعلوم على االستهالك الترفيع في -33

بعض و واليخوت المنتجات على غرار السيارات السياحية 

للمعلوم المذكور بعض  إخضاعمع المشروبات الكحولية والرخام 

المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات 

 األخرى.

 

مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي  -34

وذلك من خالل الترفيع في نسبة  لمداخيل رأس المال و مداخيل العمل

 الخصم من المورد التحّرري المستوجب على األرباح الموزعة إلى

األشخاص الطبيعيين واألشخاص غير المقيمين وكذلك أرباح 

المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة بتونس المعتبرة 

 . %01إلى  % 2 من موزعة وذلك

مع إعفاء األرباح الموزعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا على 

 . 8102و 8102خالل سنتي  معنى التشريع الجاري به العمل
 

اتفاقيات تفادي مالءمة التشريع الجاري به العمل مع  -35

المبرمة مع البلدان األخرى لتمكين البالد التونسية  االزدواج الضريبي

بهذه االتفاقيات وتكريس حقّها في من تطبيق النسب المنصوص عليها 

توظيف الضريبة على الفوائد المذكورة وذلك بالترفيع في نسبة 

المستوجبة على الفوائد المدفوعة إلى المؤسسات الخصم من المورد 

 .%01إلى  %2البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بتونس من 
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% 0 إلى% 2 من التأمين على الوحيد المعلوم في الترفيع -36

% 08 إلى% 01 من و والبحرية الجوية المالحة أخطار إلى بالنسبة

 .األخرى األخطار إلى بالنسبة

    

 مقيم كل على يوظف الدولة ميزانية لفائدة إقامة معلوم إحداث -32

 العمل به الجاري بالتشريع تعريفها تم كما السياحية بالمؤسسات

 .مقضاة ليلة كل عن دنانير 3 بمبلغ سنة 08 سنه يتجاوز

 معاليم تعريفة وكذلك القارة التسجيل معاليم تعريفة تحيين -32

 العقود وبعض الهاتف خدمات على الموظفة الجبائي الطابع

 :بــــ وذلك والوثائق والكتابات

 

 عن دينارا 81بــ المحددة القارة التسجيل معاليم تعريفة مراجعة -

 .دينارا 82بــ وضبطها الحالة حسب صفحة كل عن أو عقد كل

 

 خدمات على الموظف الجبائي الطابع معلوم تعريفة مراجعة -

 من جزء أو دينار كل عن دينارا 1,001بـ وضبطه الهاتف

 مع دينارا 1,011 عن عوضا مستخلصا أو مفوترا الدينار

 تتحّمل لم التي األنترنات خدمات على المعلوم هذا سحب

 النظام بنفس اإلتصال خدمات خصّ  بهدف وذلك المعلوم

 .الجبائي

 

 بعض على الموّظف الجبائي الطابع معلوم تعريفة مراجعة -

 بـــ: وضبط مقداره اإلدارية والوثائق والكتابات العقود

  دنانير عن كل ورقة أو عن كل صفحة  2إلى  3من

 المأمورين وسجالت دفاترحسب الحالة بالنسبة إلى 

 أو نسبي لمعلوم الخاضعة والكتابات العقودو العموميين

 والبحري الجوي الدولي النقل تذاكرو تصاعدي

 السنداتو مقامها تقوم التي والوثائق والسلع لألشخاص

 الصرف مؤسسة مقر فيها يعيّن لم التي التجارية
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 تراخيص شكل في الدولة طرف من المسداة الخدماتو

 .أتاوات أو لمعاليم الخاضعة وغير شهادات أو

 

  فاتورة بالنسبة  كل عن دينارا 1,011إلى  1,211من

عن كل  دينارا 1,011إلى  1,011من  و الفواتيرإلى 

 مقر فيها عيّن التي التجارية السنداتسند بالنسبة إلى 

 .الصرف مؤسسة

  القرض سندبالنسبة إلى  دينارا 82إلى  02من. 

  رأسا الديواني التصريحدنانير بالنسبة إلى  01إلى  3من 

 .(ثالثا 0-0-0)

 

المصّرح به في  تجميد فائض األداء على القيمة المضافة -39

الذي تفرزه الوضعية الجبائية للناشطين في  8107ديسمبر  30تاريخ 

الجملة والتفصيل وأنشطة المهن الحرة  التي يفترض قطاعات تجارة 

تقديم مطلب في  وتمكينهم من أن ال تسّجل فائضا لألداء المذكور

 31إلى غاية  8102ابتداء من غرة أفريل  المجمد استرجاع الفائض

طرح الفائض و استرجاع مع إقرار سقوط حقهم في  8102سبتمبر 

ر دون تقديم الطلب. على أن بانقضاء األجل المذكوالمعني بالتجميد 

يتم اإلرجاع في صورة إقرار الفائض على أساس السدس كل ستة 

من  %02بعد دفع تسبقة تساوي  أشهر بداية من تبليغ قرار اإلرجاع

 .مبلغ الفائض

 

 سندات باعتماد المثقلة العمومية الديون استخالص طرق دعم -41

 المعاليم إلى بالنسبة به معمول هو ما غرار على مضمونة التزام

 .الديوانية

 

 8102تي لفائدة ميزانية الدولة لسن ظرفي معلومإحداث  -40

المالية، باستثناء منها البنوك والمؤسسات يستوجب على  8109و

 وذلك بنسبة: مؤسسات الدفع، وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين
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من األرباح المعتمدة الحتساب الضريبة على الشركات التي حل  2% -

 دينار. 2.111مع حد أدنى بـ 8102أجل التصريح بها خالل سنة 

 

 التي الشركات على الضريبة الحتساب المعتمدة األرباح من% 8,2 -

 .دينار 8.211بـ أدنى حد مع 8102 سنة خالل بها التصريح أجل حل

 

 الطرق نفس وحسب اآلجال نفس في المذكور المعلوم استخالص يتمو

 ومعاينة مراقبته تتم كما الشركات، على الضريبة لخالص المعتمدة

 في بها المعمول لإلجراءات وفقا به المتعلقة والنزاعات المخالفات

 .الشركات على الضريبة مادة

 

VI. اجتماعي طابع ذات إجراءات 

 

 لتمويل مردودها يخّصص تضامنية اجتماعية مساهمة إحداث -48

على و الطبيعيين األشخاص على تستوجب االجتماعية الصناديق

أو المعفاة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات 

 : يلي كما وتحتسبمنها 

 

 األرباح أو المداخيل أساس على: الطبيعيين األشخاص إلى بالنسبة -

 الشركات على للضريبة أو الدخل على للضريبة الخاضعة الصافية

 الدخل شرائح مستوى على المعتمدة للنسب نقطة بإضافة وذلك

 .الدخل على الضريبة بجدول الواردة

 

 ،المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات إلى بالنسبة -

مع  الحالة حسب الشركات على للضريبة المعتمدة للنسب نقطة إضافة

 حد أدنى يساوي:

 

 311  دينار بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة على

 ،% 32الشركات بنسبة 

 811  دينار بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة على

 ، %02أو  %81أو  %82الشركات بنسبة 
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 011  دينار بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة على

 .%01الشركات بنسبة 

 

المعفاة كليا من الضريبة على  بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات -

الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي ألرباحها المتأتية من االستغالل 

 دينار. 811بصرف النظر عن الضريبة الدنيا: 

 

 نفس وحسب اآلجال نفس في المذكورة المساهمة استخالص يتمو

 على الضريبة أو الدخل على الضريبة لخالص المعتمدة الطرق

 بها المتعلقة والنزاعات المخالفات ومعاينة مراقبتها تتم كما الشركات،

 أو الدخل على الضريبة مادة في بها المعمول لإلجراءات وفقا

 .الشركات على الضريبة

 

 خالل من االقتصادية الدورة في الحرفيين إدماج إعادة -43

 تسديد من بإعفائهم وذلك جديدة قروض على الحصول من تمكينهم

 قبل من المسندة المتداول المال قروض بعنوان بذمتهم المتخلدة الديون

 حدود في 8112 سنة موفى إلى التقليدية للصناعات الوطني الديوان

 في يالقونها التي الصعوبات مواجهة من تمكينهم قصد دينار 8111

 .نشاطهم إطار

 

 باألشخاص واالحاطة العناية مجال في الناشطة الجمعيات منح -44

 من خالل تمكين جبائية امتيازات خطيرة أمراض من يعانون الذين

الذي  المضافة القيمة على األداء خصم من مشغلي شبكات االتصال

 القصيرة بعنوان اإلرسالياتوكذلك األتاوة على االتصاالت تحملته 

 األداء من المذكورة الجمعيات لفائدة تبرعات لجمع المخّصصة

وذلك لتمكين هذه الجمعيات من الحصول على مبالغ  المستوجب

 .التبرعات كاملة دون أية اقتطاعات
 

 من الفئات لفائدة السكنية القروض ضمان صندوق إحداث -45

 تسندها التي السكنية القروض لضمان يهدف القار غير الدخل ذوي

 موارد على دينار مليون 21 قدره اعتماد بتخصيص وذلك البنوك
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 حاجيات تلبية إلى اإلجراء ويرمي اآللية هذه لفائدة الدولة ميزانية

 تجد والتي القار غير الدخل ذوي من الفئات من هامة لشريحة تمويل

 االندماج دعم في يساهم مما البنكي، التمويل إلى النفاذ في صعوبة

 .المالي
 

نشاء إل التي تخّصص الرعايا طرح من المؤسسات تمكين -46

 في والحضرية العائلية والمنتزهات الخضراء المساحات صيانةو

أو  بالبيئة المكلفة الوزارة مع الغرض في المبرمة االتفاقيات إطار

ألف دينار  021 حدود في وذلكالوزارة المكلفة بالتجهيز واإلسكان 

 .بالنسبة لكل مؤسسة سنويا

 

 بالقروض المتعلقة الفوائض عن التخلي بإجراءات العمل تمديد -42

 إلى االجتماعي للسكن الخصوصية البرامج إطار في المسندة السكنية

 . 8102 ديسمبر 30 غاية

 

 8100المالية لسنة  ن قانونم 72تمديد العمل بأحكام الفصل  -42

من دفع معاليم  لعقارات دولية فالحية المتسوغين بإعفاءالمتعلق 

 .8102ديسمبر  30الكراء وذلك إلى غاية 

 

التي شهدت  التونسية دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة -49

مقارنة  8100خالل سنة  %01تراجعا في رقم معامالتها ال يقل عن 

بهدف المحافظة على مواطن الشغل بها من خالل إسناد  8100بسنة 

هذه المؤسسات تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني 

سنوات خالل الفترة الممتدة من غرة  2للضمان االجتماعي لمدة 

 .8180ديسمبر  30إلى غاية  8107جانفي 

 

VII. مختلفة إجراءات 

 

 بأداءات المختّصة المحاسبية المراكز من جديد صنف ضافةإ -51

 تفعيل إطار في وذلك المتوسطة والمؤسسات الكبرى المؤسسات
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 إحداثهما تم اللتين المذكورة المؤسسات أداءات استخالص خليتي

 وإعادة الكبرى المؤسسات إدارة وهياكل صالحيات مراجعة بمناسبة

 إلى الرامي التمشي طارإ في وذلك وتعصيرها الجباية إدارة هيكلة

 .المذكورة المؤسسات لفائدة الوحيد المخاطب نظام تركيز

 

 المتعلقة الجبائية واإلجراءات الحقوق مجلة أحكام مالءمة -50

 العمومية الدعوى وإثارة اإلجباري التوظيف قرارات بإصدار

 المؤسسات إدارة إحداث مع البنكية الكشوفات على والحصول

 الخارجية للمصالح الهيكلي التنظيم مراجعة إطار في المتوسطة

 .لألداءات العامة لإلدارة

 

سحب العقوبات المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات  -58

الجبائية والمتعلقة بعدم االمتثال لحق االطالع المخول لمصالح الجباية 

لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين أو بإفشاء المعلومات 

في إطار ممارسة هذا الحق على نفس المخالفات المتحصل عليها 

المرتكبة والمتعلقة بممارسة حق االطالع المذكور في إطار تنفيذ 

االتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة اإلدارية في المادة 

 الجبائية مع البلدان األجنبية.

 

 عن التخلي لعمليات المخصص المبلغ في د م 21 بـ الترفيع -53

 المالية قانون من 72 بالفصل عليه المنصوص الفالحية القروض

 .8100 لسنة
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 أحكام الميزانية 

 الفصل األول:

ويبقى مرخصاا فاي أن يساتخلص لفائادة  8102يرخص بالنسبة إلى سنة 

ميزانية الدولة المقاابيض المتأتياة مان األداءات والضارائب والمعااليم واألتااوات 

ديناار مبوباـة  000 000 851 35  والماداخيل المختلفاة والقاروض بماا جملتاـه 

 كما يلي:

 دينار 000 200 603 24 موارد العنوان األول -

 دينار 000 000 431 10 موارد العنوان الثاني -

 دينار 000 800 816 موارد الحسابات الخاصة في الخزينة -

 وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.           

 : 8الفصل 

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 

 للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.دينار وفقا 000 800 816  بـ  2018

 : 3الفصل 

 2018يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسابة إلاى سنـاـة 

 دينار مبوبة حسب األجزاء واألقسام كما يلي: 000 000 851 35بما قدره 

 الجزء األول: نفقات التصرف

 دينار 000 000 751 14 التأجير العمومي : القسم األول

 دينار 000 000 150 1 وسائل المصالح : القسم الثاني

 دينار 000 000 636 5 التدخل العمومي : القسم الثالث

 دينار 000 200 404 نفقات التصرف الطارئة : القسم الرابع

 دينار 000 200 941 21 جملة الجزء األول:  
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 الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القساااااااااااااااااااام 

 الخامس

: 
 دينار 000 000 787 2 الدين العمومي فوائد

 دينار 000 000 787 2 جملة الجزء الثاني:  

 

 الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسااااااااااااااااااام 

 دينار 000 845 713 2 االستثمارات المباشرة : السادس

 دينار 000 574 632 1 التمويل العمومي : القسم السابع

 دينار 000 420 128 نفقات التنمية الطارئة : القسم الثامن

نفقااات التنميااة المرتبطااة بااالموارد  : القسم التاسع

 دينار 000 161 646 الخارجية الموظفة

 دينار 000 000 121 5 جملة الجزء الثالث:  

 

 الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

 دينار 000 000 185 5 تسديد أصل الدين العمومي : القسم العاشر

 دينار 000 000 185 5 الرابع:جملة الجزء   

 

 الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القساااااام الحااااااادي 

 عشر

الحساااابات الخاصاااة فاااي  نفقاااات :

 دينار 000 800 816 الخزينة

 دينار 000 800 816 جملة الجزء الخامس:  

 

 وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
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 : 4الفصل 

               2018يحدد المبلغ الجملي إلعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 

 دينار.  000 501 919 10بــ 

وتوزع هذه اإلعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجادول " ث " الملحاق 

 بهذا القانون.

 

 : 5الفصل 

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانياة الدولاة" 

ديناار موزعاة حساب  000 000 079 9 بماا قادره 2018بالنسابة إلاى سانة 

 األقسام كما يلي:

 

 الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسااااااااااااااااااااام 

 دينار 000 641 332 3 االستثمارات المباشرة : السادس

 دينار 000 366 029 2 التمويل العمومي : القسم السابع

 دينار 000 160 900 نفقات التنمية الطارئة : القسم الثامن

نفقاااااااات التنمياااااااة المرتبطاااااااة  : القسم التاسع

 دينار 000 833 816 2 بالموارد الخارجية الموظفة

 دينار 000 000 079 9 جملة الجزء الثالث:  

 

 ج " الملحق بهذا القانون.وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول " 

 

 : 6الفصل 

يضبط مبلغ ماوارد قاروض الدولاة الصاافية مان إرجااع أصال الادين العماومي   

 .2018دينار بالنسبة إلى سنـة    000 000 251 4بـــ
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 : 7الفصل 

تضاابط مااوارد ونفقااات المؤسسااات العموميااة الملحقااة ترتيبيااا بميزانيااة الدولااة 

ديناار وفقاا للجادول " ح "  000 571 007 1 بماا قادره 2018بالنسابة إلاى سانة 

 الملحق بهذا القانون.

 

 : 2الفصل 

يضاابط المبلااغ األقصااى الماارخص فيااه لااوزير الماليااـة لماانح قااروض الخزينااة 

مااـن مجلااـة المحاسبااـة العموميااـة  08للمؤسسااات العموميااـة بمقتضــااـى الفصـااـل 

 .2018دينار بالنسبة إلى سنـة  000 000 100بـــ

 

 : 9الفصل 

يضبط المبلغ األقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة البرام 

قاااااروض أو إصااااادار صاااااكوك اساااااالمية وفقاااااا للتشاااااريع الجااااااري باااااـه العمااااال                             

 .2018دينار بالنسبة إلى سنـة   000 000 000 3بـ
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 توسيع مشموالت ومجال تدخل

 ديوان تنمية رجيم معتوق 

 

 :01 فصلال

 المؤرخ في 0222لسنة  002من القانون عدد  012تلغى أحكام الفصل 

 : وتعّوض بما يلي 0222والمتعلق بقانون المالية لسنة  0222ديسمبر  30 

تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تنفيذ مشروع )جديد(:  012الفصل 

وع إحياء منطقة المحدث وذلك بالتعاون مع إحياء منطقة رجيم معتوق ومشر

الجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. ولهذا الغرض يكلف 

 الديوان خاصة بـ: 

جمع كل المعلومات الالزمة وإعداد الدراسات واقتراح كل اإلجراءات  -0

 واألعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها.

 إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين وبرامج العمل السنوية. -8

 ن كلّف بإنجازهما.يالتصرف في األموال المخصصة للمشروعين اللّذ -3

 السهر على تنفيذ كّل مقومات المشروعين. -0
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 توسيع مشموالت ومجال تدخل

 ديوان تنمية رجيم معتوق

 رح األسبــابـشـ

 (01 )الفصل

 

 0222لسنة  002من القانون عدد  000إلى  012تم بمقتضى الفصول من 

، إحداث 0222والمتعلق بقانون المالية لسنة  0222ديسمبر  30المؤرخ في 

تتمثل مهمته في تحقيق مشروع احياء منطقة رجيم ديوان تنمية رجيم معتوق 

ؤسسات معتوق وذلك بالتعاون مع الجماعات العمومية المحلية والمصالح والم

 العمومية المعنية.

 

هذا وباعتبار أن مشروع تنمية منطقة "المحدث" يندرج في إطار 

المشاريع التنمويّة متعدّدة القطاعات المبرمجة لفائدة والية قبلّي والتي تفعّل مبدأ 

التمييز االيجابي الذي نص عليه الدستور، عالوة على دوره في دفع التنمية 

مشموالت ومجال تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق الجهويّة ، يقترح  توسيع 

ليشمل مشروع تنمية منطقة "المحدث" التابعة لمعتمدية الفوار من والية قبلّي 

إحداث مشروع فالحي سقوي بالمنطقة الصحراويّة وترسيم االعتمادات الخاصة ب

 .8102لسنة  صلب ميزانية الدولة المذكورة

 

روجيولوجية والتقنيّة للمنظومة المائية مع اإلشارة إلى أّن الدراسات الهيد

بمنطقة المحدث بينت المردوديّة العالية الستغالل الطبقة المائية بالمنطقة 

والعوائد الفالحيّة النوعيّة المرتقبة من خالل انجاز منطقة سقوية وبعث عدد من 

 المشاريع المندمجة، على غرار التجربة النموذجيّة التي قام الديوان بإنجازها

هكتار من واحات النخيل وتشييد مرافق  8001بمنطقة رجيم معتوق عبر إحداث 

إجتماعية ومساكن، ساهمت في تحسين ظروف عيش المتساكنين وإحداث 

مواطن شغل جديدة للحد من النزوح خارج المنطقة مع تخفيف الضغط على 

فالحي الواحات القديمة بجهتي قبلي وتوزر، عالوة على الزيادة في اإلنتاج ال

وخاصة دقلة النور القابلة للتصدير، ومقاومة التصحر من خالل إحداث حزام 

 أخضر ضد زحف الرمال.

 

مع العلم اّن من شأن إحداث هذا المشروع أن يساهم في توسعة التجربة 

بإنجازها في  -كمؤسسة عموميّة غير إداريّة  -الرائدة والمثمرة التي قام الديوان 
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ة والتي يجدر إستثمارها في مناطق صحراويّة أخرى وتمكين مجال التنمية الجهويّ 

وزارة الدفاع الوطني من آلية تدّخل تنموي وطنيّة، ليصبح مؤّسسة إلحياء وتنمية 

األراضي الصحراويّة ويتسنّى له قانونا انجاز مشاريع تنمويّة نموذجيّة على كافّة 

في استحالة وضع  الفضاء الصحراوي، عبر تفادي العائق القانوني المتمثّل

 تمويالت على ذّمة الديوان عند تكليفه بأي مهام خارج منطقة رجيم معتوق
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 ىالحساب الخاص في الخزينة والمسمّ  فحــــــذ

 " حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة"

 

 

  :00 الفصل

المشترك يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسّمى "حساب المال  (0

 0272لسنة  30للجماعات العموميّة المحليّة" المحدث بالقانون عدد 

 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية 0272ماي  00المؤّرخ في 

 .وتحّول بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة

 

 0272ماي  00المؤّرخ في  0272لسنة  30تلغى أحكام القانون عدد  (8

للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته  المتعلق بالمال المشترك

 أو تّممته.
 

تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات   (3

المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحليّة والوزير 

 المكلّف بالماليّة.
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 ىوالمسمّ الحساب الخاص في الخزينة  ـذفح

 " حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة"

 شرح األسباب

(00 الفصل)  

 

 

المتعلق  0272ماي  00المؤّرخ في  0272لسنة  30تّم بمقتضى القانون عدد 

إحداث حساب خاص في الخزينة يسمى  بالمال المشترك للجماعات المحلية

المحليّة" وذلك بهدف تدعيم الموارد "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة 

المالية للبلديّات والمجالس الجهويّة وبقية الهياكل المنتفعة بهذا المال عبر تحويالت 

 واألداءات الدولة، ويتم تمويله من محصول الموارد المخصصة له من المعاليم

 الراجعة بالنظر للدولة.

 

، تم التخلي عن مصادر تمويل صندوق المال المشترك 0227وبداية من سنة 

للجماعات العموميّة المحليّة وذلك في إطار التدابير التي تم إقرارها في مجال 

اإلصالح الهيكلي للمالية العمومية، مع اإلبقاء على مقاييس توزيعه وفق أحكام 

علما وأن الحساب الخاص المشار إليه أعاله.  0272لسنة  30القانون عدد 

أية  تخصيصزال يدرج سنويا ضمن مشروع ميزانية الدولة ودون  بالخزينة ال

 هذا الصندوق. لفائدةإعتمادات 

 

وتبعا لتعميم النظام البلدي على كامل التراب الوطني وإرتفاع عدد البلديات 

على بلدية، أصبحت مقاييس توزيع مناب المال المشترك  321بلدية إلى  800من 

جميع البلديات والمجالس الجهوية غير متالئمة مع الوضع الجديد بإعتبار أن 

بالنظام البلدي، بما يتعذر معه مواصلة توزيع منابات  شمولينسكان أصبحوا مال

حسب  %72بالتساوي و  %82المجالس الجهوية على أساس المقاييس الحالية )

 عدد السكان(.
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حذف حساب المال المشترك للجماعات العمومية ويهدف اإلجراء المقترح إلى 

المحلية من جهة، ومالءمة مقاييس توزيع هذا المال مع الحاجيات الحقيقية 

للمجالس الجهوية بعد إستكمال تعميم النظام البلدي من جهة أخرى، عالوة على 

ضبط مقاييس التوزيع بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية 

 لمكلف بالمالية بإعتباره يمثل اعتمادا سنويا بميزانية الدولة. والوزير ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 الترخيص للدولة في االكتتاب في الزيادة

 في رأس مال البنك التونسي للتضامن  

 

 :08 فصــل

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في االكتتاب في الزيادة في رأس مال   

د(  81 111 111التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار)البنك 

 من االعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.
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 الترخيص للدولة في االكتتاب في الزيادة

 في رأس مال البنك التونسي للتضامن  

 سباب األشرح 

 ( 08)الفصل 

 

 

المؤرخ  8100لسنة  02من القانون عدد  38إطار تطبيق أحكام الفصل في 

نّص على رأس تلبنوك و المؤسسات المالية والتي المتعلق با 8100جويلية  00في 

م د ( ، وحيث أن  21مال أدنى بالنسبة للبنوك المقيمة  بمبلغ  خمسين مليون دينار)

م د، وبالنظر إلى دوره في  01الرأس المال الحالي للبنك التونسي للتضامن يبلغ 

أولويات العمل  أهمدعم التشغيل عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة والتي تمثل 

التنموي وهو ما يستوجب تدعيم الموارد الذاتية للبنك، يقترح الترفيع في رأس مال 

هذه  بإنجازفل الدولة يقترح أن تتك كما م د 81البنك التونسي للتضامن بمبلغ  

الزيادة في رأس المال وذلك عن طريق تحويل المبلغ المتبقي من االعتماد المسند 

 م د . 81لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني والبالغ حاليا 
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 تشجيع إحداث المؤسسات

 

 : 13الفصل 

 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  70بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المحدثة والمتحّصلة على تنتفع المؤسسات  ،الطبيعيين والضريبة على الشركات

سنتي خالل  لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط تصريح باالستثمار إيداع شهادة

باستثناء  ،من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة 8102و 8102

والمناجم والبعث العقاري واالستهالك على عين المكان  ،الطاقات المتجددة

باإلعفاء من الضريبة على الدخل أو من  ،صالاالتّ والتجارة ومشغلي شبكات 

خول طور النشاط الدّ سنوات ابتداء من تاريخ  3ة الضريبة على الشركات لمدّ 

 .الفعلي

 

ي ويستوجب االنتفاع باإلعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسب

خول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ والدّ  للمؤسسات

 .التصريح باستثمار اإلحداث

 

ق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة وال تطبّ 

أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة 

 المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.نفس النشاط 
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 تشجيع إحداث المؤسسات 
 

 شرح األسباب

 (13)الفصل 

 

 

 8107فيفري  00المؤرخ في  8107لسنة  2تم بمقتضى القانون عدد 

مراجعة منظومة االمتيازات الجبائية، تمكين المؤسسات جديدة اإلحداث بوالمتعلق 

القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات من غير تلك الناشطة في 

المتجددة والمناجم والبعث العقاري واالستهالك على عين المكان والتجارة 

ومشغلي شبكات اإلتصال، من طرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من 

االستغالل لألربع سنوات األولى للنشاط وكذلك األرباح االستثنائية المرتبطة 

 النشاط، تحدّد كما يلي:ب

 

 بالنسبة إلى السنة األولى،  011% -

 بالنسبة إلى السنة الثانية، 72% -

 بالنسبة إلى السنة الثالثة، 21% -

 بالنسبة إلى السنة الرابعة. 82% -

 

ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي 

 للمؤسسات.

 

 08و 08يا المنصوص عليها بالفصلين ويتم الطرح دون مراعاة الضريبة الدن

المتعلق  0222ديسمبر  31المؤرخ في  0222لسنة  000مكرر من القانون عدد 

 بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

وال تنتفع بالطرح المذكور المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا 

أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس  للتوقف عن النشاط

 النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.

 

وسعيا إلى مزيد تفعيل دور هذا وفي إطار التشجيع على إحداث المؤسسات 

الجباية في التشجيع على االستثمار وخلق مواطن شغل إضافية، يقترح إعفاء 

لدى المصالح تصريح باالستثمار  إيداع والمتحّصلة على شهادةالمحدثة المؤسسات 

من غير تلك الناشطة في القطاع  8102و 8102سنتي  خاللالمعنية بقطاع النشاط 
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المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري 

باإلعفاء من  ،صالاالتّ واالستهالك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات 

سنوات ابتداء من  3ة الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّ 

 .الدّخول طور النشاط الفعليتاريخ 

 

مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي  ويستوجب االنتفاع باإلعفاء

الدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ و للمؤسسات

 .باستثمار اإلحداثالتصريح 

 

كذلك، وباعتبار أن اإلجراء المقترح هو إجراء تحفيزي يرمي إلى إحداث 

 االستثناءاتالمشاريع وخلق مواطن شغل جديدة، يقترح المحافظة على نفس 

المؤسسات في إطار عمليات إحالة أو المنصوص عليها حاليا وهي عمليات إحداث 

تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة 

باعتبار أن هذه العمليات ال نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة 

 تستجيب لمفهوم المشاريع الجديدة، وذلك لتفادي تحويل وجهة االمتياز.
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 ودفعإحداث خط اعتماد لدعم 

 لمؤسسات الصغرى والمتوسطةا 
 

 

 

 :  04الفصل 

 المكلفة وزارةاليحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية 

الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ب

 العمليات التالية:الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل 

وعمليات المرافقة لدى البنوك  واالقتصاديدراسات التشخيص المالي  -

والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار 

 ،االعتمادبتدخالت خط  االنتفاع

 

مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد إعادة هيكلة رأس  -

المساهم  وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو مساهمة،قروض 

الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في 

يشترط لالنتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي ال يقل و رأس المال.

 من المبلغ الجملي لتدعيم األموال الذاتية.   %01عن 

 

بنوك والمحددة في الإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل  -

 إطار دراسة التشخيص المالي واإلقتصادي، 

 

 ضمان التمويالت المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.  -

والمتوسطة من غير  الصغرى وتنتفع بتدخالت هذا الخط المؤسسات

 ري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي.الناشطة في القطاع التجا المؤسسات
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اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط 

للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي. 

التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية  ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة

 .الماليةب المكلفة وزارةالتبرم مع 

مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة  011ويخصص اعتماد قدره 

 هذا الخط. 
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 ودفعإحداث خط اعتماد لدعم 

 لمؤسسات الصغرى والمتوسطةا 

 شرح األسباب

 (04 )الفصل

 

 

 المؤسسات معاضدة إلى الحكومة الرامية مجهودات في إطار مواصلة

 التي تجابه صعوبات اقتصادية ومالية ظرفية لمواصلة االقتصادية، خاصة

، وطاقتها التشغيلية ديمومتها على المحافظة نسقها العادي و واسترجاع نشاطها

إحداث خط اعتماد لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى يقترح 

من اإلجراء  استثناءمع  ،وحّث البنوك على مواصلة تمويلها والمتوسطة

الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي،  المؤسسات

 سنوات. 3وذلك لمدّة انتفاع بـ 

 

وحيث تبين أن عدد هاّم من هذه المؤّسسات الصغرى والمتوسطة يشكو من 

صعوبات مالية ظرفية يمكن تجاوزها بواسطة برنامج إعادة هيكلة يشمل عددا من 

 آليات كما يلي: 0اآلليّات المتكاملة ، يقترح أن يتدخل الخط لتمويل 

 

آلية التشخيص واإلحاطة والمرافقة تخصص لتمويل دراسات التشخيص  .0

المالي واالقتصادي وعمليات المرافقة لدى المؤسسات المالية ومتابعة 

خط تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار االنتفاع بتدخالت 

  اإلعتماد.

 

تخصص إلعادة هيكلة رأس مال المؤسسات  آلية قروض المساهمة .8

تسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع و المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية

المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا  أو

ويشترط لالنتفاع بآلية قروض المساهمة توفير  للترفيع في رأس المال.

 من المبلغ الجملي لتدعيم األموال الذاتية.   %01تمويل ذاتي ال يقل عن 

 

تهدف إلى إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من  آلية القروض .3

 .  قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي واالقتصادي
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تخصص لضمان التمويالت المسندة في إطار برنامج إعادة  آلية الضمان .0

 الهيكلة المصادق عليه.

 

ويمكن الجمع بين مختلف أشكال تدخل خط  اإلعتماد لفائدة المؤسسة 

القطاع البنكي وحث البنوك  لدى السيولة وسيمكن اإلجراء من تحسين .الواحدة

في إعادة التوازنات  على االنخراط في تمويل برامج إعادة الهيكلة مما يساهم

 المالية للمؤسسات .

 

مليون دينار  011يقترح رصد اعتماد من ميزانية الدولة بمبلغ قدره كما 

تضبط قواعد تنظيمه وتسييره البنوك و ذّمة كافة على لتمويل الخط يتم وضعه

ويعهد بالتصرف في آلية الضمان  أمر حكومي.بمقتضى  وشروط وأساليب تدخله

 المالية.ب المكلفة وزارةالالتونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع  إلى الشركة

 

المصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية ومتابعة تدخالت الخط وتعهد 

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة في صورة عدم تنفيذ برنامج الهيكلة المصادق عليه

والمؤسسات الصغرى الصناعة ب المكلفة وزارةالعلى مستوى إلى لجنة تسيير 

 والمتوسطة.
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 ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة دعم

 

 

 :05الفصل 

  

من مجلة الضريبة على دخل  02من الفصل  Iتضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة 

 األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية:

 

األرباح المتأتية من النشاط األصلي النسبة إلى ب %81تضبط هذه النسبة بـو

من  00مكرر من الفصل    Iوكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة

إلى الشركات التي ال يتجاوز رقم  هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة

 معامالتها السنوي:

 

 البيع،ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض  011 -

 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. 311 -
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 ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة دعم

 

 سباباألشرح 

 ( 05)الفصل 

 

 

لضريبة على الشركات العامة ل نسبةالطبقا للتشريع الجاري به العمل، تحدد 

أي بما في ذلك الشركات  الشركات جمبصرف النظر عن حوذلك  %82بـ

 .الصغرى والمتوسطة

 

لمؤسسات الناشطة في بالنسبة إلى اخاصة  %01تخفض هذه النسبة إلى و

قطاع الصناعات التقليدية والفالحة والصيد البحري وكذلك األرباح المتأتية من 

  .التصدير 

 

المؤسسات بالنسبة إلى  %32وترفع نسبة الضريبة على الشركات إلى 

 في القطاع المالي وقطاع المحروقات وقطاع االتصاالت. الناشطة

 

وبهدف المحافظة على النسيج الوطني من الشركات الصغرى  ،هذا

والمحافظة على ديمومتها، يقترح خص الشركات الصغرى والمتوسطة 

وذلك بالتخفيض في نسبة  نسبة ضريبة على الشركات تفاضلية والمتوسطة ب

هذه تطبق على أن  %81إلى  %82المستوجبة عليها من الضريبة على الشركات 

المتأتية من النشاط و 8107المحققة ابتداء من سنة األرباح على النسبة المخفضة 

الشركات إلى وذلك بالنسبة األصلي وكذلك األرباح االستثنائية المرتبطة به 

 الصغرى والمتوسطة التي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي:

 

 دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،ألف  011 -

 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. 311 -
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 النص الحالي والنص المقترح : التاليوعلى هذا األساس، يبين الجدول 

 

 
 النص المقترح النص الحالي

 : 49الفصل 

 

I. نسبة الضريبة على 25تحدد بـ %

الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه 

الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار. وتطبق هذه 

النسبة أيضا على القيمة الزائدة المنصوص 

من هذه  02من الفصل  IIعليها بالفقرة 

 المجلة.

 

غير أنه يمكن للمعنيين باألمر اختيار دفع 

بعنوان القيمة الزائدة  الشركاتالضريبة على 

 .% من ثمن التفويت02المذكورة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% بالنسبة 01تضبط بـ النسبةغير أن هذه 

إلى األرباح المتأتية من النشاط األصلي وكذلك 

  Iاألرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة

من هذه المجلة وحسب  00مكرر من الفصل 

 نفس الشروط وذلك بالنسبة :

- 

- 

 

 : 49الفصل 

 

I. نسبة الضريبة على 82تحدد بـ %

الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه 

الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار. وتطبق هذه 

النسبة أيضا على القيمة الزائدة المنصوص 

 من هذه المجلة. 02من الفصل  IIعليها بالفقرة 

 

 

غير أنه يمكن للمعنيين باألمر اختيار دفع 

الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة 

 % من ثمن التفويت.02المذكورة بنسبة 

 

بالنسبة إلى  %81تضبط هذه النسبة بـو

األرباح المتأتية من النشاط األصلي وكذلك 

 Iاألرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة

من هذه المجلة وحسب  00مكرر من الفصل   

نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي 

 ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي:

 

ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل  611 -

 لشراء لغرض البيع،وأنشطة ا

ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة  311 -

 الخدمات والمهن غير التجارية.

 

% بالنسبة 01غير أن هذه النسبة تضبط بـ

إلى األرباح المتأتية من النشاط األصلي وكذلك 

  Iاألرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة

من هذه المجلة وحسب  00مكرر من الفصل 

 نفس الشروط وذلك بالنسبة :

- 

- 
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 األضرار الفالحية  الناجمة إحداث صندوق تعويض
 عن الجوائح الطبيعية   

 

 

 :06 الفصل

يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق تعويض األضرار الفالحية  (0

الناجمة عن الجوائح الطبيعية"  يتولى تعويض األضرار الناجمة عن الجوائح 

 . في قطاع الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء المائيةالطبيعية 

تدخالته بأمر  وشروط نشطة المعنية بتدخالت الصندوق وطرق تسييرهاأل وتضبط

 حكومي.

 يتولى الوزير المكلف بالفالحة اإلذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة 

 ووزير المالية.
 

 :المذكور  الصندوقمول ي (8
 

 سنويا، مليون دينار 81منحة من ميزانية الدولة في حدود ب -

أمر مقتضى ب ضبطالمصرحين تحتسب على أساس مقاييس تمساهمة ب -

 ،حكومي

الحبوب على و لخضرالغالل واعلى  %8بنسبة يوظف تضامني معلوم ب -

 المجمعة كما يلي:
 

  أو القيمة لدى  سعر البيع على مستوى االنتاج على أساس والخضرالغالل

يستخلص كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الموظف لفائدة صندوق  الديوانة

 ،تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفالحة والصيد البحري 

 

  على أساس السعر المرجعي للقنطار الواحد يستخلص من  الحبوب المجمعة

كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم االحصائي على  قبل ديوان الحبوب

 .الحبوب
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 األضرار الفالحية  الناجمة إحداث صندوق تعويض
 عن الجوائح الطبيعية   

 شرح األسباب

 ( 06)الفصل  

 

الناجمة عن الجوائح الفالحية األضرار  لتعويضإحداث آلية قارة بهدف 

الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خالل 

قطاع الفالحة والصيد البحري وتربية السنوات األخيرة وتأثيرها الكبير على 

، أو البحار ضمانا الستمرارية النشاط وحد أدنى لدخل الفالحو األحياء المائية

في  الطبيعية الجوائح عن الناجمة األضرار لتعويضخاص  صندوقيقترح إحداث 

 .قطاع الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء المائية

وطرق  المذكور نشطة المعنية بتدخالت الصندوقتضبط األأن يقترح و

يتولى الوزير المكلف بالفالحة اإلذن وأن  وشروط تدخالته بأمر حكوميتسييره 

 الصندوق.بالدفع لمصاريف 

يعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم  أن كما يقترح

 إبرامها بين هذه الشركة ووزير المالية.

 :المذكور الصندوقمول ي أن كما يقترح

 سنويا، مليون دينار 81منحة من ميزانية الدولة في حدود ب  -

أمر مقتضى ب ضبطالمصرحين تحتسب على أساس مقاييس تمساهمة ب -

 ،حكومي

على الغالل والخضر وعلى الحبوب  %8بنسبة يوظف تضامني بمعلوم  -

 المجمعة كما يلي:

  الغالل والخضر على أساس سعر البيع على مستوى االنتاج أو القيمة لدى

يستخلص كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الموظف لفائدة صندوق  الديوانة

 ،تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفالحة والصيد البحري 

 

  على أساس السعر المرجعي للقنطار الواحد يستخلص من  الحبوب المجمعة

كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم االحصائي على  قبل ديوان الحبوب

 الحبوب.
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 المعاليم الديوانية و مراجعة األداء على القيمة المضافة 

 القطاع الفالحي مدخالت المستوجبة على بعض

 

 :  02الـفـصـــل 

 

 23المــلـحــاااـق بالــقـــانـاااـون عـاااـدد  0يضـــاااـاف إلــاااـى الجااادول عـــــاااـدد  (0

المتعلّــــق بقانـــون  8102ديسمبر  82المــــــــؤرخ فـــــي  8102لـــســـنــــة 

 مــــــا يلي:  8100المالية لسـنة 

 بيان المنتجات البند التعريفي

  غ 022وزن الواحدة ديوك ودجاجات رومية ال يتعدّى  101208م 

12002021110 
أغذياااة موجهاااة لتغذياااة فاااراخ األساااماك : بياااوض األرتيمياااا 

 وسالالت الطحالب المجهرية

 جلوتين الحنطة )قمح( وإذا كان جافا 001211

 بذور إلنتاج طعوم القوارص 08122222110

 دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد   021081م 

 الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول 83122120112

 مادة الكلوريركولين 831221م 

ملحقاااات غذائياااة وأماااالح معدنياااة المساااتعملة فاااي القطااااع  831221م 

 الفالحي 

 

 23المــــلـحـــــق بالـقـانـاـون عـــــاـدد  0يـضــاف إلــــــى الجـــــدول عـــــدد  (8

المتعلّاق بقاانون المالياة  8102ديسامبر  82المــــــاـؤرخ فـاـي  8102لســنـــــة 

 ما يلي :  8100لسنة 
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النسب  بيان المنتجات البند التعريفي

(%) 

12002021110 
فااااراخ األسااااماك : بيااااوض أغذيااااة موجهااااة لتغذيااااة 

 األرتيميا وسالالت الطحالب المجهرية
1 

 1 بـــذور الحـمـص  170381م 

 1 جلوتين الحنطة )قمح( وإذا كان جافا 001211

 1 حبوب عبّاد الشمس للبذر 081011

 1 بذور الفّصة للبذر 081280م 

 1 الفستوقة للبذر 081283م 

 1 بذور السلّة 081282م 

 1 بذور البرسيم 081282م 

 1 دابوق الذرى 831301م 

 1 بذور إلنتاج طعوم القوارص 08122222110

 1 تفل اللفت السّكري 831381م 

 1 مخلّفات تقطير الذرى 831331م 

 1 من الرماد % 01قوالب اللّحس المحتوية على نسبة  831221م 

 1 الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول 83122120112

 1 مادة الكلوريركولين 831221م 

ملحقات غذائية وأمالح معدنية المستعملة فاي القطااع  831221م 

 الفالحي

1 

 823121م

 821081م
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النسب  بيان المنتجات البند التعريفي

(%) 

 821021م

 820711م

 828121م

 828001م

  82.87م  

 823121م

 823382م

  823382م

 823031م

 820282م

 828800م

 828301م

 823101م

  82.30م 

  820021م

   321721م

 

 

 

 

  

 

 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة األعالف المرّكبة

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 1 الفرمول 82.08م 

 1   %0المخّصبات المحتوية على عنصر الحديد  328021272

 

 

 

 

 

 



49 
 

 المعاليم الديوانية و األداء على القيمة المضافة مراجعة 

 القطاع الفالحي مدخالتالمستوجبة على بعض 

 سباباألشرح 

 (02)الفصل 

 

" تتخذ  التي تنص على أنهمن  الدستور  02تطبيقا لمقتضيات الفصل           

شكل قوانين عادية النصوص المتعلّقة بضبط قاعدة األداءات والمساهمات ونسبها 

 23من القانون عدد  72و 30واجراءات استخالصها"، تّم بمقتضى الفصلين 

إسناد امتيازات  8100والمتعلّق بقانون المالية لسنة  8102ديسمبر 82المؤّرخ في 

ت والمعاليم  أو التخفيض فيها على أساس جبائية تتمثل في توقيف العمل باآلداءا

حصص و شروط محدّدة بالنسبة لقائمة معيّنة من المنتجات للنهوض بالقطاع 

 الفالحي.

ولمزيد التحكم في كلفة اإلنتاج واستجابة للحاجيات الضرورية لعدد من  

 فروع اإلنتاج، يتّم سنويا إسناد إمتيازات جبائية لفائدة بعض المنتجات والمدخالت

 الالزمة لهذا القطاع.

المشار إليهما أعاله، تّم إصدار األمر  72و 30وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 

 واألمر 8102ديسمبر  82 المؤرخ في 8102لسنة  8012الحكومي عدد 

والذين تّم  8107مارس  12 المؤرخ في 8107لسنة  327 الحكومي عدد

تيازات الجبائية السالفة بمقتضاهما ضبط الشروط واإلجراءات لإلنتفاع باإلم

 الذكر.  

وفي إطار مواصلة نفس التمشي فإنّه يقترح إضافة بعض المنتجات 

 8102لـســنـة  23بالقـانــون عـــدد  تينالملـحقـ 0و  0عــــــدد  تينبالقـــــائـمـ

وتشمل هذه  8100المتعلّق بقانون المالية لسنة  8102ديسمبر  82المـــؤرخ في 

 .ةبالمعاليم الديواني و باألداء على القيمة المضافة توقيف العملاإلمتيازات 
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 عم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسيةد

 والصيد البحري يقطاع الفالحالفي  

 

 :02 الفصل

لسنة  003من القانون عدد  27المنصوص عليها بالفصل  %8تعوض نسبة 

كما تم  0220والمتعلق بقانون المالية لسنة  1983ديسمبر  31المؤرخ في  0223

 .%8,2بنسبة تنقيحه بالنصوص الالحقة 
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 عم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسيةد

 والصيد البحري يقطاع الفالحالفي  

 شرح األسباب

 (02 )الفصل

 

 

يوظف المعلوم على بيع القطانيا والصوجا لفائدة صندوق تنمية القدرة 

التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري ويستوجب المعلوم على الذرة 

من ثمن البيع بالنسبة إلى اإلنتاج المحلي و من  %8وفيتورة الصوجا وذلك بنسبة 

 القيمة الديوانية عند التوريد وال يوظف المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها.

 

لتنافسية في قطاع الفالحة والصيد وبهدف دعم موارد صندوق تنمية القدرة ا

البحري لتمويل منظومة التشجيع على التدوال الزراعي لتحسين إنتاجية الحبوب 

يقترح  باعتبارها من أحسن السوابق الزراعية للحبوب وتطوير زراعة البقول

 .%8,2إلى  %8الترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 
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 داب حاملي شهادات التعليم العاليانتتشجيع 

 

 :09 الفصل

الناشطة في جميع  المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية و تنتفع المؤسسات الخاصة

القطاعات االقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل ألول مرة من 

حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني 

السامي بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي 

سنوات إبتداء من  ثالثالمذكورين وذلك لمدّة  وانبعنوان األجور المدفوعة لألع

خالل الفترة الممتدة من تاريخ االنتداب. و يشمل هذا االمتياز االنتدابات التي تتم 

 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات: 8181 ديسمبر 30إلى غاية  8102غرة جانفي 

 

مان غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للض -

 . واالجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل

 

 8100لسنة  30 غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد -

 و المتعلّق باإلجراءات الجماعية. 8100لسنة  أفريل 82المؤرخ في 
 

التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان  -

 تقديم طلب االنتفاع باالمتياز وطيلة مدة االنتفاع باالمتياز.االجتماعي عند 
 

 

وتضبط شروط وإجراءات االنتفاع باالمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل 

 بمقتضى أمر حكومي.
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 انتداب حاملي شهادات التعليم العاليتشجيع 

 شرح األسباب

 (09 )الفصل

 

على المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية في إطار تشجيع المؤسسات الخاصة 

إنتداب حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي العاطلين عن العمل 

وتخفيف األعباء االجتماعية الموظفة على هذه المؤسسات، يقترح إسناد 

المؤسسات المذكورة، بصرف النظر عن القطاع الذي تنشط فيه ، تكفل الدولة 

اف في النظام القانوني للضمان االجتماعي لمدّة ثالث سنوات بمساهمة األعر

إبتداء من تاريخ االنتداب بعنوان األجور المدفوعة لألعوان الحاملين للجنسية 

خالل الفترة الممتدة من غرة ة المنتدبين بصفة قارة وألول مرة وذلك التونسي

 :سساتوذلك بالنسبة إلى المؤ 8181ديسمبر  30إلى غاية  8102جانفي 

غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان  -

 . واالجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل

 

 8100لسنة  30 غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد -

 و المتعلّق باإلجراءات الجماعية. 8100لسنة  أفريل 82المؤرخ في 
 

تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان التي  -

 االجتماعي عند تقديم طلب االنتفاع باالمتياز وطيلة مدة االنتفاع باالمتياز.
 

 االمتياز بمقتضى أمر حكومي.هذا وتضبط شروط وإجراءات االنتفاع ب
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 توحيد النظام الجبائي للمؤسسات 

 الجهويةالمنتصبة بمناطق التنمية 

: 81 الفصل  

 

فيفري  00المؤرخ في  8107لسنة  2من القانون عدد  81ضاف إلى الفصل ت

مكرر في ما يلي  0فقرة  ،المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية 8107

 :نصها

 

مجلة الضريبة على دخل األشخاص من  00مكرر( تطبق أحكام الفصل  0

على المداخيل واألرباح التي تحققها  والضريبة على الشركاتالطبيعيين 

المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية على معنى الفصل 

من نفس المجلة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح باالستثمار قبل غرة  03

 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي: 8107أفريل 

 

الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من  استوفت مدة الطرح -

وذلك بالنسبة إلى المداخيل واألرباح  8107ديسمبر  30النشاط في 

 .8102المحققة ابتداء من غرة جانفي 

 

مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها  8107ديسمبر  30لم تستوف في  -

الكلي المخولة لها لذلك المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح 

 بمقتضى أحكام مجلة تشجيع االستثمارات.

 

لمداخيلها أو  مدة الطرح الجزئي 8107ديسمبر  30لم تستوف في  -

أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة 

 .8102ابتداء من غرة جانفي 
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 توحيد النظام الجبائي للمؤسسات 

 تصبة بمناطق التنمية الجهويةالمن

 شرح األسباب 

 (81 )الفصل

 

إعتبارا لضعف المبادرة الخاصة بالجهات الداخلية بسبب إفتقارها للبنية 

جلب المستثمرين وعمال على االرتقاء بنسبة االستثمار الخاص ل ةمالئمالاألساسية 

بهذه الجهات ولتشجيع المؤسسات االقتصادية على اإلنتصاب بالمناطق األقل نموا 

وإحداث مواطن الشغل بها بما يمّكن من جعلها أقطابا تنموية، تّم بمقتضى القانون 

اجعة منظومة المتعلق بمر 8107فيفري  00المؤرخ في  8107لسنة  2عدد 

األرباح المتأتية  وأاالمتيازات الجبائية منح المؤسسات المذكورة طرح المداخيل 

 من االستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية :

 

كليّا خالل الخمس سنوات األولى للنشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة  -

 األولى من مناطق التنمية الجهوية.

 

سنوات األولى للنشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة كليّا خالل العشر  -

 الثانية من مناطق التنمية الجهوية.

 

وقد تّم ضبط قائمة األنشطة داخل القطاعات المستثناة من االنتفاع بالطرح 

 8107لسنة  322المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى األمر الحكومي عدد 

 .8107مارس  2المؤرخ في 

 

تخفيف األعباء الجبائية للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية  كذلك وبهدف

الجهوية حتى بعد انقضاء فترة الطرح الكلّي للمداخيل واألرباح المتأتية من 

 االستغالل، تّم بمقتضى القانون المذكور :

 

إسناد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من االستثمارات المذكورة من أساس   -

 اص الطبيعيين،الضريبة على دخل األشخ

إخضاع األرباح المتأتية من االستثمارات المذكورة للضريبة على  -

 .%01الشركات بنسبة 

 

األرباح المتأتية من عمليات االستثمار المنجزة بمناطق أو غير أّن المداخيل 

 وألضريبة على الدخل لتخضع في إطار مجلة تشجيع االستثمارات  التنمية الجهوية
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بعد استيفاء فترة الطرح الكلّي بالنسبة إلى  %82بنسبة لضريبة على الشركات ل

من  %21مناطق التنمية الجهوية من المجموعتين األولى والثانية طرح في حدود 

قاعدة الضريبة خالل العشر سنوات الموالية لفترة الطرح الكلّي مع مراعاة 

بعد  %82وبنسبة  وية ذات األولويةالضريبة الدنيا بالنسبة إلى مناطق التنمية الجه

 .هذه الفترة

 

وخصها  وبهدف تشجيع االستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهويةلذلك 

يقترح  بنفس النظام الجبائي بصرف النظر عن اإلطار القانوني الذي تنشط فيه،

المذكور أعاله والجاري به العمل  8107لسنة  2لقانون عدد إخضاع ألحكام ا

، المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والتي 8107ابتداء من غرة أفريل 

 تستجيب لمقتضيات هذه األحكام والتي: 

 

استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من  -

المداخيل واألرباح وذلك بالنسبة إلى  8107ديسمبر  30النشاط في 

 .8102المحققة ابتداء من غرة جانفي 

 

مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها  8107ديسمبر  30لم تستوف في  -

المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك 

 بمقتضى أحكام مجلة تشجيع االستثمارات.

 

لمداخيلها أو  لطرح الجزئيمدة ا 8107ديسمبر  30لم تستوف في  -

أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة 

 .8102ابتداء من غرة جانفي 
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 على اإلستهالك توقيف العمل بالمعلوم

 بالنسبة إلى العربات الصالحة لكّل المسالك الموّردة 

 لفائدة وكاالت األسفار السياحية

 

 : 80 الفصل

جوان  8المؤرخ في  0222لسنة  08مكّرر إلى القانون عدد  0يضاف فصل 

تّم تنقيحه وإتمامه  ستهالك كمااإلالمعلوم على نظام  المتعلق بمراجعة 0222

 بالنصوص الالحقة هذا نّصه:

 

 مكّرر: 0الفصل 

يوقف العمل بالمعلوم على اإلستهالك بعنوان العربات الّصالحة لكل المسالك 

من قبل وكالء البيع المرخص الموّردة و  27.13مالمدرجة بالتعريفة الديوانية عدد 

 2من القانون عدد  2في إطار أحكام الفصل  األسفار السياحية لفائدة وكاالت لهم

المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات  8107فيفري  00المؤرخ في  8107لسنة 

 .الجبائية

 باإلمتياز بمقتضى أمر حكومي. وتضبط شروط وإجراءات اإلنتفاع
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 على اإلستهالك توقيف العمل بالمعلوم

 بالنسبة إلى العربات الصالحة لكّل المسالك الموّردة

 لفائدة وكاالت األسفار السياحية 

 شرح األسباب 

 (80)الفصل 

 

 8107فيفري  00المؤّرخ في  8107لسنة  2من القانون عدد  2نّص الفصل        

المتعلّق بمراجعة منظومة اإلمتيازات الجبائية على أنّه تخضع لألداء على القيمة 

 وتمّ التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا التجهيزات الموردة  %0المضافة بنسبة 

وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى  %0بنسبة ضبط شروط وإجراءات اإلنتفاع 

المتعلّق  8107أفريل  01المؤّرخ في  8107لسنة  002األمر الحكومي عدد 

المنصوص عليها الجبائية بضبط قائمات التجهيزات وشروط اإلنتفاع باإلمتيازات 

 .8107فيفري  00في  المؤّرخ 8107لسنة  2بالقانون عدد 

 

العربات  %0على القيمة المضافة بنسبة وبناء على ذلك تخضع لألداء       

المّوردة لفائدة  27.13الّصالحة لكل المسالك الواردة بالتعريفة الدّيوانية عدد م

الملحقة باألمر  7عليها بالقائمة عدد  السياحية والمنصوصوكاالت األسفار 

 المشار إليه أعاله. 8107لسنة  002الحكومي عدد 

 

الّسياحي والّضغط على كلفة اإلستثمارات المنجزة في  القطاع دعمهذا ولغاية        

ودعم قدرته التنافسية وتنويع المنتوج السياحي وخاصة السياحة القطاع 

يقترح توقيف العمل بالمعلوم على اإلستهالك  الصحراوية وسياحة المؤتمرات

ت لفائدة وكاال من قبل وكالء البيع بعنوان توريد العربات الّصالحة لكّل المسالك

لسنة  002تنقيح األمر الحكومي عدد تبعا لذلك وسيتّم  السياحية. هذااألسفار 

 وذلك بالتّنصيص على :السالف الذكر  8107أفريل  01المؤّرخ في  8107
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  أّن توقيف العمل بالمعلوم المذكور يسند بقرار من الوزير المكلّف بالمالية

بعد أخذ رأي لجنة فنية وبناء على إقتراح من الوزير المكلّف بالّسياحة 

ويبقى هذا القرار ساري المفعول مدّة سنة من تاريخ تحدث للغرض 

 إمضائه.

وسيعهد إلى اللجنة الفنية المذكورة مهام دراسة مطالب االنتفاع باالمتياز 

الجبائي الواردة عليها من وكاالت األسفار وتقييم حاجيات هذه الوكاالت من 

نظر إلى تطور نشاطها ورقم معامالتها عربات صالحة لكل المسالك بال

 ومواطن الشغل المحدثة بها.

 

  سنوات"  2أّن شهادة تسجيل العربة تحمل عبارة "غير قابلة للتفويت لمدّة

 وكذلك عبارة "نقل سياحي".

 

  تسجيل العربات المنتفعة باإلمتياز الجبائي المذكور بسلسلة التسجيل العادية

 "ن.ت"

 

  الوضعية الجبائية لوكاالت األسفار السياحية المعنية.تقديم ما يفيد تسوية 

 

وتفاديا إلمكانية تحويل وجهة استعمال العربات الصالحة لكل المسالك هذا، 

تعديل قرار وزير تكنولوجيات موضوع االمتياز الجبائي المذكور سوف يتّم 

ة يّ يزيمالمتعلّق بضبط العالمات الت 8110اوت  80اإلتّصال والنقل المؤرخ في 

ة يّ يزيموضع عالمات ت إتجاه التنصيص على يلعربات النقل السياحي ف

تبيّن وجهة إستعمال العربة في المعنية خصوصية للعربات الصالحة لكل المسالك 

 مجال النقل السياحي.

 

 

 

 

 

 



60 
 

 وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيالتها الموّردة

 على البيئة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة

 

 :88 الفصل 

 

من القانون عدد  22من الفصل  Iإلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة  تضاف (0

والمتعلق بقانون المالية لسنة  8118ديسمبر  07المؤرخ في  8118لسنة  010

 كما تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي: 8113

 

 المنتجات بيان رقم التعريفة رقم البند

أورينتد "ألواح من جزئيات الخشب، ألواح   44.01

وألواح مماثلة  (OSB)" ستراندبورد

)ويفريود مثال( من خشب أو من مواد 

نباتية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو 

 بمواد رابطة عضوية أخر.

ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية   44.00

براتنجات أو بمواد أخر، وإن كانت مكتلة 

 رابطة عضوية أخر.

 

 

من القانون عدد  22من الفصل  IIتضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة  (8

والمتعلق بقانون المالية لسنة  8118ديسمبر  07المؤرخ في  8118لسنة  010

 كما تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي: 8113

 

 بيان المنتجات التعريفة رقم رقم البند

سوائل للفرامل الهيدرولية وسوائل  320211000 32.09

محضرة أخرى لنقل الحركة الهيدرولية، ال 

تحتوي على زيوت نفط وال على زيوت 

معدنية قارية أو تحتوي على أقّل من 

 وزنا من هذه الزيوت.  71%
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 بيان المنتجات التعريفة رقم رقم البند

 إطارات مطاطية خارجية هوائية جديدة.  41.00

ألواح من جزئيات الخشب، ألواح أورينتد   44.01

ستراندبورد وألواح مماثلة )ويفريود مثال( 

من خشب أو من مواد نباتية أخر، وإن 

كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة 

 عضوية أخر.

ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية   44.00

أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد 

 أخر.رابطة عضوية 

 24.02م

 

 ثالجات من النوع المنزلي تعمل بالضغط 841821
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 وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيالتها الموّردة

 على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة

 شرح األسباب

 (88 )الفصل 

 

 088القانون عدد من  32أحدث صندوق مقاومة التلوث بمقتضى الفصل 

. 0223والمتعلق بقانون المالية لسنة  0228ديسمبر  82المؤرخ في  0228لسنة 

ويتولى الصندوق المذكور المساهمة في تمويل المشاريع الرامية إلى حماية البيئة 

 من التلوث الذي تسببه المؤسسات الصناعية ومشاريع تجميع ورسكلة الفضالت.
 

التلوث بالمعلوم للمحافظة على البيئة المحدث ل صندوق مقاومة ويموّ 

كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة. ويستوجب  8113بمقتضى قانون المالية لسنة 

المعلوم من قبل مصنّعي وموّردي المواد البالستيكية ومواد ملوثة أخرى كزيوت 

التشحيم وزيوت الفرامل والبطاريات الموردة أو المصنوعة محليا والمواد 

على أساس رقم المعامالت خال من األداء  %2ميائية. ويحتسب المعلوم بنسبة الكي

على القيمة المضافة بالنسبة إلى الصنع المحلي وعلى أساس القيمة الديوانية 

بالنسبة إلى التوريد. في حين تعفى من المعلوم للمحافظة على البيئة المنتجات 

 م المذكور. المصنوعة محليا والتي تحّملت مدخالتها المعلو
 

غير أنه تبيّن أن بعض المنتجات المصنوعة محليا تتحّمل مدخالتها المعلوم 

في حين أّن هذه المنتجات ال تخضع للمعلوم المذكور عند توريدها تامة الصنع 

لعدم التنصيص عليها ضمن قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم. ويتعلق األمر 

علوم للمحافظة على البيئة بالنسبة إلى خاصة بلوحات الميالمين التي تخضع للم

على مستوى مدخالتها في حين أن توريدها تامة الصنع  %2الصنع المحلي بنسبة 

 ال يخضع للمعلوم المذكور.

 

كما تبين تواجد بعض المنتجات المصنوعة محليا ضمن ميدان تطبيق المعلوم 

لمعفاة في حين أن للمحافظة على البيئة ولم يقع إدراجها ضمن قائمة المنتجات ا

 مدخالتها تحملت هذا المعلوم على غرار اإلطارات المطاطية.

 

وبهدف دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليا من جهة بالتالي، 

وتخصيص نفس النظام الجبائي للمنتجات المصنعة محليا ومثيالتها الموردة من 

يقترح إخضاع هذه المنتجات عند التوريد للمعلوم للمحافظة على  ،جهة أخرى

 البيئة وإعفاء من المعلوم المنتجات التي تحملت مدخالتها المعلوم المذكور.
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 إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة 

 

 :83 الفصل

 

يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت 

 02021132112ذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية الغ

 د للطن الواحد. 211بمبلغ  02170101112و

 

ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم 

بالنسبة إلى اإلستخالص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات  الديوانية

  .اإلسترجاع دم ووالنزاعات والتقا
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 إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة 

 شرح األسباب

 (83 )الفصل

 

في إطار السعي إلى دعم تثمين وإعادة إستعمال نفايات الزيوت الغذائية 

" biocarburantsالمستعملة إلنتاج الطاقات البديلة كالمحروقات الحيوية "

الالزمة من هذه النفايات لفائدة المؤسسات الوطنية  وبهدف توفير الكميات

لتثمين الزيوت الغذائية والتصدي لظاهرة تسريب الزيوت الغذائية  لها المرخص

أو تصديرها للخارج وللمساهمة في المصدرة المدعمة لشركات التثمين المحلية 

ير تعويض دعم الدولة للزيوت الغذائية الموردة يقترح إحداث معلوم عند تصد

د 211الزيوت الغذائية المستعملة يوظف لفائدة الصندوق العام للتعويض بمبلغ 

 للطن الواحد.
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 زيت الزيتون المعلببدعم موارد صندوق النهوض 

 

 :84 الفصل

 010 عدد من القانون 32المنصوص عليها بالفصل  %1,2نسبة  تعوض

 8110والمتعلق بقانون المالية لسنة  8112ديسمبر  02المؤرخ في  8112لسنة 

 . %0,2نسبة ب
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 زيت الزيتون المعلببدعم موارد صندوق النهوض 

 شرح األسباب

 (84)الفصل 

 

إحداث صندوق  8110من قانون المالية لسنة  37تّم بمقتضى الفصل 

المعلب يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى النهوض بزيت الزيتون 

تشجيع إنتاج زيت الزيتون المعلب وترويجه وذلك عبر تمويل الدراسات وعمليات 

استكشاف األسواق والحمالت اإلشهارية والترويجية باألسواق التصديرية 

نة من القيمة لدى الديوا %1,2المستهدفة. ويمول الصندوق بمعلوم يوظف بنسبة 

 عند تصدير زيت الزيتون غير المعلب.

وبهدف تدعيم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب ليساير تنامي 

حاجيات البرامج اإلشهارية وإرتفاع كلفة العمليات الترويجية واإلشهارية للسنوات 

األخيرة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار فإنه يقترح الترفيع في نسبة المعلوم من 

 .%0,2إلى  1,2%
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 عن طريقطويل ومتوسط المدى التشجيع على االدخار 

 لالستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين األموالحسابات االدخار 

 

 

 :85الفصل 
 

 

مكرر  32دينار" الوارد بالفقرة األولى من الفصل  81.111يرفّع مبلغ " (0

والضريبة على  مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيينمن 

 دينار". 21.111إلى " الشركات

 

مجلة من  32من الفصل  02دينار" الوارد بالنقطة  8.111يرفّع مبلغ " (8

إلى  الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 دينار". 0.111"

 

من  8بالفقرة  اأينما وردتو"العشر سنوات"  سنوات" 01" تعوض عبارتا (3

مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين من  32من الفصل  Iالفقرة 

و"الثماني سنوات" حسب  سنوات" 2" على الشركات بعبارتي والضريبة

 .الحالة
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 عن طريقطويل ومتوسط المدى التشجيع على االدخار 

 وعقود التأمين على الحياة وتكوين األموال لالستثمار حسابات االدخار

 

 األسبابشرح 

 (85)الفصل 

 

 

يتضّمن التشريع الجاري به العمل عدة امتيازات جبائية لفائدة مختلف آليات 

االدخار تهدف إلى التشجيع على االدخار طويل ومتوسط المدى لغاية إحداث 

مشاريع فردية جديدة أو االكتتاب في رأس مال المؤسسات التي تمنح الحق في 

بعنوان إعادة االستثمار ويتعلق األمر بحسابات  االنتفاع باالمتيازات الجبائية

االدخار لالستثمار. وتشمل االمتيازات الجبائية كذلك عقود التأمين على الحياة 

 وتكوين األموال التي تتضمن مدة دنيا لالدخار.

 

ينتفع االشخاص الطبيعيون الذين يودعون مبالغ في وفي هذا اإلطار 

صندوق االدخار الوطني التونسي أو لدى دى " تفتح للالستثمار"حسابات ادخار 

بطرح المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة، من الدخل الخاضع البنوك 

على أن ال تقل الضريبة الدنيا  ،دينار سنويا 81.111للضريبة، وذلك في حدود 

من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار  %02المستوجبة عن 

لضريبة االطرح المذكور. كما تعفى الفوائض التي تفرزها الحسابات المذكورة من 

 دينار سنويا. 8.111في حدود 

 

وتخصص المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة والفوائض الناتجة عنها لغاية 

بعث مشاريع فردية جديدة من قبل صاحب الحساب أو من قبل أبنائه تكون مؤهلة 

ازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل أو لالنتفاع باالمتي

لالكتتاب في رأس المال األصلي للمؤسسات التي تخّول االنتفاع باالمتيازات 

 الجبائية بعنوان إعادة االستثمار.
 

تجميد المبالغ المذكورة واستعمالها كما تم ويستوجب االنتفاع بالطرح خاصة 

 .وفى السنة الموالية للسنة الخامسة من سنة االدخاربيانه أعاله في أجل أقصاه م

 

وسير شروط فتح  8113أفريل  80قرار وزير المالية المؤرخ في ضبط يو

 ومدة االدخار.حسابات االدخار المذكورة وكيفية التصرف فيها 

 



69 
 

، عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين األموالمن ناحية أخرى، وبالنسبة إلى 

 :    تشملالتي العقود تمنح االمتيازات الجبائية إلى 

ضمان رأس مال أو إيراد للمؤّمن له أو لقرينه أو ألصوله أو لفروعه لمدة  -

 أو سنوات، 01فعلية ال تقل عن 

 

ضمان وحدات حساب لفائدة المؤّمن له أو قرينه أو أصوله أو فروعه  -

 أو سنوات، 01 محدّدة بـتصرف بعد مدّة دنيا 

 

 .ن رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو األصول أو الفروعضما -

 

طرح المبالغ التي وتتمثل هذه االمتيازات الجبائية في تمكين المؤّمن له من 

من قاعدة الضريبة  إلى مؤسسات التأمينفي إطار عقود التأمين المذكورة يدفعها 

مع اعفاء المبالغ المدفوعة في  دينار سنويا 01.111في حدود  على الدخل وذلك

المدفوعة من قبل لمبالغ كما تعفى ا. إطار تنفيذ العقود المذكورة من الضريبة

من الضريبة على في عقود التأمين الجماعي على الحياة  المؤجر لحساب األجير

 الدخل ومن الخصم من المورد.

 

االدخار لى تفعيل دور الجباية في التشجيع علمزيد وفي إطار السعي  لذلك

بعث المشاريع الجديدة أو ودفع نسق تمويل االستثمار طويل ومتوسط المدى ل

، ولمزيد تشجيع المطالبين من ناحية االكتتاب في رأس المال األصلي للمؤسسات

 باألداء على التصريح بمداخيلهم أو أرباحهم الحقيقية من ناحية أخرى، يقترح:

 

 لالستثمار  االدخار حساباتبالنسبة إلى  (0
 

للطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل المودعة  ةالترفيع في المبالغ القابل -

 ، ينارد 21.111حاليا إلى  ينار سنوياد 81.111في الحسابات المذكورة من 

 

التي تفرزها المعفاة من الضريبة على الدخل الترفيع في مبلغ الفوائض  -

 دينار. 0.111إلى دينار سنويا  8.111الحسابات المذكورة من 

 

 

 

 



70 
 

 بالنسبة إلى عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين األموال (8

 

عقود التيسير شروط االنتفاع باالمتيازات الجبائية الممنوحة للمبالغ المودعة في 

سنوات حاليا  01وذلك بالتقليص في مدة االدخار الدنيا لهذه العقود من المذكورة 

 سنوات.  2إلى 
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 بالمؤسسات الصغيرةإرساء نظام خاص 

 

 :86الفصل 

 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص من الباب األول يلغى القسم الرابع 

الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتعلق بالنظام التقديري للضريبة على 

 الدخل ويعوض بما يلي:

 

 عالقسم الراب

 المؤسسات الصغيرةنظام 

 

 الفرعي األول القسم

 وشروط االنتفاع به المؤسسات الصغيرةميدان تطبيق نظام 

 

 مكرر: 00الفصل 

 

المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف األرباح الصناعية  تخضع

  المؤسساتللضريبة على الدخل حسب نظام  في إطار منشأة واحدةوالتجارية 

 وذلك إذا تعلق األمر بمؤسسات : ةريصغال

 
 موّردة، غير -
باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات غير منتفعة بأجور وساطة  -

من الفصل I اإلتصال المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة 

 من هذه المجلة ، 28
 غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية، -
 غير متعاطية لتجارة الجملة، -
للنقل العمومي لألشخاص أو لنقل البضائع على أن ال تملك أكثر من عربة  -

 ال تتجاوز حمولتها النافعة ثالثة أطنان ونصف،
 ال يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية، -
لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين حسب النظام  -

 الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية،
دينار بالنسبة إلى الخدمات  021.111 التها السنويال يتجاوز رقم معام -

 .بالنسبة إلى األنشطة األخرى دينار 811.111و
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وفي صورة ممارسة المؤسسة ألكثر من نشاط، ال يمكن أن يتجاوز رقم 

دينار ودون أن يتجاوز  811.111لكل األنشطة السنوي المعامالت الجملي 

 .سنويا دينار 021.111رقم المعامالت المتأتي من الخدمات 

 

 القسم الفرعي الثاني

 والضريبة الدنيا ضبط الربح الصافي

 

 ثالثا: 00الفصل 

 

للضريبة على الدخل الخاضع  الصغيرة لمؤسساتليضبط الربح الصافي  -0

من هذه المجلة على أساس  00حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 

باعتبار كل األداءات نسبة من رقم المعامالت السنوي حسب ضبط ي ربح صاف

 النشاط كما يلي: صنفحسب  وذلك
 

 النشاط صنف

 الشراء لغرض البيع
أشغال 

 وتحويل
 الخدمات

االستهالك على 

 عين المكان
 التغذية مواد

 العامة
 مواد أخرى

الربح نسبة 

الصافي من 

 رقم المعامالت

  السنوي

7% 2% 01% 02% 81% 

 

، تحتسب قاعدة ا الفصلمن هذ 0الفقرة عن أحكام  النظربصرف  -8

بعنوان األرباح الصناعية والتجارية في صورة  الدخلالضريبة السنوية على 

على  في األصل التجاريالصغيرة  المؤسساتالتفويت من قبل الخاضعين لنظام 

أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة 

المستوجبة  ودون أن تقل الضريبة .األصل التجاريالزائدة الناتجة عن التفويت في 

من  00من الفصل  IIفي هذه الحالة عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفقرة 

 هذه المجلة.

 

 :رابعا 00الفصل 

 

حققها تال يمكن أن تقل الضريبة المستوجبة على األرباح الصافية التي 

ثالثا من  00ن الفصل م 0والمضبوطة طبقا ألحكام الفقرة الصغيرة  المؤسسات
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ضريبة دنيا تضبط حسب صنف النشاط ومناطق االنتصاب كما هذه المجلة عن 

 يلي:
 

 

 

 النشاط صنف

 الشراء لغرض إعادة البيع
أشغال 

 وتحويل
 الخدمات

االستهالك 

على عين 

 المكان

 التغذية مواد

 العامة
 مواد أخرى

الضريبة 

 الدنيا

 د 8.211 د 0.211 د 0.211 د 0.111 د 211 0منطقة 

 د 0.211 د 0.111 د 221 د 021 د 311 8منطقة 

 د 0.111 د 011 د 211 د 311 د 811 3منطقة 

 د 811 د 021 د 021 د 081 د 011 4منطقة 

 

 .بمقتضى أمر حكومينتصاب اال مناطق ويتم ضبط 

 

وفي صورة ممارسة المؤسسة ألكثر من نشاط، تستوجب الضريبة الدنيا 

 األرفع بين الضريبة الدنيا المستوجبة على كل نشاط على حدة.

 

 خامسا: 00الفصل 

 

المعلوم على ة ريصغال المؤسساتالمستوجبة على الضريبة  تتضمن

 .الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنيةالمؤسسات ذات 

 

الضريبة تحريرية من األداء على القيمة المضافة في النظام هذه  تعتبركما 

. غير أنها ألف دينار 011ال يتجاوز  السنوي الحقيقي وذلك إذا كان رقم المعامالت

 تكون قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من األداء على القيمة المضافة

أو الذين يتم الترفيع في  بالنسبة إلى األشخاص الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي

 إثر عملية مراجعة جبائية. ألف دينار 011رقم معامالتهم السنوي إلى أكثر من 
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 القسم الفرعي الثالث

 ةريصغال المؤسساتإجراءات سحب نظام 

 

 سادسا :  00الفصل 

 

مكرر من هذه المجلة  00شرط من الشروط الواردة بالفصل  توفر انعدمإذا 

من ة ريصغال المؤسساتسحب نظام ياء ما تعلق منها برقم المعامالت باستثن

المطالب باألداء بمقرر معلل من المدير العام لألداءات أو رئيس المركز الجهوي 

 لمراقبة األداءات.

 

لمعمول بها بالنسبة إلى تبليغ ويتم تبليغ مقرر السحب للمعني باألمر بالطرق ا

 قرار التوظيف اإلجباري لألداء.

 

ويتعين على المطالب باألداء االستجابة للواجبات الجبائية المنصوص عليها 

 في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب.

 

ات ويمكن للمطالب باألداء االعتراض على مقرر السحب طبقا لإلجراء

المتعلقة بقرار التوظيف اإلجباري لألداء على أن يتم البت في الدعوى في أجل 

 أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ نشرها أمام المحكمة اإلبتدائية.

 

 االعتراض تنفيذ مقرر السحب. وال يوقف

 

 :82الفصل 

 

على  8107ديسمبر  30يطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل في  (0

األشخاص الطبيعيين المستوجبة على األشخاص الضريبة على دخل 

وكذلك على المعلوم على  8107الخاضعين للنظام التقديري بعنوان سنة 

المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجبة على 

 األشخاص المذكورين بعنوان نفس السنة.

 

للضريبة على الدخل يمكن لألشخاص الذين كانوا ينتفعون بالنظام التقديري  (8

التجارية والذين تم إلحاقهم بالنظام الحقيقي  وفي صنف األرباح الصناعية 

، اختيار خضوعهم لنظام 8107ديسمبر  30تبعا لعملية مراجعة جبائية في 
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في صورة توفر كل الشروط المستوجبة لذلك وذلك ة ريصغال المؤسسات

 .8102ديسمبر  30على أساس مطلب يتم إيداعه في أجل أقصاه 

 

من مجلة الضريبة على دخل  08مكرر من الفصل  IIIالفقرة تنقح  (3

 كما يلي: األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

 III .بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل، يمكن للمؤسسات الفردية  مكرر

 تحقق مداخيل في صنف األرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التي

مسك محاسبة مبّسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا  التجارية

 . دينارألف  311لم يتجاوز رقم معامالتها السنوي 

 

مكرر من هذه المجلة"  00تضاف بعد عبارة "المنصوص عليهم بالفصل  (4

مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  22الواردة بالفصل 

 الشركات العبارة التالية:الطبيعيين والضريبة على 

 

 ألف دينار 011والذين ال يتجاوز رقم معامالتهم السنوي 

 

الواردة بالفصل  "00رابعا" بعد عبارة "بالفصول   00"و عبارة  تضاف (5

  .من مجلة الحقوق واالجراءات الجبائية 02

 

من مجلة الضريبة على دخل  08ثالثا من الفصل  IIIتلغى أحكام الفقرة  (6

 .األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

والفقرة  08من الفصل  0 فقرةتلغى أحكام كل من الفقرة األخيرة من ال (2

من مجلة الضريبة على دخل  22من الفصل  IIاألخيرة من الفقرة 

 األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

من مجلة الحقوق واإلجراءات  000الفقرة الثالثة من الفصل  تلغى أحكام (2

 الجبائية.

 

األشخاص "وت "النظام التقديري" و"الضريبة التقديرية" اض عبارتعوّ  (9

"األشخاص الخاضعين للضريبة " ومكرر 00المشار إليهم بالفصل 

الجاري بها العمل التشريعية والترتيبية أينما وردت بالنصوص " التقديرية 

أو "الضريبة المستوجبة حسب نظام  "ة ريصغال المؤسسات نظام " اتبعبار
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 00بالفصل  االمشار إليه الصغيرة المؤسسات"أوالمؤسسات الصغيرة" 

 نظام المؤسسات الصغيرةللضريبة حسب  أو "المؤسسات الخاضعة" مكرر

 مع مراعاة االختالفات في العبارة.حسب السياق ووذلك " 

 

 Iيضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة  أعاله، 2الفقرة مع مراعاة أحكام  (01

من الفقرة  8الفقرة و إلى من مجلة األداء على القيمة المضافة  8من الفصل 

II  من الفقرة  8العدد إلى  و 0من الفصلII  الفقرتين إلى و 01من الفصل

II وIV  من مجلة األداء على القيمة المضافة بعد عبارة  02من الفصل

" والتي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي  " عبارةالمؤسسات الصغيرة"

 .دينار" 011111
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 الصغيرة المؤسساتبإرساء نظام خاص 

 

 شرح األسباب

 (82و  86  ن)الفصال
 

 

المؤسسات الفردية التي  تخضعطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، 

 في إطار منشأة واحدةتحقق مداخيل في صنف األرباح الصناعية والتجارية 

نظام التقديري وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي الللضريبة على الدخل حسب 

 تستجيب للشروط التالية:

 
 موّردة، غير -
ت باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكاغير منتفعة بأجور وساطة  -

 ،اإلتصال
 غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية، -
 غير متعاطية لتجارة الجملة، -
ال تملك أكثر من عربة للنقل العمومي لألشخاص أو لنقل البضائع على أن  -

 ال تتجاوز حمولتها النافعة ثالثة أطنان ونصف،
 ال يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية، -
 لألداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي، غير خاضعة -
لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين حسب النظام  -

 الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية،
 ألف دينار. 011ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي  -

 

د سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجو 3يمنح هذا النظام لمدة  و

تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات الالزمة حول النشاط والتي تثبت 

 أحقية االنتفاع بالنظام التقديري.

 

 8100سنوات، تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي  3والحتساب مدة 

 .كما لو تم إحداثها في هذا التاريخ

 

ارس داخل التي تم ستثنى من اإلنتفاع بالنظام التقديري المؤسساتتهذا، و

 10المؤرخ في  8100لسنة  8232عدد مراألتم تحديدها بالمناطق البلدية أنشطة 

 .8100أوت 



78 
 

الضريبة التقديرية على أساس رقم المعامالت السنوي كما  تعريفةتضبط و

 يلي:

 
 دينار: 01.111يساوي أو يقّل عن الذي رقم المعامالت  بالنسبة إلى -

 

 72  إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق دينارا سنويا بالنسبة

 البلدية،

 021  دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق

 األخرى.
من  % 3 دينار: 011.111دينار و 01.111رقم المعامالت بين  بالنسبة إلى -

 دينار. 01.111رقم المعامالت الذي يفوق 

 

في  %21ا النحو بنسبة ويرفع مبلغ الضريبة التقديرية المحتسب على هذ

يوما من انقضاء اآلجال  31صورة إيداع التصريح السنوي بالضريبة بعد مضي 

القانونية وذلك عالوة على خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري 

 به العمل.

 

الخاضعين للنظام التقديري في صنف األرباح  هذا ويمكن للمطالبين باألداء

لحاقهم إالنظام الحقيقي أو الذين تّم ذين يختارون االلتحاق بالصناعية والتجارية وال

مبّسطة وذلك إذا لم يتجاوز بمعايير تحديد ربحهم الصافي على أساس محاسبة به 

 : كلهذا الغرض، يتعين عليهم مسو ألف دينار. 021رقم معامالتهم السنوي 

دفتر مرقّم ومؤّشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به يوميا  -

 المحاصيل واألعباء على أساس الوثائق المبررة

دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به  -

 سنويا األمالك الثابتة والمخزونات.

 

وال  المدخرات المذكورة ال تخّول للمعنيّين باألمر طرح المحاسبةغير أن 

 االنتفاع وال بما في ذلك المتعلقة باالستهالكات المؤجلة سائر االستغاللخ

سواء كانت بعنوان المداخيل أو األرباح المتأتية من االمتيازات الجبائية ب

 االستغالل أو بعنوان إعادة االستثمار.
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مساهمة المطالبين باألداء الخاضعين هذا وتبين على مستوى التطبيق أن 

باألداء مقارنة بالمطالبين ضئيلة جدا للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري 

برقم معامالت ال يتجاوز  ونمنهم يصّرح %21وذلك باعتبار أن ، اآلخرين

دينار أو  72ا المحددة بـدينار ويدفعون بالتالي الضريبة التقديرية الدني 01.111

 . حسب مكان االنتصاب دينار 021

 

خالل السنوات تراجعا شهدت مساهمة المطالبين باألداء المذكورين كما 

 م د(. 82) 8100وم د(  30) 8102وم د(  08) 8100

 

 نسب اإلغفال في إيداع التصاريح السنوية بالضريبة التقديريةتبين أن  كذلك

نسبة  ودون أن تتجاوزفي اآلجال القانونية  %01النسبة حيث تبلغ هذه مرتفعة 

 في موفى السنة.  %21 إيداع التصاريح الجبائية

 

يشكو وعالوة على االشكاليات التطبيقية لهذا النظام فإنه ، من ناحية أخرى

عدالة بين مبدأ ال على مستوى المنظومة التشريعية حيث أنه ال يكّرسعدة نقائص 

هامش  فارقال يأخذ بعين اإلعتبار باعتباره المنضوين تحته المطالبين باألداء 

أنشطة الخدمات وأنشطة الشراء وخاصة منها الذي يختلف باختالف النشاط الربح 

 على أساس رقم المعامالت المحقق  الضريبة التقديرية تضبطأن حيث  لغرض البيع

 .الحقيقيبصرف النظر عن هامش الربح 

 

صعوبة إلحاق كما أن تحديد مدة االنتفاع بهذا النظام بثالث سنوات أدى إلى 

من المؤسسات وخاصة منها المنتصبة خارج المناطق البلدية بالنظام  العديد

الحقيقي باعتبار عدم قدرتها على احترام الواجبات الجبائية المحمولة على 

 اإلنتفاع تجديد مطالب لك دراسة صعوبةمن ناحية، وإلى لنظام لهذا االخاضعين 

 غرة قبل الناشطة المؤسسات تستوفي ، حيثمن ناحية أخرى التقديري بالنظام

 ديسمبر 30 في المذكور بالنظام لالنتفاع المخّولة سنوات الثالث مدة 8100 جانفي

 األمر 8102 جانفي غرة قبل التجديد مطالب إيداع بالتالي، عليها ويتعين 8102

باعتبار معقولة  آجال في فيها والبت المطالب جميع دراسة صعوبة يطرح الذي

التقديري محدودية إمكانيات اإلدارة مقابل عدد المؤسسات المنضوية تحت النظام 

 .(مؤسسة 011.111)ما يقارب 

 

المطالبين مختلف على أساس ما سبق، وبهدف تحقيق العدالة الجبائية بين 

لخصوصية كل نشاط وبهدف تفادي اإلشكاليات باألداء وذلك باألخذ بعين االعتبار 

من خالل تحسين  التصدي للتهرب الجبائيوبغرض  ية للنظام المذكورالتطبيق
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، يقترح إلغاء النظام التقديري في الموارد الجبائية مردودية صغار المستغلين

للضريبة على الدخل في صنف األرباح الصناعية والتجارية وإرساء نظام جبائي 

 ال يتجاوزسنوي رقم معامالت  تحقق تيالة ريصغال المؤسساتب جديد خاص

بالنسبة إلى األنشطة  دينار 811.111دينار بالنسبة إلى الخدمات و 021.111

 .األخرى

 

، ال يمكن أن يتجاوز رقم نشاطوفي صورة ممارسة المؤسسة ألكثر من 

يتجاوز رقم ودون أن سنويا دينار  811.111المعامالت الجملي لكل األنشطة 

 دينار. 021.111المعامالت المتأتي من الخدمات 

 

على دفع ضريبة حسب جدول الضريبة هذا النظام يعتمد ويقترح أن 

ن يمن مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعي 00المنصوص عليه بالفصل 

أساس تضبط على على غرار المطالبين باألداء اآلخرين  والضريبة على الشركات

 كما يلي:النشاط  صنفحسب  من رقم المعامالت تختلف الربح الصافي مننسبة 

 

 النشاط صنف

 الشراء لغرض البيع
أشغال 

 وتحويل
 الخدمات

االستهالك على 

 عين المكان
 التغذية مواد

 العامة
 مواد أخرى

الربح نسبة 

الصافي من 

 رقم المعامالت

  السنوي

7% 2% 01% 02% 81% 

 

النشاط  لصنفحد أدنى يأخذ بعين اإلعتبار ودون أن تقل هذه الضريبة عن 

 وذلك كما يلي: إنتصاب المشروع ومكان

 

 النشاط صنف

 الشراء لغرض إعادة البيع
أشغال 

 وتحويل
 الخدمات

االستهالك 

على عين 

 المكان

 التغذية مواد

 العامة
 مواد أخرى

الضريبة 

 الدنيا

 د 8.211 د 0.211 د 0.211 د 0.111 د 211 0منطقة 

 د 0.211 د 0.111 د 221 د 021 د 311 8منطقة 

 د 0.111 د 011 د 211 د 311 د 811 3منطقة 

 د 811 د 021 د 021 د 081 د 011 4منطقة 
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هذا وفي صورة ممارسة المؤسسة ألكثر من نشاط، تستوجب الضريبة الدنيا 

 كل نشاط على حدة. األرفع بين الضريبة الدنيا المستوجبة على

 

 .المعنية بمقتضى أمر حكومينتصاب اال مناطقيتم ضبط يقترح أن و

 

المعلوم على المؤسسات ذات الضريبة المذكورة تتضمن يقترح أن كما 

  الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

 

المنضوية  تبسيط الواجبات الجبائية للمؤسسات الصغيرة جداهذا وبهدف 

 يقترح، ألف دينار 011 ها السنويمعامالترقم تحت هذا النظام والتي ال يتجاوز 

تحريرية من األداء على القيمة المضافة في  يهاالضريبة المستوجبة علأن تكون 

 02لواجب الفوترة المنصوص عليه بالفصل كما يقترح إخضاع النظام الحقيقي. 

يتجاوز رقم  المؤسسات الصغيرة التي المضافةمن مجلة األداء على القيمة 

 .باعتبارها خاضعة لألداء على القيمة المضافةألف دينار  011السنوي معامالتها 

 

مع العلم أن المؤسسات المذكورة تبقى خاضعة لنفس الواجبات المحاسبية 

لألشخاص الخاضعين للنظام التقديري، حيث تبقى ملزمة بمسك دفتر مرقم ومؤشر 

مصالح مراقبة األداءات تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف عليه من طرف 

 على أساس الوثائق المبررة لها.

 

 :يقترحعلى هذا األساس وبالتوازي مع ما تم اقتراحه أعاله، 

 

ألشخاص الذين كانوا ينتفعون بالنظام التقديري للضريبة على الدخل تمكين ا -

م إلحاقهم بالنظام الحقيقي في صنف األرباح الصناعية أو التجارية والذين ت

اختيار خضوعهم من ، 8107ديسمبر  30تبعا لعملية مراجعة جبائية في 

في صورة توفر كل الشروط المستوجبة لذلك ة ريصغال المؤسساتلنظام 

 .8102ديسمبر  30وذلك على أساس مطلب يتم إيداعه في أجل أقصاه 

 

إلغاء قائمة األنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية  -

لسنة  8232عدد مراألب الملحقة بالنظام التقديري االنتفاعالمستثناة من 

 ، 8100أوت  10المؤرخ في  8100

 

صغار المستغلين يمكن لبسطة التي مالذات المعايير إلغاء العمل بالمحاسبة  -

النظام الحقيقي أو الذين يتم إلحاقهم بهذا  تحتالذين يختارون االنضواء 
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تبعا القتراح الترفيع في رقم المعامالت الذي يخول االنتفاع  مسكهاالنظام 

 ،بنظام المؤسسات الصغيرة

 

توحيد سقف رقم المعامالت السنوي الذي يخّول مسك محاسبة مبّسطة طبقا  -

 ر.دينا 311.111لكل األنشطة بــ 08للمعيار المحاسبي عدد 

 

ومجلة الحقوق هذا وباعتبار أّن أحكام مجلة األداء على القيمة المضافة 

النظام التقديري الوارد بمجلة الضريبة إحاالت إلى تضمنت واالجراءات الجبائية 

ه يقترح مالءمة هذه على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنّ 

المؤسسات الصغيرة ويبيّن الجدول  األحكام مع النصوص المقترحة المتعلقة بنظام

 التالي النّص الحالي والنّص المقترح:

 النص المقترح النص الحالي

مجلة الضريبة على دخل األشخاص 

 الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

مجلة الضريبة على دخل األشخاص 

 الطبيعيين والضريبة على الشركات

 مكّرر :  59الفصل 

 

ثالثا  IIمكرر و IIو IIتطبّق أحكام الفقرات 

من مجلة األداء على  02من الفصل  IIIو

القيمة المضافة على األشخاص المعنويين 

واألشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب 

إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليهم 

من هذه المجلة باستثناء  20بالفصل 

الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام 

مكرر  00هم بالفصل التقديري المنصوص علي

من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي 

  دينار. 211تقّل قيمة كل واحدة منها عن 

 مكّرر :  59الفصل 

 

ثالثا  IIمكرر و IIو IIتطبّق أحكام الفقرات 

من مجلة األداء على  02من الفصل  IIIو

القيمة المضافة على األشخاص المعنويين 

لخاضعين لواجب واألشخاص الطبيعيين ا

إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليهم 

من هذه المجلة باستثناء  20بالفصل 

نظام الخاضعين للضريبة على الدخل حسب 

المنصوص عليهم  المؤسسات الصغيرة

والذين ال مكرر من هذه المجلة  00بالفصل 

ألف  011يتجاوز رقم معامالتهم السنوي 

وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقّل قيمة  دينار

 دينار. 211كل واحدة منها عن 

 : 68الفصل 

I. 

II. 

III .بصرف النظر عن أحكام هذا  مكرر

تحقق  الفصل، يمكن للمؤسسات الفردية التي

مداخيل في صنف األرباح الصناعية 

 : 68الفصل 

I. 

II. 

III .بصرف النظر عن أحكام هذا  مكرر

تحقق  الفصل، يمكن للمؤسسات الفردية التي

مداخيل في صنف األرباح الصناعية 
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 النص المقترح النص الحالي

مسك  التجارية والتجارية وأرباح المهن غير

محاسبة مبّسطة طبقا للتشريع المحاسبي 

للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معامالتها 

 : السنوي 

 

أنشطة الشراء بالنسبة إلى  دينارألف  311 -

واالستهالك  لغرض البيع وأنشطة التحويل

 ،على عين المكان

دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات ألف  021 -

 .التجارية المهن غيرو

 

III .بصرف النظر عن أحكام هذا  ثالثا

الفصل يمكن لألشخاص الطبيعيين المنصوص 

مكرر من هذه المجلة الذين  00عليهم بالفصل 

يختارون االنضواء إلى النظام الحقيقي أو 

الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي، والذين ال 

ألف  021يتجاوز رقم معامالتهم السنوي 

هم الصافي دينار، أن يختاروا تحديد ربح

باالعتماد على محاسبة مبسطة تعتمد على 

 مسك:

دفتر مرقّم ومؤّشر عليه من قبل مصالح  -

الجباية المختصة تسجل به يوميا المحاصيل 

الخام واألعباء على أساس الوثائق المبررة 

 لها،

دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من قبل  -

مصالح الجباية المختصة تسجل به سنويا 

 والمخزونات. األمالك الثابتة 

 

مسك  التجارية والتجارية وأرباح المهن غير

محاسبة مبّسطة طبقا للتشريع المحاسبي 

للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معامالتها 

 .دينارألف  311 السنوي

 

 

 

 

 

 

 

 تلغى

 : 08الفصل 
تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل األعباء 

 التي استلزمها االستغالل والتي تشمل خاصة:

0. 

8. 

3. 

0. 

... 

 

 : 08الفصل 

تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل األعباء 

 التي استلزمها االستغالل والتي تشمل خاصة:

0. 

8. 

3. 

0. 

... 
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 النص المقترح النص الحالي

ال تطبق األحكام السابقة على األشخاص 

ثالثا  IIIالطبيعيين المنصوص عليهم بالفقرة 

 من هذه المجلة. 08من الفصل 

 تلغى

 : 59الفصل 

I. 

I .مكرر 

II. 

... 

ويتعين على األشخاص المنصوص عليهم 

من هذه المجلة  08ثالثا من الفصل  IIIبالفقرة 

 أن يرفقوا تصاريحهم السنوية:

 

بحساب نتائج طبقا لنموذج معد من قبل  -

 اإلدارة،

 بقائمة مفصلة لإلستهالكات. -

 

 : 59الفصل 

I. 

I .مكرر 

II. 

... 

 تلغى

 

 الحقوق واإلجراءات الجبائيةمجلة  مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية

 :42الفصل 

يوظف األداء وجوبا في الحالة المنصوص 

من هذه  07عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية أو 

على أساس عناصر توظيف األداء المضمنة 

بآخر تصريح مودع دون اعتبار فائض األداء 

واإلستهالكات المؤجلة المتأتية من والخسائر 

فترات سابقة للفترة المعنية بالتصريح وكذلك 

التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل واألرباح 

المعاد استثمارها مع اعتماد حدّ أدنى لألداء 

 غير قابل لالسترجاع يستخلص عن كلّ 

تصريح بصرف النظر عن عدد األداءات 

مراعاة مبلغ  المستوجبة المضمنة به يحدد مع

من  02و 00الضريبة الدنيا الوارد بالفصول 

مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 والضريبة على الشركات كما يلي: 

 

دينار بالنسبة إلى األشخاص  811 -

 المعنويين،

دينار بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين  011 -

 :42الفصل 

يوظف األداء وجوبا في الحالة المنصوص 

من هذه  07عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية أو 

على أساس عناصر توظيف األداء المضمنة 

ائض األداء بآخر تصريح مودع دون اعتبار ف

والخسائر واإلستهالكات المؤجلة المتأتية من 

فترات سابقة للفترة المعنية بالتصريح وكذلك 

التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل واألرباح 

المعاد استثمارها مع اعتماد حدّ أدنى لألداء 

 غير قابل لالسترجاع يستخلص عن كلّ 

تصريح بصرف النظر عن عدد األداءات 

ة المضمنة به يحدد مع مراعاة مبلغ المستوجب

 رابعا 44و 00الضريبة الدنيا الوارد بالفصول 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  02و

 الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: 

 

دينار بالنسبة إلى األشخاص  811 -

 المعنويين،

دينار بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين  011 -
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 النص المقترح النص الحالي

الخاضعين للضريبة على الدخل حسب 

خاضعين للضريبة على النظام الحقيقي أو ال

الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح 

 المهن غير التجارية،

دينارا بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين  21 -

الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان 

األرباح الصناعية والتجارية حسب النظام 

 التقديري،

  دينارا في الحاالت األخرى. 82 -

 

ظيف األداء دون وفي هذه الحالة ال يحول تو

  إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية. 

 

الدخل حسب الخاضعين للضريبة على 

النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على 

الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح 

 المهن غير التجارية،

دينارا بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين  21 -

الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان 

األرباح الصناعية والتجارية حسب النظام 

 التقديري،

  األخرى.دينارا في الحاالت  82 -

 

وفي هذه الحالة ال يحول توظيف األداء دون 

 إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.

 :000الفصل 

ال تمنح االمتيازات الجبائية إال لألشخاص 

الذين قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية التي 

حّل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن أو الذين 

ئدة الدولة تّم في تخلدت بذمتهم ديون جبائية لفا

شأنها ضبط رزنامة استخالص من قبل قابض 

  المالية.

 

ويقع سحب االمتياز من األشخاص الذين لم 

يحترموا اآلجال المحددة بالرزنامة المذكورة 

بمقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير 

 المالية في ذلك. 

  

كما ال تمنح االمتيازات الجبائية بعنوان أرباح 

اإلستغالل وبعنوان األرباح المعاد استثمارها 

ثالثا  IIIلألشخاص المنصوص عليهم بالفقرة 

من مجلة الضريبة على دخل  08من الفصل 

األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

 الشركات.

 

 

 

 

 

 :000الفصل 

لألشخاص ال تمنح االمتيازات الجبائية إال 

الذين قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية التي 

حّل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن أو الذين 

تخلدت بذمتهم ديون جبائية لفائدة الدولة تّم في 

شأنها ضبط رزنامة استخالص من قبل قابض 

 المالية.

 

ويقع سحب االمتياز من األشخاص الذين لم 

المذكورة  يحترموا اآلجال المحددة بالرزنامة

بمقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير 

 المالية في ذلك. 

  

 تلغى
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 مجلة األداء على القيمة المضافة مجلة األداء على القيمة المضافة

من مجلة األداء على   8الفصل من  Iالفقرة 

 القيمة المضافة:

 

 I - :األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين 

 

 Iالعمليات المشار إليها بالفقرة  ينجزون

 IIمن الفقرة  2إلى  8وبالفقرات الفرعية من 

 من الفصل األول أعاله.

 

ينصون على األداء على القيمة المضافة ضمن 

فواتيرهم أو غيرها من الوثائق التي تحل 

 محلها وذلك بمجرد ذكر األداء على الفاتورة.

   

إال غير أن هؤالء األشخاص ليسوا مطالبين 

باألداء الذي وقع ذكره أو التنصيص عليه 

 بفواتيرهم.

 

يختارون صفة الخاضع لألداء على القيمة 

المضافة لكافة أنشطتهم. يقوم باإلختيار كل 

شخص طبيعي أو معنوي يكون نشاطه خارج 

ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة 

 44األشخاص المشار إليهم بالفصل وكذلك 

لضريبة على دخل األشخاص مكرر من مجلة ا

  .الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

من مجلة األداء على   8الفصل من  Iالفقرة 

 القيمة المضافة:

 

 I - :األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين 

 

 Iالعمليات المشار إليها بالفقرة  ينجزون

 IIمن الفقرة  2إلى  8وبالفقرات الفرعية من 

 من الفصل األول أعاله.

 

ينصون على األداء على القيمة المضافة ضمن 

فواتيرهم أو غيرها من الوثائق التي تحل 

 محلها وذلك بمجرد ذكر األداء على الفاتورة.

   

غير أن هؤالء األشخاص ليسوا مطالبين إال 

باألداء الذي وقع ذكره أو التنصيص عليه 

 بفواتيرهم.

 

يختارون صفة الخاضع لألداء على القيمة 

المضافة لكافة أنشطتهم. يقوم باإلختيار كل 

شخص طبيعي أو معنوي يكون نشاطه خارج 

ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة 

 المشار إليهاالمؤسسات الصغيرة وكذلك 

من مجلة الضريبة على  مكّرر 44بالفصل 

ى دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة عل

والتي ال يتجاوز رقم معامالتها  الشركات

  .دينار 011111السنوي 
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من مجلة  6الفصل  من IIالفقرة من  8العدد 

 األداء على القيمة المضافة:

 

II -  عند التوريد، تتكون القيمة الخاضعة

 لألداء من :

 

القيمة المعتمدة لدى الديوانة بإعتبار  (0

بإستثناء جميع المصاريف واألداءات والمعاليم 

األداء على القيمة المضافة وذلك إذا كانت 

عملية التوريد منجزة من طرف شخص 

خاضع لألداء أو من طرف الدولة أو 

الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات 

 العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

 

" أعاله 0القيمة المشار إليها بالفقرة " (2

زة % إذا كانت عملية التوريد منج82بإضافة 

من طرف شخص غير خاضع لألداء أو من 

المشار إليهم بالنظام التقديري  المنتفعينطرف 

مكرر من مجلة الضريبة على  00بالفصل 

دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

 الشركات.

من مجلة  6الفصل من  IIالفقرة من  8العدد 

 األداء على القيمة المضافة:

 

II -  القيمة الخاضعة عند التوريد، تتكون

 لألداء من :

 

القيمة المعتمدة لدى الديوانة بإعتبار  (0

جميع المصاريف واألداءات والمعاليم بإستثناء 

األداء على القيمة المضافة وذلك إذا كانت 

عملية التوريد منجزة من طرف شخص 

خاضع لألداء أو من طرف الدولة أو 

الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات 

 ة ذات الصبغة اإلدارية.العمومي

" أعاله 0القيمة المشار إليها بالفقرة " (2

% إذا كانت عملية التوريد منجزة 82بإضافة 

من طرف شخص غير خاضع لألداء أو من 

المؤسسات الصغيرة المنصوص عليها طرف 

من مجلة الضريبة على  مكّرر 44بالفصل 

دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

والتي ال يتجاوز رقم معامالتها  الشركات

 .ألف دينار 011السنوي 

من مجلة األداء على  01الفصل من  8العدد 

 القيمة المضافة:

 

ال يمنح حق طرح األداء على القيمة المضافة  

 الموظف:

 

على السيارات السياحية المعدة لنقل  (0

األشخاص غير التي هي موضوع اإلستغالل 

السياحية وعلى وكذلك على كراء السيارات 

كل المصاريف المدفوعة لضمان سيرها 

 وصيانتها.

من مجلة األداء على  01الفصل من  8العدد 

 المضافة:القيمة 

 

ال يمنح حق طرح األداء على القيمة المضافة  

 الموظف:

 

على السيارات السياحية المعدة لنقل  (0

األشخاص غير التي هي موضوع اإلستغالل 

وكذلك على كراء السيارات السياحية وعلى 

كل المصاريف المدفوعة لضمان سيرها 

 وصيانتها.
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على المنتوجات المسلمة والخدمات  (8

المسداة من طرف األشخاص المنصوص 

من  Iمن الفقرة  8عليهم بالفقرة الفرعية 

المجلة وكذلك من  الفصل الثاني من هذه

للضريبة  األشخاص الخاضعينطرف 

مكرر  00المنصوص عليها بالفصل التقديرية 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 

 .الطبيعيين والضريبة على الشركات

....... 

 

 

مرررن مجلرررة األداء  02الفصرررل مرررن   IIالفقرررة 

 على القيمة المضافة:

 

يطالب الخاضعون لألداء على القيماة المضاافة 

بتحريار للنظام التقرديري  منهم غير الخاضعين

بها ماا عادى فاتورة لكل العمليات التي يقومون 

 في حالة وجود عقد جدير بالثقة.

 

 

 

.............. 

مررن مجلررة األداء  02الفصررل مررن   IVالفقرررة 

 على القيمة المضافة:

يطالب الخاضعون لألداء على القيماة المضاافة 

   :للنظام التقديري غير الخاضعين منهم

........ 

 

على المنتوجات المسلمة والخدمات  (8

المسداة من طرف األشخاص المنصوص 

من  Iمن الفقرة  8عليهم بالفقرة الفرعية 

 المجلة وكذلك من طرف الفصل الثاني من هذه

المؤسسات  لنظام المؤسسات الخاضعة

 مكّرر 44الصغيرة المنصوص عليها بالفصل 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 

والتي ال  الطبيعيين والضريبة على الشركات

 011111يتجاوز رقم معامالتها السنوي 

 .دينار

....... 

 

مرررن مجلرررة األداء  02الفصرررل مرررن  IIالفقررررة 

 على القيمة المضافة:

 

يطالب الخاضعون لألداء على القيماة المضاافة 

المؤسسررررات الخاضررررعين مررررنهم لنظررررام غيررررر 

 مكرّرر 44الصغيرة المنصوص عليها بالفصل 

مرررن مجلرررة الضرررريبة علرررى دخرررل األشرررخاص 

والتري ال  الطبيعيين والضرريبة علرى الشرركات

ألرررف  011يتجررراوز رقرررم معامالتهرررا السرررنوي 

بتحريااار فااااتورة لكااال العملياااات التاااي  دينرررار

يقومون بها ما عدى في حالة وجود عقاد جادير 

 بالثقة.

........ 

مررن مجلررة األداء  02الفصررل مررن  IVالفقرررة 

 على القيمة المضافة:

يطالب الخاضعون لألداء على القيماة المضاافة 

المؤسسررررات الخاضررررعين مررررنهم لنظررررام غيررررر 

 مكرّرر 44الصغيرة المنصوص عليها بالفصل 

مرررن مجلرررة الضرررريبة علرررى دخرررل األشرررخاص 
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والتري ال  الطبيعيين والضرريبة علرى الشرركات

 011111يتجررراوز رقررررم معامالتهررررا السررررنوي 

 :دينار

........ 

من مجلة األداء على   8الفصل من  Iالفقرة 

 القيمة المضافة:

 

 I - :األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين 

 

 Iالعمليات المشار إليها بالفقرة  ينجزون

 IIمن الفقرة  2إلى  8وبالفقرات الفرعية من 

 من الفصل األول أعاله.

ينصون على األداء على القيمة المضافة ضمن 

فواتيرهم أو غيرها من الوثائق التي تحل 

 محلها وذلك بمجرد ذكر األداء على الفاتورة.

غير أن هؤالء األشخاص ليسوا مطالبين إال 

باألداء الذي وقع ذكره أو التنصيص عليه 

 بفواتيرهم.

على القيمة  يختارون صفة الخاضع لألداء

المضافة لكافة أنشطتهم. يقوم باإلختيار كل 

شخص طبيعي أو معنوي يكون نشاطه خارج 

ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة 

 44األشخاص المشار إليهم بالفصل وكذلك 

مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 

  .الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

من مجلة األداء على   8الفصل من  Iالفقرة 

 القيمة المضافة:

 

 I - :األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين 

 

 Iالعمليات المشار إليها بالفقرة  ينجزون

 IIمن الفقرة  2إلى  8وبالفقرات الفرعية من 

 من الفصل األول أعاله.

ينصون على األداء على القيمة المضافة ضمن 

تحل  فواتيرهم أو غيرها من الوثائق التي

 محلها وذلك بمجرد ذكر األداء على الفاتورة.

غير أن هؤالء األشخاص ليسوا مطالبين إال 

باألداء الذي وقع ذكره أو التنصيص عليه 

 بفواتيرهم.

يختارون صفة الخاضع لألداء على القيمة 

المضافة لكافة أنشطتهم. يقوم باإلختيار كل 

شخص طبيعي أو معنوي يكون نشاطه خارج 

ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة 

 المشار إليهاالمؤسسات الصغيرة وكذلك 

من مجلة الضريبة على  مكّرر 44بالفصل 

ى دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة عل

والتي ال يتجاوز رقم معامالتها  الشركات

  .دينار 011111السنوي 
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 : 82الفصل 

 
 

من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة األداء  Iمن الفقرة  23ينقح العدد  (0

 يلي:على القيمة المضافة وفقا لما 

 

وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه  المساكن االجتماعية

العقارات الممّولة في إطار تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء 

 .كما تّم تعريفهم بالتشريع الجاري به العملعقاريين باعثين والمقتناة لدى 
 

 

 من 82 بالفصل الواردة" السياحية العقارية والوكالة" عبارة تحذف (8

 المتعلق 0273 ديسمبر 30 في المؤرخ 0273 لسنة 28 عدد القانون

 .0270 لتصرف المالية بقانون
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 شرح األسباب

 (82 )الفصل

 

يتضّمن التشريع الجبائي الجاري به العمل إعفاءات من األداء على القيمة المضافة 

مجلة األداء على القيمة بعلى غرار اإلعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق 

ومن شأن  المضافة أو المضّمنة بالنصوص الخاّصة لبعض المؤسسات العمومية

 .ملين اإلقتصاديين والمستهلك النهائيتنعكس سلبا على المتعاهذه اإلعفاءات أن 

 
  

إلى عدم تمكين الخاضعين يؤدّي اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة  حيث أنّ  

لهذا األداء من ممارسة حّق الطرح وبالتالي يصبح األداء المذكور عنصرا من 

عناصر تكلفة اإلنتاج أو الخدمة مّما يتعارض مع مبدأ شفافية األداء ويفضي إلى 

 تراكمات جبائية ويحدّ من القدرة التنافسية للمؤسسات والمقدرة الشرائية للمستهلك. 

 
 

إصالح المنظومة الجبائية خاصة فيما يتعلق بتوسيع تجسيم برنامج وفي إطار 

ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة من خالل الحدّ من بعض اإلعفاءات 

الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة أو بمقتضى 

حذف  8107و 8100لسنتي  الخاصة، تّم بمقتضى قانوني الماليةبعض النصوص 

 وإخضاعها لنسبةاإلعفاء من األداء على القيمة على بعض المنتجات والخدمات 

و الطائرات وكراء توريد وبيع المهني و التكوين على غرار خدمات التعليم و  0%

تجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي الو سفن ال كراءوإصالح وصيانة 

 ميدان الطاقات المتجددة، 

 
 

بيع قطع عمليات  18%كما تّم إخضاع لألداء على القيمة المضافة بنسبة 

  .األراضي المقسمة أو غير المقسمة من قبل الباعثين العقاريين
 

 ومواصلة لنفس التمشي يقترح:

 

المساكن  باستثناء العاّمة نسبةللالعقارات المبنية المعدّة للسكن إخضاع بيع   -

وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات  االجتماعية

الممّولة في إطار تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء والمقتناة لدى 

 .به العمل كما تّم تعريفهم بالتشريع الجاريعقاريين باعثين 
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جراء الباعثين العقاريين من طرح األداء على القيمة المضافة الذي وسيمّكن هذا اإل

 مّما يمّكن من الضغط على التكلفة. مالضرورية لنشاطه متّم دفعه بعنوان اقتناءاته
 

إخضاع الخدمات المنجزة من قبل الوكالة العقارية السياحية لألداء على القيمة   -

التقليص في اإلعفاءات في مادة األداء على القيمة المضافة  بهدفوذلك المضافة 

المنصوص عليه بمقتضى قوانين خاّصة بالنسبة إلى المؤسسات العمومية ولضمان 

حياد األداء المذكور تجاه المتعاملين اإلقتصاديين وعدم قطع سلسلة الطرح 

المؤسسات للتقليص من الرواسب الجبائية التي تثقل كاهل المتعاملين مع 

المذكورة، حيث تّم حذف اإلعفاء بالنسبة للوكالة الوطنيـة للتصرف في النفايات 

والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحمايــة المحيط ووكالة التهذيب 

والديوان  والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى والمراكز الفنية الصناعية

  الوطني للتطهير.

 
 

ن اإلجراء المقترح الوكالة العقارية السياحية من طرح األداء على يمكّ وس

القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من منتجات وعقارات وخدمات وأشغال 

لتهيئة األراضي المعنية وبالتالي الضغط على الكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين 

انية االسترجاع الكلّي لفائض المذكورة إضافة إلى إمك ةيقتنون أراض لدى الوكال

 .باعتباره متأتي من إنجاز عمليات إستثمار األداء على القيمة المضافة

 
 

من مجلة األداء على القيمة المضافة  2مع العلم وأنّه عمال بأحكام الفصل 

سيشمل اإلخضاع لألداء المذكور عقود البيع أو الوعد بالبيع التي تتوفر فيها 

من مجلة االلتزامات والعقود المبرمة  221عليها بالفصل شروط البيع المنصوص 

حيز التطبيق أي غرة  8102إبتداء من تاريخ دخول أحكام قانون المالية لسنة 

. وبذلك تبقى عقود البيع أو الوعد بالبيع المبرمة قبل التاريخ المذكور 8102جانفي 

 منتفعة باإلعفاء من األداء على القيمة المضافة.

 
 

ص الجدول التالي التشريع الحالي والتشريع أساس ما سبق، يلخّ وعلى 

 المقترح:

 

 

 

 
 



93 
 

 النص المقترح النص الحالي

من الجدول "أ" جديد  Iمن الفقرة  53العدد 

 :الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة

 

لعقارات المبنية المعدّة قصرا للسكن ا (53

تّم  والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما

تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها 

بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة 

لهذه العقارات لفائدة األشخاص الطبيعيين أو 

 .لفائدة الباعثين العقاريين العموميين

 

 0923 لسنة 28من القانون عدد  82الفصل 

المتعلق  0923ديسمبر  30المؤرخ في 

كما نقّح  0924بقانون المالية لتصرف 

من  3بالنصوص الالحقة وخاّصة بالفقرة 

 :8102من قانون المالية لسنة  83الفصل 
 

تتمتع الوكالة العقارية الصناعية   :82الفصل 

باإلمتيازات  والوكالة العقارية السياحية

  الجبائية التالية :

 

......... 
 

اإلعفاء من معلوم األداء على الخدمات (3
.

 

 

من الجدول "أ" جديد  Iمن الفقرة  53العدد 

 :الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة

 

وتوابعها بما في  المساكن االجتماعية( 53

ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه 

العقارات الممّولة في إطار تدخالت صندوق 

النهوض بالمسكن لفائدة األجراء والمقتناة 

كما تّم تعريفهم بالتشريع عقاريين باعثين لدى 

 .الجاري به العمل

 

 0923 لسنة 28من القانون عدد  82الفصل 

المتعلق  0923ديسمبر  30المؤرخ في 

كما نقّح  0924بقانون المالية لتصرف 

من  3بالنصوص الالحقة وخاّصة بالفقرة 

 :8102من قانون المالية لسنة  83الفصل 
 

تتمتع الوكالة العقارية الصناعية :  82الفصل 

  : باإلمتيازات الجبائية التالية

 
 

.......... 

 
األداء على الخدمات( اإلعفاء من معلوم 3

.
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 باألداءدعم التصريح التلقائي 

 

 :89الفصل 

 

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعّوض بما  20تلغى أحكام الفصل  (0

 يلي:
 

األداء عند التصريح بيترتب عن كل تأخير في دفع األداء أو جزء منه 

بالنسبة إلى الستة  تسـاويبصفة تلقائية تطبيق خطية تأخيـــر ودفعه المستوجب 

 أشهر األولى للتأخير:
 

عن كل شهر تأخير أو جزء من مبلغ أصل األداء المستوجب  8% -

إلى األداء على القيمة المضافة والمعلوم على االستهالك  بالنسبةمنه 

األخرى على رقم المعامالت ومبالغ األداء غير المباشرة واألداءات 

ومعاليم الطابع الجبائي معاليم التسجيل و المخصومة من المورد

 مستوجبة الدفع بواسطة تصريح،

 

عن كل شهر تأخير أو جزء من مبلغ أصل األداء المستوجب  0% -

 بالنسبة إلى األداءات األخرى. منه

 

وتحتسب خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل 

عن كل شهر تأخير أو جزء منه  من مبلغ أصل األداء المستوجب 0,5%بنسبة 

 ابتداء من الشهر السابع للتأخير.
 

أفريل ة حيّز التطبيق إبتداء من غرّ من هذا الفصل  0العدد تدخل أحكام  (8

8102. 

 

من مجلة  28" الواردة بالفقرة األولى من الفصل  %1,25إلى تلغى عبارة "  (3

ن مبلغ أصل م % 0,5الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعّوض بعبارة " بــ 

 ".عن كل شهر تأخير أو جزء منهاألداء المستوجب 

 

من مجلة  28" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل  %21تعوض عبارة " بــ  (4

من مبلغ أصل األداء  % 0,25الحقوق واإلجراءات الجبائية بعبارة " بــ 

 " عن كل شهر تأخير أو جزء منهالمستوجب 
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 باألداءدعم التصريح التلقائي 

 شرح األسباب

 (89 )الفصل
 

 

كل تأخير في دفع األداء يترتب عن  طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل

من مبلغ األداء عن كل شهر أو  %1,2تطبيق خطية تأخير بنسبة أو جزء منه 

 عند التصريح باألداء ودفعه بصفة تلقائية. جزء منه 

اإلصالحات الجبائية المتتالية سواء من وقد تبين عند التطبيق أنه ورغم 

حيث تبسيط التشريع الجبائي وتوثيقه ونشره للعموم على الموقع االلكتروني 

لوزارة المالية أو من حيث تيسير إجراءات التصريح باألداء بالتطوير المتواصل 

لمنظومة "رفيق" المعتمدة الحتساب األداءات المستوجبة وبإحداث منظومة 

داء ودفعه عن بعد فإن نسبة التصريح باألداء في اآلجال القانونية التصريح باأل

 .%21ظلت ضعيفة جدا ولم تتجاوز 

 حث المطالبين باألداء علىبهدف دعم االمتثال الضريبي وبالتالي و و

باألداءات المحمولة عليهم ودفعها في اآلجال المحددة لذلك وفقا المبادرة بالتصريح 

 :يقترح ل،لتشريع الجاري به العمل

الترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح  (0

التلقائي باألداء ودفعه بعنوان الستة أشهر األولى للتأخير وضبط هذه 

 النسبة بــ:
 

 8%  من مبلغ أصل األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو

جزء منه بالنسبة إلى األداء على القيمة المضافة والمعلوم 

على االستهالك واألداءات غير المباشرة األخرى على رقم 

المعامالت ومبالغ األداء المخصومة من المورد ومعاليم 

 ريح،التسجيل ومعاليم الطابع الجبائي التي تدفع بواسطة تص

 

 0%  من مبلغ أصل األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو

 .جزء منه بالنسبة إلى األداءات األخرى
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وتطبّق على مدّة التأخير المتبقية نسبة خطية التأخير الجاري بها العمل 

من مبلغ أصل األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء  %1,2والمحددّة بـ 

 منه.
 

المقترح على التصاريح الجبائية المودعة ابتداء من تطبيق اإلجراء  (8

بصرف النظر عن التاريخ الذي حّل فيه أجل  8102غّرة أفريل 

إيداعها وذلك بهدف منح المطالبين باألداء فرصة لتسوية وضعياتهم 

الجبائية السابقة باعتماد خطايا التأخير المعمول بها حاليا باعتبارها 

 األرفق.
 

مراجعة طريقة احتساب خطية التأخير إثر تدخل مصالح المراقبة   (3

نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح  باعتمادالجبائية 

 عن كل شهر تأخير أو جزء منه. % 0,5التلقائي باألداء مرفعة بــ 
 

ضبط الترفيع في خطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة  (4

عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن  % 0,25ة  الجبائية بنسب

عن كل شهر تأخير أو جزء منه في صورة دفع المبالغ  % 0,5

 المستوجبة بالحاضر.

  

 :المقترح والنص ويبين الجدول التالي النص الحالي

 النص المقترح النص الحالي

 20الفصل 

يترتب عن كل تأخير في دفع األداء أو     

خطية تأخيـــر تسـاوي جزء منه تطبيق 

% من مبلغ األداء عن كل شهر تـــأخير 1,2

أو جزء منه إذا تّم دفع األداء المستوجب 

بصفة تلقائية وبدون تدخل مسبق من قبل 

 .مصالح المراقبة الجبائية

 20الفصل 

يترتب عن كل تأخير في دفع األداء أو 

األداء المستوجب عند التصريح بجزء منه 

تلقائية تطبيق خطية تأخيـــر بصفة ودفعه 

بالنسبة إلى الستة أشهر األولى  تسـاوي

 للتأخير:

 

من مبلغ أصل األداء المستوجب  8% -

 بالنسبةعن كل شهر تأخير أو جزء منه 

إلى األداء على القيمة المضافة والمعلوم 

غير المباشرة على االستهالك واألداءات 

األخرى على رقم المعامالت ومبالغ 
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معاليم و المخصومة من المورداألداء 

ومعاليم الطابع الجبائي التسجيل 

 مستوجبة الدفع بواسطة تصريح،

من مبلغ أصل األداء المستوجب  0% -

بالنسبة  عن كل شهر تأخير أو جزء منه

 إلى األداءات األخرى.

وتحتسب خطية التأخير المنصوص 

عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بنسبة 

صل األداء المستوجب عن من مبلغ أ %0,5

كل شهر تأخير أو جزء منه ابتداء من 

 الشهر السابع للتأخير.

 28الفصل 

في صورة معاينة التأخير في دفع األداء إثر 

تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفّع نسبة 

خطية التأخيــر المنصوص عليهــا بالفصل 

%. وتحتسب 1,25من هذه المجلة إلى  20

بالنسبة إلى المداخيل خطية التأخير 

المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة 

والجلية ونمو الثروة المنصوص عليها 

من مجلة الضريبة على دخل  30بالفصل 

األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة 

 .الموالية للسنة المعنية بنمو الثروة

إذا تم دفع  50%وتخفّض هذه الخطية بــ

األداء المستوجب في أجل أقصاه ثالثون يوما 

من تاريخ االعتراف بالدين المنصوص عليه 

من هذه المجلة شريطة أن يتم  02بالفصل 

االعتراف بالدين قبل انقضاء أجل 

من  22االعتراض المنصوص عليه بالفصل 

 .هذه المجلة

 

)...( 

 28الفصل 

اء إثر في صورة معاينة التأخير في دفع األد

تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفّع نسبة 

خطية التأخيــر المنصوص عليهــا بالفصل 

 أصل مبلغ من%  1,5 بــمن هذه المجلة  20

 أو تأخير شهر كل عن المستوجب األداء

وتحتسب خطية التأخير بالنسبة  .منه جزء

إلى المداخيل المضبوطة حسب النفقات 

الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة 

من مجلة  30المنصوص عليها بالفصل 

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

والضريبة على الشركات ابتداء من غرة 

جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بنمو 

 .الثروة

من مبلغ  % 0,25بــ ض هذه الخطية وتخفّ 

عن كل شهر تأخير أصل األداء المستوجب 

إذا تم دفع األداء المستوجب في  أو جزء منه

أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ االعتراف 

من هذه  02بالدين المنصوص عليه بالفصل 

المجلة شريطة أن يتم االعتراف بالدين قبل 

عليه انقضاء أجل االعتراض المنصوص 

 .من هذه المجلة 22بالفصل 

 البقية دون تغيير
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  للضريبة على الشركات التأمينات التعاونيةإخضاع 

 

 

 :31 الفصل

 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص  00من الفصل  8د دتلغى أحكام الع (0

 الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

من مجلة الضريبة على  02من الفصل  Iالرابعة من الفقرة  الفقرةتضاف إلى  (8

 :ة التاليةدخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، المط

 

 التأمينات التعاونية. -

 

 .8102تطبق أحكام هذا الفصل على األرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي  (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

  للضريبة على الشركاتالتأمينات التعاونية إخضاع 

 األسبابشرح 

 (31)الفصل 

 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  00طبقا ألحكام الفصل 

والضريبة على الشركات تعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضها 

 التأمينات التعاونية المكّونة بصفة قانونية. االجتماعي خاصة

 

بالتالي، للخصم من المورد بعنوان المبالغ   تأمينات التعاونيةوال تخضع هذه ال

، غير أنها تبقى االجتماعيالراجعة لها من العمليات التي تندرج في إطار غرضها 

خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل لإلرجاع بعنوان مداخيل رؤوس 

 % من مبلغها الخام. 81األموال المنقولة الراجعة لها وذلك بنسبة 

 

تخضع التأمينات التعاونية لمجلة التأمين وتمارس نفس  ،ومن ناحية أخرى

نشاط مؤسسات التأمين وتسدي نفس الخدمات ولكنها معفاة من الضريبة على 

  .%32الشركات في حين تخضع شركات التأمين للضريبة على الشركات بنسبة 

 

وفي إطار مواصلة تجسيم برنامج إصالح المنظومة الجبائية خاصة فيما لذلك 

يتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتكريس مبدأ المساواة 

 ومن األنظمة الجبائية التفاضلية والعدالة الجبائية من خالل التقليص من اإلعفاءات

بنفس  وتمارس نفس النشاط خدماتنفس الوخّص نفس المؤسسات التي تسدي 

 بنسبةبة على الشركات لضريلالتأمينات التعاونية إخضاع  ، يقترحالنظام الجبائي

 تمارس نفس نشاط مؤسسات التأمين.باعتبار أنّها  32%

  

 النص المقترح: وعلى هذا األساس يبيّن الجدول التالي النّص الحالي و
 التشريع المقترح التشريع الحالي

  46الفصل 

تعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضها 

 اإلجتماعي :

 

التي ال تباشر بصفة أصلية التجمعات المهنية  - 0

أنشطة لهدف الربح والتي لها موارد من 

 أصل جبائي أو شبه جبائي.

 التأمينات التعاونية المكّونة بصفة قانونية. - 8

صناديق االدخار والحيطة التي تقع إدارتها  - 3

  46الفصل 

 تعفى من الضريبة على الشركات في حدود

 غرضها اإلجتماعي :

 

التجمعات المهنية التي ال تباشر بصفة  - 0

أصلية أنشطة لهدف الربح والتي لها موارد 

 من أصل جبائي أو شبه جبائي.

 يلغى. - 8

صناديق االدخار والحيطة التي تقع إدارتها  - 3
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 التشريع المقترح التشريع الحالي

 مجانا.

0 - ....... 

2 - ...... 

0 - ..... 

7 - .... 

2 - .... 

2 - .... 

 مجانا.

 دون تغيير  - 0

 دون تغيير  - 2

 دون تغيير  - 0

 دون تغيير  - 7

 دون تغيير  - 2

 دون تغيير  - 2

 

  49الفصل 

......... 

 بالنسبة إلى:  %32وتحدّد هذه النسبة بــ

 

 02المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد  -

 8110جويلية  01المؤّرخ في  8110لسنة 

المتعلق بمؤسسات القرض، كما تّم تنقيحه وإتمامه 

ماي  8المؤّرخ في  8110لسنة  02بالقانون عدد 

8110 ، 

مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار  -

مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وذلك 

 بالنسبة لعملياتها مع المقيمين، 

- .................. 

- .................. 

- .................. 

- .................. 

- ................... 

- ................. 

- ............... 

 

  49الفصل 

............... 

 بالنسبة إلى:  %32وتحدّد هذه النسبة بــ

 

 02المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد  -

 8110جويلية  01المؤّرخ في  8110لسنة 

المتعلق بمؤسسات القرض، كما تّم تنقيحه 

المؤّرخ  8110لسنة  02وإتمامه بالقانون عدد 

 ، 8110ماي  8في 

مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار  -

مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وذلك 

 بالنسبة لعملياتها مع المقيمين، 

 دون تغيير -

 دون تغيير -

 دون تغيير -

 دون تغيير -

 دون تغيير -

 دون تغيير -

 دون تغيير -

 التأمينات التعاونية.  -
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 الجبائيةت زيد إحكام متابعة اإلمتيازام

 في مادة األداء على القيمة المضافة

 

 : 30الفصل 

 

 إلى مجلة األداء على القيمة المضافة هذا نّصه:  رابعا 02يضاف فصل  (0

 

 :رابعا 09الفصل 

يتّم سحب الشهادة المتعلقة بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة أو 

إستعمال هذه الشهادة وذلك عند معاينة باإلعفاء من األداء أو بالتخفيض في نسبه 

 .دون موجب

ويجب على األشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمواصلة 

دون أجل االنتفاع باالمتياز، إعالم المصلحة الجبائية المختّصة بذلك وإرجاع 

 .والقسائم المؤشر عليها عند اإلقتضاء الشهادة المسلمة في الغرض

عالوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، 

بامتياز في مادّة األداء على القيمة  دون موجبيطالب األشخاص المنتفعون 

المستوجب لفائدة الخزينة تضاف المضافة، بدفع مبلغ األداء على القيمة المضافة 

 . إليه الخطايا المستوجبة

 

 مجلة األداء على القيمة المضافة.من  00ل من الفص Vتلغى الفقرة  (8

 

ثامنا فيما  20مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل أحكام يضاف إلى  (3

 يلي نّصه:

 

 ثامنا : 24الفصل 

أحكام الفقرة الثانية دينار كل شخص لم يحترم  0111 تساوييعاقب بخطية 

 .من مجلة األداء على القيمة المضافة رابعا 02الفصل من 
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دينار عن  0111يعاقب بخطيّة تساوي دون المساس بأحكام الفقرة السابقة 

دينار كّل شخص لم يقم بإرجاع  31111كّل يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 

شهادة االنتفاع باالمتياز الجبائي في مادة األداء على القيمة المضافة وعند 

ستعملة في األجل المنصوص االقتضاء قسائم طلبات التزّود المؤشر عليها غير الم

فيما عدى حاالت القوة القاهرة  مجلةهذه المن  07الفصل بالفقرة الرابعة من عليه 

 .المثبتة طبقا للقانون

 

فقرة من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  07الفصل  أحكاميضاف إلى  (4

 :نصها يليرابعة فيما 

 

ثامنا من  20الفصل توّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة األولى من 

هذه المجلة دون التنبيه على المعني باألمر. وتّوظف الخطية المنصوص عليها 

بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني باألمر بإرجاع الشهادة 

أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا  7وقسائم التزّود المشار إليها بنفس الفصل في أجل 

 من هذه المجلة. 01ألحكام الفصل 
 

 :نّصه مكّرر هذا 012فصل مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية إلى  ضافي (5

 

 مكرر: 012الفصل 

 

دينار كّل شخص  100000دينار و 01111بين تتراوح يعاقب بخطيّة مالية 

جبائي في مادة األداء على القيمة المضافة  بامتيازشهادة في االنتفاع الل ااستعمبقام 

طبقا مصالح الجباية التنبيه عليه من قبل المؤشر عليها بعد قسائم طلبات تزّود  أو

 .من هذه المجلّة 07الفقرة الّرابعة من الفصل ألحكام 

 

ص للبيع تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار اإلداري المرخّ  (6

و"القرار اإلداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف العمل"  فبتوقي

من مجلة األداء على القيمة المضافة  02و 00ينفصلالالواردة باألداء" 

بعبارة "شهادة في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة 

 في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.
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 الجبائية إحكام متابعة اإلمتيازات مزيد

 في مادة األداء على القيمة المضافة
 

 شــرح األسبــاب

 (30 ) الفصل 

 

من مجلة األداء على القيمة المضافة،  01من الفصل  Iطبقا ألحكام الفقرة  

يمكن للخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معامالت متأت من 

من رقم معامالتهم  %21بيوعات بتوقيف العمل باألداء يفوق التصدير أو من 

الجملي، االنتفاع بنظام توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى 

للتشريع الجبائي اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا 

 .الجاري به العمل

عمليات التوريد واالقتناء  القيمة المضافةوتنتفع بتوقيف العمل باألداء على         

الخدمات التي تمنح حق  وعمليات إسداءالمحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات 

 :الطرح والالزمة لنشاط

من مجلـّة الضريبة  02مؤّسسات المصدّرة كليّا كما تّم تعريفها بالفصل ال -

 على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
 

مؤسسات المنتصبة بفضاءات األنشطة االقتصادية المنصوص عليها ال -

كما تّم تنقيحه  0228أوت  3المؤّرخ في  0228لسنة  20بالقانون عدد 

وإتمامه بالنصوص الالحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في 

 مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير، 
 

 08كليا المنصوص عليها بالقانون عدد  شركات التجارة الدولية المصدّرة -

كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص  0220مارس  7المؤّرخ في  0220لسنة 

 .الالحقة

 :تنتفع بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافةكما 

عمليات اقتناء التجهيزات المصنوعة محليا الالزمة الستثمارات  -

النشاط الفعلي، في القطاعات اإلحداث، المقتناة قبل الدخول طور 
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االقتصادية باستثناء قطاع االستهالك على عين المكان والقطاع التجاري 

والقطاع المالي وقطاع الطاقة من غير الطاقات المتجددة والمناجم 

 ومشغلي شبكات االتصال.
 

عمليات التوريد واالقتناء المحلي للتجهيزات الالزمة لالستثمار في  -

لفالحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي والنقل قطاعات التنمية ا

البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات ومقاومة التلوث وأنشطة 

المساندة كما تّم تعريفها بمجلـّة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 

 والضريبة على الشركات.

 

ات معينات اإليجار المالي و اإلجارة بعنوان التجهيزات والمعد -

والعقارات المقتناة في إطار عقود اإليجار المالي و اإلجارة والمنتفعة 

 بامتياز جبائي في مادة األداء على القيمة المضافة.

 

هذا وينّص التشريع الجبائي الجاري به العمل على حاالت يتّم فيها اشتراط 

األداء  االستظهار بشهادة مسلّمة من مصالح الجباية المختّصة لتجسيم اإلعفاء من

 على القيمة المضافة أو التخفيض في نسبة األداء المذكور.

ولتجسيم االمتيازات المذكورة يتّم منح المستفيد شهادة عامة لإلقتناء بتوقيف 

العمل باألداء أو اإلعفاء منه أو التخفيض في نسبته أو شهادات ظرفية حسب 

 الحالة وعند االقتضاء قسائم طلب تزود مؤشر عليها.

من مجلة األداء على القيمة  01من الفصل  Vكما تنّص أحكام الفقرة  

عندما تقع معاينة إفراط في اإلقتناء أو تحويل البضائع عن أنّه  المضافة، على

 .وجهتها األولى يمكن لإلدارة سحب القرار من األشخاص المشار إليهم

يهم الشروط إليهم أعاله والذين لم تعد تتوفر ف المشارويجب على األشخاص  

، إعالم اإلدارة بذلك توقيف العمل باألداءالمطلوبة لمواصلة اإلنتفاع بنظام 

 وإرجاع القرار الذي فقد صلوحيّته.

من  00 ويطالب األشخاص المنتفعون بطريقة غير شرعية بأحكام الفصل 

، بدفع مبلغ األداء على القيمة المضافة الذي تّم مجلّة األداء على القيمة المضافة
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توقيف العمل به عالوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري 

 به العمل.

هذا ولمزيد إحكام متابعة اإلمتيازات الجبائية وتدعيم صالحيات مصالح  

الجباية في التّصدّي ألعمال التحيّل الجبائي المتعلـّقة بتحويل وجهة اإلمتيازات 

 :يقترحالجبائية 

أخّل كّل شخص دينار تطبّق على  0111تساوي  ية جزائيةإقرار خطية جبائ -

 باالمتياز هشروط انتفاعبواجب إعالم المصلحة الجبائية المختصة بإنتفاء 

 .غير المستعملة والقسائم المؤشر عليهاإرجاع الشهادة وعدم 
 

دينار بعنوان كّل يوم تأخير مع  0111إقرار خطية جبائية جزائية تساوي  -

دينار لكّل شخص لم يقم بإرجاع القرار اإلداري  31111بـ  حدّ أقصى يحدّد 

 وقسائم طلبات التزّود غير المستعملة.
 

دينار  011111دينار و 01111إقرار عقوبة تتمثـّل في خطيّة تتراوح بين   -

كّل شخص تعّمد إستعمال القرار اإلداري وقسائم طلبات التزّود بعد تاريخ 

 التنبيه عليه من قبل اإلدارة. 

 

 :المقترح ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص

 النص المقترح النص الحالي

 

من  Iالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 

من مجلة األداء على القيمة  00 الفصل

 المضافة:

..... 

ويجب على األشخاص المشار إليهم         

أعاله بالنسبة إلى كّل عملية اقتناء محلـّي 

إعداد قسيمة طلب التزّود في نظيرين 

 تحمل وجوبا البيانات التالية:

 

 

الفقرة الفرعية الثالثة والرابعة والخامسة من 

من مجلة األداء على  00الفصل من  Iالفقرة 

 القيمة المضافة:

....... 

ويجب على األشخاص المشار إليهم أعاله 

بالنسبة إلى كّل عملية اقتناء محلـّي إعداد قسيمة 

طلب التزّود في نظيرين تحمل وجوبا البيانات 

 التالية:
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 النص المقترح النص الحالي

األداء على توقيف العمل ب"مشتريات ب

 القيمة المضافة،

 

من مجلة األداء  00أحكام الفصل 

 المضافة،على القيمة 

رقم ..................   بتاريخ  قرار

".................. 

 

يجب أن تأخذ قسائم طلب التزويد الوجهة 

 التالية:

 األصل للمزود، -

 نسخة يحتفظ بها المعني باألمر. -
 

بالنسبة للعمليات المنجزة للتصدير أو 

األداء على القيمة المضافة ب توقيف العملب

أن تكون الفاتورة حاملة إلحدى  يجب

أو "بيع  "العبارات التالية: "بيع للتصدير

األداء على القيمة المضافة ب توقيف العملب

رقـم ...........  بتاريخ قرار حسب 

".................. 
 

وفي هذه الحالة يجب مصاحبة نسخة 

الفاتورة إما بشهادة خروج البضاعة أو 

القرار اإلداري المرخص برقم وتاريخ 

 .توقيف العملللبيع ب

......... 

األداء على توقيف العمل ب"مشتريات ب

 القيمة المضافة،

 

من مجلة األداء على  00أحكام الفصل 

 المضافة،القيمة 

شهادة في توقيف العمل باألداء على 

رقم ..................   بتاريخ  القيمة المضافة

".................. 

يجب أن تأخذ قسائم طلب التزويد الوجهة 

 التالية:

 للمزود،األصل  -

 نسخة يحتفظ بها المعني باألمر. -
 

بالنسبة للعمليات المنجزة للتصدير أو 

 األداء على القيمة المضافة يجبب توقيف العملب

أن تكون الفاتورة حاملة إلحدى العبارات التالية: 

األداء ب توقيف العملأو "بيع ب ""بيع للتصدير

شهادة في توقيف على القيمة المضافة حسب 

رقـم  باألداء على القيمة المضافةالعمل 

 ...........  بتاريخ .................."

 

وفي هذه الحالة يجب مصاحبة نسخة 

الفاتورة إما بشهادة خروج البضاعة أو برقم 

الشهادة في توقيف العمل باألداء على وتاريخ 

 .القيمة المضافة

...... 

من مجلة األداء  00الفصل  من  Vالفقرة

 القيمة المضافة:على 

مجلة من  رابعا 09ألغيت وعّوضت بالفصل 

 :األداء على القيمة المضافة
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 النص المقترح النص الحالي

V -  عندما تقع معاينة إفراط في اإلقتناء أو

تحويل البضائع عن وجهتها األولى يمكن 

من األشخاص  القرارلإلدارة سحب 

أعاله ورفض منح  -I-المشار إليهم بالفقرة 

لألشخاص المشار إليهم   توقيف العملنظام 

 أعاله. II بالفقرة

يجب على األشخاص المشار إليهم 

أعاله والذين لم تعد تتوفر فيهم  Iبالفقرة 

الشروط المطلوبة لمواصلة اإلنتفاع بنظام 

، إعالم اإلدارة بذلك وإرجاع توقيف العمل

 ته.الذي فقد صلوحيّ  القرار

 

عالوة على العقوبات المنصوص 

الموالي، يطالب  81عليها بالفصل 

ة غير األشخاص المنتفعون بطريق

شرعية بأحكام هذا الفصل ، بدفع مبلغ 

ى القيمة المضافة الناتج عن األداء عل

 ذلك.

 : رابعا 09الفصل

يتّم سحب الشهادة المتعلقة بتوقيف العمل 

باألداء على القيمة المضافة أو باإلعفاء من 

وذلك عند معاينة األداء أو بالتخفيض في نسبه 

 .إستعمال هذه الشهادة دون موجب

ويجب على األشخاص الذين لم تعد تتوفر 

فيهم الشروط المطلوبة لمواصلة االنتفاع 

باالمتياز، إعالم المصلحة الجبائية المختّصة 

الشهادة المسلمة في دون أجل بذلك وإرجاع 

 .والقسائم المؤشر عليها عند اإلقتضاء الغرض

 

عالوة على العقوبات المنصوص عليها 

بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب 

بامتياز في  دون موجباألشخاص المنتفعون 

مادّة األداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ 

المستوجب لفائدة األداء على القيمة المضافة 

 .الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة

من  IIمن الفقرة  الفقرة الفرعية الثانية

من مجلة األداء على القيمة  02الفصل 

 المضافة:

II-...... 

 

كما يطالب الخاضعون لألداء على القيمة 

 المضافة:

بالتنصيص ضمن الفواتير على مبلغ  -

األداء على القيمة المضافة الذي تّم توقيف 

العمل به بمقتضى التشاريع السارية 

 المفعول.

من الفصل  IIمن الفقرة الفقرة الفرعية الثانية 

 المضافة:من مجلة األداء على القيمة  02

 

II- ...... 

 

كما يطالب الخاضعون لألداء على القيمة 

 المضافة:

بالتنصيص ضمن الفواتير على مبلغ األداء  -

على القيمة المضافة الذي تّم توقيف العمل به 

 بمقتضى التشاريع السارية المفعول.
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 النص المقترح النص الحالي

األداءات المختّص بمدّ مكتب مراقبة  -

خالل الثمانية وعشرين يوما التي تلي 

كّل ثالثية مدنية بقائمة مفصلة في 

الفواتير التي تّم إصدارها  بتوقيف العمل 

باألداء على القيمة المضافة حسب 

نموذج تعدّه اإلدارة  يتضمن خاصة عدد 

الفاتورة موضوع اإلمتياز وتاريخها 

اإلجتماعي  واإلسم واللقب أو اإلسم

ورقم بطاقة تعريفه  للحريف وعنوانه

الجبائي والثمن دون اعتبار األداء ونسبة 

ومبلغ األداء على القيمة المضافة التي تّم 

القرار به وعدد وتاريخ  توقيف العمل

اإلداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل 

ويتعين على الخاضعين  .توظيف األداء

ين قاموا لألداء على القيمة المضافة الذ

بإصدار فواتير بيع تحت نظام توقيف 

العمل باألداء على القيمة المضافة إيداع 

القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة 

طبقا وبالوسائل االلكترونية الموثوق بها 

 لكراس شروط تضبطه اإلدارة.

بمدّ مكتب مراقبة األداءات المختّص خالل  -

ثالثية الثمانية وعشرين يوما التي تلي كّل 

مدنية بقائمة مفصلة في الفواتير التي تّم 

إصدارها  بتوقيف العمل باألداء على القيمة 

المضافة حسب نموذج تعدّه اإلدارة  يتضمن 

خاصة عدد الفاتورة موضوع اإلمتياز 

اإلجتماعي  وتاريخها واإلسم واللقب أو اإلسم

ورقم بطاقة تعريفه الجبائي  للحريف وعنوانه

تبار األداء ونسبة ومبلغ األداء والثمن دون اع

به  على القيمة المضافة التي تّم توقيف العمل

الشهادة في توقيف العمل وعدد وتاريخ 

ويتعين على  .باألداء على القيمة المضافة

الخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين 

قاموا بإصدار فواتير بيع تحت نظام توقيف 

ضافة إيداع القائمة العمل باألداء على القيمة الم

وبالوسائل المذكورة على حوامل ممغنطة 

طبقا لكراس شروط االلكترونية الموثوق بها 

 تضبطه اإلدارة.

من مجلة  42الفصل الفقرة الثالثة من 

 الحقوق واإلجراءات الجبائية:

توظف الخطايا الجبائية اإلدارية 

 20ثالثا و 20المنصوص عليها بالفصلين 

سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام 

 31المخالف بتسوية وضعيته في أجل 

يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق 

من هذه  01المنصوص عليها بالفصل 

المجلة. وال يكون التنبيه مستوجبا عند 

الجبائية اإلدارية توظيف الخطايا 

مكرر  20المنصوص عليها بالفصول 

 22سابعا و 20خامسا و 20رابعا و 20و

 من هذه المجلة. 

من مجلة الحقوق  42الفصل الفقرة الثالثة من 

 واإلجراءات الجبائية:

توظف الخطايا الجبائية اإلدارية 

سادسا  20ثالثا و 20المنصوص عليها بالفصلين 

عدم قيام المخالف من هذه المجلة في صورة 

يوما من تاريخ  31بتسوية وضعيته في أجل 

التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها 

من هذه المجلة. وال يكون التنبيه  01بالفصل 

مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية اإلدارية 

 20مكرر و 20المنصوص عليها بالفصول 

من هذه  22سابعا و 20خامسا و 20رابعا و

 .المجلة
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 النص المقترح النص الحالي

توّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة  

ثامنا من هذه المجلة دون  24األولى من الفصل 

التنبيه على المعني باألمر. وتّوظف الخطية 

المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس 

الفصل في صورة عدم قيام المعني باألمر 

بإرجاع الشهادة وقسائم التزّود المشار إليها 

أيام من تاريخ التنبيه  2أجل بنفس الفصل في 

 من هذه المجلة. 01عليه طبقا ألحكام الفصل 
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 إدراج عقوبة الحرمان من إستغالل وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني

 ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات اإلدارية المقّررة في مجلة الديوانة  

 

 : 38الفصل 

 

 :بما يليمن مجلّة الديوانة وتعّوض  013من الفصل  0الفقرة أحكام تلغى 

كّل من تثبت إدانته من أجل سوء استغالل وتسيير مخزن ومساحة تسريح  -0

ديواني ومخزن ومساحة تصدير أو من أجل سوء استعمال نظام توقيفي يمكن 

حرمانه، حسب الحالة، من حّق استغالل وتسيير مخزن ومساحة التسريح الديواني 

مساحة التصدير أو من اإلنتفاع بنظام القبول المؤقت ونظام العبور ومخزن و

ونظام المستودع وكّل إمهال في دفع المعاليم، وذلك بمقتضى قرار من وزير 

 المالية.
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 إدراج عقوبة الحرمان من إستغالل وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني

 ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات اإلدارية المقّررة في مجلة الديوانة  
 

 شرح األسباب

 (38 )الفصل

 

تعتبر مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير 

محاّلت يتّم فيها قبول البضائع  تحت مسؤولية المستغل )وكيل العبور،...( باعتماد 

تقديم التصريح المفّّصل الذي يمنح وجهة مقبولة  التصريح الموجز، في انتظار

 للبضاعة من الناحية الديوانية.

وفي إطار تسهيل اإلجراءات ومواكبة التوّجه الداعي إلى تخفيف االكتظاظ 

بالموانئ التجارية، تّم ضمن مجلّة الديوانة مراجعة اجراءات إحداث واستغالل هذه 

بنظام كّراسات الشروط وهو ما  الفضاءات وذلك بتعويض الترخيص المستوجب

نتج عنه تطّور ملحوظ في عدد مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن 

 ومساحات التصدير وانتشارها على كامل واليات الجمهورية.

كما لوحظ من جهة أخرى تسجيل عديد التجاوزات والمخالفات الخطيرة 

في هذه الفضاءات والتي ترتكب المتعلّقة بالبضائع الموجودة تحت مراقبة الديوانة 

عادة بالتواطئ بين المصّرح ومستغّل مخزن ومساحة التسريح الديواني أو مخزن 

 ومساحة التصدير. 

وسعيا لتدارك هذه الوضعيّة وردع المخالفين، يقترح التنصيص صراحة  

ضمن مجلّة الديوانة على امكانية تسليط عقوبة ادارية في حالة ثبوت إدانة المستغل 

من أجل سوء استغالل وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة  

تصدير تتمثّل في الحرمان من حّق استغالل هذه المحالت وذلك بمقتضى قرار من 

 وزير المالية.
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 ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

 النّص المقترح النّص الحالي

 : 013الفصل 

 

 من أجل سوءكّل من تثبت إدانته  ـ 1

استعمال نظام توقيفي يمكن حرمانه من 

ونظام العبور  القبول المؤقتاالنتفاع بنظام 

ونظام المستودع وكّل إمهال في دفع 

، وذلك بمقتضى قرار من وزير المعاليم

 المالية.

 

 

 

كّل من  تسلط نفس العقوبات علىـ  2

دون تطبيق األحكام للحيلولة يعير اسمه 

المذكورة في الفقرة األولى من هذا الفصل 

 .على األشخاص المسلطة عليهم

 

 

 :013الفصل 

كّل من تثبت إدانته من أجل سوء  -1

استغالل وتسيير مخزن ومساحة تسريح 

ديواني ومخزن ومساحة تصدير أو من أجل 

نظام توقيفي يمكن حرمانه،  سوء استعمال

استغالل وتسيير حّق ، من حسب الحالة

مخزن ومساحة التسريح الديواني ومخزن 

من اإلنتفاع بنظام  ومساحة التصدير أو

القبول المؤقت ونظام العبور ونظام 

المستودع وكّل إمهال في دفع المعاليم، وذلك 

 بمقتضى قرار من وزير المالية.

 

 )دون تغيير( -2
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ومشاريع الشراكة بين القطاع العام  ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية

باحترام واجب التصريح باألداءوالقطاع الخاص   

 

 :33 الفصل

 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية كما يلي:  001تنقح أحكام الفصل     

ال يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات      

أو  المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة

إال لألشخاص المشاركة في مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

قبل عشرين يوما على  تي حل أجلهاالذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية ال

األقل من التاريخ األقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من 

 عند التفاوض المباشر أو اعتماد طريقة االستشارة أو تاريخ تقديم العرض عند

العرض التلقائي أو من تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية التي تتم 

 .لم تسقط بمرور الزمنو مزاد العلني دون طلب عروض بال
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ومشاريع الشراكة بين القطاع العام  ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية

باحترام واجب التصريح باألداءوالقطاع الخاص   

 شرح األسباب

 (33 )الفصل

 

استخالص طبقا ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وبهدف تحسين 

األداء وحّث المطالبين باألداء على إيداع تصاريحهم بعنوان الضريبة على الدخل 

أو الضريبة على الشركات تم ربط المشاركة في الصفقات العمومية وإسداء بعض 

الخدمات اإلدارية كتسليم رخص البناء وتسجيل العربات السيارة وتسجيل عقود 

 كرائها باحترام هذا الواجب. إحالة العقارات واألصول التجارية أو

ومواصلة لهذا التمشي الذي أثبت نجاعته يقترح سحب اإلجراء المتعلّق 

بربط المشاركة في الصفقات العمومية بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها 

 والقطاع العام القطاع بين الشراكة ومشاريع على اللزمات والبتات العمومية

التي تقوم بها هذه الذوات مع التخلي عن االستظهار بشهادة في الغرض  الخاص

 باعتبار تجريد الخدمات اإلدارية من طابعها المادي. 

 :المقترح ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص

 النص المقترح النص الحالي

001الفصل   

ال يمكن المشاركة في صفقات الدولة     

وكذلك المؤسسات والجماعات المحلية 

والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة 

لرقابة الدولة إال بعد اإلدالء بشهادة تسلمها 

مصالح الجباية تنص على أن المعني باألمر 

قد قام بإيداع كل تصاريحه الجبائية التي حّل 

أجلها ولم تسقط بمرور الزمن وتكون الشهادة 

 

 001الفصل 

يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات  ال

والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية 

والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات 

أو المشاركة في  الخاضعة لرقابة الدولة

مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع 

كل  إال لألشخاص الذين قاموا بإيداعالخاص 

قبل  تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها
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 النص المقترح النص الحالي

يوما المسلمة بهذا العنوان صالحة لمدة تسعين 

 من تاريخها.

 

عشرين يوما على األقل من التاريخ األقصى 

المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى 

المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند 

اعتماد طريقة االستشارة أو التفاوض 

المباشر أو عند العرض التلقائي أو من 

ات تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البت

العمومية التي تتم بالمزاد العلني دون طلب 

 .لم تسقط بمرور الزمنعروض و 
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 توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة 

 المماثلة للصفقات واللزماتالملزمة لألطراف بمقابل  عقودعلى ال

 

 

 :34 الفصل

 

التسجيل والطابع من مجلة معاليم  3من الفصل  0يضاف إلى العدد  (0

  الجبائي بعد عبارة " بالصفقات بجميع أنواعها " ما يلي :

 

 من غير عقود الشغل " الملزمة لألطراف بمقابل" أو بغيرها من االتفاقيات  

 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  3من الفصل  00العدد  ينقح (8

 ما يلي:ك

 

أو بغيرها من االتفاقيات اللزمات ب وأعقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات  -00

االتفاقيات األخرى المسماة  من غير عقود الشغل و الملزمة لألطراف بمقابل

 بالخارج مبرمة أو التونسية بالبالد بهذا الفصل إذا كانت هذه العقود مبرمة

 التونسية. بالبالد إنجازها ومزمع
 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع  81)جديد( من الفصل  02العدد  ينقح (3

 ما يلي:كالجبائي 
 

 

 نسبة المعلوم نوع العقود والنقل

 الصفقات واللزمات

أو  العقود المتعلقة بالصفقات -(جديد) 02

بمقابل أو بغيرها من االتفاقيات  باللزمات

غير الخاضعة لتعريفة الملزمة لألطراف 

 خاصة.معلوم تسجيل 

 

 

0,5% 

 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما )جديد(  38ينقّح الفصل  (4

 يلي:
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 ) جديد ( : 38الفصل 
 

واالتفاقيات بمقابال  يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات و اللزمات 

مان هاذه  81مان الفصال )جدياد(  02 المنصاوص عليهاا بالعادد الملزمة لألطاراف 

على أساس قيمتها باعتبار كل المعااليم واألداءات المساتوجبة طبقاا للتشاريع  المجلة

 الجاري به العمل. 
 

لماادة غياار محااددة فااإن معلااوم  وبالنساابة إلااى العقااود المااذكورة المبرمااةغياار أنّااه 

 العقد لمدة ثالث سنوات.ب المذكورة قيمةالالتسجيل المستوجب يحتسب على أساس 

 

 

من مجلة الحقوق واإلجراءات  00الرابعة من الفصل تضاف بعد الفقرة  (5

 الجبائية فقرة في ما يلي نصها:

 

ومتعهدي و منظمي  وهيئات المهرجاناتيتعين على الجامعات الرياضية 

إعالم المركز الجهوي لمراقبة األداءات مرجع النظر في أجل  الحفالت والعروض

ة كل في حدود مهامه أو أقصاه الخمسة عشر يوما األولى من كل ثالثية مدني

نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع 

ديهم في نطاق أيالرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين 

مهامهم أو أنشطتهم و ذلك حسب نموذج تعده اإلدارة يتضمن خاصة هوية 

ود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤالء المتعاقدين وموضوع العق

األشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي 

 في نفس األجل. مرجع النظر لمراقبة األداءات
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 توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة 

 المماثلة للصفقات واللزماتالملزمة لألطراف بمقابل  العقودعلى 

 

 شرح األسباب 

 (34 )الفصل

 

تخضع الصفقات طبقا ألحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي   

بالمعلوم النسبي المحدد واللزمات بجميع أصنافها وجوبا إلجراء التسجيل وتسّجل 

 .  المستوجبة باعتبار كل المعاليم واألداءات تها% من قيم1,2بـ 
 

إلجراءات ميسرة تتمثل في التسجيل في  العمومية تسجيل الصفقات ويخضع

دينارا ويتّم خصم مبلغ المعلوم  01مرحلة أولى مقابل دفع معلوم أدنى محدّد بـ

% من قبل المشتري العمومي من أّول مبلغ يتم دفعه ومن  1.2دّد بـــــالنسبي المح

ذه المعاليم محمولة على المبالغ المدفوعة الحقا عند االقتضاء، هذا وتكون ه

 مزّودي األشياء والخدمات دون سواهم.
 

كما مقّومات الصفقة  المماثلة والتي تتوفر فيها كلاالتفاقيات غير أّن بعض 

من مجلة االلتزامات والعقود ال تقدّم عمليا إلجراء  282تم تعريفها بالفصل 

والبيع تحت  االستشهاراتفاقيات التسجيل وال تتحمل المعلوم المستوجب على غرار 

وكذلك اتفاقيات األعمال المبرمة  (Contrat de Franchiseالتسمية األصلية )

مع الخبراء والفنيين والفنانين والرياضيين المحترفين والمهنيين بجميع أصنافهم 

 .من غير عقود الشغل
 

تفاقيات المذكورة يقترح إخضاع كل لإلوبهدف توضيح النظام الجبائي 

لنفس النظام  (Contrats synallagmatiques) الملزمة لألطرافبمقابل  العقود

الجبائي في مادة معاليم التسجيل المطبق على الصفقات واللزمات كما يقترح 

القيمة غير المحددة في الزمن على أساس  العقوداحتساب المعلوم بالنسبة إلى 

 سنوات. 3لمدة  المذكورة بالعقد

 

زيد إحكام مراقبة الجباية المستوجبة على العقود من ناحية أخرى وبهدف م

الجامعات واالتفاقيات المبرمة مع الرياضيين والفنانين والمبدعين، يقترح إلزام  

إعالم بومتعهدي و منظمي الحفالت والعروض وهيئات المهرجانات  الرياضية 

المركز الجهوي لمراقبة األداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما 

األولى من كل ثالثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود 
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التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين 

ديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم و ذلك حسب أي توضع بينوالمبدعين والتي 

نموذج تعده اإلدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ 

إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز ب وكذلكالمضمنة بها. 

 .في نفس األجلمرجع النظر الجهوي لمراقبة األداءات 
 

 

 التشريع الحالي والتشريع المقترح: ويبّين الجدول التالي

 
 التشريع المقترح التشريع الحالي

 مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

 ـ 3الفــصـــل 

 I  تسجل وجوبا في أجل ستين يوما من ـ

  :تاريخ الكتب 

العقود اإلدارية المتضمنة لنقل ملكية أو  ـ 0

ملكية الرقبة أو حق االنتفاع او االستغالل 

لعقارات أو المتعلقة بالصفقات بجميع أنواعها او 

بتكوين الرهون العقارية أو إحالتها أو رفع اليد 

 عنها وكذلك الضمانات المتعلقة بهذه العقود.

 

..... 

 

 

بالبالد اللزمات والصفقات المبرمة  -00

التونسية أو المبرمة بالخارج والمزمع إنجازها 

  .بالبالد التونسية

 ـ 3الفــصـــل 

 I  تسجل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب ـ:  
 

 

العقود اإلدارية المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية  ـ 0

الرقبة أو حق االنتفاع او االستغالل لعقارات أو المتعلقة 

أو بغيرها من االتفاقيات بمقابل بالصفقات بجميع أنواعها 

أو بتكوين الرهون من غير عقود الشغل  لألطراف الملزمة

الضمانات العقارية او إحالتها أو رفع اليد عنها وكذلك 

 المتعلقة بهذه العقود.

 

..... 
 

أو اللزمات ب وأعقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات  -00

من غير  لألطراف الملزمة بمقابل بغيرها من االتفاقيات

عقود الشغل واإلتفاقيات األخرى المسماة بهذا الفصل إذا 

 مبرمة أو التونسية بالبالد كانت هذه العقود مبرمة

 .التونسية بالبالد إنجازها ومزمع بالخارج

 ـ 81الفــصـــل 

 

 نسبة المعلوم نوع العقود والنقل

..... 

 الصفقات واللزمات

الصفقات  )جديد(. 02

 .واللزمات

 

 

 

..... 

 

 

 
0,5% 

 ـ 81الفــصـــل 

 

 نسبة المعلوم نوع العقود والنقل

..... 

 الصفقات واللزمات

العقود المتعلقة  -(جديد) 02

أو  أو باللزمات بالصفقات

بغيرها من االتفاقيات بمقابل 

غير الخاضعة  لألطراف الملزمة

 لتعريفة معلوم تسجيل خاصة

..... 

 

 

 
0,5% 
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 التشريع المقترح التشريع الحالي

 

 ) جديد ( : 38الفصل 

المستوجب على التسجيل يحتسب معلوم 

الصفقات و اللزمات على أساس قيمتها باعتبار 

للتشريع كل المعاليم واألداءات المستوجبة طبقا 

 الجاري به العمل.

 

 ) جديد ( : 38الفصل 

يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات 

 لألطراف الملزمةواالتفاقيات بمقابل واللزمات 

من  81من الفصل )جديد(  09المنصوص عليها بالعدد 

على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم  هذه المجلة

 واألداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

 

لمدة غير  وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمةغير أنّه 

محددة فإّن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على 

 العقد لمدة ثالث سنوات.ب المذكورة قيمةالأساس 
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 ترشيد االمتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات 
 واألصول التجارية بين األسالف واألعقاب وبين األزواج 

 

 :35الفصل 

الفقرة من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  83الفصل تضاف إلى  (0

IV  فيما يلي نصها:مكرر 

 

IV من  ثالثا 02بالعدد  المنصوص عليهالقار  يمنح التسجيل بالمعلوم -مكرر

تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل 

بالنسبة إلى الهبات المتعلقة بملكية أو ملكية الرقبة أو حق االنتفاع بعقارات أو 

بأصول تجارية أو بالحق في الحرفاء مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني 

 تجاري أو الحق في الحرفاء.الصل األ بنفس يتعلق بنفس العقار أو

 

 0221 لسنة 22 عدد القانون من 80 لفصلإلى الفقرة الثانية من ا ضافي (8

كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة  0221 ديسمبر 30 في المؤرخ

وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق  "ما يلي: 

 عيني يتعلق بنفس العقار"

 

 8113من قانون المالية لسنة  00ضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل ي (3

المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم 

وتطبق أحكام هذه الفقرة  "ما يلي: تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 

 مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار"
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 ترشيد االمتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات 
 واألصول التجارية بين األسالف واألعقاب وبين األزواج 

 

 شرح األسباب
 (35)الفصل 

 

األمااالك  هباااتطبقااا ألحكااام  مجلااة معاااليم التسااجيل والطااابع الجبااائي تخضااع 

لمعلوم تسجيل بين األسالف واألعقاب وبين األزواج  المتعلقة بعقارات أو منقوالت

 . 2,5%المحدد بــ دينارا عن كل عقد عوضا عن المعلوم النسبي 81بــ  قار محدد

 

بعنوان  دينار 011بـــمعلوم قار محدد وتخضع هذه الهبات إذا تعلقت بعقارات ل

حسااب  معلااوم الترساايم العقاااري أو معلااوم نقاال ومقاساامة العقااارات غياار المرساامة

 .%0الحالة عوضا عن المعلوم النسبي المحدد بــ

 

وتخضع هبات األمالك في الحاالت األخرى لمعلوم تسجيل نسابي يتاراوح باين 

بعنااوان  %0بـااـ و إلااى معلااوم نساابي محاادد بـااـ حسااب درجااة القرابااة %32و  2%

 .المرسمة  معلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير

 

وبهاادف ترشاايد االمتيااازات الجبائيااة المااذكورة بالنساابة إلااى الهبااات المتعلقاااة 

بالعقارات واألصول التجارية والحق في الحرفاء يقترح حصر هذه االمتيازات فاي 

عملية واحدة كل خمس سنوات بعنوان نفس الحق العيناي العقااري أو نفاس األصال 

معلااوم التسااجيل النساابي خااالف ذلااك يطبااق وفااي التجاااري أو الحااق فااي الحرفاااء. 

فاي صاورة هباة الملاك مارة ثانياة باين األساالف واألعقااب وباين  2,5%بـاـ المحدد

معلاوم الترسايم بعناوان  %0و إلى معلوم نسبي محدد بـاـ األزواج خالل نفس الفترة

 .المرسمة حسب الحالة العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير

 

 

 

 

 

 



123 
 

 إجراءات لمكافحة التهريب

 :  36 الفصل

من مجلة  322تعّوض عبارة "ستة أشهر وثالث سنوات" الواردة بالفصل  

 الديوانة بعبارة "ثالث وخمس سنوات".
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 إجراءات لمكافحة التهريب

 شرح األسباب

 (36 )الفصل

 

في إطار معاضدة مجهود الدّولة في مجال مكافحة التهريب والتجارة 

العقوبات المستوجبة ضمن مجلة الديوانة بالنسبة للجرائم الموازية، ونظرا لضعف 

الديوانية المنظمة، يقترح الترفيع في العقوبة بالسجن الخاّصة بالجنح من الدرجة 

الثالثة )التي تشتمل على أفعال التهريب بمعناه الضيق وخاّصة تلك التي يتّم فيها 

وح بين ستة أشهر وثالث االستعانة بوسائل نقل سريعة ومتطّورة(، من مدّة تترا

سنوات إلى مدّة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات، علما أن هذه العقوبات التهّم 

األفعال المشبهة بالتهريب على غرار التوريد أو التصدير بدون إعالم أو التصريح 

 المغلوط في أحد عناصر الجباية.

 ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

 النّص المقترح يالنّص الحال

 : 322الفصل 

يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستة 

وبمصادرة األشياء   ثالث سنواتوأشهر 

ووسائل النقل واألشياء التي  الغشموضوع 

وبخطية تتراوح بين  الغشاستعملت إلخفاء 

ثالث مرات وأربعة مرات قيمة البضائع 

 المهربة:

ـ مرتكبو جنح التهريب الذين يتجاوز  1

أشخاص سواء كان جميعهم أو  عددهم ستة

 .بعضهم يحملون البضائع المهربة

ـ مرتكبو جنح التهريب بواسطة طائرة  2

أو عربة سيارة أو سفينة أو قارب حمولته 

طن حجمي أو أي وسيلة  100 الصافية دون

 .نقل أخرى معدّة لنقل البضائع أو األشخاص

 :322الفصل 

ثالث يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 

وبمصادرة األشياء موضوع  وخمس سنوات

ووسائل النقل واألشياء التي استعملت  الغش

وبخطية تتراوح بين ثالث  الغشإلخفاء 

 مرات وأربعة مرات قيمة البضائع المهربة:

ـ مرتكبو جنح التهريب الذين يتجاوز  1

أو أشخاص سواء كان جميعهم  عددهم ستة

 .بعضهم يحملون البضائع المهربة

 

ـ مرتكبو جنح التهريب بواسطة طائرة  2

أو عربة سيارة أو سفينة أو قارب حمولته 

طن حجمي أو أي وسيلة  100 الصافية دون

 .نقل أخرى معدّة لنقل البضائع أو األشخاص
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 تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية 

الجبائية الجزائيةفي مادة المخالفات   

 وتوضيح اإلختصاص الحكمي في هذا المجال

 
 :32 الفصل

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  70الفصل  تلغى أحكام الفقرة الثانية من

 وتعّوض بما يلي:

وجد بدائرتها تلدى المحكمة االبتدائية التي  وتتم إثارة الدعوى العمومية

المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجبائية مصلحة الجباية التي عاينت 

الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام لألداءات 

بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق 

  ر.عملها بمقتضى أم

بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل كل في ويمكن للسلط الجبائية المشار إليها  

حدود اختصاصه الطعن باالستئناف أو التعقيب في األحكام والقرارات الصادرة 

 في القضايا المتعلّقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية.

تعلم السلط القضائية مصالح الجباية مرجع النظر باألحكام والقرارات التي 

أيام من  01ع المخالفات الجبائية الجزائية وذلك في أجل تصدرها والمتعلّقة بتتب

 تاريخها.
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 تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية

 في مادة المخالفات الجبائية الجزائية

 وتوضيح اإلختصاص الحكمي في هذا المجال

 

 شرح األسباب

 (32 )الفصل

 

يتمثّل دور مصالح الجباية طبقا ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 

العمومية ومتابعة سير  لجبائية الجزائية في إثارة الدعوىفي مادة تتبع المخالفات ا

برام الصلح بخصوص هذه المخالفات وذلك طبقا إالقضايا المترتبة عن ذلك و

 لإلجراءات المنصوص عليها بأحكام المجلة المذكورة.

الدعوى العمومية وبالتالي استئناف غير أنّه ال يمكن لهذه المصالح ممارسة 

وتعقيب األحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلقة بتتبع المخالفات الجبائية 

 الجزائية مما يحد من نجاعة تدخالتها في إنفاذ القانون الجبائي.

وبهدف تعزيز صالحيات مصالح الجباية في مكافحة الجريمة الجبائية 

من ممارسة الدعوى العمومية بخصوص المخالفات  يقترح تمكين هذه المصالح

الجبائية الجزائية بصرف النظر عن الجهة التي تولت معاينتها وبالتالي تمكينها من 

استئناف وتعقيب األحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلقة بتتبع المخالفات 

 الجبائية الجزائية.

حكمي إلثارة الدعوى كما يقترح من ناحية أخرى، توضيح المرجع ال

العمومية بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية وهي 

وجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تالمحكمة االبتدائية التي 

 .تعهدت بها

 :المقترح ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص
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 المقترح النص النص الحالي

 24الفصل 

يتولى المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة    

المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير 

إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز 

الجهوي لمراقبة األداءات إثارة الدعوى 

العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط 

إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية 

بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت  التي يوجد

المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات 

  .الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية

إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى  وتتمّ      

المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية 

داءات من قبل وزير المالية أو المدير العام لأل

بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة 

تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى 

  ر.أم

 24الفصل 

 )دون تغيير(

 

 

 

 

 

لدى المحكمة  إثارة الدعوى العمومية وتتمّ    

وجد بدائرتها مصلحة الجباية تاالبتدائية التي 

التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى 

المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة 

بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام 

لألداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ 

رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق 

  ر.عملها بمقتضى أم

ويمكن للسلط الجبائية المشار إليها بالفقرتين   

دود السابقتين من هذا الفصل كل في ح

اختصاصه الطعن باالستئناف أو التعقيب في 

األحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلّقة 

 بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية.

تعلم السلط القضائية مصالح الجباية مرجع   

النظر باألحكام والقرارات التي تصدرها 

والمتعلّقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية 

 أيام من تاريخها. 01أجل وذلك في 
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 الجبائية بعنوان االكتتاب   إحكام االنتفاع باإلمتيازات

 في رأس مال المؤسسات

 

 : 32الفصل 

 

من مجلة  77و 70و 70و 73 رابعا و 02رابعا و 32 يضاف إلى الفصول

 ما يلي: الطبيعيين والضريبة على الشركاتالضريبة على دخل األشخاص 

 

عليه بهذا الفصل لعمليات االكتتاب  المنصوصاالمتياز الجبائي منح وال ي

 .المخصصة القتناء األراضي
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 الجبائية بعنوان االكتتاب   إحكام االنتفاع باإلمتيازات

 في رأس مال المؤسسات

 شــرح األسبــاب

 (32 ) الفصل

 

من مجلة  77و 70و 70و 73 رابعا و 02رابعا و 32 الفصولطبقا ألحكام  

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن االنتفاع 

على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب حدود من قاعدة الضريبة بطرح 

 المداخيل واألرباح المعاد إستثمارها في االكتتاب في رأس المال األصليوشروط 

ات الناشطة بمناطق التنمية الجهوية أو في قطاع للمؤسسأو عند الترفيع فيه 

الفالحة والصيد البحري وللمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات التي تنجز 

استثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والتجديد في كل القطاعات 

 االقتصادية وللمؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين ال

سنة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المؤسسة بصفة  31يتجاوز سنهم 

شخصية ودائمة وكذلك للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية موضوع عملية 

إحالة. ويمنح االمتياز الجبائي المذكور سواء تم االكتتاب في رأس مال المؤسسات 

س مال تنمية أو الصناديق المعنية مباشرة أو عن طريق شركات االستثمار ذات رأ

 المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

في بعض الحاالت، يتّم إسناد االمتياز تبين على مستوى التطبيق أنه غير أنه 

الجبائي لفائدة المؤسسات التي تتولى إقتناء أراض دون إنجاز فعلي لبقية مكونات 

وتوجيهها نحو  على هذا األساس وبهدف ترشيد االمتيازات الجبائية .االستثمار

كما تم بيانه أعاله يقترح عدم منح طرح المداخيل واألرباح  االستثمارات الحقيقية، 

 قتناء األراضي.ال للقسط من المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها والمخصص
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 البضائع المحجوزةإضفاء مزيد من المرونة في التصّرف في 

 :39الفصل 

 من مجلة الديوانة العبارة التالية: 301من الفصل  0الفقرة  طالعتضاف إلى  (0

 "بصرف النظر عن قيمة المحجوز،". 

 

من مجلة الديوانة  301من الفصل  0الفقرة  تضاف بعد المطة األولى من (8

 :نّصها يليفيما مّطة جديدة 

 

 أستعملت للتهريب.وسائل النقل المهّربة أو التي  -

 

من مجلة الديوانة  301من الفصل  0الفقرة  منثانية المّطة أحكام ال نقحت  (3

 :كما يلي

مة أو التي ال يمكن حفظها دون الحيوانات أو البضائع المحجوزة المزحّ  - 

 أن يعتريها فساد أو تلف.

 

مجلة يضاف إلى القسم الثاني من الباب الّرابع من العنوان الخامس عشر من  (4

 :ما يليالديوانة الفرع الخامس ك

 الفرع الخامس

 إتالف البضائع
 

يمكن لقاضي الناحية الّراجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة  مكّرر: 368الفصل 

المعني أن يأذن، بناء على طلب إدارة الديوانة، بإجراء إختبار على البضائع 

 المحجوزة التي إعتراها فساد أو تلف واإلذن بإتالفها بناء على نتائج اإلختبار.

 تحمل مصاريف اإلتالف على المخالف.
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 لمرونة في التصّرف في البضائع المحجوزةإضفاء مزيد من ا

 شرح األسباب

 (39 )الفصل

 

طبقا ألحكام مجلة الديوانة، يمكن لقاضي الناحية أن يأذن فورا قبل صدور 

الحكم وبناء على طلب إدارة الديوانة ودون إجراءات خاّصة بالبيع بالمزاد العلني 

 لـ :

الطرف اآلخر رفع اليد  وسائل النقل المحجوزة والتي عرض في شأنها على -

 عنها مقابل تقديم ضمان ولم يقبل ذلك.

الحيـوانات أو البضائع المحجوزة التي ال يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد  -

 أو تلف.

غير أن إدارة الديوانة تجد بعض اإلشكاليات عند تطبيق هذه األحكام مّما ساهم 

 في تراكم البضائع المحجوزة واكتظاظ المواني.

من مجلة  32ن ناحية أولى، يتمّسك بعض قضاة النواحي بأحكام الفصل فم

اإلجراءات المدنية والتجارية والذي يضبط مرجع نظر حاكم الناحية في حدود 

سبعة آالف دينار، وبالتالي يرفضون اإلذن ببيع البضائع التي تتجاوز قيمتها هذا 

حجوزة التي يمكن لهم اإلذن المبلغ بالّرغم من عدم وجود تحديد لقيمة البضائع الم

 ببيعها،

ومن ناحية أخرى، تجد إدارة الديوانة صعوبة في حفظ بعض أنواع البضائع 

وبالخصوص وسائل النقل المهّربة )التي دخلت للتراب الديواني التونسي عن 

طريق التهريب أو بواسطة وثائق مفتعلة( وكذلك وسائل النقل التي أستعملت للقيام 

 ، وكذلك البضائع المزحمة )على غرار الخشب والّرخام ...(.بعمليات تهريب

وفي إطار التخفيف من االكتظاظ بالموانئ والرفع من مردودية ونجاعة 

فضاءات التسريح الديواني، يقترح التسريع في التصّرف في هذه البضائع، وذلك 

 ة لـ:بـتخويل قاضي الناحية بـاإلذن بالبيع بالمزاد العلني ودون إجراءات خاص

 البضائع المحجوزة بصرف النظر عن قيمة المحجوز، -

 وسائل النقل المهّربة أو التي أستعملت للتهريب، -

البضائع المحجوزة المزحمة عالوة على الحيوانات والبضائع التي ال يمكن  -

 حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.
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في البضائع  كما لم تتعّرض مجلة الديوانة إلى مآل وإجراءات التصّرف

المحجوزة التي إعتراها فساد أو تلف، وبالتالي فإنه يقترح إدراج فصل جديد ضمن 

مجلة الديوانة يسمح لقاضي الناحية باإلذن بإتالف البضائع المذكورة وذلك 

بمقتضى طلب من مكتب الديوانة المختص ترابيا وبعد ثبوت التلف أو الفساد 

لى تكفّل المخالف بالمصاريف التي تنجّر بمقتضى تقرير إختبار، مع التنصيص ع

 عن عملية اإلتالف.

 

 ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

 النّص المقترح النّص الحالي

 : 361الفصل 

يمكن لقاضي الناحية أن يأذن فورا  -0

وبناء على طلب إدارة الديوانة ودون 

 إجراءات خاّصة بالبيع بالمزاد العلني لـ :

 

التي عرض ووسائل النقل المحجوزة  -

في شأنها على الطرف اآلخر رفع اليد عنها 

 مقابل تقديم ضمان ولم يقبل ذلك.

 

 

 

الحيـوانات أو البضائع المحجوزة التي  -

ال يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو 

 تلف.

 

يمكن أيضا لقاضي التحقيق المتعهد  -8

قراره بقطع بالقضية أن يأذن بالبيع وينفّذ 

 النظر عّما يقدم من طعون.

 :361الفصل 

بصرف النظر عن قيمة المحجوز،  -0

يمكن لقاضي الناحية أن يأذن فورا وبناء على 

ارة الديوانة ودون إجراءات خاّصة طلب إد

 بالبيع بالمزاد العلني لـ :

التي عرض ووسائل النقل المحجوزة  -

في شأنها على الطرف اآلخر رفع اليد عنها 

 مقابل تقديم ضمان ولم يقبل ذلك.

وسائل النقل المهّربة أو التي أستعملت  -

 للتهريب

 

الحيـوانات أو البضائع المحجوزة  -

التي ال يمكن حفظها دون أن  المزحمة أو

 يعتريها فساد أو تلف.

 

يمكن أيضا لقاضي التحقيق المتعهد  -8

بالقضية أن يأذن بالبيع وينفّذ قراره بقطع 

 النظر عّما يقدم من طعون.

يتـم البيع من قبـل إدارة الديوانـة  -3
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يتـم البيع من قبـل إدارة الديوانـة  -3

ويؤمن محصوله بصندوق الودائع واألمائن 

في انتظار صدور الحكم الباّت من قبل 

 المحكمة المتعّهدة.

 

ويؤمن محصوله بصندوق الودائع واألمائن 

قبل في انتظار صدور الحكم الباّت من 

 المحكمة المتعّهدة.
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 و تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها أالتصدي الستعمال منظومات 

 لمسك المحاسبة أو لتسجيل المعامالت قصد التهرب الجبائي

 

 :41 الفصل

 

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة ثانية  22تضاف إلى الفصل 

 :افيما يلي نصه
 

على األشخاص الذين تعمدوا استعمال لمسك حساباتهم  ةوتطبق نفس العقوب

تنتج  أو لتسجيل معامالتهم منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها

بيانات ووثائق محاسبة مغلوطة وذلك قصد التهرب من دفع األداء أو االنتفاع 

 جب.بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ أداء زائدة دون مو
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 و تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها أالتصدي الستعمال منظومات 

 لمسك المحاسبة أو لتسجيل المعامالت قصد التهرب الجبائي

 شرح األسباب 

 (41 )الفصل

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعين على المطالبين باألداء الذي   

المعلوماتية، إيداع البرامج المعلوماتية المستعملة لذلك يمسكون حساباتهم بالوسائل 

ع البيانات لدى مصالح المراقبة الجبائية مرجع النظر وتمكين هذه المصالح من جمي

البرامج ومن النفاذ إلى البرامج والمنظومات الفرعية  هالالزمة الستغالل هذ

اجبات المذكورة والجذاذات المتعلقة بمسك حساباتهم. ويترتب عن اإلخالل بالو

 تطبيق عقوبات جزائية تصل إلى عقوبات بدنية.   

 

كما يترتب عن تعمد إعداد حسابات مزدوجة أو مزورة قصد التهرب   

الجبائي أو المساعدة على ذلك من قبل المهنيين والخبراء في المحاسبة أو في إعداد 

 أو بدنية.التطبيقات والمنظومات المعلوماتية تطبيق عقوبة جزائية مالية 

تهرب الجبائي، يقترح سحب العقوبة للآليات التصدي  دعمهذا وبهدف   

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  22الجزائية المنصوص عليها بالفصل 

تطبيق عقوبة بدنية ومالية على األشخاص الذي يتعمدون مسك  المتمثلة في

شخاص الذين يتعمدون حسابات مزدوجة أو مزّورة قصد التهرب الجبائي على األ

إستعمال منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك حساباتهم أو 

 لتسجيل معامالتهم قصد التهرب الجبائي.
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 ترشيد المعامالت نقدا بين المؤسساتمزيد 

 

 

 

 :40الفصل
 

شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى مجلة الضريبة على دخل األيضاف 

 سابعا هذا نصه: 20فصل 

 

 سابعا: 20الفصل 

 

لع من س على بيوعاتها %0 قدرهمعلوم مؤسسات توظيف اليتعين على 

 2111مؤسسات أخرى التي يساوي أو يفوق مبلغها لفائدة  ومنتجات وخدمات

 .دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم خالص مقابلها نقدا

 

المشار إليه أعاله ودفعه خالل الشهر الموالي للشهر  بالمعلوميتم التصريح و

وتتم  .وذلك في اآلجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد الذي تم فيه توظيفه

مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا لإلجراءات المعمول بها 

 .بالنسبة إلى الخصم من المورد
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  ترشيد المعامالت نقدا بين المؤسساتمزيد 

 (40)الفصل 

 شرح األسباب

 

وبهدف ترشيد المعامالت نقدا بين  طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل

المؤسسات، ال تقبل للطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على 

دينار دون اعتبار األداء على  2111الشركات االعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 

القيمة المضافة والتي يتم خالص مقابلها نقدا وكذلك الشأن بالنسبة إلى استهالكات 

 ول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها هذا المبلغ.األص

هذا، و ال يمنح حق طرح األداء على القيمة المضافة الموظف على اقتناء 

دينار  دون  2111البضائع واألمالك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 

 اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم خالص مقابلها نقدا.

على األشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء كذلك، يتعين 

بالبضائع أو بالخدمات أو باألمالك مبالغ تفوق الحد المذكور، التصريح بالمبالغ 

وفي  المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن تصريح المؤجر.

  المستخلصة.من قيمة المبالغ  %2خالف ذلك تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 

المعامالت نقدا بين ترشيد مزيد هذا وفي إطار مواصلة التمشي الرامي إلى 

لع من س المؤسسات على بيوعات %0 قدرهمعلوم توظيف  المؤسسات، يقترح

 2111مؤسسات أخرى التي يساوي أو يفوق مبلغها لفائدة  ومنتجات وخدمات

 .يتم خالص مقابلها نقدا دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي

 

ودفعه خالل  المذكور من قبل المؤسسة المزودة بالمعلوميتم التصريح و

وذلك في اآلجال المحددة بالنسبة إلى  الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه

تتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة يقترح أن و .الخصم من المورد

 .وفقا لإلجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد ذا المعلومبه
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 إجراءات تعريفية  للتحّكم في عجز الميزان التجاري

 

 :48 الفصل

 

تحدّد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحّرة المنصوص عليها بتعريفة  (0

 0222لسنة  003المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة  0222ديسمبر  31المؤرخ في 

لهذا  0المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد بعض المستوجبة على 

 القانون. 

  

ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة،  (8

التعريفة الحّرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد 

 0222ديسمبر  31المؤرخ في  0222لسنة  003المصادق عليها بالقانون عدد 

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة المستوجبة على التجهيزات 

من تعريفة المعاليم الديوانية عند  27إلى  82والمنتجات المدرجة بالفصول من 

       .%31إلى  %81التوريد من 

 

    

ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحّرة المنصوص عليها بتعريفة  (3

 0222لسنة  003معاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد ال

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة  0222ديسمبر  31المؤرخ في 

إلى  82المستوجبة على بعض التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 

وذلك  %02إلى  %1نسبة   منمن تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد  27

 لهذا القانون. 8جدول البيانات الوارد بالملحق عدد حسب 

 

يرفّع في مبلغ المعلوم على الغالل والفواكه الّطازجة والمجفّفة الموّظف لفائدة  (4

المؤّرخ في  0222لسنة  0808الصندوق العام للتعويض المحدث باألمر عدد 

دينار  1.211من الالحقة كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص  0222جويلية  01

ن طازج اعن كّل كيلوغرام من الموز بما في ذلك بالنتدينار  1.011إلى 

 من تعريفة المعاليم الديوانية. 12.13المدرج برقم البند م 
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 إجراءات تعريفية  للتحّكم في عجز الميزان التجاري

 شرح اٲلسباب

 (48 )الفصل

 

وحماية المنتوجات  الميزان التجاريفي إطار العمل على التحكم في عجز  

مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على واردات مجموعة من  يقترح المحلية

 المنتجات اإلستهالكية.

 

الترفيع في نسب المعاليم الديوانية من خالل مراجعة  ولهذا الغرض يقترح

دات، و القانون التعريفي و ذلك لما له من تأثير مباشر في تقليص نسبة الوار

بالتالي توجيه المستهلك للمنتوج المحلّي و المساهمة في النهوض بالصناعات 

 المحلية خاّصة بالنسبة للمواد االستهالكية. 

 

اإلعفاء من المعاليم وسعيا لتفعيل هذه اإلجراءات يقترح التخلّي تماما عن 

والمدرجة  الفالحية والمواد الغذائية المصنّعةالمواد بالنسبة لجميع  الديوانية

من تعريفة المعاليم الديوانية واالقتصار على نسبة  80إلى الفصل  10بالفصل 

فقط على المنتجات الموّردة من قبل الهياكل الحكومية على غرار الديوان  1%

على بعض المنتجات  %30وإقرار نسبة  التونسي للتجارة و ديوان الحبوب.

وكادو والكيوي باعتبارها منتجات غير الفالحية على غرار األناناس والمنقا واألف

 أساسية للمستهلك التونسي.

 

الموظفة على نوعية من % 82و% 05التخلي على نسبتي  كما يقترح

من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك قصد توحيد نسب  02الزيوت المدرجة بالفصل 

من  80إلى  10بالنسبة للفصول من % 30المعاليم الديوانية و االقتصار على نسبة 

 تعريفة المعاليم الديوانية.

 

ه يقترح فإنّ  27 إلى الفصل 82التعريفية من الفصل أما بخصوص البنود 

مع مراعاة النسب المثبتة التي ال  %31الى  %81الترفيع في المعاليم الديوانية من 

حسب االتفاقية مع المنظمة العالمية للتجارية على غرار البنود  %31تتجاوز 

 31األدوية بالفصل  %80الخاصة بالورق مثبتة بنسبة  0212التعريفية التالية 

 الخ... %82مثبتة بنسبة 

 

كما يقترح التّرقيع في مبلغ المعلوم على الغالل والفواكه الّطازجة والمجفّفة 

 0222لسنة  0808م للتعويض المحدث باألمر عدد الموّظف لفائدة الصندوق العا
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كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة من  0222جويلية  01المؤّرخ في 

دينار عن كّل كيلوغرام من الموز بما في ذلك بالنتان  1.011دينار إلى  1.211

رد من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك لدعم موا 12.13طازج المدرج برقم البند م 

 صندوق التعويض والحدّ من التوريد.
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 ة المستوجبة على واردات مواد االستهالك قالترفيع في نسبة التسب

 %05إلى %01بصفة ظرفية من 

 

 

 

 :43 الفصل

 

 20عليها بالفصل المنصوص  مواد االستهالك وارداتتطبق التسبقة على 

ثالثا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

وذلك على عمليات التوريد التي تتم خالل الفترة الممتدة من غرة  %02بنسبة 

 .8102ديسمبر  30إلى  8102جانفي 
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 ة المستوجبة على واردات مواد االستهالك قالترفيع في نسبة التسب

 %05إلى %01بصفة ظرفية من 

 

 شرح األسباب

 (43)الفصل 

   

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تكون الضريبة على الدخل 

% 01والضريبة على الشركات محل تسبقة على واردات مواد االستهالك بنسبة 

وتضبط من القيمة الديوانية للمواد تضاف لها األداءات والمعاليم المستوجبة عليها 

 .0220لسنة  211بمقتضى األمر عدد  قائمة المواد الخاضعة لهذه التسبقة

 

وتطرح هذه التسبقة من األقساط االحتياطية ومن الضريبة على الدخل أو من 

 .الضريبة على الشركات

 

 وترشيدوفي إطار التمشي الرامي إلى التحكم في عجز الميزان التجاري هذا، 

 ضافية لفائدة ميزانية الدولة لسنتيإ موارد تعبئة بهدفومن ناحية، واردات ال

، من ناحية أخرى حفاظ على التوازنات العامة للمالية العموميةلل 8102و  8102

وذلك بصفة ظرفية  %02 إلى% 01من  المذكورةيقترح الترفيع في نسبة التسبقة 

 8102في تتم خالل الفترة الممتدة من غرة جانبالنسبة إلى عمليات التوريد التي 

 .8102ديسمبر  30إلى 
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 إحداث معلوم الكشف باألشعّة

 على وحدات الشحن عند التوريد 

 

 :44الفصل 

يحدث معلوم يوّظف على مراقبة وحدات الشحن باألشعة عند القبول المؤقت 

 يطلق عليه "معلوم الكشف باألشعّة على وحدات الشحن".

دينار بالنسبة 011حدّد مقدار معلوم الكشف باألشعّة على وحدات الشحن بـ 

النسبة لبقية دينار ب811للحاويات التي ال تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وبـ 

 .أصناف وحدات الشحن

تطبّق على معلوم الكشف باألشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة 

المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول لإلستخالص والمراقبة ومعاينة 

 بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.
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 إحداث معلوم الكشف باألشعّة

 على وحدات الشحن عند التوريد 

 شرح األسباب

 (44 )الفصل

 

إلى الكشف بواسطة  وحدات الشحن )حاويات، مجرورات...(تخضع كافة 

 ، ويتّم هذا الكشف بدون مقابل.عند الدخول األشعّة بأهّم الموانئ والمعابر الحدودية
 

وتشغيل وصيانة آالت  قتناءالباهضة التي تتحّملها الدّولة ال اليفونظرا للتك

وحدات الشحن عند القبول على ترح إحداث معلوم للكشف باألشعّة الكشف، يق

دينار بالنسبة إلى  011ويحدد بـ سعة وحجم وحدة الشحنالمؤقت يوّظف حسب 

دينار بالنسبة لبقية  811قدما و بــ عشرونالحاويات التي ال تتجاوز حمولتها 

نفس القواعد المطبّقة على ى المعلوم المذكور لطبق عوت .أصناف وحدات الشحن

المخالفات  لإلستخالص والمراقبة ومعاينةبالنسبة المعمول بها المعلوم الديواني 

 والعقوبات والنزاعات والتقادم.

ألف وحدة شحن،  882تسجيل توريد حوالي  8100علما أنه تّم خالل سنة 

 )إلى حدود شهر سبتمبر(.   8107ألف وحدة شحن خالل سنة  002وحوالي 
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 مراجعة نسب األداء على القيمة المضافة

 

 

 :45الفصل 

 

األداء  من مجلة 7األولى من الفصل  الواردة بالفقرة % 02تعّوض نسبة  (0

 .%02بنسبة  على القيمة المضافة

أينما وردت  %7بنسبة  لألداء على القيمة المضافة% 0تعّوض نسبة  (8

 بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

 

أينما وردت  %03بنسبة  لألداء على القيمة المضافة% 08تعّوض نسبة  (3

 والترتيبية الجاري بها العمل.بالنصوص التشريعية 

من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة األداء  Iمن الفقرة  82يحذف العدد   (4

 على القيمة المضافة.

من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة األداء على القيمة  Iيضاف إلى الفقرة   (5

 ثالثا فيما يلي نّصه: 03المضافة عدد 

 .الغيار الالّزمة لنشاط النّقل الحديديثالثا ( معدّات التجهيز وقطع  03
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 مراجعة نسب األداء على القيمة المضافة

 

 شرح األسباب

 (45 )الفصل

 

 

وشهدت نسب األداء  0222تّم إرساء نظام األداء على القيمة المضافة سنة 

٪  17٪ و  0نسب ) 3عددها كان على القيمة المضافة تطّورا منذ إحداثها حيث 

 20٪ بمقتضى أحكام الفصل 01. ثم تّم إحداث نسبة جديدة بـ 0222 سنة٪( 82و

 .0222من قانون المالية لسنة 

 

٪ إلى 07الترفيع في نسبة األداء على القيمة المضافة من  0222وتّم سنة 

02٪. 

 

 8110ديسمبر  02المؤرخ في  8110لسنة  21وفي إطار القانون عدد هذا 

األداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات تّم إلغاء  المتعلّق بتخفيض نسب

تعويض و٪ 18٪ المطبقة على قائمة من المنتجات وإخضاعها لنسبة 82نسبة 

 ٪. 08٪ بنسبة 01نسبة 

 

نسب وهي النسب  3وبذلك أصبح األداء على القيمة المضافة يطبّق حسب 

 . 18%و%  20و %0الحالية 

 

لمنظومة الجبائية تّم بمقتضى قانوني وفي إطار تجسيم برنامج إصالح ا

توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة من  8107و 8100المالية لسنتي 

 %02أو  %0خالل الحذف التدريجي لإلعفاءات وتعويضها باإلخضاع لنسبتي 

 %08حسب الحالة. كما تّم التقليص في قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لنسبة 

)كنقل البضائع وخدمات المطاعم والسيارات  %0وذلك بإخضاعها لنسبة 

 %02المستعملة في قطاع التاكسي واللواج والنقل الريفي...( أو للنسبة العامة 

 )كخدمات اإلعالمية واألنترنات والتكوين المستمر(.

 

وعلى هذا األساس وتبعا لما تقدم تطبق نسب األداء على القيمة المضافة  

 يلي: كما 

  تطبّق على بعض المنتجات والخدمات والقطاعات التي : 6%نسبة

 تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لإلقتصاد الوطني ومنها خاصة:



147 
 

  ميدان الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة )التجهيزات المستعملة للتحكم

في الطاقة والطاقات المتجددة، آالت التقاط الطاقة الشمسية ذات االستعمال 

 منزلي...(ال

  ميدان حماية المحيط )المعدات والتجهيزات الصالحة لتنظيف المدن وجمع

 ومعالجة الفضالت وتعبيد الطرقات...(

  قطاع الصّحة )الخدمات المسداة من قبل األطباء واألدوية والمواد الصيدلية

 ومدخالتها...(

  األساسي قطاع التعليم والتكوين )خدمات مؤسسات التعليم والتكوين المهني

 ومدارس تعليم سياقة العربات...(

  قطاع النقل )الطائرات والسفن البحرية المعدة للمالحة والتاكسي واللواج

 وخدمات نقل األشخاص والبضائع...(

  النزل والخدمات التي القطاع السياحي )الخدمات المسداة من قبل مؤسسات

مة غير المقيمين األسفار مع أصحاب النزل والمتعلقة بإقا تتنجزها وكاال

 بالبالد التونسية...(

 بعض المواد األولية المعدة للصناعات التقليدية  الصناعات التقليدية قطاع(

 ومنتجات الصناعات التقليدية المحلية...(

 )...ميدان اإلعالمية )اآلالت لمعالجة المعلومات والدعائم المغناطسية 

 إلنجازت الالزمة االمتيازات الجبائية المشتركة بعنوان التجهيزا 

االستثمارات في القطاعات االقتصادية وإلنجاز االستثمارات في قطاع 

النقل العمومي لألشخاص والقطاع السياحي )التجهيزات الموردة التي ليس 

لها مثيل مصنوع محليا والتجهيزات المصنوعة محليا المقتناة بعد الدخول 

 طور النشاط الفعلي(.

  والنشريات  78و 02و 80و 08المرقمة تحت أعداد الكراسات المدرسية

والكراريس المطوية السياحية المعدة للنزل وخدمات االرسال اإلذاعي 

 والتلفزي التي تنجزها الشبكات العمومية...

 المشروبات الكحولية  خدمات تقديم باستثناءالمطاعم و المقاهي خدمات

 والجعة والخمور.

 البحري والصناعات الغذائية )أسمدة  بعض مدخالت قطاع الفالحة والصيد

 ...(اوعلف مركب للحيوان وفيتورة الصوج
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  تطبّق على: :%08نسبة 

 

من  87-00و 87-01توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين  -

 تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

 
عـدد التعريفة 

 الديوانية
 بيان المنتـجات

 82 – 01م 

 

 

 

 بترول للتشعيل، -

 غازوال، -

 فيول وايل منزلي، -

 فيول وايل خفيف، -

 فيول وايل ثقيل. -

غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير ال يتعدى وزنها  - 82 – 00م 

 الصافي ثالثة عشر كيلو غراما،

غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها  -

 ثالثة عشر كيلوغراما.الصافي 

 

بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة لإلستعمال المنزلي والكهرباء  - 

ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ 

 للّري الفالحي. 

 

 الخدمات التي يسديها: -

 ،المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون 

  والمختصون في الهندسة وقيس األراضي بإستثناء المصورون

 الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري لألراضي الفالحية،

 ،المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون 

 ،المستشارون الجبائيون 

 ،المقاولون لمسك الحسابات 

 الخبراء والمستشارون مهما كان إختصاصهم. 

 

على السيارات السياحية  %08نسبة المضافة بكما يطبّق األداء على القيمة 

المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتّم اإلشتعال فيها بغير الضغط التي ال 

خيول بخارية جبائية  0وال تتعدى قوتها  3صم 0811تتجاوز سعة أسطواناتها 

من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل  27.13والمدرجة تحت الرقم 

ديسمبر  83مؤرخ في  8118لسنة  013وذلك وفقا ألحكام القانون عـــدد المسالك 
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تعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي ال الم  8118

 .خيول بخارية جبائية 0تتجاوز قوتها 

 

  تطبّق على بقية المنتجات والخدمات غير الخاضعة لنسبة  :%02نسبة عامة

 .%08أو  0%

 

وبهدف تعبئة موارد  تجسيم برنامج اإلصالح الجبائيمواصلة وفي إطار 

 المجاورة حيثبلدان الواستئناسا بما هو معمول به في جبائية إضافية للدولة 

على  بلغتوإرتفاعا في السنوات األخيرة نسبة األداء على القيمة المضافة شهدت 

%، 81%، المغرب: 80إسبانيا: %، 88، إيطاليا: %83البرتغال:  في سبيل المثال

في نسب األداء على واحدة ...، يقترح الترفيع بنقطة %02، الجزائر %81فرنسا: 

 %02إلى  %02ومن  %03إلى  %08ومن  %7إلى  %0من أي القيمة المضافة 

وبذلك تصبح نسب األداء المطبقة ابتداء من  8102وذلك ابتداء من غرة جانفي 

  .%02و %03و %7التاريخ المذكور 

 

 303االجراء بـ هذا  وتقدّر الموارد الجبائية اإلضافية للدولة المتأتية من

 مليون دينار سنويا تتوزع كما يلي:

 

  :%2إلى  %6من  -

    :%03إلى  %08من  -

 م. د.  85

 م. د. 43

 م. د. 845 :   %09إلى  %02من  -

 

من ناحية أخرى وبهدف تطوير نشاط النّقل الحديدي وتحسين البنية التحتية 
يجاب  عل  اإلتتااد الوطن  يقتر  اإل هتأثيرباعتبار للقطاع وتجديد األسطول 

التخفيض ف  نسبة األداء عل  القيمة المضافة الموّظفة عل  معّدات التّجهيز 
حلّيا والالزمة لنشاط النّقل وتطع الغيار الموردة الت  ليس لها مثيل مانوع م

خاّاة و أّن جّل المعدات الضرورية للقطاع يتّم  %6إل    %11الحديدي من 

 توريدها.
علما وأّن المعدات وتطع الغيار المانوعة محليّا الالّزمة للنقل الحديدي 

من شأن هذا اإلجراء التخفيض و %6تخضع لألداء عل  القيمة المضافة بنسبة 

لنقل الحديدي وهو ما يساهم ف  تحسين الوضعية المالية للشركة من كلفة نشاط ا
 الوطنية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس.
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 مراجعة المعلوم على االستهالك

 
 

 : 46 الفصل
 

 8المؤرخ في  0222لسنة  08يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد  (0

كما تّم تنقيحه والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على اإلستهالك  0222جوان 

 ويعوض بما يلي:وإتمامه بالنصوص الالحقة 
 

 المعلوم

 على اإلستهالك

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 07.10 ..................مصنوعات سكرية )بما فيها الشوكالته البيضاء(، ال تحتوي على الكاكاو. 01%

%10 

كاكاو، باستثناء تلك المدرجة بأرقام شوكالطه ومحضرات غذائية أخر تحتوي على 

 .......................................................... 021081و 021001التعريفة  

 02.10 م

 

 

 

%10 

 

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على 

كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة )خبز القربان( والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم 

 أوراق األرز والمنتجات المماثلةلمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، 

02.12 

 

%25 

وعصير خضر، غير مختمر وال مضاف إليه  )ذلك سالفة العنببما في (عصير فواكه 

 كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى.............................................

81.12 

 

 

 

%82 

 

خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاى أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو 

أســاسها البن أو الشاى أو المته؛ هندباء )شكوريا( محمصة غيرها من أبدال البن 

 ..…………………………………..……………ومركزاتهاالمحمصة وأرواحها وخالصاتها 

21.01 

 

82% 

 خردل ومساحيق دقيق مخلوطة؛ توابل للصلصات؛ ومحضرات محضرة صلصات

باستثناء التوابل المخلوطة الواردة  بعدد التعريفة الديوانية  محضر وخردل

801321211.............................................................................. 

80.13م  

 80.12 إحتوت على كاكاو.مثلجات )آيس كريم، بوظة ..إلخ( ومثلجات أخر صالحة لألكل، وإن  %82

 

 

01% 

 الغذائية المستحضرات باستثناء أخر مكان في داخلة وال مذكورة غير غذائية محضرات

 عن لإلقالع المدخنين يساعد الذي النوع من أخرى، أشكال أو علكة أو أقراص شكل في

 .................................801021 م التعريفة برقم المدرجة التدخين

80.10 

 

82% 

مياه بما فيها المعدنية  والمياه الغازية المحتوية على سكر  أو مواد تحلية أو منكهة، 

 ...........................ومشروبات أخرى غير  الكحولية.......................................

 88.18م

 88.13 جعة مصنفة ...................................................................................  د الصنتلتر 1.102

 د الهكتلتر7,211

 د الوحدة 000,80

 

 د الوحدة3,750

 

 د اللتر 0.2

 الخمور الّصبة المصنفة المسلمة للمعبئين................................................. -

 ..................االخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحد -
النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من األعناب  -

 الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحدا.............................

المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير األعناب الطرية أو من عصير  الخمور األخرى -

 العنب الطري والمعبأة في قوارير......................................................

 88.10م 

 88.12 الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية................ 011%

82% 

 

 88.10 مخمرة أخرى )شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثال(................مشروبات 



151 
 

 المعلوم

 على اإلستهالك

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 د الهكتلتر 00,111

%، 21كحول خام وكحول أثيل، غير  معّطل ال يقّل معيار الكحول الحجمي فيه عن  -

 الدولة.....................................................................ردئ الطعم لحساب 

22.07 

 

 

 د الهكتلتر 00,111

كحول خام وكحول أثيل، معطل من كّل الدرجات، ردئ الطعم، معدّ لإلستعمال  -

 المنزلي..........................................................................................

 

 

 

 د الهكتلتر 00,111

%، طيب الطعم، 21كحول أثيل غير معطل ال يقّل معيار الكحول الحجـمي فيه عن  -

األخرى لحساب معدّ إلنتاج المواد الصيدلية والعطورات واإلستعماالت الصناعية 

الدولة.............................................................................................
 

 

 

 د الهكتلتر 00,111

كحول أثيل  معّطل، من كّل الدرجات، طيب الطعم، معدّ إلنتاج المواد الصيدلية  -

 األخرى............................................والعطورات واإلستعماالت الصناعية 

 

 

 د الهكتلتر 271,111

كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم ،من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع  -

 .....................المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخّل.

 

 

 88.12م  بالتقطير ...................................................مشروبات روحية متحصل عليها  - 011%

011% 

011% 

 الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة..................... -

 ....................................................والتيبارين  واألنيزات والريكار الباستيس -

 

 80.10 تـبغ خام أو غير مصنع وفضالته ............................................................. 01%

 

032% 

لفائف غليظة )سيجار( وإن كانت مقطوعة األطراف ولفائف )سجاريلوس( ولفائف 

 من أبداله.............................................................عادية )سجائر( من تبغ أو 

80.18 

 

032% 

أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع ، تبغ متجانس أو مجدد خالصات و 

 أرواح تبغ............................................................................................

80.13 

 

%10 

 

 
32% 

 

ً أو مشذباً   رخام وترافرتين و إيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء- خاما

 .…………………………………………………………تـشذيباً أوليا

رخام وترافرتين وإيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي -

ألواح  كتل أو بغيره، إلى، ومرمر، مقطعا فقط، بالنشر أو 8.2ظاهري ال يقّل عن 

 ..………………………………………………………بشكل مستطيل

82.02م  

 

01% 

 

 

32% 

 

 ...خاماً أو مشذباً تـشذيباً أوليا  جرانيت وحجر رملي   وأحجار  أخر للنحت أو البناء، -

جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو  -

تشذيبًا أوليًا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح البناء، وإن كانت مشذبه 

 ............................بشكل مستطيل أو مربع........................................

 

  82.00م

  82.02م  .......................820201111دولوميت غير مكلـّس أو ملبـّد المدرج برقم التعريفة  32%

 87.12 ...............زيوت البترول الخام و زيوت المعادن الرفيعة الخام...........................  / هلد0.400

 87.01م بنزين من نوع رفيع .............................................................................. - د/هل 83,038

  بنزين من نوع رفيع خال من الرصاص ...................................................... - د/هل 00,328

  بنزين من نوع عادي ............................................................................. - د/هل 80,210

  الكربوريكتور(....................................بنزين الطائرات )كيروزان بما في ذلك  - د / هل 0,221

  وايت سبيريت غير معطل ....................................................................... - د / هل 0,021

  ....................................................................................بترول للتشعيل  - د/هل 3,201

  ......................................................................................عادي غازوال - د/هل 08,000

  .............................................................غازوال ذو نسبة كبريت منخفضة  - د/هل 82,0020

  فيول وايل منزلي ................................................................................. - كلغ011د/2,021

  ..................................................................................فيول وايل خفيف  - كلغ011د/ 3,211

  فيول وايل ثقيل .................................................................................... - كلغ011د/ 8,170

 كلغ011د / 1,227

 د / هل 0,875

 د / هل 0,021

 

 التشحيم أو التنظيف .......................................................................زيوت  -

 والبرافين ......................................................................... زيوت الفزلين -

 ..........................سبيريت المعطل ............................... غيرها ما عدا الوايت-
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 المعلوم

 على اإلستهالك

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 

 د/طن2,820

 

 د/طن00,711

 د/م مكعب1,003

 

غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير ال يتعدى وزنها الصافي ثالثة عشر كيلو  -

 غراما..................................................................................................

النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثالثة عشر  غاز -

 كيلو غراما ............................................................................................

 ...........الغاز الطبيعي المعدّ لإلستعمال كوقود للعربات السيارة.......................... -

 

 87.00م 

01% 

مخاليط مواد عطرية ومخاليط )بما فيها المحاليل الكحولية( قاعدتها مادة أو أكثر من هذه 

المواد العطرية، من األنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة، محضرات أخر قاعدتها 

 المشروبات............................مواد عطرية من األنواع المستعملة في صناعة 

33.18 

   

 33.13 ....................................................(.........تواليت) تجميل ومياه عطــور 82%

 

 

82% 

 بما( األدوية غير) بالبشرة للعناية ومستحضرات( ماكياج) زينة أو تجميل مستحضرات

 بأظافر العناية محضرات( برنز) التسمير ومحضرات الشمس من الوقاية محضرات فيها

 ...............................................................  القدم وأظافر اليدين

33.10 

 02.03 ورق سجائر وإن كان مهيأ في قالب دفاتر وأنابيب........................................... 01%

21% 

نصب وبناء )عدا حجر األردواز( مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا أحجار  -

؛ مكعبات الفسيفساء )الموزاييك( وما يماثلها، من  02.10األصناف المذكورة في البند 

حجر طبيعي )بما فيه األردواز(، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من 

 ...............................ا  ............حجر طبيعي )بما فيه األردواز(، ملونة إصطناعيّ 

02.18 

 

21% 

بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من حجر رملي، 

 .......021721811المدرجة برقم التعريفة 

 02.17م 

21% 

يماثلها، من حجر رملي، بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء وما 

 .....................................021221202و 021221200المدرجة برقمي التعريفة 

 02.12م 

 

82% 

 أو المكتب أو التواليت أو المطبخ أو للمائدة المستعملة األنواع من زجاج من أدوات

  الكريستال..................................... من المماثلة، أو لإلستعماالت الداخلي التزيين

 71.03 م

82% 

لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وإن كان مشغوالً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، وال 

 مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.
11.11 

82% 

باستثناء المعد لإلستعمال  وال منظومماس، وإن كان مشغوالً، ولكن غير مركب أل

 ……………………………………………………………………………………… الصناعي

 11.12 م

82% 

مــاس( وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة لأحجار كريمة )عــدا األ

ماس( وأحجار لولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة )عدا األ

باستثناء ذات شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 

 ..........................................................................اإلستعمال الصناعي.

 11.17 م

82% 

صنفة، ولكن أحجار كريمـة أو شبه كريمة تـركيبيـة أو مجــددة، وإن كانت مشغولة أو م

غير مجمعة بخيوط وال مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير 

 باستثناء المعدة لإلستعمال الصناعي.مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 

 11.17 م

82% 

باستثناء المعدة تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية 

 .................................................................................لإلستعمال الصناعي.
 11.17 م

 

%25 

ذهب )بما فى ذلك الذهب المطلى بالبالتين(، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل 

 ................باستثناء السبائك والذهب المعد لإلستعمال في الجراحة الطبية.  مسحوق 
 11.11 م

 11.11 . ....................................بالتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق %25
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 المعلوم

 على اإلستهالك

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 

 

 

 

 

 

 

سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل األشخاص )عدا 

ذلك سيارات "البريك" وسيارات ( بما في ةمن التعريفة الديواني 27. 18الداخلة في البند 

 السباق :

 

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة يتّم اإلشتعال فيها بغير  -

مقاعد المخصصة  2أو  2الضغط  بإستثناء سيارات اإلسعاف والعربات السيارة ذات 

والمؤسسات قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين 

 واألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعية :

 27.13م 

%63 
صم 0111* سعة إسطوانتها ال تتجاوز 

3
.........................................................  

صم  0111* سعة إسطوانتها تتعدى  %69
3
صم 0311وال تتجـاوز  

3 
…...................….  

صم 0311* سعة إسطوانتها تتعدى  %125
3
صم 0211وال تتجـاوز  

 3
.............................  

صم 0211* سعة إسطوانتها تتعدى  %157
3
صم 0711وال تتجـاوز  

3
.............................  

صم 0711* سعة إسطوانتها تتعدى  %803
3 

صم 8111وال تتجـاوز 
3
 ...........................  

صم 8111* سعة إسطوانتها تتعدى  %250
3
 ............................................................  

 

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة يتّم اإلشتعال فيها بالضغط   -

 2أو  2والعربات السيارة ذات )ديازال أو نصف ديازال( بإستثناء سيارات اإلسعاف 

مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين 

والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون 

 اإلجتماعية  :

 

صم 0211*سعة إسطوانتها  ال تتجاوز  %94
3 

 .....................................................  

صم 0211سعة إسطوانتها تتعدى * %100
3
صم 0711وال تتجــاوز  

3
............................  

صم 0711*سعة إسطوانتها تتعدى  %157
3
صم 0211وال تتجـاوز  

3  
............................  

صم 0211*سعة إسطوانتها تتعدى  %238
3
صم 8011وال تتجـاوز  

3
.............................  

صم 8011*سعة إسطوانتها تتعدى  %263
3
صم  8311وال تتجـاوز  

3
 ...........................  

صم 8311*سعة إسطوانتها تتعدى  %300
3
صم 8211وال تتجاوز  

3
..............................  

صم 8211*سعة إسطوانتها تتعدى  %334
3

.............................................................  
 

 

 

 

%75 

 

%50 

 

عربات متعدّدة األغراض، يمكن استعمالها لنقل األشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد 

 كغ: 3211مقاعدها ثالثة باعتبار مقعد السائق و ال يتعدّى وزنها الجملي 

 

مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة  -

 ..................................... 27108022إلى  27108030الدّيوانيّة من 

مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال فيها بالّشرر والمدرجة بأعداد التعريفة  -

 .................................... 27103022إلى  27103030الدّيوانيّة من 

 27.10م 

 

 

 

 

 

%80 

%001 

 دراجات نارية ودراجات بمحركات إضافية بإستثناء المجهزة بثالث عجالت :

صم  21* سعة إسطوانتها تفوق 
3
صم 082وال تتجاوز  

3
.................................... 

صم 082سعة إسطوانتها تفوق * 
3 

............................................................... 

 

 27.00م 

 

 ...............................................يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة  %100

 

 22.13م 

 

%82 

أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض اإلستحمام 

واألدواش المجهزة بـ"الجاكوزي"، المدرجة برقم التعريفة 

210201210................................................................................ 

 21.02م 

 

%21 

 الزمنية الفترات قياس ساعات فيها بما مماثلة وساعات جيب وساعات يد ساعات

 …… ثمينة معادن من بقشرة مكسوة عادية معادن من أو ثمينة معادن من بظروف

20.10 
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 المعلوم

 على اإلستهالك

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

%21 

 مكسوة عادية معادن من أو ثمينة معادن من بظروف ساعة حركة بعدة ومنبهات ساعات

 ......................……………………………ثمينة معادن من بقشرة

  13-20 

 

%21 

 من وأجزاؤها الساعات صناعة ألصناف وصناديق وعلب الساعات وأساور ظروف -

 ........................... ثمينة معادن من بقشرة مكسوة عادية معادن من أو ثمينة معادن

 من

 20.00 م

 إلى

 20.03 م

 22.10م  ورق اللعب بإستثناء ورق اللّعب المعدّ لتنمية القدرات الذهنية لألطفال................. %01

 

 

 8118لسنة  010من القانون عدد  02ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل  (8

 كما يلي: 8113المتعلق بقانون المالية لسنة  8118ديسمبر  07المؤرخ في 

عـدد 

 التعريفة

 الديوانية

 

 جــــاتوبيـان المنتـ

نسبة المعلوم 

على 

 اإلستهالك

%  

 

 27.13م 

 

 

عدا الداخلة ساسا لنقل األشخاص ) أسيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصّممة  -

 من التعريفة الديوانية ( بما في ذلك سيارات " البريك " وسيارات السباق : 11.12في البند 

يتّم اإلشتعال فيها بغير الضغط  أو دّوارة  عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة -

 : باستثناء سيارات اإلسعاف 

  صم  1711سعة إسطوانتها ال تتجاوز
7
 .........................................................  

  صم 1711تتعدى  سعة إسطوانتها
7 

صم 1711وال تتجاوز 
7
 ............................... 

 صم 1711 تتعدى سعة إسطوانتها
7

 صم 1111وال تتجاوز  
7   

.............................. 

 صم 1111 تتعدى سعة إسطوانته
7
صم 2111وال تتجاوز  

7
.................................. 

 صم 2111 تتعدى سعة إسطوانتها
7

 
 

.......................................................... 

 

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس يتّم اإلشتعال فيها بالضغط )ديزل أو نصف ديزل (  -

 باستثناء سيارات اإلسعاف   :

  صم 1111ال تتجاوز  إسطوانتهاسعة
7
 ....................................................... 

 صم 1111 تتعدى سعة إسطوانتها
7
صم 1011وال تتجاوز  

7
 ............................ 

 صم 1011 تتعدى سعة إسطوانتها
7
صم 2111وال تتجاوز  

7
 ............................ 

 صم 2111 تعدىت سعة إسطوانتها
7
صم 2711وال تتجاوز  

7
 ............................ 

  صم 2711 تتعدىسعة إسطوانتها
7
 صم 2711وال تتجاوز  

7
............................ 

 صم 2711 تتعدى سعة إسطوانتها
7.

........................................................... 
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من  33" الواردة بالجدول المنصوص عليه بالفصل %01تعّوض نسبة "  (3

المتعلّق بقانون  8100أوت  00المؤرخ في  8100لسنة  20القانون عدد 

 ".%03، بنسبة "8100المالية التكميلي لسنة 

 

معلوم االستهالك المطبق على العربات السيارة الواردة  %31يخفّض بنسبة  (4

 بالنسبة إلى السيارات المجّهزة بمحّرك مزدوج 27.13بعدد التعريفة الديوانية 

 .بائيرحراري وكه

 

ديسمبر  82المؤرخ في  0227لسنة  22من القانون عدد 00يلغى الفصل  (5

 .0222المتعلق بقانون المالية لسنة  0227
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 مراجعة المعلوم على االستهالك

 

 شرح األسباب

 (46)الفصل 
 

وتم ّحصر المنتجات المعنية به  0222سنة   تم إرساء المعلوم على االستهالك منذ

بين  وتتراوح النسب المطبقة حاليا بقائمة محددة باعتبارها ذات صبغة كمالية. 

المعلوم على  عالوة  على األداء على القيمة المضافة. ويطبق  %807و 01%

 . االستهالك

 

 للمعلوم على االستهالك على غرار:المنتجات وتخضع بعض 

 

 ،%82الغازية بنسبة  والمشروباتالعصير  -

 ،%01والتبغ الخام بنسبة %  032التبغ المصنّع بنسبة  -

 ،%32أحجار النصب والبناء والبالط والترابيع بنسبة  -

 ، %01والدولوميت بنسبة الرخام والترافرتين والجرانيت  -

حسب سعة  %807و %21سب تتراوح بين بنالسياحية ت السيارا -

حسب  %22و % 01األسطوانة بالنسبة للنظام العام و بنسب تتراوح بين 

 .األسطوانة بالنسبة لوكالء بيع السياراتسعة 

مراجعة قائمة المنتجات الخاضعة  8100وقد تّم بمقتضى قانون المالية لسنة  

 يها وذلك من خالل:عل سب الموظفةللمعلوم على االستهالك والن

توحيد المعلوم على اإلستهالك الموظف على الجعة بصرف النظر عن  -

 دينار للصنتلتر. 1.102يف وسائل التعليب )قارورة أو علبة( وذلك بتوظ

 0.2وذلك بتوظيف الخمور  توحيد المعلوم على اإلستهالك الموظف على -

 تر.دينار لل

 المعلوم على اإلستهالك الموظف على المشروبات الكحولية التخفيض في  -

من القيمة بصرف  %21إلى  %023و  %322نسب تتراوح بين من 

 النظر عن نوعية المنتوج وبصرف النظر عن التصنيف.

 على بعض المنتجاتعلى اإلستهالك الموظف التخفيض في نسب المعلوم  -

إلى  %82الخام والمصنع من رانيت جعلى غرار الرخام وال األخرى

01% . 
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حذف المعلوم بالنسبة إلى بعض المنتجات األخرى كمستحضرات التجميل  -

القهوة والشاي وآالت وكذلك والعطورات والساعات وأجهزة التدليك بالماء 

 التكييف والعجالت المطاطية.

 :يقترح ولغاية تعبئة موارد جبائية إضافية، 

  منتجات، المعلوم على االستهالك المطبق على بعض الالترفيع في نسب

 :خاصة بــ ويتعلق األمر

وأحجار  %32إلى  %01والغرانيت في شكل ألواح و كتل من  الرخام -

بالنسبة للرخام  %01مع المحافظة على نسبة  %21إلى  %32النصب والبناء من 

 في شكله الخام.

 ،%01 إلى هل/د02و هل/د 80 من الكحولية المستحضرات -

 ،%011حاليا إلى  %21المشروبات الكحولية من  -

التي تخضع إلى نسب  السيارات السياحية والسيارات متعددة األغراض -

عند االقتناء  %22و  %01حسب النظام العام وبين  %807و %21تتراوح بين 

مع المحافظة  %82بــوذلك بالترفيع في النسب المطبقة  لدى وكالء بيع السيارات

خيول  0المعمول بها بالنسبة للسيارات ذات قوة  %01 على النسبة المخفضة

 باعتبارها موجهة للفئات متوسطة الدخل،عند اقتنائها لدى وكالء البيع جبائية 

إلى  %21من  3صم 082الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتها  -

الدراجات النارية التي تقل سعة اسطوانتها عن  إعفاءمع المحافظة على  011%

بالنسبة للدراجات النارية التي تتراوح سعة اسطوانتها  %21وعلى نسبة  3صم 21

 ،3صم 082و  3صم 21بين 

حاليا إلى  %31اليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أوالرياضة من -

011%، 

 ويتعلق األمر األخرى منتجاتلمعلوم على االستهالك بعض الإخضاع ل ،

 :ـبخاصة 

 ،(%01الشوكالطة والمصنوعات السكرية والفطائر والكعك ) -

 ،(%82خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي) -

 ،(%82صلصات محضرة) -

 ،(%82مثلجات) -

 (%82العطور و مستحضرات التجميل ) -
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 ،(%21بالط وترابيع) -

 ،(%82أدوات من زجاج ) -

 ،(%82وبالتين)لؤلؤ طبيعي، ألماس، أحجار كريمة  -

 ،(%82أجهزة التدليك بالماء) -

 من بقشرة مكسوة عادية معادن من أو ثمينة معادن من بظروفساعات  -

 .(50%) ثمينة معادن

 0222لسنة  08قانون عدد بالملحق الالجدول  تنقيحوعلى هذا األساس يقترح 

 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على اإلستهالك. 0222جوان  8المؤرخ في 

ناحية أخرى، تخضع السيارات السياحية والسيارات متعددة األغراض عند  من

 % 22و %01البيع من قبل وكالء بيع السيارات  إلى نسب تفاضلية تتراوح بين 

في نسب المعلوم الموظف على  %82بــحسب سعة األسطوانة. ويقترح الترفيع 

مع المحافظة  حسب سعة االسطوانة بصفة تصاعدية هذا الصنف من السيارات

بالنسبة إلى السيارات السياحية ذات  %01بــ على نسبة المعلوم على االستهالك

 .خيول جبائية المقتناة لدى وكالء البيع 0قوة 

هذا وبهدف التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملّوثة يقترح 

لسيارات في نسبة المعلوم على االستهالك الموّظفة على ا %31التخفيض بنسبة 

الواردة بعدد التعريفة الديوانية  المجّهزة بمحّرك مزدوج حراري وكهربائي

27.13  . 

من جهة أخرى تخضع اليخوت وقوارب النزهة والرياضة حاليا للمعلوم على 

 .%011والتي يقترح الترفيع في هذه النسبة إلى  %31االستهالك بنسبة 

تخضع قوارب النزهة  0222لسنة من قانون المالية  00وطبقا ألحكام الفصل 

من  22.13مترا المدرجة بالعدد  00والرياضة والزوارق التي يتجاوز طولها 

تعريفة المعاليم الديوانية والمعدّة لالستثمارات المنجزة في القطاع السياحي للمعلوم 

من مجلة  20وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل  %01على االستهالك بنسبة 

 ارات.تشجيع االستثم

وحيث أنّه لم يتم مواصلة العمل بهذا االمتياز بمقتضى القانون المتعلق 

بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية الذي ألغى وعّوض أحكام مجلّة تشجيع 

االستثمارات، فإنّه يقترح إلغاء الفصل المذكور باعتباره مرتبط بمجلة تشجيع 

 االستثمارات التي تّم انهاء العمل بها.
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 الموظفة علىالمقترحة  النسب الحالية والنسب انالتالي نويبيّن الجدوال

 :المنتجات الخاضعة للمعلوم على اإلستهالك 
 المعلوم

 على اإلستهالك

 المقترح

 

 المعلوم

 على اإلستهالك

 الحالي
 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

01% 

- 

البيضاء(، ال تحتوي على مصنوعات سكرية )بما فيها الشوكالته 

 .......الكاكاو.

07.10 

%10 

 
- 

شوكالطه ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو، باستثناء تلك المدرجة 

 ................................................ 021081و 021001بأرقام التعريفة  

 02.10 م

 

 

 

%10 

 
- 

منتجات المخابز، وإن كانت خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من 

تحتوى على كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة )خبز القربان( والبراشيم الفارغة 

من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، أوراق 

 .................................األرز والمنتجات المماثلة .

02.12 

 

%25 

 

%82 

وعصير خضر، غير مختمر وال  )في ذلك سالفة العنب بما(عصير فواكه 

 ........مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى..........

 

81.12 

 

 

%82 

 

 

- 

خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاى أو مته ومحضرات أساسها هذه 

المنتجات أو أســاسها البن أو الشاى أو المته؛ هندباء )شكوريا( محمصة 

 ……..………ومركزاتهاغيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخالصاتها 

21.01 

 

 

82% 

- 

 ومساحيق دقيق مخلوطة؛ توابل للصلصات؛ ومحضرات محضرة صلصات

باستثناء التوابل المخلوطة الواردة  بعدد التعريفة  محضر وخردل خردل

 .….……………………………………801321211الديوانية 

80.13م  

 

%82 
- 

مثلجات )آيس كريم، بوظة ..إلخ( ومثلجات أخر صالحة لألكل، وإن إحتوت 

 ..…………………………………………………على كاكاو

80.12 

 

 

 

01% 

 

01% 

 

01% 

 

 

 

- 

 

 الهكتلتر/ د02,111

 

 الهكتلتر/ د80,111

 باستثناء أخر مكان في داخلة وال مذكورة غير غذائية محضرات -

 النوع من أخرى، أشكال أو علكة أو أقراص شكل في الغذائية المستحضرات

 م التعريفة برقم المدرجة التدخين عن لإلقالع المدخنين يساعد الذي

801021........................................................................ 

المستحضرات الكحولية المركبة من األنواع المستعملة في صناعة  -

 .............................................المشروبات الكحولية..............

لمشروبات ملة في صناعة االمستحضرات الكحولية غير تلك المستع -

 ……………………………………………………الكحولية

80.10 

 

25% 

 

82% 

مياه بما فيها المعدنية  والمياه الغازية المحتوية على سكر  أو مواد تحلية أو  -

 ................................منكهة، ومشروبات أخرى غير  الكحولية.............

 88.18م

 88.13 .............. .......................................جعة مصنفة ....................... - د الصنتلتر 1.102 د الصنتلتر 1.102

 د الهكتلتر7,211

 د الوحدة 000,80

 

 د الوحدة3,750

 

 د اللتر 0.2

 د الهكتلتر7,211

 د الوحدة 000,80

 

 د الوحدة3,750

 

 د اللتر 0.2

 .....................................للمعبئين.....الخمور الّصبة المصنفة المسلمة  -

 .........الخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحد -

النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من  -

 .....األعناب الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحدا

الخمور األخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير األعناب الطرية أو  -

 ...............................من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير........

 88.10م 

 

%100 50% 

الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد  -

 ....………………………………………………عطرية

88.12 

 88.10 مشروبات مخمرة أخرى )شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثال(... - 82% 82%
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 المعلوم

 على اإلستهالك

 المقترح

 

 المعلوم

 على اإلستهالك

 الحالي
 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 د الهكتلتر 00,111

 

 د الهكتلتر 00,111

كحول خام وكحول أثيل، غير  معّطل ال يقّل معيار الكحول الحجمي فيه  -

 ......................................%، ردئ الطعم لحساب الدولة..21عن 

22.07 

 

 د الهكتلتر 00,111

 

 د الهكتلتر 00,111

كحول خام وكحول أثيل، معطل من كّل الدرجات، ردئ الطعم، معدّ  -

 ..........................................................لإلستعمال المنزلي....

 

 

 

 د الهكتلتر 00,111

 

 

 د الهكتلتر 00,111

%، 21معيار الكحول الحجـمي فيه عن  كحول أثيل غير معطل ال يقلّ  -

طيب الطعم، معدّ إلنتاج المواد الصيدلية والعطورات واإلستعماالت 

...................................................الصناعية األخرى لحساب الدولة..
 

 

 

 د الهكتلتر 00,111

 

 د الهكتلتر 00,111

طيب الطعم، معدّ إلنتاج المواد كحول أثيل  معّطل، من كّل الدرجات،  -

 ............الصيدلية والعطورات واإلستعماالت الصناعية األخرى.....

 

 

د  271,111

 الهكتلتر

 

د  271,111

 الهكتلتر

كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم ،من جميع الدرجات، مخصص أساسا  -

 ....الخّل.لصنع المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة 

 

 

 88.12م  ......................................مشروبات روحية متحصل عليها بالتقطير .. - 21% 011%

011% 

011% 

21% 

21% 

 ........الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة -

 ..........................والتيبارين ..... واألنيزات والريكار الباستيس -

 

 80.10 ..................................تـبغ خام أو غير مصنع وفضالته ...... - 01% 01%

 

032% 

 

032% 

لفائف غليظة )سيجار( وإن كانت مقطوعة األطراف ولفائف )سجاريلوس(  -

 ………………………ولفائف عادية )سجائر( من تبغ أو من أبداله

80.18 

 

032% 

 

032% 

أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع ، تبغ متجانس أو مجدد  -

 ..................................................خالصات و أرواح تبغ............

80.13 

 
 

%10 

 

 

32% 

 

 

%10 

 

 

%10 

 

ً أو   رخام وترافرتين و إيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء- خاما

 .………………...........………………………مشذباً تـشذيباً أوليا

رخام وترافرتين وإيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل -

، ومرمر، مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى 8.2نوعي ظاهري ال يقّل عن 

 .............................................................ألواح بشكل مستطيلكتل أو

82.02م  

 

 

01% 

 

 

32% 

 

 

%10 

 

 

%10 

 

ً أو مشذباً   جرانيت وحجر رملي   وأحجار  أخر للنحت أو البناء، - خاما

 ...................................................................تـشذيباً أوليا

جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى  -

أو البناء، وإن كانت مشذبه تشذيبًا أوليًا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو  للنحت

 ........................بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع..........

 

  82.00م

  82.02م  ...........820201111دولوميت غير مكلـّس أو ملبـّد المدرج برقم التعريفة  - 01% 32%

 87.12 ...............زيوت البترول الخام و زيوت المعادن الرفيعة الخام............... - / هلد0.400 / هلد0.400

 87.01م ........................................بنزين من نوع رفيع ................. - د/هل 83,038 د/هل 83,038

  .............................من الرصاص ...... بنزين من نوع رفيع خال - د/هل 00,328 د/هل 00,328

  ..................................بنزين من نوع عادي ............................... - د/هل 80,210 د/هل 80,210

  ................بنزين الطائرات )كيروزان بما في ذلك الكربوريكتور(.... - د / هل 0,221 د / هل 0,221

  .........................................وايت سبيريت غير معطل .................. - د / هل 0,021 د / هل 0,021

  ...........................................بترول للتشعيل .............................. - د/هل 3,201 د/هل 3,201

  ................................................................عادي غازوال - د/هل 08,000 د/هل 08,000

  ..........................................غازوال ذو نسبة كبريت منخفضة  - د/هل 82,0020 د/هل 82,0020

  ......................................................................فيول وايل منزلي  - كلغ011د/2,021 كلغ011د/2,021

  .............................فيول وايل خفيف ......................................... - كلغ011د/ 3,211 كلغ011د/ 3,211

  ........................................................................فيول وايل ثقيل  - كلغ011د/ 8,170 كلغ011د/ 8,170

  .................................زيوت التشحيم أو التنظيف .................. - كلغ011د / 1,227 كلغ011د / 1,227
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 المعلوم

 على اإلستهالك

 المقترح

 

 المعلوم

 على اإلستهالك

 الحالي
 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 د / هل 0,875

 د / هل 0,021

 د / هل 0,875

 د / هل 0,021

 ....................................والبرافين ................. زيوت الفزلين -

 ..............................سبيريت المعطل ........ غيرها ما عدا الوايت-

 

 

 د/طن2,820

 

 د/طن00,711

 د/م مكعب1,003

 

 

 د/طن2,820

 

 د/طن00,711

 د/م مكعب1,003

 

قوارير ال يتعدى وزنها الصافي ثالثة غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في  -

 ................................عشر كيلو غراما.................................

غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي  -

 ...................................................ثة عشر كيلو غراما ......ثال

 ..............كوقود للعربات السيارة..... الغاز الطبيعي المعدّ لإلستعمال -

 

 87.00م 

%01  

مخاليط مواد عطرية ومخاليط )بما فيها المحاليل الكحولية( قاعدتها مادة أو 

أكثر من هذه المواد العطرية، من األنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة، 

محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية من األنواع المستعملة في صناعة 

 المشروبات............................

33.18 

 د الهكتلتر 02,111 %01

المستحضرات الكحولية المركبة من األنواع المستعملة في صناعة  -

 ................................................المشروبات الكحولية...........

33.18 

في صناعة المشروبات  المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة - د الهكتلتر 80,111 

 .الكحولية

 

 33.13 .........................................(...تواليت) تجميل ومياه عطــور - - 82%

 

 

82% 

 

 

- 

 غير) بالبشرة للعناية ومستحضرات( ماكياج) زينة أو تجميل مستحضرات -

( برنز) التسمير ومحضرات الشمس من الوقاية محضرات فيها بما( األدوية

 .....................................  القدم وأظافر اليدين بأظافر العناية محضرات

33.10 

 02.03 وأنابيب................................ورق سجائر وإن كان مهيأ في قالب دفاتر  - - 01%

21% 

 

 

 

32% 

أحجار نصب وبناء )عدا حجر األردواز( مشغولة وأصناف مصنوعة منها،  -

؛ مكعبات الفسيفساء )الموزاييك( وما 02.10عدا األصناف المذكورة في البند 

حبيبات يماثلها، من  حجر طبيعي )بما فيه األردواز(، وإن كانت على حامل؛ 

 ...ز(، ملونة إصطناعيّا ..وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي )بما فيه األردوا

02.18 

 

21% 

 

- 

بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من 

 ........................021721811حجر رملي، المدرجة برقم التعريفة 

 02.17م 

21% 

 

- 

خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من  بالط وترابيع

 …021221202و 021221200حجر رملي، المدرجة برقمي التعريفة 

 02.12م 

 

82% 

 

- 

 أو التواليت أو المطبخ أو للمائدة المستعملة األنواع من زجاج من أدوات -

 من المماثلة، أو لإلستعماالت الداخلي التزيين أو المكتب

  .....................................................................الكريستال...

 71.03 م

82% 

 

 

- 

ً ولكن غير مجمع  لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وإن كان مشغوالً أو مصنفا

بخيوط، وال مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة 

 ......................................................................مؤقتة لسهولة النقل.

11.11 

82% 

 

- 

باستثناء المعد  ماس، وإن كان مشغوالً، ولكن غير مركب وال منظومأل

 .……………………………………………………………… لإلستعمال الصناعي

 11.12 م

82% 

 

 

 

- 

كريمة، وإن كانت مشغولة أو مــاس( وأحجار شبه لأحجار كريمة )عــدا األ

مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة )عدا 

ماس( وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لاأل

 ...........................باستثناء ذات اإلستعمال الصناعي.لسهولة النقل 

 11.17 م

82% 

 

 

 

- 

أحجار كريمـة أو شبه كريمة تـركيبيـة أو مجــددة، وإن كانت مشغولة أو 

مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة 

تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 

 باستثناء المعدة لإلستعمال الصناعي.

 11.17 م
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 المعلوم

 على اإلستهالك

 المقترح

 

 المعلوم

 على اإلستهالك

 الحالي
 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

82% 

 

- 

تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية 

 ..............................................باستثناء المعدة لإلستعمال الصناعي.
 11.17 م

 

%25 
 

 

- 

ذهب )بما فى ذلك الذهب المطلى بالبالتين(، بأشكال خام أو نصف مشغولة 

عد لإلستعمال في الجراحة باستثناء السبائك والذهب الم أو بشكل مسحوق 

 .…………………………………………………………………………………الطبية

 11.11 م

 11.11 ..........................بالتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق - %25

 

 

 

 

 

 

 

 

األشخاص سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل  

( بما في ذلك سيارات ةمن التعريفة الديواني 27. 18)عدا الداخلة في البند 

 "البريك" وسيارات السباق :

 

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة يتّم اإلشتعال فيها  -

مقاعد  2أو  2بغير الضغط  بإستثناء سيارات اإلسعاف والعربات السيارة ذات 

ا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية المخصصة قصر

بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة 

 لوزارة الشؤون اإلجتماعية :

 

 27.13م 

صم 0111* سعة إسطوانتها ال تتجاوز  %50 %63
3

....................................  

صم  0111* سعة إسطوانتها تتعدى  %55 %69
3
صم 0311وال تتجـاوز  

3 
…......  

%125 011% صم 0311* سعة إسطوانتها تتعدى  
3
صم 0211وال تتجـاوز  

 3
.........  

%157 082% صم 0211* سعة إسطوانتها تتعدى  
3
صم 0711وال تتجـاوز  

3
.............  

صم 0711* سعة إسطوانتها تتعدى  %170 %803
3 

صم 8111وال تتجـاوز 
3
 ........  

صم 8111* سعة إسطوانتها تتعدى  %200 %250
3
 ...............................................  

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة يتّم اإلشتعال فيها  -  

والعربات بالضغط  )ديازال أو نصف ديازال( بإستثناء سيارات اإلسعاف 

مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل  2أو  2السيارة ذات 

الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من قبل 

 المصالح المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعية  :

 

 

صم 0211*سعة إسطوانتها  ال تتجاوز  %75 %94
3 

 ....................................  

صم 0211سعة إسطوانتها تتعدى * %80 %100
3
صم 0711وال تتجــاوز  

3
...........  

%157 082% صم 0711*سعة إسطوانتها تتعدى  
3
صم 0211وال تتجـاوز  

3  
...........  

%238 021% صم 0211*سعة إسطوانتها تتعدى  
3
صم 8011وال تتجـاوز  

3
.................  

صم 8011*سعة إسطوانتها تتعدى  %210 %263
3
صم  8311وال تتجـاوز  

3
 ..........  

صم 8311*سعة إسطوانتها تتعدى  %240 %300
3
صم 8211وال تتجاوز  

3
.............  

صم 8211*سعة إسطوانتها تتعدى  %267 %334
3

..............................................  

 

 

 

 

 

%75 

 

%50 

عربات متعدّدة األغراض، يمكن استعمالها لنقل األشخاص ولنقل البضائع،  

يفوق عدد مقاعدها ثالثة باعتبار مقعد السائق و ال يتعدّى وزنها الجملي 

 كغ: 3211

 

مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد  -

 ................ 27108022إلى  27108030التعريفة الدّيوانيّة من 

مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال فيها بالّشرر والمدرجة بأعداد  -

 ................. 27103022إلى  27103030التعريفة الدّيوانيّة من 

 27.10م 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 
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 المعلوم

 على اإلستهالك

 المقترح

 

 المعلوم

 على اإلستهالك

 الحالي
 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 

%80 

%001 

 

 

21%  

    دراجات نارية ودراجات بمحركات إضافية بإستثناء المجهزة بثالث 

 عجالت :

صم  21* سعة إسطوانتها تفوق 
3
صم 082وال تتجاوز  

3
........................ 

صم 082سعة إسطوانتها تفوق * 
3 

................................................... 

 

 27.00م 

 

 

%100 31%  ..................................يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة  

 

 22.13م 

 

 

%82 

 

- 

أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض  -

اإلستحمام واألدواش المجهزة بـ"الجاكوزي"، المدرجة برقم التعريفة 

210201210.............. 

 21.02م 

 

%21 

 

- 

 الفترات قياس ساعات فيها بما مماثلة وساعات جيب وساعات يد ساعات -

 من بقشرة مكسوة عادية معادن من أو ثمينة معادن من بظروف الزمنية

 ............ ثمينة معادن

20.10 

 

%21 

 

- 
 معادن من أو ثمينة معادن من بظروف ساعة حركة بعدة ومنبهات ساعات -

 ثمينة................................. معادن من بقشرة مكسوة عادية

  13-20 

 

%21 

 

- 

 الساعات صناعة ألصناف وصناديق وعلب الساعات وأساور ظروف -

 معادن من بقشرة مكسوة عادية معادن من أو ثمينة معادن من وأجزاؤها

 ............................................................................... ثمينة

 من

 20.00 م

 إلى

 20.03 م

اللّعب المعدّ لتنمية القدرات الذهنية ورق اللعب بإستثناء ورق  - 01% %01

 لألطفال........

 22.10م 
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 نسب المعلوم على االستهالك المقترحة بالنسبة لوكالء بيع السيارات 
 

نسبة 

المعلوم 

على 

االستهالك 

المقترحة 

بالنسبة 

 للوكالء

(%) 

نسبة 

المعلوم على 

االستهالك 

بالنسبة 

 للوكالء

(%) 

التعريفة عدد  

 الديوانية

 

 

 

 

 

 

 

 

سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل  

من التعريفة الديواني( بما  27. 18األشخاص )عدا الداخلة في البند 

 السباق:في ذلك سيارات "البريك" وسيارات 

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دّوارة يتّم  -

فيها بغير الضغط  بإستثناء سيارات اإلسعاف والعربات اإلشتعال 

مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين  2أو  2السيارة ذات 

والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات 

واألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة 

 الشؤون اإلجتماعية :

 

 27-13م 

صم 0111إسطوانتها ال تتجاوز * سعة  00 20
3

...........................  

صم  0111* سعة إسطوانتها تتعدى  00 20
3
صم 0311وال تتجـاوز  

3 
  

صم 0311* سعة إسطوانتها تتعدى  31 38
3
صم 0211وال تتجـاوز  

 3
.  

صم 0211* سعة إسطوانتها تتعدى  32 48
3
صم 0711وال تتجـاوز  

3
.  

صم 0711إسطوانتها تتعدى * سعة  28 65
3 

صم 8111وال تتجـاوز 
3
   

صم 8111* سعة إسطوانتها تتعدى  07 84
3
 ..............................  

عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دّوارة يتّم  -  

اإلشتعال فيها بالضغط  )ديازال أو نصف ديازال( بإستثناء 

مقاعد  2أو  2السيارة ذات سيارات اإلسعاف والعربات 

المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات 

المعتنية بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من قبل 

 المصالح المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعية  :

 

صم 0211*سعة إسطوانتها  ال تتجاوز  32 48
3 

 .........................  

صم 0211سعة إسطوانتها تتعدى * 32 48
3
صم 0711وال تتجــاوز  

3
.  

صم 0711*سعة إسطوانتها تتعدى  01 50
3

صم 0211وال تتجـاوز  
3  

......................... 

 

صم 0211*سعة إسطوانتها تتعدى  22 69
3
صم 8011وال تتجـاوز  

3
..  

79 

 

صم 8011*سعة إسطوانتها تتعدى  03
3
صم  8311وال تتجـاوز  

3
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صم 8311*سعة إسطوانتها تتعدى  71 88
3
صم 8211وال تتجاوز  

3
..  

صم 8211*سعة إسطوانتها تتعدى  22 110
3

...............  

 

 

 

 

03 

 

 

13 

 

 

 

 

 

01 

 

 

10 

عربات متعدّدة األغراض، يمكن استعمالها لنقل األشخاص ولنقل 

باعتبار مقعد السائق و ال يتعدّى البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثالثة 

 كغ: 3211وزنها الجملي 
 

مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد  -

 27108022إلى  27108030التعريفة الدّيوانيّة من 
  

مجهزة بمحركات يتّم اإلشتعال فيها بالّشرر والمدرجة بأعداد  -

 ..... 27103022إلى  27103030التعريفة الدّيوانيّة من 

 27.10م 
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 الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة 

 على األرباح الموزعة 

 

 

 

 : 42 الفصل

 

الواردة بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة "ج مكرر" من  %2ترفع نسبة  (0

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  28من الفصل  Iالفقرة 

 .%01والضريبة على الشركات إلى 

 

تعفى من الضريبة المستوجبة على األرباح الموزعة المنصوص عليها  (8

دخل  من مجلة الضريبة على 28بالفقرة "ج مكرر" من الفصل 

األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، األرباح التي توزعها 

المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع  8102و 8102خالل سنتي 

 الجاري به العمل.
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 الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة 

 على األرباح الموزعة

 

 شرح األسباب

 (42)الفصل 

   

، إخضاع األرباح الموزعة ابتداء من 8100تّم بمقتضى قانون المالية لسنة 

من قبل الشركات المقيمة بتونس ومن قبل الصناديق المشتركة  8102غرة جانفي 

للتوظيف في األوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 

 ورد تحرري بنسبة: ومن قبل صناديق المساعدة على االنطالق لخصم من الم

 

إذا تّم توزيعها لفائدة أشخاص طبيعيين مقيمين بتونس أو أشخاص غير  2% -

مقيمين طبيعيين كانوا أو معنويين وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي 

 االزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع باألرباح الموزعة.

لم تمنح هذه االتفاقيات الحق لتونس في حيث ال يستوجب الخصم المذكور إذا 

 توظيف الضريبة على األرباح الموزعة المذكورة. 
 

إذا تّم توزيعها لفائدة أشخاص مقيمين بمالذات جبائية كما تم تحديدها  82% -

 .8100أكتوبر  3بتاريخ  3233بالقائمة الملحقة باألمر عدد 

  

ير المقيمين، يكون الخصم هذا وبالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين المقيمين وغ

من المورد المذكور قابال للطرح من الضريبة على الدخل السنوي أو لإلرجاع 

 د سنويا. 01.111وذلك إذا لم تتجاوز مداخيلهم الموزعة 

 

األرباح المحققة التشريع الجبائي الجاري به العمل يعتبر كذلك وباعتبار أن 

موزعة لفائدة  أجنبية لشركاتلتابعة المنشآت الدائمة التونسية ا بتونس من قبل

إخضاع  8102قانون المالية لسنة  ، تم بمقتضىالشركاء غير المقيمين بتونس

األرباح المذكورة للضريبة على األرباح الموزعة عن طريق الخصم من المورد 

 .%2التحرري بنسبة 

 

المقيمة المنشآت الدائمة التونسية للشركات وتطبق الضريبة المذكورة على 

ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي وعلى المنشآت الدائمة 

التونسية للشركات المقيمة ببلدان أبرمت اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي مع 

تونس تمنحها الحّق في توظيف الضريبة على أرباح المنشآت الدائمة المعتبرة 

 موزعة.
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هذا وباعتبار أن مشروع إصالح المنظومة الجبائية تضمن إخضاع األرباح 

في إطار التقريب بين جباية رأس المال وجباية الموزعة للضريبة بصفة تدريجية 

واستئناسا بالتشريع  8102ابتداء من سنة  %2وباعتبار أنه تم إرساء نسبة العمل 

( %02ار المغرب )على غر %2المقارن الذي يتضمن نسب أرفع من نسبة 

ولبنان  بالنسبة إلى غير المقيمين( %02بالنسبة إلى المقيمين و %01والجزائر )

حاليا  %2الضريبة على األرباح الموزعة من نسبة  يقترح الترفيع في(، 01%)

 . %01إلى
 

على األرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي  %01ويقترح تطبيق نسبة 

والسنوات الموالية من قبل  8107وكذلك على األرباح المحققة خالل سنة  8102

المنشآت الدائمة التونسية للشركات األجنبية التي تعتبر موزعة لفائدة الشركاء غير 

دفعه  المقيمين بالبالد التونسية باعتبار أن األمر يتعلق بخصم من المورد يتم

التصريح السنوي بالضريبة على  إيداع والتصريح به بالنسبة للمنشآت الدائمة عند

 الشركات.

 

وبهدف تشجيع المستثمرين على اإلبقاء على مساهماتهم في  ،من ناحية أخرى

المؤسسات المصدرة كليا والحفاظ بالتالي على ديمومة هذه المؤسسات في ظل 

ا البالد التونسية، يقترح إعفاء األرباح التي الصعوبات االقتصادية التي تمر به

المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع  8102و 8102توزعها خالل سنتي 

الجاري به العمل. ويشمل اإلعفاء المقترح التوزيعات لفائدة األشخاص الطبيعيين 

المقيمين واألشخاص غير المقيمين معنويين كانوا أو طبيعيين وبصرف النظر عن 

 وجود اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي مع بلد إقامة المستثمر من دونه.
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 النص المقترح: وعلى هذا األساس يبيّن الجدول التالي النّص الحالي و

 
 النص المقترح النص الحالي 

 :58الفصل 

 

I.  تكون الضريبة على الدخل والضريبة على

 النسب التالية:الشركات محل خصم من المورد حسب 

 

 أ. ...........

 ب. .........

 ج. ..........

 

بعنوان المداخيل الموزعة حسب  %2ج مكرر. 

من الفقرة  " و"ج"أ" تينالفرعي تينالفقرمدلول أحكام 

II والفقرة II  من هذه المجلة.  82مكّرر من الفصل 

 

الضريبة بعنوان األرباح التي توزعها  دفعويتم 

الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا 

ألحكام اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي، من قبل 

المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع 

 .في الغرض

 :58الفصل 

 

I.  تكون الضريبة على الدخل والضريبة على

 حسب النسب التاليةالشركات محل خصم من المورد 

 

 أ. ...........

 ب. .........

 ج. ..........

 

بعنوان المداخيل الموزعة حسب  %01ج مكرر. 

من الفقرة  " و"ج"أ" تينالفرعي تينالفقرمدلول أحكام 

II والفقرة II  من هذه المجلة.  82مكّرر من الفصل 

 

ويتم دفع الضريبة بعنوان األرباح التي توزعها 

المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا  الشركات غير

ألحكام اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي، من قبل 

المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع 

 في الغرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على فوائد القروض المدفوعة 

 المستقرة بالبالد التونسيةللمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير 

 

 :42الفصل 

 

 28من الفصل  Iالفقرة الواردة بالفقرة الفرعية "هــ" من  %2ترفع نسبة 

إلى من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

01%  . 
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 القروض المدفوعة على فوائد الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة

 للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بالبالد التونسية

 

 شرح األسباب

 (42)الفصل 

 

اتفاقيات تفادي  أحكاممع مراعاة الجاري به العمل، والجبائي للتشريع  طبقا

وكذلك بعض  البلدان األخرىبعض االزدواج الضريبي المبرمة بين تونس و

، تخضع فوائد القروض المدفوعة لفائدة المؤسسات البنكية غير االتفاقيات الخاصة

غير المستقرة بالبالد التونسية للخصم من المورد التحرري من الضريبة والمقيمة 

الراجعة إلى القروض فوائد وتخضع . % من مبلغها الخام2بنسبة على الشركات 

 .%81المورد بنسبة للخصم من مقيمة كانت أو غير مقيمة المؤسسات غير البنكية 

 

في كل الحاالت حتى ولو دفعت الفوائد إلى مؤسسة  %2هذا وتطبّق نسبة 

بنكية مقيمة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي تنص على نسبة 

وهو ما من شأنه أن يحد من حق البالد   %2تفوق ضريبة مستوجبة على الفوائد 

 الذي منحته لها اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي.التونسية في توظيف الضريبة 

 

إذا تعلق األمر بفوائد  % 82المذكورتين إلى % 81و% 2هذا وترفع نسبتا 

راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بمالذات جبائية كما تم التنصيص عليها 

 .8100أكتوبر  3المؤرخ في  8100لسنة  3233باألمر عدد 

 

ولغاية تحسين المردود المتأتي من الخصم من المورد على هذا األساس 

المستوجب على فوائد القروض المدفوعة إلى البنوك المستقرة بالخارج وتقريب 

وتكريس حق البالد من النسب الواردة باتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي  تهنسب

رفيع في يقترح الت التونسية في تطبيق النسب المنصوص عليها بهذه االتفاقيات ،

فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات  المستوجب علىنسبة الخصم من المورد 

  .%01إلى  %2البنكية غير المستقرة بالبالد التونسية من 
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 النص المقترح: وعلى هذا األساس يبيّن الجدول التالي النّص الحالي و

 
 التشريع المقترح التشريع الحالي

  58الفصل 

 

I.  على الدخل والضريبة على تكون الضريبة

الشركات محل خصم من المورد حسب النسب 

 التالية:
 

............. 

بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات  %5 -ه

 .البنكية غير المستقرة بالبالد التونسية

 

  58الفصل 

 

I.   تكون الضريبة على الدخل والضريبة على

الشركات محل خصم من المورد حسب النسب 

 التالية:
 

............. 

بعنوان فوائد القروض المدفوعة  %01 -ه

  .للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبالد التونسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين

 

 

 :49الفصل 
 

المنصوص عليهما  %08إلى  %01ونسبة  %0إلى  %2ترفع نسبة 

 . من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 007 بالفصل
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 تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين

 

 شرح األسباب

 (49)الفصل 
 

 

 

 

 

مؤسسات التأمين مهما تخضع عقود التأمين أو اإليراد العمري المبرمة مع 

كان مكان إبرامها إلى المعلوم الوحيد على التأمين وحدد مقدار هذا المعلوم بنسبة 

 %01بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار المالحة البحرية والجوية و 2%

. وقد تم ضبط هذه النسب بمقتضى بالنسبة إلى عقود التأمين على األخطار األخرى

 .ولم يتم الترفيع فيها منذ ذلك التاريخ 0227قانون المالية لسنة 

 

ولتوفير موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة، يقترح الترفيع في تعريفة 

بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار  %0لتصبح  %81المعلوم وذلك بنسبة 

بالنسبة إلى  %01عوضا عن  %08و  %2المالحة البحرية والجوية عوضا عن 

 على األخطار األخرى. عقود التأمين

 

 النص الحالي والنص المقترح : التالي ويبيّن الجدول

 
 النص المقترح النص الحالي

 : 042الفصل  

 

 حدّدت نسبة المعلوم بـ :        

% بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار 2ـ 

 المالحة البحرية والجوية.

عقود التأمين على األخطار % بالنسبة ل01ـ 

 األخرى.
 

 

 

 

 

 : 042الفصل 

 

 حدّدت نسبة المعلوم بـ :   

بالنساااابة إلااااى عقااااود التااااأمين علااااى  6% -

 أخطار المالحة البحرية والجوية.

عقود التأمين على بالنسبة إلى  %08ـ 

 األخطار األخرى.
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 إحداث معلوم إقامة 

 بالمؤسسات السياحية

 

 

 : 51 الفصل

 

على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع معلوم يحدث 

 عن كل ليلة مقضاة.  دنانير 3سنة وذلك بمبلغ  08الجاري به العمل يتجاوز سنه 

 

المؤسساة الساياحية المعنياة مقابال تساليم وصال فاي  لدىيستخلص المعلوم و

الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري ياودع لادى القباضاة المالياة 

الراجعااة لهااا المؤسسااة السااياحية بااالنظر فااي نفااس اآلجااال المعمااول بهااا فااي مااادة 

وفي صورة عدم دفع المعلوم في اآلجال أو دفعه منقوصا ياتم  . الخصم من المورد

 .تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد

 

ويتعيّن على المؤسسات السياحية مسك دفتر مرقاـّم ومؤشاـّر علياه  مان قبال 

 مصالح الجباية يتضّمن التنصيصات الوجوبية التالية :

 

 اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه ، -

 فترة إقامته بالمؤسسة السياحية، -

 اة بالمؤسسة السياحية.عدد الليالي المقض -
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 بالمؤسسات السياحية إحداث معلوم إقامة
 

 شرح األسباب       

 (51 )الفصل          

 

 

 

على لفائدة ميزانية الدولة يقترح إحداث معلوم  إضافية موارد توفيربهدف 

كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز 

 عن كل ليلة مقضاة.  دنانير 3سنة وذلك بمبلغ  08سنه 

 

المؤسساة الساياحية المعنياة مقابال تساليم وصال فاي  لدىيستخلص المعلوم و

مالياة الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري ياودع لادى القباضاة ال

الراجعااة لهااا المؤسسااة السااياحية بااالنظر فااي نفااس اآلجااال المعمااول بهااا فااي مااادة 

.وفي صورة عدم دفع المعلوم في اآلجال أو دفعاه منقوصاا ياتم  الخصم من المورد

 .تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد

 

ومؤشاـّر علياه  مان قبال ويتعيّن على المؤسسات السياحية مسك دفتر مرقاـّم 

 مصالح الجباية يتضّمن التنصيصات الوجوبية التالية :

 

 اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه ، -

 فترة إقامته بالمؤسسة السياحية، -

 عدد الليالي المقضاة بالمؤسسة السياحية. -

 

 8مع العلم أن معلوم اإلقامة معمول به بعدة بلدان على غرار المغرب )بين 

دينار( و  08و  3دينار( و فرنسا )بين  08و  0والجزائر )بين ( ينارد 7و 

 حسب صنف المؤسسة السياحية. دينار( 08و  0سويسرا )بين 
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 مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي 

 الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق

 

 

 : 50الفصل 

 

سابعا  08إلى  0ترفـّع تعريفة معاليم التسجيل القـارة الواردة باألعداد من  (0

من التعريفة الواردة  82ثالثا و 87و 82إلى  88رابعا ومن  02إلى  00ومن 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك األتاوة  83بالفصل 

دينارا  81 من نفس المجلة من 28من الفصل  IIالمنصوص عليها بالفقرة 

 دينارا. 82إلى 

 

من التعريفة الواردة بالفصل  I رابعا من الفقرة  2إلى  2من األعداد  تلغى (8

)جديد(  2وتعّوض بالعدد  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 007

 فيما يلي نصه:

 
 نوع العقود والكتابات 

 والوثائق اإلدارية

 مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات 
.......... 

وخادمات األنترناات وكاذلك التماويالت الهااتف بخادمات  فاواتير المتعلّقاةال –)جديد(  2

 المتعلّقة بهذه الخدمات

........ 

 

 

عن كل  ادينار 1,001

 أو جزء من الدينار دينار

مفوترا أو مستخلصا 

 باعتبار كل األداءات 
 

 2والمطة السادسة من العدد  Iالفقرة من  7إلى  3ومن  8و  0تنقح األعداد  (3

معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات  تعريفةمن  IIمن الفقرة  01والعدد 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع  007الفصل ب والوثائق اإلدارية الواردة

 كما يلي : الجبائي
 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

 مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات  

  ورقةدنانير عن كل  2 000, دفاتر وسجالت المأمورين العموميين ـ 1

العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك  - 2

العقود نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول اإلشهاد باستثناء 

واألحكام و  من هذه المجلة 81من الفصل )جديد( 02المشار إليها بالعدد 

 .القرارات الصادرة عن المحاكم

 

 ورقةدنانير عن كل  2 000,

 كل نسخةدنانير عن  2, 111ـ تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري لألشخاص والسلع والوثائق التي  3
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 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

 مقدار المعلوم

 تقوم مقامها 

 كل سنددينارا عن  1,011 ـ السندات التجارية التي عين فيها مقّر مؤسسة الصرف  4

 دنانير عن كل سند 2, 111 ـ السندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف 5

 عن كل فاتورة ادينار 1,011 من هذا الفصل )جديد( 2العدد باستثناء الفواتير موضوع الفواتير - 6

 دينارا 82,111 سند القرض - 2

.....  

II ـ الوثائق اإلدارية  

.....  

 : المطبوعات التي ال تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معينةـ 9

..... 

 ثالثا( 0ـ  0ـ  0ـ التصريح الديواني رأسا )

 

 

 دنانير 01,111

ـ الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير  01

 الخاضعة لمعاليم أو أتاوات

 دنانير 2,111

 

 6عبارة "المؤسسات الت  لها افة مشغل شبكة اتااالت" الواردة بالعدد  تلغى (4
من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائ  وتعّوض بعبارة  110من الفال 

 "مشغل  شبكات االتااالت أو مزّودي خدمات األنترنات".
 

من مجلة  127وللفقرة األول  من الفال  110من الفال  6يضاف للعدد   (5

تسجيل والطابع الجبائ  بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة معاليم ال
 "أو األنترنات".

 

ف  ما  1من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائ  العدد  110يضاف للفال   (6

 يل  نّاه:
 

غير أّن معلوم الطابع الجبائ   ،( عند اإلادار بالنسبة إل  الفواتير1          

للدولة والجماعات  ةف وخدمات األنترنات المفوترالموظف عل  خدمات الهات

 المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يابح مستوجبا عند االستخالص.
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من مجلة معاليم التسجيل والطابع  126الفقرة الثانية من الفال أحكام تلغ   (2

 الجبائ  وتعّوض بما يل :
 

 الهاتف خدمات ل ع المستوجب الجبائ  الطابع بمعلوم التاريح واجب يحمل

 خدمات مزّودي وعل  االتااالت شبكات مشغل  عل  األنترنات وخدمات

 .األنترنات
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 مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي 

 الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق
 شرح األسباب

 (50 )الفصل

 

للتشريع الجبائي الجاري به العمل تسجل العقود والكتابات والنقل طبقا 

الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل أو المقدمة عن طواعية لإلجراء مقابل دفع معلوم 

تسجيل نسبي أو تصاعدي أو مقابل دفع معلوم قار حسب مضمون العقد أو الكتب 

عقد أو صفحة حسب دينارا عن كل  021واحد و أو التصريح يترواح بين دينار

 الحالة ما لم يكن العقد أو الكتب معفى من معاليم التسجيل.
 

هذا وفي إطار التحيين الدوري لتعريفة معاليم التسجيل القارة يقترح مراجعة 

دينارا عن كل  82دينارا وضبطه بــ  81مقدار معلوم التسجيل القار المحدد بــ 

وص عليه بالتشريع الجاري به صفحة أو عن كل عقد حسب الحالة كما هو منص

 العمل.
 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  28من ناحية أخرى خّول الفصل 

لألطراف المتعاقدة أو من ينوبهم الحصول على نسخة مطابقة لألصل من العقود 

دينارا  81المسّجلة أو مضامين من سجل التسجيل مقابل دفع أتاوة بحث مقدارها 

ن كل نسخة مسلـّمة، وبالتوازي مع تحيين تعريفة معاليم التسجيل عن كل صفحة م

 دينارا. 82القارة يقترح تعديل مبلغ هذه األتاوة وضبطها بــ 
 

 007رابعا من الفصل  2إلى  2األعداد من حكام أل من جهة أخرى وطبقا

معلوم طابع تخضع خدمات الهاتف لمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من 

يوظف على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف والفواتير مؤجلة الدفع حسب  جبائي

  التعريفة التالية:

 

 ادينار 1,011دنانير:  2بطاقات تمويل الهاتف التي ال يتجاوز مقدارها  -

 ،عن كل دينار
 

عن  ادينار 1,211دنانير:  2بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها  -

  ،دنانير من مبلغ البطاقة 2دنانير أو جزء من  2كل 
 

عمليات تمويل الهاتف غير المجّسمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل:  -

 ،دنانير من رقم المعامالت 2عن كل  ادينار 1,211
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دنانير أو  2عن كل  ادينار 1,211فواتير خطوط الهاتف مؤّجلة الدفع:  -

 .فاتورةدنانير من مبلغ ال 2جزء من 

 

وفي إطار التحيين الدوري لمقدار هذا المعلوم من ناحية وتنسيق جباية 

 خدمات االتصال من ناحية أخرى يقترح:

 

أو جزء  عن كل دينار ادينار 1,001مراجعة تعريفة المعلوم وضبطه بـ  -

 ،مفوترا أو مستخلصا باعتبار كل األداءات من الدينار
 

 سحب المعلوم على خدمات األنترنات. -

 

توظف مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من  007الفصل  حكامأل وطبقا

معاليم طابع جبائي تختلف تعريفتها حسب اإلدارية على العقود والكتابات والوثائق 

 طبيعة العقد أو الوثيقة الخاضعة للمعلوم.
 

الموظف على معلوم الطابع الجبائي تعريفة التحيين الدوري ل وفي إطار

مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف  يقترح ،والكتابات والوثائق العقود

على بعض العقود والكتابات والوثائق اإلدارية ويهم األمر خاصة الكتابات 

الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي والسندات التجارية والفواتير ودفاتر 

 لجوي والبحري.وسجالت المأمورين العموميين وتذاكر النقل الدولي ا
 

 ي التشريع الحالي والتشريع المقترح:بين الجدول التاليساس األ هذا وعلى

  
 

 مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

22الفصل   

I  ـ ضابطت تعريفاة معااليم التساجيل القااّرة وكاذلك العقاود والنقال الخاضاعة لهاا علاى النحاو

 :التالي 
مقدار المعلوم الحالي  نوع العقود والنقل

 
مقدار المعلوم المقترح 

 

 العقارات والمنقوالت
إعادة المناقصات بموجب النكول عندما ال يتجاوز  .0

 حمل المعلومت الذيالثمن ثمن المناقصة األولى 
عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 
التصريح أو اإلقرار بمزايد حقيقي نتيجة مناقصة  .2

إذا كانت إمكانية اإلقرار أو عقد بيع أمالك عقارية 

بالمزايد الحقيقي قد وقع التنصيص عليها بعقد 

المناقصة أو البيع وتم التصريح بمقتضى عقد 

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  
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عمومي وقع إبالغه لقباضة المالية مرجع النظر 

في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ 

  المناقصة أو عقد البيع

عن كل صفحة 21  المغارسةعقود تكوين  .2 عن كل صفحة 22   

عقود مقاسمة األمالك موضوع المغارسة بين  .4

صاحب الملك والمغارس في حالة إثبات وجود 

عقد تكوين مغارسة تم تسجيله منذ عامين على 

  ...األقل

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

البيوعات والعمليات المماثلة المتعلقة بصابات  .2

 الموسم
كل صفحةعن  21 عن كل صفحة 22   

البيوعات العمومية بالجملة لبضائع أو منتوجات  .6

  فالحية أو أشياء أخرى مسلمة على وجه الرهن
عن كل صفحة 21 عن كل صفحة 22   

  نقاط المياه استغاللإحاالت حق  .7
 

عن كل صفحة 21 عن كل صفحة 22   

المحاضر والتنابيه واألحكام والعقود والوثائق  . .8

األخرى المعدة بمناسبة ضم األمالك في نطاق 

مراجعة رسم مسالك التقاسيم الموجودة ألجل 

تنسيقها مع مثال التهيئة البلدي وذلك شريطة أن 

تتم هذه المراجعة بمبادرة من إدارة البلدية وعلى 

اخل أرض دائرتها وأن تكون للقطع المتبادلة د

 التقسيم الواحد قيمة متساوية

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

العقود والكتابات المتعلقة بتجميع الملكية العقارية  .9

 والمنجزة في نطاق إصالح الهياكل الزراعية
عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 
عقود معاوضة األمالك العقارية الفالحية المبرمة  .01

الملكية بالتراضي شريطة أن ال في نطاق تجميع 

تتعرض القطعة المحدثة خالل التسع سنوات 

الموالية لتاريخ العقد ألية عملية خصم أو تقسيم أو 

 استعمالتغيير 

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

أو كراء أراضي فالحية لمدة تسع  اقتناءعقود  .00

سنوات أو أكثر إذا كان الغرض من هذه العمليات 

قصد  االستغاللتوسيع أراضي فالحية غير مجدية 

لها وذلك شريطة أن يقع  اقتصاديةتحقيق وحدة 

من طرف المقتني أو المتسوغ خالل  استغاللها

 التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد

 

عن كل صفحة 21  

 

 

عن كل صفحة 22  

 

عقود نقل ملكية األراضي الفالحية  مكرر. 00

المخصصة إلنجاز اإلستثمارات في قطاع الفالحة 

 الممولة بقرض عقاري طبقا لقانون اإلستثمار

عن كل صفحة  21  

 
عن كل صفحة  22  

 

عن كل صفحة  21 عقود المساقاة .08 عن كل صفحة  22   

 مؤسسات بين المبرمة العقارات نقل عقودـ  مكرر 02

 أو مالي إيجار عمليات إطار في والمستأجر القرض

 أو اإليجار مدة خالل النقل تم سواء إجارة عمليات

 .بإنقضائها

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

عن كل صفحة 21ـ عقود النقل األول بمقابل لمقاسم أو لبناءات  ثالثا 02 عن كل صفحة 22   
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مهيأة لتعاطي األنشطة االقتصادية على معنى قانون 

اإلستثمار والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق صناعية أو 

سياحية أو مناطق لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق 

مخططات التهيئة العمرانية وذلك ما لم يقع استغاللها 

 .سابقا

  

عقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو  -رابعا 02

ملكية الرقبة أو حق االنتفاع أو االستغالل لعقارات أو 

بنقل ملكية  األصول التجارية أو الحق في الحرفاء 

 حرفائها. وذلك من مؤسسات القرض لفائدة

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

عقود االستصناع المتعلّقة بنقل العقارات  -خامسا 02

 حرفائها. أو المنقوالت من مؤسسات القرض لفائدة
عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 
في إطار عملية إصدار األمالك  عقود نقل -سادسا 08

 .منجزة طبقا للتشريع المتعلّق بها صكوك
عن كل عقد  21  

 
عن كل عقد  22  

 
عمليات النقل بمقابل للمساكن التي يتّم  -سابعا 02

اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل األشخاص 

 غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصرف

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

........   

   الوصايا والهبات

الوصايا وغيرها من عقود التبرعات التي ال  .06

 أحكاما متوقفة على حدث الوفاةتتضمن إال 
عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 
الهبات الممنوحة للمشاريع والمنظمات ذات . 07

مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تربوية أو 

 بأمرأو ثقافية والتي تضبط قائمتها  اجتماعيةعلمية أو 

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

للدولة والجماعات المحلية الهبات الممنوحة . 08

والهبات المسندة في إطار  والمؤسسات العمومية

الدولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات  التعاون

المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع 

العقود الممّولة بموجب هذه الهبات والتي تتحّمل فيها 

 .هذه األطراف معاليم التسجيل المستوجبة

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

هبات العقارات الممنوحة في إطار  -مكّرر 08

 الزوجيناالنخراط في نظام االشتراك في األمالك بين 

والمخصصة الستعمال العائلة أو لمصلحتها على معنى 

التشريع المتعلق بنظام االشتراك في األمالك بين 

الزوجين وذلك سواء تم اقتناء العقارات قبل الزواج أو 

 بعده.

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

هبات األمالك بين األسالف واألعقاب وبين  - ثالثا 08

األزواج بما في ذلك هبات ملكية رقبة أمالك عقارية أو 

 حق االنتفاع بهذه األمالك

عن كل عقد 21  

 
عن كل عقد 22  

 

هبات المساكن المسندة لفائدة أزواج  -رابعا 08

وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات 

 الوطني والديوانةاألمن الداخلي والحرس 

عن كل عقد 21  

 
عن كل عقد 22  
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   عقود مختلفة 

العقود والكتابات الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل . 22

والتي لم تذكر بشأنها أية تعريفة بأي فصل من هذه 

 المجلة

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

العقود والكتابات غير الخاضعة وجوبا إلجراء . 22

 والمقدمة عن طواعية لهذا اإلجراءالتسجيل 
عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 
 الجلسة لمحضر السابقة والكتابات العقودـ  مكرر 22

 أو األسهم شركات بتكوين والمتعلقة التأسيسية العامة

 في للترفيع المعاين للمحضر السابقة والكتابات العقود

 إحالة أو إبراء أو التزاما تتضمن ال والتي  مالها رأس

 أو األعضاء أو الشركاء بين عقارات أو منقولة أمالك

 األشخاص من غيرهم

عن كل عقد 21  

 
عن كل عقد 22  

 

عمليات التمويل عن طريق المضاربة -ثالثا  22

 المنجزة من قبل مؤسسات القرض
عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 
الفسااخ المجاارد للعقااود شااريطة أن يااتم فااي ظاارف . 24

أيااام ماان تاااريخ العقااد المفسااوخ وأن يقاادم إلجااراء ثالثااة 

 .التسجيل خالل نفس هذه الفترة

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

عن كل صفحة 21 ضمانات المبالغ والقيم.22 عن كل صفحة 22   

........   

 ةإيجار األمالك الذي يتّم في إطار عملي -ثالثا 82

 .منجزة طبقا للتشريع المتعلّق بها إصدار صكوك
عن كل عقد 21  

 
عن كل عقد 22  

 
. عقود النقل بالتراضي إثر عمليات اإلنتزاع من 28

 أجل المصلحة العمومية

 

عن كل صفحة 21  

 
عن كل صفحة 22  

 

 :22الفصل 

 التشريع المقترح التشريع الحالي

....... 

II  ـ يستوجب تسليم المضامين والنسخ من عقود

والكشوفات في العقود المسجلة استخالص  مسجلة

   عن كل صفحة دينارا 81 أتاوة قيمتها

....... 

II  ـ يستوجب تسليم المضامين والنسخ

والكشوفات في العقود  من عقود مسجلة

 85 المسجلة استخالص أتاوة قيمتها

   عن كل صفحة دينارا
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 كما يبيّن الجدول التالي التشريع الحالي والتشريع المقترح لمعلوم الطابع الجبائي:

 
 التشريع المقترح التشريع الحالي

 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

مقدار 

 *()المعلوم

I ـ العقود والكتابات  

 3 ,111 ـ دفاتر وسجالت المأمورين العموميين 1

دنانير عن 

 كل ورقة

العقااااود والكتابااااات الخاضااااعة لمعلااااوم  - 2

تسااجيل نساابي أو تصاااعدي وكااذلك نظااائر 

هذه العقود والكتاباات ونظاائر عقاود عادول 

اإلشاااااهاد باساااااتثناء الصااااافقات واللزماااااات 

 .واألحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم

 

 

111, 3 

دنانير عن 

 كل ورقة

.......  

ـ تااذاكر النقاال الاادولي الجااوي والبحااري  3

لألشاااخاص والسااالع والوثاااائق التاااي تقاااوم 

 مقامها

111, 3 

دنانير عن 

 كل نسخة

ـ الساندات التجارياة التاي عاين فيهاا مقاّر  4

 الصرفمؤسسة 

1,011 

ينارا عن د

 كل سند

ـ السندات التجارية التي لم يعين فيها مقار  5

 .مؤسسة الصرف

111, 3 

دنانير عن 

 سندكل 

باساااتثناء الفاااواتير موضاااوع  الفاااواتير – 6

 من هذا الفصل  رابعا 2العدد 
دينار  1,211

عن كل 

 فاتورة

 

 ـ سند القرض 2

 

 

111, 02 

 دينارا

بطاتاااااات تمويااااال الهااااااتف التااااا  ال   - 8

 دنانير 7يتجاوز مقدارها 

دينار  10111

 عن كل دينار

ر 8 بطاتاااات تمويااال الهااااتف التااا   -مكرررر 

 دنانير 7يتجاوز مقدارها 

دينار  10711

 7عن كل 
دنانير أو 
 7جزء من 
دنانير من 
 مبلغ البطاتة

 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

مقدار 

 *()المعلوم

I ـ العقود والكتابات  

 5 ,111 ـ دفاتر وسجالت المأمورين العموميين 1

دنانير عن 

 كل ورقة

العقاااود والكتاباااات الخاضاااعة لمعلاااوم  - 2

تسجيل نسابي أو تصااعدي وكاذلك نظاائر 

هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عادول 

العقرررود المشرررار إليهرررا اإلشاااهاد باساااتثناء 

 من هذه المجلرة 81من الفصل  09بالعدد 
واألحكاااااام و القااااارارات الصاااااادرة عااااان 

 .المحاكم

111, 5 

دنانير عن 

 كل ورقة

.......  

ـ تاذاكر النقال الادولي الجاوي والبحاري  3

لألشاااخاص والسااالع والوثاااائق التاااي تقاااوم 

 مقامها

111, 5 

دنانير عن 

 كل نسخة

ـ السندات التجارية التاي عاين فيهاا مقاّر  4

 الصرفمؤسسة 
1,611 

ينارا عن د

 كل سند

ـ السااندات التجاريااة التااي لاام يعااين فيهااا  5

 .مقر مؤسسة الصرف
111, 5 

دنانير عن 

 سندكل 

باسااتثناء الفااواتير موضااوع  الفااواتير – 6

 من هذا الفصل  )جديد( 2العدد 
1,611 

عن  ادينار

 كل فاتورة

 

 85 ,111 ـ سند القرض 2

 دينارا

 

 

 

 

 بخدمات المتعل قة الفواتير –( جديد) 8

كذلك و األنترنات خدمات و الهاتف
  الخدمات بهذه المتعل قة التمويالت

 

 

 

 

1,041 

عن  ادينار
أو  كل دينار

جزء من 

 الدينار



186 
 

عمليااااات تموياااال الهاااااتف غياااار  -ثالثررررا 8

 المجسّمة ببطاتة مهما كانت طريقة التمويل

دينار  10711

 7عن كل 
دنانير من 
رتم 

 المعامالت

تف مؤّجلاااة فاااواتير خطاااوط الهاااا -رابعرررا 8

 الدفع

دينار  10711

 7عن كل 
دنانير أو 
 7جزء من 
دنانير من 
 مبلغ الفاتورة

II ـ الوثائق اإلدارية  

.......  

المطبوعات التي ال تحمال طابعاا جبائياا  -9

 : والتي لها قيمة معينة

 

.........  

 0ـ  0ـ  0ـاا التصااريح الااديواني رأسااا )

 ثالثا(

111, 3 

 دنانير

........  

ـ الخاادمات المسااداة ماان طاارف الدولااة  01

فااااي شااااكل تااااراخيص أو شااااهادات وغياااار 

 الخاضعة لمعاليم أو أتاوات

111, 3 

 دنانير

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

مفوترا أو 

مستخلصا 

باعتبار كل 

 األداءات

II ـ الوثائق اإلدارية  

.......  

المطبوعات التي ال تحمل طابعا جبائيا  -9

 : والتي لها قيمة معينة
 

.........  

 0ـ  0ـ  0ـا التصاريح الاديواني رأساا )

 ثالثا(
111, 01 

 دنانير

........  

ـ الخادمات المساداة مان طارف الدولاة  01

فاااي شاااكل تاااراخيص أو شاااهادات وغيااار 

 الخاضعة لمعاليم أو أتاوات

111, 5 

 دنانير

 

 

 ـ 009  الفــصـــل

I  ـ..... 
( عند البيع من قبل المؤسسات التي لها صفة مشغـّل شبكة 0

 اتصاالت بالنسبة إلى بطاقات وعمليات تمويل الهاتف .

 ـ 009  الفــصـــل

I  ـ..... 
مشغلي شبكات االتصاالت أو ( عند البيع من قبل 0

بالنسبة إلى بطاقات  مزّودي خدمات األنترنات

 . أو األنترناتوعمليات تمويل الهاتف 
 

غير أّن  ،عند اإلصدار بالنسبة إلى الفواتير( 2

معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات 

للدولة  ةالهاتف وخدمات األنترنات المفوتر

والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت 

 العمومية يصبح مستوجبا عند االستخالص.
الدّفع بواسطة تصريح إجباريّا من يكون ـ   084  الفــصـــل

قبل األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات 

حتى في صورة إعفائهم منها وذلك بالنسبة إلى معلوم الطابع 

الجبائي المستوجب على الفواتير وتذاكر النقل الدولي الجوي 

والبحري لألشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل 

 ات تمويل الهاتف.وبطاقات وعملي

الدّفع بواسطة تصريح يكون ـ   084  الفــصـــل

إجباريّا من قبل األشخاص المعنويين الخاضعين 

للضريبة على الشركات حتى في صورة إعفائهم منها 

وذلك بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي المستوجب 

على الفواتير وتذاكر النقل الدولي الجوي والبحري 

ات الفحص الفني لوسائل النقل لألشخاص وشهاد

 . أو األنترناتوبطاقات وعمليات تمويل الهاتف 
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الدفع طريقة ل مستعمل يتعين على كل   ـ026  الفــصـــل

بواسطة تصريح أن ينّص ضمن مطبوعة التصريح الشهري 

وبالنسبة إلى كل مؤسسة أو وكالة أو فرع على عدد الفواتير 

الشهادات الخاضعة للمعلوم وكذلك أو الوثائق أو التذاكر أو 

 مبلغ المعاليم المستوجبة .
 

يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المساتوجب 

على بطاقات وعمليات تمويل الهااتف علاى المؤسساات التاي 

لها صفة مشغّل شبكة اتصاالت ويتعيّن أن يتضّمن التصريح 

 خاصة :

 

يتجاااوز مقاادارها عاادد بطاقااات تموياال الهاااتف التااي ال  -

 خمسة دنانير.

عدد بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها خمسة  -

 دنانير مفصلة حسب مبلغ كل منها.

رقم المعامالت المحقاق بعناوان عملياات تمويال الهااتف  -

 غير المجّسمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل.

 

طريقة ل مستعمل يتعين على كل   ـ026  الفــصـــل

الدفع بواسطة تصريح أن ينّص ضمن مطبوعة 

التصريح الشهري وبالنسبة إلى كل مؤسسة أو وكالة أو 

فرع على عدد الفواتير أو الوثائق أو التذاكر أو 

الشهادات الخاضعة للمعلوم وكذلك مبلغ المعاليم 

 المستوجبة .

يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي 

خدمات الهاتف وخدمات األنترنات المستوجب على 

على مشغلي شبكات االتصاالت وعلى مزّودي خدمات 

 األنترنات. 
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 تجميد فائض األداء على القيمة المضافة

  : 58الفصل 

الذي  فائض األداء على القيمة المضافة 8107ديسمبر  30يجّمد في تاريخ  (0

لألداء على القيمة المضافة من تجار تفرزه الوضعية الجبائية للخاضعين 

من مجلة  80الجملة وتجار التفصيل وأصحاب المهن الحرة على معنى الفصل

والمسجل  الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 المودعة بعنوان الشهر المذكور. التصاريحب
 

 

ديسمبر  30تاريخ ال يخّول فائض األداء على القيمة المضافة المجّمد في 

 .8102حق الطرح إبتداء من غرة جانفي  8107

يخّول للخاضعين لألداء على القيمة المضافة المعنيين باإلجراء الوارد  (8

إسترجاع فائض األداء على القيمة المضافة  لبط من هذا الفصل 0بالفقرة عدد 

ى إل 8102ابتداء من غرة أفريل وذلك  8107ديسمبر  30د في تاريخ المجمّ 

وتودع المطالب مدعمة بالحجج الالزمة بالمصلحة . 8102سبتمبر  31غاية 

 الجبائية المختصة.

يترتب عن عدم إيداع مطالب إسترجاع األداء على القيمة المضافة خالل األجل 

المحدد بالفقرة األولى من هذا الفصل سقوط الحق في إسترجاع فائض األداء 

يمة المضافة المستوجب األداء على القعلى القيمة المضافة وفي طرحه من 

أو من أساس الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة  على النشاط

 على الشركات.

من المبلغ الجملي لفائض األداء على  %02يتّم دفع تسبقة بنسبة  (3

والمسجل بالتصاريح  8107ديسمبر  30القيمة المضافة المجّمد في تاريخ 

وإرجاع باقي الفائض على أساس السدس  8107المودعة بعنوان شهر ديسمبر 

كل ستة أشهر إبتداء من تاريخ تبليغ المعني باإلجراء قرار اإلدارة المتعلق 

 .يمة المضافة القابل لإلرجاع بمبلغ األداء على الق

 

من  30وفقا ألحكام الفصل يتّم إرجاع فوائض األداء على القيمة المضافة 

 مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.

 

 يوما من تاريخ إيداع مطلب اإلسترجاع. 081ويتّم التبليغ في أجل أقصاه 
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 تجميد فائض األداء على القيمة المضافة

 شرح األسباب

 (58 )الفصل

 

يمكن للخاضعين لألداء على القيمة العمل الجاري به الجبائي وفقا للتشريع 

المضافة طرح األداء الذي تحّملته شراءاتهم الضرورية للنشاط. وفي صورة ما إذا 

كان األداء المطالب به بعنوان شهر ال يسمح بخصم كامل األداء القابل للطرح فإن 

 الموالية.المبلغ المتبقي يؤّجل طرحه لألشهر 

 

ويمكن ارجاع الفائض الذي لم يتسن طرحه بطلب من المعني باألمر وذلك 

 وفقا لما يلي:

 

الفائض الذي يفرزه التصريح الشهري والمتعلق بعمليات التصدير أو  -

بخدمات مستعملة أو مستغلة خارج البالد التونسية أو ببيوعات بتوقيف العمل 

ف النشاط أو بالخصم من المورد باألداء على القيمة المضافة أو بتوقي

مكّرر من مجلة األداء على القيمة  02و 02المنصوص عليه بالفصلين 

 المضافة،

 

الفائض الذي تفرزه التصاريح الشهرية باألداء لثالثة أشهر متتالية  -

من قانون  3والمتعلق بعمليات االستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل 

المؤسسات من غير الناشطة في القطاع المالي االستثمار المنجزة من قبل 

وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجدّدة، والمناجم والبعث العقاري 

واالستهالك على عين المكان والتجارة ومشغّلي شبكات االتصال. ومن 

استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة 

 تأهيل.تسيير برنامج ال

 

الفائض التي تفرزه التصاريح الشهرية باألداء لستة أشهر متتالية في  -

من المبلغ الجملي لفائض األداء  %02الحاالت األخرى. وتدفع تسبقة بنسبة 

بالنسبة الى المؤسسات التي تخضع  % 21المتأتي من هذه العمليات، ترفّع الى 

حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها 

بعنوان آخر سنة مالية مختومة حّل اجل التصريح بالضريبة على الشركات 

بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض األداء على القيمة 
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لتصديق احترازات لها مساس بأساس األداء. المضافة ودون أن يتضمن هذا ا

هذا ويتم ارجاع فائض األداء على القيمة المضافة بالنسبة الى هذه المؤسسات 

لى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به إوالراجعة بالنظر 

 دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعتها الجبائية.العمل 

 

التشريعية التي تم اتخاذها لتحسين آجال ونسب هذا وباعتبار اإلجراءات 

و خاصة منها التقليص في آجال  ارجاع فائض األداء على القيمة المضافة

أشهر متتالية بالنسبة الى الفائض المتأتي من عمليات االستثمار  3االسترسال الى 

 المباشر و من استثمارات التأهيل و تحسين نسبة التسبقة بعنوان الفائض القابل

وتطّور هذا المبلغ بصفة  حسب الحالة %011أو  % 21الى %02لإلرجاع من 

متواصلة سنويا من جهة، تبيّن أّن عديد المؤسسات التي تصّرح بفائض أداء على 

القيمة المضافة تنشط في قطاعات من المفترض ان ال تسّجل فائضا على غرار 

رح بهدف الحد ّمن مبلغ فائض األنشطة التجارية أو المهن الحرة، وبالتالي فإنه يقت

الذي تبرزه الوضعية الجبائية للخاضعين  األداء على القيمة المضافة تجميد الفائض

 .لألداء على القيمة المضافة في األنشطة المذكورة أعاله

 

 كما يقترح لتجسيم هذا اإلجراء:

ألداء على القيمة المضافة المسجل بالتصاريح اأن يتّم تجميد مبلغ فائض  -0

 .8107مودعة بعنوان شهر ديسمبر ال

تمكين الخاضعين لألداء على القيمة المضافة من طلب إرجاع الفائض  -8

 .8102سبتمبر  31إلى غاية  8102ابتداء من تاريخ غرة أفريل المجّمد 

أساس السدس كل ستة أشهر مع دفع تسبقة  على األداء فائضرجاع إيتم  -3

 . من مبلغ الفائض 15%تساوي 
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 خالص الديون العمومية المثقلة تيسير

 

 :53الفصل 

 

 مكرر هذا نصه : 21يضاف إلى  مجلة المحاسبة العمومية  فصل 

 

 أو سندات لألمر يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة

 قرار من لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط واإلجراءات التي يضبطها 

 وزير المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 تيسير خالص الديون العمومية المثقلة

 شرح األسباب

 (53 ) الفصل

 

 

يخّول التشريع الجاري به العمل في مادة استخالص الديون العمومية المثقلة 

 لدى المحاسبين العموميين  تقسيط مبلغ الدين المثقل وفق روزنامة خالص .

 

احترام المدين اللتزاماته حيث ال  إال أن هذا اإلجراء ليس من شأنه ضمان

يمكن للمحاسب العمومي المكلف باالستخالص تسلم سوى وسائل الدفع القابلة 

لالستخالص فورا كالشيكات البنكية او البريدية على أن يتم إيداعها مباشرة و دون 

و التحويالت للحساب الجاري للمحاسب، او بواسطة أ تأجيل بحساب الخزينة

اللكتروني. وتبقى التعهدات بالخالص بالتقسيط غير مضمونة التنفيذ وسائل الدفع ا

 اعتبارا لغياب سندات دفع محررة في شأنها .

 

وعليه، وتيسيرا لعملية خالص الديون العمومية المثقلة لدى المحاسبين 

العموميين من ناحية وضمان نجاعة االستخالص من ناحية أخرى، يقترح على 

ي مجال استخالص المعاليم الديوانية، إدراج إمكانية  غرار ما هو معمول به ف

الستخالص الديون العمومية   أو سندات لألمر اعتماد سندات التزام  مضمونة

قرار  المثقلة لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط واإلجراءات التي يضبطها

 وزير المالية. من
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 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة

 8109و 8102لسنتي  

 

 

 :  54 الفصل

  

البنوك والمؤسسات المالية يستوجب على لفائدة ميزانية الدولة معلوم  حدثي (0

جويلية  00المؤرخ في  8100لسنة  02المنصوص عليها بالقانون عدد 

والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع  بالبنوكالمتعلق  8100

وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا ألحكام مجلة التأمين 

 .8102و 8102خالل سنتي 

 

 ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة:

 

من األرباح المعتمدة الحتساب الضريبة على الشركات التي حل  2% -

 دينار. 2.111مع حد أدنى بـ 8102أجل التصريح بها خالل سنة 

 

 التي الشركات على الضريبة الحتساب المعتمدة األرباح من% 8,2 -

 .دينار 8.211بـ أدنى حد مع 8102 سنة خالل بها التصريح أجل حل

 

في نفس اآلجال وحسب نفس الطرق  المذكوريستخلص المعلوم الظرفي  (8

 المعتمدة لخالص الضريبة على الشركات.

 

 المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.ال يمكن طرح 

 

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو 

 الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.
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 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة

 8109و 8102لسنتي  

 

 شرح األسباب

 ( 54 )الفصل

 

 

بهدف توفير موارد استثنائية إضافية لميزانية الدولة للمحافظة على توازنات 

 8102تي لفائدة ميزانية الدولة لسن ظرفي معلومإحداث المالية العمومية، يقترح 

 يستوجب على:، 8102و
 

لسنة  02المالية المنصوص عليها بالقانون عدد البنوك والمؤسسات  -

 والمؤسسات بالبنوكالمتعلق  8100جويلية  00المؤرخ في  8100

 المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع،
 

 الناشطة طبقا ألحكام مجلة التأمين. شركات التأمين وإعادة التأمين -

 

 ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة:

 

حتساب الضريبة على الشركات التي حل من األرباح المعتمدة ال 2% -

 دينار. 2.111مع حد أدنى بـ 8102أجل التصريح بها خالل سنة 
 

 التي الشركات على الضريبة الحتساب المعتمدة األرباح من% 8,2 -

 .دينار 8.211بـ أدنى حد مع 8102 سنة خالل بها التصريح أجل حل

 

 مراقبته، يقترح:هذا وبهدف تيسير استخالص المعلوم المذكور وإحكام 

 

 لخالص المعتمدة الطرق نفس وحسب اآلجال نفس في استخالصه -

 الشركات، على الضريبة

 بالنسبة الشأن هو كما به المتعلقة والنزاعات المخالفات مراقبته ومعاينة -

 .الشركات على للضريبة
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 إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية

 

 :  55 الفصل

  

 تضامنية لفائدة الصناديق االجتماعية.أحدثت مساهمة اجتماعية  (3

 

 ويخضع لهذه المساهمة:

 

األشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل  -

من  00حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 

مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

 الشركات،

وكذلك  للضريبة على الشركات ةالخاضعالمؤسسات والشركات  -

 .المعفاة منها

 

 :تساوي المساهمة االجتماعية التضامنية (4

 

الفارق بين الضريبة على الدخل بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين،   -

المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه 

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  00بالفصل 

على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة والضريبة 

على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على 

 دون إضافةالمذكور الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة 

 .إلى نسب الضريبةنقطة 

 

المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على بالنسبة إلى  -

الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب ، الشركات

تضاف لها نقطة بالتشريع الجاري به العمل النسب المنصوص عليها 

مع  والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة

 يساوي:حد أدنى 

 

 311 بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة  دينار

 ،% 32على الشركات بنسبة 
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 811 بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة  دينار

 ، %02أو  %81أو  %82على الشركات بنسبة 

 011  دينار بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة

 .%01على الشركات بنسبة 

 

بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على  -

لطرح الكلي ا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة باقالشركات طب

ألرباحها المتأتية من االستغالل بصرف النظر عن الضريبة الدنيا 

 0222لسنة  000من القانون عدد  08المنصوص عليها بالفصل 

مجلة الضريبة على المتعلق بإصدار  0222ديسمبر  31المؤرخ في 

 دينار. 811 : دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

االجتماعية التضامنية في نفس اآلجال وحسب نفس تستخلص المساهمة  (5

الطرق المعتمدة لخالص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات 

 والخصم من المورد عند االقتضاء.

 

ال يمكن طرح المساهمة االجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على 

 دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

 

هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما  تتم مراقبةو

هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 

 الشركات.

 

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل واألرباح المحققة ابتداء من غرة  (6

 .8102جانفي 
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 احداث مساهمة اجتماعية تضامنية

 األسبابشرح 

 

 ( 55 )الفصل

 

 

في إطار دراسة الحلول الممكنة للحد من عجز الصناديق االجتماعية وتنويع 

، يقترح إحداث مصادر التمويل والتحكم في التوازنات العامة للمالية العمومية

مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق االجتماعية 

تستوجب على األشخاص الطبيعيين الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل 

من مجلة  00حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 

على والضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

طبقا للتشريع الجاري به المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات 

 .وكذلك المعفاة منها العمل

 

وبالتالي تستوجب المساهمة االجتماعية التضامنية على األشخاص الطبيعيين 

 المحققين ألصناف المداخيل التالية:

 

 األرباح الصناعية والتجارية، -

 أرباح المهن غير التجارية، -

 أرباح األنشطة الفالحية والصيد البحري، -

 المرتبات واألجور والمنح والجرايات واإليرادات العمرية، -

 المداخيل العقارية )األكرية(، -

 مداخيل األوراق المالية ورؤوس األموال المنقولة، -

 المداخيل ذات المصدر األجنبي التي لم تخضع للضريبة ببلد المصدر، -

النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة المداخيل المضبوطة حسب  -

في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف األرباح الصناعية والتجارية أو 

 أرباح المهن غير التجارية أو أرباح االستغالل الفالحي أو الصيد البحري.

 

بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين تساوي المساهمة االجتماعية التضامنية و

ضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل الفارق بين ال

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  00المنصوص عليه بالفصل 

والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى 
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شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على 

 .إلى نسب الضريبةنقطة  دون إضافةالمذكور ساس جدول الضريبة أ

 

وعلى هذا األساس، ولغاية تخصيص مردود النقطة اإلضافية المطبقة على 

نسب مختلف شرائح دخل جدول الضريبة على الدخل لفائدة الصناديق االجتماعية، 

لى تحتسب الضريبة على الدخل باعتبار المساهمة االجتماعية التضامنية ع

 8102والمصرح بها خالل سنة  8102المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 

 والسنوات الموالية على أساس الجدول التالي:

 
النسب الفعلية في  النسب الشرائـــح

 الحد األقصى

 %0 %0 دينار 2.111إلى                      1

 %81,21 %87 دينار 81.111إلى    2.111,110

 %83,33 %82 دينار 31.111إلى   81.111,110

 %87,81 %33 دينار 21.111إلى   31.111,110

 ــــــــ %30 دينار    21.111ما فوق 

 

المستوجب بالنسبة إلى الخصم من المورد  المذكورةوبالتالي، تطبق المساهمة 

المدفوعة على المبالغ واإليرادات العمرية على األجور والمرتبات والجرايات 

    . 8102ابتداء من غرة جانفي 

 

، المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركاتوبالنسبة إلى هذا، 

فإن المساهمة االجتماعية التضامنية تساوي الفارق بين الضريبة على الشركات 

تضاف لها بالتشريع الجاري به العمل المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها 

مع حد أدنى  والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطةنقطة 

 يساوي:

 

 311  دينار بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات

 ،% 32بنسبة 

 811  دينار بالنسبة إلى األشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات

 ، %02أو  %81أو  %82بنسبة 

 011  األشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات دينار بالنسبة إلى

 .%01بنسبة 
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كذلك، ولغاية تخصيص مردود النقطة اإلضافية المطبقة على نسب الضريبة 

على الشركات لفائدة الصناديق االجتماعية، تحتسب الضريبة على الشركات 

باعتبار المساهمة االجتماعية التضامنية على األرباح المحققة ابتداء من غرة 

والسنوات الموالية حسب نسب  8102والمصرح بها خالل سنة  8102ي جانف

 .%30و %80و  %80و %00و  00%

 

ما بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات أ

طبا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي ألرباحها المتأتية من 

من  08الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل االستغالل بصرف النظر عن 

المتعلق بإصدار  0222ديسمبر  31المؤرخ في  0222لسنة  000القانون عدد 

 يقترح ،مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 دينار. 811 بــ المذكورة د المساهمةيتحد

 

المذكورة  التضامنية االجتماعيةهذا وبهدف تيسير استخالص المساهمة 

 وإحكام مراقبتها، يقترح:

 

 الضريبة لخالص المعتمدة الطرق نفس وحسب اآلجال نفس في هااستخالص -

الطبيعيين والضريبة على الشركات والخصم من  األشخاص دخل على

 المورد عند االقتضاء،

 

 بالنسبة الشأن هو كما بها المتعلقة والنزاعات المخالفات مراقبتها ومعاينة -

 .الطبيعيين والضريبة على الشركات األشخاص دخل على للضريبة
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 إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان

 قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية 

 

 

 :56 الفصل

 

 

بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول يعفى الحرفيون من تسديد الديون المتخلدة 

وذلك  8112المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 

 دينار. 8111في حدود 
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إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول 

 للصناعات التقليديةالمسندة من قبل الديوان الوطني 

 

 شرح األسباب

 (56 )الفصل

 

 

نظرا لألزمات التي مرت بها السوق السياحية يالقي الحرفيون صعوبات في 

ترويج منتجاتهم خاصة الرتباط عملية التسويق بالسوق السياحية مما أثر على 

قدرة الحرفيين على تسديد الديون المتخلدة بذمتهم نظرا للصعوبات التي يالقونها 

 في عملية اإلنتاج وعجزهم على تطوير نشاطهم.

 

من تسديد الديون نهم هذا ولمواجهة الصعوبات التي يالقيها الحرفيون  وبهدف تمكي

بعنوان قروض المال المتداول يقترح منح اإلعفاء لفائدة الحرفيين  ،المتخلدة بذمتهم

وذلك  8112إلى موفى سنة  المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية

 ألف حرفي. 31دينار علما أن هذا اإلجراء سيشمل  8111في حدود 
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 الجمعيات  منح امتيازات جبائية لفائدة

 الناشطة في مجال اإلحاطة والعناية

 باألشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة  
 

 

 :52 الفصل

 

من مجلة األداء على  2من الفصل  IVمن الفقرة  2يضاف إلى العدد   (0

 :نّصها ما يليفيفرعية فقرة القيمة المضافة 

يخصم مشغّلو شبكات االتصال من األداء المطلوب مبلغ األداء على 

اإلرساليات القصيرة المخّصصة لجمع القيمة المضافة المستوجب بعنوان 

تبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل 

والناشطة في مجال العناية واإلحاطة باألشخاص الذين يعانون من 

أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح 

 المختصة برئاسة الحكومة.

إلى على مشغّلي شبكات االتصال تقديم  ولالنتفاع بهذا الخصم يتعيّن

الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خالل المصالح الجبائية المختّصة 

الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خالله الترخيص في جمع التبّرعات 

 عن طريق االرساليات القصيرة.

 

لسنة  083من القانون عدد  02يضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل  (8

والمتعلق بقانون المالية لسنة  8110ديسمبر  82المؤرخ في  8110

 كما تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة ما يلي: 8118

 

يطرح مشغلو شبكات اإلتصال من رقم المعامالت المحقق من قبلهم  

الخاضع لألتاوة مبلغ اإلرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات 

شريع الجاري به العمل والناشطة في لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للت

مجال العناية واإلحاطة باألشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة 

والمرخص لها في جمع التبرعات من قبل مصالح المختصة برئاسة 

 2من الفصل  IVمن الفقرة  2الحكومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد 

 من مجلة األداء على القيمة المضافة.
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 الجمعيات  يازات جبائية لفائدةمنح امت

 والعناية الناشطة في مجال اإلحاطة

 باألشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة  

 

  سباباألشرح 

 ( 52 )الفصل

 

 

على تخضع االرساليات القصيرة  طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل،

بما في ذلك االرساليات القصيرة المتضّمنة لمبالغ  تصال اإل اتشبك يمشغّلمستوى 

 الذين باألشخاص والعناية اإلحاطة مجال في الناشطةتبّرعات لفائدة الجمعيّات 

ولألتاوة على  %02لألداء على القيمة المضافة بنسبة  خطيرة أمراض من يعانون

 وذلك بصرف النظر عن غرض اإلرسالية. %2االتصاالت بنسبة 

بالنسبة لمشغّلي شبكات رقم معامالت تمثّل أّن هذه المبالغ ال  وحيث

 ولغاية تحويل كامل مبلغ اإلرساليات خال من األداءات إلى الجمعيات االتصال

 :من تمكين المشغلينفإنّه يقترح المذكورة 

األداء على القيمة المضافة المتعلق طرح من مبلغ األداء المستوجب مبلغ  -

يرة المخّصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا االرساليات القصب

للتشريع الجاري به العمل والتي تعنى بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة 

 والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

 مبلغ اإلرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات طرح -

شبكات  يرقم المعامالت الخاضع لألتاوة المحقق من قبل مشغل المذكورة من

 .اإلتصال

 

ويمّكن اإلجراء المقترح من عدم اثقال مبالغ التبرعات الراجعة للجمعيات 

المعنية بواسطة االرساليات القصيرة باألداء على القيمة المضافة المستوجب بنسبة 

 .%2 وباألتاوة على االتصاالت بنسبة  02%

 وعلى هذا األساس، يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
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 النص المقترح النص الحالي

من  9من الفصل  IVمن الفقرة  5العدد 

 مجلة األداء على القيمة المضافة

يقع خصم األداء على القيمة المضافة ( 5

المقبوض عند حصول عمليات وقع فسخها أو 

من األداء المطلوب على  إلغاؤها في ما بعد،

عمليات تنجز مستقبال وذلك في حدود اآلجال 

 الموالي. 80المضبوطة بالفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  9من الفصل  IVمن الفقرة  5العدد 

 مجلة األداء على القيمة المضافة

يقع خصم األداء على القيمة المضافة  (2

المقبوض عند حصول عمليات وقع فسخها أو 

بعد، من األداء المطلوب على إلغاؤها في ما 

عمليات تنجز مستقبال وذلك في حدود اآلجال 

 الموالي. 80المضبوطة بالفصل 

يخصم مشغّلو شبكات االتصال من 

األداء المطلوب مبلغ األداء على القيمة 

اإلرساليات المضافة المستوجب بعنوان 

القصيرة المخّصصة لجمع تبرعات لفائدة 

الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به 

والناشطة في مجال العناية واإلحاطة العمل 

أمراض خطيرة باألشخاص الذين يعانون من 

والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل 

 المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

على  ولالنتفاع بهذا الخصم يتعيّن

مشغّلي شبكات االتصال تقديم الوثائق المتعلّقة 

بالعمليات المذكورة خالل الشهر الذي يلي 

الشهر الذي ينتهي خالله الترخيص في جمع 

التبّرعات عن طريق االرساليات القصيرة إلى 

 المصالح الجبائية المختّصة.
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 النص المقترح النص الحالي

لسرنة  083من القرانون عردد  62الفصل 

 8110ديسرررمبر  82المرررؤرخ فررري  8110

 8118والمتعلرررق بقرررانون الماليرررة لسرررنة 

 :كما تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة

تحدث لفائادة صاندوق تنمياة المواصاالت 

بالمائااة ماان رقاام معااامالت  2تاااوة بنساابة أ

مؤسسات االتصااالت السالكية والالسالكية 

شابكة اتصااالت كماا التي لها صفة مشغّل 

تّم تعريفها بالفصل الثاني من القانون عدد 

جاااانفي  02الماااؤرخ فاااي  8110لسااانة  0

مجلااة اتصاااالت  بإصاادارالمتعلّااق  8110

وذلاااااااك باعتباااااااار جمياااااااع المصااااااااريف 

واألداءات والمعااااليم بماااا فاااي ذلاااك األداء 

علاااى القيماااة المضاااافة وباساااتثناء األتااااوة 

 المذكورة.

الخاضاع لألتااوة  غير أّن رقام المعاامالت

لى خدمات العبور الدولي يساوي إبالنسبة 

ماااان المبااااالغ الّراجعااااة للمؤسسااااات  % 2

المااذكورة فااي إطااار الخاادمات المااذكورة 

باعتباااااار جمياااااع المصااااااريف واألداءات 

والمعاااليم بمااا فااي ذلااك األداء علااى القيمااة 

 المضافة وباستثناء األتاوة المذكورة.

 

 

 

 

لسرنة  083مرن القرانون عردد  62الفصل 

 8110مبر ديسررر 82المرررؤرخ فررري  8110

كما  8118والمتعلق بقانون المالية لسنة 

 :تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة

تحدث لفائادة صاندوق تنمياة المواصاالت 

بالمائااة ماان رقاام معااامالت  2تاااوة بنساابة أ

مؤسساات االتصااالت السالكية والالسالكية 

التي لها صفة مشاغّل شابكة اتصااالت كماا 

تّم تعريفها بالفصل الثاني من القانون عادد 

جاااانفي  02الماااؤرخ فاااي  8110لسااانة  0

مجلااة اتصاااالت  بإصاادارالمتعلّااق  8110

وذلاااااااك باعتباااااااار جمياااااااع المصااااااااريف 

واألداءات والمعااااليم بماااا فاااي ذلاااك األداء 

علاااى القيماااة المضاااافة وباساااتثناء األتااااوة 

 المذكورة.

غيار أّن رقام المعاامالت الخاضاع لألتاااوة 

لى خدمات العبور الدولي يسااوي إبالنسبة 

ماااان المبااااالغ الّراجعااااة للمؤسسااااات  % 2

الماااذكورة فاااي إطاااار الخااادمات الماااذكورة 

باعتباااااار جمياااااع المصااااااريف واألداءات 

والمعاااليم بمااا فااي ذلااك األداء علااى القيمااة 

 المضافة وباستثناء األتاوة المذكورة.

من رقم  االتصاليطرح مشغلو شبكات 

المعامالت المحقق من قبلهم الخاضع 

لألتاوة مبلغ اإلرساليات القصيرة 

المخصصة لجمع التبرعات لفائدة 

الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري 

به العمل والناشطة في مجال العناية 
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 النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

اعتمااااادا علااااى تصااااريح وتاااادفع األتاااااوة 

حساااب نماااوذج تعااادّه اإلدارة ياااودع لااادى 

قاااابض المالياااة المخاااتّص خاااالل الثمانياااة 

وعشرين يوما األولى مان الشاهر الماوالي 

 للشهر الذي أنجز فيه رقم المعامالت.

وتطرح األتاوة من قاعادة الضاريبة علاى 

 الشركات.

 

واإلحاطة باألشخاص الذين يعانون من 

ي جمع امراض خطيرة والمرخص لها ف

التبرعات من قبل مصالح المختصة 

برئاسة الحكومة وذلك طبقا للشروط 

من  IVمن الفقرة  5الواردة بالعدد 

من مجلة األداء على القيمة  9الفصل 

 المضافة.
 

وتدفع األتاوة اعتمادا على تصريح حسب 

نماااوذج تعااادّه اإلدارة ياااودع لااادى قاااابض 

الماليااة المخااتّص خااالل الثمانيااة وعشاارين 

األولااى ماان الشااهر المااوالي للشااهر  يومااا

 الذي أنجز فيه رقم المعامالت.

وتطرح األتاوة مان قاعادة الضاريبة علاى 

 الشركات.
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 إحداث صندوق ضمان القروض السكنية

 لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

 

 : 52 الفصل

 

يحدث صندوق يسّمى " صـندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية 

من ذوي الدخل غير القار " يخّصص لفائدته اعتماد على موارد ميزانية الدولة 

مليون دينار لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك للفئات  21قدره 

تكون الوضعية العقارية االجتماعية من ذوي الدخل غير القار، شريطة أن 

للعمليات الممولة في إطار منظومة الضمان مسّواة وخاضعة للتراتيب الجاري بها 

 العمل في مجال البناء والتعمير. 

 

و يتّم ضبط طرق التصرف في الصندوق وصيغ وشروط االنتفاع بتدخالته 

 بمقتضى أمر حكومي.

 

لضمان بمقتضى اتفاقية تبرم ويعهد بالتصّرف في الصندوق إلى الشركة التونسية ل

 مع وزارة المالية .
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 إحداث صندوق "ضمان القروض السكنية

 لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار"

 شرح األسباب

  (52 )الفصل 
 

يندرج  اإلجراء المتعلق بإحداث "صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة 

الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القاّر" في إطار جملة من اإلجراءات لفائدة 

-8100تمويل السكن قصد تجسيم أهداف اإلستراتيجية الجديدة للسكن للفترة 

8181 . 

ويل لشريحة هامة من الفئات و يرمي اإلجراء المقترح إلى تلبية حاجيات تم

من ذوي الدخل غير القار والغير منخرطة في منظومة الضمان االجتماعي والتي 

تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي والحصول على قروض سكنية نظرا 

لممارستها ألنشطة مبوبة ضمن القطاعات الغير منظمة إضافة لعدم انتظام 

 مداخيلها .

الشريحة من امتالك مسكن وتشجيع البنوك على تمويلها بما وقصد تمكين هذه 

 يدعم االندماج المالي، يقترح:

إحداث صندوق يسمّى " صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات  -

االجتماعية من ذوي الدخل غير القار " يهدف لضمان القروض السكنية التي 

ر عدم استخالص القروض من مخاط ةهام تسندها البنوك من خالل تغطية نسبة

 المسندة لفائدة هذه الشريحة. 

و يشترط اإلنتفاع بتدخالت الصندوق أن تكون الوضعية العقارية للعمليات 

الممولة في إطار منظومة الضمان مسّواة وخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في 

 مجال البناء والتعمير. 

د ميزانية الدولة لفائدة هذه مليون دينار على موار 21تخصيص اعتماد قدره  -

 اآللية. 

ضبط طرق التصّرف في الصندوق وصيغ وشروط االنتفاع كما يقترح أن ت 

بتدخالته بمقتضى أمر حكومي و أن يعهد إلى الشركة التونسية للضمان بالتصرف 

 في هذه اآللية بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية .
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 صيانةنشاء وإلالمخصصة  الرعاياطرح 

 المساحات الخضراء والمنتزهات 

 

 

 :59الفصل 

  

من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  08الفصل إلى تضاف  (0

 ثالثا فيما يلي نصها: 2فقرة والضريبة على الشركات 

 

صيانة المساحات الخضراء نشاء وإل التي تخصصالرعايا ثالثا.  2

لغرض مع لوالمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة 

 وذلك في حدود أو الوزارة المكلفة بالتجهيز واإلسكان البيئةالمكلفة بوزارة ال

 . ألف دينار سنويا 021

 

من  00من الفصل  2تضاف بعد عبارة "الهبات واإلعانات" الواردة بالعدد  (8

 الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتمجلة 

 عبارة "والرعايا".
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 صيانةنشاء وإلالمخصصة  الرعاياطرح 

 المساحات الخضراء والمنتزهات 

 

 سباباألشرح 

 ( 59)الفصل 

 

 

التي اعتمدتها وزارة الشؤون ليات اآل( أحد أهم mécénat) اتمثل الرعاي

والمنتزهات العائلية المحلية والبيئة لتأمين صيانة وتعهد المساحات الخضراء 

وتحسين جودة الحياة للمواطن حيث شهدت خالل السنوات األخيرة والحضرية 

تدهورا كبيرا من حيث الصيانة والعناية والتجهيزات والغراسات... وذلك نظرا 

لدي وعدم قدرة عديد البلديات على توفير الموارد لضعف مردود العمل الب

 الضرورية لتعهد هذه الفضاءات.

 

اتفاقية في الغرض  81وتم الشروع في تجسيم هذا التمشي من خالل إبرام 

بين كل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة والجماعة المحلية المعنية والمؤسسة 

ات الخضراء التي تمت العناية بها في الراعية وقد ثبتت النقلة النوعية على المساح

 هذا اإلطار.

 

بالتالي، وبهدف تكريس المبدأ التشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص 

 صيانةنشاء وإلالرامي  من خالل تشجيع المؤسسات على االنخراط في التمشي

المؤسسات تمكين ، يقترح والمنتزهات العائلية والحضرية المساحات الخضراء

المساحات الخضراء التي تخصصها إلنشاء وصيانة لرعايا من طرح االمذكورة 

مع  لغرضل مبرمةئلية والحضرية وذلك في إطار إتفاقيات والمنتزهات العا

 021وذلك في حدود الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز واإلسكان 

 .لكل مؤسسةسنويا ألف دينار 

 

 النص الحالي والنص المقترح : التاليوعلى هذا األساس، يبين الجدول 

 
 النص المقترح النص الحالي

 

 : 08الفصل 
تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل األعباء 

 التي استلزمها االستغالل والتي تشمل خاصة:

 

 

 : 08الفصل 

تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل األعباء 

 التي استلزمها االستغالل والتي تشمل خاصة:
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 النص المقترح النص الحالي

0. ... 

8. ... 

3. ... 

0. ... 

2. ... 

الرعايا المسندة إلى المؤسسات مكرر.  2 

أو األعمال ذات الصبغة أو المشاريع 

الثقافية التي تتحصل على مصادقة 

 الوزارة المكلفة بالثقافة.

 

 

 

 

 

 

 

 

0. ... 

8. ... 

3. ... 

0. ... 

2. ... 

الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو . مكرر 2

األعمال ذات الصبغة الثقافية المشاريع أو 

التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة 

 . بالثقافة

 

ثالثا. الرعايا التي تخصص إلنشاء  5

وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات 

العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات 

مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة 

واإلسكان أو الوزارة المكلفة بالتجهيز 

 ألف دينار سنويا. 051لك في حدود وذ

 

 :04الفصل 

....................... 

 

. الهبات واإلعانات التي لم يقع التصريح بها 2

من هذه  22من الفصل  IIطبقا ألحكام الفقرة 

 المجلة.

 :04الفصل 

....................... 

 

التي لم يقع  والرعايا. الهبات واإلعانات 2

من  IIالتصريح بها طبقا ألحكام الفقرة 

 من هذه المجلة. 22الفصل 
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 مديونية المنتفعين معالجةب المتعلقة اإلجراءات اعتماد مواصلة

 االجتماعي للسكن الخصوصية البرامج إطار في مسندة سكنية بقروض 

 

 

 :  61 الفصل

 

 

لسنة  31من القانون عدد  25يتم تمديد العمل باإلجراءات الواردة بالفصل 

انون المالية التكميلي لسنة والمتعلق بق 8102أوت  02 مؤرخ فيال 8102

 .8102ديسمبر  30إلى غاية  8102
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 مديونية المنتفعين معالجةب المتعلقة اإلجراءات اعتماد مواصلة

 االجتماعي للسكن الخصوصية البرامج إطار في مسندة سكنية بقروض 

 

  شرح األسباب

 (61 ) الفصل

 

المتعلق بقانون  8102لسنة  31من القانون عدد  82الفصل  تم بمقتضى أحكام

التخلي عن الفوائض المتعلقة ب سن إجراءات تتعلق 8102المالية التكميلي لسنة 

 .االجتماعي للسكن الخصوصية البرامج إطار في  مسندةالسكنية ال قروضالب

 

منتفع من  8311تسوية وضعية قرابة الـ  8107أفريل إلى موفى  هذا وقد تمت

)نسبة الدين أصل على مستوى  ليون دينارم 3.0 بـ استخالص مبلغخالل 

 2.0( مع التخلي عن مبلغ على مستوى المبلغ  % 3.8االستخالص لم تتجاوز

 الفوائض. على مستوى ليون دينارم

 

 سكنية بقروض  المنتفعين مديونية بمعالجةوفي إطار تمديد اإلجراءات المتعلقة  

وبهدف تمكين أكبر عدد  االجتماعي للسكن الخصوصية البرامج إطار في مسندة

ممكن من المعنيين من االستفادة بهذه اإلجراءات حيث تعتبر نسبة اإلقبال دون 

 من القانون المشار إليه أعاله 82تمديد العمل بمقتضيات الفصل  يقترح المأمول، 

 .8102ديسمبر  30إلى غاية 
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 المتسوغين باألجل المخول إلعفاءتمديد العمل 

 من دفع معاليم الكراء لعقارات دولية فالحية 

 

 

 :60الفصــل 

جل المنصوص عليه بالفصل في األ 8102ديسمبر  30إلى غاية يمدّد 

والمتعلق  8102 ديسمبر 82المؤرخ في  8102لسنة  23دد ع من القانون  72

 .8100بقانون المالية لسنة 
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 المتسوغين باألجل المخول إلعفاءتمديد العمل 

 من دفع معاليم الكراء لعقارات دولية فالحية 

 شرح األسباب

 (60)الفصل 

  

في إطار حرص الدولة على مساندة الفالحين المتضررين من االضطرابات 

لسنة  37، صدر المرسوم عدد 8100والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد سنة 

والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين  8100ماي  00المؤرخ في  8100

ى الفنيين في قطاع الفالحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم والذي أعف

المتخرجين من مدارس التكوين الفالحي والفالحين الشبان والمتعاضدين السابقين 

بتعاضديات فالحية منحلة والعملة القارين بها أو بالضيعات الدولية التي تّمت إعادة 

 . 8100هيكلتها والمنتفعين بمقاسم فالحية دولية من دفع معاليم الكراء بعنوان سنة 

 

صل االعتداءات على المقاسم التي تسوغها الفنيون الفالحيون وباعتبار أن توا

قد ألحق العديد من األضرار المادية بالمقاسم  8103و 8108خالل سنتي 

المذكورة، فقد تّم إقرار إعفاء المتضّررين من دفع معاليم الكراء بعنوان سنتي 

 المؤرخ في 8102لسنة  23من القانون عدد  72ضمن الفصل  8103و  8108

مع ضبط طرق               8100لمتعلق بقانون المالية لسنة وا 8102ديسمبر  82

 و إجراءات االنتفاع باإلعفاء بمقتضى أمر حكومي. 

 

غير أن تعذّر إصدار األمر الحكومي المتعلق بضبط طرق وإجراءات االنتفاع 

كراء باإلعفاء حال دون تمكين المتضررين من االنتفاع باإلعفاء من معاليم ال

المشار إليه أعاله ينص ضمن الفقرة الثانية منه  72المذكورة باعتبار أّن الفصل 

 . 8100ديسمبر  30على أنه يجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 

 

وعليه، وحتى يتسنّى إصدار األمر الحكومي المتعلق بضبط طرق وإجراءات 

تمديد العمل  يقترحين، فإنه االنتفاع باإلعفاء وقبول مطالب اإلعفاء من المتضرر

 . 8102ديسمبر  30إلى غاية  8102لسنة  23من القانون عدد  72بأحكام الفصل 
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 دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية

 

 : 68الفصل 

 07المؤرخ في  8100لسنة  72من القانون عدد  07تلغى أحكام الفصل  

 وتعوض بما يلي : 8107المتعلق بقانون المالية لسنة  8100ديسمبر 

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم 

 8100% على األقل مقارنة برقم معامالتها لسنة 01بـ  8100معامالتها لسنة 

التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العالقة الشغليّة و

ألسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان 

االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة لألعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح 

جتماعي ألربعة ثالثيات منقضية بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان اال

 بصفة متتالية.

يسند االمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غّرة  

 وتضبط شروط وإجراءات االنتفاع به بمقتضى أمر حكومي. 8107جانفي 
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 دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية

 شرح األسبــاب

 ( 68)الفصل 

 

مؤسسات  تمكين 8107من قانون المالية لسنة  07بمقتضى الفصل تم 

الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معامالتها خالل سنة 

والتي تحافظ على  8100% على األقل مقارنة برقم معامالتها لسنة 31بـ  8100

ي النظام القانوني كّل أعوانها من االنتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة األعراف ف

إلى  8107سنوات خالل الفترة الممتدّة من غّرة جانفي  2للضمان االجتماعي لمدّة 

بعنوان األجور المدفوعة لألعوان القاّرين من ذوي  8180ديسمبر  30غاية 

 الجنسية التونسية. 

 اإلجراء صعوبات تطبيقية على مستوى النقاط التالية :وقد أثار هذا 

  8100لتراجع رقم المعامالت خالل سنة  %31دنيا بـ تحديد نسبة 

قصد إسناد االمتياز المذكور، حيث تبيّن من  8100مقارنة بسنة 

مؤّسسة أن هذا االجراء  02والتي شملت  المتوفرةخالل المعطيات 

سوف ينحصر في عدد ضئيل من المؤسسات ال يتعدّى عددها 

 مؤّسستين اثنيتن،

 ن القارين دون سواهم، وهو ما ال اقتصار اإلجراء على األعوا

يتماشى وخصوصية القطاع حيث أّن جل المؤسسات المعنية تضم إلى 

جانب األعوان القارين أعوانا متعاقدين سوف لن يشملهم اإلجراء 

 المذكور.

وتفاديا لكل هذه اإلشكاليات والصعوبات، يقترح إعادة صياغة الفصل 

 المذكور بالتنصيص على :

 عوضا  %01المحددة لتراجع رقم المعامالت إلى  الحط من النسبة

 ،8100مقارنة بسنة  8100لسنة  %31عن 

   التأكيد على أن االمتياز يسند لمدة خمس سنوات بداية من غرة

وذلك قصد تفادي إشكاليات عدد من المؤسسات  8107جانفي 

الصحفية التي أبرمت جدولة ديون مع مصالح الصندوق الوطني 



218 
 

ي يمكن أن تمتد إلى موفّى الثالثية الثالثة لسنة للضمان االجتماع

8107، 

  التأكيد على شمولية اإلجراء وذلك بإسناد االمتياز لكافة األعوان من

ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم على األقل لدى مصالح 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ألربعة ثالثيات منقضية 

تياز لفائدة األعوان القارين وبصفة متتالية عوضا عن إسناد اإلم

 فقط،

  استثناء الوضعيات الخصوصية من شرط المحافظة على األعوان

 وذلك باستثناء العالقات الشغليّة المنهاة ألسباب قانونية،
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 إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية

 

:63 الفصل  

من مجلة المحاسبة العمومية  070يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل  (0

 المطة التالية:

 

 قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة. -

 

يضاف إلى الباب الثالث من الجزء األول من العنوان الثاني من مجلة  (8

 المحاسبة العمومية قسم تاسع هذا نصه:

  

 أداءاتالقسم التاسع: قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض 

 المؤسسات المتوسطة 

 ثالثا: 022الفصل 

يتولى قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة 

على مسؤوليتهم الخاصة استخالص األداءات الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق 

واإلجراءات الجبائية وكذلك الخطايا الجبائية اإلدارية والجزائية المتعلقة 

األداء الراجعين بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وإدارة بالمطالبين ب

 المؤسسات المتوسطة وذلك كل في حدود اختصاصه.

ويمكن تكليفهم عالوة على ذلك بجميع المهام التي تسند إليهم بمقتضى النصوص 

 التشريعية والترتيبية.

من مجلة المحاسبة العمومية بعد  80يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل   (3

عبارة "من هذه المجلة" عبارة " أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة 

من مجلة الحقوق واإلجراءات  21المؤسسات المتوسطة المذكورين بالفصل 

 الجبائية".
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من هذا الفصل إلى  8ورة بالعدد يواصل قباض المالية القيام بالمهام المذك  (4

حين إحداث وتفعيل قباضة أداءات المؤسسات الكبرى وقباضة أداءات المؤسسات 

 المتوسطة وضبط مجال تدخلها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
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 إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية

 سباباألشرح 

 (63 الفصل)

 

ف  إطار تعاير إدارة الجباية وإعادة هيكلتها ف  اتجاه إرساء مخاطب 
وحيد لفائدة المؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة تشمل مهامه كل الوظائف 

 الملفات واستخالص لألداءاتالجبائية من مراتبة ومراجعة جبائية وتارف ف  
باعتبار أهمية المردود الجبائ  لهذا الانف من المؤسسات واستئناسا بالتجارب 
المقارنة، وإلضفاء مزيد من الفاعلية لتدخالت ماالح الجباية ولتعزيز التنسيق 
بين الماالح المكلفة بالمراتبة والماالح المكلفة باإلستخالص ضمانا لحظوظ 

الجبائية، تمت مراجعة التنظيم الهيكل  للماالح الخارجية استخالص الديون 
لإلدارة العامة لألداءات بإحداث إدارة المؤسسات المتوسطة وإحداث خلية 
استخالص لألداءات عل  مستوى إدارة المؤسسات الكبرى وأخرى عل  مستوى 

 إدارة المؤسسات المتوسطة يشرف عل  كل منهما محاسب عموم  مختص.
 
كليف مدير إدارة المؤسسات الكبرى ومدير إدارة المؤسسات كما تم ت 

التاّرف ف  الّديون الجبائية المثقّلة بذّمة المطالبين باألداء الّراجعين المتوسطة ب
لتلك اإلدارات وذلك ف  إطار ترشيد تدخالت ماالح المراتبة وتحسين بالنّظر 

 استخالص األداء المستوجب عن تلك التذخالت.
 

يا اإلستخالص المشار إليها، يقتر  تنقيح مجلة المحاسبة ولتفعيل خال
العمومية بإضافة انف جديد من المراكز المحاسبية العمومية يتمثل ف  تباضة 
أداءات المؤسسات الكبرى وتباضة  أداءات المؤسسات المتوسطة تكون تابعة 

ات الجبائية للماالح الخارجية لإلدارة العامة لألداءات المكلفة بالتارف ف  الملف
للمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة وتمكين رؤساء الماالح المذكورة من 
االحية إكساء بطاتات اإللزام الت  يتم إعدادها من تبل المحاسب العموم  

 المختص الراجع إليه بالنظر.
 

 وسيمكن هذا اإلجراء من :

  تطبيق التمش  الرام  إل  إحداث إدارة جبائية موحدة تتول  القيام بالمهام
 المتعلقة بالمراتبة واإلستخالص، 

 ،إضفاء مزيد من النجاعة عل  تدخالت ماالح الجباية 
 ، مزيد التحكم ف  النسيج الجبائ 
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 ،تحسين اإلستخالص وتعبئة الموارد الجبائية 
 ،مزيد التحكم ف  تاعدة األداء 
 مخاطب وحيد للمطالب باألداء لتيسير تيامه بالواجب الجبائ . إحداث 

 
 ويبين الجدول الموالي النص الحالي والنص المقترح:

 النص المقترح النص الحالي

 : 026الفصل 

 إن محاسبي الدولة هم اآلتي ذكرهم:

 أمين المال العام، -

 األمين العام للمصاريف، -

 أمناء المصاريف، -

 قباض المالية، -

 أمناء المال الجهويون، -

المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية  -

 والقنصلية بالخارج،

 مستودع الطابع الجبائي،حافظ  -

المحاسب المركزي ألمالك الدولة  -

 الخاصة،

 قباض الديوانة. -

 

كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن 

وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في 

ذلك تعيين محاسبين لدى مصالح إدارية معينة 

للقيام بمهام محاسبية محددة طبقا ألحكام 

 المجلة.

 :026الفصل 

 إن محاسبي الدولة هم اآلتي ذكرهم:

 أمين المال العام، -

 األمين العام للمصاريف، -

 أمناء المصاريف، -

 قباض المالية، -

 المال الجهويون، أمناء -

المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية  -

 والقنصلية بالخارج،

 حافظ مستودع الطابع الجبائي، -

المحاسب المركزي ألمالك الدولة  -

 الخاصة،

 قباض الديوانة. -

قابض أداءات المؤسسات الكبرى  -

 وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة.

كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن وزير 

من فوض له وزير المالية في ذلك  المالية أو

تعيين محاسبين لدى مصالح إدارية معينة للقيام 

 بمهام محاسبية محددة طبقا ألحكام المجلة.

 

 :86الفصل 

يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على 

ديون عمومية ويكون ذلك تسديد ما بذمتهم من 

 بمقتضى بطاقة تنفيذية.

طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة 

 :86الفصل 

بالطرق القانونية على يقع جبر المطلوبين 

تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك 

 بمقتضى بطاقة تنفيذية.

طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة 
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 بكل صنف من أصناف تلك الديون.

"وإن وجدت أصناف أخرى لم تتخذ 

بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية 

تكون بمقتضى بطاقة إلزام يوقعها، لتصير 

نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 

من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر  028

 المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة".

وتنفذ بطاقات اإللزام تنفيذا وقتيا وال 

 يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.

 بكل صنف من أصناف تلك الديون.

"وإن وجدت أصناف أخرى لم تتخذ 

بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية 

تكون بمقتضى بطاقة إلزام يوقعها، لتصير 

فذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل نا

أو مدير إدارة المؤسسات من هذه المجلة  028

الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة 

من مجلة الحقوق  51المذكورين بالفصل 

والذي يوجد بدائرته مقر  واإلجراءات الجبائية

 المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة".

ام تنفيذا وقتيا وال يحول وتنفذ بطاقات اإللز

 دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.
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 مالءمة أحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية

 مع الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لألداءات 

 

 :64لفصل ا

عبارة" أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الثالثة من تضاف إثر 

من  70وبالفقرة األولى من الفصل  21وبالفقرة األولى من الفصل  07الفصل 

 مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة".
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 واإلجراءات الجبائيةمالءمة أحكام مجلة الحقوق 

 مع الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لألداءات 

 سباباألشرح 

 (64)الفصل 

 

في إطار تعصير إدارة الجباية وإعادة هيكلتها وإرساء المخاطب الوحيد 

لفائدة المؤسسات المتوسطة تشمل مهامه كل الوظائف الجبائية من مراقبة 

واستخالص لألداءات، تم إحداث إدارة ومراجعة جبائية وتصرف في الملفات 

ت. االمؤسسات المتوسطة على مستوى المصالح الخارجية لإلدارة العامة لألداء

ولتمكين رئيس المصلحة الجديدة من ممارسة نفس الصالحيات المسندة لرؤساء 

المصالح الخارجية بمقتضى أحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، يقترح 

إدراجه ضمن الهياكل اإلدارية المختصة في إصدار قرار التوظيف اإلجباري 

ية المنصوص عليها وإثارة الدعوى العمومية والحصول على الكشوفات البنك

 بالمجلة المذكورة. 
 

 ويبين الجدول الموالي النص الحالي والنص المقترح:

 النص المقترح النص الحالي

 02الفصل 

... 

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها  

الفقرتين األولى والثانية من هذا الفصل موافاة 

المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة 

الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير فرقة 

األبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير 

إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز 

األداءات بناء على طلب كتابي  الجهوي لمراقبة

في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ 

الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ 

المدخرة موضوع عقود تكوين األموال أو 

عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعاله في 

صورة عدم تقديمها من قبل المطالب باألداء 

يوما من  لمصالح الجباية في أجل عشرون

تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا ألحكام الفصل 

 02الفصل 

... 

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها 

الفقرتين األولى والثانية من هذا الفصل موافاة 

المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة 

الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير فرقة 

األبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير 

أو مدير إدارة إدارة المؤسسات الكبرى 

أو رئيس المركز ة المؤسسات المتوسط

الجهوي لمراقبة األداءات بناء على طلب كتابي 

في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ 

الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ 

المدخرة موضوع عقود تكوين األموال أو 

عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعاله في 

داء صورة عدم تقديمها من قبل المطالب باأل

لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من 

تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا ألحكام الفصل 
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 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة. 01

... 

 51الفصل 

  ... 

يتم التوظيف اإلجباري المنصوص عليه 

من هذه المجلة بواسطة قرار معلل  07بالفصل 

يصدره المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة 

المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير 

المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي 

لمراقبة األداءات على أساس النتائج التي 

الجبائية وردَ المطالب أفضت إليها المراجعة 

 باألداء عليها إن توفر. 

... 

 

 24الفصل 

يتولى المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة 

المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير 

إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز 

الجهوي لمراقبة األداءات إثارة الدعوى 

وط العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشر

إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية 

التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت 

المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات 

 الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبات بدنية.

.... 

 

 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة. 01

... 

 

 51الفصل 

... 

يتم التوظيف اإلجباري المنصوص عليه 

من هذه المجلة بواسطة قرار معلل  07بالفصل 

يصدره المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة 

المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير 

أو مدير إدارة المؤسسات المؤسسات الكبرى 

أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة  المتوسطة

لنتائج التي أفضت إليها األداءات على أساس ا

المراجعة الجبائية وردَ المطالب باألداء عليها 

 إن توفر.

... 

 

 24الفصل 

يتولى المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة 

المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير 

أو مدير إدارة إدارة المؤسسات الكبرى 

أو رئيس المركز  المؤسسات المتوسطة

بة األداءات إثارة الدعوى الجهوي لمراق

العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط 

إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية 

التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت 

المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات 

 الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبات بدنية.

... 
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 وتنسيق العقوبات المتعلقةتوحيد 

 بحق االطالع

 

 :65الفصل 

 

مكرر من  011" الواردة بالفقرة األولى من الفصل 07تلغى عبارة "الفصل  (0

 07و 07مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بعبارة" الفصلين 

 مكرر".

 

من  018جديد" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل  07تلغى عبارة "الفصل  (8

 07و 07الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " الفصلين مجلة 

 مكرر".
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 بحق االطالع توحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة

 شرح األسباب

 (65)الفصل 

 
 

على من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  07أوجبت أحكام الفصل 

 : مصالح الجباية عند الطلب منمؤسسات القطاع المالي ومؤسسات التأمين تمكين 
 

  البيانات والمعطيات المتعلقة بأرقام الحسابات المفتوحة لديها

وعقود تكوين األموال والتأمين على الحياة المكتتبة لديها في 

 إطار ممارسة نشاطها، 

 .نسخ من كشوفات تلك الحسابات والمبالغ المدخرة 
 

 

الحقوق واإلجراءات الجبائية مكرر من مجلة  011وطبقا ألحكام الفصل 

يترتب عن اإلخالل بالواجبات المذكورة أعاله تطبيق عقوبة جزائية تتمثل في 

 011دينار تضاف إليها خطية قدرها  81.111دينار و 0111خطية تتراوح بين 

دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة. ويمكن 

يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية  31ل معاينة المخالفة مرة ك

 في صورة العود.

 

مكرر من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  07كما ألزمت أحكام الفصل 

المؤسسات المذكورة أعاله بتمكين مصالح الجباية عند الطلب أو بصفة دورية 

والمطلوبة من من المعلومات الموجودة بحوزة المؤسسات المذكورة أعاله 

الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة 

 الجبائية.
 

من مجلة الحقوق واإلجراءات  018ومن ناحية أخرى أقرت أحكام الفصل 

الجبائية تطبيق عقوبة جبائية جزائية مشددة في صورة إفشاء تلك المعطيات 

من المجلة الجزائية  820عليها بالفصل تتمثل في مضاعفة العقوبة المنصوص 

 مرات.  2
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وبهدف توحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة بحق االطالع المنصوص عليه 

مكرر من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وباإلخالل  07و 07بالفصلين 

بواجب المحافظة على السر المهني الجبائي المتعلق بالمعطيات الشخصية 

مؤسسات القطاع المالي وقطاع التأمين عمال بأحكام الفصلين المتحصل عليها لدى 

سحب العقوبات المنصوص مكرر من مجلة الحقوق واإلجراءات يقترح  07و 07

عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والمتعلقة بعدم االمتثال لحق االطالع 

بإفشاء  المخول لمصالح الجباية لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين أو

المعلومات المتحصل عليها في إطار ممارسة هذا الحق على نفس المخالفات 

المرتكبة والمتعلقة بممارسة حق االطالع المذكور في إطار تنفيذ االتفاقيات 

المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية مع البلدان 

 األجنبية.
 

 الحالي والنص المقترح:ويبين الجدول التالي النص 
 

 النص المقترح النص الحالي

 مكرر 011الفصل 

دينار  0111يعاقب بخطية تتراوح بين 

دينار كل من يخل بأحكام الفصل  81.111و

من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها  07

دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير  011

 .مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة

 

 

 الثانية دون تغيير()الفقرة 

 مكرر 011الفصل 

دينار  0111يعاقب بخطية تتراوح بين 

دينار كل من يخل بأحكام  81.111و

من هذه المجلة  مكرر 02و 02لفصلين ا

دينار بالنسبة  011تضاف إليها خطية قدرها 

إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة 

 أو منقوصة.

 

 )الفقرة الثانية دون تغيير(

 018الفصل 
 

 )الفقرة األولى دون تغيير(
 

وتضاعف العقوبة خمس مرات في صورة 

إفشاء معلومات تم الحصول عليها في إطار 

 من هذه المجلة. 07الفصل 

 018الفصل 
 

 )الفقرة األولى دون تغيير(
 

وتضاعف العقوبة خمس مرات في صورة 

إفشاء معلومات تم الحصول عليها في إطار 

 من هذه المجلة. مكرر 02و 02الفصلين 
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 الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات

 التخلي عن القروض الفالحية 

 

 :66الفصل 

 

يرفع في المبلغ  المخّصص لعمليات التخلي عن القروض الفالحية  المسندة على  

اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة ، الوارد 

 31المؤرخ  8103لسنة  20من القانون عدد  72بالنقطة األولى من الفصل 

كما تم تنقيحه بالنصوص  8100والمتعلق بقانون المالية لسنة  8103ديسمبر 

مليون دينار(  إلى مائة و ثالثين مليون دينار  21الالحقة من ثمانين مليون دينار ) 

 مليون دينار(.  031)
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 الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات

 التخلي عن القروض الفالحية 

 شرح األسباب 

 (66 )الفصل

 

التخلي التام عن اقرار  8100من قانون المالية لسنة  72تم بمقتضى الفصل 

الديون المستحقة أصال وفائضا بعنوان القروض الفالحية المتحصل عليها إلى موفى 

آالف دينار للفالح أو  2والتي ال يفوق مبلغها من حيث األصل  8108ديسمبر  30

بالـنسبة للقروض المسندة على البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها وذلك 

مليون دينار( أو على  01الموارد الذاتية للبـنوك ) تم للغرض تخصيص مبـلغ بـ 

مليون دينار( وتم ضبط  21موارد ميزانيـة الـدولة ) تم للغرض تخصيص مبلغ بـ 

المبالغ المعنية بالتخلي بناء على المعـطيات التي وفرتها الـبنوك المـعنية بـتطبيق 

على أن تتم عمليات التخلي  اإلجـراءات ) خاصة البنك الوطني الفالحي ( ، هذه

على ضوء دراسة ملفّات المنتفعين حالة بحالة عن طريق لجان جهوية  المذكورة

 متعدّدة األطراف.
 

أن الفصل المذكور شهد عدة تعديالت آخرها بمقتضى  إلى تجدر اإلشارةو

تخلي اآللي عن كامل المبالغ والتي ال تتجاوز في اتجاه ال 8107قانون المالية لسنة 

 دينار. 2111من حيث األصل 
 

وباعتبار أن المبلغ الذي تم تخصيصه لعمليات التخلي بمقتضى قانون هذا 

تم ضبطه على أساس أن عمليات التخلي ستتم حالة بحالة عن  8100المالية لسنة 

التخلي اآللي التي أقرها قانون م د( إال أنه باعتماد آلية  21طريق اللجان الجهوية )

تبين أن المبلغ المخصص لعمليات التخلي على القروض  8107المالية لسنة 

يف بالحاجة وهو ما استوجب الترفيع  مسندة على موارد ميزانية الدولة لالفالحية الم

ألف  70م د قصد االستجابة لكافة الفالحين المعنيين باإلجراء ) حوالي 21فيه بـ 

 ني بالتخلي بالنسبة للقروض المسندة على موارد ميزانية الدولة( .فالح مع
 

المبلغ المخّصص لعمليات التخلي عن ، يقترح الترفيع في ما سبق وعلى أساس

القروض الفالحية  المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية 

كما تم  8100من قانون المالية لسنة  72الفصل بالوارد  مباشرة لفائدة الدولة

مليون دينار( إلى مائة  21تنقيحه بالنصوص الالحقة من ثمانين مليون دينار ) 

 مليون دينار(.  031وثالثين مليون دينار )
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 ضبط تاريخ تطبيق

 8102مشروع قانون المالية لسنة 

 

 

 : 62 الفصل

 

، تطبّق أحكام هذا القانونالمخالفة الواردة بهذا حكام األمع مراعاة  (0

 .8102القانون ابتداء من غّرة جانفي 

 

 

من هذا القانون   00 و 02 و 03 و 08ال تنطبق أحكام الفصول  (8

عند  والمتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم واألداءات على البضائع

 :التوريد

 هذا القانونـ التي تثبت سندات النقل الخاّصة بها والمحّررة قبل دخول 

 حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.

ـ والتي يتّم التصريح بها مباشرة لإلستهالك دون أن تكون قد تّم وضعها 

  .تحت نظام المستودعات أو المناطق الحّرة
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 ضبط تاريخ تطبيق

 8102مشروع قانون المالية لسنة 

 

 شرح األسباب

 (62)الفصل 

 

 

على أّن  0223جويلية  2المؤرخ في  0223لسنة  00نّص القانون عدد 

النصوص القانونية تكون نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد 

الرسمي بمقر والية تونس العاصمة. كما نص نفس القانون على أنه يمكن التنفيذ 

 الفوري للقوانين شريطة التنصيص الصريح على ذلك . 

 

عتبار أّن قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ أحكامها ابتداء وبا

من غّرة جانفي من السنة المدنية تم التنصيص على تطبيق أحكام قانون المالية 

 مع مراعاة األحكام المخالفة الواردة بهذا القانون. 8102ابتداء من غرة جانفي 

 

من مجلة الديوانة، تكون  082من ناحية أخرى و طبقا ألحكام الفصل 

المعاليم واألداءات الواجبة الدفع هي التي يجري بها العمل في تاريخ تسجيل 

 التصريح المفصل.

 

إال أنه تّم بمقتضى مشروع هذا القانون، الترفيع في عدد من نسب المعاليم 

اءات المستوجبة عند التوريد، على أن يكون دخول النسب الجديدة حيز واألد

 .8102جانفي  10التطبيق إبتداء من تاريخ 

 

ومن شأن هذا اإلجراء أن يؤثر سلبا على الموّردين الذين قاموا بتوريد 

بضائعهم قبل تاريخ دخول النسب الجديدة حيز التطبيق لكن دون تسجيل 

وكذلك الموّردين الذين  قاموا بشحن بضائعهم من بلد تصاريحهم الديوانية، 

التصدير قبل دخول النسب المذكورة حيز التطبيق. كما يؤثر على  عامل وضوح 

 الضروري لسير المعامالت التجارية.  (la prévisibilitéالرؤية )
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 :عند التوريد وتبعا لذلك يقترح تطبيق النسب القديمة األفضل على البضائع

 

جانفي  10تثبت سندات النقل الخاّصة بها والمحّررة قبل تاريخ  ـ التي

 أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي. 8102

ـ والتي يتّم التصريح بها مباشرة لإلستهالك دون أن تكون قد تّم وضعها 

 تحت نظام المستودعات أو المناطق الحّرة.

 

 

 


